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Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin bilgi ve birikimi üzerine inşa 
edilir.

Türkiye, ihtişamlı bir medeniyetin ve zengin bir tarihin meydana 
getirmiş olduğu büyük bir birikimin varisidir. Kökleri bilime, 
bilgiye, hikmete ve irfana dayanan bu birikim, ülkemizin gele-
ceğinin inşası gayretlerinde de en önemli referansımız olmalıdır. 
Bu büyük birikimden yararlanmadığımız takdirde, geçmişimizi 
“müzelik bir emtia”ya dönüştürürüz, sağlıklı bir gelecek inşa 
edemeyiz.

Zira tarih, sadece geçmişte olup biten değil, aynı zamanda bugü-
ne kalan, yarına da aktarılacak olandır. Milletler tarihte yalnızca 
geçmişlerini değil, geleceklerini de ararlar. Geçmişiyle barışama-
yan, tarihini yorumlayamayan, ecdadına yabancılaşan milletler, 
sağlıklı bir gelecek inşa edemezler.

Çağımıza ve geleceğe yapacağımız etki bakımından, sahip oldu-
ğumuz zengin mirası yeniden ve daha güçlü biçimde harekete 
geçirmemiz gerekiyor. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 
yürütülen “Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası Projesi”ni, işte bu 
amaca yönelik bir çalışma olarak değerlendiriyorum.

Proje kapsamında, sosyal bilimler, İslâmî ilimler, Türkiyat, sağ-
lık ve tabiat bilimleri ve teknik bilimler alanlarında hazırlanan 
eserlerin, bilim ve kültür hayatımıza kazandırılmasını takdirle 
karşılıyorum.

Bu vesileyle, eserlerin müelliflerini rahmet ve şükrânla yâd ediyor, 
projenin hayata geçirilmesinde görev alan bilim adamlarımız ile 
TÜBA mensuplarını kutluyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
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Takdim

Sürdürülebilir kalkınma; “güçlü makroekonomik politikalar” 
ile “rekabeti odağına alan yapısal reformların” bir arada uy-
gulanması ile mümkündür. Rekabette söz sahibi olabilmek ise; 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerden en iyi şekilde faydalanmak, 
bu gelişmeleri içselleştirmek ve bir sonraki adımı da tasarlamakla 
mümkün oluyor. Bunu başarabilen ülkeler gelişmişlik konusunda 
rakiplerini geride bırakıyor ve küresel ekonomide daha fazla söz 
sahibi olmaya başlıyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişme “yeni”, “daha iyi” ve “keşfedilme-
miş” olanı arama çabasıdır. Fakat bu çaba, geçmişten asla kopuk 
değildir. Geçmiş mirasın çok daha iyi anlaşılması, geleceğin daha 
sağlam inşası için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Türki-
ye tam da bu noktada, bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu eşsiz 
tarihi ve kültürel birikimiyle ciddi bir karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahiptir. Türk-İslâm medeniyetinin kadim bir üyesi olarak; in-
sanlığın bilimsel, teknik ve kültürel gelişimine çok somut katkıları 
olan bir medeniyetin mirasçısıyız.

Türk-İslâm medeniyetine ait eserlerin gün ışığına çıkarılması; 
yeni kuşakların geçmişten feyz alarak daha güçlü bir motivasyonla 
yola devam etmesine katkı sağlayacaktır. Bu eserler ayrıca, bilim, 
Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki politikalarımız için de girdi su-
narak, farklı bakış açılarından faydalanma imkanı verecektir. Bu 
kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Türkiye 
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Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yürütülen “Türk-İslâm 
Bilim Kültür Mirası Projesi”ni çok değerli ve benzersiz bir adım 
olarak görüyorum. Proje; matematik, astronomi, tarih, coğraf-
ya, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda saygıdeğer İslâm âlimleri 
tarafından hazırlanan eserleri bilim dünyasına kazandırmayı 
amaçlıyor.

Yüksek himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı-
zı arz ediyorum. Başta TÜBA çalışanları olmak üzere, bu çok 
kıymetli proje için emeği geçen herkesi içtenlikle tebrik ediyo-
rum. Eserlerin yazarlarını rahmet ve hayırla yâd ediyor, Projenin 
Milletimizin bilimsel ve topyekün kalkınması için yararlı olmasını 
diliyorum.

Mustafa Varank
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Sunuş

Bilim ve yenilikçilik performansı, günümüzde ulusal kalkınma ile 
uluslararası rekabette üstünlük sağlama bakımından belirleyici 
stratejik öneme sahiptir. Toplumların geleceği ve refahı için bili-
min, bilimsel düşünce ve yaklaşımların önemsenmesi ve yaygın-
laştırılması, gençlerin bilim ve araştırma alanına yönlendirilmesi, 
bilimsel çalışma ve başarıların teşvik edilmesi bir gerekliliktir. Bu 
hususlar, dünyadaki muadilleri gibi milli akademimiz Türkiye 
Bilimler Akademisi/TÜBA’nın amaç ve görevleri arasında yer 
almaktadır. Millet olarak, önemli bir bölümü gün ışığına çıka-
rılmayı ve değerlendirilmeyi bekleyen zengin bir bilim ve kültür 
mirasına sahip bulunuyoruz. Bu mirasın daha görünür ve yarar-
lanılır kılınması, bugünkü ve gelecekteki performansımız ve ulu-
sal hedeflerimize ulaşmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Tarihsel birikim ve mirasın ortaya çıkarılması ve değerlendiril-
mesi, diğer yararları yanında, başarılı bir performans için gerekli 
özgüven ve motivasyona yapacağı katkı bakımından da büyük 
önem taşır. Uluslararası yarışta son iki yüzyıldır ve günümüzdeki 
göreli konumumuz ile geleceğe yönelik yüksek amaçlarımız dik-
kate alındığında, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlıklı bir ben-
lik/kimlik ve özgüven inşası ile güçlü bir ekosistem ve kültürün 
oluşturulmasına gerek olduğu ve bu konuda her Türk vatandaşı 
ve kurumunun katkı ve destek sağlamasının ulusal bir görev ol-
duğu açıktır.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, ülkemizin ulusal 
akademisi olma sorumluluğu ile Kalkınma Bakanlığı’nın mali 
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desteğiyle 2014 yılında başlatılmıştır. Proje kapsamında Türk-İs-
lâm medeniyeti havzasında, fen, mühendislik, Türkiyat, sosyal 
bilimler, dinî ilimler gibi alanlarda eski-farklı Türk lehçeleri ile 
diğer dillerde üretilmiş, uzman bilim insanlarımızca seçilen 100 
eserin, imkân ve ihtiyaca göre transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/
veya tercümesi yapılarak yayımlanması yoluyla bilim ve kültür 
âleminin ve gelecek kuşakların istifadesine sunulması hedefi doğ-
rultusunda yayınlarımız devam etmektedir.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projemiz, çok sayıda 
paydaşın doğrudan ve dolaylı katkı ve desteklerinin eseridir. 
Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projemizin başlangıçtan beri 
Sayın Cumhurbaşkanımızca desteklenmesi ve 2018 yılı başında 
resmen Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmış olması, Aka-
demimiz açısından büyük bir onur ve teşvik kaynağı olmuştur. 
Bilime ve projemize verdikleri çok değerli destek ve yüksek hima-
yeleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
kalbî şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Bugüne kıyasla oldukça kısıtlı koşullarda bu eserleri kaleme alan 
bilim ve kültür tarihimizin kahramanlarını rahmet ve şükranla 
yad ediyoruz. Bu eserlerin çoğaltılması, saklanması ve bugüne 
ulaşmasında rol alan isimsiz kahramanları da saygıyla anıyoruz. 
Eserlerin transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya tercümesi ve 
tahlilini yaparak günümüzün ve geleceğin okuyucu ve araştırma-
cılarına ulaşmasını sağlayan bilim insanlarımıza müteşekkiriz. 
Yayına hazırlık ve basım sürecinde rol alan Akademi üyelerimiz, 
bilim insanlarımız ve çalışanlarımız ile projeye katkı sağlayan 
tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında 
yayımlanan eserlerin Milletimizin bilimsel ve topyekûn gelişimi 
ile medeniyet ihyası/inşası süreci bakımından yararlı olmasını 
diliyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Prof. Dr. Muzaffer Şeker
2012-2019 TÜBA Başkanı TÜBA Başkanı
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Önsöz

TÜBA Türk-İslam Bilim Kültür Mirası projesi kapsamında Latin 
harflerine çevirdiğimiz ve incelediğimiz Nizâmü’l-Edviye adlı eser 
klasik Osmanlı döneminde kaleme alınan ve “müfred deva”ları 
konu edinen bir “müfredat” eseridir. Tedavinin büyük oranda 
nebati, hayvani ve mineral kökenli müfret devalarla yapıldığı 
eski tıp geleneği içinde bu devaların tanıtıldığı müfredat eserleri 
önemli bir yer tutarlar.

Bu alanda yazılmış en kapsamlı telif  eserlerden biri olan Nizâ-
mü’l-Edviye, 17. yüzyılda dönemin hekimbaşısı olan Sakızlı İsa 
Efendi tarafından kaleme alınmış olup hacmi, devalar hakkında 
verdiği kapsamlı bilgiler ve deva adlarının çeşitli doğu ve batı dil-
lerinde karşılıklarını vermesi bakımından emsallerinden ayrılır.

Çalışmamızda Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye 3612 
numaralı nüsha esas alınmış, metinde yer alan anlamsız ifadeler, 
eksik bırakılan veya okunamayan yerler için Hamidiye 1036 nu-
maralı nüshaya müracaat edilmiştir.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında en büyük pay Sakızlı İsa Efen-
di’ye aittir, kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk-İslâm 
Bilim Kültür Mirası Projesi’ni hayata geçirerek çok önemli eser-
lerin ortaya çıkmasına imkân sağlayan Türkiye Bilimler Akade-
misi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’a, çalışmanın 
başından itibaren gösterdiği anlayış ve destek için Proje Yayın 
Koordinatörü ve Danışmanı Prof. Dr. H. Ahmet Arslantürk’e, 
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bu projede emeği geçen tüm TÜBA çalışanlarına ve eserin kitap-
laşması sürecinde editör ve hakem olarak katkı sağlayan herkese 
müteşekkiriz. Ayrıca projenin başlangıcında bizimle yola çıkan, 
ancak kendi bölümünün ilk okumasını yaptıktan sonra yoğun 
çalışmaları sebebiyle projeden ayrılan Doç. Dr. Şaban Doğan’a, 
zaman zaman görüşlerine müracaat ettiğimiz Prof. Dr. Zafer 
Önler ve Prof. Dr. Mücahit Kaçar’a da teşekkür borçluyuz. Son 
teşekkür ise ailelerimize. Onların desteği, anlayışı ve sevgisi ol-
masaydı her şey çok daha zor olurdu.

Mükerrem Bedizel Aydın
Sakarya-Serdivan 2018
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Giriş

Hastalıklar ilk çağlardan itibaren tabiatta bulunan maddelerle tedavi edilmeye 
çalışılmış, zamanla biriken ve tecrübe edilerek sağlamlaştırılan bu bilgiler, 19. 
asırda hazır ilaç yapımına başlanmasına kadar tedavinin esasını oluşturmuş-
lardı. Dolayısıyla hayvansal, bitkisel ve mineral kökenli bu maddeleri/devaları 
tanımak; özelliklerini, kullanım miktarlarını, yan etkilerini, bu etkileri ortadan 
kaldırmak için alınacak tedbirleri vb. bilmek tıpla uğraşan herkes için bilinmesi 
zaruri bir alandı. Bu sebeple diğer bütün tıp gelenekleri içinde olduğu gibi 
Osmanlı tıp külliyatı içinde de devaları tanıtan eserler önemli bir yer tutarlar.

Hekimbaşı Sakızlı İsa Efendi tarafından 17. yüzyılda kaleme alınmış olan Nizâ-
mü’l-Edviye veya bilinen diğer adıyla Müfredat-ı İsa Efendi fi’t-tıbb başlıklı bu eser de 
tıpta kullanılan devaları yani “müfred deva”ları tanıtan bir “müfredat” kitabıdır.

İsa Efendi ve Eserleri

Hayatı

Sakızlı olan İsa Efendi, Deva-i Emraz adlı eserinde künyesini “İsa b. Ali” olarak 
vermektedir.1 Bazı araştırmacılar tarafından babasının göz hastalıkları ko-
nusunda meşhur bir hekim olduğu söylenmekteyse2 de bunu teyit edecek bir 
bilgiye rastlayamadık.

1 İsa Efendi, Devâ-i Emraz, Süleymaniye Ktp. Hamidiye 1023, v. 2a/13.
2 Bursalı Mehmed Tahir, “Bazı karainle pederi olduğu anlaşılan Ali Efendi de 21 bab üzerine mü-

retteb emraz-ı ayniyyeden bâhis Arabiyyü’l-ibare Tezkiretü’l-Kehhalin isminde bir eser sahibidir” 
der. Ortaçağın büyük göz hekimi ve Tezkiretü’l-kehhalin adlı eserin sahibi Ali b. İsa (ö.1038-39) ile 
karıştırılmış olmalıdır. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, 3. c., İstanbul 1342/1924, Mat-
baa-i Âmire, s. 226.
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İlk eğitimini Sakız’da tamamlayan İsa Efendi daha sonra tıbbi ilimler öğrenmek 
arzusuyla İstanbul’a gelmiş, Divan-ı Âli’de görev alarak haraç muhasebecisi 
olmuştur. Bu arada hekimliği de öğrenmiş, “ulûm-ı hikemiyeye ve fünûn-ı tıbbiye-
ye”3 vâkıf  bir hekim olarak tanınmıştır. İsa Efendi, Nizâmü’l-Edviye’de yer alan 
“Ammâ bizüm üstâdımuz bir dirhemden ziyâde maʿkûl görmez idi ve elli yaşından 
yukarı âdeme müshil verdükde aslâ râvend komamışdur.” (175b/18-19) ve “Baʿzılar ölüm 
mertebesine vardukda çâre olmayup en son olur deyü verdiler. Ekser halâs oldı, ammâ bi-
züm üstâdımuz bu husûsda aslâ rızâ vermemişdür.” (199a/8-9) ifadeleriyle tıbbı 
dönemin genel eğitim anlayışına uygun olarak usta-çırak usulüyle öğrendiğini 
ortaya koyar; ancak üstadının kim olduğunu maalesef  söylemez.

İsa Efendi, Sultan İbrahim döneminde ay ve günlerle ifade edilebilecek sürelerle, 
bir sene içinde dört kez hekimbaşılığa atanmış ve azledilmiştir. 1057 Safer ayında 
(Mart 1647) Edirne payesi ile Ruscuk kazası arpalık verilerek hekimbaşı tayin 
edilmiş, aynı yılın Rebiülahirinde (Mayıs) görevden alınmıştır. İkinci defa Cema-
ziyelevvel (Haziran) ayında tayin edilen İsa Efendi, aynı ayın 17’sinde azledilmiş; 
Şaban (Eylül) ayında üçüncü kez tayin edilerek iki ay sonra Zilkade (Kasım) 
ayında yeniden azledilmiştir. Altı gün sonra dördüncü kez atandığı hekimbaşılık 
görevinden 1058 Receb ayında (Temmuz 1648) son olarak azledilmiştir.4

Hekimbaşılık görevinin yanı sıra 1057 (1647) yılında Eyüp kadılığına da ge-
tirilmiş olan İsa Efendi, IV. Mehmed’in tahta geçmesiyle sadece hekimbaşılık 
görevinden değil kadılıktan da azledilmiştir.5

Kısa bir süre sonra Şevval 1059 (Ağustos 1649)’da vefat etmiştir. Mezarı Edir-
nekapı dışındadır.6

İsa Efendi’yle ilgili elimizdeki bilgiler bunlarla sınırlıdır. Ancak eserlerinin 
incelenmesiyle hayatı ve ilim anlayışıyla ilgili bazı verilere ulaşmak mümkün 
olacaktır. Nitekim Nizâmü’l-Edviye’de naklettiği başından geçen bir hadise onun 
sorgulayıcı zihin yapısını gösteren bir örnek olarak kabul edilebilir: Kürünb 
yani lahanadan söz ederken devanın tabiatının çeşitli bölge ve iklimlere göre 
değiştiğini ifade ettikten sonra oğlu hastalandığında lahana veren hekime itiraz 

3 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, 3. c., s.226.
4 Ali Haydar Bayat, Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar, Ankara 1999, Atatürk Kül-

tür Merkezi Yay., s. 67.
5 Ali Haydar Bayat, Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar, 67.
6 Ali Haydar Bayat, Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar, 67.
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ettiğini; hekimin, merak etme, bu bölgede yetişen lahananın tabiatı farklıdır, 
demesiyle ikna olmadığını; bunun üzerine hekimin doğu ve batı dillerinde çe-
şitli kitaplardan deliller göstererek kendisini ancak ikna ettiğini anlatır: “Fakîr 
bir defʿa bir hâzık hekîm gördüm, oglum hasta idi, lahana yedürdi, feryâd eyledüm. Bu 
vilâyetün tabîʿatı gayrıdur, elem çekme dedi. Çok muʿâraza eyledüm, Lâtînlere Firengistân’a 
haber gönderdi, Efrencî ve Türkî ve ʿArabî ve İbni Baytâr ve Râzî’den vâfir akvâl getürüp 
cevâbın isbât eyledi.” (384a/16-17)

Tedavide kullandığı bitkileri bizzat yetiştirdiğini de “felence” adlı bitkiyle ilgili 
sözlerinden anlıyoruz: “Eger çigneseler misk gibi ve alma gibi kokar, ol otdur dediler. Bu 
diyârlarda olmaz, ʿArabistân’da olur. Fakîr alup Rûm’da on yılda güçle hâsıl eyledüm, 
ammâ tabîʿatı yazdukları üzere kuvvetlü buldum” (328a/2-4)

Yine aynı eserde kendi hekimlik pratiğiyle ilgili bilgiler verir; yapılan bazı uy-
gulamaları, tecrübe ettiği bilgilere dayanarak tenkit eder:

“Bunun bedeli rubʿ kadarı efyûndur, baʿzıları nısf  dirhem efyûn demişler. Bu fakîr nısf 
dirhem efyûn maʿkûl gördüm, meger tılâlarda ola.” (52a/14); “Meselâ bunı âkile ve bal-
gamdan münʿakid olan balgam içün sürerler, ammâ fakîr aslâ maʿkûl görmedüm, bununla 
ʿilâc hatardur.” (215b/16-17); “Ve zeytûn altında biten yaramazdur der, ammâ fakîr 
müşâhade eyledüm ki diyârımızda zeytûn altında ve zeytûna karîb yerlerde mantar biter, 
aʿlâdur.” (322b/21-22); “Mikdâr-ı şerbeti iki dânk dediler, baʿzılar bir dirheme degin 
câʾiz görmişler ammâ fakîr rızâ vermem.” (400b/7); “Ve Minhâc ve İhtiyârât-ı Bedîʿiyye 
ve baʿzı müfredât ashâbı eger hatâen bunı bir kimesne yese issi suyla ve yag ile kayʾ etdürüp 
tâze süd içüreler deyü vâfir yazmışlar, ammâ fakîre bu gâyet baʿîd gelür. Elmâsı içerüde 
yara etdükden sonra kayʾ etmek ve tâze süd içmek ve gayrı nesneler içmek ne fâʾide eder? Eger 
içerüde fi’l-hâl sıçan otı ve gayrı mühlik zehirler gibi fi’l-hâl ezilüp cümle bedene teʾsîr etse 
idi, hele kayʾ ve ishâl ile muʿâlece etseler olurdu.” (430b/17-23)

Devâ-i Emrâz adlı eserinin mukaddimesindeki şiirinde “Her ne ki tecribe etdüm 
yazdum / Eyledüm zann u gümândan i’râz” beyti zanna ve şüpheye değil tecrübe-
lerinden elde ettiği bilgilere itibar ettiğini gösteren bir başka örnektir. Kaldı 
ki tecrübeye verdiği önemi bu esere yazdığı mukaddimenin başında da ifade 
etmekte, “ ‘Lâ hekîme illâ zû-tecribe’7 fehvasınca kendü mücerrebatımızdan dahı enfa’ 
ve evlâ ve enseb olan bazı eşyanın inzamıyla” Türkçe bir kitap yazmak istediğini 
söylemektedir. 

8

7 Ancak tecrübe sahibi olan kişi hekim olabilir.
8 İsa Efendi, Devâ-i Emrâz, Süleymaniye Ktp., Hamidiye 1023, v.2ab.
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Sakızlı bir mühtedi aileye mensup olması sebebiyle batı dillerini bildiğini tah-
min edebileceğimiz İsa Efendi Nizâmü’l-Edviye’de bu konuyu “Yûnân ve Rûmî ve 
Efrencî müfredât kitâblarında dahı buldugum budur ki…” (145a/22); “bunlardan mâʿada 
Yûnân ve Firenk etibbâsını ve kitâblarını görüp” (15a/22); “Ve baʿzı Yûnân kitâblarında 
fakîr bir kitâbdan terceme ile vâkıf  oldum ki” (204b); “Arabî kitâblarda yazılmış degildür 
ammâ musavver Lâtîn kitâblarında cümlesinün tasvîri vardur, 6 siyâh rakamlu musavvere 
nazar olına.” (475a/5-6) örneklerinde görüleceği gibi, teyit etmektedir.

Konuyla ilgili bir başka örnek “âzâd-dıraht” maddesinden. İsa Efendi bu bit-
kinin ne olduğuyla ilgili bir görüş birliği olmadığını, meşhur Acem ve Arap ta-
biplerinin eserlerinde farklı farklı görüşler bildirildiğini, bu sebeple kendisinin 
Yunan ve Firenk tabiplerinin eserlerini de incelediğini, ancak bu incelemeden 
sonra ağacın Türkçe “büyük tesbih ağacı” olduğuna kanaat getirdiğini söy-
ler (15a/13-23). Bu bilgiler farklı dillere vakıf  olduğunu göstermesi dışında 
araştırıcı bir kişiliğe sahip olduğunu, incelediği konuya dair ikna oluncaya dek 
araştırmayı sürdürdüğünü de ortaya koymaktadır.

Ayrıca Devâ-i Emrâz’ın tamamlanmasına tarih düşürdüğü şiiri, tarih düşürebi-
lecek hünerde olduğunu göstermektedir. 

9

Eserleri

Sakızlı İsa Efendi’nin bilinen iki eseri bulunmaktadır: Devâ-i Emrâz ve Nizâ-
mü’l-Edviye. Bazı kaynaklarda10 Risale fi’t-tıbb adlı eserinden bahsedilirse de 
yaptığımız araştırmalarda bu esere tesadüf  edemedik.

Devâ-i Emrâz

İsa Efendi bu eserinde hastalıklardan ve tedavilerinden bahseder. Üç yüz altmış 
iki babdan meydana gelen eserin her babı bir hastalığa ayrılmıştır. Hastalığın 
farklı dillerdeki (Farsça, Rumca, Yunanca, Frenkçe) ismi verildikten sonra be-
lirtileri, sebepleri ve tedavisinden söz edilir. Mukaddimede tıp sahasında pek 
çok güzel eser telif  edildiğini, bunların çoğunun Arapça ve Farsça olduğunu, 
Türk dilinde itimada layık sadece Emir Çelebi’nin Enmuzec-i Tıb adlı eserinin 

9 İsa Efendi, Devâ-i Emrâz, Süleymaniye Ktp., Hamidiye 1023, v.2b.
10 Ali Haydar Bayat, Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar, 68.
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bulunduğunu, bu eserin de tafsilatlı olmayıp gereken kadarına işaret ettiğini, 
bu sebeple bir tıp kitabı yazmaya niyet ettiğini ifade eder.11

İsa Efendi mukaddimede eserin tamamlanmasına tarih düşürmüştür: 1054 (1644)

Lutf  edüp Hazret-i Rabb-i Feyyâz
Hamdülillah ki kitab oldı beyaz

Her ne ki tecrübe etdüm yazdum
Eyledüm zann u gümândan i’râz

Derc edüp cümle devâ-i ileli
Etmedüm hiç birisinden igmaz

Bir kitab oldı ki bî-misl ü nazîr
Belki insaf  ede sahib-i agrâz

Tâ ki şöhret bula bu nam-ı kitab
Oldı tarih-i Devâ-i Emrâz12

Eserin Türkiye kütüphanelerinde 6 nüshası bulunmaktadır.13

Nizâmü’l-Edviye

Bu eserin adı bazı kaynaklarda Müfredat-ı İsa Efendi, Müfredat-ı İsa Efendi fi’t-Tıbb 
şeklinde zikredilmektedir. Ancak incelediğimiz nüshadaki ketebe kaydında 
Nizâmü’l-Edviye olarak kaydedildiği gibi metinde geçen “Maʿcûnü’l-fakîr 
ʿÎsâ mukâbele: İşbu Nizâmü’l-Edviye müʾellifinin maʿcûnıdur.” (460a) bilgisi de ese-
rin adını kesin olarak ortaya koyar. Eserde mukaddime olmadığından ketebe 
kaydı bulunmayan nüshalarda isim kesin olarak tespit edilememiş ve içerikten 
hareketle bu şekilde adlandırılmış olmalıdır.

Kitabın ne zaman yazıldığı belli değildir14, ancak “Hâlâ reʾîsü’l-etibbâ [olan] Şerîf 
Çelebi … Enmûzec’inde kınadur demişler, ammâ degildür.” (22a/12) ifadesi bu eser 

11 İsa Efendi, Devâ-i Emrâz, Süleymaniye Ktp., Hamidiye 1023, v.2b.
12 İsa Efendi, Devâ-i Emrâz, Süleymaniye Ktp., Hamidiye 1023, v.2b.
13 E. İhsanoğlu, R. Şeşen, M.S. Bekar ve dğr., Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi, 1. c., İslam Tarih, 

Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), İstanbul 2008, s. 248.
14 Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi adlı eserde “Adı ebced hesabıyla telif  tarihini gösterir.” şeklinde 

bir bilgi varsa da bu doğru değildir. Nizâmü’l-Edviye adının ebced değeri 1044’dür ve eserin bu 
tarihte yazılmış olması mümkün değildir. Devâü’l-Emrâz ile karıştırılmış olmalıdır. E. İhsanoğlu, R. 
Şeşen, M.S. Bekar ve dğr., Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi, 1. c., 248.
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kaleme alındığı sırada Emir Çelebi’nin hekimbaşı olduğunu göstermektedir. 
Emir Çelebi 1623-1640 yılları arasında hekimbaşılık yapmıştı.

Ayrıca yine eserde geçen “Bu mahalde tafsîldür, inşâʾllâhu teʿâlâ ikinci cüzde ʿilel ve 
emrâzına mübâşeret olınursa tafsîl olınur.” (28b) ifadesi ve Devâ-i Emrâz’da Emir Çe-
lebi’den “merhum” olarak söz edilmesi Nizâmü’l-Edviye’nin daha önce kaleme 
alındığının bir başka delilidir. Yurt dışı kütüphanelerinde bulunan nüshalardan 
birinin 1635 tarihli olması da eserin yazılışının yaklaşık tarihini vermektedir.15

Özellikleri

• Nizâmü’l-Edviye, bitkisel, hayvansal ve mineral kökenli müfret devaların 
(drogların) tanıtıldığı bir “müfredat” kitabıdır.

• Eserde “mukaddime” yoktur. Müellif  nüshasına ulaşmamız mümkün 
olmamakla beraber, gördüğümüz nüshaların hiç birinde mukaddime 
yazısının olmayışı, müellif  tarafından yazılmamış olduğu düşüncemizi 
kuvvetlendirmektedir.

• Madde başı devalar, “hurûf-ı heca” tertibi üzere yani alfabetik olarak 
sıralanmışlardır.

• Metinde madde başı olarak verilen hiçbir kelime Türkçe değildir.

• Nizâmü’l-Edviye, tercüme bir eser değildir. Doğu ve Batı kaynaklarına 
müracaat edilerek hazırlanmış olan eserde müellif  kendi tecrübelerine 
de yer vermiştir.

• Gıdaların hastalıklardan korunmadaki önemli rolünden dolayı eserde 
çok miktarda yemek tarifi yer alır. Ancak bunlarda ayrıntılı tariflere yer 
verilmemiştir.

• Eserde tılsım, büyü, dua gibi metafizik unsurlara rastlanmaz. Zaman 
zaman müellifin dua kabîlinden söylediği klişe ifadeler vardır: “Ve miʿde 
ve bogaza yılan gitse, Allâhu teʿâla ırag eyleye, hemân eşek mârûlınun her kankı 
nevʿi olursa tere tohmı ile yedüre, yılanı helâk eder.” (4b/2); “Hı bâbında hîrî deyü 
inşâʾllâhu teʿâlâ zikr olınur.” (6b/8); “bi-inâyeti’llâhi teʿâlâ zâʾil olur” (2a/5).

• Eserde az da olsa folklorik uygulama ve inanışlara yer verilmiştir: “Ekit 

15 Bu eserlere ulaşmak mümkün olmadığından katalog bilgileriyle yetinilmiştir.
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mekit:. …Ve bunı bir kimse elinde dutsa düşmen ana zafer bulmaya. Ve bir agaca 
baglasalar ol agacun yemişi dökilmez” (31b/23); “Timsah: ... derisini her kankı 
karye havâlîsine çevirüp tavâf  etdürseler ol karyeye tolu ugramaya. Eger timsâh 
yagını tokuşan koçun alnına sürseler ol koç gâlib gelüp karşusında olan koç kaçup 
maglûb ola. Ve diri timsâhun gözini çıkarup meczûma baglasalar cüzâmlıkdan halâs 
ola.” (76a/11-13); “Dübb: Ayı derler bir canavârdur Türkî...Eger iki gözini 
bir beze baglayup rubʿ isitmesi tutan âdem boynına asakosalar rubʿ isitmesi gide.” 
(153b/7); “Enâgûris: Keçi güvesi derler… ʿavrat togururken sarplansa bunun 
agacından boynına asakosalar tez togura.” (38a/6).

• Eserde zaman zaman çeşitli resimli kitaplara ve yine bazı resimli ki-
tapların varaklarına göndermeler yapılmıştır: “Tasvîri murâdısa 223 kızıl 
rakamlu musavver kitâbdan görile” (100b/16); “Rûm ve Firenk tabîblerinün 56 
siyâh rakamlu musavver kitâblarında ûflâmûr yazmışlar” (101b/17); “cümlesi 
musavver kitâbda sürhle yazılan 14 rakamda görile.” (335a/7); “Cümlesinün tas-
vîri 67 varakda musavverdür” (62a/18); “musavver kitâbun 46 rakamlu varakında 
tasvîri vardur” (170a/21) gibi.

İsa Efendi bu eserlerden sadece birinin kimliğiyle ilgili açıklama yapmış-
tır: “Câmûs ʿömrinde uyumaz, zîrâ ʿAcâyib-i Mahlûkât’da musavverde câmûsun 
dimâgında yaʿnî beyninde kurt vardur.” (83b/20) Bunun dışında eserlerin 
kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş, genel ifadeler kullanıl-
mıştır: “Mâlik oldugum musavver Yûnânî kitâbda 228 sürh rakamlu varakda on 
bir nevʿinün dahı tasvîri vardur.” (155b/18-19); “Tasvîri iki nevʿinün dahı 2 siyâh 
rakamlu musavver Lâtîn kitâbında vardur.” (495b/14) gibi. Yine de musavver 
kaynaklar arasında Dioskorides’in eserinin bulunduğu kuvvetle muhte-
meldir.

• Göndermelerde kullanılan bu numaralar bazen de madde başında, deva 
adından sonra yer alırlar. “Hamân 333: Mürver agacıdur.” (145a/19) gibi.

• Eserde bazı madde başlarının açıklanmasında hikâyelere yer verilmiştir. 
Bu hikâyeler bazen madde başında yer alan deva hakkında bilgi verici 
nitelikte olup bazen de madde başıyla ilgili bir anlatıdır. Örnek olarak 
“lisan” ile ilgili hikâyeden bir kısım aktaralım: “Lisân: Dildür Türkî… Ve 
lezzetde tatlu desek tatludur, acı desek acıdur ve baʿzılar gâyet tatlu ve gâyet acıdur 
dediler. Nete ki mülûk-ı mâziyyeden birisinün bir nedîmi var idi, bir gün nedîmine 
hitâb edüp der ki bu gün gönlüm gâyet tatlu taʿâmlar istedi, beni var ziyâfet eyle ve 
cümle tatlu taʿâm bişür deyü tenbîh eder. Nedîm dahı varup lisândan yaʿnî dilün 
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envâʿından kebâb ve kavurma ve büryân ve sâʾir buna göre envâʿ-ı taʿâm bişürüp ki 
cümle etʿimeyi sâfî lisândan edüp gayrı nesne karışdurmaz. Ve meliki daʿvet edüp 
melik ziyâfetine geldügi gibi görse ki meclis sâfî lisân luhûmındandur. Bu ne deyü 
sûʾâl eder ki dildür der. Yâ bu ne olsa gerekdür? Ol dahı dildür. Ol dahı cümle etʿimeyi 
görür, lisân terbiye olmış. Yâ ben sana tatlular ısmarladum idi, işitmedin? Ancak der 
nedîm der işitdüm ve emrine itâʿat edüp şol-kadar çalışdum, dilden tatlu bir nesne 
bulmadum der. Vâfir gülüp haz eder, safâlanur.” (414b/8-19)

Kaynakları

Eserde birçok âlim ve eser, adı zikredilerek kaynak gösterilmiştir. Bunlardan 
bazılarında kavl-i Calînûs, kavl-i Huneyn gibi sadece müellif  adı zikredilip eser 
adı verilmezken bazılarında sadece kavl-i Takvîm, kavl-i müellif-i İhtiyârât gibi eser 
ismi zikredilmiş, müellif  adı verilmemiştir. Nadiren hem müellif  hem eser adı 
verilerek kaynak gösterildiği görülür: kavl-i İbni Baytâr / kavl-i sâhib-i Câmi’, kavl-i 
Havâss-ı İbn Zühr / kavl-i İbni Zühr; Mahlûkât sâhibi Muhammed Kazvînî; Hâce Nasîr 
Tûsî Cevher-nâmesi gibi.

Eserde en sık ismi geçen müellif  ve eserler İbn Baytar, Muhammed b. Temimî; İhti-
yarat-ı Bedii (Zeynüddin el-Attar), Takvîm (Takvimü’l-Edviye, Ebu’l-Fazl Hasan 
b. İbrahim Tiflisî)’dir. Daha az olmakla beraber Calinûs (Galen), Dioskorides, 
Davud Antakî, Fûles (Paul d’Egine); Minhâc (Bu isimle başlayan birkaç eser oldu-
ğundan tespit edilememiştir), Hayatü’l-Hayevân (Kemaleddin ed-Demirî), Mâlâ 
Yesi’ (Mâlâ Yese’u’t-Tabib, Yusuf  b. İsmail b. İlyas el-Hûyî el-Kutubî) de sık 
zikredilen yazar ve eserler arasındadır. Bukrat (Hipokrat), Erbiyasûs (Oribasius), 
İbni Sina, İbni Zühr, İbni Mâseveyh, Huneyn (Huneyn b. İshak), Mâsercuye, İbni Şe-
rif, İshak (İshak b. Murad), Gafikî, Matyoli (Matthioli) gibi isimler de eserimizin 
kaynakları arasındadır. Bunlar dışında Teyaduk, Ebû’l-Abbâs el-Hâfız, Habeşî, 
Aristatâlis, Halîmî, Yuhanna, Hidâyetu’llâh Isfahânî, İshak bin ʿİmrân, İbni Kaysûm, ʿAlî 
İbni ʿÎsâ el-Kehhâl, ʿÎsâ Basrî gibi nadiren zikredilen isimler bulunmaktadır.

Bunlar dışında genel ifadelerle batı dillerinde yazılmış kaynaklardan istifade 
edildiğine dair bazı bilgiler yer alır, ancak bu yabancı kaynakların eser ve 
yazar isimleri verilmemiştir: “ammâ musavver Rûm ve Firenk, Yûnânî kitâbları kav-
lince”(152b/21); “Ve Rûm ve Firenk tabîblerinün musavver kitâblarında zarv agacı sakız 
agacınun bir nevʿidür” (264/4-5); “Bu ot bu diyârda ve Fars ilinde yokdur ve Rûm ve 
Firenk tabîbler kitâblarında tasvîri ve nefʿi yokdur.” (69a/2); “Ammâ Lâtîn kitâbları kavli 
üzere şecerini ve sâʾir ahvâlini tahrîr edelüm.” (442b/21-22).
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Nüshaları

Eserin kataloglarda verilen 20 nüshası bulunmaktadır. Bunların 4 tanesi yurt 
dışı, 16 tanesi Türkiye kütüphanelerindedir.

Çalışmamıza esas aldığımız nüsha Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye 
3612 numarada kayıtlıdır. Yaptığımız çeşitli müracaatlar sonuçsuz kalmış, İs-
kenderiye Üniversitesi, Meyerhof  3; Darü’l-Kütüb Kısm-ı Fehâris el-Şarkiyya 
4939 ve 4940 numaralı yazmalara ulaşmak mümkün olmamıştır. Feridun Na-
fiz Uzluk ve Şehid Ali Paşa nüshaları da eksik oldukları için tarafımızca tercih 
edilmemiştir.

Nuruosmaniye 3612 numarada kayıtlı nüsha: Mıklebli ve şemseli tahin 
rengi meşin ciltlidir. Zahriye sayfasında “Nizâmü’l-Edviye min telifât-ı İsa Efendi” 
ibaresi ile Sultan III. Osman’a ve Haremeyn-i Şerif ’te görevli El-hac İbrahim 
Hanif ’e ait iki adet vakıf  mührü bulunmaktadır. Eser, 1b varakta adi serlevha 
ile başlar. Sayfalar kırmızı cedvellidir. Söz başları kırmızı mürekkeple yazılmış-
tır. Sayfada talik hat ile yazılmış 25 satır vardır. 516a varakta yer alan istinsah 
kaydında Sakızlı İsa Efendi’ye ait Nizâmü’l-Edviye adlı eserin 1158 (1746) tari-
hinde tamamlandığı bilgisi kayıtlıdır, müstensih ismi verilmemiştir.

Metin harekesizdir. Sadece, özellikle yabancı dillere ait bazı kelimelerin yazılı-
şında hareke kullanılmıştır.

Hamidiye 1036 numarada kayıtlı nüsha: Mıklebli, şemseli ve cedvelli 
kahverengi meşin ciltlidir. Zahriye sayfalarında “Nizâmü’l-Edviye li-İsa Efendi” 
kaydı ile I. Abdülhamid mührü ve vakıf  kaydı yer almaktadır. Eser, 1b varakta 
adi serlevha ile başlar. Sayfalar kırmızı cedvellidir. Sözbaşları kırmızı mürek-
keple yazılmıştır. Sayfada nesih hat ile yazılmış 27 satır bulunmaktadır. Bu 
nüsha 505a varakta İsa Efendi’ye ait Nizâmü’l-Edviye adlı eserin istinsahının 
1140 (1728)’de tamamlandığını bildiren istinsah kaydıyla sona erer. Metin 
harekesizdir. Bu nüshada da bilhassa bazı batı kökenli kelimelerin yazılışı ha-
rekelenmiştir.

Aşağıda eserin nüshalarıyla ilgili bilgiler tablo hâlinde gösterilmiştir. 
16

16 E. İhsanoğlu, R. Şeşen, M.S. Bekar ve dğr., Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi, 1. c., s. 249-250. 
Ayrıca bk. Ramazan Şeşen, C. Akpınar, C. İzgi, Türkiye Kütüphaneleri İslami Tıp Yazmaları Kataloğu, 
Ed.: E. İhsanoğlu, İstanbul 1984, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Yay., 
s. 246.
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Bulunduğu Yer Arşiv nu
İstinsah 

Tarihi
Müstensihi Varak

Satır 
Sayısı

Ebadı
Özellik-

leri

İskenderiye Üniversitesi
Mayerhof 

3
- - 476 27 20x31 cm. nesih

Darü’l-Kütüb Kısm-ı 
Fehâris el-Şarkiyya

4939 1044/1635 - 487 27 21x16 cm -

Darü’l-Kütüb Kısm-ı 
Fehâris el-Şarkiyya

4940 1047/1638 - 440 27 32x21 cm -

Feridun Nafiz Uzluk 6824 11/17. yy. - 293 15 19,5x13,2 cm
nesih

başı eksik

Şehid Ali Paşa 2016/1 11/17. yy. - 1-152b 15 17x25,9 cm
harekeli 

nesih

Hamidiye 1036 1140/1728 - 505 27 20,5x31,7 cm nesih

Nuruosmaniye 3612 1158 /1746 - 516 25 18,9x30,7 cm talik

Bağdadlı Vehbi 1405 1166/1753 - 575 31 18,5x33 cm
talik
sonu 
eksik

Hekimoğlu 567 1179/ 1765 - 216 31 15x21,5 cm talik

Bibliothéque Nationale TY 1277 1180/1767 - 519 - 21x31 cm nesih

Feridun Nafiz Uzluk 6805 12/18. yy - 23 17 20,9x13,5 cm nesih

Bağdadlı Vehbi 1422 12/18. yy - 29 27 12,2x21,7 cm talik

Yeni Cami 1174 12/18. yy. - 509 25 20x29,5 cm
Talik

Cerrahpaşa Tıp
Tarihi

580 12/18. yy
El-hac Meh-
med Seraî

35 31 26.7x16.8 cm
talik

başı eksik

Tavşanlı, Zeytinoğlu
2708 
(eski 
416)

-
Kethüda

zade Abdülke-
rim Efendi

561 - 23,5x17 cm -

Feridun Nafiz Uzluk 6815/1 13/19. yy - 103 18 20,3x15 cm nesih

Ali Emiri Tıp 282 - - 36 muhtelif 29x19,5 cm talik

Arkeoloji Müzesi 1249 - - 458 33 18x31,7 cm talik

Feridun Nafiz Uzluk 114/2 - - 24 17 21x14 cm rika

Feridun Nafiz Uzluk 124/1 - - 222 18 20x15 cm nesih

Kaynaklarda eserin asıl nüshasının Valide Camii türbesinde bulunduğu, ancak 
nüshanın bugün mevcut olmadığı kayıtlıdır. 17

17 E. İhsanoğlu, R. Şeşen, M.S. Bekar ve dğr., Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi, 1. c., s. 249.
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Müfredat Kitapları ve Nizâmü’l-Edviye

“Müfred Deva” ve “Müfredat”

İslam ve Osmanlı tıbbında tedavide kullanılan ilaçlar “müfred deva”lar ve 
“mürekkeb deva”lar olarak tasnif  edilmişlerdir.

“Müfred deva”, hammadde olarak, herhangi bir işlem görmeden ve diğer ham-
maddelerle karıştırılmadan kullanılan veya bazı basit işlemlerden geçirildikten 
ve/veya çok az miktarda diğer maddelerle karıştırıldıktan sonra kullanılabilen 
devalara verilen isimdir. Mesela, bellut, sert şişler üzerine keçi yağıyla karıştı-
rılarak yakı edildiğinde şifa verir (62b/3); akik taşı yüzük olarak taşındığında 
bedenden akan kanı keser (290b/11). Burada önemli olan yapılan işlemlerin 
“devanın mizacı”nı değiştirmemesidir. Bu husus aşağıda tavzih edilecektir.

“Müfredat” ise tedavide kullanılan “müfred deva”ların isimlerini, fiziki özel-
liklerini, cinslerini, tedavide hangi kısımlarının kullanıldığını vb. ortaya koyan 
eserlere verilen isimdir. Nitekim İslam ve Osmanlı tıp literatüründe müstakilen 
bu konudan bahseden kitapların çoğu bu ismi taşımaktadır: Cami’u Müfreda-
ti’l-Edviye ve’l-Agdiye, Edviye-i Müfrede, Müfredat-ı Tıbb, Feraidü’l-Müfredat gibi.

Kısacası “müfred deva”, basit ilaç/drog anlamında kullanılmış; “müfredat” ise 
bu devalardan bahseden eserlere verilen isim olmuştur.18

Müfredat Eserlerinin Tarihçesi

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, İslam ve onun tabii bir devamı kabul edilen 
klasik dönem Osmanlı tıbbına gelinceye kadar bu konuda büyük bir birikim 
oluşmuştu. Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinden Hint, Çin, İran ve Antik 
Yunan medeniyetine varıncaya kadar tüm medeniyetlerin bu alana katkıların-
dan söz etmek mümkündür. Mesela, Ebers papirüsünde 800’den fazla reçete 
içinde 700 civarında bitkisel, hayvansal ve mineral kökenli deva bulunmakta-
dır. Çin tıbbında yaklaşık 2000 drogdan söz edilmektedir ki bunların bir kısmı 
bugün hâlâ etkin şekilde kullanılan ilaçlar arasında yer alırlar.19

18 Geniş bilgi için bk. Mükerrem Bedizel Aydın, “Osmanlı Tıbbında ‘Müfred Deva’ Kullanımı ve 
‘Müfredat’ Eserlerinin Genel Özellikleri”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları VI/2 (2005), s. 300-302.

19 M. B. Zülfikar-Aydın, “18. Yüzyıla Ait Türkçe ‘Müfredat’ Kitapları ve Türk Tıp Tarihindeki Yeri”, 
Tıp Tarihi Araştırmaları, 7/1998, s.63-66.
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İslam tıbbı ve eczacılığı bu alanda bilhassa İran, Hint, Helenik ve Helenistik 
medeniyetlerinden etkilendi. Ancak İslam medeniyetine mensup âlimler diğer 
alanlarda olduğu gibi bu alanda da devraldıkları mirası geliştirerek önemli 
katkılar yaptılar, gerek yazdıkları eserlerle gerekse yaptıkları uygulamalarla 
zengin bir birikim ortaya koydular. Sözgelimi, önceki kaynaklarda görülmeyen 
kâfur, demirhindi, sinameki, mürrüsafi, sandal, misk, tarçın, ravent, karanfil, 
kebabe, amber, cıva gibi birçok yeni drogu tanıttılar ve tedaviye soktular; ilk 
defa ilaçları tatlandırarak şerbet haline getirdiler. 

20

Bu birikim tıp/baytarlık ve eczacılıkla ilgilenen âlimlerin yanı sıra botanik, 
zooloji, ziraat, coğrafya, kimya, dil gibi alanlarla ilgilenen âlimlerin de katkıla-
rıyla ortaya konulmuştur. Mesela, en büyük İslam botanikçilerinden kabul edi-
len Dineveri (ö. 895)’nin kaleme aldığı altı ciltlik Kitâbü’n-Nebât adlı eser henüz 
9. yy. gibi erken bir tarihte kendinden önceki eserleri aşan bir külliyat olarak 
karşımıza çıkar. Eser bir botanik ansiklopedisi olmakla beraber tıp ve eczacılık 
açısından da değerli bitkiler ihtiva eder ve kendisinden sonra bu alanlarda 
çalışanlara kaynaklık etmiştir.21 Yine, Sakızlı İsa Efendi’nin de kaynakları ara-
sında yer alan Demiri (ö. 1405)’nin ünlü eseri Hayâtü’l-Hayevân, 1069 hayvanın 
alfabetik olarak tanıtıldığı bir hayvanlar ansiklopedisidir. Eserde hayvanlar çe-
şitli özellikleriyle tanıtılmış, edebi, dini, fıkhi, folklorik bilgilerin yanı sıra tıbbi 
bilgiler de verilmiştir.22

İslam hekimleri bu alanda bilhassa Dioskorides (1. yy.)’ten çok etkilendiler. Roma 
ordusunda görevli bir hekim olan Dioskorides’in Grekçe olarak kaleme aldığı 
Peri Hyles İatrikes başlıklı eseri, bir tıp veya botanik kitabı değil sadece tedavide 
kullanılan drogları tanıtan bir “müfredat” (materia medica) kitabıydı. Latinceye 
De Materia Medica adıyla çevrilen eser daha çok bu isimle bilinmektedir. Kitapta 
600’den fazla bitkisel, 35 kadar hayvansal ve 90 kadar da mineral kökenli drog 
çeşitli yönleriyle tanıtılmakta, birçoğunun da resmi yer almaktaydı. 

23

Eser, Kitâbü’l-Haşaiş fi’t-Tıbb24 adıyla ilk kez 9. yy.da Arapçaya çevrildi, kısa bir 

20 M. B. Zülfikar-Aydın, “18. Yüzyıla Ait Türkçe ‘Müfredat’ Kitapları”, s. 71.
21 Muhammed Hamidullah, “Dineverî, Ebû Hanîfe”, TDV İslam Ansiklopedisi, 1994, cilt: 9, s. 356-358.
22 Cevat İzgi, “Hayâtü’l-Hayevân”, TDV İslam Ansiklopedisi, 1998, cilt: 17, s. 18-20.
23 A. Ataç, R. Vedat Yıldırım, “Osmanlı Hekimleri ve Dioskorides’in ‘De Materia Medica’sı”, Osmanlı 

Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, cilt: 15, sayı: 15, s. 257-269.
24 Eserin Arapça çevirisinin inceleme, indeks ve tıpkıbasımı yapılmıştır. bk. Pedanius Dioscorides, 

Kitâbü’l-Haşâiş fî’t-tıb; De Materia Medica, çev. İstefan b. Bâsil, hzl. Abdülkadir Çoşkun, Yasin Çoşkun, 
İstanbul 2013, Türkiye Yazmalar Kurumu Başkanlığı.
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süre sonra başvuru kitabı oldu ve pek çok kez çevirisi yapıldı. Yaklaşık 1500 yıl 
boyunca Batı ve Doğu dünyasında temel bir eser haline gelen De Materia Medica 
bu alanda bir geleneğin oluşmasını sağlamıştır.

İslam medeniyetinde sadece “müfred deva”ları konu alan pek çok eserden söz 
edilebilir; ancak bu konudaki zirve isimler Birûnî (ö. 1061?), Gafikî (ö. 1165) ve 
İbn Baytar (ö.1248)’dır.

İslam medeniyetinde eczacılığın babası olarak kabul edilen Birûnî, Kitâbü’s-Say-
dala adlı eserinde tedavide kullanılan yaklaşık 850 drogu ayrıntılı olarak tanıtır.25

Gafikî’nin el-Edviyetü’l-Müfrede isimli çalışması da bu alanda yazılmış çok önem-
li eserlerden biridir. Kendisinden önceki Doğu ve Batılı âlimlerin eserlerinden 
yararlanmış, aynı zamanda kendi gözlemlerine de yer vermiştir. Eserin önemli 
özelliklerinden biri de tanıttığı drogları resimlemiş olmasıdır.26

Endülüs’te yetişen İbn Baytar ise Camiu Müfredatü’l-Edviye ve’l-Agdiye isimli ese-
rinde kendisinden önceki birikimi aktarmakla kalmamış, bu amaçla yaptığı 
gezilerinde topladığı malzemeyi de dâhil ederek yaklaşık 1400 tıbbi devayı 
tanıttığı devasa bir eser vücuda getirmiştir.

Ayrıca, müfret devalarla ilgili müstakil eser yazmış olmasalar da yazdıkları tıp 
kitapları içinde bu konuya yer ayıran ve alana önemli katkıları olan Razî (ö. 
925), İbn Sina (ö.1037), Zehravî (1013) gibi isimleri de zikretmek gerekir.

Klasik dönem Osmanlı tıp literatürü içinde de müfret devalarla ilgili telif  ve 
tercüme eserler bulunmaktadır. Osmanlı müellifleri bu konuda yazılmış eserle-
ri ya doğrudan tercüme etmişler veya bu eserlerden yararlanıp kendi gözlem ve 
tecrübelerini de ekleyerek farklı hacimlerde telif  eserler vücuda getirmişlerdir.

Bu alanda yazılmış en önemli eserlerin ilki İshak b. Murad tarafından 14. 
yüzyılda kaleme alınan Edviye-i Müfrede’dir. Yazar eserini iki kısma ayırmış, 
birinci kısımda müfret devaları ele almıştır. 17. yüzyılda Sakızlı İsa Efendi’nin 
Nizâmü’l-Edviye’si, 18. yüzyılda Fazlızâde Mehmed’in Müfredat-ı Tıbb’ı, 19. yüz-
yılda Şanizâde Mehmed Ataullah Efendi’nin Miyarü’l-Etibba’sı sadece müfret 
devalara hasredilmiş mühim eserler olarak karşımıza çıkarlar.

Tercüme eserlerle ilgili olarak İbn Baytar’ın Müfredat-ı İbn Baytar olarak bilinen 

25 G. Tümer, “Biruni”, TDV İslam Ansiklopedisi, 1992, cilt: 6, s. 206-215.
26 A. Terzioğlu, “Gafiki, Ahmed b. Muhammed”, TDV İslam Ansiklopedisi, 1996, cilt: 13, s.281-282.
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eseri Camiu Müfredatü’l-Edviye ve’l-Agdiye’nin tercümelerinden söz edebiliriz. Os-
manlı hekimlerini en çok etkileyen müfret deva yazarlarının başında gelen bu 
eser o derece etkili olmuştur ki farklı tarihlerde defalarca Türkçeye tercüme 
edilmiştir.27

Muhammed Mümin Tankabunî’nin 1669’da Farsça olarak kaleme aldığı Tuh-
fetü’l-Müminîn adlı eserinin Sultanahmed Darüşşifası hekimlerinden Ahmed 
Sânî tarafından 18. yüzyılda Gunyetü’l-Muhassılîn fi Tercemeti Tuhfetü’l-Müminin 
adıyla yapılan tercümesi, hekimin yaptığı katkılardan da söz edebileceğimiz 
önemli eserlerden biridir. 

28

Tercüme eserlerle ilgili bir diğer örnek 16. asırda yaşamış hekim ve botanik-
çilerden P. A. Matthioli’nin Di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della Materia Medici-
nale başlıklı eserinin Belgrat Tercümanı Osman b. Abdülmennan tarafından 
Kitâbü’n-Nebât adıyla yapılan tercümesidir.29

Telif  eserlerin bir kısmı sözlük şeklinde yazılmışlardır. Bunlarda devaların tıbbi 
özellikleriyle ilgili fazla bir bilgi verilmemiştir. 17. yüzyılda yazılmış Larendevî 
Derviş Siyahî’nin Lugat-ı Müşkilât-ı Ecza’sı30; 18. yüzyılda Yirmisekiz Çelebizâ-
de Mehmed Efendi tarafından yazılan Feraidü’l-Müfredat31 bu tür eserlere örnek 
olarak verilebilir.

Bazıları ise tek bir devayla ilgili monografi şeklinde kaleme alınmıştır. 17. 
yüzyılda Zeki Ali’nin tercüme ettiği Havass-ı Biberiye32 isimli eser, 18. yüzyılda 
Ahmed Sânî tarafından İbn Cemi’den tercüme edilen Ravend Risalesi,33 yine 
bu yüzyılda Ebu’l-Hayr Ahmed’in Yusufî’den tercüme ederek tıbbi faydalarını 
eklediği Çay Risalesi bu türden eserlerin örnekleri arasındadır.

27 M. B. Zülfikar-Aydın, “Müfredât-ı İbn Baytar’ın Türkçe tercümeleri. VI. Türk Tıp Tarihi-V. Türk 
Eczacılık Kongresi 22-24 Mayıs Bildiri Özetleri, İzmir 2000, s. 9; Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi, 
ed. E. İhsanoğlu, 1. c. İstanbul 2008, IRCICA Yay. 

28 Geniş bilgi bk. M. B. Zülfikar-Aydın, “18. Yüzyıla Ait Türkçe ‘Müfredat'' Kitapları’, s. 101-120.
29 Geniş bilgi bk. Ramazan Şeşen, “Belgrad Divanı Tercümanı Osman b. Abdülmennan ve Tercüme 

faaliyetlerindeki Yeri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, 15 (1997) s. 305-320. 
30 Geniş bilgi bk. Sibel Murad, Lügat-ı Müşkilât-ı Eczâ (Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler). Sakarya Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tez, 2009.
31 M. B. Zülfikar-Aydın, “18. Yüzyıla Ait Türkçe ‘Müfredat’ Kitapları”, s. 121-131.
32 Geniş bilgi bk. Zuhal Kültüral, Aylin Koç, “Zeki Ali’nin Tercüme-i Havâss-ı Büberiyye Risalesi” 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 8, sayı 41, 2015, s. 272-282.
33 Geniş bilgi bk. Bilgin (Şenol) Erciyas, Ravend Risalesi, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1987. 
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Osmanlı döneminde telif  edilmiş eserlerdeki ortak özellik konunun teorik 
kısmına yer verilmemiş veya çok az yer verilmiş olmasıdır. Bu durum, Hıltlar 
Nazariyesine bağlı tıp anlayışının yaklaşık 18. yüzyıla kadar devam etmesiyle 
açıklanabilir. Bir başka ifadeyle Osmanlı hekimleri klasik İslam medeniyeti 
döneminde ikmal edilen teorik çalışmaların üzerine yeni bir şey eklemeyi ge-
rekli görmemişler, konunun daha çok pratik yanıyla ilgilenmişlerdir. Yine de 
katkılarının boyutlarıyla ilgili kesin hükümler ancak yapılacak mukayeseli ça-
lışmalarla mümkün olabilir. Devaların Türkçe isimlerinin tespiti noktasındaki 
katkıları ise açıktır.

Hıltlar Nazariyesi ve Müfred Deva Kullanım Prensipleri

Klasik dönem Osmanlı tıbbında teşhis ve tedavi, kökleri Antik Mısır mede-
niyetine kadar giden, Antik Yunan medeniyetinde geliştirilip İslam tıbbında 
ikmal edilen “ahlat-ı erbaa” anlayışına (hıltlar nazariyesi) göre yapılmaktaydı. 
Nizâmü’l-Edviye de bu prensipler çerçevesinde kaleme alınmış bir eserdir.34

Ahlat-ı erbaa anlayışını kısaca açıklamak gerekirse, insan vücudu yani mikro-
kozmos kan, safra, sevdâ (kara safra) ve balgam adı verilen dört hıltttan (ahlât -ı 
erbaa) oluşmakta, bu hıltların da bazı keyfiyetleri (nitelikleri) olduğu kabul 
edilmekteydi: Rutûbet (yaşlık), yübûset (kuruluk); harâret (sıcaklık), bürûdet 
(soğukluk). Buna göre kan, sıcak ve yaş (har u ratb); safra, sıcak ve kuru (har 
u yabis); balgam, soğuk ve yaş (barid u ratb); sevda/kara safra, soğuk ve kuru 
(barid u yabis) niteliklere sahiptir.

Hıltlar arasındaki tabii denge korunduğu sürece insan sağlıklı kalır, çeşitli iç 
veya dış sebeplerle dengenin bozulması hastalıklara yol açardı. Her insanda 
farklı olan hılt dağılımı mizacı da belirlerdi. Buna göre söz gelimi, kişide bal-
gam hılt fazlaysa balgami mizaçlı kabul edilirdi. Mizaçlar hıltların niteliklerine 
göre de -bu niteliklerde esas belirleyici olan soğuk ve sıcak niteliklerdir- adlan-
dırılmıştır: sovuk mizaç, mahruri (sıcak) mizaç gibi.

Ancak bu nitelikler sadece hıltlara özgü değildi. Makrokozmos olan âlemle 
mikrokosmos olan insan arasında her yönüyle ilişki olduğunu kabul eden bu 

34 Aşağıda vereceğimiz konuyla ilgili bilgiler ve örnekler, Nizâmü’l-Edviye metni çerçevesinde olacak, 
ancak eserde konunun teorik kısmına dair herhangi bir açıklama yer almadığı için gerekli yerler 
başka eserlerden alınan bilgilerle açıklanacaktır.
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bütüncül bakış açısına göre gıdalardan devalara, mevsimlerden kumaşlara ve 
giyimde kullanılan kürklere, hastalıklardan makamlara35 kadar insanla ilişki-
li her şey bu nitelikleri haizdi ve mizaçla ilişkiliydi. Dolayısıyla müfret deva 
kullanımı, devanın nitelikleri/tabiatı ile kullanan kişinin mizacı arasındaki 
uyumluluk esasına dayanmaktaydı.

Osmanlı tıbbı koruyucu hekimliğe dayalı bir tıp anlayışına sahiptir. Buna göre 
hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak tedbirlerle hastalığı önleme yani hılt 
dengesinin tabii halde kalmasını sağlama Osmanlı hekiminin ana hedefi ol-
muştur. Klasik dönem tıp kitapları içinde yer alan ve “ahkâm-ı sitte-i zaruriye” 
adı verilen bu altı tedbirden biri de yenilip içilen gıdaların mizaca göre belirlen-
mesi idi. Kişi, günlük diyetinde tüketebileceği gıdanın tabiatını, ne tür hıltların 
oluşumuna sebebiyet verdiğini, bunların kendi mizacına uygun olup olmadığını 
bilmeli, alacağı tedbirlerle gıdanın bedenin tabii hılt dengesini bozmasına izin 
vermemeliydi. Nitekim Osmanlı tıbbının önemli isimlerinden Hacı Paşa Teshil 
adlı eserinde, safravi mizaçlı bir kişinin safranın sıcaklık ve kuruluk niteliklerini 
dengelemek için soğuk ve nemlilik özellikleri olan gıdalar yemesi gerektiğini 
ifade eder: “…safravî mizâclu kişinün gıdâsı sovuk ve ter olsa gerek erük aşı ve ısfanah ve 
cevav ve kabak aşı ve semiz ot ve nardan gibi…”36 İncelediğimiz metinde de bununla 
ilgili çok sayıda örnek vardır. Mesela, uskumru balığı yedikten sonra üzerine 
nar suyu içmek önerilirken “geç hazm olur ve miʿdeye yaramazdur, ammâ sirke ile ıslâh 
edeler ve issi mizâclu kişiler üzerine nâr suyı içeler” (183a/13-14) denilerek balığın yol 
açacağı muhtemel rahatsızlıkların mizaca uygun başka gıda/devalarla bertaraf 
edilebileceği bilgisine yer verilmekte (143a/20); çok incir yemenin “yaramaz 
kan” oluşumuna yol açacağı, bunu önlemek için ceviz içi veya bademle birlikte 
yenmesi tavsiye edilmekte (79a/11) veya şeftalinin balgam hıltı oluşturmasına 
sebebiyet vermemesi için yemekten önce yenmesi önerilmektedir (148a/25).

Bu anlayış, müfredat kitapları içinde yer alan yemek tariflerinin varlığını da 
açıklar. Bu tarifler bir yemek kitabındaki gibi ayrıntı içermez, daha ziyade sözü 
edilen yemeğin tabiatı yani nitelikleri, hangi mizaca uygun düşeceği, nelere iyi 
geldiği, verebileceği zararlar gibi açıklamalar yapılır; bu zararları önlemek için 
bazı tavsiyeler verilir: “Mazîr: Pirincden ederler bir ekşi çorbadur. … Tabîʿatı bârid ve 
muʿtedildür. Çok gıdâ verür ve safrâyı kamʿ eder ve mülattıh-ı miʿdedür. Sovuk mizâclulara 

35 Konunun makamlarla ilişkisi üzerine bk. M. Cihat Can, “Eski Grek Dört Unsur Nazariyesi ve 
Türkçe Müzik Yazmalarında Etkisi” G.Ü Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 22, sayı 2, 2002, s.133-143.

36 Hacı Paşa, Teshil, Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli 1622, v. 8b.
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muvâfık degildür, balgam tevellüd etdürür.” (457b/20-23); “Mâfiş: Yumurda lokmasıdur. 
Aʿlâsı gâyet hafîf  olur lâkin yumurdası çok olmagla miʿdede sıkleti vardur, illâ tatlular ıslâh 
eder.”(431a/3-5)

Kısacası hılt dengesinin bozulmaması, dolayısıyla sağlıklı kalmak için yeme-içme 
konusu tıbbın bir parçası olmuş, bozulan dengenin eski haline getirilmesi için 
yapılacak tedavinin ilk basamağında da müfret devalar yer almıştır. Nitekim 
konuyla ilgili eserleri incelediğimizde yenilen  içilen her maddenin gıda veya deva 
kapsamında değerlendirildiğini görürüz. Buna göre yenilen-içilen madde bedeni 
tabii hâli içinde, dengede bırakıyorsa “gıda”; bedende birtakım değişiklikler ya-
pıyor, hıltların var olan durumunu değiştiriyorsa “deva” denilmekteydi.37

Mizacın gıdaların tabiatıyla olan ilişkisi devaların kullanımında da karşımıza 
çıkar. Verdiğimiz örneklerde de görüleceği gibi devaların tabiatları/nitelikleri 
üzerinde de önemle durulmuş; bazen bir pişirme/hazırlama usulü, bazen üze-
rine yenilip içilecek bir başka gıda/deva, bazen de yeme zamanına dikkat çeki-
lerek verebileceği zararlardan korunma yolları gösterilmiştir. “Mâʾü’l-hısrım: 
Koruk suyıdur… Tabîʿatı üçünci derecede bâriddür ve yübûseti dahı vardur. Safrâvî mizâca 
nâfiʿdür, husûsan gece ile ayaza koyalar.” (438b/14-20); “Sabırâ: Acı sabır derler bir 
samgdur Türkî … Sabr-ı sukûtrînün tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere ikinci derecede hâr u 
yâbisdür … Ve’l-hâsıl issi mizâclulara kesîrâ ile ve sovuk mizâclulara mukl ile içüreler” 
(250b/10-15).

Ancak daha önce de zikrettiğimiz gibi bu ilişki gıda ve devalarla sınırlı değildir; 
insan bedenine tesir eden her şey onun sağlıklılık hâli ile doğrudan alakalıdır. 
Bu bağlamda, giysi olarak kullanılan kürkler; ibrişim, sof, tiftik gibi malzemeler 
de müfret deva kapsamında değerlendirilerek kitaplarda yer almıştır. Mesela, 
“Ve dilkünün kürki sâʾir kürklerden issidür. Mertûbüʼl- mizâc kimesneler giyeler. Mahrûrî 
mizâc giymeye, gâyet issidür.” (80b/5-6); “Sûf: Yündür … Yün tabîʿatı hâr u yâbisdür… 
Ve yün esbâb giymek bögrege ve cigere nâfiʿdür, ammâ kuzı yüni dahı yegdür”; “Şaʿr: Kıl 
ve saç Türkî… Ve derler ki yün esbâb giymek kûlunca nâfiʿdür. Eger kürki çıkarup kürke 
bedel giyerlerse kürke sûf  ve yün esbâb bedel olmaz, belki penbelü kapama bile bedel olmaya, 
husûsan çıkardukları kürk dilkü ve semmûr ve zerdavâ ve sansar ola. Sûf  ve yün aslâ bunlara 
bedel olmaz, ammâ kalpak dedükleri kürklü ʿarakiyyeye yünden olan keçe külâh bedel olur. 
Ammâ keçe külâhun başa ve göze ve dişlere çok zararı vardur, meger aslâ çıkarmayalar, gayrı 
nezelâtdan kurtulamazlar.” (237b/22-25-238a/1-3)

37 M. B. Zülfikar-Aydın, “Osmanlı Tıbbında ‘Müfred Deva’ Kullanımı”, s. 303.
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Müfred Devaların Özellikleri

Gıda/devaların sıcak-soğuk (har-barid) ve kuru-nemli/yaş (yabis-ratb) nitelik-
leri/tabiatları olduğunu söylemiştik. Bu tabiatlar dört yoğunluk derecesinden 
(derece- i evvel, derece- i sânî, derece -i sâlis, derece- i râbi) biriyle nitelendi-
rilmiştir. Mesela böğürtlen yaprağı “evvel derecede bârid” (503b/16); yarpuz 
çiçeğinin yağı “derece-i sânîde hâr u yâbis” (166b/5); eriğin tabiatı “evvelde bârid 
ve ikincide ratb” (8a/19) olarak ifade edilir. Tıp kitaplarına göre, yenilip içilen 
bir madde bedendeki hıltların durumunda herhangi bir değişiklik yapmazsa 
bu deva mutedil tabiatlıdır.38 Çok az miktarda bir tesiri varsa, yani bedendeki 
hıltların durumunda çok az miktarda bir değişiklik yapıyorsa evvel derecede 
(derece-i evvel); tesir ediyor ancak bedene herhangi bir ıztırap vermiyorsa 
ikinci derecede (derece-i sâniye); tesir ettiğinde ıztırap veriyor yani değişiklik 
hissediliyor, ancak bedene zarar vermiyorsa üçüncü derecededir (derece-i sâli-
se). Dördüncü derece olarak nitelendirilen devalar ise bedene zarar verebilen 
devalardır. 

39 Nitekim zehir gurubunda yer alan devalar dördüncü derecededir 
ve gıda olarak yenilmeleri asla uygun olmadığı gibi deva olarak kullanılmala-
rında da azami dikkat gerekmektedir. Mesela sevelan denilen bitki dördüncü 
derecede sıcak ve kuru olarak derecelendirilmiş, yemekten kaçınmak gerektiği 
ancak yakı haline getirilerek kullanıldığında çeşitli faydalar sağlayacağı bildi-
rilmiştir (225b/13-20).

Bu niteliklerin bir de yoğunluk dereceleri vardır: evvel (ibtidâ), orta, son (âhir). 
Meselâ, uşak denilen kalkan dikeninden alınan zamkın tabiatı “ikinci derece âhi-

38 “…mu’tedil oldur ki ba’del-isti’mal bedende bir keyfiyyet -i zâide ihdas eylemeye yani hârâretden ve bürûdetden 
ve rutûbetden ve yubûsetden bir şey arttırmaya ve gayr-ı mu’tedil oldur ki ba’de’l-isti’mâl bedende bir keyfiyyet-i 
zâide ihdâs eyleye ya’ni bedende bir hârâret ya bürûdet veya rutûbet veya yubûset arttura…”, Salih b. Nasrullah, 
Gâyetü’l- Beyân fi Tedbir-i Bedeni’l- İnsân. Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi 710/1, v. 30b.

39 Bu konuda telif  ve tercüme tıp kitaplarında çeşitli tanımlar yer alır. Örnek olarak İbn Baytar’ın 
açıklamasını verebiliriz: “Eşyanın eger müfred ve eger mürekkebinde her şeyin tabiatı dört kısım üzerine mebnidir. 
Ya sovuk veya ıssı veya kuru veyahud yaşdır. Bu sebebden her şeyin kuvvet-i kemali dört derece üzere farz olunmuştur. 
Meselâ evvel derecede hâr derler yani hârâretin insana tesiri azıcıktır, ana derece-i evveli derler. İkinci derece hâr olsa 
tesiri ve hârâreti dahı ziyade olur.Üçüncü derece hâr olsa, hârâreti ve tesiri dahı ziyade olur.Ve dördüncü derece hâr 
olsa kemal-i hârâret olur, andan ziyade hârâret olmaz. Meger ateş ve ana benzer gibiler ola. Ve hisab üzere sovuk 
olan eşya dahı derece derece böyle olur. Meselâ hârâret ve bürûdet ve yubûset ve rutûbet, bedende tesir cihetinden az 
olursa ana derece-i evveli derler. Tesiri zahir olan şundan hali değildir ki bedene ıztırab vere veya vermeye. Eger ıztırab 
vermezse ana derece-i saniyede hâr veya bârid derler. Bedene ıztırab veren dahı şundan hali değildir, ya budur ki bedeni 
ifsâd eyleye ya eylemeye. Eger bedeni ifsâd etmezse ana derece-i salise derler. Hâr veyahud bârid ise ve eger ifsâd ederse 
ana hâr fi’d-derecetü’l-erbaa dirler yani dördüncü derecede hâr veyahud bârid derler. Keyfiyyeti bu mertebede olan 
devâya zehr derler, zira hayvanı katl eder.Ve derece dedikleri eşya da bunlardır...” Mehmed b. Ahmed b. İbrahîm 
Edirnevî, Terceme-i Mualecat İbn Baytar (Levazımü’l-Hikmet), Bayezid Devlet Ktp. Veliyüddin 2547, v. 
396b.
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rinde hâr, evvelinde yâbisdür” (22a/17); muzun tabiatı ise “evvel derece ortasında hâr ve 
âhirinde ratbdur” (467b/11-12).

Müfret deva kapsamı içinde bitkisel, hayvansal ve mineral kökenli drogların 
yer aldığını söylemiştik:

Ağaç, sarmaşık, çalı, mantar, meyve, sebze, çiçek, ot ve tahıl vb. ile bunların 
kök, sap, yaprak, filiz, kabuk, çekirdek, tomurcuk, tohum, zamk gibi kısımları 
bitkisel/nebati devalar kapsamına girer. Bunlar doğrudan yenilerek, kokla-
narak, bedende taşınarak kullanıldıkları gibi pişirilerek, suda veya başka sıvı 
ortamlarda bekletilerek, ezilerek, dövülerek veya yakılarak vb. işlemler sonu-
cunda hap, lapa, yakı, merhem, fitil, bitki çayı, buhar banyosu, tütsü yapılarak 
da kullanılırlar. Daha evvelce de ifade ettiğimiz gibi yapılan işlemler olabildi-
ğince basit ve eklenen diğer maddeler olabildiğince azdır. Mesela, ustûhûdûs 
denilen karabaş otu için “tabîhini mafâsıl agrısıyçün yaku eyleseler müfîddür, agrısını 
sâkin eder.” (17a/19); anason için “…on dirhem enîsûnı ahşamdan ısladup seherî süzüp 
yüz yigirmi dirhem şeker ile kıvâma getürüp beş dirhem buyan katalar gâyet muvâfıkdur.” 
(35b/7); buhur-ı meryem için “Ve yarım baş agrısına bunun kökini dögüp bez içinde 
kokulasalar sudâʿı fiʼl-hâl sâkin ede. Baʿzılar eydür ʿavratlar üzerinden geçse hamlin düşüre, 
ammâ kolında yâ boynında götürse hâmile olmaya. Ve suyın bal ile karışdurup çıkan makʿa-
da sürseler gayrı çıkmaya. Kezâlik bal ile uvacık kabarcıklara ursalar giderür.” (48a/1-4) 
denilmektedir.

Hayvani devalar arasında kuş, balık, sürüngen, memeli, böcek gibi farklı ka-
tegorideki evcil ve vahşi hayvanlar yer alır. Bunların et, süt, yumurta, yağ, kıl, 
kürk, tüy, idrar, dışkı, öd, kemik (diş, tırnak) ve kanları başta olmak üzere çeşitli 
organları ile bal ve misk kullanılan hayvani devalar arasındadır. Yemek, içmek, 
giymek, üstte taşımak, üzerinden atlamak ya da eve asmak gibi usullerle hiç 
işlem görmeden kullanılabildikleri gibi çeşitli hazırlama yöntemleriyle hazır-
lanarak da kullanılırlar. Mesela, ton balığı için “Ve tuzlusı kuduz kelb taladugına 
yaku olınsa defʿ eder. Ve tuzlusınun kemügini üvez dedükleri at sinegi içün buhûr eyleseler 
sinekleri kırar. Hayâtüʼl-Hayevân sâhibi kavli üzere bunun etini yeseler şecâʿât getürür.” 
(76a/22); huld denilen gözsüz sıçan için “Ve eger yukarı tutagın rubʿ isitmesi olan 
kişinün boynına asakosalar şifâ bula” (143b/12-13); aslan için “Ve arslan derisi üstine 
oturmak bevâsîre müfîddür” (201/5); vaşak için “Ve dâʾim vaşak giyseler bevâsîrden emîn 
olalar” (506a/11); deve kuşu için “bunun içi yagını hanâzîre issice tılâ olınsa giderür 
ve koltuk ve but çıbanların dahı kurudur ve ʿakreb sokdugına içseler ve dürtseler fâʾide eder” 
(486b/2-4) denilmektedir.
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Mineral kökenli devalar arasında çeşitli toprak cinsleriyle şap, kükürt, cıva, 
nişadır, tuz, bakır, demir, altın, gümüş, yakut, akik gibi inorganik maddeler yer 
alır. Bunların bazen sadece üstte taşınarak veya bakmak suretiyle hastalıklara 
iyi geldiği ifade edilmekte, bazen de çeşitli işlemlerden geçirilerek kullanılması 
tavsiye edilmektedir. Mesela, zümrüt için “Ve çok nazar eyleseler gözde olan hîreleri 
ve göz zahmetlerin giderür. Ve boynında veyâ yüzük kaşında götürseler uçuk, sarʿ içün nâ-
fiʿdür” (193a/10-11); lacivert renkli bir taş olan martîs için “Eger üç arpa agırı 
kadar sahk edüp yeseler kalb agrılarına nâfiʿdür” (452a/1); tîn-i ermeni için “Hummâlu 
hastalıklara gül suyı ve sovuk su ile içüreler veyâhûd bardagında ısladup her-bâr andan 
içüreler. Ve kemükleri kırılan kimesne içün akâkıyâ ile yaku etseler nâfiʿdür” (273b/12-13) 
denilmektedir.

Nizâmü’l-Edviye’de bazı devalarla ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilirken bazı 
devaların açıklamaları daha kısa tutulmuş, bazılarında sadece farklı dillerdeki 
isimlerine yer verilmiş, bazılarında da kitap içindeki ilgili maddeye gönderme 
yapılmıştır: “Adhır: Mekke ayrugıdur. Zel bâbında zahr deyü zikr olınur.” (9a/7) gibi.

Eser içinde verilen bilgileri sıralayarak açıklamaya çalıştığımız aşağıdaki bilgi-
ler standart değildir. Bazılarında bu bilgilerin tamamı yer alırken bazılarında 
yukarıda da ifade ettiğimiz gibi çok kısa açıklamalarla yetinilmiştir:

• Bütün müfret deva kitaplarında olduğu gibi Nizâmü’l-Edviye’de de deva-
lar tanıtılırken üzerinde durulan ilk konu devanın farklı dillerde verilen 
isimleri olmuştur. Ancak bu eserde diğer müfredatların ekserisinden 
farklı olarak çok zengin bir dil yelpazesi karşımıza çıkar. Eserde başta 
Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere Süryanice, İbranice, Rumca, Yu-
nanca, Latince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Macarca vb. dillerinin 
yanı sıra ve daha az olmak üzere Berberice, Hintçe, Lehçe, Moğolca, 
Çağatayca, İngilizce, Afrika dili gibi dillere de yer verilmiştir.

Nizâmü’l-Edviye’de zaman zaman yerel isimlere de yer verilmiştir: 
“Şîrâz’da tûsek derler.” (171a/10); “Şâm’da riclü’z-zâg derler.” (178b/6); “En-
dülüs’de eşberûn derler.” (116a/23) gibi.

Devaların Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki söyleyişleri aktarması bi-
zim açımızdan ayrıca önemlidir: “Habbüʼl-külâ: Yabânî keçi boynuzıdur 
… Anatolı’da Menteşe’de ve baʿzı vilâyetlerde keçi güvesi derler” (101/21); “Âli-
sen: Hüsn-i yûsuf  deyü Tokat ve Amâsiyye ve Burûsa’da iʿtibâr olınur.” (2b/3); 
“Efyûs: Yabân turpıdur… otı derler” (29b/1); “Bilincâsef: Ayvatanadur. 
İstânbûl halkı varâdika derler.” (63b/17)
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• Daha sonra devanın varsa türleri, tür özellikleri, “a’lası” ifadesiyle en 
iyisi, fiziki özellikleri, yetiştiği iklim ve coğrafya koşulları, vb. bilgilere yer 
verilmiştir: “Ebû halsâ: … Bu ot dört nevʿ olur, ammâ aʿlâsı yapragı siyâh şekl 
ola ve köki kalın ola.” (4a/7); “Tıhâl: Talakdur … Talakun aʿlâsı genç, semiz 
hayvândan olmakdur.” (268b/6); “Fâdec: Bir taşdur. Her dürlü rengi olur; sarı, 
ak, yeşil her reng bunda zâhirdür. İhtiyârât kavli üzere Hindûstân’un öte ucından 
gelür ve Çîn vilâyetinün dahı ortasında olur. Aʿlâsı Çînî olmakdur.” (314b/9-12)

• Anadolu coğrafyasında yetişen bazı bitkisel, hayvansal ve mineral kö-
kenli devalarla ilgili bilgi vermesi ayrıca önemlidir: “Efrenc-müşk: 
Feleskûn dedükleri bir otdur … Kütâhya ve Bilecik taraflarında çok olur” (26b/19); 
“Esel: koga otı … Anatolı’da husûsan Teke ilinde çok olur.” (16b/23); “Ve tırtıl 
kurdına dahı Fârisîler kere-ten derler, bogun bogun olur, agaçlarun yapragın yer. 
İslâmbôl’da çok olur.” 173a/20.

Bu bilgiler yemeklerde de karşımıza çıkar: “Karʿ mürebbâ: Kabak mü-
rebbâsıdur. Eger ʿasel ile olursa İslâmbôl kurbında ve Ak Hisârda ana nazlı derler.” 
(342a/6-7).

• Bundan sonra üzerinde durulan bilgi devanın “tabiatı”dır. Burada za-
man zaman devanın “kuvvet”leri bilgisine de yer verilmiştir. Mesela, 
cavers denilen kızıl darı evvel derecede soğuk, üçüncü derecede kuru-
dur. Aynı zamanda kâbız (kabız edici, tutucu) ve müceffif  (kurutucu) dir 
(82b/22).

• Açıklamalar devaların hangi kısımlarının, ne için ve hangi şekilde kulla-
nılacağı bilgisi ile devam eder. Söz gelimi sil denilen ayrık otunun kökü 
ve tohumu kusmayı önler, idrar çıkışını kolaylaştırır; ishali keser; eğer 
tohumunu macun haline getirip kullanırlarsa böbrek taşları için yararlı-
dır, pişmişi ise mesane yaralarına iyi gelir (82b/4-5).

• Devanın hazırlanmasıyla ilgili olarak da zaman zaman bilgi verilir, an-
cak bunlar genellikle çok ayrıntılı değildir. Mesela, türmüsün yakı haline 
getirilmesi için yapılacak işlemler şöyledir: Türmüsün kabuğu çıkarılıp 
bulgur haline getirilir, bir bakır kazana konularak üzerini örtecek kadar 
süt eklenerek süt kalmayana dek pişirilir. Sonra içine inek yağı eklene-
rek iyice koyulana kadar yeniden pişirilir. Bundan sonra yakı halinde 
kullanılır (72b/21-23). “Tesallüf-i sûm” adı verilen sarımsak macunu 
tarifinde ise “sarmısagı diş edüp ve sıgır yagı eridüp ammâ kıkırdakdan sâfî kılup 
arıdalar ve biraz dahı su koyalar ki zîrâ sarmısak sırf  yagda bişmez. Baʿde müherrâ 
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bişürüp bunı bir kab içinde yoguralar ki tâ revâk ola. Baʿde kifâyet mikdârı ʿasel ka-
tup nîm-kıvâm vereler yaʿnî berk bişmeye, koyuca ola. Ol balı sarmısak üstine döküp 
karışduralar, hâcet vaktinde yiyeler. Eger isterlerse issi otlar katalar, kâkule ve sünbüle 
katalar ve buçuk dirhem zaʿferân katalar.” (74a/18-22) bilgilerine yer verilmiş-
tir. Sakmuniya yani mahmude otunun terbiye edilmesi anlatılırken ise 
sadece ateşin derecesiyle ilgili ayrıntı verildiği görülmektedir: “Bunun bir 
nevʿi terbiyesi dahı böyle olur ki alma veyâ ayvanun için oyup ve sakmûniyâyı içine 
koyup agzın kapayup ve kettâna sarup ve andan hamîre sarup tennûrda nerm âteş ile 
bişürüp andan çıkarup gölgede kurudup istiʿmâl olına.” (208b/14-16)

• Müfredat kitaplarının büyük çoğunluğunda olduğu gibi Nizâmü’l-Edvi-
ye’de de devanın hazırlanması aşamasında kullanılan alet-edevat, ateşin 
derecesi, pişirme usulü, devanın kıvamıyla ilgili çeşitli bilgiler yer alır:

Eserde alet-edevat olarak kap, fâhir tencere, tekne, tâbe (tava), çömlek, toprak 
bardak, bakır kazgan, demür kap, külek (tahta kova), maşrab, küp, mikrâs (makas), 
havan ve törpü ile tennûr (ocak, tandır) kullanılmıştır.

Ateşin derecesi için nerm ateş; devanın kıvamı için nîm-kıvâm, koyuca ol-, 
nîm-birişt, rûfidân; pişirme derecesi içinse müherra bişür-, berk bişür- gibi 
ifadeler kullanılmıştır.

• Devanın hangi vakitte hazırlanmasının uygun olacağı, ne vakit ve kadar 
süre ile kullanılması gerektiği üzerinde oldukça az durulan konulardan 
biridir.

Hangi vakitte hazırlanacağı bilgisi sadece seherî ifadesiyle karşımıza çı-
kar. Mesela, aftimon tohumunun on dirhemi dövüldükten sonra bir bez 
içine bağlanarak bir maşrapanın içinde ıslatılır ve ayaza bırakılır, sonra 
seher vakti sıkılarak ve içine başka maddeler katılarak kullanılır. (28b/ 
13-14)

Devanın ne zaman kullanılacağı ise seherî, hâcet vaktinde ile ay evvelinde, ay 
tolu iken, ay ahirinde gibi ayın durumlarıyla bağlantılı olarak açıklanmıştır. 
Mesela, talak otu denilen otu kadınlar, ayın sonunda yani ayın sabah 
ve akşam görünmediği yirmi dokuzuncu veya otuzuncu günü boyun-
larında taşısalar hamile kalmazlar (208a/21-22); hint ayvası bal ile 
seherî içilirse mideyi temizler. (241b/7) Metinde bir yerde devanın alımı 
burclarla ilişkilendirilerek, İhtiyarat-ı Bedii’den naklen, anlatılmaktadır: 
“müʾellif-i İhtiyârât tekrâr be-tekrâr tecribe ve imtihân eyledüm der, güneş hamel 
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burcına nüzûl eyledükde yaʿnî nevrûza üç gün, bir kimesne her gün birer miskâl 
muhallisayı şarâbla tecerruʿ eyledi yaʿnî curʿa curʿa içdi, ol yıl ana zehr verdiler kâr 
etmedi” (444a/18-20)

Devaların hazırlanmasıyla ilgili süreler nadiren, üç gün üç gece, on dört gün 
ve gece, iki ay gibi ifadelerle verilmiş; devanın ne vakitte alınması gerektiği 
de yine nadiren seherî, aç karnına, tok karnına, her gün, üç gün, birkaç gün 
şeklinde belirtilmiştir.

• Diğer müfredat kitaplarında olduğu gibi Nizâmü’l-Edviye’de de üzerinde 
durulan konulardan biri devanın “mikdar-ı şerbeti”dir. Bununla kaste-
dilen, devanın en fazla ne kadar alınması gerektiğidir. Zaman zaman 
alınabilecek en az ve en çok miktarlar üzerinde de durulmuştur. Ravent 
yarım dirhemden iki dirheme kadar, mizaca göre verilebilir: “Bunun mik-
dâr-ı şerbeti bir dirhemden iki dirheme varınca bi-hasebi’l-mizâc vermek gerekdür. 
Baʿzı mizâca nısf  dirhem kifâyet eder.” (175b/15-16) Bazen aynı maddenin 
farklı yerlerinin (tohumu, çiçeği, kabuğu gibi), bazen de aynı maddenin 
farklı işlemlerden sonraki hâllerinin (kurusu, külü, tozu gibi) alınabile-
cek miktarları da belirtilmiştir. Mesela şahtere için “Bunun mikdâr-ı şerbeti 
suyınun on dirheminden yarım rıtl bugdaya degin câʾizdür, ammâ kurısınun suyın 
beş dirhemden on dirheme degin câʾizdür” (228a/19-20) denilmektedir. Merv 
denilen bitkinin kendisi dört dirhem kullanılabilirken tohumu en fazla 
üç dirhem alınabilir. (446a/1)

Deva fazla alındığında oluşabilecek zararların önlenebilmesi için de 
bazı bilgiler yer alır. Mesela, öküz ödünün kullanılacak miktarı bir dânk 
olarak bildirilmiş, fazlasının mideye zarar verebileceği, bu zararı gider-
mek için ekşi nar şerbeti içmek gerektiği belirtilmiştir (450a/13-14).

• Müfret devalarla ilgili eserlerde devanın “muslihi” konusuna da değinilir. 
Nizâmü’l-Edviye’de de ıslah eder veya muslihi ifadeleriyle, kullanılan devanın 
muhtemel zararlarını önlemek için yapılması gerekenler bildirilmiştir. 
Bu, bazen yeterli miktardan fazla kullanıldığında oluşabilecek zararı 
ortadan kaldırmak için önerilir, bazen de devanın genel olarak verdiği 
zararları önlemek için en başta yapılması gerekendir. Mesela, eşek ma-
rulu denilen bitkinin kullanım miktarı iki dirhemdir; fazla kullanıldığın-
da baş ağrısına sebep olur. Bunu önlemek için kabak veya menekşe yağı 
kullanılmalıdır. (4a/18); kaplumbağa yemek ise mide bulandırır, çaresi 
ribas murabbası yemek veya şerbetini içmektir. (215a/9-10) Ada soğanı 
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içinse “Ve bu soganı lâ-büdd bişmiş istiʿmâl edeler, kaynamamış istiʿmâl etmeyeler. 
Ve bunun muslihi tâze süddür, ıztırâb verenlere süd içüreler.” denilir. (18b/12)

• Müfredat kitaplarında yer alan bir başka bilgi ise devanın “bedeli”dir. 
Sözü edilen madde bulunmadığı durumlarda onun yerine konulabile-
cek olan deva/ları veya aynı devanın farklı işlem görmüş hâlini ifade 
eden “bedel” bilgisi Nizâmü’l-Edviye metni içinde de karşımıza çıkar. 
Söz gelimi afsentin denilen acı pelinin bedeli asarun veya yarım dirhem 
kadar sarı heliledir. (27b/19). Buyan kökünün bedeli ise doğrudan kendi 
murabbasıdır: “El-hâsıl eger bu kökün ʿ usâresi, eger otınun tabhı öksürük envâʿına 
müfîddür. Bunun rubbı yarım vezni mikdârı kendüye bedeldür.” (23b/25)

• Eserde madde başı olarak verilen devalar sadece müfret devalar de-
ğildir. Nizâmü’l-Edviye’de çok sayıda yemek tarifi yer alır. Yukarıda da 
kısaca açıklamaya çalıştığımız gibi gıdaların hastalıklardan korunma-
daki önemli rolü açısından yer verilen ve tıbbi faydalarından söz edilen 
bu tariflerde genellikle yemeğin hazırlanmasıyla ilgili bilgi verilir, ancak 
bir yemek kitabındaki gibi ayrıntılı tarifler yoktur. Mesela, tüffahiye 
adı verilen ve elmadan yapılan tatlının bademle ve bademsiz yapılan 
iki çeşidi olduğu söylenmiş, sonra mideye kuvvet verdiği bilgisine yer 
verilmiştir: “Tüffâhiyye: Meşhûrdur. Almadan bişürürler, herîse gibi [ederler] ve 
tatlu ve bâdemle mürebbâ ederler ve yalınuz alma mürebbâsı ederler. Miʿdeye kuvvet 
[verür]. Sanʿatı mürekkebâtda görile.” (75a/12-13). Bir başka örneği bugün 
de bilinen mangır çorbasından verelim: “Salma: Mangur aşı derler bir 
taʿâmdur. Et pâresiyle yâhûd et suyıyla veyâhûd köfte ile bişürürler. Meselâ hamîri 
mangur gibi tutmaç ederler ve ana tatlu ve ekşi katarlar, meşhûrdur. Salma aşı derler. 
Şeyh Dâvud kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede hâr u ratbdur. Bundan dem-i sâlih 
tevellüd eder ve ahlâtı dahı ıslâh eder ve iç ve ciger zaʿfın ve fesâdın dahı ıslâh eder ve 
yanmış hıltı ve ʿataşı teskîn ve izâle eder, ammâ südde eder ve gögse zaʿf  verür, illâ 
bâdem yagı ıslâh eder.” (255a/19-24)

• Nizâmü’l-Edviye’de bazı mürekkep devalara da yer verilmiş, ancak 
bunların nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi verilmeyerek Sanatı mürekkebatda 
görile, Sanatı mahallinde görile ifadeleriyle gönderme yapılmıştır: “Itrîfil-i 
kebîr: Bir maʿcûndur. Bevâsîre nâfiʿdür, levni sâf  eder, bâhı ziyâde eder, miʿdeyi 
kızdurur, nefʿi çokdur. Sanʿatı mahallinde, mürekkebâtda görile.” (26a/9-10); 
“Benefşec: Sürmedür, kühldür. Zulmet-i ʿayna ve göz uyuzına ve yaşına nâfiʿdür. 
Sanʿatı mahallinde görile.” (65a/8)
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• Diğer müfredat kitaplarında olduğu gibi bu eserde de hastalıkların na-
sıl iyileşeceği bilgisi yer almaz. Müfret devanın hastalıkları iyileştirme 
kuvveti, nef ’ eder, za’il eder, fa’ide eder, ıslah eder, def ’ eder, muvafıkdur gibi 
ifadelerle bildirilmiştir.

• Droglar çeşitli şekillerde kullanılmıştır: ye-; iç-; yakı et-/zımad et-; sür-; su-
yunda otur-; gargara et-; kühl eyle-; merhem et-/merheme kat-; macun et-/ macuna 
kat-; (buruna, kulağa, göze) damlat-/tamzur-; sürme etmek/sürme çek; kokla-; 
üzerinde taşı-; üzerine bağ- evde/ahırda bulundur-; fitil et-/şaf  et-; vb.

• Müfret devalar içinde önemli bir kısım bitkisel olanlardır. Çeşitli eser-
lerde konuyla ilgili bilgi verilirken bitkinin yetiştiği coğrafya, toplandığı 
mevsim, toplandığı zaman, yaş veya kurutulmuş oluşu gibi faktörlerin 
devanın tabiatını ve kuvvetini, dolayısıyla da etkisini değiştirdiği üzerin-
de durulmuştur.40 Hekimbaşı İsa Efendi de kürünb (lahana) maddesinde, 
devanın tabiatının farklı koşullarda farklı olacağını söyler ve bizzat ba-
şından geçen bir hadiseyi örnek olarak nakleder: “Tabîʿatı Yûhannâ kavli 
üzere evvel derecede hâr ve ikinci derecede yâbisdür… Lahana baʿzı vilâyetde tabîʿatı 
gayrı nevʿ olur, baʿzı vilâyetlerde galîz ve hâr u yâbis olur. Ve yazın biten lahana ya-
ramazdur, ekser sovuk ve yaylak yerlerde böyledür. Ve baʿzı sevâhilde tabîʿatı bârid ü 
yâbis olur … Fakîr bir defʿa bir hâzık hekîm gördüm, oglum hasta idi, lahana yedür-
di, feryâd eyledüm. Bu vilâyetün tabîʿatı gayrıdur, elem çekme dedi.”(384a/12-17) 
İsa Efendi ayrıca “Kavl-i müʾellif, cevz olmayan iklîmde ol vilâyet âdemi cevz yese 
anı öldürür” (94a/6) diyerek devanın tabiatıyla insanın tabiatının uyuş-
ması gerektiğini farklı bir noktadan ortaya koymaktadır.

40 Konuyla ilgili verilen bilgilere, Yusuf  b. İsmail b. İlyas el-Hûyî’nin Mâlâ Yese’u’t-Tabib adlı eserinin 
Hasan b. Abdurrahman tarafından yapılmış tercümesinden örnek verebiliriz: “...malûm ola ki tabibler 
ve ‘aşşâblar, ‘aşşâb deyü devaları tağlardan ve yabanlardan bulup cem’ eden kimesneye dediler, imdi bu iki tâife ki bu 
ilme meşgul olmuşlardür, bunlar dahı cemî’an devaları bulup bilmemişlerdür ve cümlesin zikr etmemişlerdür ve zikr 
etdükleri devâların dahi cemian fâidelerine ve zararlarına vâkıf  olmamışlardur. Pes devâlarda ancak bildüklerin zikr 
edüp fâidelerinden ve zararlarından dahı ancak bilüp tecrübe edebildüklerin zikr etmişlerdür ve böyle tamam bilmeyüp 
zikr etmedükleri anınçündür ki devâlar bitüp hâsıl oldukları yerler birbirinden ‘ırakdur, her birine varmak mümkün 
değildir ve cemian hassaların ve kendülerin sorup bulup bilmek ömr-i insan vefâ etmez. Hâl bu minvâl üzere idügin 
inkâr eden kimesne görmez mi ki bilüp ve bulup kitaplarda yazdukları devâlardan dahı niçe şüpheler ve münâkızlar 
yani birisi beyân etdügini âhir kimesne böyle değildür, şöyledür demeler vâkı’olmuşdur. Ve amma tâife-i etibbâ ve 
aşşablara dahi bu babda sû-i zan etmeyüp deriz ki mabeynlerinde böyle ihtilâf  oldugın anınçündür ki devâ dedigümüz 
nebâtın dahı zâtında ve sûretinde ve mekânına ve zamanına göre ve ibtidasında ve intihasında, yaş iken ve kuru iken 
birbirine benzemeyüp muhalifdir. Sinine göre dahı muhalif  olur.Yani bir yılda biten âhir yılda bir dürlü dahı biter. Pes 
tabib veyahud aşşab devâyı taze iken bir dürlü ve kuru iken bir dürlü ve henüz biterken bir dürlü ve tamam bitmiş iken 
bir dürlü suretden haber vermekle ihtilaf  lazım gelür…”. Tercemeti Mâlâ Yese’u’t-Tabib Cehlehu, Süleymaniye 
Kütüphanesi, Hasan Hüsnü 1360/1, v.14b.
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Metnin Çevirisinde İzlenen Esaslar

• Nuruosmaniye 3612 numarada kayıtlı nüshada yazılışı çok belirgin 
olmayan, okunamayan kelimeler, eksik ifadeler veya boş bırakılan yer-
ler için Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 1036’da kayıtlı nüshaya 
müracaat edilmiş; metnin anlam bütünlüğüne aykırı olduğu düşünülen 
yerlerde yine bu nüshaya müracaat edilerek atlanan yerler varsa metne 
ilâve edilmiştir. Ancak iki nüsha arasındaki tüm farklılıklar çevirimetin-
de gösterilmemiştir.

• Çevirimetin transkripsiyonlu olarak hazırlanmamıştır. Metnin Latin 
harflerine aktarımında sadece uzun ünlüler (â,î,û,ô) ve ayın (ʿ) ve hemze 
(ʾ) harfleri gösterilmiştir.

• Ait oldukları dillerdeki yazılışlarından emin olunamayan yabancı keli-
meler, eğer kullanılan sessiz harfler farklı bir okuyuşa meydan verme-
yecek şekilde konulmuşsa veya harekelenmişse uygun şekilde okunmuş, 
aksi durumlarda yine bize en uygun gelen şekilde okunmuş ve metindeki 
yazımları esas alınarak Arap harfleriyle dipnotlarda gösterilmiştir. İki 
nüsha arasında yazım farkı varsa dipnotta her ikisine de yer verilmiştir.

• Okunuşları hususunda her iki nüshadan da yararlanamadığımız keli-
meler için yine dipnotlarda nüshalardan alınan görüntüler verilmiştir.

• Metnimizi Latin harflerine aktarırken okuyucu tarafından kolaylıkla 
anlaşılabilmesi için yazım kurallarına uyulmuş, noktalama işaretleri 
kullanılmıştır. Ancak metnin noktalama işaretlerinin kullanılmadığı dö-
nemde yazıldığı göz önünde bulundurularak bu konuda sadelik tercih 
edilmiştir.

• Eserde bazı madde başı deva isimlerinin hemen yanında, yukarıda 
ayrıntılarıyla izah ettiğimiz gibi, çeşitli resimli kitaplara ve yine bazı 
resimli kitapların varaklarına ait olduğunu düşündüğümüz numaralar 
bulunmaktadır: “Hamân 333: Mürver agacıdur.” (145a/19) Bunlarla 
ilgili bir bilgiye ulaşılamadığından, karışıklığa sebebiyet vermemek dü-
şüncesiyle numaralar kaldırılmıştır.

• Yazmada kırmızı hatla gösterilen madde başları satır başına alınmış ve 
bold/koyu olarak verilmiştir.

• Metinde müstensih hatası olduğunu ya da unutulduğunu düşündüğü-
müz bazı hece ve sözcükler tarafımızdan tamamlanmış, düzeltilmiştir. 
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Metinde nadir olarak tarafımızdan tamamlanan bu sözcükler için “ay-
raç ( )” işareti kullanılmıştır.

• Hamidiye 1036 numaralı nüshadan yararlanılarak okunan sözcükler ve 
kısımlar “köşeli ayraç [ ]” içinde gösterilmiştir.

• Metinde zaman zaman tekrar ifadeler yer almaktadır. Bunlar “ayraç 
{}” işareti içine alınarak dipnotta tekrar olduğu belirtilmiştir.

• Esas aldığımız Nuruosmaniye nüshasının bazı sayfalarında derkenarlar 
bulunmaktadır. Metnimizde derkenarlar, ilgili yerlere alınarak italik yazı 
fontuyla yazılmıştır.

• Metin ağırlıklı olarak 17. yy imlası ve dil özellikleri gözetilerek okunmuş-
tur. Yazımında düz-yuvarlak ünlüsü gösterilmeyen Türkçe sözcük ve ek-
lerin okunuşunda 17. yy. özelliklerine bağlı kalınmış, düzlük-yuvarlaklık 
uyumu sürecinin başladığı ancak henüz tamamlanmadığı bu dönem dil 
özellikleri için daha önce yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır.

• Çalışmada hemze ve “y” harfleriyle yazılan Türkçe olmayan sözcükler 
bazen “y”li bazen hemzeli yazıldığı için bunlarda tekleştirmeye gidilmiş 
ve okunuşta genellikle hemzeli şekil tercih edilmiştir: fâʾide, zâʾil.

• Metinde farklı imlayla yazılmış Türkçe kelimeler tekleştirilmemiş, yazıl-
dıkları gibi okunmuştur: semiz/semüz. Ancak yabancı kökenli kelime-
lerde tekleştirme yapılmıştır.

• Devaların yabancı dillerdeki isimlerinin okunuşunda bazı güçlüklerle 
karşılaşılmıştır. Bunun sebeplerinden biri yazıldığı gibi okunmayan ya-
bancı dillerde verilen kelime karşılıklarının telaffuza göre yazılmasıdır:

 âfôrfîkâ Fârisiyyetü’l-magrîb (Lat. euphorbiaceae);

 kalâmûs aromâtîkûs Efrencî (Lat. calamus aromatika);

 nifîsâ Rûmî (Yun. nyfítsa νυφίτσα);

 âzenô femînû Tâliyân (İtal. asino femminile);

 çikôryâ İspânya (İsp. achicoria) gibi.

• Bir diğer sebep müstensih hatalarıdır. Tarihi metinlerin en büyük prob-
lemlerinden olan bu konu Nizâmü’l-Edviye’nin çok dilli yapısı sebebiyle 
zaman zaman daha da içinden çıkılmaz bir hâl almıştır. Nitekim metin 
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içinde aynı kelimenin farklı yazılışlarına sıkça rastladık. Ayrıca iki nüsha 
arasında da bilhassa yabancı kelimelerin yazılışında farklılıklar bulun-
duğunu gördük. Bu durumda karşılığını bulduğumuz kelimeleri doğru 
imlaya göre tekleştirerek okuduk.

• Diğer yandan yabancı dillere ait bu kelimelerin doğru okunuşlarını tes-
pit, verilen devanın ne olduğunu tam olarak bilmek ile yapılabilir; ancak 
bu da her zaman mümkün olmamaktadır. Mesela belhiyye madde başı 
için farklı açıklamalar yapılmış, ardından verilen Süryanice, Rumca ve 
Yunanca karşılıklarını bulmak mümkün olmamıştır: “Belhiyye: Mürver 
agacıdur derler. Ammâ baʿzılar Belh vilâyeti sögüdinün agacıdur derler. Kavl-i İbni 
Baytâr enâr agacı gibi bir agaçdur. … Kavl-i Minhâc kokusı berem ve behrâmec 
kokulu bir çiçekdür, belki bir Hindî devâdur. Baʿzılar buna kıssâʾ-ı hindî dahı derler. 
Ammâ esahhı büyük ceviz gibidür ve acılıgı zencebîl acısı gibidür, gâyet acı ve kâbız-
dur. …” (62b/16-21)

Botanik tarihindeki en büyük sorunlardan biri olan bu konu, botanikçi-
lerle birlikte yapılacak daha geniş bir ortak çalışmayı gerektirmektedir.

• Madde başı devaların farklı dillerde verilen kelime karşılıklarının doğru 
tespitinde karşılaştığımız güçlüklerden biri de verilen karşılıkların o 
devaya benzer veya aynı familyaya ait diğer bitkilerle karıştırılmış olma-
sıdır. “Harmel: Yüzerlik tohmı Türkî; yabân sadefi nevʿinün tohmı Türkî; sipend 
beşâsâ Fârisî; ….. rûtâ silvestiris Lâtîn.” (113b/4-5) örneğinde harmel, 
üzerlik (yüzerlik) ve sipend kelimeleriyle verilen bitkinin Latince karşılığı 
Peganum harmaladır. Oysa metinde yabani sedef, dağ sedefi bitkisi için 
kullanılan Ruta montana’nın sinonimi olan Ruta silvestris Latince karşılık 
olarak verilmiştir.

Buradaki bir başka problem de kelimenin Nuruosmaniye nüshasında 
 şeklinde yanlış yazılmış, Hamidiye nüshasında ise  şek-

linde yanlış harekelenmiş olmasıdır. Metnimizde bilhassa batı kökenli 
yabancı kelimeleri yazılışında, yukarıda da ifade ettiğimiz sebeplerle bu 
tür yazım hataları çokca yapılmıştır.

Verdiğimiz örnekte metin içinde yaban sedefi de zikredildiği ve Latince 
yazılış kolay anlaşılabilir olduğu için doğru karşılığı bulmak nispeten 
kolay olmuştur. Ancak bu kadar ipucu vermeyen çok sayıda madde başı 
bulunmaktadır.
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Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm ve bihi estaʿ în 

( H A R F Ü ʼ L - E L İ F )

[1b] [1] Âtrîlâl: Kuzgun ayagı derler Türkî; riclü’t-tayr ʿArabî; riclü’l-gurâb ʿA-
rabî; tohm-ı hilâldân [2] Fârisî ve ʿArabî; harezü’ş-şeyâtîn ʿArabî; riclü’z-zâg ehl-i 
Şâm; pâ-yı kelâg Fârisî; [3] riclâ gurâbâ Süryânî; tabfâris Rûmî; gâkûmîn Yûnânî; 
bir nevʿine dahı dûkûs [4] derler, Yûnânî. Bu ota hilâldân derler, ammâ hilâldân 
bu degildür. [5] Nihâyet tohmına hilâldân tohmı derler. Bunun ismi ve aslı ric-
lü’l-gurâbdur. İnşâʾllâhu [6] teʿâlâ re bâbında dahı bir mikdâr tafsîl olınur. Bu ot bir 
vechile torak otına benzer [7] ve hilâl tohmına dahı benzer ve kerefs tohmı gibi olur. 
Levni gök şekl olur ve acı olur [8] derler. Ve eger yeşil reng olsa ana hilâldân derler, 
ammâ Mısrî nevʿi bu degildür. [9] Âtrîlâl Kudüs-i Şerîf ’de çok olur. Ammâ gök 
reng olan nevʿine âtrîlâl-i [10] mısrî derler ve otına da riclü’t-tayr ve riclü’l-gurâb ve 
harezü’ş-şeyâtîn dahı derler. Her biri [11] mahallinde kendü bâbında zikr olınur. Ve 
bu otun asıl menfaʿati İbni Baytâr kavli üzere [12] riclü’l-gurâbda tafsîl [olındı]. İmdi 
âtrîlâlün tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Baʿzılar [13] ikinci derece âhirinde 
hâr u yâbisdür demişler. Bunun tohmı istiʿmâl olınagelmişdür, husûsan [14] barasa 
ve behaka devâdur, gâyet menfaʿatlüdür. Baʿzı vakit yalınuz istiʿmâl ederler, [15] gâhî 
olur ki bundan bir dirhemini rubʿ dirhem ʿâkırkarhâ ile dögüp ʿasel ile karışdurup 
[16] ve luʿûk edüp yerler. Ve bir iki sâʿat güneşde barası ve behakı olan yerlerini [17] 
açup derleyince duralar. Güneş harâretinden marazî yerleri yarıla veyâhûd ertesi 
kabarup [2a] [1] sarı sular aka, ol zahmet zâʾil ola; husûsan etli mevziʿde ola tez zâʾil 
olur, [2] şol şartla ki ol tenkıye-i dimâg etmiş olalar. Ve bu devâ issi günlerde olmak 
gerekdür. [3] Eger gitmez ise bunun tohmından beş dirhem ve selhü’l-hayyeden dört 
dirhem ve sezâb [4] yapragından dört dirhem alup cümlesin sahk edüp günde üç 
dirhemin üzüm [5] suyıyla beş güne degin içe ve her gün güneşde yalıncak derle-
yince turalar, bi-inâyeti’llâhi teʿâlâ [6] zâʾil olur. Eger bunun tohmını yumşak dögüp 
bal ile karışdurup on beş [7] güne dek her gün iki miskâlin issi suyıla içseler şübhesiz 

www.tuba.gov.tr



barası giderür. Ve dögilmiş [8] tohmını ʿavratun burnına eze üfürseler içinde ölmiş 
oglanı düşüre. Ve bir dirhem [9] bu tohmı dögüp iç agrısı içün verseler fâʾide ede. [10]

Ârgîs: Karamuk köki kabugıdur ve kadın duzlugı kökinün kabugına dahı derler. [11] 
ʿÛd-ı rîh-i magribî Mısr, Şâm; pôst-ı pîh-i zirişk Fârisî; aslü’ş-şecerü’l-berbârîs ʿA-
rabî, ehl-i Şâm; halebu meskiyâ1 Süryânî; akîsîmâ Rûmî; akîsyûnes Yûnânî; aveksî 
rakânto2 Lâtîn; [12] avte espenâ3 İspanyôl; kalostrîz4 Nemse; kîrû selyo5 Fırânca. 
Kalay ve kurşunı bununla [13] sarı eder, hattâ kimyâgerler dahı kullanurlar. Tabîʿatı 
evvel derecede hâr, ikinci derecede bâriddür. [14] Bunun kabugını kaynadsalar suyı 
hûlân-ı hindî tabîʿatında olur, meselâ hûlân yerine istiʿmâl [15] olınsa muvâfıkdur. Ve 
gül suyı ile kezâlik mazmaza etseler, kulâʿ ʿ illeti vardur agız [16] sivilcüsi ve agız agrısı 
derler, ol ʿillete gâyet muvâfıkdur. Ve gül suyı ile ısladup [17] göze damzursalar göz 
yaşını keser. Ve remed ʿilletine dahı muvâfıkdur. Fi’l-cümle eski göz agrılarınun [18] 
envâʿına münâsibdür. Belki göze ʿ illet gelmezden evvel göze bu otun suyını çekseler 
[19] göze agrı gelmegi menʿ edüp sıhhatini hıfz eyleye. Ve bişmiş suyını bagırsak 
yarası [20] içün huknelerde istiʿmâl edeler ki gâyet müfîddür. Ve ciger agrıları içün 
baʿzılar [21] şarâbla ve baʿzılar sirke ile bişürüp içerler, agrısını sâkin edüp veremine 
[22] bi-ʿinâyetiʾllâhi teʿâlâ muvâfık gelür ve ıslâh ve nerm eyledügin fi’l-hâl müşâhede 
ederler. Kavl-i [23] sâhib-i Câmiʿ, etibbâ-yı Mısr ekser göz devâlarında bedel lâzım 
gelse mâmîrân-ı çînî ve mâmîrân-ı [24] mekkîye işbu ârgîsi bedel ederler. Mikdâr-ı 
istiʿmâl yokdur, bi-kadri’l-hâcedür.

Âlisen: [2b] [1] Hüsn-i yûsuf  derler ve nazar otı dahı derler. Ve baʿzı yerlerde 
kavlaç otı dahı derler, [2] zîrâ oglancıklar fıtıkı içün kasıklarına yakı ederler. Ve baʿzı 
yerlerde kuduz otı [3] derler. Hüsn-i yûsuf  deyü Tokat ve Amâsiyye ve Burûsa’da 
iʿtibâr olınur. [4] Zîrâ baʿzı kimesneler bu otı yüzine sürerler, kızardur. Yapragı 
mersîn yapragına [5] benzer, her yapragun ucında igne gibi birer dâne dikeni olur. 
El-hâsıl âlisen [6] demek Yûnânîde ve İbni Baytâr kavli üzere yübrîʿü kelbü’l-kelb 
demekdür. Kavl-i Câlînûs [7] evvelden bu ota âlûsen derlerdi, yaʿnî cemîʿ ısırıcı 
hayvânlar mazarratın defʿ eder, demekdür. [8] Baʿzılar kadîmden bu ota setâhînus 
derler imiş. İnşâʾllâhu teʿâlâ sin bâbında zikr [9] olınur. Ve ʿ uşbetü’s-sibâʿ dahı derler, 
ol dahı ʿayın bâbında zikr olınur. İşbu âlisenün [10] heyʾeti budur ki taglarda bitüp 
ve her budagı yukarudan aşaga varınca donanmış yaprakdur [11] ve her yapragı 

1 N. حلب مسكيا
2 N. اوقسى رقانتو ; H. اوقسى اقانتو 
3 N. اوته اسپنا ; H. قوته اسپنا 
4 N. قلوستريز
5 N. قيرو سليو
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iki kat olur. Ve tohmı yassı, yanında ve yapragı içinde olur. Eger bunı [12] suyla 
kaynadup sovuk almış kişi suyın içe, şifâ verüp sovuk zahmeti gide. [13] Ve yalınuz 
bu otı eline alup nazar etse gerü bu fâʾideyi eder derler. Ve dahı dögüp [14] ʿasel ile 
karışdurup yüzde olan beneklere ve çıgıt ʿilletine sürseler ol ʿilletleri [15] zâʾil eder. 
Ve iki dirhemin taʿâma katup kuduz it talayan kimesneye yedürseler [16] defʿ ola. 
Ve bu otun kökinün iki dirhemin tâze süd ile kuduz ısırmışlara verseler [17] gâyet 
nâfiʿdür. Ve bir evde ve âhûrda asakosalar ol ev halkı hastalıklardan emîn [18] ve ol 
âhûrda olan atlar kezâlik âfetden sâlim olalar. Ve sancu tutan atun bogazına [19] bir 
kızıl beze baglayup asakosalar bi-emriʾllâhi teʿâlâ sancudan halâs ola. Ve bögrek 
[20] taşı içün bir dirhem içürseler nâfiʿdür. Ve oglancıklar kasıgına inen yeller içün 
dahı suyından [21] içürseler ve talak içün birkaç defʿa yeseler talak ʿilletini zâʾil eder.

Âksâr: Hilâliye [22] otı Türkî; büyük kılır Türkî; belgûta İbni Baytâr ve ʿArab-ı 
karvân; âhille ehl-i Mısr; [23] bestânec ʿArabî; hilâliye-i bôstânî Fârisî. [24] Âksârun 
tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Bunun tohmından iki dirhemin demür [25] 
dikeninün kaynamış suyından on beş güne degin içseler kavukda, bögrekde olan 
[3a] [1] taşları eride ve yürekde olan kurtları dahı öldüre ve çıkarur. Ve kökini 
etmege katup [2] veyâhûd etmek unı ile kurslar edüp yedürseler uykusı gelmeyen 
kimesnelere [3] gâyet muvâfıkdur, uykusı gele. Ve incüklerde vâkıʿ olan balgamı ve 
şişleri içün [4] üzerine yakular etseler balgamını hall eder ve şişlerin sâkin eder. [5]

Âmîlîs: Sarılık otı [6] derler. Endülüs vilâyetinde çok olur ve Rûm’da dahı olur, 
gayrı vilâyetde olmaz. [7] Yapragı mersîn yapragı gibi ve yemişi ardıç yemişi gibi 
olur. Kökini, kabugını kaynadurlar, [8] istiskâ içün ve sarılık içün içürürler, gâyet 
fâʾide eder. Bu otı böyle [9] yalınuz içseler talaka fâʾide eder ve yürege kuvvet verüp 
süddelerin açar. Nihâyet [10] bu ot âhir yerlerde olmamagıla Yûnân ve Rûmî ve 
Firenk tabîbleri yazmamışlardur; [11] lâkin Endülûsî Şerîf  kavli üzere İbni Baytâr 
sâhibi yazmışdur. Bu kavl dahı anlarun [12] kavli üzeredür. [13]

Âkşerv: Bu ot dahı Magrib Bogazında, Sitte Bogazı dedükleri yerlerde [14] olur, 
yaʿnî Sidde Bogazı demekdür. İbrâhîm ve İbni Nefsâvî el-hekîm kavli üzere [15] bu ot 
kantariyûn-ı sagîrdür demişler. Ol diyârlarda kantariyûn bu heyʾetile biter derler, [16] 
ammâ İbni Baytâr kantariyûn olmamak üzere tahrîr eylemiş. Ol ecilden kemâ-hüve 
hakka tafsîl [17] olınmadı ve iki hemzelülerün lügâtında bulınmak içün işâret olındı. 
Ve Sitte [18] vilâyeti ahâlîsi tahlîl-i nefh içün içürürler ve zımâd dahı ederler imiş. İbni 
Baytâr dahı [19] bu kavli yazup kitâbında tasrîh ve beyân etmişdür. [20]

Âbâr: Yanmış kurşun Türkî; rasâs-ı esved ʿArabî; surf-ı sûhte Fârisî; [21] ânuk-ı mu-
harrak ʿArabî ve Fârisî; pulûmpûm üstûm Lâtîn; gûfers sârûf  ʿİbrî; [22] surb Fârisî, 
ʿArabî; âbârâ Süryânî; môlifûn Rûmî; môlîvî Rûmî; emôlîfûn [23] Yûnânî. [24] Ve 
yunmış kurşuna ʿİbrî ʿôferet râhvaş ve Lâtîn pulûmbûm alûtûm [25] derler. Ve kur-
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şunun üzerine gelen çirgine ki hubsü’r-rasâs derler. Hı bâbında zikr [3b] [1] olınur. 
Geldük yanmış kurşunun tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür. Ve yunmış [2] 
kurşun ki âbâr-ı magsûl olsa gerekdür, göz yaraların ıslâh eder ve göz çıbanlarına [3] 
dahı nâfiʿdür. Ve er ve ʿavratta olan mafâsıl yaralarına ekseler nâfiʿdür. Ve bevâsîre 
[4] ve seretâna ve fâsid ve habîs yaralara dahı fâʾide eder. Eger kurşundan [havân] 
destesi ile [5] bir hâvan düzüp, meselâ içine mersîn yagı veyâhûd zeyt yagı yâhûd gül 
yagı [6] yâhûd ayva yagı kosalar, karışdursalar ve ol yaglarun her kangısı ile olursa 
makʿad [7] çıbanlarına ve bevâsîrün envâʿına ursalar fâʾide eder. Ve bundan uçuk 
dutan kişiye [8] tahtacıklar edüp kasugına baglasalar fâʾide eder. Ve sinir büzildügi 
yere dahı [9] tahta edüp berk baglasalar ıslâh eder. Ve yanmışın dögüp eski yaralara 
[10] ve yaramaz çıbanlara ekseler fâʾide eder. Ve yunmış kurşunı yumşak dögüp kühl 
eyleseler [11] göz yaşını keser. Ve çıbanlarda ve yaralarda olan lahm-ı zâʾidi giderür. 
Bunun yanmasınun [12] sanʿatı böyledür ki hurde tograyup bir çömlek içine korlar 
ve içine kükürd saçup [13] tâ ki çömlek tolınca degin bu minvâl üzere edüp baʿde 
âteşe koyup yalın [14] peydâ oldugı gibi demür âlet ile karışdurup tâ kül olınca yana. 
Andan [15] ol küli göz otlarına katalar, gâyet menfaʿatlüdür. Ve eski çıbanlara ve 
eski yaralar merâhimine [16] katalar, nâfiʿdür. Bâkî menfaʿati re bâbında esâmîsi ile 
rasâs-ı ebyaz ve rasâs-ı esved [17] deyü zikr olınur.

Âbak: Çive. Zîve dahı derler, [18] ammâ iksîr-bân lisânı üzeredür. İnşâʾllâhu teʿâlâ 
ze bâbında zîbak deyü cümle, eger tıb [19] sanʿatında ve eger iksîr-bân sanâyiʿinde 
[olan] esâmîleri ve emrâza olan menâfiʿi tafsîl [20] üzere zikr olınur.

Âb-gûn: Nişâstadur. [21] İnşâʾllâhu teʿâlâ nun bâbında neşâ deyü, eger isimleri eger 
menâfiʿi, tafsîl üzere zikr olınur. [22]

Âbkar: Tuz kuvvetine benzer. Denkar deyü inşâʾllâhu teʿâlâ dal bâbında tafsîl [23] 
kılınur.

Ebû halsâ: Eşek mârûlı derler Türkî ve enlik dahı derler [24] Türkî; laʿlîyi bu ot ile 
boyarlar derler Türkî; hevâcûye Fârisî; hassü’l-hımâr ʿArabî; [25] şencâr Fârisî; şen-
gâr Fârisî; hûfîlûs Kadîm; ʿâkır şemʿa Dîskûrîdûs; [4a] [1] şeceretü’d-dem ʿArabî; 
riclü’l-hamâm ʿ Arabî; şaʿâr Kadîm; humeyrâ ʿ Arabî; kehlâ Yûnânî; tefliyâ Yûnânî; 
hâlûmâ [2] Dîskûrîdûs. Bu isimler cümle şencâr demekdür yaʿnî hassü’l-hımâr ki 
[3] eşek mârûlı demek olur. Hâss-ı hımârâ Süryânî; etûhsâ Rûmî; tûsâbâkîn [4] 
Yûnânî; encûsâ Rûm, Lâtîn; avot avecsen zônaʿ6 Nemse, Mâcar; sevâcim İspân-
yôl; aver kâtena7 [5] Fırânca; kavl-i Muhammed bin Temîmî halâmeyâ ve hîrvârîz 

6 N. اوت اوجسن زونع 
7 N. اور قاتنه 
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nebât8; Fârisî-yi kadîm müselles ve şencâr; [6] tânîset Berberiyye; îgilyâ Yûnânî; 
hûhûde Dîskûrîdûs. [7] Bu ot dört nevʿ olur, ammâ aʿlâsı yapragı siyâh şekl ola 
ve köki kalın ola. [8] Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Eger sirke ile behaka 
yaku eyleseler behakı zâʾil ede. [9] Ve talaka dahı fâʾide eder, yiyeler ve yaku dahı 
eyleyeler. Ve cigeri dahı pâk eder. Ve nıkrîse [10] yaku eyleseler gâyet fâʾide verür. Ve 
zeytle, mûmıla karışdurup âteş yakdugına [11] ve eski çıbanlara ursalar ıslâh eder. 
Ve ʿavratlar şâf  gibi götürseler içinde ölen oglancıgı [12] çıkara. Ve eger bişürüp 
suyını mâʾü’l-karâtînle içseler yerakâna ve bögrek ve talak [13] agrılarına ve isitmeye 
nefʿ verür. Ve mûm ile bir merhemini makʿad şakâkına ursalar müfîddür. [14] Ve 
yapragın kavurup şarâbıla içseler tabîʿatı imsâk eder. Ve agızda çegneyüp [15] ısırıcı 
cânavarlar üzere tükürseler cânavarları helâk eder. Ve kökini dahı ʿavrat [16] götürse 
fi’l-hâl oglanın düşüre. Ammâ hâmile olmayan ʿavrat götürse rahimde olan [17] 
berk şişleri tahlîl eder. Ve kaynadup suyında otursa kuvvetinden hayzını akıda. [18] 
Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Ziyâde yese baş agrıdur, illâ kabak yâhûd benefşe 
yagı [19] ıslâh eder. Bunun gögse zararı vardur, illâ ʿunnâb şarâbı ıslâh eder. Bunun 
[20] bedeli çıbanlarda ve yaralarda emrûd yapragıdur. Bu otun bir dürlüsi dahı olur, 
uvacık [21] yapragı olur. Budakları evvelkiden ince olur ve morca ve kızıla mâʾil 
çiçekleri olur. [22] Kökleri gâyet kan gibi kızıl olur. Harmen vaktinde olur ve ekser 
kumlu yerlerde olur. [23] Bu otun eger kökini eger yapragını yiyüp yâhûd suyın içüp 
yâhûd luʿûk gibi eyleseler [24] agulu cânavarlar sokdugına ziyâde nefʿi vardur. Ve 
bunun kökini dahı çegneyüp yılan [25] ve ʿakreb agzına tükürseler helâk olur. Yâ 
bunı zûfâ yâhûd tere tohmı ile içseler içinde [4b] [1] olan habbü’l-karʿ kurtı ki 
Türkçe namâz-bûrdır, ol kurtı çıkarur. Ve miʿde ve bogaza [2] yılan gitse, Allâhu 
teʿâla ırag eyleye, hemân eşek mârûlınun her kankı nevʿi olursa [3] tere tohmı ile 
yedüre, yılanı helâk eder. Baʿde baʿzı eşyâ ile kusduralar pâre pâre [4] çıkara. Ve 
nıkrîse ve hanâzîre bu otı yaku ederler, gâyet fâʾide eder. Ve baʿzılar iç yagıyla [5] 
ʿırku’n-nisâya ve berk şişlere yaku ederler, fi’l-cümle muvâfıkdur. Ve suyını ʿasel ile 
agız [6] agrısına dürtseler fâʾide eder. Ve gözde olan zahmetler içün burnına dahı bir 
iki katre [7] tamzura, göz zahmetin giderüp dimâgı dahı pâk eder. Ve bunun çiçegi 
yapragından [8] dahı kuvvetlüdür. Ve kökini zeytle bişürüp kulag agrısı içün kulaga 
tamzuralar ve ʿavratlar [9] kökini götürse fi’l-hâl hayzını yüride.

Âb-kâme: Çok şey ile [10] terkîb olınur. ʿArabca mürrî derler. Mim bâbında zikr 
olınur.

İbni avâ: Çakaldur. ʿArabda ve ʿAcemde şegâl derler. Şın bâbında zikr olına.

Ebâbîl: Ayaksız bir kuşdur. Baʿzı deliklerde ve yüksek yerlerde yuva eder. Fârisîde pâlvâye derler. 

8 N. خالميا و خير واريز نبات ; H. خالميا خير و دآريز نبات 
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Ammâ Hayâte’l-Hayevân sâhibi bu kuş hümâ kuşıdur der. Meselâ havâda yumurda çıkarur 
derler. Ammâ bu diyârlarda hümâ kuşınun kurusın getürürler, aslâ kimesne tâze olmış olan nevʿine 
râst gelmemişlerdür. Ol ecilden semâda yumurda çıkarur ve anda ölür, yere konmaz derler. Zîrâ 
yere inince ölüsi kurur derler. Bunun içün tıbba müteʿallik aslâ nesne yazmamışlardur.

İbrisîm: İbrişîmdür [11] Türkî; ibrişim [Türkî]; şadyâ Süryânî; metâksî Rûmî; bûyî 
Yûnânî; seda Tâliyan. [12] Aʿlâsı hâm ola ve pâk ola ve mülâyim ola. Tabîʿatı harâret 
[13] ve bürûdetde muʿtedildür. Baʿzılar evvel derecede hâr u yâbisdür derler. Kavl-i 
Hûrî evvel derecede [14] hâr u ratbdur. Balgam ve sevdâyı pâk eder, bedeni semürdür 
ve kuvvet verür ve hüzni ve gamı zâʾil [15] edüp kalbe kuvvet ve ferah verür, zihni tîz 
ve çeşmi rûşen eder. Büyük maʿcûnlara [16] kosalar gâyet münâsibdür, illâ ʿaselî maʿ-
cûnlara zamm etseler dahı münâsibdür. Ve mücâmaʿatı ziyâde [17] etdürüp nuʿût-ı 
tâmm getürür. Nuʿût-ı tâmm demek erkek endâmı gelmege derler. Ve menî ziyâde 
[18] eder. Bunı meʿâcînlere yakdukdan sonra korlar yâhûd mikrâs ile kırkılmış ola. 
Yanmasınun [19] sanʿatı sadef  yanması gibidür. İnşâʾllâhu teʿâlâ sad bâbında sadef 
sanʿatında beyân olına. [20] Ve mikrâsla kırkılmış dahı latîfdür, zîrâ dahı kuvvetlü 
olur. Eger yanmış istiʿmâl eyleseler gâyet [21] müferrihdür ve hafakâna nâfiʿdür. Ve 
harîrden gönlek giyseler issiligi penbeden azdur ve muʿtedildür [22] ve bedende bit 
eylemez. Ve yanmış harîri yudukdan sonra göz kapaklarına vâfirce kosalar göz [23] 
çıbanlarına fâʾide eder. Ve yanmışı yâhûd mikrâsla hurde kırkup andan muhkem 
sahk edüp incü [24] ve kehrübâ ve büssed dedükleri mercân köki ile sahk edüp maʿ-
cûn eyleseler hafakân rencin gidermege [25] gâyet muvâfıkdur. Yalınuz ibrişîmün 
mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Kavl-i sâhib-i Takvîm harâretlü [5a] [1] mizâca ve 
miʿdeye zarar eder, illâ rîbâs veyâhûd ütrüc dibi ıslâh eder. Bunun bedeli vezni [2] 
kadar sünbül ve bâdem vezni kadar ütrücdür. [3]

Übhül: Ardıç yemişidür Türkî; tag servisi [Türkî]; bâr-ı serv-i kûhî Fârisî; bûrsâ9 
Süryânî; [4] berûsûn Rûmî; arkûlîs Yûnânî; berâsî Diskûrîdûs; kipârisyâ Rûmî; 
sâbînâ [5] Rûmî ve Lâtîn; sâbinâ İspânya; sûbâdem Nemse; sâvîz10 Fırânca; ʿarʿâr 
ʿİbrî; kûrbân11 [6] mechûl; mîve-i âvirs Fârisî; düdük Türkî. [7] Bu ardıç iki nevʿ olur. 
Bir nevʿi yemişsiz olur, antânâs12 [8] derler. Ve yemişlü olanlara Efrencîler keze-
nes13 derler ve Muhammed et-Temîmî kavlince defrân dahı derler [9] ve Yûnânîler 
arfôs derler. Bu iki nevʿinün biri yemişlü ola, übhül derler ve zamgına senderûs 

9 N. بورثا
10 N. ساويز ; H. ساوينير 
11 N. قوربان
12 N. انرطاناسن ; H. انطاناس 
13 N. كزنس
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derler ki [10] bu zamg nakkâş kullandugı sândalôsdur. Ve yemişine Türkçe ardıç 
yemişi derler, cevzü’l-übhül [11] ve semerâtü’l-ʿarʿar ve ʿAcemde türüş-i gonce dahı 
derler ve [semer-i serv-i kûhî ve] mîve-i [serv-i] kûhî derler. Cümle Fârisîler [12] 
servi cevzine tohm-ı vühl derler. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Kavl-i 
İbni Sînâ [13] evvelde hâr, ikinci yâbisdür. Kavl-i Câlînûs üçünci derecede hâr u 
yâbisdür. Bunun [aʿlâsı] [14] siyâh şekillü, tolu ve yaglı gibi ola ve yapragı gâyet 
yeşil ola. Bunun yapragını [15] dögüp ʿasel ile eski çıbanlara ursalar bitürüp ıslâh 
eder ve eski şişlere [16] dahı ursalar sâkin eder. Ve gövdede baʿzı yer kararsa, ana 
kara bere dedükleri âsârdur [17] ve eger gayrıdur, bunı yaku etseler zâʾil eder. Ve 
yemişin şîrûgan yagıyla demür kab [18] içinde tâ ki kara olınca kaynadup andan 
sagır olan kulaga tamzursalar kulagı aça. [19] Ve yalınuz dögüp âkile zahmetlerine 
ve yaralarına ekseler nefʿ vere. Ve üç dirhemin ʿasel ile [20] luʿûk etseler hayzı akıdur 
ve içindeki ölmiş oglanı çıkarur ve eger içinde sag ise [21] öldürür. Ve on dirhem ye-
mişin kezâlik beş dirhem sâde yag ve beş on dirhem [22] mikdârı ʿasel ile karışdurup 
zîku’n-nefes ve rebv sâhibine yalatsalar nâfiʿdür. [23] Ve yapragın dögüp sirke ile 
sahk edüp kaş ve kirpigi dökilen kimesneye dürtseler [24] fâʾide eder. Ve dögüp ʿasel 
ile karışdurup diş diplerine ursalar çürük [25] eti giderüp yeni et bitüre ve muhkem 
ede. Ve ʿavratlar bunı kendüde götürseler ve buhûr [5b] [1] etseler hamlini düşüre. 
Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Ziyâde tecâvüz olınmaya, zîrâ [2] mühlikdür, 
hazer etmek gerekdür. Her-bâr bundan istiʿmâl olınsa yarım dirhem kadar dârçîn 
[3] katalar. Bunun cigere zararı vardur, ammâ egir yâhûd hûlencân yâhûd hamâmâ 
ıslâh eder. [4] Ve bunun bedeli serv-i bôstânî cevzine yarım kadarı dârçîn yâhûd 
kendü kadarı dârçîn [5] katalar, bedel olur. Baʿzılar dârçîn yerine kendü kadar selîhe 
katalar demişler. [6]

Abnûs: Ebenuz agacı Türkî; abnûs Fârisî; abîz Rûmî; akşîle mavrô14 [7] Rûmî; 
evfânîs Yûnânî; ebenûsâ Süryânî; abanôz Rûmî; eyyenûs Lâtîn; seyâkîtûs [8] 
Yûnânî; yâlûs Yûnânî; heykîtem Fârisî. Abanôs iki nevʿdür, Habeşî [9] ve Hindî. Bir 
nevʿi ʿunnâb agacı gibi ablak şekl olur. Ammâ bir nevʿi gâyet siyâh olur [10] ve âteşe 
yakın kosalar yâkûtî reng olup kırmızı şekl olur. Eger bundan hall eyleseler [11] kan 
kırmızı olur. Ve âteşe bıraksalar râyihası ol ablak nevʿinden aʿlâdur. Ol takdîrce [12] 
siyâh nevʿi aʿlâsıdur. Baʿzılar bunı nereden oldugı maʿlûm degildür, demişler. El-hâ-
sıl [13] aʿlâsı Hindû abanôsdur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Bunı törpi ile 
sürtseler [14] ve harîrden geçürüp göze sürme etseler gözde olan eski çıbanlarını ve 
gözün [15] rutûbetini gidere. Ve eger suyla sürtseler andan göze sürseler yaʿnî sürme 
gibi çekseler [16] göz perdesin gidere ve aklık ʿilletini zâʾil ede. Ve çömlege koyup 

14 N. اقشيله ماورو 
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göyindürüp [17] andan yusalar, meselâ isfîdâc yudukları gibi yurlar, andan sonra göz 
giciyigine sürme gibi [18] çekseler be-gâyet fâʾide eder. Ve iki dirhemini içseler yürek 
taşını tagıdur. Ve dögüp [19] âteş yanugına ekseler fâʾide eder. Ve bunı törpiden 
geçürdükleri nüşâresi kıl bitürmede [20] gâyet nâfiʿdür. Kavl-i İhtiyârât kılıç ve bıçak 
yaralarından kan tutmaga dahı nazîri [21] yokdur ve karın yelini tahlîl eder. Ammâ 
sâhib-i Takvîm kabzı ve lezʿi vardur, bögrek [22] kuvvetin tahlîl eder yaʿnî zâʾil eder, 
illâ samg-ı ʿarabî veyâhûd şâh-siferm ıslâh eder. Bunun [23] bedeli İhtiyârât sâhibi 
künâr agacıdur ki Bagdâd’da olur bir yemişdür ve vişne gibi [24] yemişi olur der, 
ʿArabda nabka derler ve agacına sedir derler.

Eberkâkiyâ: Eberkâkiyâb dahı derler Kadîm; örümcek evidür Türkî. Ammâ 
örümcegün kendüsi [6a] [1] ʿankebût deyü inşâʾllâh zikr olınur. Tesbîhü’l-ʿankebût 
ʿArabî; kürre Fârisî; hârr-ı ʿankebût [2] Fârisî; hâne-i kertîne Şîrâzî; sikâvend Fârisî; 
enfest Fârisî; tefne Fârisî; havâkî15 [3] Süryânî, arkâkiyâ Rûmî; arakiyûn Yûnânî; 
arâhniyâ Rûmî; kâmânûbâ Rûmî; ârâneyôs [4] Lâtîn; ispenû Nemse; arânyâ İspân-
ya; erbîne Efrencî; akâvis ʿİbrî; arîne Lâtîn, Tâliyân; [5] lûfûs16 Süryânî; kerlîse17 
Hindî; ânisâ Berberiyye; arhun18 Diskûrîdûs. Örümcek evi ki [6] ʿArabda beyt-i 
ʿankebût derler. Üç nevʿ örümcekden olur, küçük ve büyük ve sarı olur. [7] Cümlesi 
luʿâbından hâne ederler, örümcek evi derler. Meselâ örümcek evini bedende olan 
cerâhata [8] ursalar şişmekden ve havâlanmakdan menʿ ve baʿzı yagla alnına ve 
tulunlarına bez üstine yaku gibi [9] edüp ursalar iki günde bir tutan isitme ki hum-
mâ-yı rubʿ derler, zâʾil eder. Muhammed Temîmî hummâ-yı [10] gıbbı dahı zâʾil eder 
demiş. Eger kan akan mevziʿe kosa fi’l-hâl kanı tuta ve çıbanlara [11] ursalar fâʾide 
eder. Hayâtü’l-Hayevân kavli üzere örümcek ki evini ayak yolında yapar, [12] örüm-
cek evini bir deriye baglayup bâzûsında yâhûd bogazında götürseler fi’l-hâl [13] 
kanı tuta. Ve çıbanlara ursalar rubʿ isitmesine kezâlik fâʾide [ede]. Bu ʿankebûtlar 
yaz faslında [14] eyledükleri [evi] beyâz eder, kış faslındaki siyâhrek olur der. Beyâz 
örümcek evi siyâhdan [15] aʿlâ ve pâk olur ve müceffif  olur derler. Bâkî örümcekle-
rün envâʿı ve böy dedükleri zehirlü [16] nevʿi ʿ ayın bâbında ʿ ankebût deyü zikr olınur.

Ebû berâkiş: Bir kuşdur. Berâkîş deyü be bâbında zikr olınur.

Ebû nemrûn: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere serçe kuşıdur. Nun bâbında nifir deyü zikr olınur.

Ebzâver: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere halk buna beyrâz derler. Yaylak yerlerde biter bir otdur. Ammâ 
bu emkinede müstaʿmel degildür. Ve cümle aş üzerine ekdükleri otlara dahı derler.

15 N. حواكى
16 N. لوفوس
17 N. كرليسه
18 N. ارخن 
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Ebû kânis: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere çogandur. Uşnân deyü henüz zikr olınur ve gayın bâbında 
dahı gâsûl deyü zikr olınur.

Âbrûn: Kaya korugı derler. [17] Hâ bâbında hayyü’l-ʿâlem deyü zikr olınur.

Âbrâzü’l-kıbt: Küçük kaya korugıdur. Hayyü’l-ʿâlem [18] deyü zikr olınur. İki 
nevʿinün dahı tabîʿatı birdür. Baʿzı musannif  bunun hâssiyyetini bu bâbda, [19] baʿ-
zılar hayyü’l-ʿâlemde ve İbni Baytâr ikisinde dahı beyân eyledi. [20]

Âbil: Küçük kâkule. Kaf  bâbında kâkule deyü zikr olınur. Âbil kâkule-i sıgârdur, 
kabugı gılâfından [21] çıkdukda ana lâhî derler. Bunun gılâfı üç köşelü olur. Bu iki 
nevʿ olur. Bir nevʿi [22] cevz-i bevvâ kadardur, müselles şekl olur ve bir nevʿi belîle 
çekirdegi gibi olur, ammâ kabugı belîleden [23] ince olur. Bu iki nevʿ dahı küçük 
kâkuledür, hîl ve hîr-i bevvâ ve hâl-i bevvâ ve şûşmîr dahı [24] derler, şın bâbında 
dahı zikr olınur. Bunun tabîʿatı üçüncü derecede hâr u yâbisdür. Aʿlâsı [25] gâyet 
keskin kokulu ola. Kuvveti karanfil kuvveti gibidür. Sovuk cigere ve sovuk miʿdeye 
menfaʿatlüdür [6b] [1] ve kayʾ ve gaseyânı menʿ eder. Ve baʿzılar bunı büyük kâku-
leden latîfdür derler. [2]

Âbist: Merkeb tûruncı ve agaç kavunı içidür. İkisini bir tabîʿatda tutmışlardur. 
ʿArabda ana [3] şahm-ı ütrüc ve Fârisîde gûşt-ı ütrüc ve pîh-i bâleng derler. Aʿlâsı 
evvel nevʿ bâlengdür ki [4] yaʿnî evvel nevʿdür ki merkeb tûruncı derler. Fârisîde 
bâtû derler. Firenk sevâhilinde olur ve Şîrâz’da [5] dahı merkeb derler. Bunun ta-
bîʿatı evvel derecede hâr u ratbdur. Bunı yeseler geç hazm olur [6] ve miʿdeye ziyân 
eder. Evlâsı mürebbâ edüp istiʿmâl edeler. Ve her biri mahallinde beyân olınur. [7]

Ebû ʿals: Mantı çiçegidür. Şebboy dahı derler. [8] Çok nevʿ olur. Fârisîde gül-i hîrî 
derler. Hı bâbında hîrî deyü inşâʾllâhu teʿâlâ zikr olınur. [9]

İbni ʿirs: Gelincikdür Türkî. Gözen derler küçük bir hayvândur [10] Türkî; râsû 
Fârisî; pevned koygana19 Rûmî; nifîsâ Rûmî; mûstûlâ Lâtîn; dôsnôrâ Tâliyân; [11] 
komâdrejâ İspânya; haldâ ʿİbrî; bestûs20 Yûnânî; serʿûn ʿArabî; nümüs ʿArabî. 
[12] Tabîʿatı kavl-i sâhib-i Takvîm, hâr u yâbisdür. [13] Bu hayvânun içini pâk edüp 
yerine kişnîz toldurup kurutsalar zehr-âlûd cânavarlara [14] gâyet muvâfıkdur. Ve 
şöyle tuzlayup kurutsalar ve iki miskâlin içürseler zehirlü cânavarlar [15] sokdugına 
nâfiʿdür. Ve beynisin yâhûd etin sirke ile yeseler sarʿ ʿilletine nâfiʿdür. Ve yalınuz 
etini [16] mafâsıl agrısına yaku etseler fâʾide eder. Ve külini dahı sirke ile yaku eylese-
ler mafâsılı hall ede. El-hâsıl [17] etinün kurusından zehr yemiş kimesnelere şarâbla 

19 N. پوند قويغنه ; H. بوند و قونغيه 
20 N. بستوس
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vereler nâfiʿdür, halâs ede. Ve külini bakır kabda [18] yakup andan sirke ile nıkrîse 
[yaku] eyleseler katı müfîddür. Ve kanını hanâzîr ʿilletine ki Türkçe sıraca derler, 
[19] gâyet muvâfıkdur. Ve gözini kurudup masrûʿa yedürseler fâʾide eder. Ve gelincik 
sagken incigin [20] çıkarup ʿavrat boynında götürse hâmile olmaya. Kavl-i Râzî bir 
taʿâmda zehr olsa anı [21] gelincik görse tügleri ürperüp feryâd eder. Kavl-i sâhib-i 
Takvîm bunun kurumış [22] etini zehirlü ok girdügi yere yaku edeler ve necesini îlâ-
vus kûluncı içün içüreler, müfîddür. [23] Mikdâr-ı şerbeti cümlesinün bir dirhemdür. 
Cümlesinün dimâga ziyânı vardur, illâ baʿzı yaglar ıslâh eder. [24] Ve cigeri dahı 
sarʿa nâfiʿdür.

Etân: Dişi eşekdür Türkî; har-mâde Fârisî; etânâ [25] Süryânî; gâydôra Rûmî; 
âzenô femînû Tâliyân; berikô femele Fırânca. Sagılur merkebdür. Menâfiʿi lâm 
bâbında [7a] [1] lebenü’l-etan deyü ve hâ bâbında hımârü’l-ehlî ve hımâr-ı vahşî 
deyü beyân olınur.

Esrâr: Enberbârisdür. Esrâr deyü zikr olındı. Şeyh Dâvud terkîb ve tahrîr etmişdür.

Mâcar: Bir nâfiʿ kursdur, kiremîdden ederler. Şeyh terkîb tahrîr etmişdür.

Âcürr: Kiremîddür. Bu makûle bişmiş topragun ismi ve hâssiyyeti hâ bâbında hazef  deyü zikr 
olınmışdur. Ve işbu kiremîdün lâzım olan yagıdur. Dal bâbında dühnü’l-âcürr deyü zikr olınur.

Ütrüc: Türkîde [2] agaç kavunıdur, baʿzılar limôn kavunı derler. Fârisîde tûrunc; 
baʿzılar Fârisîde tereng derler [3] Fârisî; utrugâ Süryânî; hayâklâ21 Rûmî; bârsîfâ 
Yûnânî; kîtrô Rûmî; medîkâ âglâ22 Lâtîn; sitrîn aveysal [4] Nemse, Mâcar; sidrâs 
İspânya; ûnsîdâs23 Efrencî; etrônc ʿ İbrî; pençûrâ24 Hindî; sitrâs [5] Rûmî; bâlîtûlîsûn25 
Yûnânî. Tiryâkü’s-sümûm demekdür. Agaç kavunınun [6] taşra kabugı ikinci dere-
cede hâr u yâbisdür. Eti evvelde bârid ü ratbdur. Ekşisi ikincide bârid ü yâbisdür. 
[7] Çekirdegi hâr u ratbdur, ammâ çekirdeginün harâreti rutûbetinden azdur. Ek-
şisi sovukdur, kurudur. Ahlâtı [8] katʿ eder ve latîf  eder ve yüregi sovudur, cigerin 
harâretin sâkin eder, miʿdeyi kavî eder, safrâyı katʿ [9] edüp safrâdan olan teşvîşleri 
giderür. Ve kelefi zâʾil eder, bundan yaku edeler. Ve issi [10] mizâclularun kalbine 
ferah verür ve issi hafakânı giderür, fâʾide eder. Ve yanmış kan sebebinden hâsıl 
[11] olan mâlîhûlyâyı giderür. Ve humârı defʿ eder. Ve yılan ve haşerât sokdugına 
tiryâklık [12] eder. Ve yerakâna dahı nefʿ verür. Ammâ gögse ziyân verür ve sinirlere 

21 N. خياكال
22 N. ماديقا اغال ; H. مديقا ماال 
23 N. اونسيداس
24 N. پنچورا
25 N. باليطوليسون
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dahı zarar eder, illâ şarâb-ı [13] haşhâş ıslâh eder. Ve ekşisinün bir fincânın boga-
zında sülük olan kimesneye içürseler [14] sülük düşe. Ve hummâya dahı nâfiʿdür. 
Ve agaç kavunınun eti geç hazm olur. Baʿzı ʿavâm [15] kırk gün insân miʿdesinde 
turur derler, mübâlagadur ammâ geç hazm olur. Evlâ budur ki [16] yalınuz yiyeler, 
taʿâmdan evvel ve sonra yâhûd üzerine taʿâm yiyecek vakit yemeyeler. Ve ʿasel 
ile [17] mürebbâsı efdaldür, tez hazm olur. Ekserinün bedeli limôn suyıdur. Bunı 
kokmak ve yapragın [18] kokmak havâ ʿufûnetini ve vebâyı defʿ eder; ammâ issi 
dimâgluya ziyân eder, illâ benefşe şemm etmek [19] ıslâh eder. Bulınmazsa kurusın 
elde uvup şemm edeler. Ve baʿzılar kabugı kurudıcı ve sovudıcıdur, [20] müferrihdür 
ve kalb edviyelerindendür derler. Bunda tiryâklık vardur. Ve kabugını yakup barasa 
ursalar [21] fâʾide eder. Ve agızda dutsalar agız kokusın ıslâh eder. Ve taʿâma katsalar 
hazma kuvvet verür. [22] Ve bişürüp suyın içürseler kusmagı defʿ eder. Ve kabugınun 
suyın içseler ve üzerine [23] ursalar efʿâ sokdugına gâyet muvâfıkdur. Ve eti, balga-
mı ve susamagı defʿ eder. Kabugın [24] şarâba bıraksalar sirke ola ve esbâb içine 
kosalar esbâbı güve kesmekden emîn ola. Geldük [25] çekirdegi hâline ki, mukaşşer 
edüp iki miskâlin issi suyla yâhûd şarâbla içseler ʿakreb sokdugı [7b] [1] zahmetden 
emîn ola. Ve dögüp ʿakreb sokdugı mahalle yaku edeler, gâyet nefʿ [2] verüp şişlerin 
tahlîl eder ve diş dipleri şişlerin ve sâʾir şişleri [3] dahı tahlîl eder. Ve yapragın dahı 
şişlere ursalar hall eder. Ve bir miskâl yapragın yeseler taʿâmı [4] hazm eder ve 
miʿdeyi kızdurur, bevl ve mesâne yolına balgam tursa giderür. Ve müsahhin ve [5] 
müfettih ve mukavvî-i miʿdedür. Ve içerüye bunun menfaʿati taşradan çokdur. Ve 
çiçeginün [6] nefʿi cümlesinden latîfdür. Çiçeginden yemek murâd etse mürebbâ 
edeler. Sanʿatı budur ki çiçek [7] dahı tomurcuk iken su içinde beş gün ısladup suyın 
denişdüreler tâ ki merâreti gide. [8] Andan ʿasel ile bişürüp mürebbâ edeler, gâyet 
latîfdür ve makbûldür. Kış günlerinde balgamî [9] ve sovuk mizâclular yeseler gâyet 
muvâfıkdur, belki hafakâna dahı nefʿ verür. [10]

Etrâr: Enberbârisdür, Türkî. Emberbâris ve ʿanberbâris dahı derler, Türkî. Ehl-i 
Şâm berberîs derler; [11] zereng Fârisî; zirişk ve zerâc dahı derler Fârisî. Bundan 
sonra zikr olınur. [12]

İsmid: Göze çekecek sürmedür. Kaʿbe sürmesi Türkî ve Isfahân sürmesi dahı der-
ler [13] Türkî; kühl-i ısfahânî ʿArabî; sürme-i ısfahânî Fârisî; sadîdâ26 Süryânî; kûhlî 
Rûmî; semtâves [14] Yûnânî; estîyû Rûmî ve Lâtîn; abnetemûnyô27 Rûmî ve Lâtîn; 
aspes galâs28 Nemse, Mâcar; enfehûl29 İspânya; [15] kahôl ʿ İbrî. [16] İsmid iki nevʿ olur. 

26 N. صديدا
27 N. ابنتمونيو
28 N. اسپس غالس 
29 N. انفحول
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Aʿlâsı maʿdenî olup şeffâf  ola [17] ve taşdan ve kumdan pâk ola. Bunı sıgır yagıyla 
yaglayup andan yakarlar, azacık neftîlıgı [18] ve siyâhlıgı vardur, gider. Yanmış kalay 
gibi tabîʿatı vardur, âbâr-ı muharrak dedüklerinün ʿamelin eder. [19] İmdi bu tûtiyâ 
dedükleri ol ismid sürmesidür ki bunun tabîʿatı evvel derecede bârid ve ikincide [20] 
yâbisdür. Baʿzılar ikincide bârid ü yâbisdür, dediler. Gözden akan yaşı gerü tutar 
ve gözi bir âfetden [21] ve havâdan ve güneşden ve tozdan ve sâʾir çöp makûlesin-
den saklar, gözde ziyâde et [22] varısa yer. Ve bunı tâze iç yagıyla karışdurup âteş 
yanugından olan çıbanlara ve âteş [23] yakdugı ve kabartdugı mahallere sürseler 
fi’l-cümle fâʾide eder. Ve baʿzılar mûmıla karışdurup [24] azacık isfîdâc katarlar dahı 
sürerler, münâsibdür. Ve yalınuz dahı bu sürme göze gâyet fâʾide [25] eder, zîrâ gözi 
kavî eder, agrılarını giderür. Ve pîrlere hod dahı muvâfıkdur. Baʿzılar buna azacık 
[8a] [1] misk katarlar ve göze çekerler, gâyet nefʿ verür, rutûbetini ve cerâhatını 
giderür. Ve şâf  gibi edüp [2] ʿavratlar hayzdan kesil[me]seler ve götürseler, kesileler. 
Ve yeni cerâhatlara dahı baʿzı nâfiʿ yaglar ile sürseler [3] nâfiʿdür, ammâ siyâhlık 
eseri bâkî kalur. Ana göre göz görür yerde olan yaralara bu tûtiyâ[yı] [4] tuz gibi 
ekmeyeler ki siyâh siyâh eserler kalmaya. Ve andan mâʿadâ kazîb yaralarına dahı 
[5] gâyet muvâfıkdur. Kavl-i Fûles bunı iklîmiyâ ve ʿasel ile göze çekseler sudâʿı zâʾil 
eder [6] ve burna korsalar dimâgdan gelen kanı tutar. Bunun öykene zararı vardur, 
illâ şeker ve [7] kesîrâ ıslâh eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti olmaz. Nihâyet bedeli 
âbâr-ı muharrakdur. [8]

Eslak: Ayıd agacı tohmıdur. Tohmına habbü’l-fakd deyü hâ bâbında ve zû-ham-
setü evrâk deyü zel bâbında [9] cümle beyân olınur.

Esel: Yemişlü yılgundur. Tı bâbında tarfâ deyü zikr [10] olınur.

Asânâsiyâ-yı kübrâ: Bir maʿcûndur. Mürekkebâtda görile. [11]

Asânâsiyâ-yı sagîr: Bu dahı bir maʿcûndur. Ciger ve miʿde agrılarına muvâfık-
dur. Mürekkebâtda görile. [12]

Iccâs: Erik Türkî; âlû Fârisî; hâhâ Süryânî; damâşkînâ Rûmî; kûfâmâlîn Yûnânî; 
prûnâ [13] Lâtîn; fılâvmın Nemse; pûrûnâz İspânya; prûne Efrencî. [14] Erik çok nevʿ 
olur. Lâzım olan iki nevʿdür. [15] Siyâh ve beyâzdur ve büyük olandur. Siyâhına En-
dülüs’de ʿaynü’l-bakar derler ve beyâzına [16] ekser şâh-lûc derler. Şın bâbında dahı 
zikr olınur. Ve baʿzı yerlerde ʿAcemler siyâhına âlû-siyâh [17] derler. Türkçe hekîmî 
erik derler, aʿlâsıdur. Cümleden aʿlâsı kûmsî andan hulvânî ve ermenîdür. [18] Kavl-i 
Minhâc bunun tatlusınun lîneti ziyâdedür, bürûdeti azdur; ammâ ekşisinün lîneti 
[19] azdur, bürûdeti çokdur. Geldük erigün tabîʿatı evvelde bârid ve ikincide ratb-
dur. Ve baʿzılar evvel derecede [20] bârid ve muʿtedil dahı demişler. Suyına şeker ve 
terencübîn kosalar safrâyı ishâl eder ve yalınuz [21] dahı tabîʿatı yine ishâl eder. Ve 
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susuzlıgı ve harâreti teskîn eder ve yürek harâretine dahı [22] muvâfıkdur. Ammâ 
yapragın şarâbla ve gül ile kaynatsalar, ol su ile gargara etseler çene ve diş dipleri 
şişlerin [23] gidere. Ve her kişi taʿâmdan evvel yemeyeler, taʿâmdan sonra yiyeler. 
Ve balgamî kişiler bunun üzerine mâʾü’l-ʿasel [24] içeler ki miʿde zararın defʿ eder 
ve kusmagı sâkin eder, ammâ taʿâm arzûsın giderür. Ammâ kurusınun [25] ol kadar 
ziyânı yokdur, yaşı gibi degildür. Kurusınun suyı öksürüge müfîddür ve şeker ile 
safrâyı [8b] [1] dahı giderür ve hayz kanın yüridür. Bunun yaşınun zararı vardur, 
illâ ʿunnâb ıslâh eder. [2] Erigün tabîʿatı evvel temr-i hindî, andan sonra emlecler 
tabîʿatındadur. Erigün bedeli temr-i hindîdür. [3] Ammâ tag erigi kim gögem derler, 
gâyet kabz eder, ammâ ciger sovıdur. Yûnân ve Firenk kitâblarında [4] tag erigini 
dögüp ve rubb gibi kaynadup andan sıgır kavugını pâk edüp içine [5] toldurup 
güneşde müncemid olınca asakorlar, baʿde ishâle ve zahîre el-hâsıl yüregi geçen 
kimesnelere [6] verürler, gâyet muvâfıkdur. Hattâ Firenkçe buna âkârsa derler. 
Hattâ akâkıyâ dedükleri kart dikeni ʿusâresidür [7] deyü çok kavl yazmışlar. Yûnân 
kitâblarında tag erigi ʿusâresidür ve sâkı dikenlü bir tag [8] erigi agacı yemişidür 
derler, ammâ İbni Baytâr ve sâhib-i İhtiyârât ve gayrı müfredât ashâbı [9] kartun 
dikeni ʿusâresidür demişler. Bundan sonra akâkıyâ deyü ol nevʿi tahrîr olınur. [10]

Ahdâkü’l-merzâ: Büyük pâpâdya envâʿındandur. Bahâr ʿArabî, Fârisî; gırâr 
kadîm ʿArabî; ʿaynü’l-bakar ʿArabî; [11] mîş-bahâr Fârisî; kâfûrî ʿArabî; gâv-çeşm 
Fârisî; bâbûne-i gâv Fârisî, Şîrâzî; İbni Baytâr kavli [12] üzere [Süryânîler] ʿaynâ 
aʿlâ Süryânî; ukhuvân ʿArabî. İşbu bâbun âhirlerine karîb yerlerde ukhuvân deyü 
zikr [13] olınur.

Ahdâkü’l-bakar: Siyâh üzüm ve cem üzümi ve batıncân üzümidür. ʿAyın bâbında envâʿı 
zikr olınur.

Âdem: Elif  bâbında insân ve be bâbında beşer ve nun bâbında nüfûs deyü zikr olınur.

Ihrîz: Aspur derler. Çiçegi zaʿferâna benzer. ʿ Usfûr deyü ʿ ayın bâbında zikr olınur. [14]

İhlebdiyâ: Agaç südlügenidür demişler. Şebrem deyü şın bâbında zikr olınur.

Ahşâʾü’l-bakar: [15] Sıgır tersidür. Hı bâbında haşâʾü’l-bakar deyü zikr olınur.

İhrisâc: İssi vilâyetlerde olur bir agaçdur. Adam [16] boyınca olur. Yapragı encîr 
yapragına benzer. Gayrı diyârlarda olmadugı içün her lisân üzere ismi bulınma-
dı, [17] ammâ İbni Baytâr sâhibi dahı böyle tasrîh etmişdür. El-hâsıl bu agacun içi 
boşdur yaʿnî mücevvefdür. Eger [18] agacı, eger yapragı encîr agacına ve yapragına 
benzer ve budakları üzerinde çok yemişleri olur. Eger [19] yemişin ve yapragın kay-
nadup nıkrîs üzerine dökseler veyâhûd yaku gibi eyleseler agrısın [20] sâkin eder. Ve 
agacın yakup külini sirke ile cerâhatlara ve çıbanlara sivilcülere ve sigillere birkaç 
[21] defʿa ursalar giderür.
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Ahyûn: Efʿâ, yılan başı derler. Yılan başına benzer bir otun [22] yemişidür. Uzun 
dikenlü yapragı ve her yapragınun dibinde sarı çiçekleri ve yemişleri olur [23] ve köki 
barmakdan ince olur. Eger kaynadup suyını şarâb ile içseler agulu cânavar sokdu-
gına [24] fâʾide eder ve agulu cânavarlardan havf  edüp dahı içseler aslâ ol makûle 
cânavar sokmaya. [25] Eger köki, eger yapragı, eger yemişi cümle bir hâssiyyetlüdür. 
Ve yalınuz kökini arka ve bel agrısıyçün içüre, gâyet [9a] [1] müfîddür.

Ahînôs: Bugday otı gibi sulu yerlerde biter bir otdur. Ahîrôs, ahindôs [2] dahı der-
ler. Hurdîne ve hûder dahı derler. Baʿzılar dahı sahrâlarda ekilmiş olmayup hüdâyî 
biter bugdaydur, [3] çavdara benzer derler. Ammâ İhtiyârât sâhibi dahı sulu yerler-
de biter ve yemişi küçük olur [4] ve çiçegi ak olur ve tohmı göz edviyelerindendür, 
[der]. Bunun dânesini iki üç dirhem mikdârı [5] ʿasel ile karışdurup göze çekseler 
göz yaşını keser. Ve sıkındusın kibrît ve natrûn ile [6] karışdurup kulaga tamzursalar 
kulag agrısın sâkin eder. [7]

Ahrît: Yabânî pırasadur. Tîtân deyü te bâbında zikr olınur.

Adhır: Mekke ayrugıdur. [8] Zel bâbında zahr deyü zikr olınur.

Adâdâ: Sakız dikeni derler. İşhîs deyü ʿan-karîb [9] zikr olınur.

Azerbîs: Türkçe deryâs derler ve baʿzılar [10] çâvşîr derler, ammâ esahhı budur ki 
yabân sezâbı derler. Yûnânî lisânı üzere sâfsiyâ derler. [11] Se bâbında zikr olınur.

Azürg: Saruca erik. Baʿzılar gögem demişlerdür. [12] Fârisîde âlûce derler ve âlûce-i 
cebelî ve âlû-güşte dahı derler. Tabîʿatı evvel derecede bârid ü ratbdur. [13] Müsek-
kin-i harâret ve müshil-i safrâdur, ammâ miʿdeyi süst eder. İllâ şeker ıslâh eder. [14]

Ezârâkî: Gücle büken derler. Menkûr gibi bir şeydür. [15] Karga büken dahı der-
ler. Devâ-yı hindîdür. Fârisî ve Hindî güçle derler. Hiddetlüdür, bunı yemezler, 
sümûmâtdandur. [16] Ammâ baʿzılar evvel issi kül içine korlar, kabugını yumşadup 
kabugını soyarlar, andan [17] dört pâre edüp bir pâresin yabâna atup bâkîsin baʿzı 
zamânda bel agrısıyçün [18] ve arka kûluncı içün yerler. Baʿzılar keyf  yerine yemegi 
ʿâdet edinmişler. El-hâsıl bunı taʿdîl [19] etmeyince yemek câʾiz degildür, tılâlarda 
istiʿmâl olına. Tılâlarda dahı hiddeti taʿdîl olınmak gerekdür. [20] Uyuza ve kelefe ve 
temregüye ve ʿırku’n-nisâya tılâ edeler ve kûlunc rencine istiʿmâl ederler. Tabîʿatı 
[21] derece-i gâyetde hârdur. Mecmûʿ kuyruklı hayvânlarun zehridür. Bundan bir 
kimse hatâen çok yese [22] ıztırâb verür. Buna ʿilâc evvel birkaç kerre kayʾ etdüreler, 
andan tâze süd ve bâdem yagı [23] ve isfîdâc ve yaglu çorbalar ve gül yagı ile luʿâbât 
vereler. Bunun içün baʿzılar âteşde [24] kabugın çıkardukdan sonra dört pâreden bir 
pâresin yerler, mukavvîdür, bâha kuvvet verür derler. [25] Ehl-i tecribe demişdür, bir 
nüshada aslâ kadîmden beyân etmemişlerdür. Ve gücle bükenün bir pâresin [9b] 
[1] yabâna bırakmaga bâʾis budur ki bir bütün gücle büken yemek bir adama çokdur 
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derler. Evvel dört [2] pâre edüp bir pâresin yabâna atmak, meselâ az kalsun demek 
isterler. [3]

Azeryâs: Yabân sezâbıdur. Henüz azerbîs deyü zikr olındı. Ve sâfsiyâ [4] deyü se 
bâbında zikr olınur.

Aznâbü’l-hayl: Teke sakalı derler [5] Türkî; lıhyetü’t-teysʿArabî; Isfahânîler şing 
ve Fârisîde esp-lunc ve Rûmîler hûfestîdâs. [6] Lâm bâbında lıhyetü’t-teys deyü zikr 
olınur.

Âzer-bû ve Âzer-bûye: ʿArtanîsâ nevʿinden buhûr-ı meryemün [7] bir nevʿidür 
ki bir diken kökidür. Sarı çiçegi olur. Kavl-i İhtiyârât bunun kökine felâr, belâr ve 
[8] kalâr ve külye-şûy ve kasab-şûy derler. ʿArtanîsâ kökidür ki faʾîlâ-şûy30 derler ve 
satrinyûn derler. [9] Şîrâzîler çûbek-uşnân derler. Buhûr-ı meryemün bir nevʿidür. 
Fârisîler dahı buna buhûr-ı meryem [10] derler. Süryânîler gafârâ gartanîsâ derler. 
Rûmîler berîmûtâlûn31, Yûnânîler feyûtlûnes32 derler. Tabîʿatı [11] kavl-i İshak üçün-
ci derecede hâr u yâbisdür. Sirke ile ezüp dâʾü’s-saʿlebe sürseler fâʾide [12] eder. Ve 
yakup külini ʿırku’n-nisâ ʿilletine sürseler muvâfıkdur. Bunı ʿavrat götürse [13] hamlin 
düşürür. Kavl-i İbni Mâseveyh öldürici zehirlere, husûsan sokucı cânavarlara mü-
selles [14] yâhûd şarâbla içürseler gâyet münâsibdür. Ve kısır ʿavrat ki hâmile olmasa, 
bunı götürse [15] hâmile ola. Kavl-i Râzî yan başı agrılarına fâʾide eder ve müfettih-i 
südde-i musaffâtdur ve ınçkırugı [16] zâʾil eder. Ve koksalar ziyâde aksurdur, sakınalar 
ki hâmile ʿavrata koklatmayalar, zîrâ hamlin düşürür. [17] Ve mikdâr-ı şerbeti nısf 
miskâldür. Bunun karna zararı vardur, illâ mersîn otı ıslâh eder. [18] Ve mesâneye ve 
âlât-ı bevle zararı vardur, illâ hıyâr tohmı ve semüzlik otı ıslâh eder. ʿAkreb [19] sok-
dugına müfîddür. Bunun bedeli kendü kadar tûrunc çekirdegidür ve dört dânk encîr 
südidür [20] ve yarım kendü kadar bâd-âver dikenidür ki boga dikeni dahı derler. 
Rûzgâr olınca yuvlanur, ana oglancıklar şeytân [21] degirmeni derler, bir dikendür.

Âzânü’l-fâr: Bôstânî nevʿine balık otı derler. Üç nevʿ olur. [22] Her nevʿini birbiri 
ardınca beyân edelüm ki maʿlûm ola. İşbu bôstânî nevʿine anâgâlis ve merzengûş 
[23] ve merzencûş derler. Ve samsık ve sîmsûn ve reyhân-ı dâvud ve şemşûl ve ʿaysûb 
ve ʿankar [24] ve merdekûş derler. Bu cümle merzencûş ismidür ki âzânü’l-fâr demek 
olur. Ve habakü’l-kanâ dahı [25] derler. Merzengûş Fârisî; âzânî ker fakrî33 Süryânî; 
sımsıhûn Rûmî; sepsehû34 Rûmî; merûs aktî Yûnânî; [10a] [1] tâmûs avrî Yûnânî; 

30 N. فعيال شوى 
31 N. بريموطالون
32 N. فيوطلونس
33 N. ازانى كر فقرى 
34 N. سپسخو
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avrî kûlle muvris Lâtîn; âlit mânkûlet Nemse; ûrce de râtûn [2] İspânya; ûrbe de râte 
Efrencî; avrî kûlâ ʿİbrî; ûzne gâgânceyân ʿİbrî. Bu zikr olınan [3] bôstânî nevʿidür. 
Ol nevʿinün çiçegi dahı lâcüverd renkdür. Otınun tabîʿatı ikinci [4] derecede hâr 
u yâbisdür, üçüncide dahı demişler. Bunı hamîr ile gözde olan issi şişlere [5] yaku 
ederlerse fâʾide eder. Ve suyını kulaga tamzursalar kulak agrısın giderür. Ve baʿzı 
[6] mevziʿe kemük yâhûd diken girse bunı dögüp üzerine yaku ederler, cezb edüp [7] 
çıkarur. Sâhib-i Takvîm ve sâhib-i İhtiyârât kavli üzere bunun suyından [8] burna 
tamzursalar lakveye, sarʿa ve sudâʿa nâfiʿdür. Efʿâ ve ʿakreb ve sâʾir haşerât [9] sokan 
kimesnelere bundan içüre. Miʿdeye yâhûd bogaza yılan girmiş olsa bundan [10] içü-
reler, çıkarur ve yürek kurdlarınun envâʿını çıkarur. Ammâ efʿâ sokdugına şarâbla 
[11] ve ʿakreb sokdugına sirke ile vereler. Ve sovuk agrılara ve sudâʿa dahı nâfiʿdür. 
El-hâsıl [12] cümle içerüsin ve miʿdeyi issi eder ve bagırsak rutûbetin kurudur ve 
sovuk ahlâtdan [13] dimâgı pâk eder, ammâ bir mikdâr ʿasel ile gargara etdüreler. 
Mikdâr-ı şerbeti nısf  dirhemden [14] bir dirheme varınca câʾizdür. Ammâ merhâ-yı 
mesânedür, illâ bezr-i hurfe veyâ bezr-i katûnâ ıslâh eder. Diken [15] ve kemük çıkar-
mak içün bunun bedeli kamış kökidür. Ve bu otun bir nevʿi dahı vardur [16] demiş-
dük, ikinci nevʿidür. Ana âzânü’l-fârü’l-berrî derler. ʿAynü’l-hüdhüd dahı derler, 
Türkçe hüdhüd [17] gözi derler, Süryânîler ʿaynâ hüdhüd derler ve Afrîkiyye ile dahı 
ʿaynü’l-hüdhüd demek ile bilinür. [18] Yabânda biter, bir kökden nice budaklar çıkar 
ve kökine yakın biri kızıl olur ve içi boş [19] olur ve yaprakları uzun olur. Bu nevʿinün 
dahı nefʿi İbni Baytâr kavli üzere gözde [20] nâsûr olsa kökini yaku ederler, göz 
nâsûrını giderür. Ve suyıyla zekeri gâyet ovsalar [21] ve otını taʿâma katsalar her [ne] 
mikdâr isterseler, cimâʿı kıvâma getürür. Baʿzılar kekik otı nevʿindendür [22] derler. 
El-hâsıl bu zikr olınan ikinci nevʿi kum aralarında biter, kocaları yigit gibi eder 
[23] ve süst-endâm kişilere kuvvet verüp murâd üzere cimâʿ etdürür. Bu iki nevʿün 
[24] her kankısı olursa olsun su içinde bişürüp ve suyına naʿnâ katup ol sudan [25] 
içseler, üzerine tuzlu balık yeseler karında olan cümle kurdları çıkarur. Ve bu otun 
[10b] [1] üçünci nevʿi yetûʿât nevʿindendür yaʿnî südlügen nevʿindendür derler. 
Ammâ üzerinde beyâz [2] gubâr yaʿnî toz şekillü nesne çok olur, ince dikenlü gibi 
olur, yine âzânü’l-fâr yapragına [3] benzer. Bu nevʿi yaramazdur, südlügen nevʿidür. 
Bundan çok yeseler kuvvet ile kayʾ etdürür. Ekser [4] bu nevʿi mâhûdâneye benzer, 
ammâ eger su yanlarında biterse ol kadar kuvvetli olmaz. Ve fi’l-cümle bu nevʿini 
[5] çok yemeyeler, belki mühlik ola. Eger ıztırâb verürse kayʾ etdüreler ve tâze süd 
[6] vereler. Ve âzânü’l-fârun üçünci nevʿi[ni] demişdük, ol nevʿine naʿnâ katalar ve 
içeler. Yürekde [7] olan kurtları giderür. İbni Baytâr dahı bu minvâl üzere beyân 
eylemişdür. [8]

Âzânü’l-fâr merzencûş-ı âher: Sıçan kulagınun bir nevʿine dahı [9] bôstânî balık 
otı derler. Baʿzılar kâkule-i sıgâr dahı demişler. Ekser evlerde saksı içinde [10] dikerler 
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bir nevʿidür. Bu nevʿi dahı evvelki nevʿindendür. Rûmca sâsîhû; Lâtînce sâsûhûm; 
Nemse ve Mâcar [11] mîrûne; İspânyôl mâyûlerne; Efrencîler mârûne; Nemse mây-
vârne ve Leh lisânı üzere [12] emdîvrânî35 derler. Evvelki âzânü’l-fârdan harâreti 
artıkdur. Kavl-i Câlînûs tabîʿatı üçünci [13] derecede hâr u yâbisdür. Sovuk ʿilletlere 
nâfiʿdür. Ve suyı kulak gürüldisine ve dimâgdan [14] ahlât indürmege gâyet nâfiʿdür 
ve gögüsde sovuk almakdan hâsıl olan balgamî ahlât-ı [15] galîzden gögsi pâk eder 
ve eski süddeler ve miʿde zaʿfına muvâfıkdur ve ihtinâk-ı rahme [16] dahı nâfiʿdür.

Adhır: Mekke ayrugı derler [Türkî]; [17] hilâl-i meʾmûnî ʿArabî, Fârisî; kâh-ı mekkî 
Fârisî; tibn-i mekkî; ʿArabî; kevergiyâ Fârisî; [18] tebʿâdur, mürr-i safrâ Süryânî; 
sîhûs Rûmî; [sehînûs] Yûnânî; yûnkûs Rûmî; ûrtû verâstre36 [19] Lâtîn; askanâ 
netôs37 agyâr-ı cümle; râmletesrô38 Nemse; pâjerûmka39 İspânya; yelsentûre 
câmâves40 [20] Fırânca; sehîlis Yûnânî; tûnuslus Yûnânî; sehûmîs Yûnânî; sehûfes 
Yûnânî. [21] Sâhib-i Takvîm kavli üzere bu ot üç nevʿ olur. Mekkî ve Mısrî ve Afrîkî 
olur. Ammâ İbni [22] Baytâr kavli üzere aʿlâsı Antâliyye dahı olur. Fi’l-cümle aʿlâsı 
ʿArabî, sürh reng ola. ʿAşşâbun [23] tasvîrlü kitâblarında bir nevʿinden gayrı tasvîr 
göstermemişler. Aʿlâsı ince ve hoş-bû olandur. [24] Ve baʿzı nüshalarda galîz siyâh 
reng ve râyihasız bir nevʿi olur, siyâh yemişleri olur [25] ve bir nevʿi dahı olur ki 
yemişleri olmaz demişler. El-hâsıl cümlesinden aʿlâsı yukaruda zikr olındugı [11a] 
[1] üzere ʿArabî, sürh reng, hoş-bû olandur. Tabîʿatı evvel derecede hâr u yâbisdür. 
Baʿzılar ikincide [2] hâr u yâbisdür derler. Mesâne ve bögrek taşların kırup çıkarur 
ve bevli ve hayzı yüridür, [3] cigerde ve miʿdede olan şişleri giderür. Ve köki çiçegin-
den artık kızdurıcıdur. Kan tükürenlere [4] eyledükleri maʿcûnlara katarlarsa gâyet 
muvâfıkdur. Ve bişürüp suyın içerlerse lâ-büdd kavuk [5] taşların giderür. Ve miʿdesi 
taʿâm kabul etmeyen kimesnelere on güne degin her gün birer miskâl [6] bundan 
bir mikdâr biber ile vereler. Ve aʿzâsında sıklet olanlara dahı nefʿ verür. Ve ciger ve 
miʿde [7] şişlerine yaku ederlerse münâsibdür. Ve kaynamış suyına ʿavratlar girüp 
otursalar [8] rahm şişlerine gâyet fâʾide eder. Eger bu otı ziyâde kokulasalar gerçi 
başı agır eder, illâ [9] uyku getürür derler. Ve kökini bişürüp on beş gün içerseler 
mafsallarun agrısın giderür [10] ve balgamî isitmeye dahı fâʾide eder. Eger sirken-
cübîn ile içseler tabîʿatı tutar ammâ sidügi yüridür. [11] El-hâsıl miʿde agrılarına ve 
şişlerine ve ciger ve öyken ve fi’l-cümle evrâm-ı bâtıneye nefʿ verür. ʿAle’l- [12] husûs 

35 N. امدو ويورانى ; H. امديورانى
36 N. اورتو وراستره ; H. اردو دراترس 
37 N. اسقنا نتوس 
38 N. راملتسرو
39 N. پاژرومقا
40 N. يلتوره جاماوس 
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sovukdan olanları kızdurup bedende her ne kadar nevʿ yel ve nefh var ise giderür. 
[13] Bunun suyın içmekden, dögüp şöyle yemesinün fazl u ʿameli artıkdur. Kökini 
kabza müteʿallik [14] hablarda ve sâʾir devâlarda ʿamele getürmişler, gâyet münâsib-
dür. Adhırun mikdâr-ı şerbeti [15] nısf  dirhemden nısf  miskâle degin câʾizdür. Ve bu 
otun yagı hıkkeye ve rubʿ miskâli teşennüc ve [16] imtilâya gâyet fâʾide eder. Ve miʿde 
kuvvetine ve diş agrısına nefʿ verür. Adhır bögrege zarar eder, [17] illâ gülâb ıslâh 
eder. Ve başı agrıdur, illâ sandal ve gülâb yâhûd ʿırk-ı nîlûfer ıslâh eder. [18] Bunun 
bedeli kasabü’z-zerîredür. Kavl-i sâhib-i Takvîm bunun bedeli şîh ve caʿdedür. [19]

Âzân: Kulakdur. Her kankı hayvânun kulagında nefʿ var ise ol hayvân zikr olındukda kulagı 
dahı zikr olınur.

Âzânü’l-fîl: Fil kulagı otıdur. Fîl-cûş derler. [20] Fe bâbında zikr olınur. Ve İbni Bay-
târ kavli üzere kulkâsdur demişler. O takdîrce her biri [21] kendü bâbında zikr olınur.

Âzânü’l-cedy: Koyun dili derler ve sinirlü [22] yaprak derler. İbni Baytâr kavli üze-
re büyük nevʿine lisânü’l-hamel derler. Ammâ ehl-i Endülüs dahı [23] küçük nevʿine 
âzânü’ş-şât derler, yine koyun kulagı ve dili demekdür. Lâm bâbında lisânü’l- [24] 
hamel deyü zikr olınur.

Âzânü’l-erneb: Tavşan kulagı derler ve esîkâ41 [25] ve göz yapragı derler. Ammâ 
İhtiyârât sâhibi buna dahı lisânü’l-hamel nevʿindendür demiş, meselâ [11b] [1] 
yukaruda zikr olınmış idi. Ammâ İbni Baytâr lisânü’l-hamele benzer, lâkin ol de-
gildür. Gâfıkî’den [2] kavl getürüp bu ota Berberîler âzânü’ş-şât ve âzânü’l-gazâl ve 
saykâ dahı derler. [3] Eger esbâba degürseler tutar ve bulaşur otdur. Lisân-ı sevre 
benzer. İnce ve berk ve siyâhlu [4] otdur, üzerinde beyâz toz var kıyâs olınur. Yerden 
yukarı bir arşın çıkar, çiçegi [5] kettân çiçegi gibi olur. Dalı bir olur, ammâ budakları 
sonra çok olur, barmak kadar bogun [6] olur. Sinirlü yapragına benzer. Bunı yüze 
sürseler yüzi gâyet kızardup gökçek [7] eder. Ve bişürüp suyın içseler öksürüge ve 
gögüs agrısına ve huşûnete fâʾide eder. [8]

Âzânü’l-ʿabd: Çoban düdügi otıdur. Âzânü’l-ʿanzîr [9] derler ki mizmârü’r-râʿî 
dedükleri otdur. Mim bâbında inşaʾllâhu teʿâlâ zikr olınur. [10]

Âzânü’d-dübb: Ayu kulagı derler bir otdur. Yûnânîler [11] kulûmus derler, bûsîr 
dahı derler. Be bâbında inşaʾllâhu teʿâlâ zikr olınur. [12]

Âzâr-ı afyûn: Deniz köpügidür. Zebedü’l-bahr deyü zikr olınur. [13]

Âzeryûn: Sarı nergis demişler [ki] meselâ sarı zerrîn kadeh ola, tasvîrin [14] gör-
düm. Ve Firenk ve Yûnân kitâbları sarı zerrîn kadeh tasvîrin yazmışlar. Ammâ 

41 N. اسيقا

62 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



İhtiyârât [15] ve İbni Baytâr ve gayrı müfredât sâhibleri ukhuvân nevʿine benzer 
sarı büyük çiçekdür ve göbeginün [16] etrâfı dahı sarı olur derler. Ve hattâ Fârisîde 
âzergûn derler ve ardûm dahı derler. Âzeryûnâ [17] Süryânî; tâlûn Rûmî; bertefrûn42 
Yûnânî; beles Lâtîn. İki cins olur, berrî ve bôstânî [18] olur. Bôstânîsini saksılara di-
kerler. Kırmızı ve nârencî reng olur. Rûmîler fûnkete derler yaʿnî [19] püskül demek-
dür. Berrîsine âzeryûn ve baʿzılar ʿaynü’l-bakar demişler. Aʿlâsı berrî nevʿindendür. 
[20] Yabânlarda ve ekser yaş yerlerde çok biter. Sâʾir buna müşâbih olan ukhuvân 
ve bundan sonra [21] ve bahâr [dedükleri nevʿi be bâbında] zikr olınur. Âzeryûnun 
tabîatı Câlînûs kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür. [22] Bunı revgan âteşde 
karışdurup berk şişlere ursalar tahlîl eder. Ve eski yürek [23] agrılarına dahı zımâd 
edeler, keser, nefʿ verür. Ve kelefe dahı tılâ yaʿnî yaku edeler. Ve bunda tiryâklık 
dahı vardur. [24] Câlînûs kavli üzere ʿırku’n-nisâya, nıkrîse ve mafâsıla ve lakveye 
dahı nefʿ verür. Dîskûrîdûs [25] kavli üzere haşerât sokdugına dahı nâfiʿdür, ak ve 
kara cigere ve miʿde yaralarına dahı nâfiʿdür. [12a] [1] Eger gül yagı ile makʿada 
ursalar bevâsîre ve şakâkına dahı nefʿ eder. Fûles kavli üzere menîyi [2] arturur. Ve 
sirke ile sahk edüp dâʾü’s-saʿlebe tılâ olınsa gâyet muvâfıkdur. Bunun mikdâr-ı [3] 
şerbeti bir dirhemdür. Fûles kavli üzere dâʾü’l-hayyeye dahı sirke ile sahk edeler 
ve uyuşmış [4] aʿzâya sirke ile tılâ edeler, yürek agrılarına dahı nâfiʿdür. İbni Baytâr 
kavli üzere bunı [5] dögüp beline yaku eyleseler zekeri kıvâma getürür. Ve kökinün 
suyını buruna tamzursalar sovuk [6] diş agrılarına nefʿ verür. Eger kökini boynında 
götürseler hanâzîr zahmetini giderür. Ve togurmayan [7] ʿavrat bunun kökini ken-
düde götürse hâmile ola. İbni Sînâ kavli üzere bu ot [8] kalb edviyelerindendür. Ve 
çiçeginün kokısı İbni Baytâr kavli üzere güneyik kokusı gibi olur. [9] Bir ʿavrat anı 
eline alsa eger hâmile ise düşüre. Ve evlerde tütsi eyleseler yılan ve keler ve sıçan 
ordan [10] kaçalar. Ve bunun kaynamış suyından dört dirhem içseler güçle kusdu-
rur. Ve çiçegini sinekler sevmezler, [11] kaçarlar. Eger dögüp zekere yaku eyleseler 
kıvâma getürür. Bu otun talaka zararı vardur, talakı berk [12] eder, illâ râziyâne ve 
kerefs ıslâh eder. İhtiyârât kavli üzere ʿasel ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm [13] kavli üzere 
miʿdeye zararı vardur, illâ rîbâs ıslâh eder. Bunun bedeli bahârdur. Kavl-i İhtiyârât 
[14] bedeli bâd-âverd dikeni otıdur.

Âzânü’l-kays: İhtiyârât kavli üzere biberiyye derler, [15] biberîne dahı derler. Hay-
yü’l-ʿâlem nevʿindendür dahı derler. Baʿzılar kûtûlîdûn dahı derler. Kaf  bâbında 
[16] kûtûlîdûn deyü zikr olınur.

Âzânü’l-kays: Lâden otıdur. Şeyh Dâvud kavli üzere eşrâden43 derler, henüz zikr olınur.

42 N برتفرون ; H. برتيفرون
43 N. اشرادن 
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Âzânü’n-nevr: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere lâm bâbında lisân deyü zikr olınur.

Ermât: Hindîdür. Kâdî agacıdur. Keder agacı [17] dahı derler. Fârisîde dıraht-ı 
keder derler. Kef  bâbında kâdî zikr olınur.

Ermâl: [18] Hind’den ve Yemen’den gelür. Ermâk dahı derler. Kırfe-i karanfile ben-
zer ve kırfe-i dârçîne benzer. Fârisîde [19] dahı ermâk derler ve çûb-ı yemenî dahı 
derler. Yemen’den gelmek ile haşîş-i yemâniyye dahı derler, Süryânîler [20] ermânî 
derler, Rûmîler fûthîzec44 derler, Yûnânîler bi’l-hindiyye derler. [Aʿlâsı] tâze ve tî-
bü’r-râyiha ve kırfelerün [21] râyihası gibi ola. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbis-
dür. İbni Sînâ kavli üzere evvelde hâr, ikincide [22] yâbisdür. Ercîcânis kavli üzere 
agız kokusın giderür, kalbe ve dimâga kuvvet verür ve agız ve göz [23] agrılarına dahı 
nefʿ verür. Ve kalbi kavî eder ve fi’l-cümle kuvâya ziyâde kuvvet verür devâdur. İssi 
şişlere [24] yaku eyleseler nefʿ verür ve yelleri tahlîl eder. Kavl-i Erbiyâsûs eger dişlere 
ursalar etlerine nefʿ verür, [25] agız agrısına, husûsan agızda olan kabarcıklara ve 
yaramaz yaralara yine nâfiʿdür. Ve diş köklerin berk eder [12b] [1] ve sinirlere dahı 
kuvvet verür. Eger yeseler göze fâʾide eder ve tabîʿatı dahı tutar. Eger yumşak dö-
güp [2] çıbanlara ekseler bitürür, ʿufûnetin giderüp onıldur. Ve taʿâma eküp yeseler 
aʿzâyı kavî [3] eder, aʿzâ ʿufûnetin giderür. Ve humret marazına dahı ursalar giderür. 
Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. [4] Bu devânun yürege zararı vardur, meselâ karnı 
baglar, illâ cüllâb yâhûd katûnâ ıslâh eder. [5] Bunun bedeli kâdîdür.

Artâmâsiyâ: Kovan çiçegi derler. Ayvatana [6] ve baʿzılar merasmene45 dediler. 
Artamîsâ ve atmîsâ dahı derler. Ve bilincâsef  ve birincâsef  deyü zikr olınur. [7]

Âristâ: Bencdür ki tohmına bezr-i benc derler. Berşe [8] ve sâʾir maʿcûna girer. Be 
bâbında zikr olınur. [9]

Erzet: Yemişsiz sanavber ki çam agacıdur. Zift bundan dahı cemʿ olur, cemʿ eder-
ler. [10] Baʿzılar buna arz ve urz dahı derler.

Erz: Pirinc derler. Türkçe kadîm ismi tutılgan ve [11] Çagatay Türkçesinde döki 
derler. Pirinc Türkî; rûzî Süryânî; rîzî Rûmî; arîzis [12] Yûnânî; ôrîze Lâtîn; arroz 
İspânya; rîze Mâcar, Nemse; ûrîz ʿİbrî. [13] Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. 
ʿÎsâ kavli üzere evvelde [14] hâr, ikincide yâbisdür. Sâhib-i Takvîm kavli üzere evvelde 
hâr u yâbisdür. Sâhib-i İhtiyârât [15] kavli üzere ikincide bârid ü yâbisdür. Baʿzılar 
muʿtedil demişler. Aʿlâsı Kerbâlî, andan Hârezmî, [16] andan Geylânî’dür. Pirincün 
iʿtidâlle kabzı vardur. Eger [yunmadan] bişürürlerse ʿâdet üzere kabzı [17] vardur, 

44 N. فوتهيزج
45 N. مرصمنه
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ammâ kabuksız pirinci süd ile bişürüp bâdem yagı katsalar kabzı giderür ve muʿte-
dil gıdâ [18] olur. Pirinc-i kerbâlîyi yuyup andan bâdem yagı yâhûd kuyruk yagı [yâ] 
sîsâm yagı ile bişürseler [19] miʿde sancusına nâfiʿdür. İbni Baytâr kavli üzere dâʾim 
pirinc yemege muʿtâd edüp gayrı taʿâm [20] yemeyen kimsenün ʿömri uzun ola ve 
bedeninde sayrulık kalmaya ve mütegayyir olmaya. Ve süd ile bişürmek lâzım [21] 
gelse eger keçi südi ile bişürürlerse gıdâsı eyü olur. Sıgır südiyle bişürürlerse galîz 
olur, [22] miʿdede çok eglenür. Ve [summâk] ile bişürürlerse tabʿa muvâfıkdur. Eger 
kurusın yumşak dögüp [23] yaş cerâhatlara ekseler gâyet fâʾide eder. Ve bununla yüzi 
yusalar çıgıdı giderür. Ve saç [24] ve sakal, kirpik ve kaşınun kılların uzadur ve aʿlâ 
eder. Ve yunmış pirinci eger keçinün bögrek [25] yagıyla bişürüp yeseler edviyelerden 
olmış ishâli giderür ve kabz eder ve ol müshil otlardan [13a] [1] hâsıl olan bagırsak 
agrıların giderür. Ve kızıl pirinci suyla kaynadup ve baʿzı kâbız [2] edviye ile hukne 
eyleseler bagırsak agrısına muvâfıkdur. Dîskûrîdûs kavli üzere [3] pirinc şikemden 
giden kan içün dahı nâfiʿdür. Ve bögrek ve mesâne ve rahm ihtinâkına, [4] yaşına 
ve harâretine gâyet nâfiʿdür. Câlînûs kavli üzere bunun bedeli kavrılmış [5] arpa 
unıdur. Minhâc ve baʿzı etibbâ kavli üzere eger pirinc kabugını âdem yese agzı ve 
dili şişer [6] ve miʿdeye ve bagırsaga varup andan cemîʿ bedeni yandurup baʿzıların 
helâk eder. Ol [7] ecilden etibbâ pirincün kabugını sümûmâtdan ʿadd ederler. Buna 
ʿilâc oldur ki zerârîh kurdını [8] yemiş kimesneler ʿilâcı gibi ʿilâc ederler. Bu ʿilâc 
zerârîhde, ze bâbında yazılmışdur. [9]

Erîd berîd: Sıçan soganı derler bir yaruk sogandur. Kavl-i Minhâc bir basal-ı 
meşkûkdur. [10] Kavl-i sâhib-i İhtiyârât Sibîstân’dan gelür yarılmış bir sogandur. 
Bevâsîre tılâ ederler, [11] nefʿ verür. [Gâfıkî, zann-ı] gâlibim delbûs soganı olmak 
üzeredür der. Ammâ Şeyh Dâvud kavli üzere [12] ak sûs kökidür.

Ârât: Sakızdur. Mastakî dahı derler ve hilâl [13] dahı derler ki ʿilk-i rûmî ve kiye 
derler. Her biri mahallinde zikr olınur. [14]

Erşed: Türkçe rûznâyî taşıdur ki [15] merkaşîşâ ve hacerü’n-nûr derler. Mimde 
merkaşîşâ ve hâ bâbında hacerü’n-nûr deyü zikr olınur. [16]

Erdem: Sarı nergis ki ukhuvân nevʿindendür. Âzeryûn deyü zikr olındı. [17]

Âristulûhiyâ: Karga düvelegidür derler ammâ degildür. Türkçe [çigçe] tiryâk 
derler. Bu ism Aristô’dan [18] müştakdur derler ki zerâvend-i tavîl deyü ze bâbında 
zikr olınur.

Eridfebâkî: [19] Sahrâlarda ve harâb kumlu yerlerde biten eşek hıyârıdur. Tılâ-
larda kullanurlar, meselâ sokucı [20] cânavarlarda husûsan arı sokdugına. Ve göz 
agrılarına dahı istiʿmâl olınur. Kaf  bâbında [21] kıssâʾü’l-hımâr deyü zikr olınur.

Ermînâ: Nişâdır derler, tayâ [22] dahı derler. Nûşâdır deyü zikr olınur.
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Erkûn: Kınadur. Rukûn, rikân, [23] erkân, kuʿûliyûn46 bernâ, yernâ cümle bunlar 
hınnâ ismidür. Hâ bâbında hınnâ deyü zikr olınur. [24]

Ersed: Ayıd agacıdur. Eslak deyü zikr olınmışdur. Ammâ tohmına habbü’l-fakd 
deyü hâ bâbında zikr [25] olınur.

Erdşîrân: Yarpuz nevʿindendür. İhtiyârât kavli üzere merv deyü mim bâbında 
zikr olınur. [13b] [1]

Erbiyân: Deniz çekirgesi ki teke dahı derler. Türkçe kerevit dahı derler, lâkin ke-
revit [2] büyük nevʿine derler ve tatlu sudan hâsıl olan nevʿine derler. Deryâda olan 
nevʿine teke ve deniz [3] çekirgesi derler. İhtiyârât kavli üzere milh-i deryâ derler 
ki cerâdü’l-bahr dedükleri gibidür. Ve [4] mâhî-rebyân dahı derler. Ammâ sâhib-i 
Câmiʿ bir kavl getürmiş ki bu erbiyân nevbahâr ola. Ve bir kavlde [5] dahı ehl-i Şâm 
lügati üzere bâbûne nevʿi ola der. Sâhib-i İhtiyârât iki kavl [6] dahı hilâf  olup tahkîki 
oldur ki bâlâda zikr olındugı çekirgedür der. Tabîʿatı hâr u [7] yâbisdür, baʿzılar ratb 
derler. Tabʿı nerm eyler ve gıdâ-yı sâlih verür derler. Ammâ baʿzılar bundan ahlât-ı 
[8] galîz hâsıl olur derler. Bunı tuzlarlar ve kurıdurlar derler. İllâ müvellid-i sevdâdur, 
lâkin bâdem yagı [9] ıslâh eder. Ve bâhı ziyâde eder derler. Bunun bedeli rebîsâdur. 
Bâkî ahvâli cerâdü’l-bahrda yâhûd [10] rûbiyânda zikr olınur.

Ercân: Bâdem agacınun cebelîsidür ki [11] levzü’l-berber derler. Lâm bâbında lev-
zü’l-berber ve ze bâbında zeytü’s-sûdân deyü zikr olınur. [12]

Ercüvân: Erguvân çiçegi agacı ki Türkçe delüce keçi boynuzı derler. Fârisîde [13] 
dahı erguvân derler. [Ekser] bahârın yaʿnî çiçegin yerler, aʿlâdur. Ve baʿzı yerlerde 
çiçegin turşî kurarlar, [14] latîf  olur. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Eger kökinün kabugını 
kaynadup suyından [15] içseler murâd üzere kayʾ etdürür. Ve agacından yakup saça 
ve sakala ve kirpik ve kaşı [16] dökilenlere sürseler gerü çok bitüre ve siyâh ede. 
Ve çiçeginün mürebbâsını yâhûd [17] turşîsini şarâb üzerine nukl ederler, baʿzılar 
humârı defʿ eder demişler. [18]

Arâkû: ʿAraka dedükleri mürdümük gibi müdevver şekildür. Hattâ baʿzı yerlerden 
mercimek gibi [19] gelür. Kiluçeri dahı derler. Bugday ve mercimek arasında dahı 
bulınur. Başaka dahı ekerler biçerler. [20] Fârisîde sîhek derler, Rûmîler ʿaraka derler 
ve ekser Firenk tâʾifesi ʿaraka derler ve Yûnânîler [21] arakâ derler, Süryânîler ʿarakâ 
derler. Gâyet berk tohumdur. Bunun unını sirke ile ve [22] suyla karışdurup altı sâʿat 
güneşde kosalar andan ol bir gün bir mikdâr su katup [23] karışdurup gâyet issi ve 
berk şişlere yaku eyleseler yumşadup ve agrısın sâkin eder. [24]

46 N. قعوليون 
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Erâk: Mim bâbında misvâk deyü zikr olınur. Yemişi miʿdeyi kavî eder, [25] tabîʿatı 
kabz eder. Eger kaynadup suyın içseler bevli yüridür, mesâneyi arıdur. Dalları [14a] 
[1] ve köki dişler pâk eder, agrısın giderür, agız kokusın hoş eder, nezelâta nâfiʿdür. [2]

Ercîkına: Boyacılar katında meşhûrdur. Fârisîde zerîr derler, Şîrâz’da [3] isfereg 
derler. Bu otun sarı çiçegi olur. Cürcân taglarında çok olur. Boyacılar [4] erçîkun 
derler. Firenkler dahı erçîkun derler. Yapragı pirinc yapragına benzer, ufak olur ve 
her iki [5] yaprak arasında bir budagı olur ve kısacık [ve] depeleri degirmice sarıca 
çiçegi olur [6] ve dikenleri [dahı] olur. Ve tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Bunı bişürüp 
suyın her gün altmış dirhem [7] içseler yerakânı, istiskâyı giderür, mücerrebdür. Ve 
eger üzüm ile bişürüp istiʿmâl eyleseler gerü [8] bu fâʾideyi eder. Ve eger suyın arpa 
unı ile karışdurup issi şişlere yaku eyleseler [9] gâyet fâʾide eder.

Erfenes: Übhüldür ki ardıcun bir nevʿidür.

Ermenîn: Yabân nârıdur. İbni Baytâr kavli [10] üzere bu bir otdur ki yerden yukarı 
buçuk arşun çıkar. Dört köşelü olur. Tohmı [11] bûy tohmına benzer. İstiʿmâl olan 
bôstânda bitendür ki karaca ve uzunca tohmı olur. Kaçan tohmını [12] yumşak dö-
gseler ve şarâbla içseler cimâʿı kavî eder. Ve ʿasel ile karışdurup göz çıbanlarına [13] 
ve aklıgına ursalar fâʾide eder. Ve suyıla balgamî şişlere yaku eyleseler tahlîl eder. 
Ammâ İhtiyârât [14] bu ermenîn dedüklerine İbni Cülcül kavli üzere kılkal derler 
yaʿnî yabân enârıdur derler. Kaf  bâbında [15] kılkal deyü zikr olınur.

Ârengân: Hâ bâbında hacer-i ârengân deyü zikr olınur.

Erneb-i berrî: Tavşan derler Türkî; hargûş [16] Fârisî; ernebâ Süryânî; lâgûn Rûmî; 
lâgû Rûmî; karûsîmûn Yûnânî; lâgûrîs Yûnânî-i kadîm; [17] lâgurgis47 Süryânî-i 
[kadîm]; lâgurnî48 Süryânî; lepûs Lâtîn; epôre İspânya; lipôre Efrencî; ernebes [18] 
ʿİbrî. Tavşanun aʿlâsı siyâha mâʾil olan nevʿidür ve yabânî tavşan, ki kelb ile sayd 
ederler, [19] evde beslenen nevʿinden yegdür. Cümle vahşînün yabânîsi evde besle-
düklerinden yegdür. Zîrâ evde [20] besledükleri cümle vahşîler gayrı tabîʿat baglar. 
Tıb kitâbları bunı böyle beyân etmişdür. İmdi tavşanun [21] tabîʿatı hâr u yâbisdür. 
Sâhib-i Takvîm kavli üzere bunun kanını behaka ve kelefe yaku eyleseler zâʾil [22] 
eder. Sâhib-i İhtiyârât büryân olmış tavşan beynisini hasta olup baʿde el ve ayagına 
[23] raʿşe düşse yaʿnî ditrese anlara yedürseler halâs ola. Ve eger beynin diş diplerine 
sürseler [24] oglancıklar dişi tez bitüre ve agrısı var ise sâkin ola. Ve tavşan ayagın 
götüren ʿavrat [25] hâmile olmaya. Eger başını yakup ayunun içi yagıyla ve sirke 
ile dâʾü’s-saʿlebe sürseler fâʾide eder. [14b] [1] Ve penîr mâyesin tere yagıyla veyâ 

47 N. الغرغس
48 N. الغرنى
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revgan veyâ ʿasel ile hall edüp sirke ile içseler sarʿa nâfiʿdür. [2] Ve ʿavratlar hayızdan 
pâk oldukdan sonra penîr mâyesin üç gün sirke ile içseler hâmile olmayalar. [3] Ve 
illâ hâmile olmayan ʿavratlar gene pâk oldukdan sonra kendüde götürseler hâmile 
olalar. Ve cümle zehirlü [4] ve öldüricilerün pân-zehridür, engerek yılanına dahı 
tiryâkdur. Ve eger tavşan kılından bedene [5] buhûr eyleseler ol beden aslâ sovukdan 
zarar görmeye. Bunun etini İbni Baytâr kavli üzere gövdesi [6] uyuşan kimesnelere 
ve bagırsak çıbanlarına ursalar fâʾide eder. Ve bütün tavşanı bir çömlege [7] koyup 
tamâm yandukdan sonra külinden on güne degin her gün iki dirhem yeseler bög-
rekde ve [8] kavukda olan taş ʿilletlerin giderür. Ve tavşanun kanın çıkarup ve yakup 
külüni [9] gül yagıyla karışdurup kıl bitmez başa yaku eyleseler kıl bitüre. Ve bütün 
tavşanı kaynadup [10] suyına girseler otursalar nıkrîse ki ayak agrısındur ve mafâsıla, 
Türkçe bendükşe derler, agrısına [11] gâyet fâʾide eder. Ve döşege işeyen kişiye yigir-
mi otuz gün tavşan eti yedürseler [12] gayrı döşegine tebevvül etmeye. Ve necesini 
şarâbla bişürüp kûlunc ashâbına içürseler müfîddür. Eger [13] tavşan etin çok yeseler 
galîz kan hâsıl eder. Bunun merakı yaʿnî çorbası ve suyı [14] nıkrîse ve mafâsıla 
dilkü merakı fâʾidesine yakın fâʾidesi vardur. Eger etini zeyt ile bişürüp [15] [ve dahı 
büryân edüp yeseler müfîd ve evlâdur, ammâ fi’l-cümle tavşan eti uykusuzlık ge-
türür, illâ otlar ıslâh eder. Ve işkenbesin âteş kömüri üstinde bişürüp] yeseler yakı 
dedükleri miʿde agrısı olana fâʾide eder. Eger dahı vâkıʿ olmadıysa dahı defʿ ola. [16] 
Ve başını üstübi içine sarup âteşe gömüp büryân edüp yeseler göz yaşını [17] kese. 
Tavşanun eti sevdâ getürür, illâ ziyâdece yag kosalar ıslâh eder. Bedeli dilküdür ve 
merakınun [18] bedeli dahı dilkü merakıdur. Ammâ dilkünün eti ve suyı ekşidür. [19]

Erneb-i bahrî: Denizden çıkan bir böcekdür. Başında akçe kadar taşcagızı 
vardur. Hızır İlyâs [20] akçesi deyü kîseler içinde saklarlar. Kızıl şekl olur. Baʿzılar 
erneb-i bahrî deyü denizden çıkan [21] mürekkeb balıgına demişler ammâ sehivdür, 
ol degildür. Erneb-i bahrî böcekdür, mürekkeb balıgı gayrı şekl [22] olur. Etlü büyük 
balık gibi kılçıksız olur ve başında olan kemük gibi olur. Ol balıga sîbiyâ derler. [23] 
Ammâ erneb-i bahrî sadef  şekillü olur. Efrencîler lepûs de mârî derler, Rûmîler 
lâgûs desâlse [24] derler, ʿİbrîler ernebis hâyâm derler. Tasvîri ve rakamı yüz on dört 
siyâh rakamlu tasvîrdür. [25] Yûnân kitâblarında göstermişlerdür, görile. El-hâsıl bu 
erneb-i bahrînün başında olanı yakup [15a] [1] İhtiyârât kavli üzere göze çekseler 
göze cilâ vere. Ve külin dâʾü’s-saʿlebe etiyle ve yagıyla tılâ [2] eyleseler kıl bitüre ve 
külini dişe sürseler cilâ vere. Ve külini kezâlik ayu yagıyla dâʾü’s-saʿlebe [3] sürse-
ler ve kanın eger issi iken behaka ve kelefe tılâ eyleseler zâʾil eder. Buna lâ-büdd 
sümûm-ı [4] kattâldendür derler, hazer etmek gerekdür. Bunı yiyen kimesnenün 
ʿalâmeti oldur ki nefesini almaz, gözi [5] kararur ve öksürük ʿârız olup kan tükürür 
ve ʿusr-ı bevl ve miʿde agrısı ve yürek [6] ve öyken yarası olur. Buna ʿilâc oldur ki 
evvelâ tekrâr tekrâr kusduralar ve luʿâbât [7] ve tatlu bâdem yagı ve ʿavratlar südi ve 
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hatmî meslûkaları yedüreler. Ammâ Minhâc kavli üzere bundan [8] az kimse halâs 
olur.

Artâ: Kavak agacıdur, atâ derler. [9] ʿ Arabda şeceretü gareb, Fârisîde dıraht-ı gareb 
derler. Gayın bâbında inşâʾllâhu teʿâlâ [10] zikr olınur.

Argâmûnî: Gelincik çiçeginün [11] yâbânîsidür. Meselâ şakâyıkdan fark olınmaz. 
Bunı şakâyık-ı nuʿmâna benzer derler. Şîrâz’da buna [12] mâmîsâ-yı sürh derler. 
Bunun cilâsı ve tahlîli vardur meselâ göz yaraların pâk eder [13] ve yapragını göze 
yaku eyleseler [yaraların] giderür.

Arkityûn: Şeyh Dâvud kavli üzere tohmı siyâh kemmûna benzer bir otdur. Yûnânîler arkibyûn 
dahı derler. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Agız agrılarına ve diş ve gögüs agrılarına ve 
mafâsıla nâfiʿdür. Ammâ bögrege zarar eder, illâ baʿzı yaglar ıslâh eder. Mikdâr-ı şerbeti altı 
dirhemdür ve bedeli şîh-i ermenîdür.

Âzâd-dıraht: Büyük tesbîh [14] agacı derler. Bunun içün tıb kitâblarında hayli 
ihtilâfî cevâblar yazmışlar. Birkaç kavl beyân [15] edelüm. Meselâ sâhib-i Minhâc 
hayli sâhib-i ʿilm ü maʿrifet ve sanʿat-ı tıbbda mahâret ile meşhûr [16] olup çok kitâb 
tetebbuʿ eylemiş hâzık ve kâmil kimesne imiş ve İhtiyârât-ı Bedîʿî sâhibi [17] hod kırk 
yıl ʿ attar ve ʿ aşşâb olup andan çok zahmet ile nice tıb kitâbından her dârûyı [18] isbât 
ile beyân etmiş kimesne idi. Ahterî ve Zahîre sâhibleri kezâlik büyük adamlar imiş. 
[19] ʿAle’l-husûs İbni Baytâr sâhibi dahı ʿâlim ve fâzıl kimesne idügi muhtâc-ı beyân 
degil idi. El-hâsıl [20] her biri ʿArab ve ʿAcem etibbâsınun güzîdesinden oldugından 
gayrı nice hâzık tabîbler zamânına [21] dahı yetişmişler imiş. Lâkin her biri bir gûne 
tahrîr edüp bu fakîr dahı bu husûsa mukayyed olup [22] bunlardan mâʿada Yûnân ve 
Firenk etibbâsını ve kitâblarını görüp İbni Baytâr kavli üzere [23] büyük tesbîh agacı 
dedükleri üzere izʿân edindüm ki âzâd-dıraht Türkçe büyük tesbîh agacı [24] ] [ola.] 
Fârisîde künâr derler, ammâ künâr sedir agacına derler ki yemişine nabka derler 
ve Süryânîde [25] âzâdâ-dırahtâ ve Rûmîde înderûn49 ve Yûnânîler reyâres50 derler. 
Sâhib-i Takvîm kavli üzere [15b] [1] ikinci derecede [hâr] ve evvelde yâbisdür. 
İhtiyârât kavli üzere üçüncide hâr ve ikincide dahı [2] demişler. Ve evvel derece 
âhirinde yâbisdür. Ammâ İhtiyârât kavli üzere bir agaçdur ki adına zehr-i [3] zemîn 
derler ve bu agaç bitdügi yerde buna hîle51 derler. Ve Taberistân’da tâhek derler 
ve Şîrâz’da [4] tagek derler ve Fârisîler yine buna tâk derler. Ve yine İbni Baytâr’un 
kavli budur ki bu agacun [5] yemişi igde yemişine benzer. Bir büyük agaçdur, çok 

49 N. ايندرون ; H. اينذرون
50 N. ريارس ; H. زيارس
51 N. هيله
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budaklu olur. Yabân erigi ki âlûce dedükleri [6] erik nevʿidür, yemişi dahı ana benzer. 
Yemişinden yemeyeler, zehr-nâkdur. Eger yaprakları ve budakları ucını dögüp [7] 
ve ʿusâresin ʿasel ile semm-i kâtil makûlesi defʿi içün içüreler. Mikdâr-ı şerbet çiçegi 
bir dirhem, [8] habbı yaʿnî yemişi dahı muvâfıkdur ve münâsibdür demişler. Ve 
ʿırku’n-nisâ içün ve hâyalar süstligi [9] içün içürürler. Andan mâʿada bevli ve hayzı 
ve kavukda müncemid olmış kanı çıkara, arıda. Çiçegini [10] kokulasalar dimâgda 
olan süddeleri aça. Ve kabugını kara helîle ve şâhterec ile bişürüp suyın [11] içürseler 
balgamî hummâları ve kara sevdâyı giderür. Ve yapragını ve yemişini mürdesenc 
ile ve gül yagıyla karışdursalar [12] şol başdaki sulu çıbanlar olur ve kıl bitürmez, ol 
makûlelere hammâmdan sonra birkaç defʿa uralar, [13] fâʾide ede. Kavl-i İhtiyârât 
bunun ʿusâresin ʿasel ile içseler kûlunca nâfiʿdür ve süddeyi [14] açar. Yemişin dahı 
yeseler balgamî öksürüge dahı nâfiʿdür. Ve bunun yaprakları ile kılları yusalar tez 
bitüre. [15] Ve kıl uzatmada bunun bedeli şehdânec yapragıdur. [16]

Ezverd: Sarı çiçekli bir otdur, kara yonca derler. Handakûkâ deyü hı [17] bâbında 
zikr olınur.

İsfîdâc: Üstübeç Türkî; kirşan Türkî; sepîd-âb Fârisî; [18] ispârec Süryânî; katmîn52 
Rûmî; efteyâ şîdî53 Rûmî; mersîn54 Yûnânî; alvenâlde [19] İspânya; bılânkôn İspân-
ya; bülbûsen55 Nemse, Macar; serûse Efrencî. [20] Bunun aʿlâsı pâk ve beyâz ve 
hoş-bû olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür. Ve baʿzılar [21] üçüncide 
demişler. Câlînûs kavli üzere yaralara ve saʿfe dedükleri kel ve saçkıran [22] ʿilletine 
ve sivilcülere ve dâʾü’l-hayye ve dâʾü’s-saʿlebe dahı gül yagıyla tılâ olınsa gâyet 
müfîddür. Kavl-i [23] Diskûrîdûs zâhir-i bedende olan cerâhatları tebrîd eder. Ve 
merhem-i zift ile maʿân istiʿmâl [24] ederler, zîrâ berk şişleri mülâyim eder. Ve gözde 
ʿârız olan dânelere dahı nâfiʿdür, [25] gülâb ile süreler. Ve isfîdâc-ı kalʿayı ʿakreb-i 
bahrî ve tinnîn-i bahrî ki sokucı deniz balıklarıdur, [16a] [1] o makûle hayvânlarun 
sokdugı mevziʿe sürseler şifâ verür. Ve isfîdâc-ı üsrüb ki, [2] kurşunun üstübecidür, 
ekser göz agrılarına ve göz edviyelerine halt edeler, nâfiʿdür. Ve [3] isfîdâcı eger 
yeseler adamı helâk eder, hazer gerekdür. Buna ʿilâc evvelâ kayʾ etdüreler ve mat-
bûhan [4] kerefs tohmı ve enîsûn ve râziyâne ve afsentîn ve ʿasel ile vereler. Sâhib-i 
Takvîm kavli [5] üzere ıslâhı şeker ve samg-ı ʿarabî ile olur. İsfîdâcun bedeli rasâs 
ve hubsü’r-rasâsdur ki [6] kurşun ve kurşunlu kalay üstine gelen hubslarıdur derler. 
İbni Baytâr kavli üzere [7] hayvân gözine ʿârız olan aklıgı dahı giderür. Ve zeyt ile 

52 N. قتمين ; H. قثمين
53 N. افتياشيدى
54 N. مرسين
55 N. بلبوسن ; H. بلبيسوسن

70 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



od yakdugına sürseler [8] nâfiʿdür. Ve sirke ile ezüp gül yagı katup baş agrılarına 
sürseler gâyet [9] fâʾide eder. Ve ʿavratlar südi ile göze tamzursalar muvâfıkdur. Ve 
ʿınebü’s-saʿleb suyı ile [10] issi şişlere ve od yakdugına dahı ursalar müfîddür. Ve 
zinhâr, bunı içmek iktizâ ederse [11] yunmadan içmeyeler zîrâ kattâl otlardandur. 
Ve ekser bunun tiryâkı mâʾü’l-ʿasel içmekdür ve erik [12] zamgıdur, gaflet olınmaya.

İsfenc: Sünger Türkî; ebr Fârisî; [13] ebr-i murde Fârisî; ebr-i kühen Fârisî; ebr-i 
keymen Fârisî; hirşiffe ʿArab, Mısr; neşker Fârisî; sefûg [14] Süryânî; isfunkârî Rûmî; 
zayʿas Rûmî; espûnec Yûnânî; bâskûdâm Nemse, Macar; espûnyâ [15] Tâlyân, Lâtîn 
ve İspânya. [16] Süngerün tabîʿatı evvel derecede hâr ve ikincide yâbisdür. Eger bunı 
[17] yakup kan boşandugı yere külini ekseler kanı tutar. Eger yakmadan zifte baturup 
[18] ursalar gene kanı tutar. Ve suyla yâhûd sirke ile yâhûd şarâbla ısladup cerâhata 
[19] ursalar cerâhatı bitüre. Ammâ delügi küçük yaralara eger kurı sünger kosalar [20] 
yarayı gerçi büyük eder, ammâ pâk eder ve onıldur. Ve külini ekser ʿ asel ile karışdu-
rup [21] eski çıbanlara ursalar gâyet nefʿ gösterür. Eger külini yuyup göz agrısıyçün 
[22] sürme eyleseler agrısın giderür ve göze cilâ verür. Ve külini eger içseler hayzı 
gerü tutar. Balgamî [23] şişlere ekseler şişlerin tahlîl eder ve yarası var ise kurudur. 
Ammâ içmesi ahşâya [24] muzırdur, illâ [fânîz ki] şeker-penîr ve sükker-i kand dahı 
derler, ıslâh eder. Süngerün [yanmış] olanınun mikdâr-ı [25] şerbeti bir dirhemdür. 
Ve sünger içinde olan taşı hacerü’l-isfenc deyü hâ bâbında zikr ederüz. [16b] [1]

Esterâtîkûs: Ayu kulagı derler. Bir cins pâpâdyaya benzer Türkî; astârûs atîgôs 
[2] Câlînûs kavli; hâlibî ʿArabî; esterâtîkûs Rûmî; asterîn kırâvt Nemse, Mâcar; 
asbergûne56 [3] Fırânca; bûbûniyûn Câlînûs. [4] Baʿzılar estûtîgûs dahı derler. Bir 
otdur ki yerden yalınuz çıkar budakları [5] olmaz, sonra budaklanur. İki nevʿ olur. 
Pâpâdyaya benzer ammâ çiçegi sarı olur, etrâfında [olan] yapragı [6] dikenlü gibi 
uzunca olur. Ve bir nevʿi ʿaynî ile pâpâdyaya benzer. Eger bunı dögüp yaku gibi 
emcek [7] şişlerine ursalar gâyet fâʾide eder. Ve hatun kişiler boynına asakosalar ol 
zahmetden [8] halâs olalar. Ve eger suyını suyıla karışdurup içseler miʿde harâretine 
ve hunnâka müfîddür [9] ve oglancıklar uçugına dahı fâʾide eder. Ve kasıkda ve gayrı 
yerlerde olan fi’l-cümle şişlere ursalar [10] muvâfıkdur. Ve çiçegini dahı içseler fâʾide 
eder, sancuları dahı sâkin eder. [11]

Esel: Koga otı Türkî; kogalık otı Türkî; balık sazı Türkî; kara saz [12] Türkî; kara 
hasırlık Türkî; kevelân ʿArabî; suncûnes Dîskûrîdûs; suncûnûs Câlînûs; [13] deys 
ʿArabî; eksuhûnûs yemişlü nevʿi cûngûs Lâtîn; cûngû İspânya; yûnk Fırânca; [14] 
bût ʿArab, Mısr; bâbir Şâm; suhâlûs Yûnânî; semâr ehl-i Mısr; suhûnûs Yûnânî. 
[15] Üç nevʿ olur. Su içinde ve su kenârında ve deryâ kenârında ve sulu yerde dahı 

56 N. اسبرغونه ; H. اسپرغونه
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olur [16] derler. Bir nevʿinün karaca tohumcukları olur. Sivri sivri, uzun uzun ve yeşil 
dikendür. [17] Baʿzı yerlerde bundan hasîr ederler. Ammâ öbür hasırlık [sazı] gibi 
olmaz. İmdi yemişlü nevʿi uyku getürür [18] zîrâ eger kogalık üstine yatsalar uyku 
ziyâde galebe eder, ammâ baʿzılar başı agrıdur demişler. [19] Ve ol yemişsiz olan iki 
nevʿini dahı kavurup sancusı olan şişlere ursalar [20] sâkin olur. Ve yemişlü nevʿinün 
yemişini kavurup şarâbla içseler içi kabz eder ve kanı keser ve bevli [21] yüridür. Ve 
eger dalların dögüp yılan sokdugına yaku eyleseler fâʾide eder. Ve bir nevʿ koga 
dahı vardur. [22] Dallarınun uçlarında tohumları gibi putrakları olur. Tâze iken ça-
yır içinde at ve katır yese [23] helâk olur. Tâzeligi gidüp bir mikdâr katılansa hayvâna 
gayrı zarar etmez. Anatolı’da husûsan [24] Teke ilinde çok olur. Ve tâze iken bu koga 
oldugı çayıra at ve katır komazlar, ammâ gayrı hayvâna [25] zarar etmez. Türkçe 
ana bogum derler, hemân kanyaşına benzer. [17a] [1]

Ustûhûdûs: Karabaş Türkî; karakan çiçegi Türkî; yerakân çiçegi Türkî; kara 
börklü [2] Türkî; mümessekü’l-ervâh ʿArabî; mevkifü’l-ervâh ʿArabî; mekîne-
tü’d-dimâg ʿ Arabî; câdûb-ser Fârisî; şâhisferem-i rûmî [3] Fârisî; sîhâs Rûmî; estâkâs 
Lâtîn; estekâs kırâvt [4] Nemse, Macar; kântuvâsû57 İspânya; estekârûs Fırânca; 
estekâs Alâmânî; usdûhûtûs [5] Yûnân-ı kadîm. İhtiyârât kavli üzere [6] bu ot bir 
cezîrede çok olur kim ol cezîreye Astehâres ve Mastihâris derler. Gâlibâ [7] ol cezîre 
Sakız Cezîresi olmakdur, zîrâ Sakız Cezîresi’ne Mastihâris derler. Ve bu ot [8] ol 
cezîrede gâyet çokdur, taglar memlûdur. Ekser çalısı bu otdur. Farazâ furûnlar 
çalı yerine [9] kullanurlar ve gemileri yaglamak lâzım gelürse ekser bunı çalı yerine 
yakarlar. Gâyetde çokdur. Bu [10] otun tabîʿatı evvel derecede hâr ve ikinci derecede 
yâbisdür. Aʿlâsı yaprakları gâyet yeşil [11] ve çiçegi erguvânî ve tuʿmı gâyet yakıcı ve 
acı ola. Minhâc kavli üzere bu otun tabîʿatı [12] harâretden ve bürûdetden mürek-
kebdür. Ve baʿzılar bürûdeti vardur ammâ azdur derler, baʿîddür. Ve müfettih ve 
muhallil [13] ve mücellâ ve munzıcdur. İhtiyârât kavli üzere dimâgı ahlâtdan pâk 
eder ve sarʿa dahı nâfiʿdür ve südde-i [14] dimâg ve ahşâyı tevsîʿ eder ve mirre-i sevdâ 
ve balgam [lezcini] dahı giderür, gâyet nâfiʿdür. Tabîhi hod müshil-i [15] sevdâdur, 
hususâ kim başda olana gâyetde müfîddür. Ve müferrih ve mukavvî-yi kalb ve sâ’ir 
aʿzâ [16] ve cümle-i bedendür. Ve fi’l-cümle kalbe gâyet kuvvet verür ve zihni ve 
fikri ziyâde eder. Ve bunun mikdâr-ı [17] şerbeti üç dirhemdür. Lâ-büdd miʿdeyi ve 
ahşâyı yaramaz ahlâtdan pâk [eder] ve bagırsak sancusına [18] ve göbek burusına ve 
o makûle içerüde olan sanculara gâyet münâsibdür. Ve zehr yemiş ve cânavar [19] 
sokmış kimesnelere fâʾide eder. Ve tabîhini mafâsıl agrısıyçün yaku eyleseler müfîd-
dür, agrısın [20] sâkin eder. Ve bundan iki cüzʾ ve bir cüzʾ kebere kökinün kabugını 
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ʿasel ile karışdurup istiʿmâl [21] edeler, miʿdesi sovuk kimselere gâyet muvâfıkdur ve 
yaramaz ahlâtı dahı giderür. İbni Baytâr kavli üzere [22] göze cilâ verür ve gögüs 
agrılarına dahı fâʾide eder. Eger üç dirhem sirkencübîn ile içseler sevdâ ve balgamı 
[23] ishâl eder ve sarʿı dahı giderür. Ve beş dirhemi iki dirhem kesîrâ ile karışdurup 
istiʿmâl eyleseler [24] ʿâdetçe dimâgı tenkıye eder. Ve baʿzılar bir dirhemini ʿasel ile 
karışdurup dimâga tamzuralar, dimâgı [25] pâk eder. Ve çiçeginün maʿcûnın yeseler 
ferah verür, kalbi kavî eder. Ve eger yumşak dögüp her gün [17b] [1] iki dirhemin 
on güne dek içseler baş ditremesin gidere. Ve maʿcûnını bahâr[ından] ederler. [2] 
Benefşe mürebbâsı gibi hamîresini ederler, yerler, nefese ferah verür. Ve ustûhû-
dûs şarâbını [3] şarâb-ı zûfâ gibi ederler, gâyetde latîfdür. Meselâ galîz yelleri hall 
edüp ve eyegüler ve sinirler [4] agrısına ve ifrâtla sovuk alanlara dahı fâʾide eder. Ve 
İbni Baytâr sâhibi uçuk dutanlara bunun [5] şarâbından ʿâkırkarhâ ile sirkencübîn 
ile vereler der. Sâhib-i Minhâc kavli üzere bunun [6] öykene zararı vardur ve çok 
yeseler gaseyân ve tasa ve gam getürür. Ammâ hamâmâ ıslâh eder, bulınmazsa [7] 
tûderî ıslâh eder. Tûderî kuş etmegi dedükleri otdur, hamâmâya bedeldür ve mukl 
veyâhûd [8] bâdrenbûye dahı ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere ustûhûdûsun 
bedeli yarım kadarı [9] eftîmûndur.

Estebûb: Merkeb tûruncıdur. Ammâ Şeyh Dâvud kavli üzere Mısır’da çokdur. Anda hummâz-ı 
şaʿîrî derler ve kebbâd dahı derler.

İstirhâ: Kızıl zırnîhdür. Kavl-i İhtiyârât zırnîh-i sürh [10] deyü ze bâbında zikr 
olınur.

Asyûs: Taş üzerinde tuz gibi biter bir [11] taş gibidür. Üzerinde deryâ neminden tuz 
gibi müncemid olur. Baʿzı çiçek gibi taş üstinde [12] yaş nesne baglar, çiçegi gibi olur, 
ana dahı zehr-i asyûs derler. Bunı eger dile dokındursalar [13] dili acıdur. Ol asyûs 
dedükleri yumşak taş gibidür, tez hakk olur. Eger zeyt ile [14] karışdurup cerâhatlara 
ursalar ve kurusın eski ve onılmaz çıbanlara ekseler onılda ve ziyâde etlerin [15] gi-
dere. Ve ʿasel ile gözde olan yaramaz çıbanlara ursalar gayrı mevziʿe tagılmakdan 
menʿ eder. [16] Ve eger bakla unı karışdurup nıkrîse yaku eyleseler mücerrebdür. Ve 
talaka sirke ile karışdurup [17] ursalar ve ʿasel ile karışdurup öyken çıbanları içün bir 
mikdâr yeseler fâʾide eder. Ve eger bunı [18] dögüp hammâmda etlü ve semiz kişiler 
bedenine ekseler fâʾide eder. Ve tuzdan yumşak dögüp ve eleyüp [19] diş diplerine 
birkaç defʿa kosalar berk ede [ve] dahı gâyetde yumşak edüp göze çekseler [20] gâyet 
kuvvet verüp aklık ʿilletin gidere.

Esrâr: Esrâl dahı [21] derler. Samglu bir otdur. Sevâhil-i bahrda taş üzerinde biter. 
Şeyh Dâvud-ı Mısrî yemişi funduk gibi [22] olur der. Bunun samgı günlük samgına 
benzer, tahrîk-i bâh eder. Mikdâr-ı şerbeti nısf  dirhemdür. [23] ʿIrku’n-nisâya ve 
vecaʿ-ı mafâsıla ve süddeleri açar ve buhârı menʿ eder.
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Üsrüb: [24] Kurşundur. Eger kalay eger kurşun re bâbında rasâs-ı esved ve rasâs-ı 
ebyaz deyü zikr olınur. [25] Ammâ asıl kurşunun yanmışı istiʿmâl olınur. Bundan 
evvel âbâr deyü tafsîl olınmuşdur. Kurşuna [18a] [1] Fârisîde kalʿay derler.

Âsmûsâ: Merv nevʿindendür, eşmûsâ [2] dahı derler. Mim bâbında zikr olınur.

İsrinc: Sülügendür. Yanmış kurşundan [3] olur ve kalaydan dahı olur derler. Sirinc 
deyü sin bâbında zikr olınur. [4]

Uskûlûs: Çirişdür kim dutkal yerine kullanurlar. Degirmende çekerler bir kökdür. 
İşrâs [5] deyü henüz zikr olınur. Ve sirîşim dahı derler. Yaʿnî dutkal ve sirîş, çiriş 
demek olur. [6]

İstatlus: Mûmiyâ kuvvetindendür. Kafrü’l-yehûd deyü kaf  bâbında zikr [7] olınur.

İskankûr: Sakankûr balıgıdur. Sakankus dahı derler. Sin [8] bâbında sakankûr 
deyü zikr olınur.

Esved-i sâlih: Kara yılandur. [9] Kavl-i İhtiyârât hayyetü’s-sevdâ derler. Fârisîde 
siyeh-mâr derler. Efʿâ nevʿindendür. Envâʿı mahallinde [10] zikr olınur ve hâ bâbında 
dahı hayye deyü zikr olınur.

İsfereg: Ve ısfareg dahı derler. Heyyü fârîkûna [11] benzer bir otdur, acıdur. Tıb kitâb-
larında yokdur. Yûnân tabîbleri kitâb[lar]ında, Rûm ve Lâtîn [kitâbında] [12] esîrûd58 
derler. Heyyü fârîkûn nevʿidür, heyyü fârîkûn deyü he bâbında zikr olınur. [13]

Eskîl: Ata soganı Türkî; yabân soganı [14] Türkî; basalü’l-fâr ʿArabî; basalü’l-ʿunsul 
[ʿArabî]; merzûbîl Nemse, Mâcar; elbârânâ İspânya; estûpûlye Fırânca. 15] Bir 
otdur ki nergislerün arasında çok biter. Yapragı sûsen [16] yapragına benzer. Pırasa 
yapragına ve çirişlik yapragına dahı benzer. Bunun çıkarmasınun sanʿatı [17] vardur, 
meselâ yerden çıkarduklarında ortasından olan sapını koç taşagı gibi burup [18] 
çıkarurlar. Ve bunı âteşde kızmış saksı pâresiyle taglarlar kim kuvveti bâtıl olma-
ya. Ve bişürmek [19] murâd oldukda hamîre saralar ve üzerini çamur ile kaplayup 
kızkun tennûra koyup [20] bişürüp andan kabugını alalar ve bir agaç bıçak ile iki 
yaralar ve pâreleyüp bir kettân ipligine [21] dizüp gölgede kurudalar. Ammâ iplikde 
birbirine tokınmaya. Öylece gölgeye koyalar, andan her nice isterse [22] istiʿmâl olı-
nur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr ve üçüncide yâbisdür. Sâhib-i Takvîm kavli üzere 
[23] ikincide hâr ve üçüncide yâbisdür. Aʿlâsı gâyet yetişmiş olur, başı bâlâda beyân 
[24] olındugı [gibi] burılup alınmış ola ve tuʿmı tatlurak ve acılıgı ve harâretlülıgı 
dahı ola. Mukattıʿ [25] ve mülezzic ve muhrikdür ve muhallil ve mücezzibdür kim 
kanı bedenün taşrasına cezb eder. Sâhib-i Minhâc [18b] [1] ve sâhib-i Takvîm 
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kavli üzere eger sigile yaku eyleseler koparur ve giderür. Ve ʿasel ile dâʾü’s-saʿlebe 
[2] ve dâʾü’l-hayyeye ve sovukdan olan ökçe yaruklarına ursalar nâfiʿdür. Râzî kavli 
üzere [3] sarʿa ve mâlîhûlyâya dahı münâsibdür. Eger bunı terbiye edüp yeseler göze 
hiddet verür [4] ve rebve ve eski öksürüge ve agulular gâʾilesine ve talak berkligine 
ve ʿırku’n-nisâya ve yerakâna [5] ve istiskâya müfîddür. Kavl-i Şerîf  bunı kavurup ve 
altı kendü mikdârı tuz katup [6] andan iki miskâlini aç karnına içseler ahlât-ı galîz[e-
yi] ishâl eder. Ve kökinün saçagından bir kîrât [7] ezüp içseler muʿtedil ve bî-zahmet 
kayʾ etdürür. Ve eskîlün beş dirhem[in yigirmi dirhem] zanbak yagıyla ateşde [8] 
ısıdup andan suyını sâfî edüp tabanı altına sürseler yere basmadan câme-i hâba 
girseler [9] ziyâde nuʿût-ı tâmm getürüp yedi gün tamâm kuvvet getüre. Ve eskîlün 
terbiye olınmışı [10] mukavvî-yi miʿdedür ve bevli akıdur ve sadırda olan zahmetlere 
muvâfıkdur. Eger yalınuz soganını [11] bişürüp yeseler efʿâ sokdugına fâʾide eder ve 
eger öksürük ve rebve ve zîku’n-nefes ve huşûnet-i [12] sadr ve dahı buna müşâbih 
emrâza muvâfık ve münâsibdür. Ve ʿasel ile mürebbâsı iç agrısına ve yerakâna [13] 
fâʾide eder ve gögüsden kan ve irin tükürenlere dahı fâʾide eder ve gögsi pâk edüp 
[14] ve hazmı kavî eder. Ve eger tohmını dögüp ʿasel ile yeseler içi yumşada. Ve bir 
bütün soganı [15] kapuya asakosalar agulu cânavarlar şerrinden emîn ola. Ve eger 
bunun soganını gövdeye [16] dürtseler çıban eder, ammâ üzerine mürdeseng sürseler 
defʿ ola. Ve kurt bu sogana basa, [17] ayagı aksak olur ve gâhî olur kim ölür derler. 
Ve sıçan dahı yese ölür. Ve bunun suyından [18] eger un ile karışdurup kurs eyleseler 
istiskâya fâʾide eder. Ve tohmını kûluncı olan kişilere [19] yumşak dögüp şarâbla 
karışdurup hab edüp ve ʿaselde bir gün durup andan [20] vereler, yine kûluncı ıslâh 
eder. Ve yapragını sıkup suyına iki mikdârı ʿasel katup ʿaseli kalınca [21] bişürseler 
rebve ve iç zahmetlerine fâʾide eder. Pîrler ve sovuk mizâclulara dahı fâʾide eder. 
[22] Ve eskîl soganın tograyup külekde kurıdup andan sirke içinde turup [23] andan 
süzeler, ana hallü’l-ʿunsul derler, andan mazmaza edeler; dişleri muhkem edüp ve 
oynamış [24] dişler ve agız kokusına fâʾide eder. Ve savtı sâfî ve miʿdeyi dahı aʿlâ ve 
hazmı ziyâde edüp [25] süddeleri feth ede ve sevdâvî zahmetleri gidere. Mâlihûlyâ ve 
cünûna ve uçuga dahı fâʾide edüp [19a] [1] kavuk taşların tagıdup rahm agrısına ve 
hunnâka ve ʿ ırku’n-nisâya ve talak [2] şişine ve bedene fâʾide edüp benzi aʿlâ eder. Ve 
bundan kulaga tamzursalar tez semʿ ede, [3] ammâ aç içmek gerekdür. Ve miʿdede 
lezc-i balgamı dahı giderür. Hazma muvâfık ve istiskâya ve yerakâna, [4] ʿusr-ı bevle 
ve fâlice ve nefhe ve süddelere ve hayzı yürütmege dahı fâʾide eder. [Bu ʿilletlere] 
şarâbı dahı fâʾide eder. [5] Terkîb budur kim tograyup bir küpe koyalar, tura. Kendü 
kadar şîre koyalar, altı aydan [6] sonra süzüp istiʿmâl ederler. Eger iki yumurdayı 
yabân soganınun içinde bişürseler, [7] acla yeseler hâm [hıltı] ishâl eder ve dahı 
hafakâna fâʾide eder demişler. Ve kökinün saçagını [8] sirke ile dögüp ve karışdurup 
hammâmda behaka sürseler müfîddür. Eger bu soganun [9] sirkesine azacık torak 
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otı koyup oynar dişe dürtseler muhkem eder. Yaku eyleseler [10] behaka ve uyu-
za ve yaramaz çıbanlara fâʾide eder. Minhâc kavli üzere sinire zararı vardur, illâ 
hamâmâ ıslâh eder. [11] Sâhib-i Takvîm kavli üzere musaddiʿdür ve devvâr getürür, 
illâ sükkerî sirkencübîn ıslâh eder. [12] Ve bu soganı lâ-büdd bişmiş istiʿmâl edeler, 
kaynamamış istiʿmâl etmeyeler. Ve bunun muslihi [13] tâze süddür, ıztırâb verenlere 
süd içüreler. Ve derler kim sefele dahı zararı vardur, illâ burçak [14] ıslâh eder. Bu-
nun bedeli bülbûs soganıdur ve derler kim uskûrdiyûndur ve derler ki lûfdur ve [15] 
kurdamânâ ve vecdür ki egir derler.

Âs-ı nebke: [16] Büyük mersîn. Aşı mersîni derler. Mersînün bostanîsidür. Baʿzılar 
çiçegine dahı âs-ı nebke [17] demişler. Enâr agacı kadar olur, yemişi zeytûn kadar 
olur. Ve ol bir mersîn ki taglarda biter ve [18] su yatagı yerlerde olur ana âs-ı berrî 
derler ve mûrd-isferem dahı derler. Her biri mahallinde zikr [19] olınur. Geldük 
âs-ı nebkenün mâhiyyeti oldur ki kaytis ve ʿamâr ve ismâr ve rend [20] dahı derler. 
Fârisîde mûrd-ı bôstânî derler; âsâ nebkâ Süryânî; mersin perûliye59 Rûmî; atîkûs60 
[21] Yûnânî; mîrpûles Lâtîn; vinsek heldelber61 Nemse, Mâcar; mûrtâ İspânya; 
muvrât Fırânca; hebzâs62 [22] ʿİbrî; ezmûrtiyâ63 Rûmî. Bunun aʿlâsı husrevânî [23] 
olur ve yaprakları iri olur. Atana bagçelerinde bulınur, müşâhede eyledük. Tabîʿatı 
evvel derecede [24] ratb, ikincide yâbisdür. Tabîʿatı imsâk eder, tamardan ve aʿzâdan 
akan kanı tutar ve aʿzâ [25] şikesteligine natûl etseler müfîddür. Eger yakup bedene 
sürseler ve yaku dahı etseler beden kokusına [19b] [1] nâfiʿdür. Ve issi şişlere ve âteş 
yanugına ekseler nâfiʿdür. Yaş yemişi kan tükürmege ve [2] kavuk göyünmesine fâʾi-
de eder, miʿdeyi dahı aʿlâ eder, bevli yüridür. Ve yemişi suyını şarâbla içseler [3] yılan 
ve ʿakreb sokdugına fâʾide eder. Yemişinün ve yapragınun suyı kılları karardur. 
Ve gözde [4] olan issi şişler içün arpa unıyla yaku edeler. Ve yemişi suyın şarâbdan 
evvel içseler humâr [5] vermeye. Ve yemişi ve yapragınun kaynamış suyına otursalar 
rahm ve makʿad çıkduklarına ve rahimden akan [6] rutûbetlere fâʾide eder. Ve ol 
suyla baş yusalar konagın ve baş çıbanların giderüp [7] kılın muhkem eder. Ve kurı 
yapragını dögüp diş diplerine sürseler dişleri muhkem eder. Ve yapragı [8] suyına 
bendükşeleri süst olan kişiler otursalar fâʾide bulalar. Ve bu suyı sınmış kemüge [9] 
tâze iken dökseler ve üstine ursalar fâʾide eder. Ve bahîki dahı yusalar müfîddür. 
Ve kulaga [10] tamzursalar kulakdan akan irini defʿ eder. Ve yapragı suyını zeyt veyâ 
gül yagıyla baş çıbanlarına [11] yaku etseler şirâ zahmetine, hâya şişlerine ve makʿad 
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bevâsîrine dahı fâʾide eder. Kurusını [12] parmakda çıkan kurulgan marazına ekseler 
fâʾide eder. Ve kulak ve koltuk ve kasık araları [13] eger issiden bişüp kızarsa ve azsa 
ana yapragınun kurusından ekeler, müfîddür ve yürek [14] oynamasına gövdesine 
saçalar. Ve yakup yâhûd kurı yapragın mûm ve zeyt ile karışdurup [15] âteş yakdu-
gına ve kurulgana sürseler giderür. Ve safrâdan olan ishâlleri keser ve yemişi dahı 
[16] bu hâldedür. Ve baʿzılar bunı göyündürüp mâzû suyıyla kurslar ederler, ishâl 
makûlesine [17] aʿlâdur, kabz eder. Ve mersîn yapragın kokulamak issi buhârları defʿ 
eder. Yemişi öksürüge fâʾide [18] eder. Ve sirke ile yapragını başına ursalar burun 
kanın keser. Ve yemişi baş bitlerin giderür. Ve eger [19] bakla suyıyla çıgıdı yusalar 
giderür. Ve ʿusâresin göze çekseler kuvvet verür ve gözden [20] akan suyı menʿ eder. 
Ve saç ve sakalı tez bitürür. Ve yapragını sirke ile bişürüp sudâʿ içün [21] başına 
ursalar ve suyın kaynadup sükker ile kıvâma getürseler miʿdeden akan mâddeyi 
menʿ [22] eder. Ve sidük göyündügini ve hayz kanını keser. Ve yapragı ve suyı içi kabz 
eder. Eger şîrûgan [23] yagıyla içseler balgam ishâl eder. Ve dallarından bir halka 
edüp ayagınun serçe barmagına [24] geçürseler pîrler şişlerin giderür. Ve fi’l-cümle 
mersînün bôstânî ve berrî nevʿi ishâle ve zahîre [25] münâsibdür, husûsan rubbı ola. 
Ana devâʾü’l-mülûk derler, fi’l-hâl kabz eder. Ve bir risâlede gördüm ki [20a] [1] 
mersîn suyından ishâl ve zahîr içün hukne eylemişler, muvâfık geldi. Zîrâ anun 
içün ʿilâcü’l- [2] mülûk ve mülûkü’l-ʿilâc demişler. Ve bunun yagı saç ve sakalı siyâh 
eder. Bunun bedeli [3] tût yapragıdur ve derler kim zirişk ʿusâresidür. Bundan çok 
yemek kabz eder [4] ve uykusızlık getürür, illâ benefşe ıslâh eder. [5]

Âs-ı berrî: Yabân mersînidür. Mûrd-isferem deyü mim bâbında zikr olınur. [6]

Esed: Arslandur. Sin bâbında sebuʿ deyü zikr olunur.

Esedü’l-ʿades: Hâlûk derler. Kırmızı ve tuzlı, iplik gibi bir nesnedür. Şeyh Dâvud kavli üzere 
küçük hevîc otına benzer.

İslîh: Lîrûn dahı derler. Şeyh Dâvud kavli üzere hurde ve ince yapraklu olur bir otdur. Müstaʿmel 
degildür.

Esfekûs: Diş otı derler. Selîme deyü sin bâbında zikr olınur. [7]

İskûlûfenderiyûn: Talak otı derler. Besfâyic ve baldırıkara ile bile kayalarda 
yâhûd taşlı yerlerde ve gölgede [8] biter. Sukûlûfenderiyûn deyü sin bâbında tafsîl 
olınur. [9]

Uskûrdiyûn: Yabân sarmısagıdur ammâ tasvîrinde heyʾeti sarmısaga benzemez. 
Sukûrdiyûn [10] deyü sin bâbında ve şukûrdiyûn deyü şın bâbında ve sûmü’l-hayye 
deyü se bâbında zikr olınur. [11] Tiryâk edviyelerindendür. Ve baʿzılar bunı ve eger 
sarmısagı tiryâk nefʿi gibi nefʿi vardur derler. [12]
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İsfend-i isfîd: Tardagan derler. Farsda se[pe]ndân derler. Ak tere dahı demişler, 
baʿzılar üzerlik [13] tohmı demişler. İhtiyârât hardal-ı sefîd ve hurf-ı sefîd demiş. 
Ammâ Minhâc harmeldür demiş. Hâ bâbında [14] zikr olınur. [15]

Asârûn: Çetük otı Türkî; kedi otı Türkî; baʿzılar sahîh yabân sünbüli nevʿine 
derler kim [16] nârdîn demekdü r, Türkî; asârûn Süryânî; serâniyûs Rûmî; nârdûs 
agriyûs [17] Yûnânî; asârum Lâtîn; hâsilûrtüz Nemse, Mâcar; asârâ bakârâ İspânya; 
kâbâret [18] Fırânca; nârdîn defrâs Muhammed Temîmî; haşîşetü’s-sinnevr ʿArabî; 
nârdîn-i deştî Fârisî; asârûm erâtikû [19] Lâtîn; nardîn deryâ64 Süryânî. [20] İhtiyârât 
sâhibi asârûn, sünbül-i berrî degüldür der. Bu ot lâden aldukları pamuklık [21] otına 
benzer bir otdur ve andan hurde olur, [anun] kökidür. Bu otı kediler görseler [22] yü-
zin gözin sürerler. Halk bunı müşâhede ederler, buna ol ecilden çetük otı derler. [23] 
Şükûfesi erguvân reng olur, baʿzısı benefşe reng olur. Tohmı hasek-dâneye benzer. 
[24] Rûm’da ve Mısır’da, husûsan Hamedân’da çok olur. İki nevʿ olur. Bir nevʿi galîz 
ve bir nevʿi rakîk [25] olur. Ve çok saçaklu köki olur. Vâkıʿâ nârdîn gibi yaʿnî sünbül 
gibi saçaklı kökleri olur, [20b] [1] ince ve yeşil olur. Ol nevʿi gâyet aʿlâsıdur. Tabîʿatı 
ikinci derecede hâr u yâbisdür. [2] Cümle içerüde olan emrâza nefʿi vardur. Mülat-
tıf  ve müsahhindür. Bundan bir miskâlin şarâbla içse [3] ʿırku’n-nisâya ve mafâsıl 
agrılarına nâfiʿdür ve ciger süddesin açar, müshil-i balgam-ı lezcdür, [4] başda ve 
miʿdede cemʿ olmış lezci giderür ve bâhı ziyâde eder, agız kokusın dahı giderür. [5] 
Ve dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye nâfiʿdür, miʿdeye kuvvet verür, nisyâna ve dimâg 
marazlarına [6] dahı müfîddür. Bunun mikdâr-ı şerbeti üç miskâldür, mâʾü’l-ʿasel 
ile vereler. İstiskâya [7] ve talak şişlerine ve berkligine nâfiʿdür ve mesâneye kuvvet 
verür ve hayzı dahı akıdur. Ve havâssda [8] gelmişdür ki bunı dögüp tâze süd ile 
karışdurup iki uylugı arasına sekirdenlere [9] zımâd edeler, müfîddür. Ve bâhı tahrîk 
edüp nuʿût getürür. İbni Baytâr kavli üzere [10] eger mâʾü’l-asel ile yedi miskâlin 
içürseler ishâl etdürür, hayzı ve bevli yüridür, ʿırku’n- [11] nisâya dahı fâʾide eder, 
süddeleri açar, yürek ve bogaz agrısına nâfiʿdür ve yelleri [12] tahlîl eder. Ve sürme 
gibi göze çekseler göze kuvvet verür. Eger evde buhûr eyleseler [13] ev ʿakreblerini 
helâk eder. Ve günde bir dirhemini iki dirhem şeker ile üç gün yeseler ciger [14] 
ve miʿde yaşlıgını giderür ve tabîʿatı yumşak tutar, bögrek taşını tagıdur ve bevl 
yolında [15] yelmeşik ahlâtı giderür ve agu içmişe ve yılan sokmışa dahı fâʾide eder. 
Ve şarâb-ı asârûn [16] dahı istiskâya ve sarulıga ve cigerinde ve sinirinde zahmeti 
olana müfîddür ve bevli idrâr eder. [17] Ve otuz dirhem asârûn, yüz rıtl şîr ki her rıtl 
yüz otuz dirhem ola, katalar kıvâma [18] gele, iki aydan sonra müselles gibi içeler. 
Beş dirhemine on dirhem su katup içerler. [19]
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İsferem ve İsmâr: Mersîndür ki ikisi dahı âs ismidür. Baʿzısı zikr olındı [20] ve 
baʿzı dahı zikr olınur.

İsfeyûş: Baga yapragı tohmıdur ki bezr-i katûnâ derler. [21] Kavl-i İhtiyârât beşû-
liyûn ve bergûsî dahı derler. Yûnânîler fesliyûs derler. Bezr-i katûnâ deyü [22] kafda 
zikr olınur.

Şîrâz: Şeyh Dâvud kavli üzere âzânü’l-kays derler.

Eşmûsâ: Mim bâbında merv deyü zikr olunur.

Isfânâh: Ispanak Türkî; tatsız ot Türkî; ıspânâh Fârisî; ıspûnak [23] Süryânî; anû-
kaliyâ65 Rûmî; sûnâkûr66 Yûnânî; ıspanâkî Rûmî; sermâhiyûs67 Yûnânî [24] Kavl-i 
Minhâc tabîʿatı evvel derece âhirinde bârid ü ratbdur. Ve harâret ve bürûdet 
arasında [25] dahı muʿtedildür ve müleyyindür, ve öksürüge ve sadra nâfiʿdür. Ve 
kuvvet-i cilâsı dahı vardur. Ve miʿdeden [21a] [1] tez geçer, tabîʿatı nerm eder ve 
demevî arka agrısına nâfiʿdür. Ve sadr ve öyken issiligine fâʾide [2] eder. Ammâ 
sovuk mizâcluya ziyân eder, illâ mürrî ve biber ve dârçînî ve yaglu bişürilicek 
ziyân [3] etmez. İbni Baytâr kavli üzere sovukdur ve yaşdur ve muʿtedildür, dahı 
demiş. Bagırsakları [4] ve yüregi pâk eder ve safrâyı giderür. Baʿzı zamân bunun 
çorbasından miʿde nefret [5] eder, üzerine dârçîn saçalar ve koyuca bişüreler. Ve 
bogaz agrısına ve nezelâta dahı fâʾide [6] eder, ammâ bakla ile bişürüp yiyeler, 
zîrâ Bâbîl kavmi bogaz ve gögüs agrısına mübtelâ [7] olup yaz ve kış eküp istiʿmâl 
ederlerdi. Ve kandan hâsıl olan öyken [8] agrısın ve safrâ hiddetini ve agrıların dahı 
giderür. Ve kavurma edüp yeseler muhrika isitmelerine [9] fâʾide eder, ol sıtmaya 
hummâ-yı muhrika derler, Türkçe ince agrı derler, husûsan bâdem yagıyla yiye, 
gâyet [10] muvâfıkdur.

İstafîn: Hevîcdür. Üstafîn ve üstûn dahı [11] derler. Cezer deyü cim bâbında zikr 
olınur. [12]

Esedü’l-arz: Mâzeryûn ki Türkçe kulapa. Südlügen nevʿindendür. [13] Ammâ İh-
tiyârât sâhibi Câmiʿden nakl eder ki tahkîk, hırbâdur, der. Ve Yûnânîler hâmâlâvun 
[14] dedügi mâzeryûndur ve hâmâlâvun dedügi hırbâ ismi oldugıyçün galat edüp 
sehv [15] etmişdür, der. Ve baʿzı müteʾahhirîn dahı mâzeryûn siyâhdur demişler. 
Eger mâzeryûn eger [16] hırbâdur, kendü bâblarında zikr olınur. [17]

65 N. انوقليا
66 N. سوناقور
67 N. سرماخيوس
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Eshâre: Kuş etmegidür ki tûderî ve espinân68 derler, ûsîmûn dahı derler. Te bâbın-
da [18] tûderî deyü zikr olınur. [19]

Esved-i selîm: Baʿzı eczâ ile olur terkîbdür. İki ay kül içinde yaʿnî remâd ve 
hâkister içinde [20] gömülü turur. Fâlice ve mirre-i sevdâya ve ʿ ilel-i bâride ve sâʾileye 
nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile. [21]

İsfîdbâc: Ekşilü etsiz çorbadur. Kûlunca hâssaten nâfiʿdür. Sanʿatı [22] mahallinde 
görile.

İşkîl-i çeşm: Sıçan dikeni derler. ʿAvsec deyü bâbında zikr olınur. [23]

Uşne: Bellût agacı yosunı derler Türkî; düvâle Fârisî; şîşâd Süryânî; [24] berdâyû-
kan69 Rûmî; abrûn70 Yûnânî; mûskûs Rûmî; mûsekûs Lâtîn; mevârûs71 [25] Nemse, 
Mâcar; devâlî Fârisî; devâʾü’l-misk Fârisî, ʿArabî; beryûn72 Yûnânî; mushûs Efren-
cî. [21b] [1] Sanavber ve cevz ve bellût agaçlarında sarılur bulınur. İki nevʿ olur. Bir 
nevʿine dahı pîrüşte [2] derler. Yûnân kitâblarında tasvîri görile, on beş erkamlu kâ-
gıdda bulınur. Bellût agacında ve [3] gayrılarda bulınan envâʿına uşne-i mısrî derler. 
Aʿlâsı beyâz ve hoş-bû ola. Siyâh [nevʿine] Hindîdür derler, [4] yaramazdur. Ve uşne 
dögmek murâd eyleseler yaş [edüp dögeler. Tabîʿatı] Câlînûs kavli üzere harâretde 
[5] ve bürûdetde muʿtedildür ve azacık kabzı vardur. Kavl-i Huneyn evvelde hâr, 
ikincide yâbisdür. [6] Eger bunı buhûr eyleseler sarʿa ve ihtinâk-ı rahme nâfiʿdür. 
Ve kaynadup suyına ʿavrat otursa [7] hayz akıdur, rahm agrısına dahı nefʿi vardur. 
Ve kayʾ gerü tutar, kalbe ve miʿdeye kuvvet verür, [8] hafakâna dahı muvâfıkdur ve 
rahm süddesin açar. Ve issi şişlere tılâ olınsa sâkin eder. Ve mafâsıl [9] salâbetin tahlîl 
eder ve ciger agrısına ve zaʿfına fâʾide eder ve tamarlarda cemʿ olmış ahlâtı tahlîl [10] 
eder, şehvet-i bâhı ziyâde eder ve menîyi arturur ve kazîbe kuvvet verür ve ʿ avratlar 
südini ziyâde. [11] Ve bunı ezüp göze çekseler gözi cilâlandurur. Ve şarâba katup 
içseler cânavarlar sokdugına [12] nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, 
ikiye dek câʾizdür. İllâ siyâh nevʿinün bagırsaga [13] zararı vardur ve illâ enîsûn ve 
şeker ıslâh eder. Ve bedeli kurdâmânâdur. Kavl-i İbni Baytâr bunun [14] suyından 
oglancıklara cüzʾî verilse uyhu getürür ve yürek oynamasına fâʾide eder ve rûhı 
tefrîh [15] eder. Ve sirke ile talaka ursalar fâʾide eder. Ve kurusın dögüp çıbanlara ve 
yaralara ekseler [16] eyü et bitüre.

68 N. اسپنان
69 N. بردايوقن ; H. بروايوقن
70 N. ابرون
71 N. مواروس
72 N. بريون
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Eşyâf: Terkîbdür. Eger göze ve eger makʿada ve gayra şâf  ederler. Şın bâbında şiyâf  deyü zikr 
olınur.

Eşrân: Şeyh Dâvud kavli üzere lâden otıdur. Âzânü’l-kays derler. Kaf  bâbında zikr olunur.

Uşnânü’l-kassârîn: ʿUsfûrdur. Şeyh Dâvud kavli üzere ʿayın bâbında zikr olınur.

İştilâbûs: ʿÛd-ı firengîdür, [17] kandûl dahı derler. Dâr-ı şîşaʿân deyü dal bâbında 
zikr olınur. [18]

Üştür-gâz: Deve dikenidür, baʿzılar kasnı agacı kökidür derler Türkî; üştür-[hâr] 
Fârisî; kırâkînûs73 [19] Süryânî; âsâdiyûn74 Yûnânî; aslü’l-encüdân-ı horâsânî ʿArabî; 
bîh-i encüdân-ı horâsânî Fârisî; [20] şevketü’l-cemâl ʿArabî; mürûçûlende75 Rûmî; 
mahrûtâ horâsânîye Lâtîn; mâskâstî Kadîm; lâser pesyûm [21] Lâtîn; lehlâh ehl-i 
Mısr. Buna merîr dahı derler. Bunun aʿlâsı kızıllıga mâʾil olandur. Tabîʿatı sâhib-i 
[22] Takvîm kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür. Kavl-i İhtiyârât üçüncide 
hâr u yâbisdür. [23] Bunun hâssiyyeti oldur ki sirkesiz ve sirke ile dahı istiʿmâl edeler. 
Hurde tograyup sarp sirke içine [24] ısladalar, yigirmi günden sonra istiʿmâl ederler. 
Azmış balgamdan olan hummâ-yı rubʿa fâʾide eder ve miʿdeyi [25] kuvvetlendürür 
ve iştihâyı açar, taʿâmı hazm eder ve agulu zararın defʿ eder. Ve kuvveti yine encü-
dâna [22a] [1] yakındur. Eger sirkesi, eger cirmi şehveti arturur. Kavl-i Fûles bunun 
cirmi gaseyân getürür, [2] illâ koruk ve rîbâs şarâbı ıslâh eder. Cirminün mikdâr-ı 
şerbeti üç dirhemdür, sirke ile [3] yâhûd sirkesi beş dirhemdür.

Uşnân-dârû: Kurı [4] zûfâdur. Zûfâ-yı huşk deyü zel bâbında zikr olınur.

Eşkâkîl: Mühr-i süleymân derler, yabân [5] hevîcidür. Şakâkîl deyü şın bâbında 
zikr olınur.

İşhîs: [6] Sakız dikenidür. Baʿzılar ak mâzeryûn derler, ammâ ihtilâf  etmişler. 
Kirm-dâne nevʿindendür, [7] kefde zikr olınur. Buna Fârisîde dahı dıraht-ı kirm-dâ-
ne derler. Ol nevʿi mâzeryûn nevʿindendür, [8] ana hâmâlâvun lûfes derler. Lûfes ak 
demekdür. Baʿzılar buna aksâ dahı derler. Şîrâz taglarında [9] çok olur, anı yakarlar, 
çalı yerine kullanurlar. Şîrâzîler ana bârûsîbeş derler. Odun ile [10] bile getürürler. 
Ve hâmâlâvun mâlis, siyâh mâzeryûndur. İki nevʿinün dahı [sıfatı] hâ bâbında [11] 
zikr olınur.

Uşak: Kalkan dikeninden alınur bir samkdur Türkî, ʿArabda eşme [12] ve eşec dahı 
derler. Hâlâ reʾîsü’l-etibbâ [olan] Şerîf  Çelebi dâme ʿulüvvühu, Enmûzec’inde 

73 N. قره قينوس ; H. قرا قينوس
74 N. اساديون
75 N. مروچولنده
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kınadur demişler [13] ammâ degildür. Kavl-i İhtiyârât eşec ʿArabî; kilyânî Farisî ve 
ʿArabî; vüşe Fârisî; lizâkü’z-zeheb [14] ʿArabî; amônyâkûn Rûmî; asânîkûn Yûnânî; 
armônyâkûs Rûmî; agônyâkûm Lâtîn; agâşâka [15] İspânya; samgü’t-tarsûs ʿArabî. 
Eger lizâkü’z-zeheb eger samgü’t-tarsûs her biri mahallinde zikr [16] olınur. Ammâ 
İhtiyârât sâhibi bir samgdur ki bir otdan alınur, ol ota Şîrâz’da bedrân [17] derler, 
der. Bedrân kalkan dikeni olmakdur. Tabîʿatı ikinci derece âhirinde hâr, evvelinde 
yâbisdür. [18] Kavl-i İshâk ikincide hâr u yâbisdür. Bunun aʿlâsı beyaz ve dâne-dâr 
olmakdur. [19] Diskûrîdûs kavli üzere ciger süddelerin açar ve bögrek taşların tagı-
dur ve talak [20] berk olsa tahlîl eder. Bir dirhemin sirke ile içseler talak şişin giderür. 
Ve ʿasel ile yaku [21] eyleseler mafâsıl ve ʿırku’n-nisâya ve sarʿa ve hanâzîre nâfiʿdür 
ve yürek kurtların dahı [22] öldürür ve çıkarur. Eger arpa suyıyla karışdurup içseler 
rebv marazına ve zîku’n-nefese [23] nâfiʿdür. Ve yarım miskâli hâssaten sarʿa nâfiʿdür 
ve balgamı dahı ishâl eder. Ve balgam-ı lezc-i galîz içün [24] muvâfık edviyelere 
halt etseler münâsibdür ve sarı suyı dahı çıkarur. Eger göz kapagına koysalar [25] 
göz uyuzına ve aklıgına ve hîresine dahı müfîddür ve yaramaz yaraları onıldur 
ve mürr-i safrâ ve balgamı [22b] [1] ve sevdâdan olan hunnâkı dahı giderür. Eger 
ölmiş eger sag oglancıkları çıkarur ve indürür. [2] Eger ʿavratlar yiyüp yâhûd ken-
düde götürse fi’l-cümle oglanı düşürür. Ve sirke ile [3] karışdurup balgamî şişlere ve 
hanâzîre ve salʿa ve ol emsâle tılâ etseler tahlîl eder. [4] Ve zeytle karışdurup behaka 
sürseler giderür. Ve suyıla karışdurup andan [5] gargara eyleseler dimâgı pâk eder. 
Ve dilcik ʿilleti ki, balgamdan hâsıl ola yâ demden [6] ola, ana ve harâretine nâfiʿdür 
ve arka ve bel agrısına ve fâlice ve sadra dahı muvâfıkdur ve yelleri [7] tagıdur. İbni 
Baytâr kavli üzere bunı sirke ve natrûn ve kına yagıyla karışdurup [8] süst-endâm 
kişilere ve ʿ ırku’n-nisâya sürseler gâyet fâʾide eder ve çıbanlara dahı [9] ursalar çürük 
etlerin giderüp yeni et bitüre. Bunun bögrege zararı vardur, [10] illâ zûfâ ıslâh eder. 
Bunun bedeli sekbînecdür. Baʿzılar pire bevli demişler, pire bevli bal kovanında [11] 
bulınur, pir bevli dahı derler, kovancılar bilürler. [12]

İşrâs: Çirişlikdür. Sirîş dahı derler. Bâdem kökine benzer derler. Ammâ Minhâc 
ve İhtiyârât [13] ve sâhib-i Takvîm aslü’l-hunsâdur dediler yaʿnî hunsâ otınun kö-
kidür derler. Ammâ sâhib-i Câmiʿ [14] ol degildür der. İllâ sehv etmişdür. İhtiyârât 
ve sâhib-i Takvîm ve gayrılar aslü’l-hunsâdur demişler. [15] Tahkîki budur. Fârisîde 
dahı sirîş derler. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Eger yaksalar [16] ikinci de-
recede hâr ve üçüncide yâbisdür. Bu otun kökini dâʾü’s-saʿlebe tılâ eyleseler gâyet 
[17] nâfiʿdür. Ve dögüp içseler bevli ve hayzı idrâr eder. Lâkin mürahî-yi miʿdedür, 
illâ gülbeşeker [18] ıslâh eder. Ve fıtıka dahı yaku eyleseler müfîddür. Ve balgamî 
şişlere ursalar muvâfıkdur, giderür. [19] Bunun mikdâr-ı şerbeti beş dirhemdür. [20]
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Uşnân: Şâm çoganıdur Türkî; uşnân Fârisî; eclâd kâsrî76 Süryânî; azerkas77 Rûmî; 
[21] merşiyûn78 Yûnânî. [22] Hûs79 ve gâsûl dahı derler. Gâsûl iki nevʿ olur, bir nevʿine 
kavl-i Muhammed Temîmî gâsûl-ı kebîr derler ki [23] ʿ Arabîde hûs derler. Diskûrîdûs 
kavli Lâtîn lisânı üzere merhîn80 derler. Bunun [24] üç buçugar dirhem kadar yedü-
rürler. Eger beş dirhemini yeseler oglan düşürür. Ve yigirmi dirhemi [25] kâtildür. Ve 
bir nevʿ çogana dahı gâsûl-ı sagîr derler. Kavl-i Muhammed Temîmî, Diskûrîdûs 
bir nevʿine uşnân-ı [23a] [1] fârisî der. Yûnânîler eyôkastô81 ve Lâtîn lisânı üzere 
erpâçe82 ve Fârisîde uşnân derler. İki [2] nevʿi dahı hayyü’l-ʿâlem-i sagîre benzer. To-
hmı hınnâ tohmına benzer. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. Eger [3] bunun 
ʿusâresinden beş dirhemin şarâbla veyâ mâʾü’l-karâtînle içseler rutûbeti ishâl eder 
[4] ve ʿusru’n-nefese ve sarʿa ve bög[rek] agrılarına dahı nâfiʿdür. Geldük uşnâna 
ki Şâm çoganı demiş idük. [5] İki nevʿ olur, bir nevʿi yeşil ve bir nevʿi beyâz olur. 
Aʿlâsı Bârikî’dür ki Kûfe yanında [6] bir yerdür. Ve bir nevʿine leytî derler, beyâz 
olur. Tabîʿatı ikinci derecede hârdur. Kavl-i Mâsercûye [7] ikincide hâr u yâbisdür, 
muhrik ve müfettih-i süddedür, münakkî-yi aʿzâ-yı zâhire ve bâtınadur. Lahm-ı 
zâʾidi [8] dahı yer. ʿUsrü’l-bevl içün yarım dirhem verseler bevli açar. Bir dirhemi 
hayzı açar ve üç dirhemi istiskâ [9] suyını ishâl eder. Beş dirhemi eger ölmiş eger sag 
oglancıgı düşürür. Ve on dirhemi [10] semm-i kâtildür. El-hâsıl uşnânun mesâneye 
zararı vardur, illâ ʿasel ve gülengübîn ıslâh eder. [11] Baʿzılar bunun muslihi kavun 
çekirdegidür ve der-ʿakab benefşe yagıdur dediler. İbni Baytâr [12] istiʿmâl olınan 
yeşil nevʿ uşnândur demiş. Eger evlerde tütsi eyleseler haşerât [13] dagılur.

Aslü’l-ʿulleyk: Bögürtlen dikeninün kökidür. Tabîʿatı bârid ü kâbızdur, taltîfi dahı vardur. 
Agızda olan kulâʿ ki ufak sivilcülerdür, ana nâfiʿdür ve kan ishâline müfîddür ve bögrekde hâsıl 
olan taşları kırup çıkarur.

ʿAsâbiʿ-i sufr: ʿÂyişe fâtıma eli derler. Meryem eli ve keff-i ʿâyişe [14] dahı derler. 
Avratlar togururken suya koyup ol sudan alup içerler. Keff-i meryem [15] dahı der-
ler. Kaʿbe-i Mükerreme yollarından alup getürürler. El ayasına benzer bir otdur 
ki barmak [16] gibi su içinde yayılur. Ol ecilden sâhib-i Takvîm ve gayrıları hatâ 
edüp penc-engüşt [17] dediler, ammâ sehivdür, zîrâ penc-engüşt gayrıdur. Buna 
asâbiʿü’s-sufr derler. [18] Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Fezalâtı ve sâʾir 

76 N. اجالد قصرى
77 N. ازرقس ; H. ارذقس
78 H. مرشيون
79 N. خوص

80 N. مرحين
81 N. ايوقسطو
82 N. ارپاچه
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galîzi pâk eder ve sümûmâta [19] dahı nâfiʿdür ve sinirlü yerleri âfetden saklar. Kavl-i 
Diskûrîdûs sinir agrılarına gâyet [20] fâʾide eder, sarʿa, vesvâs-ı sevdâvîye ve mafâsıl 
ve raʿşeye dahı fâʾide eder. Bunun mikdâr-ı [21] şerbeti iki dirhemdür. Ziyâdesinün 
âlât-ı bevle zararı vardur, illâ mersîn tohmı [22] yâhûd bellût ıslâh eder. Cünûnda 
bunun bedeli bir buçuk vezni kadar hezâr-ceşân ve dört [23] dânk suʿddur ki topalak 
derler. [24]

ʿAsâbiʿ-i hürmüs: Sûrıncân çiçegidür Türkî; şenbelîd Fârisî; verdâ hamsâlînâ83 
Süryânî; kanâsyûs84 [25] Rûmî; nûkîtis Yûnânî; fukkâh-ı sûrıncân ʿArabî; kalyâde 
hams nesyâ85 Süryânî; fîlô ermedûktarlûs86 [23b] [1] Rûmî. Sâhib-i Minhâc ve 
İbni Baytâr dahı şenbelîddür ve fukkâhü’s-sûrıncândur [2] demiş, yaʿnî sûrıncân 
çiçegidür demekdür. Sâhib-i Câmiʿ dahı şükûfe-i sûrıncândur der. [3] Tabîʿatı ikinci 
derecede hâr u yâbisdür. Mesîh kavli üzere üçüncide, sâhibü’l-ʿAkâkîr kavli üzere 
[4] ikincide hâr u yâbisdür. Mafâsıl agrılarına, eski yaralara, nıkrîse zımâd eylese-
ler müfîddür. [5] Kavl-i Bukrât mafâsıl marazınun tiryâkıdur, ammâ nıkrîs henüz 
nâzil oldugı vakitlerde [6] gerekdür. Kavl-i Minhâc bunun çiçeginün kuvveti yine 
sûrıncân kuvveti gibidür. Eger bunı koksalar [7] sovuk sudâʿı ve dimâgda olan yeli 
ve süddesini açar ve bâhı ziyâde eder, husûsan zencebîl [8] ve zîre ve yarpuz ile 
vereler. [9]

Asâbiʿü’l-feteyân: Efrenc-müşkdür. Tafsîli bundan sonra [efrenc-müşk ve] fe 
bâbında ferenc-müşk [deyü] zikr olınur. [10]

Asâbiʿü’l-firʿavn: Bir yumşak taşdur, incüye benzer. Barmak uzunı kadar olur. 
Hicâz’dan getürürler. [11] Hattâ emyâlü’l-cerâhât derler, yara[lara] meyli var de-
mekdür. Hammâmda yaralara sürerler, tez bitürür. [12]

Asâbiʿü’l-ʿazârâ: Cem üzümidür. Baʿzılar kadın barmak üzümidür demişler. 
Ammâ sâhib-i Minhâc ve [13] sâhib-i İhtiyârât bellût yemişine benzer ince ve siyâh 
üzümdür. Baʿzı diyârda ʿınebü’l-bakar [14] derler ve baʿzı yerlerde batıncân üzümi 
derler. O nevʿi yine cem üzümine müşabihdür. ʿ Ayın bâbında ʿ ıneb [15] deyü [envâʿı] 
zikr olınur. Ve baʿzılar asâbiʿü’l-ʿazârâ, rû-yı nigâr dedükleri üzümdür. [16]

Aslü’s-sûs: Buyan köki Türkî; aslü’l-mesk ʿArabî; binc-i mehk Fârisî endûne-i 
kirmânî Isfahânî; binc-i müdüh [17] Isfahânî; binc-i zehrâm Fârisî; gıfâr arşûşâ 
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Süryânî; ʿakâr sûsâ Süryânî; fâlyû halûkûris87 [18] Rûmî; kînû likôzidûn88 Yûnânî; 
gılîkô rîzâ Rûmî; dûlsîz râris Lâtîn; akrîz Nemse; zegâlîsyâ [19] İspânya; reklîsse 
Fırânca. [20] Buyan kökinün tabîʿatı harâret ve bürûdet ve rutûbet ve yübûsetde 
muʿtedildür. Gögüs ve [21] bogaz huşûnetine ve öyken kabzına nâfiʿdür, ʿataşı teskîn 
eder. Diskûrîdûs kavli üzere [22] ʿusâresin göze çekseler zafere ʿilletini giderür ve 
kökinün kurusın dahı dögüp sürme gibi [23] etseler gerü bu fâʾide verür ve nâhuna 
ve gözün lahm-ı zâʾidine dahı fâʾide eder. Ve ʿusâresini gögüs [24] agrısına ve cigere 
ve mesâne cerebine ve bögrek marazına nâfiʿdür. El-hâsıl eger bu kökün ʿusâresi 
[25] eger otınun tabhı öksürük envâʿına müfîddür. Bunun rubbı yarım vezni mikdârı 
kendüye bedeldür. [24a] [1] Bâkî ahvâli sin bâbında sûs ve ʿayın bâbında ʿûdü’s-sûs 
deyü zikr olınur. [2]

Usûl-i erbaʿa: Dört dürlü köke derler, meselâ kâsnî köki ve râziyâne köki ve kebe-
re köki ve kerefs [3] kökidür. Bunun her biri mahallinde zikr olınur.

Aslü’l-lûf: [4] Yılan yasdugı ve yılan bıçagı ve yılan kavı derler, fîl kulagı derler, fîl 
kulagı otınun [5] kökidür. Yûnânîler nâfûnîtis derler. Fîl-cûşdur. Yûnânîler tarâkîtûn 
dahı derler. Tabîʿatı üçünci [6] derecede hâr u yâbisdür. Kavl-i Minhâc dördüncide 
hâr u yâbisdür. Ahlât-ı galîz-i lezci defʿ [7] edüp süddeyi açar ve ciger ve talak ve 
bögrege ve habîs yaralara nefʿi vardur. Sirke ile [8] behaka tılâ olınsa müfîddür. 
Kavl-i Minhâc ʿusâresin gül yagıyla ve efʿâ eti katup ʿavrat [9] kulagına tamzursa[-
lar] bi-ʿinâyeti’llâhi teʿâlâ haml vâkıʿ ola. Râzî’nün kavli dahı bunun üzerine. [10] Ve 
bunun bir nevʿi dahı kulkâsdur. Ana dahı lûf  derler, ammâ lûf-ı caʿde derler. Lâm 
bâbında [11] lûf  envâʿı zikr olınur.

Aslü’l-mercân: [12] Mercân kökidür. Büssed derler. Be bâbında büssed deyü zikr olınur.

Aslü’l-kasab: [13] Kamış köki ve kargı köki dahı derler. Fârisîde bîh-i ney derler. 
Bunun kuvvet-i câzibesi [14] vardur, meselâ bir ʿuzvda demren yâhûd demür makû-
lesi kalmış olsa bunı dögüp üzerine [15] yaku eyleseler taşra çıkarur. Ve sirke ile hall 
edüp mafâsıla ve türmüs ile behak ʿilletine yaku [16] olınsa muvâfıkdur, zâʾil eder. 
Bunun hâkisterin yaʿnî külin kendü kadar hınnâ ile saça ve başa [17] sürseler kıla 
kuvvet verür. Bâkî menfaʿati kaf  bâbında kasab deyü zikr olınur. [18]

Aslü’r-râsen: Anduz köki derler. Siyâh kökdür, meşhûrdur. Cenâh dahı [19] derler. 
Fârisîde bîh-i râsen derler, Türkân’da dahı anduz denilür. Fîl-cûş nevʿindendür 
derler. Re [20] bâbında râsen deyü zikr olınur.

Aslü’n-nîlûfer-i hindî: [21] Nîlûfer-i hindî kökidür ki ful çiçeginün kökidür derler. 
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Fâʿiye dahı derler. Gerçi fâʿiye her hoş [22] kokulu nesne[ye de] derler, buna ful ism 
olmak lâzım gelmez. Kavl-i Minhâc fîl dahı derler. Fe bâbında zikr olınur. [23] Ve 
nun bâbında nîlûfer deyü çiçegi beyân olınur. [24]

Aslü’s-sûsenü’l-ebyaz: Ak sûsen kökidür. Fârisîde bîh-i sûsen-i sefîd derler. 
Kavl-i sâhib-i [25] İhtiyârât Rûm’da benefşe arasında biter, her tarafa getürürler, 
ana benefşe köki dahı derler, meşhûrdur. [24b] [1] Kust-ı şîrîn deyü kaf  bâbında 
zikr olınur. [2]

Aslü’s-sûsen-i âsmâncûnî: Benefşe köki dedükleridür. Hoş-bûdur. Îrsâ derler. 
Bundan sonra [3] zikr olınur.

Aslü’l-lüffâh: Âdem gibi olur bir kökdür. Fârisîde [4] bîh-i sâbîzeg derler. Yebrû-
hü’s-sanem dedikleridür ki ye bâbında yebrûh deyü zikr olınur. İki nevʿ [5] olur, iki 
nevʿi beyân kılınur. Ve bir nevʿi sin bâbında sirâcü’l-kutrub deyü zikr olınur. [6]

Aslü’l-fülfül: Kusta benzer, asârûna dahı benzer demişler. Biber agacınun köki-
dür. Fe bâbında [7] fülfül-mûye deyü zikr olınur.

Aslü’l-hunsâ: Çirişlik derler bir otun [8] kökidür. İşrâs deyü henüz zikr olındı ve hı 
bâbında hunsâ deyü zikr olınur. [9]

Aslü’l-kerefs: Kereviz kökidür. Fârisîde bîh-i kerefs derler. Kef  bâbında kerefs 
deyü zikr olınur. [10]

Aslü’l-hindibâ: Güneyik ve acı mârûl kökidür. Fârisîde bîh-i [11] kâsnî derler. He 
bâbında hindibâ deyü zikr olınur.

Aslü’r-râziyânec: Râziyâne [12] kökidür. Fârisîde bîh-i râziyâne derler. Re bâbın-
da râziyânec deyü zikr olınur. [13]

Aslü’l-kebere: Kebere kökidür. Bîh-i kebere derler. Kavl-i ʿÎsâ tabîʿatı üçünci 
derecede hâr u yâbisdür. Eger [14] sirke ile hanâzîr marazına yaku eyleseler tahlîl 
eder. Ve ʿırku’n-nisâya ve bevâsîre dahı nâfiʿdür. [15] Mülattıfdur ve mukattıʿdur. Bu 
kökün kabugını sovuk diş agrıları içün sirke ile gargara eyleseler [16] muvâfıkdur 
yâhûd yalınuz çigneyeler. Ve sirke ile ısladup andan ak kelefe ve behaka yaku eyle-
seler [17] münâsibdür. Ve kendüsin bal ve sirke ile yeseler talaka gâyet nâfiʿdür ve tılâ 
dahı edeler. Ve ahlât-ı [18] lezci ve galîzi dahı kesüp bevl ile taşra çıkarur; müncemid 
olup bu ahlâtı sonra taş gibi etmege [19] komaz. Ve yan baş agrılarına dahı müfîd-
dür ve hayzı akıdur. Ve bundan gargara eyleseler balgamı yerinden [20] koparur ve 
yaramaz çıbanlara ve yaralara dögüp ekseler ıslâh eder ve berk şişleri dahı giderür 
[21] ve balgamı ishâl eder. Ve bevâsîre buhûr etseler, üstine otursalar fâʾide eder. Bu 
köki [22] sahk edüp sünbül ve ûstuhûtûs ve adhîr ile karışdurup ʿasel ile luʿûk [23] edüp 
yeseler gögüsde olan yelmeşik balgamları çıkarur ve kagırup tükürmekle dahı agrı-
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ların [24] sâkin eder ve miʿde agrıların dahı sâkin eder ve bögrekde olan süddeleri 
açar. Ve kaynadup [25] gargara etseler dimâgı arıdup yelmeşik balgamı indürür.

Aslü’l-astafîn: Hevîcdür. [25a] [1] Astafîn deyü zikr olınur.

Aslü’l-ʿartanîsâ: Buhûr-ı meryem nevʿinün [2] kökidür. Âzer-bû deyü zikr olındı. 
Ve ʿayın bâbında ʿartanîsâ deyü zikr olınur. [3]

Aslü’l-encüdânü’l-horâsânî: Deve dikeni kökidür. Baʿzılar kasnı agacı kökidür 
demişler, ammâ sahîh olmamakdur. [4] Üştür-gâz deyü zikr olınmışdı. Üştür-gâzda 
ihtilâfıyla zikr olındı. [5]

Aslü’l-levzü’l-mürr: Acı bâdem agacı kökidür. Fârisîde bîh-i dıraht-ı bâdem-i 
telh derler. Bunı kaynadup [6] sirke ve gül [yagı] karışdurup alnına yaku eyleseler 
sovuk baş agrısına nâfiʿdür. [7]

Aslü’l-câvşîr: Câvşîr otı kökidür. Bu [kökün] dahı fi’li câvşîre karîbdür. Cim 
bâbında câvşîr deyü [8] zikr olınur.

Aslü’l-adhır: Mekke ayrugı kökidür. Fârisîde [9] bîh-i giyâh-ı mekke derler. 
Tabîʿatı hâr u yâbisdür, muhallidür. Ciger şişlerine gâyet nâfiʿdür. Ve suyında [10] 
ʿavrat otursa issi rahm veremine nefʿ verür. Bundan bir miskâlin altı dâne fülfül ile 
istiskâya [11] verseler nâfiʿdür. Ve balgamdan ʿârız olan gaseyâna dahı nâfiʿdür. [12]

Aslü’l-kürrâsü’ş-şâmî: Şâmî pırasa dibidür. Hâr u yâbisdür, rutûbeti azdur. 
Menîyi ziyâde eder. ʿAvrat [13] kendüye buhûr eylese hayzını yüridür. Ve ʿasel ile 
maʿcûnın bir miskâl istiʿmâl etseler ahlât-ı galîzeyi [14] katʿ edüp gögüsden ve öyken-
den çıkarur. Ve ʿakreb sokdugına yaku etseler agrısın sâkin eder. [15] Ve ʿırku’n-nisâ-
ya ve vecaʿ-ı mafâsıla ki balgamdan ola, sirke ile yaku edeler, müfîddür. Eger tohmı 
eger köki [16] eger yapragı bevâsîre nâfiʿdür.

Asl-ı lisânü’l-hamel: Sinirlü yaprak kökidür. Bârid ü yâbisdür [17] ve kabz-ı kavîsi 
vardur. Dişlerden akan kanı tez tutar, meselâ bundan suyıyla mazmaza edeler. [18] 
Talak ve bögrek ve ciger agrıları içün içüreler, gâyet muvâfıkdur. [19]

Aslü’l-fâvâniyâ: Ayu güli kökidür ki ʿûdü’s-salîb derler. Meselâ bu köki kopar-
salar ortasında [20] haç gibi bir nesne olur, ol ecilden salîb derler. Derece-i evvelde 
hârdur ve kavî [müceffifdür]. [21] Eger bunı ʿasel ile içseler hayzı akıdur, miʿdede 
ve bagırsakda olan süddeleri açar, feth eder. [22] Agızda olan kulâʿ ki ufak sivilcüler 
olur, ana nâfiʿdür ve kan ishâline müfîddür [23] ve bögrekde hâsıl olan taşları kırup 
çıkarur. [24]

Isfareg: İsfereg derler. Heyyü fârîkûna benzer bir otdur. Henüz isfereg deyü zikr 
olındı. [25]
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[Asaf]: Kebere kökidür. Asl-ı keber deyü henüz zikr olındı ve lesaf  deyü lâm 
bâbında dahı zikr olınur. [25b]

[1] Asfer-i selîm: Bir latîf  maʿcûndur. Molla ʿAbdullâh İbni Ebî Bekr’ün maʿcû-
nıdur. Selîme mensûb olmagla [2] böyle denildi. Yanmış sevdâya ve rahm agrısına 
nâfiʿdür. Nefʿi ve [sanʿatı] mürekkebâtda mahallinde görile. [3]

Astarek: Kara günlük derler. Ammâ bunda çok ihtilâf  etmişler, meselâ zeytûn 
samgıdur derler. Çok [4] nüsha sâhibleri samg-ı zeytûn dediler. Ammâ kavî kitâb sâ-
hibleri İbni Baytâr ve İhtiyârât [5] ve Muhammed Temîmî ve gayrılar mîʿa-ı sâʾiledür 
demişler, meselâ kara günlük olmak üzere hükm etmişler. Ve Yûnân [6] kitâblarında 
dahı mîʿa-ı sâʾiledür dediler ve Diskûrîdûs dahı mîʿa-ı sâʾiledür demiş. Ol ecilden [7] 
astarekde tahrîr olınan esâmi bunda tahrîr olınmadı. İnşâʾllâhu teʿâlâ eger menfaʿa-
tin ve cemîʿ ahvâlin [8] ve isimleri mim bâbında mîʿa-ı sâʾile deyü zikr olınur.

Asmûd: Bunduk-ı hindîdür ve bakılâ-yı hindî dahı demişler. [9] Ve atyût ve atmât 
ve atmût dahı derler ki ve rette dahı derler ve cevzü’r-rette dahı derler. Be bâbında 
bunduk-ı hindî [10] deyü zikr olınur.

Azrâsü’l-kelb: Besfâyicdür. Be bâbında zikr olınur. [11]

Azrâsü’l-ʿacûz: Demür dikenidür. Şeyh Dâvud kavli üzere hâ bâbında hasek deyü zikr olınur.

Atmîsâ: Kaysûmdur. Kaf  bâbında kaysûm deyü zikr olınur.

Atmât: [12] Bakılâ-yı hindîdür deyü ihtilâf  vardur. Sâhib-i Câmiʿ atmât ve atyût ve 
atmût, üç şey ki [13] bunduk-ı hindî ve rette derler. Sâhib-i Minhâc hindî bir devâ-
dur, kuvveti bûzîdâna benzer der ve ekit mekit [14] dedükleridür dahı der, ammâ 
sehivdür. Baʿzı kitâb sâhibleri dahı [sehv] etmiş dediler. Ve sâhib-i Câmiʿ ve [15] 
baʿzılar tarafından kulkuldur dediler der, ammâ hatâdur. Ve İhtiyârât’da müʾellif 
dahı bakılâ-yı hindîdür der. [16] Ve berkligi ve siyâh noktaları ve yapragı bunduk-ı 
hindîye benzer der. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u [17] yâbisdür ve evvelde ratbdur. 
Behakı zâʾil eder ve bâhı ziyâde eder. [18]

Atriyye: Erişte aşıdur. Fârisîde rişte derler. Hamîrsiz undan ederler. Tabîʿatı hâr 
u yâbisdür [19] ve ratbdur. Geç hazm olur, ammâ gögse ve öksürüge ve öykene 
nâfiʿdür, husûsan buna sükker ve bâdem yagı [20] kata, olmazsa tere yagı kata. Ve 
eger baklatü’l-hamkâ ve lisânü’l-hamel suyıyla bişürseler kan tükürenlere [21] muvâ-
fıkdur. Ammâ müneffih ve batiyyü’l-inhidârdur, illâ biber ve saʿter veyâhûd yarpuz 
ıslâh eder. Ve üzerine [22] müselles ile mâʾü’l-ʿasel veyâ zencebîl mürebbâsı yerlerse 
münâsibdür.

Atâ : [23] Kavak agacıdur. Fârisîde dıraht-ı gareb derler. Gayın bâbında gareb deyü 
zikr olınur. [24]
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Itırmâle89: Bir otdur. Çokluk müstaʿmel degildür ve müfredât kitâblarınun ek-
serinde yokdur. Bir zirâʿ [25] yerden yukarı çıkar, depesinde funduk gibi kabuklu 
yemişi olur, içinde funduk gibi bir şeyʾi olur, [26a] [1] meselâ fundukdan küçük, 
nohûd kadar tohmı olur. İçinde ince, kırmızırak ve siyâh şekl bir şeyʾi [2] olur ve ʿ asel 
gibi bulaşık bir otdur. Bunı göze çekseler göz uyuzına ve sovuk göz agrılarınun [3] 
ibtidâlarında göze korlar. Eger tecâribde ve eger nüshada ve eger tabîʿatda gayrı 
ahvâline vâkıf  [4] olmaduk.

Esterâtîkûs: Ayu kulagı derler ve hâlibî derler bir otdur, zîrâ [5] evrâm-ı hâlibe 
yaʿnî meme şişlerine gâyet nâfiʿ olmagla hâlibî demişler. Tabîʿatı mürekkebü’l-kuv-
vâdur. [6] Gül gibidür, kekredür ve sovudıcıdur. Kabzı yokdur, muhallildür. Ol ʿ illete 
yaku ederler ve baʿzı kimesneler ol [7] ʿilletün üstine bunı asakorlar.

Atbâʾü’l-kelb: ʿAcem erigidür. Baʿzılar igde gibidür dediler. Eksûs ve [8] ökse ve 
yelim kara saçı ve muhâta ve nesîr90 dahı derler. Sibistân deyü zikr olınur. [9]

Itrîfil-i kebîr: Bir maʿcûndur. Bevâsîre nâfiʿdür, levni sâf  eder, bâhı ziyâde eder, 
miʿdeyi [10] kızdurur, nefʿi çokdur. Sanʿatı mahallinde, mürekkebâtda görile.

Itrîfil-i sagîr: [11] Bir maʿcûndur. İstirhâ-yı miʿdeye ve rutûbete ve bevâsîre nâfiʿ-
dür. Zihni ahlâtdan kurtarup [12] pâk ve aʿlâ ve lâ-nazîr eder. Sanʿatı mahallinde, 
mürekkebâtda görile.

Azfârü’l-cinn: Şeyh Dâvud kavli üzere cezîrede olur yapraksız ve çiçeksiz bir otdur. Hâr u 
yâbisdür. Yerakâna nâfiʿdür. Ammâ müstaʿmel degildür.

Efîtaktis: Mâlâ Yesiʿ ve İbni Baytâr kavli üzere bir otdur ki arpa ve nohûd ve mercimek 
arasında çok biter. Ve İskenderiyye’de çok olur ve Şâm sevâhilinde dahı olur. Yapragı sezâba benzer, 
çiçegi muhtelif  şekl olup, tohmı turp ve sarmısak tohmı gibi gılâfı olur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. 
Ciger agrısına ve sovuk ve galîz şişlere ve talak süddelerine nâfiʿdür ve nefhi ve riyâh-ı galîzeyi 
dahı sâʾirinden tahlîl eder, hem içüp hem zımâd eyleyeler. Mikdâr-ı şerbeti yarım miskâldür. Ve 
cemîʿ sümûm-ı kattâleye nâfiʿdür ve kökinün ʿusâresi dahı nâfiʿdür. Şeyh Dâvud kavli şalgam 
gibidür, Mısır’da buna sûye ve selcem dahı derler.

Azfârü’t-tîb: [13] İblîs dırnagı derler bir kurtcıgaz kabugıdur; kıtʿa kıtʿa olur, tırnaga 
benzer, güzel râyihası vardur, [14] Türkî; nâhun-ı sadef  Fârisî; tufrâ risîmâ91 Süryânî; 
berûfiyûs92 Yûnânî; nâhun-ı bûyâ Fârisî, Isfahânî; [15] nâhun-ı beriyân Şîrâzî; îkis 
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Rûmî; ûrâvis93 Rûmî; kûnkulâ94 Lâtîn; pılâtâ bizânsiyâ95 [16] Lâtîn; endîkâ96 Efrencî; 
ûnkis ûzûrâtûs97 Lâtîn, Tâliyân; sipûren98 ʿİbrî [17] ve Şîrâzîler nâhun deyü dahı 
derler. Şeytân tırnagı demek olur. Yemen ve Bahreyn etrâfında ve Kulzüm [18] ve 
Bâbilî yalılarında dahı çıkar derler. Aʿlâsı beyâz olur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr 
u yâbisdür. Kavl-i [19] Mâsercûye üçünci derecede hârdur. ʿAvrat kendüye buhûr 
eyleseler hayzı akıdur ve ihtinâk-ı [20] rahme dahı nâfiʿdür. Ve hafakâna ve miʿde 
ve ciger ve rahm marazlarına nâfiʿdür. Kavl-i Râzî bunı sirke ile [21] içeler ki tabʿı 
mülâyim eder. Ammâ çok istiʿmâl eyleseler sahc getürür, illâ tîn-i mahtûm veyâ 
tîn-i kıbrûsî [22] ıslâh eder. Bunun bedeli kasabü’z-zerîredür. Kavl-i Minhâc bunun 
buhûrı sarʿa nâfiʿdür. El-hâsıl [23] bu kurtcıgaz fî zamânına Yemen’den çok gelür, 
Yemen’de Keyş bahrinde olur derler. Bunun mikdâr-ı [24] şerbeti iki dirhemdür. 
Yürekde tonmış kalan kanı giderür. Kavl-i İbni Baytâr sekte ve sarʿ [25] ʿilletlerine ve 
gaşy olanlara ve nezelâta buhûrı fâʾide eder.

Aʿyunü’s-serâtîn: [26b] [1] Ayıd tohmıdur. Sencisbûye ve sengisbûye derler ve 
sengisûye dahı derler. Her birinün sanʿatı sin bâbında [2] zikr olınur. Ve hâ bâbında 
habbü’l-fakd deyü zikr olınur.

Agîs: [3] Ayıd agacıdur. Atelkâ99 deyü zikr olınmışdur ve penc-engüşt deyü be 
bâbında ve fakd deyü fe bâbında [4] zikr olınur ve henüz aʿyunü’s-serâtîn deyü zikr 
olındı.

Âgîres: Cevz derler bir agaçdur. [5] Cim bâbında zikr olınur. Baʿzılar bunı ıklâmûr 
agacıdur derler, ammâ degildür. Iklâmûra mihleb-i [6] filîre derler. Mim bâbında 
mihleb-i filîre zikr olınur.

Agber: Göze çekecek sürmedür. Tûtiyâ-yı [7] mürekkebdür, meselâ şuncden ve 
tûtiyâ-yı kirmânîden ve nebât-ı mısrîden terkîb ederler. Göz kapagına [8] ve seyle ve 
kurûhına muvâfık tûtiyâdur. Sanʿatı mahallinde görile.

Agîrâtîn: Boynuzluca [9] ot derler bir otdur, ammâ çokluk Rûm’da meşhûr degil-
dür. Bir karış mikdârı yerden yukarı çıkar. [10] Kavl-i Câlînûs şişlere nâfiʿdür. Kavl-i 
Diskûrîdûs bu otı bişürseler ve tabîhi ile tekmîd [11] olınsa ve otı tedhîn olınsa bevli 
idrâr eder ve rahme müfîddür. İbni Baytâr kavli de böyledür. [12]
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Agrînitis: Ayruk otı. Se bâbında sîl deyü, nun bâbında nahc deyü zikr olınur. [13]

Agâlûcî [ve] Agâlûcin: ʿÛd agacınun Hindî nevʿidür. Agâlûcûs dahı derler. ʿA-
yın bâbında ʿûd [14] deyü zikr olınur.

Aglîkî: Müsellesdür yaʿnî tatlu demekdür. [15] Mey-puhtenc deyü mim bâbında 
zikr olınur.

Efâviyâ: Taʿâma kodukları issi otlardur. [16]

Efâsûn100: Turp yagıdur. Dühnü’l-fücül deyü zikr olınur. [17]

Eflâtûn101: Mukldur. Mim bâbında mukl deyü zikr olınur.

Efrenc-müşk: [18] Feleskûn dedükleri bir otdur ki çayırlu yerlerde ve su kenârların-
da olur. Rûmîler feleskûnî [19] derler. Baʿzı yerlerde misk otı buna derler, ammâ bu 
degildür. Kütâhya ve Bilecik taraflarında çok [20] olur ve Rûm’da dahı bulınur. Fe-
renc-müşk, peleng-müşk, feleng-müşk, felenc-müşk, belenc-müşk, [21] berenc-müşk 
ʿArabî ve Fârisî; karanfil-i bôstânî derler Fârisî; bâlengû-i hod-rû Şîrâzî; feleng-müş-
gâ [22] Süryânî; eslûferâsin102 Rûmî; habakü’l-karanfilî ʿArabî; âfînis Yûnânî; 
bermâcû103 Süryânî; filifre104 Lâtîn; [23] sires105 Hindî; asâbiʿü’l-feteyân ʿArabî. [24] 
Efrenc-müşk karanfil gibi olup iki nevʿ olur, biri bôstânîdür. Bôstânî nevʿine hebûy106 
[25] derler, [berrî] nevʿine âfînis derler. Bunun râyihası bôstânî nevʿinden dahı şedîd-
dür. Ve iki nevʿi [27a] [1] dahı merzencûşdan aʿlâdur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u 
yâbisdür. Kavl-i Mesîh ve kavl-i İbni Mâseveyh üçüncide [2] hâr u yâbisdür. Bunun 
râyihası dimâg süddesin açar ve balgam ve sevdâdan olan hafakânı defʿ [3] eder 
ve bevâsîre ve sovuk miʿdeye ve cigere ve kalbe fâʾidelüdür. Galîz gıdâları hazm 
etdürür, [4] agız kokusın hoş eder ve dişleri dahı berk eder. Ammâ tohmını yeseler 
menî kurıdur. Filiskûnun [5] kendüsin çok [koksalar] kuvvetsiz dimâga muzırdur, illâ 
benefşe ıslâh eder. Kavl-i sâhibü’l-ʿAkâkîr çok [6] istiʿmâl olınmaya, cigere muzırdur, 
illâ koruk rubbı ve şeker ıslâh eder. Bunun bedeli kendü kadar [7] bâdrenbûyedür 
ve rubʿı kadar karanfildür. Ve filiskûnı derleme hastalıklarında hasta derlemege 
mümkin olmasa [8] ve hasta derden ıztırâb çekse bir mikdârın kiremîd üzerinde 
bişürüp sirke saçup [9] andan hastanun nabzın tutdukları ellerinün üzerine issice 
iken urup ve bâzûsına [10] dahı uralar. Fi’l-hâl derleye, mücerrebdür.
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Eferbiyûn: Ferfiyûndur. [11] Fe bâbında tafsîlen ferfiyûn deyü zikr olınur.

Efekrâsiyûn107: Dûd-ı fârisîdür. Hıfz içün muvâfıkdur, nisyân getürmez bir devâdur.

Efrencis: Kimyâgerün taşıdur. Hâ bâbında hacer-i efrencis deyü zikr olınur.

Afsentîn: Acı pelîn Türkî; ıpar [12] Türkî; yavşan Türkî; dâdâ [ʿİbrî]; ıpar Fârisî; 
hurref  Fârisî; apsentîn Fârisî; avsentîn [13] Yûnânî; apsîtiya Rûmî; anîsûm108 Lâtîn; 
vermût Nemse; alûznâ109 İspânya; asnîse110 Fırânca; [14] nühûşe111 Fârisî, Mâlâ Yesiʿ. 
Rûm’da istiʿmâl olınan ak ve kara pelîndür, ammâ çok nevʿ olur. [15] Horâsânî, Sûsî, 
Tarabulûsî, Nabatî, Sûrî, Tahrî derler. Bir nevʿi dahı vardur, Pôntû derler, Firenk 
[16] vilâyetinündür. Bir nevʿi dahı vardur, maʿdenûsa benzer. Ve Mısrî nevʿi dahı var-
dur, küçük olur. [17] Rûmî nevʿi dahı vardur. Dört nevʿinün tasvîri bu vilâyetlerdedür, 
istiʿmâl olınur. [18] Baʿzılar afsentîn, dirmeneye ve birincâsef-i kûhîye derler. Çiçegi 
ukhuvândan küçük olur, [19] ammâ ukhuvânun çiçegi ak olur. Bir nevʿinün çiçegi ak, 
ortası sarı olur, pâpâdyaya [20] benzer. Ve bir nevʿi dahı olur Rûm ve Firenk tabîbleri 
senmezniyâ112 derler. Azacık yeseler yürekde [21] ne kadar sogulcan [var ise] çıka-
rur. El-hâsıl afsentînün aʿlâsı Rûmî’dür. Kavl-i Minhâc, Rûmî ve Tarabulûsî’dür. 
[22] Tabîʿatı kavl-i ʿÎsâ evvel derecede hâr, ikincide yâbisdür. Baʿzılar ikincide hâr, 
evvelde yâbis [23] demişler. Eski göz agrılarına fâʾide eder ve sovuk miʿde agrılarına 
nâfiʿdür ve miʿdeden safrâyı [24] ishâl eder, bedene kuvvet verür, levni aʿlâ eder. Berk 
şişlere yaku eyleseler muvâfıkdur. Eger ʿasel ile [25] ʿavrat kendüde götürse bevli ve 
hayzı yüridür. ʿAkreb sokanlara nâfiʿdür, miʿdeye ve cigere [27b] [1] kuvvet verür. 
Eski ishâle ve bevâsîre ve makʿad yaruklarına ve içerüsinün salâbetine, içseler [2] ve 
yaku eyleseler, nâfiʿdür. Ve dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye dahı muvâfıkdur. İllâ 
harâretlü miʿdeye muzırdur. Ve bir mikdâr [3] musaddiʿdür. İllâ enîsûn veyâ mastakî 
ıslâh eder. Kavl-i sâhib-i Câmiʿ miʿdeyi issi eder. Ve yine sâhib-i [4] Câmiʿ ve sâhib-i 
İhtiyârât issi miʿdeye dahı fâʾide eder demiş. Ve hiddetlü ahlâtdan miʿdeyi [5] pâk 
eder ve mafâsıl içün dahı gâyet nâfiʿdür. Eger bunı bişürüp ve azacık keçi ödi koyup 
[6] kulaga tamzursalar riyâhın tahlîl eder ve cerâhatın pâk edüp sagırlıgın giderür. 
Kavl-i İbni Baytâr [7] müsehhildür, tamarlarda olan yaramaz ahlâtı bevl yolından 
çıkarur. Ve hamrdan evvel içseler hımârı menʿ [8] eder. Meselâ suyını mâʾü’l-ʿasel 
ile içseler ve eger suyını sirke ile içseler hunnâka fâʾide eder. Ve şarâbla [9] içseler 
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aguları defʿ eder, yılan sokdugına dahı müfîddür. Ve su ile yogurup kurdeşan [10] 
ʿilletine ursalar giderür. Ve ʿasel ile göz perdesine ve kulaga tamzursalar nefʿ verür. 
Ve kaynar iken bugına [11] kulagın tutsalar kulak agrısına muvâfıkdur. Ve esbâb 
içine kurusın kosalar güve kurdın [12] kırar. Ve eger suyıla karışdurup mürekkebe 
koysalar mürekkeb kâgıdda mahv olmayup ve ol kâgıdı sıçan [13] yemeye. Bunun 
suyını üç gün turıldukdan sonra içseler süddeleri açar ve yaş çıbanların [14] kurudup 
ve miʿde ve cigeri kavî eder. Ve dögüp bir beze baglayup andan bir kaynar suya 
[15] baturup andan kanı çok olan göze uralar, andan ol bezi giderüp ve sıkup [16] 
cemîʿ gözde olan kan ol bez üzerine akdugını müşâhede ederler. Ve iki dirhemini 
ʿasel ile [17] içseler bevâsîre münâsibdür. Ve zeyt ve iklîlü’l-melik ile ciger şişlerine 
yaku eyleseler muvâfıkdur. [18] Ve meflûclara içürseler münâsibdür. Ve bunun giyâhı 
yagını süst-endâm kişiler aʿzâsına [19] dürtseler fâʾide eder. Bunun bedeli asârûndur 
ve yarım mikdârı sarı helîledür. Baʿzılar bunun [20] caʿde ve şîh-i ermenîdür dediler.

Efîlûn: Yabân pelîni. Yavşan derler. [21] Şîh-i cebelî deyü şın bâbında zikr olınur.

Eflence: Besbâse yapragıdur derler, [22] ammâ Yemen’den gelür bir hurde tohum-
dur. Felence deyü fe bâbında zikr olınur.

Efyûn: Afyon Türkî; [23] kef  otı Türkî-yi kadîm; titez otı Türkî-yi kadîm; âdem 
agusı Türkî; âdem cânı Türkî; kara haşhâş südi [24] Türkî; ʿusâre-i haşhâş ʿAra-
bî; leben-i haşhâş ʿArabî; şîr-i köknâr-ı mısrî Fârisî; raʿsâr mîkônî113 [25] Süryânî; 
apsiyûn Rûmî; apiyûnî Rûmî; ôfâtrûs114 Yûnânî; mekôniyûm Lâtîn; ôpiyô Rûmî; 
pâvugîn [28a] [1] ʿİbrî. Yûnânca mist115 ve Şeyh Dâvud kavli üzere meyyitü’l-aʿzâ 
demekdür. Süryânîler sakankîl116 [2] derler ve Berberî lisânınca tiryâk demekdür. 
Aʿlâsı haşhâş-ı mısrî dedükleri haşhâşun ʿusâresi [3] ola, Karahisârî ve başak de-
dükleri efyûn ola. Suya kosalar tez hall ola, güneşe kosalar mülâyim [4] ola. Tabîʿatı 
dördünci derecede bârid, üçüncide yâbisdür. Kavl-i İshâk ve kavl-i sâhibü’l-ʿAkâkîr 
[5] dördünci derecede bârid ü yâbisdür, muhaddirdür. Ve cümle agrıları sâkin eder, 
ammâ mercimek mikdârından [6] ziyâde yedürmeyeler. Agrıları sâkin edüp uyku 
getürür ve baʿzı yarasız agrılara, meselâ baş [7] agrıları gibilere yaku eyleseler 
muvâfıkdur. Tâze âdemlere mercimek kadarı dahı çokdur, büyük âdemlere [8] 
iki dânkdan ziyâde verilmez. Bir buçuk dirhemi âdem öldürür, iki dirhemi hod 
efyûn yememiş kişilere [9] amân vermez, öldürür. Ve yumurda sarusıyla, zaʿferânla 
karışdurup cerâhata ursalar muvâfıkdur. [10] Ve yine yumurda ve zaʿferân ve süd 
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ve etmek içi ile âteş üzerinde karışdurup nıkrîse [11] ursalar agrısın sâkin eder ve 
yavuzlıgın giderür, uyuşdurur ve uyhusın getürür. Ve gül yagı [12] ve zaʿferânla ku-
laga tamzursalar agrısın sâkin edüp hoş eder. Ve kız emzürür ʿavrat [13] südiyle ve 
zaʿferânla göze ursalar agın giderür. Gül yagıyla başa sürseler sudâʿı giderür. Ve 
yürekde [14] ve bagırsakda ʿârız olan sahc ve ishâl habsi içün dahı nâfiʿdür. Ve şâf 
edüp götürseler [15] İbni Baytâr kavli üzere uyhu getürür. Ve yumşak edüp çıbanlara 
ekseler kurudup fâʾide eder. Eger [16] sirke ile ezüp eşek burnına dökseler eşegün 
gözleri yaşarup çok anurdur. [17] Ve insân hatâen iki dânkından ziyâde efyûn yemiş 
olsa ʿilâcı budur ki yagıla çok kusduralar, [18] kâkule ve dârçînî ve cünd-i bîdester ve 
ferfiyûn vereler, her kankısı bulınursa vereler ve bunlardan sonra [19] gerü kusdura-
lar ve eski şarâbı çok vereler. Andan hammâma koyalar, hammâmdan sonra yaglı 
şôrbâlar [20] vereler, yaglarıla her ne kadar kusdururlarsa maʿkûldür. Kavl-i sâhib-i 
Takvîm efyûnun muslihi ʿ ûd-ı [21] hindîdür ve cünd-i bîdesterdür ve kerefs tohmıdur 
yâhûd vec kökidür ki egir derler. Efyûnun bedeli üç [22] kendü kadar bencdür yâ iki 
kendü kadar lüffâhdur ki yebrûhü’s-sanem derler, âdem misâllü bir kökdür, yâhûd 
anun [23] yemişidür. Ve keyfe mübtelâ olanlara ʿilâc budur ki bu fakîr buna kırk nevʿ 
bedel bilürüm, ammâ her birinün [24] baʿd-ı zamân tevellüd edecek emrâzı vardur. 
Ammâ kendü cinsi olan efyûn başı ki haşhâş ve [25] köknâr dedükleri haşhâş başınun 
suyını tertîb üzere bedel ederüm. Bu mahalde tafsîldür, inşâʾllâhu teʿâlâ [28b] [1] 
ikinci cüzde ʿilel ve emrâzına mübâşeret olınursa tafsîl olınur.

Eftîmûn: [2] Cin saçı derler. Baʿzılar kâfir saçı derler Türkî; eftîmûn ʿArabî, Fârisî, 
Süryânî; episîmô Rûmî; episîmû [3] Lâtîn; epitiymus Yûnânî; fîlûres del tûmelyivâ 
İspânya; tîne rehtîn117 Fırânca. [4] Eftîmûn demek Yûnânca devaʾü’l-cünûn de-
mekdür. İki cins olur. Bir nevʿi Akrîtî ve bir nevʿi [5] Makdîsî olur. Aʿlâsı Akrîtî ve 
tohmı kırmızı ve tâze ola. Eftîmûn dedükleri saʿter ve hâşâ [nevʿindendür, ammâ 
hâşâ]dan [6] kavîdür. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. Kavl-i Minhâc evvel 
derece âhirinde yâbisdür. Müshil-i sevdâ ve [7] balgamdur ve teşennüc-i imtilâya 
dahı nâfiʿdür. Sarʿa ve mâlîhûlyâya afsentîn ile yâhûd kebere kökiyle içüreler, [8] 
fâʾide eder. Eger ʿasel ve tuz ve sirke ile sevdâsı olanlara içürseler kusdurur. Ve 
bunı bişürdüklerinde [9] çok kaynatmayalar ki kuvveti bâtıl [olur] ve gaseyân ve 
kayʾ getürür. Matbûhınun mikdâr-ı şerbeti beş dirhem [10] yâhûd yedi dirhemden 
on dirheme varınca câʾizdür, ziyâde vermeyeler. Ammâ baʿzılar on dirhemi câʾiz 
[11] görmemişler. Kavl-i Râzî dört dirhemden altı dirheme degin câʾizdür ki ıslâha 
ihtiyâc olmaz der. [12] Zîrâ bunı bâdem yagıyla ıslâh ederler. Eger yalınuz istiʿmâl 
ederlerse bir dirhemden iki dirheme degin [13] caʾizdür. Kavl-i İbni Baytâr budur 
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ki eger tohmınun on dirhemini sahk edüp bir beze baglayup [14] maşrâb içinde 
ısladup ayaza koyup andan sonra seherî sıkup on iki dirhem gülâb [15] ve benefşe 
şerbeti ve birkaç tamla tatlu bâdem yagı katup issice seherî içseler mâlîhûlyâyı 
giderür, meselâ [16] çok sevdâyı zahmetsiz çıkarur. Ve baʿzılar altı dirhem kurı 
eftîmûnı toksan dirhem keçi südine [17] katup içseler teşennüce fâʾide eder, yelleri 
tahlîl eder. Ve süd çürügiyle dahı yaʿnî kesilmiş süd [18] çirozıyla içseler sevdâyı 
gâyet ishâl eder. Ve kızıl üzüm ile bişürüp suyın içseler [19] süciden olan mâlîhûlyâyı 
giderür ve uyuzlara fâʾide ede. Ve benefşe çiçegi ve buyan köki ve [20] kızıl üzüm ile 
bişürüp içseler uçuga fâʾide eder, ammâ çok bişürmeyeler. Ve uzun [21] kurtları dahı 
karnından çıkarur. Kavl-i Râzî bunun bedeli müshil-i sevdâda türbüddür. Ve baʿzı-
lar [22] bir buçuk vezni kadar hâşâdur, baʿzılar derler ki ustûhûdûs ve besfâyic buna 
bedeldür. Hidâyetu’llâh [23] Isfahânî der ki Râzî bunun bedelini türbüd demişdür, 
ammâ maʿkûl degildür der. Zîrâ [24] eftîmûnun mikdâr-ı şerbeti dört dirhemden altı 
dirheme varınca câʾizdür, türbüdün hod mikdâr-ı [25] şerbeti iki dirhemdür der. Ve 
eftîmûnun öykene zararı vardur, ammâ şarâb-ı sandal yâhûd alma rubbı [29a] [1] 
ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere eftîmûnun bedeli kendü kadar hâşâ ve yarım 
kendü kadarı [2] gârîkûndur.

Eflûniyâ-yı rûmiyye: Tarsûs diyârından [3] feylak-ı Rûmî’nün maʿcûnıdur. Altı 
aydan sonra istiʿmâl câʾizdür ve üç yıl kuvveti bâkîdür. Kûlunca [4] bir defʿa yemekle 
şifâ verür. Ve ʿusrü’l-bevle ve bevl yolı taşlarına ve talak intisâbına ve teşennüce ve 
[5] kan tükürenlere ve öksürüge ve nezelâta ve diş agrısına ve diş âkilesine ve ciger 
agrısına [6] nâfiʿ bir maʿcûndur. Sanʿatı mürekkebâtda görile.

Eflûniyâ-yı fârisiyye: [7] Kûlunca ve nezf-i deme ve riyâh-ı rahme ve şiddetine 
ve kayʾ-ı balgama nâfiʿ bir maʿcûndur, ammâ ʿakla ve dimâga [8] muzırdur. Hemân 
bedeli ıslâh eder.

Efâʿî: Engerek yılanı Türkî. Bir nevʿinün [9] kuyrugı kısacık olur güdük engerek 
derler Türkî; ejderhâ Fârisî; ehiznâ Süryânî; zırâkô [10] Rûmî; zârîkôs Yûnânî; 
tarâgûnâ Tâliyân; siryûn Rûmî; vîperâ Lâtîn; birânt sekâlcen118 [11] Nemse; bibôrâ 
İspânya; vîberes Fırânca; efʿa ʿ İbrî; beçâ119 İspânya. [12] Tabîʿatı hârdur ve tecfîf-i ka-
viyyesi vardur. Câlînûs kavli üzere engerek yılanını bir erguvâni [13] iplik ile [bogup 
baʿde ol iplik ile] bogaz ve dilcik sâhiblerinün bogazına baglasalar nefʿ-i ʿacîb hâsıl 
olup [14] ve yılan sokmış mevziʿe engeregi iki yarup üzerine yaku eyleseler nefʿ verür. 
İbni Baytâr [15] kavli üzere efʿâ etini terbiye edüp cüzâm marazı içün yedürürler, 
nefʿ verür. Meselâ zeyt [16] ve tuz ve gendene ve torak otıyla ve suyıla terbiye edüp 

118 N. برانت سقالجن 
119 N. بجا; H. بچا

M E t İ N 95

www.tuba.gov.tr



yeseler bedeni tahlîl eder. Ve bu efʿânun [17] bir nefʿi dahı oldur ki meselâ efʿânun 
başını ve kuyrugını birer karış mikdârı bir ugurdan [18] kesdükden sonra yüz seksen 
dirhem tuz ve yüz seksen dirhem torak otı ve yüz seksen [19] dirhem encîri yumşak 
dögüp ve yüz dirhem ʿasel ile bir çömlege koyup agzını muhkem sıvayup [20] furûna 
koyup çömlek agarınca turup andan çıkarup ol matbûh-ı efʿâ etin sahk edüp [21] 
ve içine sehilce sünbül ve sâdec katup istiʿmâl edeler, göze gâyet kuvvet vere ve 
sinirler [22] agrısına fâʾide eder ve ʿömri uzun eyleye ve hanâzîr ʿilletin gidere, zihni 
kavî edüp nefʿ-i [23] ʿacîb hâsıl ede, ammâ gövdede çok bit hâsıl olur. İllâ cüzâm 
marazına gâyet [24] nefʿi vardur, İbni Baytâr sâhibi tecribe eyledüm der.

Efyûs: [25] Yabân turpıdur. Akyûs dahı derler. İbni Baytâr kavli üzere hâmâlânisdür 
ki rapânis agriyâ derler [29b] [1] ve işhâs dahı derler yaʿnî yabân turpı demekdür 
ki fücül-i berrî demek olur. Burûsa’da kayuhcı [2] otı derler. Tabîʿatı ikinci derece-
de bârid ve evvel derecede müceffifdür. Ve yemişi derece-i ûlâ evvelinde hâr [3] u 
kâbızdur, ikincide müceffifdür. Kıl bitmegi menʿ eder. Yemişi yerakâna nâfiʿdür. [4]

Efşerec: Her meyvenün rubbına derler, meselâ mûrd-efşerec deseler mersîn rubbı 
demek olur, [5] enâr-efşerec deseler enâr rubbı demek olur.

Ukhuvân: Büyük pâpâdya [6] Türkî; sıgır gözi Türkî; sıgır pâpâdyası Türkî; ahdâ-
kü’l-merzâ deyü henüz zikr olınmışdı [ʿArabî]; bahâr [7] Fârisî; gırâr ʿArabî, Fârisî; 
ʿaynü’l-bakar ʿArabî; ʿayn aʿlâ ʿİbrî; kâfûrî ʿArabî; gâv-çeşm Fârisî; bâbûne-i gâv 
[8] Şîrâzî; şeceretü’l-kâfûrî ehl-i Mûsul; ʿaynâ aʿlâ Süryânî; kerkâş ehl-i Mısr; ʿansâ 
tûrâ120 Süryânî; [9] dûfsâlemûn Rûmî; ahdakü’l-merzâ ʿArabî; mestelne121 mechûl; 
bûylagûn122 Yûnânî; pârsînûn123 Rûm ve Lâtîn; metrâm124 [10] Nemçe, Mâcar; 
mâtirtekâryâ125 Fırânca. [11] Bunun aʿlâsı yaprakları yeşil olup çiçeginün [taşraları 
ak ve içerüsi sarı olmakdur ve tuʿmı acı olmakdur, ammâ bahâr dedükleri nevʿi-
nün] yapragı sarı olup beyâz olmaz. [12] Be bâbında bahâr deyü zikr olınur. Hâlâ 
maksûdumuz ukhuvânun tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. [13] Kavl-i Huneyn 
ve sâhib-i İhtiyârât ve el-ʿAkâkîr üçünci derece hâr ve ikincide yâbisdür. Müshil-i 
balgam ve sevdâdur, [14] bögrek taşların kırar ve ʿarakı akıdur yaʿnî derledür ve 
tonmış kanı tahlîl eder, ciger süddelerin açar, [15] rutûbâtı tahlîl eder, nâsûrı giderür. 
Ve rahm salâbetine müfîddür, ʿavratlar suyı içinde oturalar. [16] Ve ʿavrat kendüde 

120 N. عنسا تورا 
121 N. مستلنه
122 N. بويلغون
123 N. پارثينون
124 N. مترام
125 N. ماتريقاريه ; H. ماترتقاريا
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götürse baglu hayzı ve bevli yüridür. Ve dört dirhem kurusın dögüp [17] sikencübîn 
ve tuz ile içseler balgamı ve yanmış sevdâyı ishâl eder. Sâhib-i Câmiʿ, Şerîf ’den [18] 
nakl eder ki bunun tâzesinün suyını butlarına ve kasugına ve hâyalarına tılâ eylese-
ler cimâʿa kuvvet [19] verür. Ve suyına yün baturup büzilmiş sinirlere ursalar fâʾide 
eder. Tâzesini koksalar [20] başı sakîl edüp uyhu getürür. İbni Baytâr kavli üzere 
yerakâna ve istiskâya nâfiʿdür ve bevâsîr [21] agrısın çeker, açar ve kulak agrısına 
müfîddür. Bunun mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. Miʿdeye [22] ve talaka muzırdur, 
illâ enîsûn ıslâh eder. Baʿzılar kişnîz ve şeker ıslâh eder derler. [23]

İkrâr: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere sâmaryûmânun büyügidür.

Aker bin melik: Şeyh Dâvud kavli üzere bir nâfiʿ zerûrdur. Göz edviyelerindendür. Terkîb 
olunmışdur.

Akrâsü’l-melik: Şeyh Dâvud kavli üzere gücle büken dedükleri menkûr gibi bir nesnedür. Elif 
bâbında ezârâkî deyü zikr olındı. Ve kaf  bâbında kursü’l-melik deyü zikr olınur.

Âkûyilâsemûn: Belesân yagı demekdür. Dal bâbında dühn-i belesân deyü zikr 
olınur. [24]

Akâkıyâ: Mısır dikeni ʿusâresidür. Kart dikeni ʿusâresidür. Kart bir diken toh-
mıdur ki anunla [25] sahtiyân ıslâh ederler. Câlînûs bir zamgdur dedi ve baʿzılar 
harnûb agacıdur dediler ve enâr kabugı [30a] [1]ʿ usâresidür dediler. İhtiyârât 
sâhibi cümlesi hilâfdur, kart dikeni ʿusâresi oldugı [2] sahîhdür der. Yûnân kitâb-
larında dahı kart dikenidür demişler. Sûreti 63 siyâh rakamda gösterilmişdür, [3] 
görile. Geldük maksûdumuz olan akâkıyânun samgınun isimlerine Türkî, sart ʿA-
rab-ı Mısr; sant [4]ʿ Arab-ı Mısr; kırt kere ʿArab-ı Mısr; kulkul Mısr; akâkıyâ Fârisî; 
daʿsâr-ı kartî Süryânî; akâkıyâ Rûmî; remûnyâ [5] Yûnânî; akâsiyâ Rûmî; âkânîsyâ 
Lâtîn. [6] Buna Mısır dikeni dahı derler. Aʿlâsı Mısrî olmakdur ve Mısır’da şevketü 
mısrî derler. Dikeni [7] kaf  bâbında kart deyü zikr olınur. Geldük akâkıyânun ta-
bîʿatı ikinci derecede bârid ve üçüncide [8] müceffifdür. Kavl-i ʿÎsâ üzere evvelde 
bârid, ikincide yâbisdür. Eger ʿ avrat kendüde götürse [9] kanı katʿ eder. Ve sahc ʿ illeti 
içün içseler nâfiʿdür ve ishâl-i demevîye dahı müfîddür. Ve istirhâ-yı [10] rahme ve 
makʿada dahı fâʾide eder, hem yiyeler hem yaku edeler ve hukne dahı edeler. Ve 
işbu zikr olındugı [11] üzere kabz eder, tabʿı baglar, ishâller envâʿına münâsibdür. 
Ve gözde çiçek ve kızamuk [12] çıkdukda gül suyı ile süreler ve göz devâlarına kata-
lar, agrılarına nâfiʿdür ve gözi göregen [13] eder. Ve et kesügine ve âteş yakdugına 
yumurda agıyla koyalar. Ve sivilcülere ve issi şişlere [14] dahı fâʾide eder. Minhâc 
kavli üzere dâhıs çıbanı ki barmakda olur, kurulgan derler, ana dahı [15] nâfiʿdür ve 
sovukdan ʿârız olan yaruklara dahı müfîddür. Bundan çok yeseler sinirleri büzer, [16] 
illâ gülbeşeker ıslâh eder. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Kavl-i sâhibü’l-ʿAkâkîr 
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bagırsak yaralarına [17] ve diş dipleri yaralarına dahı nâfiʿdür ve kılları kara eder. 
Bunun bedeli huzzazdur yâhûd [18] sandal ve mukaşşer mercimekdür. Kavl-i sâhib-i 
Takvîm bunun âlât-ı nefese zararı vardur, illâ lübûbât [19] ıslâh eder. Kavl-i mezkûr 
bunun bedeli demü’l-ahaveyndür der. [20]

Akmâʿü’r-rummân-ı hindî: Hindî nâr çiçegidür. Nun bâbında nâr-müşk deyü 
zikr olınur. [21]

Akerü’l-bahr: Buna akerü’n-necm dahı derler. Lâm bâbında lîf  deyü zikr olınur.

Akmâʿü’r-rummân: Nâr çiçegidür, cülnâr çiçegidür. Minhâc kavli üzere bürû-
deti üçüncidedür. Cim bâbında [22] cülnâr deyü zikr olınur.

Akanîsûn: Boga dikeni derler. Fârisîde bâd-âverd derler. [23] Türkçe şeytân degir-
meni dahı derler. Bir dikene benzer nesnedür. Otınun kuvveti ve harâfeti ve kabzı 
[24] vardur, ammâ köki böyle degildür. Ve cümle dikenlerün dahı köki böyle degil-
dür. Bunun yapragını ve kökini içseler [25] memeye ʿârız olan felc ʿilletini giderür ve 
teşennüce fâʾide eder. Kuvveti hâr u latîfdür. Ammâ Rûm’da çok [30b] [1] istiʿmâl 
olınmaz. Ve meme felci oldur ki memeye rûh yürimez, giderek fasid olur. [2]

Akansâ aknaş: Ahlât emrûdı agacınun yabânîsi vardur, yemişi gâyet küçük [3] 
olur, mersîn gibi olur, ana dikenlü ahlât derler. Tabîʿatı emrûd agacı tabîʿatludur. 
Emrûd mutlak kabz [4] eder, ammâ bunun yemişinde kuvvet-i kabz vardur, latîf  ve 
kattâʿdur. Cümle akan ʿilletlere yemişi nâfiʿdür, [5] suyını içmek gerekdür. İshâl-i 
müzmini ve rahimden akan rutûbeti katʿ eder. Ammâ hâmile ʿavratun [6] karnına 
bunun agacından üç defʿa çubuk ile ursalar hamlin düşürür. Ve ekser bunun fidâ-
nını [7] gars eyleseler tutar, bagçevânlarun maʿlûmıdur.

Akansâ erânîkû: [8] Şükâʿî dikenidür. Şın bâbında zikr olınur. Ekser buna dahı 
bâd-âverd dikeni derler ve başka nevʿdür [9] derler.

Akansâ lûkî: Boga dikeni, bâd-âverd demekdür. Be bâbında bâd-âverd [10] deyü 
zikr olınur. Bu dahı şükâʿî nevʿidür derler.

Eksûs: [11] Ökse derler, yelim kara agacı yemişi. İhtiyârât kavli üzere dıbkdur. Dal 
bâbında zikr olınur. [12] Baʿzılar sibistândur dediler.

Akârûn: Egir kökidür ki ʿayın bâbında ʿûdü’l-vec [13] deyü, vav bâbında vec deyü 
zikr olınur.

İklîmiyâ: Bakır isidür, ammâ asıl iklîmiyâ gümüş [14] çıkdugı yerün taşıdur derler, 
el-hâsıl iklîmiyâ demekdür. Burada maksûd iklîmiyânun aʿlâsı [15] Kıbrûs’da olan 
iklîmiyâdur ki bir suda olur. Bir nevʿi merkaşîşâdur derler. El-hâsıl birkaç nevʿ 
olur, [16] fızzâ ve zehebî ve nuhâsî ve maʿdenî ve ʿamelî olur. ʿAmelîsi altundan ve 
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gümüşden ve bakırdan [17] ve merkaşîşâ taşından olur, ammâ aʿlâsı Kıbrûsîdür. Kaf 
bâbında kılîmiyâ deyü zikr olınur. [18]

Akûmâlî: Bal ile sudur. Mim bâbında mâʾü’l-ʿasel deyü zikr olınur. [19]

Akıt: Yaʿnî ki keş. Türkçe kurud dahı derler, Fârisîde keşk ve pinû dahı derler. 
Minhâc kavli üzere [20] ekşi yogurtdan olur. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Tabîʿatı imsâk 
eder, husûsan bişürseler [21] hazmı geç eder ve miʿdeye zarar eder. Bundan sonra 
gülbeşeker yiyeler, ıslâh eder. [22]

Akîtî: Mürver agacıdur, hâmân derler. İki nevʿ olur, biri küçük ve bir nevʿi büyük 
olur. Büyük [23] nevʿine hâmâne-i sebûka derler, küçük nevʿine hâmâ aktî derler. Hâ 
bâbında zikr olınur. Ve semerine bel derler, [24] be bâbında zikr olınur.

Akrâsü’l-melik: Şeyh Dâvud kavli üzere gücle bükendür.

Akrâsü’l-melik: Şeyh Dâvud kavli üzere gücle büken dedükleri menkûr gibi bir nesnedür. Elif 
bâbında ezârâkî deyü zikr olındı. Ve kaf  bâbında kursü’l-melik deyü zikr olınur.

Aktin: Mürdümük. [25] Ehl-i Endülüs lügati üzere mâş derler. Mim bâbında zikr 
olınur.

Ekec: Yabân alması ki zuʿrûr [31a] [1] derler, anun bir nevʿidür. Te bâbında tüffâ-
hü’l-berrî deyü, zel bâbında zuʿrûr deyü zikr olınur. [2]

Ekrefs: Kereviz derler. Kerefs deyü kaf  bâbında zikr olınur. [3]

Ekrûheng: Göz otıdur. Anzurût ve ʿ anzurût derler. Elif  bâbı âhirinde zikr olınur. [4]

Ekrûfis: Kozdur. İhtiyârât kavli üzere cevz-i rûmîdür. Cevz deyü cim [5] bâbında 
zikr olınur. Ve agîres deyü henüz zikr olındı.

Ekşûs: [6] Bag sarmaşıgı ve diken sarmaşıgı dahı derler. Baʿzı yerlerde kelmac126 
derler. Kırmızı sarmaşıkdur. Küşût [7] ve şekûsâ ve zecmûl dahı derler. Be bâbında 
bezrler tahrîr olındukda bezrü’l-küşût deyü zikr olınur [8]

İklîlü’l-melik: Koç boynuzı derler Türkî; kelîlü’l-melik ʿArabî; giyâ-yı kayser 
Fârisî; giyâhî-yi kayser [9] Fârisî; şâh-ı efser Fârisî; eklîl-i melkâ Süryânî; mîltûn 
Rûmî; mâlîtûs Yûnânî; melyelûtûs [10] Rûmî; sertûlâ kânpânâ Lâtîn; korônâ de 
rev İspânya; nezrehâ meleh127 ʿİbrî; egrice yonca dahı derler [11] Türkî. İki nevʿ 
olur, beyâz ve sarı [12] olur. Aʿlâsı sarı ve tâze ve berk ola. Tabîʿatı evvel derecede 
hâr u yâbisdür. Sâhibü’l- [13] ʿAkâkîr Câlînûs’dan nakl eder ki evvel derecede hâr 
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u yâbisdür. Sâhib-i Takvîm harâret [14] ve bürûdeti muʿtedildür der. Ve muhallil 
ve içerüde ve mafâsılda olan berk şişleri tahlîl eder ve [15] mülâyim dahı eder. Ve 
afsentîn [ile] ciger ve talak ve bögrege yaku eyleseler nefʿ verür. Ve şarâbla kay-
nadup [16] içseler miʿde agrısına muvâfıkdur. Ve mey-puhtenc ile bişürüp kulaga 
tamzursa agrısın sâkin [17] eder. Ve mey-puhtenc ile içseler ahlâtı sürer, çıkarur. Ve 
mey-puhtenc ve yumurda sarusın ve boy otı [18] ve kettân tohmı ve degirmen tozın 
karışdurup yaku eyleseler, meselâ gözde ve rahimde ve makʿadda [19] ve hâyalarda 
olan issi şişleri mahalline yaku eyleseler ki gâyet nefʿ verür. Eger yalınuz suyıla [20] 
karışdurup yaramaz çıbanlara ursalar fâʾide eder. Ve mâzûyla ve şarâbla karışdu-
rup [21] başda olan yaş çıbanlara ursalar kurıdur, ıslâh eder. Ve boy otıyla, şarâb 
ile bişürüp [22] suyın içseler ve miʿdeye yaku dahı eyleseler agrıların sâkin eder. Ve 
bendükşeler şişlerine yaku eylese [23] ona dahı muvâfıkdur. İklîlü’l-melik bulınmazsa 
bedeli kendü kadar farâsiyûndur veyâ lübân-zeker [24] yâhûd kendü kadar bâbûnec 
ve yarım kadar encîr yapragıdur. Kavl-i sâhib-i Takvîm bunun bedeli adhır [ve] [25] 
sünbüldür demiş. İklîlü’l-melik mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, baʿzılar iki dirhemi-
ni caʾiz görmişler. [31b] [1] Sâhib-i Takvîm emʿâya muzırdur, illâ enîsûn ıslâh eder 
der. Sâhibü’l-ʿAkâkîrü’t-tıbb [kavli üzere] [2] enîsîn kavîsin tahlîl eder, illâ ʿasel veyâ 
mey-puhtenc ıslâh eder. Ve bir nevʿ dahı olur, taglarda olur, [3] bir arşın boyı olur, 
yapragı uzun olur ve karaya mâʾil olup agacı berk ve yemişleri [4] berk olur. Ammâ 
yemişi kurusa, açılup içinde hardal dânesi gibi tohumları dökilüp sayyâdlar [5] yaʿnî 
avcılar bu otı alurlar, şikârlarınun karnına korlar, şikârları kerih râyiha baglamaz. 
[6] Bu nevʿi dahı İbni Baytâr kavli üzere ola, bevli ve hayzı yüridür ve galîz yelleri 
dagıdur ve ciger [7] süddelerin açar, talaka fâʾide edüp öykeni pâk eder ve yürek 
oynamasına ve öksürüge [8] ve rebv ʿilletine ve istiskâya dahı fâʾide eder.

Ekit mekit: [9] ʿAvrat togurdan taşıdur. Bu husûsda sâhib-i Minhâc sehv etmişdür, 
zîrâ bu fâvâniyâ [10] fiʿline karîb oldugına edviye-i hindiyyedür dedi. Ve atmûtdur 
dedi, atmût gayrıdur. Bunduk-ı hindîdür [11] dedi, ol dahı gayrıdur. Ekit mekit bir 
taş gibidür, meselâ cevz-i bevvâ kadar olur, boz reng olur. [12] Tahrîk eylesen içinde 
bir nesne hareket eder, çekirdegi kıyâs olınur. Ve berk olmagıla geç kırılur [13] kıyâs 
olınur, ammâ tez kırılur ve hafîfdür. Eger kırsalar içinde çekirdek gibi bir şey çıkar, 
Şîrâz’da [14] buna gün-i iblîs derler yaʿnî husye-i iblîs demekdür. Geldük bu taşa ki 
ekit mekit demiş idük. [15] Türkçe ʿavrat togurdan ve kerkes taşı ve baʿzılar tavşıncıl 
taşı dahı derler, zîrâ kerkesün [16] dişisi yumurda togururken gâyet ıztırâb çeküp er-
kegi bunı bulup getürür, altına [17] koyup âsân togurur. Bu taşı bulup alurlar, hâliyâ 
ekser yerlerde ʿavratun ve mecmûʿ hayvânun [18] togururken altına korlar yâhûd 
bir beze baglayup hâmile ʿavrat uylugına baglarlar ve sahtiyân ile [19] sol baldırına 
baglarlar. El-hâsıl ekit mekite ʿavrat togurdan derler Türkî; hacerü’l-ʿukâb ʿArabî; 

100 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



hacerü’n-nesr [20] ʿ Arabî; hacerü’l-vilâde ʿ Arabî; enâtîtes128 Yûnânî; ââtînes129 Lâtîn; 
[petrâ ânâyenî] Rûmî. [21] Ve bu taşı ezüp ʿavrat südiyle karışdurup yüklü olmayan 
ʿavrat yün pâresiyle [22] götürse yüklü ola. Ve kızılca iplik ile yüklü ʿavrat boynına 
baglasa oglan düşürmekden emîn [23] ola. Ve bunı bir kimse elinde dutsa düşmen 
ana zafer bulmaya. Ve bir agaca baglasalar ol agacun yemişi dökilmez. [24] Bunun 
bedeli fâvâniyâdur.

İklîlü’l-cebel: [25] Biberîne Türkî; biberiyye Türkî; hemîşe bahâr Fârisî; her dem 
bahâr Fârisî, ʿArabî; rôzvânî Rûmî; zenîz rûlyûânû [32a] [1] Rûmî; rôzmârînû 
Lâtîn; kûrdûnâriyûm Lâtîn, Tâliyân; rôzmârin Nemse; rôzmârû İspânya; [2] 
rôzmârîn Fırânca. Ve bir nevʿi dahı [vardur], ʿArabîsine hubzü’l-meryem derler, 
Rûmî ve Lâtîn ve Tâliyân lipânûs130 derler. [3] Evvelki nevʿinden yapragı ve dalları 
küçüktür, başı hilâl otına benzer. Ve bir nevʿi dahı vardur, evvelki nevʿi [4] gibidür. 
Bu nevʿine iklîlü’l-berrî derler. Üç nevʿinün dahı tasvîri 80 rakamlu musavver 
kitâbda vardur, [5] maksûd ise nazar olına. [6]

Ekmûn [be]rân: Burçak nevʿinden hubûbâtdandur. Raʿyü’l-hamâme deyü re 
bâbında zikr olınur [7]

Akel-nefsehu: Ferfiyûndur. Fe bâbında ferfiyûn ve ferbiyûn deyü zikr olınur.

Ekserîn131: [8] Göze ekecek bir otdur. Baʿzı şey ile terkîb olınur, göz yenürine ve 
yarasına nâfiʿdür. [9] Sanʿatı mürekkebâtda görile.

Elb132: Agulu bir otdur. Eger hayvân yese helâk eder, ammâ hayvân râyihasından bilüp yemez. 
Bu emkinede müstaʿmel degildür.

Alsâ: Enîsûn nevʿindendür. Âmûs ve enbûs ve sâsim133 [10] dahı derler. Nân-hâh 
deyü nun bâbında zikr olınur.

Elmebtût134: Beş iplik derler. İplik iplik [11] olur bir şeydür. Geşt ber geşt deyü kef 
bâbında zikr olınur.

Alâtîni: [12] Yohsul yorganı derler. Sarmaşık nevʿindendür. Leblâb deyü lâm bâbın-
da zikr olınur.

128 N. اناطيطس
129 N. آآطيص ; H. آآطينس 
130 N. لپانوس
131 N. اكسرين
132 N. الب
133 N. ساسم
134 N. المبطوط
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Elsinetü’l-ʿasâfîr: [13] Kuş dili ve serçe dili derler bir otdur. Keyfiyyeti ve cümle 
ismleri ve nefʿi lâm bâbında lisânü’l-ʿasâfîr deyü [14] zikr olınur.

Elvec: Nevrûz otıdur. Üç nevʿ olur. Bir nevʿine muhallisa derler. Şîrâz’da kâzirîseg 
[15] derler. Mim bâbında muhallisa deyü zikr olınur.

Alat: Marsama ve ʿâşık yapragı dahı derler. Nemmâm ve nemmâmü’l-melik [16] 
ve herfûliyûn derler ki sîsenberdür. Fârisîde sih-sünbül derler. Sîsenber deyü sin 
bâbında zikr [17] olınur.

Elâniyûn: Anduzdur, hattâ buna âdem anduzı derler bir kökdür. [18] Re bâbında 
râsen deyü zikr olınur.

Elye: Kuyrukdur. Fârisîde dünbe derler [19] ve Süryânîler dünbâ ʿarbâ derler; 
Rûmîler dûmâkî derler; Yûnânîler dûmâkîn135 derler ve Lâtîn ve Efrencîler [20] kûde 
derler ve şimdiki Rûmîler ûrye136 derler. Tabîʿatı hâr u ratbdur. Sâde yagından dahı 
issirekdür [21] ve galîzdür. Geç hazm olur ve yaramaz gıdâ verür, ammâ yaralanmış 
sinirlere yaku olınsa nefʿ verür. Yigirmi [22] ya otuz günlük kuzı kuyrugı, et yagından 
ve sâde yagından latîfdür. Tabîʿatı ve gıdası [23] ilik tabîʿatına ve gıdâsına karîbdür. 
Gögüs agrısına issice iken sürseler müfîddür. Kavl-i İbni Mâseveyh [32b] [1] kuy-
ruk yagı müfîd-i miʿdedür ve muhallil-i evrâm-ı sulbdur. El-hâsıl kuyruk yagını 
zencebîl ve dâr-ı fülfül ve mürrî [2] ıslâh eder yâhûd der-ʿakab cevârişle yeseler 
münâsibdür. Eger kuyruk yagını kavrılan sinirlere ursalar [3] müfîddür. Bu ʿillet 
ekser kaba baldırda olur, ʿakkâl137 derler ve ʿakâr dahı derler. [4]

Elmâs: Elmâs taşıdur. Diger hacerü’l-mâs derler. Mim bâbında mâs deyü envâʿı 
zikr olınur [5]

Elyeh: Hind’den gelür bir kökdür. Rûm’da çok müstaʿmel degildür. Bûzîdâna ben-
zer. Kendü ak, üzerinde [6] siyâh noktacıkları olur, tuʿmı acıca olur. Şirâ zahmetine 
ki kurdaşeni derler, evvel günde [7] bundan buçuk dirhem yigirmi dirhem sikencü-
bîn ile içseler, ikinci güni yarım miskâl, kezâlik üçünci [8] güni [yarım] dirhem dahı 
böyle içseler ve bedene dahı gül yagıyla sürseler ol ʿillet zaʾil olur. [9]

Elâskâkus: Buna Türkçe diş otı derler ve ʿArabîsi selîmedür ve Rûmca fâskômîlô 
derler. Yabânîsine [10] Rûmîler ebî fâska138 derler. Deve dili dahı derler. Ammâ bir 
nüshada gördüm ki geyik alması dedükleri otdur [11] ve cümle tetebbuʿ etdügüm 

135 N. دوماقين
136 N. اوريه
137 N. عقال
138 N. ابى فاسقه ; H. ابى فاثقه 
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kitâblarda bu otun nefʿi geyik alması otı gibi yazmışlardur. Nihâyet çok ihtilâf  [12] 
eylemişler lisânü’l-ibil yaʿnî deve dili demişler, baʿzısı lisânü’l-ibil ki yabân âhûsı dili 
demişler. Bu söz [13] dahı geyik alması oldugına şâhiddür. Ve Yûnân kitâblarında 
dahı bu ota Esfâkos adlu vilâyet [14] vardur, Cezâyir’e ve Fas’a karîb bir yerdür, 
Esfâkos derler, evvel ol vilâyetde maʿlûm oldı derler. Ve [15] hâlâ Esfâkos adlu vilâyet 
vardur. El-hâsıl geyik [alması] dedükleri ot oldugı maʿlûm oldı ki [16] geyik alması 
dedükleri pamuklık otına benzer, ammâ yaprakları ayva yapragı gibi olur, budak-
ları çok [17] olur, ak şekl olur, tüylü olur, küçük alma gibi alması olur. Baʿzılar yerler, 
kekredür, lezzeti yokdur. [18] Endülüs vilâyetinün hekîmleri buna sâlbiyye derler. 
Güzel râyihası vardur. Tabîʿatı kavl-i Câlînûs hârdur [19] ve hiddeti vardur. Tabhı 
kılları kara eder. Eger dallarını ve yapragını bile bişürüp içseler bevli ve hayzı ve 
cenîni çıkarur. [20] Ve tarîkûnü’l-bahrî dedükleri denizün sokucı cânavarına müfîd-
dür ve agulu cânavarlara kezâlik müfîddür [21] ve cerâhate dahı nâfiʿdür, kanı tutar 
ve yaramaz çıbanları pâk eder. Ve suyın kaynadup dil sakîl oldugına [22] ve tatlu 
söylemege be-gâyet fâʾide eder. Ve sefel giciyiklerine bunun suyından istincâ edeler, 
müfîddür. [23] Bu ot sin bâbında selîme deyü zikr olınur.

Âlûmânî: Bulgar yagı derler, agaçdan akar bir yagdur ki [24] ʿasel gibidür Dâvud 
peygamber ʿaleyhi’s-selâm balı dahı derler. Ûmâlî deyü henüz zikr olınur.

Elleynâ139: [25] Yabân hevîci envâʿındandur derler, ammâ Diskûrîdûs hevîc yapra-
gına benzer bir otdur demiş. Yapragıyla yemişini [33a] [1] inûmâlî şarâbıyla içseler 
meşîmeyi çıkarur ve taktîr-i bevle dahı müfîd bir otdur. İbni Baytâr dahı bu minvâl 
[2] üzere tahrîr etmişdür. Bu diyârlarda müstaʿmel ot degildür.

Alâtînî: [3] Sarmaşık nevʿindendür, kara sarmaşık derler. Leblâb dedüklerinün bir 
nevʿidür. İbni Baytâr bu otı [4] gâyet tafsîl yazmışdur, ammâ burada sarmaşık nevʿi 
oldukdan sonra gayrı kitâb sâhibleri [5] leblâb cinsinden olmagla yazmadılar.

Alûben: Bu otun hakkında çok [6] söz söylenmişdür, bi’l-âhire türbüd nevʿindendür 
de[di]ler. Ol ecilden tafsîl olınmadı. [7]

Amâmûn: Hamâmâdur. Hâ bâbında zikr olınur.

Amyûs140: Nân-hâhdur, anbûs [8] dahı derler. Nun bâbında zikr olınur.

Emʿâ: Bagırsakdur. Mim bâbında miʿâ deyü zikr olınur. [9]

Emʿâʾü’l-arz: Kızılca sogulcandur ki yer bagırsagı derler. Kavl-i İhtiyârât Fârisî-
de zagâr-kirm derler. [10] Harâtîn deyü hı bâbında zikr olınur.

139 N. الينى
140 N. اهبوسن ; H. اميوس
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Emʿâsîn: Koruk suyıdur ki Fârisîde [11] âb-ı gûre derler, ʿArabîde ʿasîr hısrım der-
ler. Hâ bâbında hısrım deyü zikr olınur.

Emberbârîrec: [12] Kadın tuzlugıdur. Enberbâris deyü henüz zikr olınur.

Emlec: Hind’den gelür bir yemişdür, [13] emlec-i hindî derler Türkî; emle-i hindî 
derler Türkî; emle Fârisî; emîlicâ Süryânî; kalûbâbic141 Rûmî; bi’l-hindiyye [14] 
Yûnânî; mîrâbôlânûs Lâtîn. Helîlec nevʿine derler, emlîc Yûnânî; zehâber Süryânî; 
sânîr [15] ehl-i Mısr. Aʿlâsı siyâh olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede bârid, evvelde 
yâbisdür. Miʿdeyi [16] ve makʿadı ve sinirleri kavî eder ve kalbe kuvvet verüp taʿâm 
iştihâsın getürür. Bevâsîre [17] gâyet nefʿ verür ve sevdâ ve balgamı çıkarur. Kalbe 
dahı gâyet kuvvet verüp hıfzı ve zihni ziyâde eder [18] ve cümle aʿzâyı kavî eder. 
Kılı siyâh tutar ve suyından hınnâyla hizâb eyleseler münâsibdür. Bunun [19] iki 
dirhemin iki sâʿat kaynadup andan sonra süzüp göze çekeler gözün ak ʿilletini [20] 
giderür. Ve mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. Cimâʿa kuvvet verür, susuzlıgı giderür 
ve kusmagı ve kagırmagı menʿ eder. [21] Ve kan galebesinden olan harâretin ve 
hiddetin giderür. Kavl-i sâhib-i Takvîm agız salyaların keser ve taktîrü’l-bevle [22] 
dahı münâsibdür ve et kesügine ve kemük hurdına dahı muvâfıkdur, tâʿûna dahı 
aʿlâdur ve fıtık ʿilleti, ki kasuk [23] yarugıdur, nâfiʿdür. Kavl-i İbni Baytâr içi kabz 
eder, iki dirhemin ayva suyıyla içse balgam ve sevdâ ishâlin [24] kabz eder der. Kavl-i 
İhtiyârât bunun talaka zararı vardur, illâ ʿasel ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm [25] ashâb-ı 
kûlunca zararı vardur, illâ encîr suyı yâhûd encîr şarâbı fâʾide eder der. Bunun be-
deli ehlîlec-i [33b] [1] esvedün kavrılmışıdur. Ve süd içinde emlec ıslarlar, ana şîr-i 
emlec derler. Şın bâbında şîr-i emlec deyü zikr [2] olınur. Bunlarun nefʿi katı çokdur.

Ümmü gaylân: Mugaylân dikenidür Türkî; şevkü’l-mısriyye [3] ʿArabî; şevke-
tü’l-mugaylân ʿArabî; şevkü’l-beyâbânî ʿArabî; şevketü’l-beriyye ʿArabî; dıraht-ı hâr 
Fârisî; kan yâ142 Süryânî; [4] batûs143 Rûmî; sebyûn144 Yûnânî. Tabîʿatı bârid ü yâbis 
ve kâbızdur. Kan tükürenlere [5] ve tams kanın tutar ve rahimden seyelân eden rutû-
bâtı dahı menʿ eder. Ve yapragı dilcik şişlerine [6] ve makʿada dahı nâfiʿdür ve kanı 
dahı tutar. Ve ʿusâresin başa sürseler yâhûd başa dökseler burun kanın [7] dahı tutar 
ve harâretsiz gögüs agrısına dahı nâfiʿdür. Kavl-i Râzî baş agrısına dahı müfîddür. [8]

Emrûsiyâ: Taʿâm hazm etmeyen sovuk miʿdelülere ve riyâhına ve cigere ve talaka 
ve beden zaʿfına nâfiʿ ve kuvveti [9] üç yıla degin bâkî kalur bir maʿcûndur. Sanʿatı 

141 N. قلوبابج
142 N. قن يا 
143 N. بطوس
144 N. سبيون
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mahallinde görile. Ammâ lafz-ı emrûsiyâ birincâsef  nevʿinden bir otdur ki [10] sezâb 
gibi yapragı olur ve râyihası kezâlik sezâb gibi olur. Bu otı mâdde indükde yaku 
edeler, [11] mâddeyi menʿ eder demişler. Muhammed Temîmî kaysûm-ı sagîrdür de-
miş. Ve emrûsiyâ Lâtîn dilinde bir eski şarâba derler [12] ve buna şarâbü’l-melâyike 
dahı derlerdi.

Amadrayâk: Amadrayân dahı demişler. ʿAynî ile kebereye [13] benzer bir otdur, 
aslâ fark yokdur. Beyt-i Mukaddes’de çok olur. Süddeleri açar ve iç veremlerin 
giderür [14] ve ciger zahmetlerine dahı müfîddür ve bedende zâhir olan şişleri ve 
agrıları defʿ eder, kaynadup [15] suyından yigirmi dört dirhem içeler. Ve yapragın 
dögüp yılan ve ʿakreb ve aru sokdugına fâʾide [16] eder. Ve suyını kuduz taladugına 
içürseler fâʾide ede ve uyuza nefʿ vere. Ve gözde olan ak [17] ʿilletine dahı nâfiʿdür, 
suyından göze tamzursalar ve kurı yapragın dögüp cerâhata ekseler muvâfıkdur. [18]

Ümsûh: İsm-i ʿ Arabî ve Berberî. At kuyrugı derler. İki nevʿ otdur. Rûm’da bulınur. 
[Bir nevi zenebü’l-hayl deyü zel bâbında tafsîl olınmışdur.] İbni Baytâr sâhibi [19] ʿ A-
rabî enâbîb demekdür ve ʿ Acemiyye Endülüs ile elyeştâle derler. Bogun bogun olur, 
budakları çok [20] ve kızıl yemişi olur. Oldugı vaktın kararur. Bu otı sıkup şarâbla 
içürseler ishâli katʿ eder. [21] Ve kaynadup suyın içseler kasuk yarugına muvâfıkdur. 
Bögrek ve kavuk zahmetlerine fâʾide edüp [22] cigeri ve miʿdeyi ve öykeni kavî eder 
ve ʿadalât süstligine dahı nefʿ verür [ve] ʿavratlar suyını her seher içseler [23] gâyet 
semirdür ve levnleri sâfî edüp rahimlerin pâk eder. Ve suyla bişürüp suyun nısfı kal-
dukdan [24] sonra içseler yürege kuvvet vere. Ve kurusın dögüp cerâhatlara ekseler 
et bitüre. Ve hâya şişlerine [25] yaku eyleseler fâʾide eder. Ve encîrile kaynadup suyın 
içseler öksürüge ve zîk-i nefese gâyet müfîddür. [34a] [1]

Emârîten: Baʿzılar buna ukhuvân nevʿindendür demişler, menâfiʿin ukhuvân ile 
bile beyan etmişler. [2] Ammâ İbni Baytâr sâhibi kaysûm nevʿindendür. Kavl-i [3] 
Diskûrîdûs ayvadanaya benzer, başı degirmice olur. [4] Kavl-i İbni Baytâr rengi 
altun rengi [5] gibidür ve güyegü otı depesi gibi olur der. Bu otı esbâb içine kosalar 
esbâbı güve yemeye. Ve şarâbla içseler hayz ve bevli akıdur, agulu cânavarlarun 
sokdugına dahı fâʾide eder [6] ve galîz ahlâtları dahı katʿ edüp ʿırku’n-nisâya dahı 
muvâfıkdur. Ve Dâvud peygamber ʿaleyhi’s-selâm [7] ʿaseli ile içseler kavukda ve 
karında müncemid olmış kanları fi’l-hâl arıdur. Ve otuz dirhem ak şarâbla [8] içse 
nezelâtı katʿ eder.

Ümmü vecʿü’l-kebed: Koyun baklası derler. Koyun [9] gâyet sever. Ve ümmü ve-
cʿü’l-kebed demekden murâd ciger agrılarına gâyet muvâfıkdur. Kavl-i İbni Baytâr 
[10] eger bunı dögüp suyın sıkup içseler ciger agrılarına ve safrâya gâyet nâfiʿdür. [11]

Ümmü’l-kelb: Kavl-i Ebû’l-ʿAbbâs el-Hâfız ve kavl-i İbni Baytâr kına yapragına 
benzer yapragı vardur [12] ve üstinde saru çiçegi olur, yetûʿât çiçegi gibi ekin ara-
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sında biter. Mısır’da yetûʿ [13] derler. Bir arşın boyı olur. Yılan ve ʿakreb sokdugına 
gâyet mücerrebdür. Ve yaş otınun [14] suyını iki miskâl zeytle yâhûd kurusınun yap-
ragından iki dirhem yeseler cümle aguları kusdurur, [15] defʿ eder.

Enâlîkî: Elifle nun bâbında encere deyü zikr olındı.

Encibâr: Türkçe enlik derler, Fârisîde gancâr derler bir otdur. Bögürtlen nevʿidür 
[16] dahı derler. İt burnı agacı arasında biter, ekser ırmaklar kenârında bitüp yap-
rakları yonca [17] yapragı gibi ve budakları kızılca olur. İt burnı agacına dolaşur. Baʿ-
zılar yelmek agacı dahı [18] derler. Rûmî otdur, tohmına şedeh derler ve şeleh dahı 
derler. Bunun kökinün kabugın kurudup [19] bir miskâlini kan tükürünlere verseler 
fâʾide eder. Ve kezâlik bir miskâl kabugına ol kadar şeker ve [20] mey-puhtenc katup 
içürseler kan tükürenlere, her aʿzâdan akan kana nâfiʿdür, meselâ öykenden [21] ve 
kazîbden ve sadırdan ve sahc-ı emʿâda ve bevâsîrde olan ve tamar agızlarından 
akan kanı [22] tutar ve rahimde yaramaz yaralarını ve öyken yaralarını ve kayʾı katʿ 
eder. Kırılmış aʿzâya nâfiʿdür, [23] eski iç agrılarına dahı nâfiʿdür. Ve bunun şarâbı 
dahı bagırsakları kavî eder ve iç ishâlin [24] tutar ve eski öyken çıbanların giderür. 
Bunun şarâbı kökinün kabugı yaş iken alup [25] sıkarlar, andan şarâbın ederler. 
Sanʿatı mahallinde görile.

Encil: Hatmîdür. Gasl derler bunun çiçegine, kesîrü’l- [34b] [1] menâfiʿ[dür]. 
Fârisîde dahı hatmî derler. Hâ bâbında zikr olınur.

Anâgâlis: Gözendeki otı derler [2] Türkî; sülük otı dahı derler Türkî; anâgâlis 
Rûmî; âglûs Lâtîn, Yûnânî; gânak145 Nemse; mûrûjes [3] İspânya; mûrçelîne Fırân-
ca; enâkîrâ Yûnânî-yi kadîm, enâkîr dahı derler, zikr olınur. Bu ot iki cins olur, [4] 
biri erkek biri dişi olur. Atun gözine uvup korlar, fi’l-hâl hoş olur. [5] İki nevʿ dahı 
bir nefʿdedür. Tabîʿatı Râzî kavli üzere evvel derecede hâr, ikincide yâbisdür. [6] 
Kişnîc gibi tohmı olur, tohmı ciger ve kasuk agrısına fâʾide eder. Ammâ İbni Baytâr 
bir nevʿi ak şekillü [7] çiçekdür ve biri kızıl çiçeklü olur demiş. Eger ak çiçeklüsin 
makʿad çıkdugına ursalar içerü [8] redd eder. Eger kızıl çiçeklüsin ursalar taşra 
çıkmasın ziyâde eder. El-hâsıl lâcüverd şekilli olan [9] dişi nevʿi[dür] derler. Ve bir 
nevʿi kızıl olur, ana erkek nevʿi derler ve yemişleri degirmice olur. Bunı [10] kurudup 
cerâhatlara ve bedende olan yaramaz çıbanlara ekseler münâsibdür. Ve otınun 
suyını sıkup [11] anunla gargara eyleseler dimâgda olan balgamı giderür ve buruna 
tamzursalar diş agrısın giderür. Ve dişi [12] nevʿini sırçalu kapda göyündürüp külini 
sarp sirke ile karışdurup bogaza ursalar [13] sülügi düşürür. Ve bu otı eşek hıyârıyla 
dögüp karışdurup bogaza ursalar sülügi [14] düşürür. Ve kurusınun suyın içseler 
miʿdeye sülük inse öldürür ve hardal ile dögüp [15] gargara eyleseler gerü sülügi 
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düşürür ve ʿasel ile göze ursalar zaʿfın giderür. Ve yaramaz çıbanlara dahı [16] fâʾide 
eder. Şarâbla efʿâ sokdugına ve bögrek ve ciger agrısına fâʾide eder. [17]

Enberbâris: Karamuk Türkî; kadın tuzlugı Türkî; emberbâris ʿArabî; zirişk 
Fârisî; zerâc [18] Fârisî; zereng Fârisî; berberîs ehl-i Şâm; hulb-i miskiyâ Süryânî; 
oksîmâ Rûmî; okîsûles [19] Yûnânî; osyâkântû Tâliyân; oksiyakântû Rûmî; akûte 
âsipnâ146 Lâtîn; enherbâris lugat-ı gayrî. [20] Bunun bir nevʿi dahı olur. Mâcar üzü-
mi gibidür. Lâtînler kırespinô derler. Bir nevʿi dahı vardur [21] evâ asipnâ147 Lâtîn, 
Efrencî; veflûsterber148 Nemse; dekrûsliyûder149 Fırânca. Aʿlâsı yetişmiş ve levni 
[22] siyâha mâʾil ola, kırmızı şekl ola ve ekşiligi ziyâde ola. Tabîʿatı Mâsercûye kavli 
üzere [23] ikinci derecede bârid ü yâbisdür. Baʿzılar üçüncide demişler. Bu[nun] 
hâssiyyeti budur ki evvelâ kâmiʿ-i safrâdur. Kalbe [24] ve miʿdeye ve cigere kuvvet 
verür ve tabîʿatı kabz eder hâli vardur. Ve issi şişler üzerine yaku [25] eyleseler menʿ 
eder. Susuzlıgı ve kayʾı menʿ eder ve sahca ve nezf-i deme nâfiʿdür. Yemişi ve dalı 
ve yapragı [35a] [1] dahı issi miʿdeye ve issi cigere fâʾide eder. Müferrihdür, gamı 
ve hüzni giderür. Ve bunı gâhî sünbül gibi hâr edviyeler [2] ile karışdururlar, cigerün 
sovuklıgından ve miʿde zaʿfından ʿârız olan ishâli tutar ve balgamî [3] isitmelere 
miʿde zaʿîf  olsa gâyet hoş tutar. Ve tabîʿatı baglanmış kimesnelere bunun şarâbı [4] 
müfîddür. Bunı cüllâb ıslâh eder. Kavl-i sâhibü’l-ʿAkâkîr mirre-i sevdâya muzırdur, 
illâ lisânü’s-sevr [5] ve sükker ıslâh eder. Ve bunun mikdâr-ı şerbeti on iki dirhem-
dür. Ve rubbınun mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür [6] yâ üç dirhemdür. Bunun bedeli 
kendü kadar gül tohmı ve dört dânk sandaldur.

Emberbâriyye: [7] Kadın tuzlugından sümmâkiyye gibi ederler, zirişkiyye dahı 
derler. Bârid ü yâbisdür. Harâretlü mizâca ve yalınlanmış [8] cigere muvâfıkdur. Ve 
safrâvi istifrâga muʿtad olanlara nâfiʿdür. Tabîʿatı kabz üzerinedür. Sâhib-i [9] ishâle 
verseler zarar etmez.

Encirek: Sıçan kulagı otıdur ki merzencûş derler. Âzânü’l-fâr [10] deyü bundan 
akdem zikr olınmış idi.

Ankûn: Kokusı yaramaz güldür. Fârisîde gül-i bed-bû derler. [11] Kavl-i Râzî verd-i 
müntin dahı derler. Vav bâbında verd-i müntin deyü zikr olınur.

Enhaftînâ: Mısır dikeni [12] çiçegidür. Gülnâr ve cülnâr derler. Katmer enâr çi-
çegidür. Nâr vermez. Kavl-i İhtiyârât belûsîtûn [13] ve setbûs ve ʿanem ve hadd 
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derler ki semere-i şevk-i mısrîdür. Fârisîde gülnâr, ʿ Arabîde cülnâr, Şîrâzîler [14] gül-i 
sad-berg derler. Cim bâbında cülnâr deyü cümle ahvâli ve isimleri tafsîl olınur.

Encîde: [15] Yabân pırasası ve farâsiyûndur dahı derler. Kavl-i İhtiyârât haşîşe-
tü’l-kelb derler ve şerbes [16] dahı derler. Ve sûfü’l-arz dahı derler ki farâsiyûndur. Fe 
bâbında farâsiyûn zikr olınur. [17]

Enîsûn: Anason tohmıdur Türkî; tohm-ı râziyâne-i rûmî Fârisî; şimrâ Süryânî; 
anîsôn Rûmî; [18] ânûsen Yûnânî; anîsû Rûmî; anîsûm Lâtîn; ânis Nemse, Mâ-
car; mâtâhâluvâ İspânya; [19] ânişsir Fırânca. Enîsûn iki nevʿ olur. Evvel nevʿ ki 
Rûmîdür, nân-hâha benzer. Rûmî olmayan [20] nevʿi kavl-i İhtiyârât kurdâmânâya 
benzer. Ammâ aʿlâsı Rûmî’dür ki tabîʿatı üçünci derecede hâr [21] u yâbisdür. Sâhi-
bü’l-ʿAkâkîr ikincide hâr, üçüncide yâbisdür demiş. Kavl-i Sâhib-i Takvîm ikinci [22] 
derece hâr u yâbisdür ve az kabzı vardur. Bevli ve hayzı akıdur ve riyâhı yürekden 
tahlîl eder [23] ve sovukdan olan sudâʿı ve nezleyi giderür ve baş çegzinmegi dahı 
giderür. Kavl-i İbni Baytâr ciger [24] süddesin açar ve cimâʿ şehvetin hareket etdürür 
ve agulu cânavarlar zararın defʿ eder. Dögilmişini [25] gül yagıyla karışdurup kulaga 
tamzursalar agrılarına fâʾide eder. Ve istiskâya ve miʿde nefhine ve yürek [35b] 
[1] gürildüsine fi’l-cümle muvâfıkdur. Eger göze çekseler eski sebîl ʿilletine fâʾide 
eder. Ve eski isitmeler [2] ve ciger süddelerine ve talaka ve mesâneye nâfiʿdür ve 
rahmi açar. Ve dögüp mesnûn edüp diş diplerinde [3] ʿufûnetlerine ve agız koku-
sına muvâfıkdur. Kavl-i İshâk bagırsaga ziyân eder, illâ râziyâne tohmı [4] ıslâh 
eder. Kavl-i sâhibü’l-ʿAkâkîr süddeyi ziyân eder ve yerakâna fâʾide eder ve taʿâma 
iştihâ [5] getürür. Evcâʿ-ı sevdâviyyeye, ʿırku’n-nisâya sekbînec ve uşak karışdursalar 
müfîddür ve taşları [6] dahı kırar. Kavl-i İbni Baytâr balgamı ve susuzlıgı keser ve 
eski isitmelere fâʾide eder. Meselâ on dirhem [7] enîsûnı ahşamdan ısladup seherî 
süzüp yüz yigirmi dirhem şeker ile kıvâma getürüp [8] beş dirhem buyan katalar 
gâyet muvâfıkdur. Kavl-i sâhib-i Takvîm mesâneye ziyân eder, illâ [9] buyan balı 
ıslâh eder. Kavl-i sâhibü’l-ʿAkâkîr bagırsaga ve öykene ziyân eder, illâ sükker ile [10] 
bezr-i katûnâ ıslâh eder. Bunun bedeli torak otıdur, baʿzılar kerâvyâ dahı bedelidür 
dediler. Baʿzılar [11] râziyâne tohmı dahı bedel olur derler.

Enâr-gîvâ: Efyûn otı ki haşhâş derler. Kavl-i [12] İhtiyârât haşhâş deyü hı bâbında 
zikr olınur.

Ensâsâ150: Tag üzümidür. Kavl-i [13] İhtiyârât zebîbü’l-cebel derler. Mimde mevî-
zec deyü zikr olınur.

Encüdân: Kasnı agacıdur. [14] Mahrûs bunun kökidür, samgıdur ammâ hıltîs-i 
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müntin dedükleri samg, encüdân-ı müntindür. [15] Ve encüdân-ı rûmî dedükleri sîsâ-
liyûsdur ki tohmına kâşem derler. Anlar her biri mahallinde zikr olınur. Encüdân 
[16] dedüklerinün aʿlâsı Horâsânî olur, anun kökine üştür-gâz derler, zikr olınmışdur. 
Geldük [17] encüdânun isimlerine. Encüdân ʿArabî; kasnı agacı Türkî; engüdân 
Fârisî; engüvân Fârisî; engüzânâ [18] Süryânî; selfiyyûn151 Rûmî; mûgardîs Yûnânî; 
mâskâstî Yûnânî; lâser pesyûm Lâtîn. Tabîʿatı kavl-i [19] Fûles üçüncide hâr u yâbis-
dür. Kavl-i sâhib-i Takvîm ikincide yâbis, üçüncide hârdur. Öldürici [20] zehirlere 
fâʾide eder. Ve hanâzîre köki yaku eyleseler müfîddür, tahlîl eder. Eger zeyt ve bal 
mûmıyla [21] yaku eyleseler dahı nefʿi var. Ve sûsen yagıyla ʿırku’n-nisâya nâfiʿdür. 
Nâr kabugıyla sirke ile kaynadup [22] bevâsîre yaku olınsa muvâfıkdur. Ve öldürici 
zehirlerin ʿ aynî ile pân-zehrdür, ammâ hazmı güçdür [23] ve mesâneye muzırdur. İllâ 
ʿusr-ı bevle ve sovuk miʿdeye fâʾide eder, hayzı yüridür ve miʿde rutûbâtın kurıdur, 
[24] nuʿût-ı tâmm getürür, bögrek ve bagırsak issi eder. Sirke [ile] latîf  gıdâ verür ve 
tez hazm olur. Mikdâr-ı [25] şerbeti dört dirhemdür. Ve kurusını çıbanlara ekseler 
fâʾide eder. Ve zeytle yaku etseler gözde irkilen [36a] [1] kancıgazlara fâʾide edüp 
giderür. Îrsâ ve kına yagıyla yaku eyleseler ʿırku’n-nisâya muvâfıkdur. Ve sirke [2] ve 
enâr kabugıyla bişürüp bevâsîre ursalar gâyet münâsibdür. Ve suyın içseler kattâl 
otlarun [3] kuvvetin keser ve zararın giderür. Ve samgını âkile çıbanlarına ekseler 
ıslâh eder. Samgına kasnı derler. Ammâ mesâneye [4] muzırdur, illâ kıssâ tohmı ve 
semüzlik otı ıslâh eder. Bunun bedeli yine kökidür, iki dânk hıltîs-i [5] tîb iledür. Ve 
baʿzılar zûferâ bedelidür ve cezer tohmı bedeldür derler.

İnfâk: Zeytûn koruk iken [6] çıkardukları tatlu yagdur. Baʿzı yerlerde buna su yagı 
derler Türkî; zeyt-i nâ-resîde Fârisî; [7] zeyt-i lezîz Fârisî; olîvum tûlcû Lâtîn; av-
dem152 Nemse; ezîne153 Fırânca; zeyti infaknûn154 ʿİbrî; [8] lâdî aglikû Rûmî; zeyt 
infâkâ Süryânî. Bunun tabîʿatı ve nefʿi ze bâbında zeytûn yagı [9] tahrîr olındukda 
zeyt-i infâk deyü tahrîr olınur.

Encisâ: Eşek mârûlıdur, encûsâ derler. [10] Şencâr deyü şın bâbında tafsîl olınur ve 
ebû halsâ deyü elif  bâbında zikr olındı.

Anûmiyâ: [11] Şakâyıkdur. Şın bâbında şakâyık deyü zikr olınur.

Antûniyâ: Acı mârûldur ki hindibâ-yı [12] şâmî derler. Bôstânî hindibâdur, zikr olınur.

Eneb: Bâdlıcândur. Kavl-i İhtiyârât [13] hadak ve vagd ve magd ve kehbûl ve haysal 
derler. Be bâbında bâdıncân deyü zikr olınur.
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Anzurut: [14] Göz otı samgı Türkî; şâ’ike dikeni küspesi Türkî; ʿanzurût ʿArabî; 
anzurût Fârisî; ʿ arûd155 [15] Süryânî; ʿ anzûrî Süryânî; garûdî156 ʿ azûrî Süryânî; sarkâ-
kalis Rûmî; sa(r)kôkolî Yûnânî; kereb Hindî, Kürdî [16] sârkâklâ Lâtîn; sârî kâkûle 
Rûmî; anâkârûs157 İspânya; sârkûkûle Fırânca; anzurût [17] Kürdî; hancîde Fârisî. 
ʿAcem içinde ʿanzur derler, küncüde dahı derler, Şîrâz’da kûzed158 derler. Aʿlâsı [18] 
Şîrâz’da Şebân-kâre taglarında ve Lûredcân159 tagında olur ki beyâz olur, sarıya 
[19] mâʾil olur. Ve kırmızı olsa maʿlûm olur ki eskimişdür. Şâʾike derler bir dikenden 
alınur, ol [20] dikenün samgıdur. Güneşün harâreti eser edüp samgı akar, alurlar, 
ʿanzurût derler. ʿAyın bâbında [21] dahı ʿanzurût deyü zikr olınur. Geldük maksû-
dumuz olan ʿanzurûtun tabîʿatı ikinci derecede [22] hâr ve evvelde yâbisdür. Kavl-i 
Minhâc ikincide ratbdur. Baʿzılar cidden hârdur dediler. Kavl-i İhtiyârât [23] gâyet 
acıdur. Bunı yumurda agıyla yâhûd südile sahk edüp göze çekseler göz agrılarına 
[24] fâʾide eder. Bunun bir dirhemin matbûh edviye ile içseler balgamî lezci ve safrâ-
yı dahı ishâl [25] eder. Ammâ yalınuz ʿanzurûtı kimseye aslâ içürmeyeler, zîrâ zararı 
vardur. Ve nişâsta [36b] [1] ve ak şeker ile istiʿmâl eyleseler bendükşelerde ve yan 
başlarında ve dizlerinde olan galîz [2] balgamları ishâl eder. Bunun göz ʿilletlerine 
dahı gâyet fâʾidesi vardur, meselâ göz agrısına [3] ve gözinün kapakları birbirine 
yapışsa ve remed ʿ illetine ve gözde nâzil olan su ʿ illetlerine ve [4] göz şişlerine ursalar 
nazc verür ve tahlîl eder. Ve bunı bir mikdâr natrûnla sahk edüp [5] gerdânda olan 
hanâzîre ve anun gibi şişlere dahı yaku eyleseler tahlîl eder. Ve fetîl edüp [6] anzurûta 
bulayup kulakda yara veyâhûd irin olsa ol fetîli kulaga kosalar [7] ıslâh eder, birkaç 
defʿa böyle edeler, mücerrebdür. Ve anzurûtı yalınuz içmek isteseler bârî bâdem [8] 
yagıyla ıslâh edeler, zîrâ yalınuz bagırsaga ziyân eder. Meselâ on dirhem anzurûta 
yüz dirhem [9] bâdem yagı karışdurup andan iki dirhem istiʿmâl edeler, caʾizdür. 
Kavl-i İbni Baytâr Mısır [10] diyârında ʿavratlar hammâmdan çıkdukdan sonra on 
dirhemden ziyâde istiʿmâl ederler imiş, bedenlerin [11] semürdüp aslâ zarar etmedi. 
Bu fakîr müşâhede eyledüm ki zîku’n-nefes sâhibi bir kimesneyi üç [12] günde bir 
gögüs agrısı nevbet gibi tutup yigirmi dört sâʿat nefes alup verüp [13] her kanda 
bulınursa ol mekânda kalur idi, tâ nevbeti geçince. Bir kimesne yarım dirhem sabr 
ile rubʿ [14] dirhem [anzurûtı] yedürdi. Tedrîc ile günde yarım dirhem ile her gâh 
bâdem yagıyla gâhî luʿâbât [15] ile yedürdi. Nevbeti on sekiz güne degin varup on 
sekiz günde bir nevbet tutar [16] idi. Baʿde ol diyârdan mufârakat eyledük, ol hâl 
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üzere kaldı. Bunun bedeli sabr-ı sükûtrîdür. [17] Anzurûtı yalınuz yeseler yâhûd ziyâ-
de yeseler salʿ îrâs eder ammâ cevz yagı ıslâh eder derler. [18] Baʿzılar rîbâs rubbı ve 
şeker ıslâh eder derler.

Entüle-i beyzâ: Endülüs’de fa(y)hak derler [19] bir agaçdur. Semens160 dahı derler. 
Sinâmekî yapragı gibi yapragı olur. Hâr u yâbisdür. Yelleri tagıdur [20] ve sovuk iç 
agrılarını sâkin eder ve haşerât ısırdugına nâfiʿdür.

Entüle-i sevdâ: Cedvârdur. [21] Cim bâbında cedvâr ve mim bâbında mâferfîn161 
deyü zikr olınur.

Encûc: ʿÛd agacıdur. Kavl-i Minhâc [22] ve İhtiyârât ʿûd deyü ʿayın bâbında zikr 
olınur.

İnfeha: Kursak mâyesi ki penîr mâyesi [23] dahı derler. Her mâyenün Yûnân ve 
Süryân ve Lâtîn ve Rûm ve Tâliyân lisânı üzere isimleri [24] tafsîl olınursa mufassal 
olur. Bu mahalde yalınuz tafsîl edelüm, andan her kankı hayvânun mâyesiyle [25] 
ol hayvân tertîb üzere mahalli geldükde bu zikr olınan elsine üzere maksûdı olan 
[37a] [1] mahallinde yoklayup maʿlûm edine. Geldük hâlâ maksûdumuz olan 
mutlak penîr mâyesi ki ʿArabîsi infeha [2] ʿArabî; kursak mâyesi Türkî; penîr-mâ-
ye Fârisî; infehâ Süryânî; pîtâ Rûmî; kâstôr Rûmî, Yûnânî [3] kovâgulûm Lâtîn; 
kuvâjû İspânya; pîvesûre Fırânca; [leyp] Nemse, Mâcar; kavâ ʿİbrî. [4] Cümle penîr 
mâyelerün tabîʿatı hâr u yâbisdür ve mülattıf  ve muhallildür. Ve mecmûʿında tir-
yâklık vardur. Her biri [5] mahallinde zikr olınur. Bunun aʿlâsı oldur ki kendüden 
südün rutûbeti gitmiş ola. Ol takdîrce [6] tabîʿatı yâbisdür, mülattıfdur. Tonmış 
kanları tahlîl eder ve miʿdede dahı tonmış olan südi [7] tahlîl eder. Sarʿa nâfiʿdür ve 
ʿavratlar hayzından sonra götürseler hâmile olalar, ammâ ʿavratlar içseler hâmile 
[8] olmazlar, hamli menʿ eder. İhtinâk-ı rahme ve sümûma ve hâssaten şevkerân 
zehirlerine gâyet fâʾide eder. [9] Ammâ miʿdeye muzırdur, illâ ʿasel ıslâh eder.

İnfehatü’l-erneb: Tavşan mâyesidür. Fârisîde [10] penîr-mâye-i hargûş derler. Sir-
ke ile sarʿ içün içüreler. Ve cânavarlar sokdugına üç dirhemin [11] şarâbla içürseler 
fâʾide eder, meselâ pân-zehr yerine geçer ve bir dirhemi şarâbla ʿakreb sokdugına 
[12] nefʿ verür ve yılan ve mecmûʿ sokucılara dahı fâʾide eder. Ve eger yüklü ʿ avrat er-
kek tavşan [13] mâyesin yâhûd husyesin şarâbla içse erkek oglan togura derler. Eger 
dişisinden istiʿmâl [14] ederse kız togurur derler. Ve rubʿ isitmesine bundan bakla 
mikdârı sırf  şarâbla içüreler. Ve oglancıklara [15] nısf  bakla kadar içürseler sarʿa ve 
uçuklarına nâfiʿdür. Ve cümle mâyelerde bu hâssiyyet vardur, [16] ammâ tavşanun 

160 N. ثمنس
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mücerrebdür derler. Ve suyla karışdurup buruna kosalar kanı tutar. Ve süd emer 
maʿsûm [17] dâʾim kayʾ etse azacık içürseler yüreginde ve kursagında olan süd berk 
olup gayrı [18] kayʾ etmez. Ve ʿavratlar ki pâk oldukdan sonra üç gün bundan içseler 
hâmile olmaga komaz, menʿ eder [19] ve rahmün yaşlıgın tutar. Tabʿı dahı baglar, 
ishâle nâfiʿdür ve bagırsak zıyrundısına ve kan sızdugına [20] nâfiʿdür. Eger hatmî ile 
zeyt ile bir ʿuzva kosalar diken ve demren ve gayrı nesne batsa taşra çıkar. [21] Kavl-i 
İbni Baytâr eski ishâle ve yürek agrısına, bagırsak çıbanlarına ve kan tükürene 
ve ʿavrat rahminden [22] sızan kana fâʾide eder. ʿAvratlar bu mâyeye sehilce yag 
katup yün ile götürseler haml vâkıʿ ola. [23] Ve beze baglayup isitmelü kişinün baş 
barmagına baglasalar isitmeden emin ola.

İnfehatü’l-feres: [24] At mâyesi. Fârisîde mâye-i esb derler. İshâl-i müzmine, ba-
gırsak yarasına ve agrılarına nâfiʿdür. [25]

İnfehatü’l-cedy: Oglakdur. Tıbben geyik; Fârisîde âhû.

El-hımârü’l-vahşî: Yabân eşegi. Fârisîde har-deşt derler. [37b] [1]

El-hışfâ: Geyik buzagusı. Fârisîde beçe-i nerîne-i iyyel derler.

El-ʿicl: Buzagu.

Evrâsâliyûn: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere Yûnânî isimdür. Kerefs-i cebelî demekdür. Kef  bâbında 
zikr olınur.

Ôsîris: Ôsîrûs dahı derler. Bir siyâh çalıdur. Ekser evlerde ateş yakduklarında bununla tutuş-
dururlar. Yapragı kettân yapragı gibidür, tuʿmı acıdur. Tabîʿatı ve kuvveti müfettihdür. Süddeleri 
açar, husûsan ciger süddeleri ola. Eger bişürüp içseler yerakâna nâfiʿdür.

Evsepî: İsm-i Fârisîdür. Nîlûfer-i hindînün bir nevʿidür. Mâlâ Yesiʿ kavli üzere tabîʿatı hâr u 
yâbisdür. Eger bundan bir dirhemin içseler riyâh-ı galîzi tahlîl edüp rutûbâtı giderür.

Ûnâzyâ162: Yûnânîdür. Mâlâ Yesiʿ kavli üzere kıssâʾü’l-hımârun ʿ usâresidür. Kaf  bâbında zikr olınur.

Ferhü’l-câmûs: Câmûs [2] buzagusı.

Ferhü’l-ibil: Deve penîr mâyesi. Fârisîde penîr-i mâye-i şütür-i aksavî-yi ibil 
derler. Mâyeleri [3] ekseriyyâ baldıran zehirlerine ki ana şevkerân derler ve agulu 
mantar ki ana futr dahı derler, ol zehirlere gâyet [4] nâfiʿdür. Bunlarun mikdâr-ı 
şerbeti yarım miskâldür yâhûd bir dirhemdür. Sirke ile içseler miʿdede olan tonmış 
[5] süde nefʿ verür. Cümle mâyeler tonmış südleri tahlîl eder, yaʿnî rakîki sevîk eder 
ve cümle sevîk [6] ve rakîk südleri tondurup penîr [ve penîr] misillü eder. Ve bu 
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mezkûrun cümlesi bir tabîʿatda olmak ile bir yerden [7] zikr olındı. Ammâ deve dahı 
fazîleti vardur ol ecilden tekrâr zikr olındı.

[İnfehat]ü’l-cemel: Deve mâyesin ki [8] Fârisîde penîr-i mâye-i şütür derler. Bun-
dan nohûd mikdârı issi suyla mücâmaʿatdan evvel içseler kuvvet-i [9] bâhı ziyâde 
eder. Ve yabân eşegi ki ʿArabîde hımâr-ı vahşî ve Fârisîde har-deştî derler ve geyik 
ki [10]ʿ Arabîde zaby, Fârisîde âhû derler ve yabân koyunı ki kebşü’l-vahş, Fârisîde 
gûsfend-i kûhî derler, [11] bunlarun penîr mâyesini sirke ile içseler miʿdede tonmış 
südleri tahlîl eder. Ve deniz aygırı [ve] [12] kûkî dedükleri hayvânun mâyesi ki ʿAra-
bîde dabbetü’l-bahrî derler anun penîr mâyesi cünd-i bîdester [13] kuvveti gibidür. 
Bunı içseler sarʿa ve ihtinâk-ı rahme nâfiʿdür. İnfehatü’d-dübb: Ayu penîr mâ-
yesidür. [14] Fârisîde penîr-i mâye-i hırs derler. Kavl-i İbni Zühr ayu penîr mâyesin 
içseler semüzlik getürür. [15]

Enkardiyâ: Belâdurdur. Fârisîde temrü’l-belâdur demek ile meşhûrdur. Lisân-ı 
Rûm’da belâdur demek yürege [16] benzer demekdür. Be bâbında belâdur deyü 
zikr olınur.

Enâr-müşk: Nâr-müşk deyü nun bâbında zikr [17] olınur.

Encere: Isırgan dikeni dedükleri otdur. Be bâbında bezrü’l-encere deyü cümle 
ahvâli [18] zikr olınur.

Enf: Burundur. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Etlerde harâret vardur, bunda bu olmaz. 
[19] Tez hazm olur.

Enfü’l-ʿicl: Buzagu burnı derler bir otdur, lâkin sanʿat-ı tıbbda istiʿmâl olınagel-
memişdür. [20] Tars163 derler, abâris164 dahı derler, ʿanîs agriyâ165 dahı derler. İbni 
Baytâr sâhibi böyle beyan etmişdür. [21]

Enâgûris: Keçi güvesi derler. Menteşâ ilinde yiyir keçi boynuzı derler. Harnû-
bü’l-hınzîr dahı derler. Ammâ [22] cümle ehl-i Mısr habbü’l-külâ derler. Harnûb-ı 
müntin dahı derler, yaʿnî kokar harnûb demek olur. Yaprakları [23] ayıd yapragına 
benzer bir otdur. Antâliyye’den dahı getürürler ve Manavgât’da beydûn166 derler. 
Bögrülceye benzer, egrice [24] olur ve dâneleri dahı bögrülceye benzer. Bögrülce 
gibi habbı olur, ol ecilden habbü’l-külâ derler ve bögrek [25] agrısına dahı nâfiʿdür, 
anunçün böyle demişler. ʿAvratlar bunun bir dânesin yutsalar bir yıl yüklü olma-
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yalar, [38a] [1] eger iki dânesin yutsalar iki yıl yüklü olmaya. Gök yâkût renginde 
olur, bögrülceden büyücek [2] bir dânedür. Ve agacı gâyet yaramaz kokar. Üzüm 
zamânında gâyet katı olur. Eger yapragını tâze iken [3] dögüp yaku eyleseler bal-
gamî şişleri hall ede. Ve iki dirhemin it burnı şarâbıyla içseler rebv zahmetine [4] 
fâʾide eder. Rebv, zîku’n-nefes ile verem ortasında bir marazdur. İçinde olan eger 
diri eger öli [5] oglanı çıkarur. Ve şarâbla içseler baş agrısına fâʾide edüp hayz kanın 
yüride ve ʿavrat [6] togururken sarplansa bunun agacından boynına asakosalar tez 
togura. Bunun yemişini yeseler tez [7] kusdura.

Ensilîs: Yabân mercimegi derler. İki nevʿ olur, bir nevʿi mercimek [8] gibi olur ve 
bir nevʿi kemâfîtûs yapragına benzer. Bundan dört dirhem istiʿmâl olınsa sidigi [9] 
tutulana ve bögregi agrıyanlara ve uçuga fâʾide eder. İki nevʿin dahı sahk edüp gül 
yagıyla [10] karışdurup su katup ʿavratlara şâf  gibi götürseler rahm şişlerine nâfiʿdür. 
Kemâfîtûsa [11] benzer nevʿin Diskûrîdûs kavli üzere sirkencübîn ile içseler sarʿa nefʿ 
verür. Ammâ bu otlarun [12] Rûm’da çok istiʿmâli yokdur. Ammâ Şeyh Dâvud bu 
ota enîlîs demiş.

Enfirâ: [13] Bu ota yavaş otı derler, vahşîleri yavaş eyledügiyçün derler. Ve asrûn167 
dahı derler ve asûsîr168 dahı [14] derler. Büyük agaç olur, yapragı bâdeme benzer ve 
buyan yapragına benzer. Kurusınun râyihası ʿaynî ile [15] şarâb râyihası gibidür. Bu 
otı bişürüp bir tarîk ile vahşî cânavarlara içürseler âdeme üns tutar. [16] Ve gövdede 
olan yaramaz çıbanlara yaku etseler bitürür.

Enderûsârûn: Yûnânîler bu ota [17] ʿatârûn169 ve mâlâkînus dahı derler. Müstaʿ-
mel degildür. Küçük nohûd yapragına benzer. Ekin arasında çok [18] biter, üzerinde 
yemişi keçi boynuzına benzer. İçinde mercimege benzer kızılca yemişleri olur. Bunı 
kaynadup [19] suyın içseler miʿde zahmetlerine fâʾide edüp kuvvet vere ve süddelere 
dahı nefʿ verür. ʿAvratlar [20] tohmın dögüp ʿasel ile cimâʿdan evvel götürseler aslâ 
yüklü olmazlar.

Endâhîmân: [21] Kavl-i İbni Baytâr, Kirmânî bir devâdur. Kavl-i Râzî ve Diskûrî-
dûs istıtlâk-ı batna nâfiʿdür. [22] Bunun bedeli kendü kadar tîn-i ermenî ve kendü 
kadar nâr kabugıdur ve nısfı kadar sandaldur. [23]

Enderûtâkes: Nohûdun berrî nevʿidür. Aslâ yapragı olmaz. ʿArabda mellâhlar 
kesemleh170 derler. Uçlarında nohûd [24] gibi tohumları olur. Eger tohmından iki 
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dirhemin şarâbla içseler istiskâlu kişiyi çok tebevvül etdüre. [25] Ve kaynadup nıkrîse 
yaku eyleseler fâʾide eder. Bâkî sanʿatı nohûd tahrîr olındukda hı bâbında hum-
mâs-ı berrî [38b] [1] deyü zikr olınur.

Enbetrûn: Yabân pırasasınun bir nevʿidür. Taglarda biter, yapragı gendeneye [2] 
benzer. Taşlar arasında ve deniz kenârında dahı biter. Bu otı Dâvud peygamber 
ʿaleyhi’s-selâm balıyla içürseler [3] safrâyı ve balgamı ishâl eder.

Ünsü’n-nefs: Keyiflüce ot derler bir otdur. Sarı çiçek [4] dahı derler. ʿArab ve 
Firenk vilâyetlerinde müstaʿmel degildür. Eşkâli yokdur. Rûm’da kırlarda biter. [5] 
Tere yapragı gibi yapragı olur, çiçekleri sarı olur. Türkler sarı çiçek derler. Bu otı [6] 
koyun yese südi çok olur. İçmiş kimselere şarâb keyfi gibi keyf  verür, asla humârı 
[7] olmaz, meşhurdur. Bu otun tâzesin dögüp eşribe eyleseler gâyet müferrihdür. 
Teşvîşleri [8] ve efkârı ve mâlihûlyâyı ve sevdâyı giderür. Rûm’da çokdur. Cümle 
çobanlarun maʿlûmıdur.

Enba: [9] Enbec deyü henüz zikr olınur.

Ankarâkûn: Devâ-yı fârisîdür. Merîhe derler, haremî dahı derler. Bunı istiʿmâl [10] 
edenlerün hıfzı ziyâde ola.

Enbec: Enbec mürebbâsıdur. Ammâ enbec demek mutlak mürebbâ demekdür. [11] 
Ve enbec erik agacı gibi bir agaçdur. ʿArab vilâyetinde ekerler, çok olur. İki dürlü 
olur. Bir nevʿi [12] bâdem gibi olur ve tatluca olur; ammâ bir nevʿi erik gibi olur, 
andan sonra giderek tatlu [13] olur. Râyihası latîf  olup ʿAcem vilâyetinden gelmedür 
derler. Râyihası ve tuʿmı ke-ennehu mevz gibirekdür. [14] Agacı cevz agacı kadar 
olur ve yapragı dahı cevz yapragına benzer. Tatlu nevʿi sarı olur, ekşi nevʿi [15] kır-
mızı olur. Nefʿi ehlîlec ve emlec mürebbâsına karîbdür.

Enderâsiyûn: Bu ota Endülüs [16] ʿ Acemiyyesi üzere ve Lâtîn lisânı üzere yerbetûn 
ve yerbetûr dahı derler. Râziyâneye benzer. İbni Baytâr [17] kavli üzere ye bâbında 
yerbetûr deyü zikr olınur.

Enbûbü’r-raʿî: Baʿzılar çoban tayagı ve [18] baʿzılar çoban düdügi otıdur dediler, 
ammâ hayyü’l-ʿâlem nevʿinden dahı derler. Kavl-i Mesîh esahhı hayyü’l- [19]ʿ âlem 
olmakdur.

Enâkîrâ: Gözendeki otı derler. Anâgâlis deyü henüz zikr olınmışdur. [20]

Enbâlus: Bag asması maʿnâsınadur. Yûnânîdür.

Enbâlus ebûkûris: Bag şarâbıdur. [21] Yûnânîdür. Enbelî kırâsî demek olur, bag 
şarâbı demekdür.

Enbâlus agriyâ: Yabân asması demek [22] olur.
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Enbâlus lûkâ: Bag sarmaşıgıdur. Fâşerâ deyü fe bâbında zikr olınur.

Enbâlus pâleyâ: [23] Eski bag demek olur, ammâ kermü’l-esved maʿnâsına fâşi-
ristîn deyü fe bâbında zikr olınur. [24]

Ûhlâl kustâ: Ehlâl kustâ dahı derler. Reyâhîn nevʿidür, ammâ hâddü’r-râyihadur 
yaʿnî hiddetlü agır kokusı [25] vardur. Evlerde ekerler, beyâz ile yeşil mâbeyninde bir 
reyhândur. Bunı dahı bâdrencbûye fiʿlinde ve menfaʿatinde derler. [39a] [1]

Ûrmâlî: Ûmâlî dahı derler. Dâvud peygamber ʿaleyhi’s-selâm balı derler. Tedmür 
dahı derler bir agaç budagından alurlar. [2] Tuʿmda tatlu ve koyulukda ʿasel gibi 
olur. Aʿlâsı eski ve sâfî ve galîz yaʿnî koyu olandur. [3] Tabîʿatı hâr u ratbdur. Kavl-i 
Minhâc harâreti rutûbetinden ziyâdedür. Ve çıbanlu yaş uyuza [4] yaku eyleseler 
müfîddür ve mafâsıl agrılarına dahı muvâfıkdur. Ve göze sürme gibi çekseler zul-
met-i ʿayna nâfiʿdür. [5] Bundan yigirmi dirhem kadarın rubʿı kadar suyla ezüp 
içseler yaramaz hıltı giderür ve safrâyı [6] ishâl ede ve sinir agrısına dürtseler fâʾide 
ede. Çok yeseler uyku getürür, lâyık olan [7] budur ki bunı içseler uyumayalar, zîrâ 
ishâl etmesi bâtıl olur.

Evmâdâ: Eşek hıyârınun [8] ʿusâresidür. Kaf  bâbında kıssâʾü’l-hımâr deyü zikr 
olınur.

Evrâsâliyûn: Tag kerefsi [9] yaʿnî yabân kerefsidür. Evrâ Yûnân’da cebel demek-
dür, sâliyûn kerefs demekdür. Fe bâbında fatrâsâliyûn [10] deyü zikr olınur. Ammâ 
baʿzılar bunı maʿdenûsdur derler.

Evkatâriyûn: Kuzı butragı [11] derler. ʿAyın bâbında gâfis deyü zikr olınur.

Evnatûliyûn: Yabân kabagı derler. Kabaga benzer bir [12] otdur. Tâze yaraları 
fi’l-hâl bitürür ve üzerine ekseler şişlerin dahı giderür. Baʿzılar [13] bu ota evnûtîlûn 
derler.

Evkîmen: Tag reyhânıdur. Be bâbında bâdrûc deyü zikr olınur. [14]

İvezz: Ördek kuşı Türkî; murg-ı âbî Fârisî; har-bat ʿArabî; vâzyî Süryânî; hînâ 
rîn [15] Rûmî; pîlârgis Yûnânî; pâpya Rûmî. [Sularda bulınan] ördekden büyük 
olmakdur. Tabîʿatı hâr u ratbdur. [16] Gerçi âdemi semirdür, ammâ bedeni fezalât-ı 
galîze ile toldurur. Evlâ budur ki bunı bogazlamazdan [17] evvel bir mikdâr kireci 
bogazından mâsûra ile üfüreler, andan bogazlayalar ve issi otlar ile bişüreler. [18] 
Eger büryân ederler ise zeytle etmek efdaldür zîrâ miʿdeye sıklet verür. Ve suda 
olan [19] ördek hummâ getürür. Bu ikisi dahı sakîldür, ammâ miʿdede hazm oldukda 
çok gıdâ verür [20] ve şehvet-i bâhı tahrîk eder. Ve yumurtasınun sarısı kûlunca ve 
riyâha ve devvâra nâfiʿdür, [21] beyâzı degildür.
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Ûnûmâlî: Şarâbla ʿasel demekdür. İki desti şarâba bir desti bal koyup kaynadur-
lar. [22] Bozun ve bozu dahı derler. Bunı içseler içi yumşadur ve bevli yüridür, ammâ 
taʿâm üzerine [23] içseler zarar eder ve taʿâm iştihâsın giderür. Ammâ bir nevʿi dahı 
olur, müselles ve mey-puhtenc şeklinde [24] olur. Şarâba ʿaseli [az] katarlar ve issi 
otlar korlar, ana dahı bozun taʿbîr ederler. Bu şekl olan taʿâm [25] üzerine içilürse issi 
otlar zarar vermez. Nihâyet gâyet hârdur, kış günlerinde içmek gerekdür. [39b] [1] 
Çok içse sudâʿ verür ve yürek şişir[ür].

Evrâkü’z-zeheb: Altun varakdur. Bunlarun [2] ismi zel bâbında zeheb deyü zikr 
olınur. Bunun tabîʿatı yâbisdür, latîfdür. Iztırâbsız ekkâldür, [3] lahm-ı zâʾidi yer. 
Berş ve efyûna zarf  edüp ehl-i keyf  olanlar keyfin bununla yutsalar evvelâ [4] bo-
gaza yapışmaz ve keyfün acılıgı kâr etmez. Kalbe ferah ve neşât verdüginden fi’l-
hâl keyfi [tez] yetiş[dürür], [5] husûsan bâde söylese fevrî zuhûr eder. Ehl-i keyf  ol 
ecilden keyf  yiyüp ʿaklı [6] kâmil erişmedin bolay kim keyfim yetişe idi deyü buldugı 
yâveyi söyler ve gayrınun sözinden [7] safâ etmez de keyf  hazz etmez deyü bahâneyi 
keyfe bulur.

Üvez: Üvez, mûşmula ve gögem gibi [8] bir yemişdür. Ve müdevverdür. Hâmı 
yenmez, kararur andan yenür. Alma çekirdegi gibi çekirdegi olur. Baʿzılar [9] buna 
nabk-ı rûmî derler. Ekser Silivri ve Rodôscuk etrâflarında ve Agriboz Cezîresinde 
çok olur. [10] Nabk-ı rûmî ʿArabî; üvez Türkî; sîb-çe-i deştî Fârisî; âvdâ Rûmî; sôrbâ 
Lâtîn; asperlerîn171 [11] Nemse, Mâcar; sôrbâs İspânya; kôrmînârâ Fırânca; üvezyâ 
Rûmî; ûvezî Rûmî. [12] Bu yemişün hâmı kâbızdur, ammâ ekle sâlih oldukda bârid 
ü ratbdur. İki nevʿ olur. Bir nevʿine yabân [13] üvezi derler, yemişleri dahı küçük olur, 
ammâ agacı ve yapragı büyük nevʿi gibidür. Nevʿan sögüt [14] yapragına benzer dahı 
büyücek olur.

Ûfrâciye: Gözlük otıdur derler. Sakız [15] Cezîresinde biter bir otdur. Bir karış 
uzunlugı vardur, yapragınun kenârlarında dikenleri olur. [16] Tabîʿatı hâr u ratbdur. 
Baʿzılar bunı süfûf  edüp şarâbla içerler. Arnâldô nâm hekîm gözlüge [17] muhtâc 
kimesneleri ekser bu ot ile kurtardum, gayrı güzellige muhtâc olmadı derler. Ve bir 
mikdâr kâbızdur [18] ve bir mikdâr acıdur. Çiçekleri beyâz olup bir mikdâr sarıya 
mâʾilcedür. Güz eyyâmında biter. Eger tâze [19] eger kurusını yeseler göz emrâzına 
nâfiʿdür. Göze hiddet verür. Her-bâr bundan yeseler göze kuvvet [20] verür. Bunı 
ekser turşî edüp hıfz ederler. Eger gözde mâdde bürûdetden ve gılzetden ola, [21] 
bundan eyü ʿilâc olmaz derler. Arnâldô nâm hekîm bu ot ile çok kör olmış adamun 
gözi [22] açıldı der.
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Evâkînûs: Bülbûsa benzer bir otdur. Rûm’da müstaʿmel degildür ve tasvîri dahı 
[23] yokdur. Diskûrîdûs bülbûsa benzer demiş, çiçegi ve köki boz şekl olup köki bül-
bûs gibi [24] olur demiş. Câlînûs dahı basalü’z-zîr gibi bir otdur demiş. Derece-i 
evvelde müceffifdür, ikincide [25] müberrid demiş. Bu otun depesi degirmice olur, 
toptolu tohm olur. Bu otı şarâbla yaku edüp [40a] [1] kasuga ve sâʾir kıl bitecek 
yerlere ursalar kıl bitürmeye. Ve yemişini sıkup şarâbla karışdurup [2] sarılık içün 
içseler sarılıgı giderür. Ve kökini şarâbla yaku edüp her kimün kasugına ursalar [3] 
degme hâliyle ihtilâm vâkıʿ olmaya. Ve kökin kezâlik içseler eski ishâlleri gidere, 
kabz ede, bevli yüride. [4] Ve agulu cânavarlar sokdugına, husûsan böy sokanlara 
fâʾide ede demişler.

Evnûbrûhîş: [5] Uvacık mercimek yapragına benzer kızıl çiçeklü bir otdur. Vîrâ-
nelerde ve yaş yerlerde biter. Tâze yapragın [6] gövdeye sürseler mesâmları açar ve 
cerâhatları tahlîl eder. Ve kuru yapragın şarâbla içseler sidük tutılmasına [7] gâyet 
fâʾide eder. Ve zeytle karışdurup gövdeye sürseler gerü sidügi yüridür. Ve suyın 
şarâbla [8] içseler yine nefʿi mukarrerdür.

Ûnâmâ: Enlik nevʿinden oglan düşürden derler bir otdur. [9] Kavl-i İbni Baytâr 
ûnûmâ demek el-muskitu’l-ecinne yaʿnî oglan düşürdici demek olur. [10] Yapragı-
nun uzunı dört barmakdur ve eni bir barmak olur. Yere düşeni biter, çiçegi ve 
yemişi olmaz. [11] Köki kızılca olur, kır yerlerde biter. Eger yapragın dögüp şarâbla 
içseler karındagı oglancıgı öldürür [12] ve fi’l-hâl düşürür. Ve yüklü ʿavrat üzerinden 
atlasa geçse oglan düşürür derler. [13]

Evbugıloson: At dili derler bir otdur. Yapragı mersîn gibi olur, depesi degirmi 
ve dikenlü olur. [14] Dibinde hilâliyeye benzer bir ot biter. Bu otdan başı agrıyan 
kişinün başına asakosalar agrısı [15] sâkin ola, merhem etseler cerâhati yumşada.

Ûkîmûndâs: Bâdrûca benzer demekdür. Afrîkiyye tüccârları [16] husûsan Tunûs 
halkı lesîʿa172 derler. Kavl-i İbni Baytâr ve Diskûrîdûs ahyûn ve kalâtâriyûn173 [17] 
derler. Tohmı çörek otı tohmına benzer. Otınun ve kökinün nefʿi yokdur ammâ to-
hmınun vardur. Şarâbla [18] tohmın içseler efʿâ sokdugına ve sâʾir agulara müfîddür. 
[19] Ve fülfül ve mürr ile içseler ʿırku’n-nisâya müfîddür.

Ûzûbefhî: Bu ota ekin bogan derler. Ûzûbefhî demek hânıku’l-kersene demekdür. 
Mısr’da esedü’l-ʿades [20] ve hâlûkî derler, zîrâ yanında olan hubûbâtı helâk eder. 
Ayruk gibi bir şeydür. Tarâsîs [21] nevʿindendür. Diskûrîdûs kavli üzere bu ota lâvün 
derler. Ehl-i Kıbrûs fersîkî derler. Kırmızı [22] şekil, kamış gibi otdur, beyâz şekl 
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çiçegi olur. Ammâ köki gâyet yaramaz, berk olur. Ammâ bu otı [23] tez bişmeyen 
hubûbâtun her kankı nevʿine bir mikdâr kosalar tez bişer, hubûbâtun düşmenidür. 
Kudret-i [24] İlâhî ile tarlalarda mukârin olsa [bile] hubûbât helâk olur. Tencerede 
mukârin olsa fi’l-hâl hall [25] olur. Diskûrîdûs kavli üzere helyûn dedükleri dilkü 
kuyrugı otı gibi çig ve bişmiş [40b] [1] yerler. Bunun tabîʿatı kavl-i Câlînûs üçün-
cide bârid ve müceffifdür. Aslâ bişmez, ete kosalar tez bişe. Bundan [2] çok yeseler 
bedene zararsızdur.

Ûlîzâ: Hubûbâtdan bir nevʿdür, kenîb derler. Ehl-i Yemen dahı [3] kenîb derler, kef 
bâbında zikr olınur.

Ûzer: Yûnâniyye lisânı üzere su demekdür, [4] kavl-i İbni Baytâr. Mim bâbında mâʾ 
deyü zikr olınur. Mâlâ Yesiʿ kavli üzere eger ûzere mâlî zamm etseler [5] ûzer mâlî 
olur yaʿnî mâʾüʼl-ʿasel demek olur.

Ûniyâ174: Su teresi yapragına benzer bir otdur. [6] Türkler bir dürlü gelincik çiçegi 
otıdur derler. Yaprakları güve yemiş gibi delük delük olur. Bunı [7] dögüp sıksalar, 
suyın göze dürtseler karardugın giderür. Fiʼl-cümle gelincik otı envâʿı göz [8] ʿillet-
lerine müfîddür.

Ehlâ kustâ: Reyâhîn nevʿindendür, ûhlâ kustâ deyü henüz zikr olındı. [9]

Ehlîlec: Dört nevʿ olur. Bir nevʿi sarı olur. Bir nevʿi kara olur, Hindîdür. Bir nevʿi 
[10] dahı kara olur, Kâbilî derler. Ve bir nevʿi dahı ince olur, Sînî derler. Her biri 
mahallinde zikr olınur. [11]

Ehlîlec-i asfer: Sarı helîlec Türkî; helîle-i zerd Fârisî; helîlaʿcâ yûrâkâ Süryânî; 
helîle aspere Rûmî; [12] mîrâbôlânûs Lâtîn, Efrenc; kûntâ Temîmî; kavâyidâ175 Te-
mimî. Aʿlâsı iri ve tatlu olup agır olmakdur. [13] Tabîʿatı evvel derecede bârid ve ikin-
cide yâbisdür. İstirhâ-yı ʿayna ve demʿa ki göz yaşına [derler], sürme gibi [14] çekseler 
nâfiʿdür. Hafakân-ı merârî içün yeseler müfîddür ve bunı dögüp diş diplerine ekseler 
[15] kanını menʿ eder ve dişlerini berk eder, etin bitürür ve müshil-i safrâdur ve azacık 
balgamı dahı sürer. [16] Ve bunun şerbeti nakûʿ olsa yedi dirhemdür, on dirheme 
degin câʾizdür. Ammâ yalınuz beş altı [17] dirhem olsa mukavvî-yi miʿde ve dimâgdur 
ve istirhâ-yı miʿdeye dahı muvâfıkdur. Kavl-i Mesîh safrâyî [18] isitmelere nâfiʿdür 
ve bedende ʿârız olan sivilcülere ve çıbanlara dahı nâfiʿdür ve cümle issi şişlere [19] 
muvâfıkdur, içi pâk eder. Kavl-i Rûfes yerakâna ve talak agrısına nâfiʿdür, miʿdeyi ve 
bagırsagı ahlât-ı [20] merâriyyeden pâk eder. Bunun ziyâdesi Takvîmüʼl-Edviye kavli 
üzere miʿdeye muzırdur, illâ ʿunnâb [21] suyı yâ kesîrâ ıslâh eder.
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Ehlîlec-i esved: Kara helîle Türkî; Hindî helîle Türkî; helîle-i siyâh Farisî; [22] 
helîleti ekâmâ Süryânî; helîle-i mevîzek Şîrâzî; mîrâbôlân nigrô Fırânca; mîrâbôlân 
nîgrô Lâtîn; [23] mîrâbôlânî mâvrô Rûm. Bunun aʿlâsı Hindîdür. Siyâh ve berk ola. 
[Tabîʿatı] evvel derecede [24] bârid, ikincide yâbisdür. Kavl-i Minhâc aʿlâsı Hindî ve 
Çînîdür. Züʼl-minkâr ola. Bunun fiʿli Kâbilî [25] helîlecden azdur. Baʿzılar bunı hâr 
dahı demişler. Levni sâfî eder, cüzâma ve talak agrısına nâfiʿdür. [41a] [1] Tabʿı 
tutar ammâ müshil-i sevdâdur. Bevâsîre fâʾide eder [ve eger] kavursalar tabʿı tu-
tar, göze çekseler bâsıraya [2] kuvvet verür. Menkûʿınun şerbeti beş dirhemden on 
dirheme varıncadur. Nakîʿ olmayanun üç [3] dirhemden beş dirheme varıncadur. 
Bunun cigere zararı vardur. Kavl-i İshak ʿasel ıslâh eder. Kavl-i [4] sâhibüʼl-ʿAkâkîr 
rîvend ve ʿasel ıslâh eder. Kavl-i Erbiyâsûs ʿilel-i sevdâvîye nâfiʿdür. Bedende ʿarız 
[5] olan riyâha ve şakîka ki bürûdetden ve rutûbetden ola, nâfiʿdür. Levni sâf  eder, 
sevdâya ve dehşete [6] nâfiʿdür. ʿAklı ve hıfzı arturur, baş agrısına dahı nâfiʿdür. 
Bunun bedeli helîlec-i kâbilîdür.

Ehlîlec-i kâbilî: [7] Helîlec-i kâbilî degirmi olur Türkî; helîle-i kâbilî Fârisî; helî-
leti kâbilâ Süryânî; helîle-i kâbiliyye Rûmî; mîrâbôlânis kâbili [8] Lâtîn Efrencî. 
Bu Hind’de bir agacın yemişidür ki cümlesinden büyük olur. Aʿlâsı agır ve tolı 
olmakdur, [9] ammâ suya bıraksalar batmaya. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür ve iʿtidâlen 
harâreti vardur. Hıfzı ve aklı arturur, baş [10] agrısına, istiskâya, eski isitmelere fâʾide 
eder. Kûlunca müfîddür. Balgamı ve sevdâyı ishâl eder. [11] Kavrılmış gerekdür. Miʿ-
deyi ve yüregi cümle balgamdan ve sevdâdan pâk eder. Sarʿa ve sekteye ve fâlice ve 
lakveye, [12] vesvâsa nâfiʿdür. ʿAsel ile maʿcûn etseler müfîddür. Menkûʿun mikdâr-ı 
şerbeti on dirhem, gayr-ı menkûʿun [13] beş dirheme varınca câʾizdür Hafakâna 
dahı nâfiʿdür, ammâ başa ziyân eder. İllâ ʿasel ıslâh eder. Sâhibüʼl- [14] ʿAkâkîr ʿûd 
şarâbı yâhûd enîsûn ıslâh eder.

Ehlîlec mürebbâ: Helîle-i kâbilî ki kâbilî mürebbâsı derler. [15] Kavl-i Minhâc 
miʿdeye kuvvet verür, taʿâmı hazm etdürür ve miʿdenün gerilmesin giderür. Bevâsî-
re [16] nâfiʿdür, balgamî süddeleri giderür, açar. Dişe ve diş diplerine kuvvet verür. Ve 
bir yıla degin her gün [17] mürebbâsın yiyüp çekirdegi agızda eriyince tursa kılları 
kara tutar ve insânı kuvvetlü eder ve kocalık [18] getürmez.

Eydaʿ: İki kardaş kanı derler, meşhûrdur. Demüʼl-ahaveyn deyü dal bâbında zikr 
olınur [19] ve şiyân ve kıntâ deyü şın ve kaf  bâbında dahı zikr olınur.

Eyhukân: Yabân kerdemesi derler. Cırcîr-i berrî [20] deyü cim bâbında zikr olınur.

İyyel: Yabân keçisidür, keçi geyigi dahı derler. Dört nevʿ olur. [21] Bir nevʿi çeş-
melerde ve su kenârında sahrâlarda gezer. Anun rengi sarı olur, iyyel nevʿinün 
cümlesinden [22] bu nevʿi latîfdür. Ve bir nevʿi ʿUmmânî taglar[ın]da olur ki Basra 
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kurbında Bahreyn derler, incü çıkdugı yerdür. [23] Ve bir nevʿine vuʿul derler, sovuk 
yaylak yerlerde olur. Ve bir nevʿine bakarüʼl-vahşî derler, taglar eteginde, agaçlu 
yerlerde [24] olur. Tabîʿatı cümlesinün berâberdür. Meselâ bunlarun erkegi hasta 
olsa yılanı yiyüp sıhhat bulur. [25] Ve bakarüʼl-vahşî dedüklerine Fârisî lisânında 
gâv-ı kûhî ve baʿzıları gevezn derler. Sıgın geyigi bu nevʿdendür ki [41b] [1] burnını 
yılanun delügine koyup nefesi ile yılanı mıknâtîs demüri çıkarur gibi çıkarur ve 
ibtidâʾ [2] kuyrugından tarafın yer. Yılan dahı lâ-büdd anun bir yerin sokar. Tamâm 
yedükden sonra hiddetinden ve yılanun [3] ısırdugından hiddet ve yankunlık hâsıl 
olup gözinden su akar ve gözinün pınarında [4] olan çukurcada göz suyı cemʿ olup 
müncemid olur. Mürûr-ı rûzgâr ile kulak kiri ki vesah derler, [5] o şekl olup andan 
ol sıgını öldürdüklerinde ol vesahı alurlar. Sümûmât defʿinde tiryâk-ı fârûk [6] ve 
pân-zehr ʿamelin eder ve pân-zehr dahı derler. Kavl-i İhtiyârât ve Minhâc bun-
larun dört nevʿinün [7] dahı kuyrugında zehr cemʿ olur. Ammâ sıgın dedügimüz 
nevʿinün kuyrugında olan cidden zehr-i kâtildür. [8] Ve bunı öldürdükleri vakit İh-
tiyârât kavli üzere lâzım olan budur ki meselâ bunı bogazladuklarında [9] bir kimse 
dahı kuyrugın kesüp bıraga. Ammâ iyyel dedükleri hayvân ki kitâblarda yazdugı 
üzere, ʿAcâyib-i [10] Mahlûkât tasvîri üzere maʿz-ı cebelîdür ki yabân keçisi gibidür. 
Erkegine iyyel derler ve dişisine ârvâ derler. [11] Ekser hâli bakar-ı vahşî nevʿine 
müşâbihdür. Meselâ iyyel dahı yılda bir kerre boynuzın düşürür ve kaç yaşında [12] 
ise boynuzları ol kadar bogumlu olur. Ammâ geyikde dahı olur. Bu nevʿini yılan 
soksa su kenârlarında [13] taş altında yengeç bulup yer, yılan zehrinden halâs olur. 
Bunun dişisini ki ârvâ demişidük, [14] eger kurt ardında yürise kurd hamlin bıragur. 
İmdi geldük maksûd olan bu envâʿınun [15] adına. Efrencîler tâynû de môntânye, 
Rûmîler lâfi vuynôkî ve terânûz vuynôkî ve Lâtîn lisânı üzere [16] kâbra môntânye 
derler. Maʿz-ı cebelî demek olur. Kavl-i Câlînûs bunlarun [17] etinden galîz kan 
hâsıl olur. Kavl-i Şeyhüʼr-reʾîs bunlarun eti galîzdür, ammâ miʿdeden tez geçer ve 
bevli [18] yüridür. Kavl-i Râzî bunun aʿlâsı tâze olup issi günlerde sayd olandur ve 
bişürdüklerinde [19] kebâbından gayrısına yag ve sirke katalar ve kebâbına kemnûn 
ve sarmısak ve sirke katalar, andan kebâb edeler. [20] Ve üzerine şarâb-ı encîr ve 
mâʾü’l-ʿasel yâhûd müselles içeler. Kavl-i Diskûrîdûs bunun boynuzın [21] yakup 
iki miskâlin kesîrâ ile içseler kan tükürene ve bagırsak yaralarına ve eski ishâle ve 
yerakâna [22] ve mesâne agrısına nâfiʿdür. Hâyız ʿavratun rahminden seyelân eden 
rutûbât-ı müzmine muvâfık [23] edviye ile içüreler, muvâfıkdur. Ve bunun boynuzı 
yakmasınun sanʿatı oldur ki bir çömlege koyup [24] agzını tîn ile berkidüp tâ beyâz 
olıncaya degin külhanda yâhûd âteş altına koyalar. Andan sonra [25] çıkarup akâkıyâ 
gibi yuyalar. Ol takdîrce göz mevâddına ve yaralarına istiʿmâl edeler, muvâfıkdur. 
[42a] [1] Ve dişler içün senûn eyleseler dişe cilâ verür. Ve buhûr eyleseler haşerât 
kaçar. Ve sirke ile [2] kaynadup mazmaza eyleseler diş agrısın sâkin eder. Havâss-ı 
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İbni Zühr’de budur ki bunun [3] yanmış ve beyâz olmış boynuzınun hâssiyyeti bu-
dur ki sirke ile karışdurup baras ve behak [4] ʿilletlerine güneşde sürseler giderür. Ve 
içseler talakı defʿ eder. Ve ayunun yagıyla karışdurup [5] el ayak yaruklarına sürseler 
şifâ verür. Ve oglancıklar agzında hâsıl olan kulâʿa ki sivilcülerdür, [6] müfîddür. Ve 
ʿavratlar memesine ve kasugına sürseler hayzı akıdur. Ve bunun yaş boynuzını [7] 
ʿavrat kendüde götürse âsânlıgıla togura. Kavl-i Diskûrîdûs bunun erkeginün [8] 
penîr mâyesin ʿavrat pâk oldukdan sonra kendüde götürse hâmile olmagı menʿ 
eder. İnfeha-ı [9] iyyelde dahı bu devâ zikr olınmışdur. Bunun yagını teşennüce 
sürseler nefʿ verür. Kavl-i İbni Zühr [10] bunun derisin götüren kimsenün yanına 
yılan gelmez. Kavl-i Diskûrîdûs bunun boynuzın [11] âteşde kavurup yeseler bagır-
sak yarasına nefʿ verür, ishâli tutar ve sihâm-ı ermeniyye [12] dedükleri zehr-nâk ok 
demrenleri yarasına yaku edeler, muvâfıkdur. Ve anun kazîbini yaʿnî [13] zekerini 
kurudup ve sahk edüp içseler bâhı ziyâde edüp zekeri kıvâma getüre ve kolında [14] 
götürseler haşerât ve yılan şerrinden emîn olalar. Kavl-i Havâss-ı İbni Zühr bunun 
kuyrugınun [15] derisini eti ve kemügi ile yakup şarâbla sahk edüp iki butları arasına 
sürseler [16] fiʼl-hâl zekeri kıyâma getürür ve her hayvâna dahı bu minvâl üzere tılâ 
olınsa bu ʿameli eder. Ve iyyel [17] makûlesinün gövdesine ok demreni batsa varup 
müşk-i tarâmşîʿi bulup yer, andan [18] ol demren kendüden düşer. Ve baʿzılar derler 
ki yanmış iyyel boynuzı kûlunc emrâzına nâfiʿdür. [19]

Îrsâ: Gök sûsen köki Türkî; benefşe köki Türkî; gök zanbak köki Türkî; yabân 
zanbak köki [20] Türkî; binc-i îrsâ Fârisî; binc-i âsmâncûnî Fârisî; binc-i sûsen-i 
sahrâyî Fârisî; îrde Lâtîn; îris [21] Rûmî; îrsâ Süryânî ve Yûnânî; bılâû celcen Nem-
se, Mâcar; yiryû kârzulû İspânya; glâyöl Fırânca; sûsen [22] ʿİbrî. Îrsâ demekdür. 
Kavs-i kuzah demekdür. Zîrâ îris, kavs-i kuzah derler. Ol takdîrce îrsânun [23] çiçegi 
âsmângûnî ve nevʿan üzerinde sarı ve ak ve lâcüverdî şekilde rengi olmagla kavs-i 
[24] kuzaha yaʿnî elegim sagmaya teşbîh etmişler. Bunun aʿlâsı köki berk ve siyâh ve 
saçagı çok olmakdur. [25] İstiʿmâl olınan kökidür ve râyihası latîf  olmakdur, hattâ 
buna benefşe köki deyü galat ʿibâret [42b] [1] olmaga [bâʿis] râyihası latîf  oldu-
gı içündür. Ve muharrik-i ʿattâsdur yaʿnî agsırmak getürür. Kavl-i Minhâc aʿlâsı 
Hindî [2] olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Baʿzıları evvelde dahı 
demişler. Kavl-i İhtiyârât fâlice ve [3] teşennüce ve sudâʿ-ı müzmine müfîddür ve 
latîf  ve feth edicidür. Eger kelefe ve nemeşe tılâ olınsa zâʾil eder. Gögsi [4] ve öykeni 
ahlât-ı galîzeden arıdur, hayz ve bevli dahı akıdur. Ve yılan sokdugı mevziʿe yaku 
etseler [5] muvâfıkdur. Balgamı ve öksürügi dahı giderür, gâyet nâfiʿdür. Ve sirke ile 
cânavarlar ısırdugına ve talaklu [6] olanlara içürseler nefʿ verür, fiʼl-cümle öldürici 
zehirler hiddetine nâfiʿdür. Bundan yedi dirhem mikdârı [7] mâʾüʼl-ʿasel ile içseler 
yanmış safrâyı ve galîz balgamı çıkarur ve uyhu getürür. Kavl-i Câlînûs ʿırkuʼn-nisâ 
[8] ve fâlice gâyet münâsibdür, husûsan bunı yagda bişürüp ve ol yagı ʿırkuʼn-nisâya 

122 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



sürmiş olalar, [9] nefʿ verür. ʿAvratlar fetîl gibi edüp götürseler oglancıkları düşü-
rür. Bunı meslûka gibi edüp [10] hanâzîre ve berk şişlere ursalar mülâyim eder. Ve 
yaralarun nâsûrına ekseler lahm-ı zâʾidin giderüp [11] pâk eder. Ve gül yagıyıla ve 
sirke ile başa yaku eyleseler agrısın giderür. Ve burna tamzursalar yaramaz [12] 
kokusın giderür. Ve matbûhını agızda mazmaza eyleseler diş agrısına nâfiʿdür ve 
gargara olınsa bogaz [13] agrılarına ve şişlerine muvâfıkdur. Yagından dahı kulaga 
tamzursalar agrısın sâkin eder. Ve nezelâtı [14] menʿ eder. Ve yagı bevâsîr agzın 
açıcıdur. Kavl-i Râzî su ishâlinde bedeli iki dânk vezni [15] mâzeryûn ve bir vakıyye 
leben-i lüffâhdur. Kavl-i İshak bin [Huneyn] öykene muzırdur, illâ ʿasel ıslâh eder. 
[16] Kavl-i İhtiyârât uyhu getürmede bunun tohmı gâyet mücerrebdür. Ve bundan 
agrıyan dişe kosalar dişi [17] koparur, ammâ agrımaz dişe degürmeden hazer edeler. 
Ve Yûnân kitâblarında bunun suyı istiskâya [18] gâyet muvâfıkdur ve galîz ahlât içün 
bundan maʿcûn edüp tedrîcle vereler demişlerdür. [19]

Îdmâmîd: Kavl-i Minhâc bu otun budakları üzerinde sûf  gibi yaʿnî yün gibi bir 
şeyʾ biter, tabʿı [20] imsâk eder.

Ayâric-i rûfes: Devâ-yı ilâhî derler. Ayâric demek müshil demekdür. Ayâric-i rûfes 
demek [21] devâ-yı ilâhî demekdür. Ve ishâlde ayâricler hablardan aʿlâ [ve] esheldür. 
Ve müshilâtdan ol maʿrûf  olan [22] budur ki sevdâdan ve balgamdan hâsıl olan yel-
meşik ahlâtı sürer. Ve dâʾüʼs-saʿlebe dahı muvâfıkdur. Meselâ altı [23] aydan sonra 
istiʿmâl olınup kuvveti dört yıla degin bâkîdür. Sanʿatı mürekkebâtda görile. [24]

Ayâric-i câlînûs: Bu ayâric-i lûgâziye dedüklerinden eltafdur ve ʿ ameli ziyâdedür. 
Felce ve lakveye ve teşennüce [25] ve üşümiş aʿzâya nâfiʿdür ve yelmeşik galîz fezalâtı 
pâk eder. Mesânenün uyuşuklugın giderür, [43a] [1] ıslâh edüp kendü kendüden 
gelen bevli tutar. Şerbeti iki miskâlden dört miskâle varınca [2] câʾizdür. İstiʿmâli altı 
aydan sonradur. Kuvveti dört yıla degin bâkîdür. Sanʿatı mürekkebâtda görile. [3]

Ayâric-i kâgânîs: Ayâric-i kîgânîs dahı derler. Cemîʿ yürek marazlarına, ʿusr-ı 
nefese, devvâra, [4] yanmış sevdâ ki beden-i müfsideden hareket etmiş ola, bogaz 
agrılarından hâsıl olan yaşlu [5] öksürük gibiye ve teşennüc-i imtilâya, kûlunca ve 
evcâʿ-ı mafâsıla ve sarı suya ve ahlât-ı fâsideden [6] hâsıl olan yaramaz çıbanlara ve 
uyuz envâʿına ve kuduz it taladugına ve sudan korkmadan emîn [7] olmasına aʿlâ-
dur. Ammâ ırmak yengeci yanmışı ile bile karışdurup içüreler, beş dirhem vereler. 
[8] Bu takdîrce mezkûr kuduz taladugı sudan havf  eylediyse eşek hıyârı ve hanzal 
suyını [9] bile karışdurup, meselâ hanzal suyı ve eşek hıyârı suyından dörder kîrât 
katmak kifâyet [10] eder, karışdurup birincâsef  suyı ile içüreler. Ve yürek agrılarına 
ve rahm ve mesâne agrılarına [11] kerefs suyı ile vereler. Bunun dahı mikdâr-ı şerbeti 
dört miskâldür. Ve dört yıla degin [12] kuvveti bakîdür. Sanʿatı mürekkebâtda görile.
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Ayâric-i lûgâziyâ: Mübârek ayâricdür. Nefʿi katı çokdur. [13] Ve ishâli âsânlıgla-
dur, meselâ bedenün derin yerlerinden ahlâtı ve fezalât-ı muhtelifeyi cezb [14] edüp 
çıkarur. Andan gayrı yanmış ve müteʿaffin olmış galîzleri dahı çıkarur. Ve sekteye 
ve felce [15] ve lakveye ve teşennüce ve sarʿa ve cüzâma ve dâʾüʼs-saʿlebe ve behaka 
ve barasa ve demregüye ve saʿfeye ve şakîka ve [16] baş agrılarına ve baş dönmesine 
ve sagırlıga ve vesvâsa ve şehvet-i kelbiyyeye ve ʿakl [17] karışdugına ve ʿusrüʼn-nefese 
ve lehse ki suya kanaʿât gelmeyüp dâʾim ʿataş çekmekdür ve yürek ve mesâne [18] 
elemlerine ve nıkrîse ve vecaʿ-ı mafâsıla ve ʿırkuʼn-nisâya ve raʿşeye ve el ve kol 
dertlerine ve dâʾüʼs-saʿlebe ve [19] dâʾüʼl-hayyeye ve yaramaz eski çıbanlara nâfiʿdür 
ve vakitsiz kesilen hayzı yüridür. Şerbeti dört miskâldür. [20] Altı aydan dört yıla 
varınca kuvveti bâkîdür. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinde görile.

Ayâric-i faykarâ: [21] Acı ayâric derler. Baş marazlarına ve miʿde yaşlıgına ve 
mafâsıl agrılarına ve kûlunca ve balgamî kayʾa ve [22] rutûbâta ve fâlice ve lakveye ve 
istirhâya ve dil agırlıgına nâfiʿdür. Şerbeti iki dirhemdür. Altı aydan [23] sonra dört 
yıla degin kuvveti bâkîdür. Sanʿatı mürekkebâtda görile.

Ayâric-i hûfakrâtîs: Bu ayâric Bukrât ayâricidür. Kavl-i Bukrât miʿde rutûbetine ve yara-
maz buhârlardan ʿârız olan baş agrılarına nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti iki miskâlden dörde varınca 
câʾizdür. Altı aydan sonra istiʿmâl olınur ve kuvveti dört yıla degin bâkîdür. Sanʿatı mürekkebâtda 
mahallinde görile.

Îmârûkâlis: [24] Türkçe güz çigdemi derler. İbni Baytâr kavli üzere sarı sûsen de-
miş. Bunı ʿavratlar içseler [25] yâhûd yün pâresiyle kendüde götürseler rahm kanın ve 
yaşın keser ve ʿavrat togurdukdan [sonra] [43b] [1] memelerinde baʿzı issi şişler pey-
dâ olur, ol şişlere dahı uralar, nâfiʿdür. Ve köki ve yapragı âteş [2] yanugına müfîddür.

Îmûnîtis: Yılan bıçagına benzer bir otdur. Baʿzılar yılan bıçagı nevʿindendür de-
mişler. [3] Çok ve ince köki olur. Yemişi ve çiçegi olmaz ve çok müstaʿmel degildür. 
Kavl-i İbni Baytâr hilâl şeklinde [4] bir otdur, sirke ile içseler talakı tahlîl eder demiş, 
ammâ mikdâr-ı şerbeti beyân etmemiş. Kuvvetlü otdur. [5] Çok istiʿmâl olınmaya.

İyârâtûtânî: Kuvvetlüce ot derler. Baʿzılar bu otı aristâ[riy]ûn [6] demek ile bi-
lürler. Budakları bir arşın olur. Yaprakları pelîd yapragına benzer. Eger kökini iki 
miskâl şarâbla [7] içseler agulu cânavarlar sokdugına müfîddür. Ve yapragından bir 
dirhemini seherî, üç dirhem günlük ile [8] ve yetmiş dirhem issi şarâbla dört güne 
dek içseler yerakânı giderür. Ve şarâbla bişürüp gargara [9] eyleseler diş diplerinün 
yaramaz etlerin ıslâh eder. Ve yapragın issi balgamî şişlere yaku etseler ve kayna-
dup [10] bir eve saçsalar ol ev halkı birbirine muhabbet edeler, ol ecilden kuvvetlüce 
ot derler yaʿnî mübârek [11] ot demekdür. Ve suyından rubʿ isitmesin tutanlara 
içürseler fâʾide eder.
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Eyger: Şeyh Dâvud [12] kavli üzere aluçdur.

Îsûsin176: Bu otun tabhı ʿırkuʼn-nisâya nâfiʿdür ve gögüsden akan kana dahı [13] nâ-
fiʿdür. Ammâ bu diyârlarda müstaʿmel degildür. Kendüsini ve tasvîrini görmedük.

Îzâ arîzâ: Bu otun [14] yapragı mersîn yapragına benzer ve çubugı üzüm çubugına 
benzer. Uzun uzun olup birbirine yâhûd [15] yanında buldugına sarmaşık gibi sar-
maşur. Kavl-i Câlînûs bunun tuʿmında gâyet kabızlıgı [16] vardur, bundan içseler is-
hâl dahı kabz eder ve bagırsak yarasına dahı nâfiʿdür. Ve rahimden eskiden [17] akan 
yaşları keser ve cümle kan sızan husûslara müfîddür. Ve yaku eyleseler muvâfıkdur.

Îdîkôn: [18] Buna Hind kamışı derler. Îdîkôn demek Yûnân lisânı üzere Hindî de-
mekdür. Ammâ Hind kamışı [19] bu cins degildür. Nihâyet bu dahı ana müşâbihdür. 
Boyacılar istiʿmâl ederler. Balgamî şişlere ve issi çıbanlara [20] ursalar fâʾide eder.

Îzîfâzin177: Yapragı su teresi yapragına benzer bir otdur. Bir arşın boyı [21] olur, 
azacık kırmızıya mâʾil olur. Çiçegi alma gibi kokar. Yapragın ve çiçegin makʿadda 
ve hâyada olan şişlere [22] ursalar giderür. Ve kökinün unını sinire ve gayrı aʿzâda 
olan yaralara ursalar onıldur. [23]

176 N. ايثوسن
177 N. ايزيفازن
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H A R F Ü ʼ L - B E ʾ

Pâpâgâle ve bebgâ: Alaca Hindî bir kuşdur, gâlibâ tûtîye benzer. Pâpâgâl dedükleri bu 
kuşdur. Şeyh Dâvud kavli üzere bu kuşa zürre derler. Tûtîden artık taʿallüm eder ve Mâlâ Yesiʿ 
kavli üzere züreyk derler. Ze bâbında züreyk deyü zikr olınur.

Bâdinc: Büyük cevz-i hindîdür. Nârenc, rânec, nârçîl deyü nun bâbında zikr olınur. [24]

Bâşık: Atmaca kuşıdur. Fârisîde zummac ve bâşe dahı derler. Şeyh Dâvud kavli üzere tabîʿatı 
ikinci derecede hâr u yâbisdür. Baʿzılar atmaca sâʾir dogandan gıdâya aslahdur derler. Bunun ödi 
göze hiddet verür ve su inmegi menʿ eder. Eger bunu cümle tüyi ile kaynadup baʿde yine zeytde 
kaynadup zeyt kalınca bişürüp ol zeyti sâfî ve ol zeyti gözlere ve ʿırku’n-nisâya ve mafâsıla 
kullanalar ve diz agrılarına dahı nefʿ verür.

Bâkılâ: Bakladur Türkî; cırcîr ʿArabî; fûl ʿArabî; kûmî178 Süryânî; fâkîdâ Rûmî; 
huyûmeyûn179 Yûnânî; kûkâ Rûmî; [25] fâbe Lâtîn; bûnen Nemse, Mâcar; fâyvâh 
Fırânca; pol ʿİbrî. Mısrî ve Nabatî olur. Nabatînün kabzı çokdur. [44a] [1] Ammâ 
Mısrînün tabîʿatı ratbdur ve çok gıdâ verür. Ve tâzesinün fezalâtı ve nefhi çok olur 
ve [2] hazmı dahı geç olur. İmdi tabîʿat-ı bâkılâ iʿtidâle karîbdür demişler. Baʿzılar 
evvel derecede bârid, [3] ikincide yâbis dediler. Ammâ rutûbet-i fazliyyesi vardur, 
husûsan tâzesi ola. Aʿlâsı tolu ve büyük [4] olandur ve kuru ola, tâzesi eyü degil-
dür. Kurusı kelefi zâʾil eder. Kavl-i Bukrât eyü gıdâ verür ve sıhhati [5] saklar. Bunı 
mukaşşer edüp ve ikiye bölüp kan akan mevziʿe kosalar kanı gerü tutar. Ve tavuk 
[6] bogazına asakosalar yâhûd yedürseler gayrı togurmaz olur. Ve maʿsûmlarun 
kasugına dögilmişini [7] yaku eyleseler kıl bitürmez. Ve mukaddem kıl olup tırâşdan 
sonra birkaç defʿa yaku eyleseler kılı [8] eksik eder, bitürmez. Ve kabugı ile bakla 
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behaka muvâfıkdur, gögse ve öksürüge ve zâtüʼl-cenbe ve kan [9] tükürenlere nâ-
fiʿdür. Ammâ gâyet neffâhdur ve geç hazmı vardur ve mâlâyaʿnî düşler gösterür. 
[10] Ammâ südi arturur. Süd vermeyen memeye ve meme şişine ve hâyalara yaku 
eyleseler şişleri giderür. [11] Ve sidügi çok yürise katʿ eder. Arpa unı yâhûd hulbe 
unı ile karışdurup çıbanlara [12] ursalar tahlîl eder. Ve kulak tozı ve göz altı şişlerine 
dahı ʿasel ile ursalar fâʾide eder. [13] Ve şeb-i yemânî ve eski zeytle hanâzîre yaku 
eyleseler fâʾide eder. Ve kabugı ile suda bişürüp [14] sirke ile yeseler bagırsak yarasına 
ve ishâl marazına fâʾide eder, ammâ evlâ budur ki kaynadukdan [15] sonra suyını bir 
defʿa tebdîl edeler, zîrâ enfahı az olur. Eski baklanun nefhi yeni bakladan azdur. 
[16] Bakla âdemi semirdür. Eger unını bâdem yagıyla bişürüp şeker katup yeseler 
öksürügün envâʿına [17] ve bogaz agrılarına ve gögüs huşûnetine nâfiʿdür. Ammâ 
kabuklı baklanun nefhi ziyâdedür ve giciyik peydâ eder. [18] İmdi mukaşşer edüp 
ve yagluca bişürüp tuz ve saʿter ve dârçîn ve biber ve kemmûn ve encüdân [19] ve 
yarpuz ile yeseler münâsibdür yâhûd bakla yedükden sonra zencebîl mürebbâsı 
yâhûd cevârişler yiyeler. [20] Kavl-i İbni Baytâr bunı bişürüp nıkrîse yaku eyleseler 
fâʾide eder ve suyını hınzîrün iç yagıyla [21] nıkrîse ve sinir üzerinde olan çıbanlara 
ursalar fâʾide eder ve memede süd donsa yaku eyleseler [22] fâʾide ede. Eger gül ve 
günlük ve yumurda agıyla karışdurup çıgıt büyüdügine ursalar fâʾide eder. [23] Ve 
kabugın çıkarup ikiye bölüp ayırup alnına yapışdursa gözden akan nezleyi keser [24] 
ve sudâʿa dahı nâfiʿdür. Ve oglancıklar kasugına ursalar geç bâlig olur. Ve şarâb ile 
bişürüp [25] hâya şişlerine ve behaka ursalar gidere. Ve kabugın kıl yolınan yerlere 
yaku eyleseler ince ve zaʿîf  [44b] [1] kıl bitüre. Ve bakla suyıyla yün boyasalar rengi 
aʿlâ olur. Ve sülük urup ve fasddan [2] sonra akan kan durmasa baklânun nısfını üze-
rine ursalar kanı tutar. Bakla çok neffâh oldugıyçün [3] kûlunc artar ve balgamı çok 
eder. Ammâ kavukda ve bögrekde taş etdürmez. Bakla suyı belki bu taşları [4] menʿ 
eder. Çok bakla yemek baʿzılar bâʿis-i hunnâkdur derler. Fiʼl-hâl bâdem yagı yâhûd 
şırlugan [5] yagı içseler defʿ eder. Eger sahk edüp harîrden geçürüp göze çekseler 
göze mâdde indürmeye. [6] Ve sıgırun ödinde bulınan taşdan ki haraza derler, bir 
dânk taş ve bir dirhem bakla unı [7] ile sahk edüp tûtiyâ eyleseler kapakları kızdugını 
giderür. Ve yaş baklayı zencebîl ile yeseler fiʼl- [8] hâl zekeri kıvâma getürür. Ve 
yapragın âteş yanugınun üzerine ursalar nâfiʿdür.

Bâkılâ-yı kıbtî: [9] Siyâh bakladur. Yabân baklası dahı derler. Fârisîde câme der-
ler, câme-i siyeh derler, câmise dahı derler. Cim [10] bâbında câmise deyü zikr olınur.

Bârzed: Bir dikenlü otun zamgıdur. Türkçe tana çadırı derler. Ol [11] zamg günlüge 
benzer. Kınna deyü kaf  bâbında zikr olınur.

Bâkılâ-yı mısrî: Delüce bakla ve termiye dahı derler. [12] Türmîs deyü te bâbında 
zikr olınur.
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Bâdrencbûye: Ogul otı Türkî; kogan otı Türkî; [13] müferrih-i kalbüʼl-mahzûn 
ʿArabî; bâdrengbûye Fârisî; bâdrenbûye Fârisî; bâdreng Fârisî; tûruncân [14] Fâ-
risî; pâlengû Fârisî; tarûhiyyâ180 Süryânî; hartâryûs Rûmî; meserçîn181 Yûnânî; 
melîsa Rûmî; [15] melîssô fîlôrum Lâtîn; abiyâstrûm Lâtîn; melîsun Nemse, Mâcar; 
tôrôncîl sîzrâ İspânya; [16] melîsun Fırânca; sâlyûfilin182 Yûnânî; baklatüʼl-ütrüciyye 
ʿArabî. Aʿlâsı tâze olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede [17] hâr u yâbisdür. Balgamî 
ve sevdâvî ʿilletlere gâyet nâfiʿdür. Agız kokusın hoş eder. Uyuza ve dimâg [18] süd-
delerine müfîddür ve kalbe ve cigere kuvvet ve ferah-ı tâmm verür, kalbe ferah ve 
kuvvet vermede belki [19] nazîri yokdur. Hafakânı zâʾil eder. Zihni sâf  eder. Suyınun 
mikdâr-ı şerbeti yigirmi dirhemdür. [20] Ammâ yapragını ekser sâlûta eyledükleri 
ota katarlar. Katı çok yeseler yan başlarına zararı vardur, [21] illâ samg-ı ʿarabî ıslâh 
eder. Yapragından şarâbla içseler ve yaku dahı eyleseler ʿ akreb ve yılan ve kuduz [22] 
taladugına muvâfıkdur ve kaynadup suyını gerü bunlara dürtseler fâʾide eder. Ve 
matbûhından diş [23] agrısına mazmaza olınsa nefʿ verür. Ve tuzıla bişmiş yapragın 
hanâzîre yaku eyleseler fâʾide eder [24] ve mafâsıla dahı yaku olınsa nefʿ verür. Ve 
tohmınun hâssasındandur ki yapragından, kökinden ve tohmından [25] bir mikdârın 
kurudup cebinde bile götürseler herkes muhabbet ede ve müferrihlıgı dahı gitme-
ye, dâʾim şâd-mân [45a] [1] ola. İhtiyârât-ı Bedîʿî’de mutlak ben kerrrâtla tecribe 
eyledüm der. Bunun tefrîhde bedeli kendü vezni kadar [2] ibrişîm ve dört dânk 
vezni kadar tûrunc kabugıdur. Kavl-i İbni Baytâr bunun suyına ʿavratlar [3] girüp 
otursalar hayızların akıda. Ve yapragın natrûn ile içseler iç agrılarına ve bagırsak 
çıbanlarına [4] ve hunnâka fâʾide eder. Ve zîkuʼn-nefese dahı luʿûkın yedürseler 
müfîddür ve ınçkırugı ve balgamı giderür. [5] Ve bunun bir nevʿi dahı olur, asıl 
tûrunc gibi ol nevʿi kokar. İbni Baytâr kavli üzere evvel [6] nevʿinün hâssası oldur ki 
bundan evvel, her kim götürürse [herkes] muhabbet eder demişidük, ol takdîrce [7] 
bu nevʿi içündür der. Bu nevʿine Rûmîler pâlûte derler. Agır basanlara dahı fâʾide 
eder. Bunun suyından [8] hammâmun ortanca evini sulasalar tüy ürperdügin ve 
isitmeyi giderür.

Pâd-zehr: Pân-zehr [9] dedükleri taşdur. Hacerüʼt-teys deyü hâ bâbında zikr olı-
nur. Gâhî buna pâk-zehr dahı derler. [10]

Bâd-âverd: Boga dikeni Türkî; çakır dikeni Türkî; şeytân degirmeni Türkî; şev-
ketüʼl-beyzâ ʿArabî; bâd-âverd [11] Fârisî; hârbâz Fârisî; bedrevd Şîrâzî; gurbâhûrâ 
Süryânî; akânsâ lûkî Rûmî; lûfînigikî [12] Yûnânî; ispine albâ Lâtîn. Bir nevʿi dahı 
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vardur, şükâʿî derler. İkisi dahı bir tabîʿatdadur. Lâkin bunun [13] dalları yogun ve 
seyrekdür. Fârisîde yine bâd-âverd derler. Süryânîler kalûgâdâtûs ve Hindîler [14] 
dârvigî ve Afrîkiyye lisânı üzere şevketüʼl- ʿibrâniyye demekdür. Kavl-i Diskûrîdûs 
akînâ lûyukî derler [15] demiş. Yaʿnî şevketüʼl-beyzâ demek olur. Buna şeytân degir-
meni demege bâʿis budur ki [16] güz eyyâmında azacık rûzgâr olınca yuvarlanup 
hareket eder. Müdevver, hafîf  bir dikenlü gibi [17] bir şeydür ki kimesne tahrîk 
etmeden hareket etmegle oglancıklar şeytân degirmeni deyü ism vermişler, [18] 
böyle kalmışdur derler. Gâyet beyâzdur, yapragı hamâmeye benzer, dikeni dahı 
uzunca uzunca olur. Sapı [19] barmak kadar yogun olur ve boyı bir arşın kadar olur. 
Evveli ot gibidür, sonra diken olur. [20] Çiçegi benefşî ve beyâz dahı olur ve kızıllu 
aklu dahı olur. Tohmı hasek-dâneye benzer. Aʿlâsı tâze ve yapragı [21] dahı beyâz 
olmakdur. Tabîʿatı evvel derecede hâr u yâbisdür. Baʿzıları evvelde bârid derler. 
Köki bârid ü yâbisdür. [22] Yelmeşik balgamı ishâl eder. Kuvvet-i muhallile ve mü-
fettihesi vardur. Husûsan tohmı ola, balgamî veremlere ve kan [23] tükürene ve eski 
balgamî sıtmalara ve miʿde zaʿfına ve diş agrısına matbûhından mazmaza eyleseler 
nâfiʿdür. [24] Eger kökinün suyından dahı mazmaza olınursa dahı maʿkûldür. Ve 
ısırıcı cânavarlar sokdugı mahalle yaku [25] eyleseler müfîddür. Kavl-i Diskûrîdûs 
bunun kökini kaynadup kan tükürenlere ve miʿde marazlarına [45b] [1] ve eski 
ishâle içürseler nâfiʿdür, bevli idrâr eder. Tohmı küzâza ve cânavarlar sokdugına 
gâyet [2] muvâfıkdur. Köki dâʾüʼs-saʿlebe münâsibdür. Mikdâr-ı şerbeti bir buçuk 
dirhemdür. Kavl-i İbni Baytâr teşennüce bunun [3] suyından içürseler fâʾide eder. 
Ammâ öykene zararı vardur, illâ afsentîn ıslâh eder. Kavl-i Şeyhüʼr- [4] reʾîs balgamî 
isitmelerün defʿinde bunun bedeli şâhteredür.

Bâdıncân: Batlıcan Türkî; bâdıncân [5] Fârisî; pâşengân Fârisî; eneb ʿArabî; magd 
ʿArabî; vagd ʿArabî; hadak ʿArabî; yebrûcî deşînâ Süryânî; [6] bâzrînî Rûmî; melî-
cânî Rûmî; fîsermiyûn Yûnânî; mâlâ ansânâ Latîn. Aʿlâsı katı büyük [7] olmayup 
tatlu şekl olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Ziyâde yag ile bişür-
seler tabʿı [8] mülâyim eder, belki sürer. Ammâ summâk yâ sirke ile bişürseler tabʿı 
tutar. Çok yeseler başa ve göze yaramazdur, [9] zîrâ siyâh kan tevellüd etdürür. 
Andan sevdâ hâsıl olup demregü ve bevâsîr ve göz agrıları [10] ve nezle ve sevdâvî 
marazlar hâsıl eder. Ammâ cigerün ve talagun süddelerin açar. Eski batlıcan ki [11] 
ekser kurudurlar, gâyet yaramazdur. Uyhusuzlık ve sudâʿ ve cüzâm getürür, kelef 
ve seretân ve ciger [12] süddesi îrâs eder. Ammâ sirke katalar, ciger süddesin bu nevʿi 
dahı açar. Ammâ bevâsîr getürür, velâkin çiçegini [13] gölgede kurudup ve sahk 
edüp bevâsîre yaku eyleseler münâsibdür. Ve sarı batlıcanı şırlugan [14] ile bişürüp 
mûm-revgan edüp ol mûm-revgandan topuk ve ökçe ve barmak arası yaruklarına 
[15] ve yaralarına sürseler nâfiʿdür. Ve çiçegini bâdem yagıyıla dögüp ol kadar benef-
şe yagı karışdurup [16] bevâsîre yaku eyleseler defʿ eder. Bâdıncânı yakup hâkisterin 
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yaʿnî külin sirke ile karışdurup [17] sigiller üzerine yaku gibi eyleseler elbette gide. 
Baʿzılar bâdıncân mukavvî-yi miʿde ve nezf-i demi katʿ eder derler. [18] Ammâ su 
ve tuzıla ısladup andan şîrûgan ile bişüreler veyâ tatlu bâdem veyâ sirke ile veyâ 
kerâvyâ [19] ile büryân gibi bişüreler. Bâdıncânun içini on dirhem mikdârı issi suda 
haşladukdan sonra şarâb [20] içinde çok ovsalar ve içseler sidügi yüride. Ve bâdın-
cânun sarusını kabak yagıyıla doldurup [21] furûna koyup sonra ol yagdan kulaga 
tamzursalar fiʼl-hâl agrısın kese. Kavl-i sâhib-i Takvîm [22] bâdıncânun küli âkileye 
ve sigillere enfaʿdur. Veʼl-hâsıl bâdıncânı çok yagıla ve semüz etile bişürseler zararı 
[23] az olur.

Bâbûnec: Pâpâdya Türkî; koyun gözi derler Türkî. Yapragı ve göbegi sarı pâpâd-
ya Türkî; bâbûne [24] Fârisî; behnec Fârisî; tezâyâ Süryânî; anşâmes Rûmî; ersîmûn 
Yûnânî; hâmûmîlâ Rûmî; antemes [25] Lâtîn; kamîlen Nemse, Mâcar; kânsâsliyâ 
İspânya; kâmeminâ Fırânca; kâlîsûn Temîmî; bâbûnek ʿArabî. [46a] [1] Aʿlâsı bü-
tün sarı çiçegi olmakdur. Tabîʿatı evvel derecede hâr u yâbisdür. Baʿzılar üçüncide 
hâr, ikincide [2] yâbisdür demişler. Kavl-i Minhâc bunun kuvveti gül kuvvetine 
benzer, ana karîbdür, müfettih ve mülattıf  ve be-gayr-ı cezb-i [3] muhallildür. Berk 
şişleri mülâyim eder. Sovuk baş agrılarına nâfiʿdür, husûsan sevdâ ve balgam ʿufû-
netinden [4] olan sıtmalara gâyet fâʾide eder ve karın şişlerine dahı müfîddür. Bunı 
kaynadup suyına [5] otursalar bögrek taşların kırar, hayz ve bevli akıdur ve cenîn 
düşürüp âsân çıkar. Ve içseler [6] âsânlıgıla toguralar ve bedeni pâk eder. Ve sulu 
uyuza yaku eyleseler giderür ve sinirlere ve dimâga [7] kuvvet verür ve ciger şişlerine 
yaku eyleseler muvâfıkdur. Ve buhârı nezelât savkine münâsibdür, meselâ [8] sirke 
ve suyıla kaynadup ve demʿanun savklerine ki baş buhârından hâsıl olan yaşlardur, 
[9] ol ʿillete başın duta gözi pâk eder. Birkaç defʿa ederse agrısın dahı sâkin eder ve 
yalınuz bâbûnec [10] suyıyla dahı gözi yusalar agrısın sâkin eder. Kavl-i İshak bunı 
içseler bogaza ziyân eder, illâ [11] ʿasel ıslâh eder. Bunun dimâga kuvvet vermede ve 
sovuk sudâʿı zâʾil etmede bedeli birincâsefdür. [12]

Bâdrûc: Tere-i horâsânîdür. Baʿzıları yarpuz nevʿindendür der. Tag reyhânıdur 
derler. Hevk ʿArabî; bâdrûk [13] Fârisî; hevkâ Süryânî; berûsîmûn Rûmî; ûkîmûn 
Süryânî; habk-ı reyhân ʿArabî; vâsîlikûn Rûmî; [14] ôsiyûm Lâtîn; bâsilîn Nemse; 
alhabâkâ İspânya; bâsilik Fırânca; havâsles183 ʿİbrî. Tabîʿatı [15] ikinci derecede hâr, 
evvelde yâbisdür. Baʿzılar ikincide bârid ü ratbdur dediler. Ammâ rutûbet-i faz-
liyyesi [16] vardur. Aʿlâsı hoş-bû olmakdur. Kalb edviyelerindendür. ʿUsâresin göze 
çekseler göregen eder [17] ve yaşın kurudur, ammâ çok yeseler göze hîre verüp zu-
lemât getürür. Tabîʿatı telyîn eder, bâhı [18] tahrîk eder, riyâh indürür, bevli akıdur, 
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geç hazm olur. Aru ve ʿakreb sokdugına yaku eyleseler [19] müfîddür. Gül yagıyıla ve 
sirke ve arpa kabugı ile issi şişlere yaku eyleseler nâfiʿdür. Ammâ yeseler yürekde 
[20] [kurd] hâsıl olur. Baʿzılar bu otı agızda çigneyüp [ve çıkarup] güneşe kosalar 
cümlesi kurd olur derler. [21] Kavl-i Şerîf  güneş hamel burcına nüzûl eyledükde, 
ki nevrûz günleridür, bundan birkaç gün her-bâr [22] çigneseler ol yıllar diş agrısın 
görmeye. Ve kulaga tamzursalar kulak agrısın dahı görmeye. Ammâ bunun [23] 
yemesinün sâhib-i Kâmil kavli üzere aslâ nefʿi yokdur, hemân zımâdda nefʿi artık-
dur der. Zîrâ [24] nazc ve tahlîli vardur. Eger yeseler yaramaz sevdâvî ahlât tevellüd 
etdürür ve göze zulmet getürür, illâ [25] semiz otı zararın defʿ eder. Bunun bedeli 
iki kendü kadar marsamadur. Kavl-i İbni Baytâr nihâyet [46b] [1] bunun tohmını 
içseler uçuga ve sidügi tutılanlara fâʾide eder, yelleri tagıdur. Ve otını yemek lâzım 
[2] gelse sirke ile ıslâh edüp yiyeler, miʿdeye ve yürege fâʾide eder ve ferah verüp 
hafakâna ve gaşy olanlara [3] fâʾide eder. Ve suyın burna tamzursalar burun kanın 
tutar ve içseler kan tükürmesine müfîddür der. [4]

Bân: Sorkun agacıdur. Fârisîde dıraht-ı habbüʼl-bân derler. Hâ bâbında hab-
büʼl-bân deyü [5] zikr olınur.

Bârûd: Güherçiledür. Bârût yaʿnî top unı bundan galatdur ve bundan [6] olur. 
Kavl-i İhtiyârât ve İbni Baytâr ve Minhâc buna hacer-i asyûs dahı derler. Tuz 
üstinde [7] müncemid olur bir taşdur, hafîf  şeydür dediler. Asyûs deyü elif  bâbında 
zikr olındı ve hâ bâbında [8] hacer-i asyûs deyü zikr olınur.

Bâdyân: Çây derler bir yaprakdur. Bân deyü henüz zikr olınur ve cim [9] bâbında 
çây deyü zikr olınur. Ve baʿzılar bu yapragı fûfelün yapragıdur dediler, baʿzılar 
degildür derler. [10] Fe bâbında fûfel deyü zikr olındukda bu dahı yâd olına. Asıl 
rivâyet-i sahîha budur ki bâdyân, arpa [11] mikdârı [ve] dahı yassırak Hıtâyî bir 
tohumdur. Meselâ kuş dili yemişine dahı benzer, lâkin ortasında tohumları [12] olur. 
Ve bâdyân demek gâlibâ Hindî Fârisîsi lisânında yel sürici demek olur derler. [13] Ve 
Fârisîde bu tohma bâdyânek derler dediler, ammâ esahh rivâyet budur ki bâdyâ-
nek deyü bâdyân [14] agacınun yemişine derler. Bunun tabîʿatı hâr u latîfdür derler. 
Ekser bunı çây dedükleri devâyla kahveye [15] zamm ederler. Meselâ çây dedükleri 
yapragun bir buçuk dirhemine altı ʿ Osmânî vakıyyesi su koyup ve buçuk [16] dirhem 
bâdyân katup kaynadalar ve her-bâr ki kaynamaga başladugı gibi ol suyı kendü 
hâline [17] komayup savurmak lâzımdur. Ve tamâm mertebe kaynadup fe-lâ-akall 
üç sâʿat kaynamak lâzımdur [18] derler. Baʿde sâf  edüp sovudukdan sonra kahveye 
katalar. Nevʿan zaʿferân gibi ferahı olur [19] ve ziyâdesinün haderi yaʿnî uyuşdurıcı 
hâli vardur derler. Vâkıʿâ her devâda ki ferah ola, [20] ziyâdesinün haderi olmak 
ʿaceb degildür. Meselâ zaʿferân ve cedvâr ve benc ve esrâr ve efyûn [21] ve buna 
benzer gibilerdür.
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Bâristâriyûn: Mürdümük ve burçak nevʿidür. Kavl-i İhtiyârât [22] ve İbni Bay-
târ raʿyüʼl-hamâmedür. Feristâliyûn ve fâristâliyûn derler. Feristâliyûn demek [23] 
Yûnânca raʿyüʼl-hamâme demekdür. Re bâbında zikr olınur.

Pâpârî: Biberdür. Fülfül-i siyâh deyü fe bâbında [24] zikr olınur.

Bâtis: Yûnânî. İt burnı dikeni. Bögürtlen nevʿidür. Kavl-i İhtiyârat ve İbni Baytâr 
[25] ʿulleykdür demişler. ʿAyın bâbında ʿulleyk deyü zikr olınur.

Bâgeşb: Nâr-müşk. Nâgeşb dahı [47a] [1] derler. Nun bâbında nâr-müşk deyü 
zikr olınur.

Bâblûs: Ak ot ve haşhâş-ı zebedî derler. [2] Kavl-i Minhâc ziyâde hârdur. İshâl 
husûslarında südlügen fiʿlin verür.

Bâsilîkûn: Gözün [3] uyuzuna ve perdesine ve seyle ve harâretlü olmayan göz 
uyuzlarına nâfiʿ bir kühldür. Sanʿatı mahallinde [4] görile. Ve bir merhem adıdur, 
Yûnânîdür. Vâsîlikûndan galatdur, yaʿnî merhemüʼl-mülûk demekdür. Şâh-ı [5] 
sürme demek vâsîlikûn dedükleri gibidür.

Bâtâtîs: Kamışa benzer bir şeydür. Kurûh-ı habîseye [6] ekerler, giderür. Çok müs-
taʿmel degildür.

Bârîlûmâyîn: Bu ota gözlüce ot derler. Uvacık tagılmış [7] yapragı olur. Budagı 
olmaz. Yapragı üzerinde yemişleri olur. Gâyet berk olup koparması [8] güçdür. Çu-
kur yerlerde biter. Tohmı ve yapragı zeytle gövdeye sürseler talaka fâʾide eder. Bir 
miskâlin şarâbla [9] içseler zîkuʼn-nefese fâʾide eder. Ammâ kanı kurıdur, birkaç gün 
içenler oguldan kızdan kalur. [10] Kavl-i İbni Baytâr otuz yedi gün bir kişi bunı içse 
kan işeye. Ammâ olmış yemişinden [11] gölgede kurutsalar kırk güne degin her gün 
bir dirhemin şarâbla içseler talak şişini giderür [12] ve süstligi dahı giderür ve nefes 
tarlıgına müfîddür ve ınçkırugı sâkin eder ve oglan togurmasın [13] âsân eder. Ve 
yagıla karışdurup sıtma tutan kişinün gövdesine dürtse tüy ürpermesin [14] giderür. 
Ammâ bu diyârlarda müstaʿmel degildür.

Bâhrûcî: Delüce nohûd derler bir otdur ki üç arış boyı [15] olur. Kır yerlerde biter. 
Kızılca çiçegi ve nohûd gibi yemişi olur. Yemişini dögüp zeytle karışdurup [16] âteş 
üstinde azacık ısıcak eyleseler ve sigillere ursalar giderür. Yapragını elde sıkup suyın 
[17] içseler kan tükürmegi keser. Bir kerre içe, ziyâde içmeyeler.

Bâmiye: Bamyadur. Mısr’da olur. Hubûbâtdandur. [18] Otı lisânüʼs-sevr gibi tülüce 
ve renklüce gibi olur, belki hatmî agacına benzer. Çiçegi sîkrânüʼl-hût [19] dedükleri 
ki balık otı derler, ana benzer. Ehl-i Mısr bunun tohmını yerler. Tabîʿatı bârid ü 
ratbdur. Harâreti [20] söyündürür. Ammâ bundan mütevellid olan kan eyü olmaz, 
yaramaz olup gıdâsı gâyet azdur. [21] Nihâyet issi mizâclu kişilere muvâfıkdur, ma-
zarratların defʿ eder. Ammâ mürrî ile yiyeler, müfîddür. [22]
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Bâtâncî: İki nevʿ olur bir otdur. Hubûbâtdandur. Köki ayruk köki gibi olur. Altı 
yedi başı olur. [23] Antâliyye’de olur. Burçaga benzer bir nevʿi dahı olur, başı küçük 
alma gibi olur. Yapragı [24] ve köki ve levni zeytûna benzer. Delük delük olur. Yeşil 
nohûda dahı benzer. Nefʿin yazmamışlar.

Bân: Çây yapragıdur ki fûfel dedükleri cevz-i bevvâya benzer şeyʾün yapragıdur. 
Cim bâbında zikr olınur ve bâdyân [47b] [1] deyü zikr olınmışdur.

Bâzî: Togandur. Sad bâbında sakr deyü zikr olınur.

Bâdâmek: Sögüdün [2] bir nevʿidür. Kavl-i İbni Baytâr safsâf  nevʿindendür. Zikr 
olınur.

Bârenc: Büyük cevz-i hindî. [3] Nârcîl deyü nun bâbında zikr olınur.

Bârûk: Kurşun üstübecidür. İsfîdâcüʼr-rasâs [4] derler. Tunûsda bununla ʿamel 
ederler.

Bubrâle: Zerâvend-i tavîldür. Ze bâbında zikr olınur. [5]

Bebgâ: Pâpâgâle derler bir kuşdur. Henüz zikr olındı.

Bebr: Bir hayvâna bebr derler. Arslan ile kaplandan melezdür, meselâ ikisinden hâsıl olur derler. 
Hindîdür. Bunun suhûneti arslandan artıkdur. Ve ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi kavli üzere eger 
bunun ödini suya koyup sersâm ve birsâm olanlarun başına tılâ olınsa gâyet nâfiʿdür. Ve eger 
ʿavrat götürse aslâ hâmile olmaya. Eger hâmile ise hamlin bıraga. Eger bunun derisinde otursalar 
habbü’l-karʿı ve kurtı zâʾil eder. Eger şatrü’l-gıbb sıtma sâhibi derisinden buhûr eylese şatrü’l-
gıbb zâʾil ola.

Bitʿ: Mest edici bir şarâbdur, ammâ [6] hurmâ şarâbıdur. Sâhib-i İhtiyârat ve sâ-
hib-i Minhâc nebîzüʼl-ʿaseldür demişler. Sâhib-i [7] Câmiʿ nebîz-i hurmâdur der. 
Nun bâbında nebîz sıfatında zikr olınur.

Bicm: Ilgun yemişidür. Esl deyü [8] zikr olındı. Ve semerüʼt-tarfâ deyü se bâbında 
zikr olınur.

Bedrâneg: Amedreyân derler. Elif  bâbında amedreyân deyü zikr olundu.

Benc: Endülüs ʿAcemiyyesi lisânında kırmızı habdur. Koca [9] yemişidür. Ayva 
agacı gibi olur. Ehl-i Şâm kutlub derler. Kaf  bâbında zikr olınur.

Becescât: [10] Çoban tayagı derler. ʿAsâʾü’r-râʿî deyü ʿayın bâbında zikr olınur ve 
berşiyân dârû ve bezşiyân dârû [11] ve batbât ve cüncer184 ve şebetbât ve hercere 
ve hûfakisîdâs ve mâtatlak dahı derler. Şîrâz’da küste [12] derler ve dahı Kirmân’da 
serh-merd derler.

184 N. جنجر
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Buhûr-ı meryem: Tonuz topalagı kökidür Türkî; tonuz agırşagı Türkî; [13] şece-
re-i meryem ʿArabî; delak185 ehl-i Şâm; hubzüʼl-meşâyih ʿArabî; dıraht-ı meryem 
Fârisî; îlânî meryemâ Süryânî; [14] dendîrô mârî Rûmî; tûfîlûrîn Yûnânî; sıklâ-
mendô Rûmî; pân pûrsenû Rûm ve Lâtîn; [15] ardâfîl186 Nemse; pân de povârkû 
İspânya; pâyin de fôrse Fırânca; beryâv benâh187 ʿİbrî; kûklâmînis[16] Temîmî. 
ʿArtanîsâ deyü kökine derler ki âzer-bûda zikr olınmışdur. Ve buhûr-ı meryem 
fakîlâsûsdur ki sâhibüʼl- [17] ʿAkâkîr fakîlâsûs ʿartanîsânun nevʿindendür [der]. Ve 
ʿartanîsâ ʿayın bâbında zikr olınur. Geldük [18] maksûdumuz olan buhûr-ı mer-
yemün tabîʿatı üçünci derecede hâr ve ikincide yâbisdür. Mukattıʿ ve muhallil 
ve müfettihdür. [19] Bir yün pâresiyle götürseler yâhûd göbegi altına kosalar tabʿı 
sürer ve yüreginde olan habbüʼl-karʿı [20] çıkarur ve sâʾir kurdları dahı çıkarur. 
İçseler hayzı akıdur ve ölmiş oglanı düşürür, yerakâna nâfiʿdür, [21] kelefi giderür. 
Talagı berk olanlara yaku olınsa nâfiʿdür. ʿAsel ile göze çekseler su inmek zaʿfına 
ve [22] göz ʿilletine müfîddür. Şarâbla içseler zehirler ve öldürici edviyeler zararın 
defʿ eder, husûsan erneb-i [23] bahrî zararın giderür. Ve şarâbla içseler mestligi 
ziyâde eder. Kavl-i İbni Baytâr suyından buruna [24] bir tamla tamzursalar dimâgı 
arıdur ve içseler cigeri arıdur ve süddeleri açar. Ve üç miskâlin şarâbla içseler [25] 
dâʾüʼs-saʿlebe ve çıgıda fâʾide eder. Kökinün kurusından alsalar ve inûmâlî şarâbla 
içseler balgamı ishâl [48a] [1] eder. Ve yarım baş agrısına bunun kökini dögüp bez 
içinde kokulasalar sudâʿı fiʼl-hâl sâkin [2] ede. Baʿzılar eydür ʿavratlar üzerinden 
geçse hamlin düşüre, ammâ kolında yâ boynında götürse hâmile [3] olmaya. Ve 
suyın bal ile karışdurup çıkan makʿada sürseler gayrı çıkmaya. Kezâlik bal ile 
uvacık [4] kabarcıklara ursalar giderür. Ve sinir büzildügine ve nıkrîse yaku eylese-
ler giderür. Ve zeytile karışdurup [5] yaruklara degürseler hoş ola. Ve suyı ile başı 
yusalar başında olan baş biti makûlesin [6] gidere. Ve uyuz zahmeti içün suyından 
içürseler gâyet fâʾide eder.

Buhûr-ı meryem-i âher : Buhûr-ı meryemün [7] bu nevʿinün yaprakları çivid 
yapragına benzer, ʿuslûc yapragı dedükleri dikenün yapragına benzer. Tâze tagek 
[8] ve şâhları olur. Yeşil sarı olur. Torak otı gibi uçları egri olur, tohmı dahı ana 
benzer. [9] Ve dahı buhûr-ı meryemün kökini ʿavratlar götürseler yüklü olmazlar.

Buhûrüʼl-ekrâd: Baʿzıları buna hamâmâ derler, [10] ammâ hatâdur. Lâkin endâ-
rasiyûn dedükleridür ki ekrâd tâʾifesi buhûr ederler. Baʿzılar bunı Türkî topalakdur 
[11] der ve Sûdân ʿArabları ekser buhûr ederler.

185 N. دلق
186 N. اردافيل
187 N. برياو بناه
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Buhûrüʼl-berber: Buhûrüʼl-berârîd dahı demişler. Bir buhûrdur, befnetûm [12] 
derler. Sergand ve sergant dahı derler. Sin bâbında zikr olınur.

Puhtenc: Fârisîde bişmiş demekdür. [13] Mey-puhte ve mey-puhtenc yaʿnî kayna-
mış şarâbdur.

Bedâleyû: Yûnânî lisânı üzere râhatüʼl-esed demekdür. [14] Baʿzılar mukldur dedi-
ler. Mim bâbında mukl deyü zikr olınur.

Bedâskân, Bedâsgân: Baban öldüren [15] otı derler. Kâtil-i ebîh ve keffüʼl-kelb ve 
kelefüʼl-kelb dahı derler ve bedikşân ve bedişgân dahı [16] derler. Kavl-i Minhâc geşt 
ber geşte bedel bir otdur. Kavl-i İhtiyârât hâr u yâbisdür. Mülattıf  ve muhallildür. 
[17] Ashâb-ı balgama ve rutûbâta nâfiʿdür. Kavl-i Râzî bunun bedeli yarım kendü 
kadarı durûncdur [18] ve kendü kadarı zîre-i kirmânîdür.

Berâkîş: Burnı ve ayakları kızıl ve uzun, leylek gibi bir alaca kuşdur. Hind tavugı gibi her 
renge girer. Bu kuşun künyeti ebû’l-berâkîşdür. Hayâtü’l-Hayevân ve ʿAcâyibü’l-Mahlûkât sâhibi 
kavilleri üzeredür. Bu hâssiyyete müteʿallik etibbâ bir nesne yazmamışlardur.

Bersîm: Ehl-i Mısr yoncaya bersîm der. Yoncanun sıfatı re bâbında ratbe deyü zikr olınur.

Berkînec: ʿİnde’l-baʿz ak helvâdur. Bunun envâʿı olur. Bu her neye zamm olınsa ol zamm 
olınan şeyʾün tabîʿatı dâhil olur, meselâ bâdem kosalar muʿtedil olur ve eger cevz kosalar bir 
mikdâr galîz olur ve sîsâm katsalar kezâlik muʿtedil olur.

Bürr: Bugdaydur. Fûm ve kamh dahı derler. Fârisîde gendüm derler. Hınta deyü 
hâ bâbında [19] zikr olınur.

Birinc-i kâbilî: Biring-i kâbilî derler. Ebrenc-i kâbilî ve berak dahı derler. Fârisî-
de biring-i kâbilî derler [20] ve baʿzı Fars lisânında birinc-i çenpâ derler. Bişdükde 
igde çekirdegi kadar olur. Hind ve Sind’e mahsûsdur. [21] Hind’den Fars diyârında 
Ferahâbâd [nâm] mahalle getürüp anda hâsıl etmişler, ammâ ol nefʿi vermeyüp ve 
anda [22] hâsıl olan tuʿm ve râyiha Ferahâbâd’da olmamış. İki nevʿ olur. Aʿlâsı küçük 
nevʿindendür ki kırmızıya [23] mâʾil ola. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Harâreti evvelde 
ve yübûseti ikincidedür. Bunun iki dirhemi müshil-i balgamdur [24] ve yürekde olan 
kurd ve yılan ve sogulcanı öldürmede bundan aʿlâ devâ olmaz ve mafâsıl agrılarına 
[25] müfîddür. Kavl-i Habeşî habbüʼl-karʿ ve gayrı kurtlar içün bunun mikdâr-ı şer-
beti on dirhemdür. Tâze süd ile [48b] [1] içüreler. Ammâ bagırsaga muzırdur, illâ 
kesîrâ ıslâh eder. Bunun bedeli kendü kadar türmüsdür ve kendü kadar [2] kanbil 
otıdur. Kavl-i İbni Mâseveyh bunun bedeli kendü kadar türmüsdür demiş.

Bezrü’l-kendir: Kendir tohmıdur. Şehdânec deyü şın bâbında zikr olınur.

Berhiliyâ: Râziyâne [3] tohmıdur. Bezrüʼr-râziyânec deyü henüz zikr olınur.
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Bernâkûk: Kırmızı boyadur. Kaf  bâbında kırmız [4] ve dal bâbında dûdüʼl-kırmız 
deyü zikr olınup biri birinden farkı beyân olınur.

Berşiyân-dârû: [5] Çoban tayagıdur. ʿAsâʾüʼr-râʿî deyü ʿayn bâbında zikr olınur.

Bergest: Ermenîler hıyârı derler. [6] Temlûl ve gamlûl ve fûhil derler ve şecere-
tüʼl-[behak] dahı derler. Kunâberâ deyü kaf  bâbında zikr [7] olınur.

Bürgûs: Piredür. Kaf  bâbında kaml deyü kehle ile bile zikr olınur.

Birs: Penbedür. [8] Pamuk derler. Tût ve ʿutb ve kersef  ve şemhüʼl-arz derler. Yeni-
sine kavr ve eskisine kuzm [9] derler. Kutn deyü kaf  bâbında zikr olınur.

Berenc-müşk: Misk otı. Feleskûn otı, efrenc-müşk [10] deyü zikr olındı. Haba-
küʼl-karanfil dahı derler. İhtilâfîdür.

Ber: Kürkdür. Kürkün envâʿı ferv deyü [11] fe bâbında zikr olınur.

Berdü selâm: Kuzı dili, koyun dili ve sinirlü yapragı derler. Lisânüʼl hamel deyü 
[12] zikr olınur.

Bergûnî: Karnıyaruk. Baga yapragıdur tohmıdur. Bezr-i katûnâ deyü zikr olınur.

Bervâniyâ: [ [13] Sarmaşıkdur. Yılan üzümi dahı derler. Fâşerâ deyü fe bâbında 
zikr olınur.

Birincâsef: Varâdika [14] derler İstânbûl Türkîsi; kovan çiçegi agacı Türkî; ayva-
tana reʾîsüʼl-etibbâ Şerîf  Çelebi; şüveylâ [15] ʿArabî; artâmâsiyâ Yûnânî; birinrâsek 
Şîrâzî; birincâsî Fârisî; şûsarî188 Süryânî; şemâfînûs [16] Rûmî; rîbâbûs Yûnânî; 
artemsiyâ Rûmî, Lâtîn, İspânyôl; beygûs [17] Nemse; artûsiye Fırânca; ebrûtânûs 
Rûmî; ebrûtânûn Lâtîn; istâbûret Nemse; [18] avrûn Fırânca; pirâtân Nemse, Mâ-
car; bûzer zûzak [Leh]; lûmirbagrâ İspânya. Kaysûm dedükleri birincâsefün [19] 
cebelîsidür. Birincâsef  afsentîne benzer. Ammâ birincâsefün bir nevʿinün budak-
ları [20] küçük ve yaprakları büyük olur. Ve bir nevʿinün yapragı küçük, kendü sarı 
olur, yaz [21] günlerinde biter. Aʿlâsı sarı olmakdur. Tabîʿatı ikincide hâr ve evvel 
âhirinde yâbisdür. Baʿzılar üçincide [22] hâr demişler. Baʿzılar evvelde bârid ü ratb 
derler. Sovuk baş agrısına nâfiʿdür ya natûl [23] veyâhûd zımâd edeler. Mülattıf  ve 
müfettihdür. Sidr ve devvâr sâhiblerine nâfiʿdür. Bögrek taşların [24] kırar. Suyında 
ʿavratlar otursalar hayzı yüridür. Ve külini çıbanlar üstine ekseler çıbanı kurıdur. 
[25] Bunun mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. Ve öli oglanı çıkarur, rahm agrılarına 
fâʾide eder. Ve kaynadup [49a] [1] başa dökseler burunda olan süddeleri ve nezelâtı 
ve zükâmı giderür. Ve kökini ʿavratlar rahmi ve ferci yarasına [2] ekseler muvâfık-

188 N. شوصرى
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dur. ʿAsel ile yeseler namâz-bûr kurdın çıkarur. Bunun bögrege zararı vardur, illâ 
enîsûn [3] ıslâh eder. Kavl-i Râzî sovuk sudâʿda bunun bedeli bâbûnecdür. Baʿzıları 
afsentîndür derler.

Berdî: [4] Koga ve hasîr otı derler. Mısır’da bundan kâgıd ederler. Bunun göbegine 
yaʿnî ortasına bîrez189 derler. Ehl-i Mısr [5] kâgıdı ortasından ederler. Ve ʿukâbir190 
dahı derler. Ve baʿzı ʿArab lügatinde hafâ derler ve baʿzıları fâfir derler. [6] Bundan 
kâgıd ederler ve tabîʿatı ve kuvveti kâgıda benzer. Bunun yanmışı kâgıd-ı mısrîden 
kurıdıcıdur. Rûmîler [7] ve Efrencîlerün envâʿı buna ve kâgıdına pâpirûs derler. 
İspânya lisânı üzere pâpîl derler yaʿnî [8] kâgıd nevʿi demekdür. Tabîʿatı ikinci de-
recede bârid ü yâbisdür. Tâze yaralara ekseler kurıdur ve ıslâh eder. [9] Ve sirke ve 
suda şarâbla ısladup nâsûra ursalar fâʾide eder. Ve külini agızda olan âkile ve hûra 
[10] yaʿnî yenür yaralara ursalar ve ekseler fâʾide eder. Ve bir dirhemi nefsü’d-de-
mi tutar. Ve hukne eyleseler bagırsak [11] çıbanlarına fâʾide eder. Ve tütsi eyleseler 
zükâmlu kişiye muvâfıkdur. Ve sogan, sarmısak ve süci kokusın [12] giderür. Ve talagı 
olan kişi yeşil yapragı suyından içseler fâʾide eder ve yakup içürseler [13] dahı fâʾide 
eder ve köki dahı fâʾide eder. Bunun yanmışınun bedeli kâgıdun yanmışıdur. Mı-
sır’da [14] buna berdî-yi mısrî derler. ʿÂdetce gıdâsı vardur. Su içinde biter. Sudan 
çeküp kökini çıkarup [15] şeker kamışı emdükleri gibi emerler.

Bertânîkî: Mîr-i ʿâşıkân. Baʿzılar beg börki demişler bir kızıl çiçekdür. [16] Bôstân-
efrûz deyü bu bâbda zikr olınur.

Bersiyâvşân: Baldırıkara Türkî; su sünbüli dahı derler [17] Türkî; şaʿrüʼl-cinn ʿA-
rabî; şaʿrüʼl-cabbâr ʿArabî; şaʿrüʼl-arz ʿArabî; lıhyetüʼl-hımâr ʿArabî; şaʿrüʼl-hanâzîr 
ʿArabî; sâküʼl-esved [18] ʿArabî; vasîfüʼl-esved ʿArabî; küzberetüʼl-biʾr ʿArabî; küz-
beretüʼl-kutât ʿArabî; atîtûn191 ʿArabî; caʿdetüʼl-kınâ [19] ʿArabî; şaʿrüʼl-cibâl ʿAra-
bî; şaʿrüʼl-gûl ʿArabî; bersiyâvşân Fârisî; kerusû Kirmânî; arîsbîtûn192 [20] Rûmî; 
sîrmîyûn193 Yûnânî; azyânikûs Rûmî, Lâtîn; fırâvunyâr194 Nemse; kûlântirîliyô 
İspânya; [21] kâpelîvîze Fırânca. Bir nevʿi dahı olur, Rûm ve Lâtîn lisânı bôlitrehûm 
ve trîhômân derler [22] ve Mâcar ve Nemse asterîzek195 derler; İspânya ve Fırânca 
pôlitrehû derler. Aʿlâsı dallarınun siyâhlıgı [23] kızıllıga mâʾil ola ve yapragı yeşil ola. 

189 N. بيرز
190 N. عقابر
191 N. اطيطون
192 N. اريثبيطون
193 N. سيرميون
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138 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Tabîʿatı harâret ve bürûdetde muʿtedildür. Bundan üç dirhemi müshil-i [24] balgam 
ve sevdâdur. Öykeni ve gögsi fezalât-ı galîzeden pâk eder, fezalâtı arıdur. Yerakâna 
ve talaka [25] fâʾide eder, bevli ve hayzı akıdur ve taşları kırar. Kuduz ve ʿakreb ve 
yılan ve gayrı cânavar ısırdugına [49b] [1] şarâbla içürseler fâʾide eder ve meşîmeyi 
çıkarur. Mülattıf  ve muhallildür. Dâʾüʼs-saʿlebe nâfiʿdür, hanâzîre ve çıbanlara [2] 
müfîddür. Saruluga, rebve, öksürüge ve ʿusrüʼl-bevle nâfiʿdür. Bunı lâden ve mersîn 
yagı yâhûd sûsen [3] yagıyla zûfâ şarâbıyla bişürüp dökilmiş kıllara yaku eyleseler 
kılı bitüre. Göz uyuzına dahı nâfiʿdür. [4] Kavl-i İshak talaka muzırdur, illâ mastakî 
ıslâh eder. Kavl-i İshak rebve fâʾide etmede bedeli kendü kadar [5] benefşe ve yarım 
kadarı buyan balıdur.

Berşûm: Hurmâ nevʿidür. Kabugı kalın kurı hurmâdur. Ehl-i Necd yaʿnî [6] ehl-i 
Basra lügati üzere kasb derler. Kaf  bâbında inşâʾllâhu teʿâlâ zikr olınur.

Berberân: [7] Lügat-i Fârisiyyedür. Setâriyûn, sin bâbında zikr olınur.

Berûd-ı kâfûr: Tûtiyâdur, müncih derler. [8] Göz remedine ve harâretine nâfiʿdür. 
Sanʿatı mahallinde görile.

Berûd-ı hısrım-ı hâr: İssi koruk tûtiyâsıdur. [9] İki nevʿ olur. Bir nevʿi sovuk, bir 
nevʿi issi olur. Hâr nevʿinün sanʿatı mahallinde görile.

Berûd-ı hısrım-ı bârid: [10] Sovuk koruk tûtiyâsıdur. [Göz] yaşına ve uyuzına ve 
bulanıklıgına fâʾide eder. Sanʿatı mahallinde görile. [11]

Bernûf: Nâr agacına benzer bir agaçdur. Yapragı aluç yapragına benzer. Çiçegi 
ayvatana çiçegine benzer. Şın bâbında [12] şâh-bânek ve şâh-bânec deyü zikr olınur.

Birnis: Bellûtun bir nevʿidür. Endülüs’de şûber [13] derler ve behş dahı derler. He-
nüz bellût deyü zikr olınur.

Berkûkî: Zerdâlûdür. Yûnân ve Rûm [14] berkûkiyâ derler. Magrîb vilâyetinde 
dahı berkûk derler. Ammâ Şâm vilâyetinde erik nevʿi vardur [15] ve İstânbûl’da dahı 
hâlâ ol nevʿe mişmiş derler. Asıl berkûk ol nevʿ mişmiş gibinün ismidür. [16]

Berhüfânec: Merv nevʿindendür yaʿnî yarpuzdur demişler. İki nevʿ olur. Bir nevʿi 
güzel kokar, marmâhûr [17] derler. Mim bâbında marmâhûr deyü zikr olınur.

Berem: Sant agacı nevʿindendür. Bagdâd’da olur. Anun [18] çiçeginün adıdur. 
Gâyet latîfdür. Baʿzıları Yemen’de dahı olur derler. Kurusın Rûm’a getürürler. [19] 
Fidânı küçürekdür. Fidânını dikmek kabûl etmez derler.

Bervâk: Çirişlikdür dediler. Hunsâ deyü [20] hı bâbında zikr olınur.

Berkâmısrâ: Yabân hardalı derler bir otdur. Kokusı râziyâneye benzer, başı [21] 
kerefse benzer, depesinde yeşilce tohumları var. [Tohmını] miʿdeye ve gövdesinde 
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yel olan kimesnelere fâʾide eder. [22] Ve ciger zahmetine, sovukdan olursa, fâʾide 
eder ve dâʾim yeseler ve tohmından çigneseler müfîddür. Bir dirhemi humârı [23] 
zâʾil eder, miʿdeyi kavî eder, benzün sarılugın giderür, ciger ve talak süddelerin 
açar ve sidügi [24] yüridür, bögregi yaglandurur, kavugı arıdur. Eger gül yapragıyla 
ve topalagıla yaku edüp miʿdeye [25] ursalar miʿdeyi ıslâh eder. Ve koksalar dimâg 
yellerin dagıdur. Bevâsîre yaku eyleseler fâʾide eder. [50a] [1]

Bersînâ: Eyü kokulu bir otdur. Çiçegi olmaz. Depesinde tohumları olur. Çok 
müstaʿmel degildür. Temmûz [2] ayınun evvelinde biter. Miʿdeyi kızdurur, miʿdeyi 
ve cigeri kavî eder, yelleri dagıdur, göze cilâ verür, dimâgı [3] kavî eder, rûha ferah 
verür. Suyını gül yapragıyla karışdurup üç kerre hammâma varup dürtseler [4] kara 
bere ki gövdede karalık ʿilletidür, giderür. Buruna tamzursalar kalbi ve nefesi kavî 
eder, ziyâde nâfiʿdür. [5]

Büzâk: İnsân tükrügidür yaʿnî insân salyasıdur. Busâk deyü zikr olınur.

Büzûr: Tohumlardur. [6] Lâzım olan tohumlarun ekserin baʿzı lisân üzere zikr 
edelim.

Bezr-i katûnâ: Baga yapragı tohmıdur Türkî; [7] karnıyaruk Türkî; seyrek Türkî; 
enfiyûs ʿArabî; ispeyûs ve espgûl Fârisî; şikem dirîde [8] Fârisî; bengû Şîrâzî; zerʿâ(d) 
kâtûnâ Süryânî; hisûliyûs196 Rûmî; bisûliyâ Yûnânî; bisiliyûm [9] Rûm ve Lâtîn; 
fesûliyûn Hindî; pesudas197 Nemse; zârʿâtûnâ198 İspânyôl; herbe â pâûses [10] Ef-
rencî; fesliyûn Yûnânî; fesliyûs Yûnânî. Yaʿnî bergûnî ki bezr-i katûnâ demek [11] 
olur. Bergûnî deyü henüz yukaruda zikr olınmışdur. İki nevʿi olur. Bir nevʿi beyâz, 
bir nevʿi [12] kızıl olur. Aʿlâsı siyâha mâʾil kızıl olmakdur ve büyük olup suya kosalar 
bata. Ammâ beyâz [13] siyâhdan bâriddür. Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü ratbdur. 
Baʿzılar üçüncide demişler ve baʿzılar yübûset [14] ve rutûbetde muʿtedil demişler. 
Harâreti söyündürür, susuzlıgı ve gussayı dahı teskîn eder. Bunun [15] kavrılmışınun 
iki dirhemin cüllâbla issice edüp içseler tabîʿatı sürer. Ve kavrılmışınun iki dirhemin 
[16] gül yagıyla içseler ishâli katʿ eder. Sahc ʿilletine nâfiʿdür. Ve issi şişlere yaku 
eyleseler müfîddür. Nıkrîse [17] sirke ile sudâʿa gülâbla yaku olınsa muvâfıkdur. Ve 
bunun dögilmişine heves etmeyeler, zîrâ bunun [18] dögilmişi ziyâde sovuk olur. Ol 
ecilden tıb kitâblarında tenbîh etmişlerdür, öldüricidür demişler. [19] Husûsan bunı 
ekser maʿsûmlara verürler, zinhâr dögilmiş vermeyeler. Suda ısladup luʿâbın veyâ 
suyın [20] vereler. Kavl-i Minhâc bunı dögilmiş yeseler evvelâ gussa ve ıskât-ı kuvvet 
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ü nabz getürüp beden [21] ve agız sovuk olup ve hader ve gaşy getürür. ʿİlâc budur 
ki fülfül yâ kasnı veyâ müselles içüreler. [22] Bezr-i katûnânun mikdâr-ı şerbeti iki 
dirhemdür, iki buçukdan ziyâde câʾiz degüldür. Ziyâde yeseler isfîdâc [23] şôrbâsı 
ve müselles ve biber veyâ devâʾüʼl-misk ıslâh eder. Kavl-i İbni Baytâr sirke ile ve 
gül yagıyla [24] bendükşeler agrısına ve kulak dibinde olan balgamî şişlere dahı 
fâʾide eder. Sinir büzildügine dahı müfîddür. [25] Oglancıklarun göbegi çıkdugına 
ve düşdügine ve bagırsakları zahmetlerine fâʾide eder. Benefşe yagıyıla [50b] [1] ka-
rışdurup başa ursalar dimâg harâretin sâkin edüp kılları mülâyim ede. İki dirhemin 
[2] suda ısladup isitme içün içüreler, ishâli varısa kese. Ve yaku edüp başa ursalar [3] 
fâʾide eder. Ve süddeleri açıcıdur. Bunun bedeli lînet vermede ayva çekirdegidür, 
tohm-ı merv ile [4] vereler. Ve bürûdetde ve rutûbetde semiz otıdur ki Fârisîde ana 
[t]ûrek derler, maʿlûmdur. ʿArabda [5] çok ismile anılur.

Bezrüʼl-kerefs-i bôstânî: Bâgçe kerefs tohmı Türkî; kerefs-i bôstânî Fârisî; [6] 
zerʿâd kerefsâ Süryânî; besîrmin bâtrâhiyûn Rûmî; efyûr ûtasâliyûn Yûnânî; ispôre 
selina Rûmî; [7] selîna îspôrô Rûmî. Bunun tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. 
Bevli ve hayzı idrâr eder, bögrek [8] ve ciger süddelerin açar, imtilâdan olan ınçkıru-
ga fâʾide eder. Bundan üç dirhem istiʿmâl olınur. [9] Sokucı cânavarlarun ısırdugına 
nâfiʿdür. Yan agrılarına dahı müfîddür. Kavl-i Şerîf  bunı [10] dögüp ol kadar şeker 
ve inek yagı katup cerb edüp üç gün içseler bâhı ziyâde [11] eder, ammâ gıdâsı semiz 
horôs eti ola. Bunun öykene zararı vardur, illâ hamâmâ ıslâh eder. Bunun [12] bedeli 
yabân kerefsi tohmıdur ki fatrâsâliyûn derler ve baʿzılar onda bir mikdâr afsentîn 
ve yarım kendü kadar [13] fatrâsâliyûn bedeldür derler.

Bezrüʼl-kerefsüʼl-cebelî: Yabân kerefsi tohmıdur. Fârisîde tohm-ı kerefs-i kûhî-
dür ki [14] fatrâsâliyûn deyü fe bâbında zikr olınur.

Bezrüʼl-hubbâzî: Ebegümeci tohmıdur. Gümeç deyü Türkistân’da etmege [15] 
derler. Ebe karılar degirmice etmek ederler ve etmege hubz dedükleri maʿlûmdur, 
ol ecilden hubbâzî deyü ismi [16] böyle kalmışdur derler. Tohm-ı hurû Fârisî; penî-
rek-i hatmî Kirmânî; tohm-ı hûr-perest Fârisî; zerʿâd daʿnâ199 Süryânî; [17] besîrmin 
mâlyâhî Rûmî; efyûrkû makrôn200 Yûnânî; ıspôrô môlîha Rûmî; môlîhû ıspôrô 
Rûmî. [18] Kavl-i Minhâc bunun tohmı hatmî tohmına benzer. Harâret [ve] rutû-
betde muʿtedildür ve ʿamelde dahı hatmî tohmından akvâdur. [19] Sîne huşûnetin 
zâʾil eder, bagırsak sıyrundısına ve çıban ve yarasına müfîddür ve agululara [20] 
ve böy örümcegine dahı nefʿ verür ve hukne eyledüklerinde hiddetlü edviyenün 
zararın defʿ eder. Lâzım gelse [21] bedeli hatmî tohmıdur.

199 N. زرعاد دعنا 
200 N. افيوركو مقرون 
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Bezrüʼr-ratbe: Beyâz yonca tohmıdur Türkî; bezrüʼl-kidah ʿArabî; bezrüʼl-fısfısa 
ʿArabî; bezrüʼl-katt ʿArabî; bezrüʼl-kasdâd ʿArabî; bezrüʼl-kazb ʿArabî; bezrüʼl-ʿalef 
ʿArabî; tohm-ı ispist Fârisî; zerʿâd ratbâ [23] Süryânî; besîrmin mîzîkin Rûmî; efyûr 
fiyâsmûn Yûnânî; ıspôr[ô] hûrtârâlâgû Rûmî. Aʿlâsı [24] sarı ve yaglu olmakdur. 
Tabîʿatı hâr u ratbdur. Ve azacık nefhi vardur, ol ecilden bâhı ziyâde eder, [25] mücâ-
maʿata kuvvet verür. Ve südi arturur, dâye ve câriyelere verseler muvâfıkdur. Bedeli 
meʿâcînde şalgam [51a] [1] tohmıdur.

Bezrüʼl-cerâcîr: Ker[de]me tohmı Türkî; yabân teresi tohmı Türkî; tohm-ı kîkîz 
Fârisî; kebîkec Fârisî; kehzek [2] Şîrâzî; zerʿâd kîkîzâ Süryânî; besîrmin evrûs Rûmî; 
efyûr avezmen201 Yûnânî; ıspôrô kârdemenrô [3] Rûmî; ıspôrô evrûgâ Rûmî, İspân-
yôl; evruk de semenzâ Lâtîn; semenzâ rôkete Fırânca; ʿânergîz202 [4] ʿİbrî. Bunun 
tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür, baʿzılar ikincide demişler. ʿUsrüʼl-bevle 
nâfiʿdür. Benek [5] ve çıgıt ʿilletine müfîddür, [üzerine] yaku eyleseler. Ve bâhı tahrîk 
eder ve baldırlar ve incükler agrılarına dahı nâfiʿdür, [6] bir dirhem vereler. Eger 
sirkencübîn ve issi suyla içseler balgamı kayʾ etdürür. Eger dögüp rûfidân yumurda 
ile [7] sarusına tuz yerine koyup içseler cimâʿa ʿ aceb kuvvet verür. Ammâ çok yemesi 
müşkildür ve sudâʿ ve [8] göze zulmet ihdâs eder ve mesâneye ziyân [eder], illâ 
kesîrâ ıslâh eder. Kavl-i Râzî bunun bedeli kendü [9] yapragıdur. Baʿzılar tûderî 
bedeldür derler ve baʿzılar gendene tohmı bedeldür dediler. Diskûrîdûs tabhında 
bedel [10] hardal tabhıdur der.

Bezrüʼl-mazz: Yabân enârı tohmıdur. Kavl-i İhtiyârât habbüʼl-kulkul deyü hâ 
bâbında zikr [11] olınur.

Bezrüʼl-humhum: Ehl-i Şâm lisânüʼs-sevr derler. Fârisîde şifterek derler. İsfahânî-
ler [12] hâkeşî derler. Türkler mürâşûr derler. Kavl-i sâhib-i İhtiyârât habbedür deyü 
hâ bâbında zikr olınur. [13]

Bezrüʼs-sermak: Pazu nevʿinün tohmıdur ki bezrüʼl-kataf  derler. Kaf  bâbında 
kataf  deyü zikr olınur. [14] Ammâ tohmınun tabîʿatı harâret ve yübûsetde muʿ-
tedildür ve evvel derecede yâbisdür. Baʿzılar yalınuz hâr derler. [15] [Mü]cellâ ve 
müleyyindür. Aʿlâsı bôstânî nevʿidür. Katafda beyân olınur. Ashâb-ı sevdâya lînet 
verür. [16] Ot ile verilürse müfîddür ve süddeyi açar ve süddeden ʿârız olan yerakâna 
fâʾide eder. [17] Mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. Ammâ sefele muzırdur, illâ şeker ve 
gülâb ıslâh eder.

Bezrüʼl-hurfe: Semüzlik [18] otı Türkî; baklatüʼl-hamkâ ʿArabî; ricle ʿArabî; ferfec 
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ʿArabî; baklatüʼl-mübâreke ʿArabî; baklatüʼz-zehrâ ʿArabî; baklatüʼl-leyyine [19] ʿA-
rabî; dendân-sâ Fârisî; keff  ʿArabî; ferfecîr Diskûrîdûs; ferfîn ʿArabî; hufûf  ʿArabî. 
Bunun [20] eger otınun eger tohmınun ismi çokdur. Her nüsha sâhibi meʿâcînde 
ve gayrıda bir isimle yâd etmiş, ol ecilden [21] cümlesi her-bâr bu isimlerile yâd 
olınur deyü tafsîl eyledük. Eger bezri yaʿnî tohmı murâd olınsa ʿArabîde [22] bezr ve 
Türkîde tohm deyü yâd olınur. Buna tohm-ı terek Fârisî; tohm-ı berbehîn İsfahânî; 
tohm-ı tikrik Kirmânî; [23] tuhmugân Tebrîzî; perper ve perperîn Yûnânî; zerʿâ 
perânhîn Süryânî; besîrmin ûfîmta Yûnânî; efyûr bîdrehiyûn [24] Yûnânî; ıspôrô 
gılistirizâ Rûmî; de semenezâ pôrtûlakâ Lâtîn; de semîzâ verdôlâgâ İspânya; de 
semîzâ pôrpiyer [25] Fırânca; bâzercelû galûgûs dagîle ʿİbrî. Bu gûne isimler ile 
dahı yâd olınmışdur. Bunun tohmınun tabîʿatı üçünci [51b] [1] derecede bârid ve 
ikincide ratbdur. Harâretden ve issiden olan ciger marazlarına ve hârre isitmele-
rine nâfiʿdür. [2] Eger bundan beş dirhem mikdârın dögüp süd içinde ısladup [ve] 
uvalayup nebât şekeri [3] ile içürseler müfîddür. Ve cüllâbla harâretlü öksürüge dahı 
nâfiʿdür ve miʿde agzı agrısına dahı müfîddür. [4] Ammâ mukattıʿüʼş-şehvedür, çok 
yemeyeler. Talaka ve balgamî miʿdelere muzırdur, illâ şeker ıslâh eder. Bedeli bezr-i 
katûnâdur. [5]

Bezrüʼr-rummânüʼl-berrî: Yabân enârı habbıdur ki hâ bâbında habbüʼl-kulkul 
deyü zikr olınur.

Bezr-i cezerüʼl-bôstânî: [6] Hevîc tohmı Türkî; havuç tohmı Türkî; tohm-ı gezer 
Fârisî; zerʿâd sıtafilîn Süryânî; besîrmin zâfkiyâ Rûmî; [7] efyûr lôtûs Yûnânî; de 
semenzâ pâstinâkâ Efrencî, Lâtîn, İspânyôl; ûspôrô dâfkiyâ [8] Rûmî. Bu tohm 
yenür baş dedükleri âkile ve hûre yaralarına müfîddür, dögüp üzerine ekseler. [9] Ve 
yeseler dahı bâhı ziyâde eder, bevli ve hayzı akıdur ve müteʿaffin yaraları pâk eder 
ve istiskâya [10] müfîddür ve sokucı cânavarlar içün münâsibdür ve incük agrısına 
nefʿ verür. Bir dirhemin eger şeker ile [11] yeseler müfîddür. Bedeli kendü kadarı 
enîsûndur derler.

Bezr-i cezerüʼl-berrî: Yabân hevîcidür ki zûkû derler. Zel [12] bâbında zûkû deyü 
zikr olınur.

Bezrüʼs-sezâb: Sadef  tohmı Türkî; baganôs tohmı Türkî; tohm-ı sezâb [13] Fârisî; 
zerʿâd bîgsâ Süryânî, besîrmen megâlû Rûmî; efyûr damânis Yûnânî; de semenzâ 
arûtâ [14] Lâtîn, Fırânca; de semenz rûvâh İspânya; ûspôrô pîgnâlû Rûmî; bîgâm 
ʿİbrî. Bunun tabîʿatı [15] üçünci derecede hâr u yâbisdür. Balgamdan olan ınçkıruga 
nâfiʿdür, bir dirhem içüreler ve zehirlü ve sokucı [16] cânavarlar içün içürseler müfîd-
dür, husûsan kuru encîr ile yedüreler ve cevz içi ile dahı yedürseler [17] müfîddür. 
ʿIrkuʼn-nisâya dahı nâfiʿdür. Mukattıʿ-ı menîdür, illâ ʿ asel ve kesîrâ ıslâh eder. Bedeli 
sezâbdur.
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Bezrüʼl-hass: [18] Mârûl tohmıdur Türkî; bezr-i kâhû Fârisî; zerʿâd hâsâ Süryânî; 
besîrmin hâzliyû Rûmî; efyûr mârfûlîn [19] Yûnânî; ıspôr[ô] mârûlî Rûmî; de se-
menzâ lâktûkâ Lâtîn, Mâcar, Nemse, Fırânca; harzes203 ʿİbrî; mârûlû sıpôrô [20] 
Rûmî. Aʿlâsı bôstânî ve siyâh ve datlu olmakdur. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Muhad-
dir ve münevvimdür. Cimâʿ şehvetin [21] sâkin eder. Çok ihtilâm olanlar bu tohmı 
yeseler gayrı olmayalar ve taktîr-i menîye ve bel agrısına nâfiʿdür ki [22] kurudup 
her-bâr akmaz olur. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemden iki dirheme varınca câʾizdür. 
Yaku eyleseler [23] baş agrısın giderür. Gözden akan yaşı her ne ise menʿ eder, alnına 
yaku edeler. Ammâ sübât [24] ve seher getürür, illâ mastakî ıslâh eder. Bunun bedeli 
demüʼl-ahaveyndür.

Bezrüʼl-benc: Benc tohmıdur. Siyâh nevʿi [25] tatludur Türkî; tohm-ı beng Fârisî; 
tohm-ı meng Fârisî; şahrûfî Süryânî; asmâbûsin Rûmî; efyûr avezmen204 [52a] [1] 
Yûnânî; hişmâyûnes205 Rûmî; efyûr âmis Yûnânî; ıspôrô çûskıyâmûs206 Rûmî; de se-
menzâ linû [2] Efrenci, Lâtîn; de semenzâ hânebâne Fırânca; haddâʿüʼr-ricâl ʿArabî. 
Bu tohm üç nevʿ olur, siyâh ve kızıl [3] ve beyâz olur. Aʿlâsı beyâz ve kızıl olmakdur. 
Siyâh nevʿi yaramazdur, âdem öldürür. Tâtûle derler, [4] asıl tâtûle siyâh bencdür. 
Geldük maksûdumuz olan bezr-i benc, tabîʿatı [üçünci derece] âhirinde bârid ü 
yâbisdür. [5] Beyâz nevʿi üçünci evvelinde bârid ve ikincide yâbisdür. ʿUsâresi kulak 
agrısına nâfiʿdür ve ziyâde [6] kan tükürenlere müfîddür, gögüs agrısın sâkin eder. 
Nıkrîse yaku olınsa muvâfıkdur. Barasa tılâ olınsa [7] münâsibdür. Dâʾim agrıyan 
cigere nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti nısf  dirhemden nısf  miskâle varıncadur. [8] Ammâ 
münâsib olan her zikr olınan marazda edviye-i muvâfıka ile yedüreler, meselâ berş 
maʿcûnına bundan [9] komayınca olmaz. Ve maʿsûmlara verildügi takdîrce gâyet 
azacık vereler, mikdâr-ı şerbetine iʿtimâd etmeyeler. [10] Zîrâ bunun zararı vardur. 
Ziyâde yeseler sübât getürür ve uyuşdurur ve ʿaklı fesâd eder, [11] hunnâk getürür. 
Buna ʿilâc budur ki kayʾ etdüreler. Zîrâ cünûn ve dil şişmek ve zîkuʼn-nefes [12] ve zul-
met-i ʿayn ve kulak sagırlıgı getürür. İssi su ve ʿasel ile andan tâze süd ile kusduralar. 
[13] Tavuk isfîdâcı ve yaglu çorbalar yedüreler ki semiz kuzı ve tavuk ile bişmiş ola. 
Bunun [14] bedeli rubʿ kadarı efyûndur, baʿzıları nısf  dirhem efyûn demişler. Bu fakîr 
nısf  dirhem efyûn [15] maʿkûl gördüm, meger tılâlarda ola. Kavl-i sâhib-i Takvîm 
muhaddir ve musaddiʿ ve muhaddir-i ahşâdur. İllâ ʿasel [16] ve enîsûn ıslâh eder.

Bezrüʼl-fücül: Turp tohmıdur Türkî; tohm-ı türbüze Fârisî; tohm-ı turp Fârisî; 
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[17] zerʿâd faʿlâ Süryânî; besîrmin râpâniyû Rûmî; efyûr rafânis Yûnânî; ıspôr[ô] 
râpâniye[18] Rûmî; semenzâ râftûs Lâtîn; semenzâ revânô İspânya; siberû retîk207 
Nemse; senûn ve benûs208 [19] ʿİbrî; râpânâ sıpôrô Rûmî. Turp üç nevʿ olur. Bir nevʿi 
degirmi, iki nevʿi uzun olur. [20] Üç nevʿinün dahı siyâhı ve beyâzı olur. Tohum-
larınun tabîʿatı berâberdür. Baʿzıları siyâh ve müdevver [21] olan nevʿinün tohmı 
gayrısından kuvvetlüdür dediler. Tabîʿatı üçünci derecede hâr ve ikincide yâbisdür. 
[22] Nemeş ve kelef  ve kara bere dedükleri baʿzı darbdan hâsıl olan âsâra râziyâne 
suyıyla tılâ edeler, [23] nâfiʿdür. Siyâh ve ak behaka kündüs ve sirke ile hammâmda 
tılâ edeler, müfîddür. Yürek nefhini dahı [24] tahlîl eder, muhallil-i kavîdür. Mikdâr-ı 
şerbeti iki dirhemdür. Bunı eger sirke ile içseler kusdurur [25] ve bevli akıdur ve talak 
şişlerin dahı tahlîl eder. Eger sirkencübîn ile bişürüp issi iken gargara [52b] [1] ey-
leseler hunnâka dahı nâfiʿdür. Ve zehirler defʿine ve cânavarlar ısırdugına tiryâkun 
kâʾim-makâmıdur. Sâhib-i [2] Takvîm kavli üzere baş agrıdur ve cigeri zaʿîf  [eder], 
illâ kişnîz ve şeker ıslâh eder. Eger eski [3] talaklu kimesnelere üç gün, her gün iki 
dirhemin dögüp sirkencübîn ile içürseler mücerrebdür. Bunun [4] bedeli yüzerlik 
tohmıdur. Baʿzılar bunun cigere zararı vardur, ammâ sibistân ıslâh eder dediler.

Bezrüʼl-merv: [5] Yarpuz nevʿinün tohmıdur Türkî; tohm-ı merv Türkî; mervrişk 
Şîrâzî; semenzâ mârpiyûm Lâtîn, [6] Fırânca; ıspôrô pâlûte Rûmî; agriyô filiskûnû 
Rûmî. Bunun aʿlâsı tâze ve tatlu [7] nevʿidür. Bir rivâyetde yedi nevʿ olur. Murâd 
ise mim bâbında merve nazar edeler. Bu nevʿi kızıllıga mâʾil [8] olur. Tabîʿatı iʿti-
dâlle hâr u ratbdur. Berrîsi kuvvetde bezr-i katûnâ gibidür. Eger bunı kavursalar 
zûsentâriyâ [9] kûlunc[ın]a ve sahc ʿilletlerine nâfiʿdür, tabîʿatı imsâk edüp şişlere 
ve çıbanlara nazc-ı tâmm verür. Ammâ [10] kavur[ma]salar az balgam ishâl eder. 
Bundan iki dirhem istiʿmâl olınagelmişdür. Ammâ öykene muzırdur, illâ [11] cülnâr 
ıslâh eder. Bunun bedeli nazc vermede kettân tohmıdur. Baʿzılar sâʾir muʿâlecâtda 
bezr-i katûnâ derler. [12]

Bezrüʼl-kâknec: Kanbil otı tohmıdur. Habbüʼl-kâknec deyü hâ bâbında zikr 
olınur.

Bezrüʼl-hüvve: Kuş etmegi [13] otı tohmıdur. Tûderî tohmı derler. Kavl-i sâhib-i 
İhtiyârât ehl-i Horâsân lügati üzere tûderî [14] derler, gayrı lügatla şündile derler ve 
kasîsa dahı derler. Te bâbında tûderî deyü zikr olınur.

Bezr-i belâskîs: [15] Tere ve yüzerlik tohmı envâʿındandur derler. Hurf-ı bâbilî 
dahı demişler. Hurf  envâʿı hâ bâbında zikr [16] olındukda hurf-ı bâbilî dahı zikr 
olınur.

207 N. ثبسرو رتيق
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Bezrüʼl-handakûkî: Kara yonca tohmıdur Türkî; tırfıl tohmı Türkî; [17] tohm-ı 
andekûkâ Fârisî; dîv-ispist Fârisî; habâkâ Fârisî, ʿArabî; varak ʿArabî; se-berg Fâ-
risî; [18] hasû folyôs209 Süryânî, Rûmî; tiryâfîlû ıspôrô Rûmî; hasûsen210 Yûnânî; 
lôtûs Rûmî, [19] Lâtîn de semenzâ lôtûs Lâtîn, Fırânca. Bunun aʿlâsı tolu ve berrî 
nevʿinün tohmı ola. Bôstânîsine [20] ʿArabda bezrüʼl-bersîm derler. Kara yonca ta-
bîʿatı hâr u yâbisdür. Miʿdeyi pâk eder. Bundan yarım dirhem mikdârı [21] kâfidür. 
Cânavarlar sokdugına müfîddür. Sikencübîn ile içüreler nâfiʿdür. Bu tohm bâh 
edviyelerindendür, lâ-büdd [22] bâhı tahrîk eder, tohmı ve yapragı dahı böyledür. 
Ve lâkin uyuz ve giciyik getürür, illâ kesîrâ ıslâh eder. [23] Bunun bedeli bugdayda 
bulınan şeylemdür, delüce dedükleri ki züvân dahı derler, maʿrûfdur.

Bezrüʼl-lisânüʼl- [24] hamel: Sinirlü yaprak tohmı Türkî; bene tohmı Türkî; to-
hm-ı bârsek Fârisî; tohm-ı türûşe Şîrâzî ve Tebrîzî; [25] tohm-ı büzgûş Fârisî; zerʿâd 
lisân emrâ211 Süryânî; ıspôrô fîlô terhûn Rûmî-yi kadîm; efyûr antâlfiyûn [53a] [1] 
Yûnânî; ıspôrô pedânûrû Rûmî; de semenzâ pılântâgô Lâtîn; vecrîk Nemse; de se-
menzâ liyânten [2] İspânya; de semenzâ pılântâyin Fırânca; lişôn hârûs ʿ İbrî. Bunun 
tabîʿatı hâr u yâbisdür. Aʿlâsı [3] tolu ve siyâh olup kızıllıga mâʾil ola. Bögrek ve ciger 
süddelerin açar, ʿırkuʼn-nisâya nâfiʿdür. [4] Kabzı dahı vardur. Mikdâr-ı şerbeti üç 
dirhemdür. Eger bunı yeseler gögüsden gelen kan tükürmesin keser ve karından [5] 
akan fezalâtı dahı defʿ eder. İshak kavli üzere bunun tabîʿatı hâr u yâbisdür. Öykene 
muzırdur, illâ ʿasel [6] ıslâh eder. Bunun bedeli vezni kadar bôstânî kuzı kulagıdur.

Bezrüʼl-hummâz: Kuzı kulagı [7] tohmı Türkî. Lâbata nevʿindendür. Yedi nevʿ 
olur. Ekşisine hummâz derler. Ekşi yaprak tohmı Türkî; habbüʼt- [8] türüşâ Fârisî, 
ʿArabî; tohm-ı türüşe Fârisî; tohm-ı türşînek Fârisî, Şîrâzî; tohm-ı çügündür-i deştî 
[9] Fârisî; zerʿâd selkâ212 Süryânî; [be]sîrmin senpeklû213 Rûmî; efyûr zûnûs Yûnânî; 
ıspôrô de [10] ôksâlîzâ Rûmî; de semenzâ lâpâtûm Lâtîn; de semenzâ lâpâkâ İspânya; 
de semenzâ lâmpe Fırânca; asfar214 [11] Nemse, Mâcar. Bunı yabân pazusı nevʿin-
dendür derler ve lâbata nevʿindendür dahı derler. Berrîsinün bir ekşi [12] yapragı 
vardur. Tohmınun tabîʿatı bârid ü yâbisdür ve gâyet kâbızdur. Yanmış safrâyı sürer, 
bagırsagı [13] pâk eder, tabʿı imsâk eder, ishâli katʿ eder; husûsan issi hılt sebebinden 
olmış ola, gâyet [14] muvâfıkdur. Ammâ bagırsaga ziyânı vardur, illâ şeker ıslâh eder. 
Ve İbni Zühr Havâss’ında tahrîr olınmışdur ki [15] hummâzun tohmı bir beze bag-
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layup ʿavrat sol bâzûsında götürse mâdâmki kendüdedür, hâmile olmaya. [16] Kavl-i 
Râzî bunun berrî nevʿin ısırıcılardan havf  eden kimesne mukaddem yese aslâ ziyân 
görmeye. [17] Bôstânî nevʿinün tabîʿatı ikincide bârid ü yâbisdür. Safrâ mâddelerine 
ve gıbb isitmelerine ve demevî [18] isitmelere iki dirhem istiʿmâl olınur. Ammâ talaka 
ziyânı vardur, illâ kerefs tohmı ıslâh eder demişler. [19]

Bezrüʼl-kettân: Kettân tohmıdur Türkî; tohm-ı kettân Fârisî; berzek Fârisî; keş-
dânek Fârisî; zerʿâd kettân [20] Süryânî; besîrmin âtûn Rûmî; lîgû sîtʿûl215 Yûnânî; 
lînârô ıspôrô Rûmî; de semenzâ de lînûm [21] Lâtîn; de semenz de lînô İspânya; le-
yin Nemse; [lîn] Fırânca; bistâ ʿİbrî; nâdî zaʿâd216 Süryânî. Bunun [22] tabîʿatı evvel 
derecede hâr, rutûbet ve yübûsetde muʿtedildür. Yaralar ve şişler ve çıban olacak [23] 
hareketlü ve harâretlü mevziʿe nazc vericidür. Gerek issi gerek sovuk, gerek zâhir 
gerek bâtın, gerek [24] bedende gerek gayrı mevziʿde olsun muvâfık devâdur. Kelefe 
ve barasa dahı müfîddür. Eger duhânını dimâga [25] tütsi eyleseler zükâma müfîd-
dür. Bunı kavurup yedürseler tabʿı tutar, kabz eder. Ammâ kavrılmamış yeseler 
[53b] [1] içi sürer. Mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. İdrâr-ı bevl eder. Eger dögüp ve 
suyın kaynadup ʿavratlar [2] ol suda otursa verem-i câsiye bir şişdür ki rahimlerinde 
olur, [ana] müfîddür, tahlîl eder. Ammâ miʿdeye [3] yaramaz ve batiyyüʼl-hazmdur, 
az gıdâ verür, enîsîn içün muzırdur. İllâ gülengübîn-i beyâz yâhûd ʿasel ıslâh [4] 
eder. Kavl-i Câlînûs makʿad yaruklarına münâsibdür ve öyken yarasına ve bunla-
run harâretine müfîddür [5] ve mukavvî-yi aʿzâdur. Kavl-i Diskûrîdûs ve Fûles bunı 
yakup ve dögüp makʿad yaralarına [6] ekseler kurıdur. Kavl-i Havâss-ı İbni Zühr 
eger bunı ʿ asel ile dırnak barasına yaku eyleseler elbette giderür. [7] Eger bundan ye-
seler menîyi ziyâde eder. Bunun bedeli bakla ʿusâresidür ve hulbedür. Eger bunı [8] 
şarâbla bişürüp çıbanlara ursalar fâʾide eder. Buna berâber pâpâdya ve bal katsalar 
dırnak yarıldugına [9] fâʾide eder. Ve ʿasel ile luʿûk edüp öksürügi sâkin edüp gögüs-
de olan artık ahlâtı [10] çıkarur. Ve cimâʿ içün ʿasel ve biber ile yedürseler ʿ acâyibdür. 
Ve bişürüp suyını hukne eyleseler bagırsakda [11] ve rahimde olan yaramaz ahlâtı 
çıkarur. Eger kaynadup içinde otursalar bögrek ve kavuk çıbanlarına [12] fâʾide eder. 
Ve kül ve bûre ile sigillere yaku eyleseler sigili giderür. Ve sahk edüp issi baş [13] 
agrısıyçün suyla başa ursalar sâkin ola ve baş şişlerine fâʾide ede. Ve demregüye 
yaku etseler [14] giderür. Ve yüklü ʿ avratlar bunun suyından içseler oglanı tez togura.

Bezrüʼn-nemmâm: Marsama tohmı Türkî; [15] ʿâşık yapragı tohmı Türkî; tohm-ı 
sîsenber Fârisî; zerʿâd ʿâmâ217 Süryânî; besîrmen simârâ Rûmî; [16] efyûr ûrfilîs 
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Yûnânî; ûspôrô de mârsamânâ Rûmî; de semenzâ bakârâ Lâtîn; de semenzâ per-
piyûm Fırânca. [17] Bu ot iki nevʿ olur. Bir nevʿinün yaprakları büyük olur, ana ʿâşık 
yapragı derler. Uzun [18] yaprakları olur. Ve bir nevʿi saʿterî şekl olur, kekik yapragı 
gibi gûyâ kekik otıdur, ana dahı [19] [nemmâm ve] sîsenber derler. Cümle Rûm ve 
Firenk tabîbleri asıl sîsenber ve nemmâm ol nevʿe derler. Geldük maksûdumuz [20] 
olan nemmâm tohmınun tabîʿatı hâr u yâbisdür. Hayzı ve kanı akıdur, vazʿ-ı hamli 
âsân etdürür. Mikdâr-ı şerbeti [21] üç dirhemdür. Yürekde olan yellere nâfiʿdür ve 
imtilâ ınçkırugına fâʾidelüdür. Ammâ öykene muzırdur, illâ kesîrâ [22] ıslâh eder. 
Bunun bedeli naʿnâyla agaç kavunıdur.

Bezrüʼd-dendüʼl-esved: Cebl-i hindî derler bir hurde, siyâh [23] tohumdur. Gâyet 
hiddetlüdür, âdemi kusdurur. Fârisîde tohm-ı genc-hûre derler. Bunun köki sarı 
türbüddür. [24] Sarı türbüdün tohmına bezrüʼl-esved ve cebleheng derler ve celbe-
heng dahı derler. Cim bâbında cebleheng [25] cebl-i hindî deyü zikr olınur.

Bezrüʼl-helyûn: Dilkü kuyrugı Türkî. Kökine sâlsâpârna derler, Çînî [54a] [1] 
nevʿi degildür Türkî, Yûnânî; tohm-ı [mâr]-cûye Fârisî; tohm-ı mâr-giyâ Fârisî; 
zerʿâd ʿûkbarânâ218 Süryânî; [2] besîrmen helyûn Rûmî; ıspôrô espârence Rûmî; ef-
yûr asgârâgîs Yûnânî; de seminzâ [3] aspârçe Fırânca; de semenzâ aspârâgûs Lâtîn, 
İspânyôl; aspârçîn Nemse; yarpûzîn [4]ʿ İbrî. Bunun aʿlâsı bôstânî nevʿi olmakdur. 
Tabîʿatı ikinci derecede hâr u ratbdur. Menîyi arturur, [5] şehvet-i cimâʿı tahrîk eder. 
Bundan iki dirhem istiʿmâl olınur. Müneffihdür. Südi ziyâde eder, [6] ʿusrüʼl-bevl 
ve ʿırkuʼn-nisâya müfîddür ve rîhi ve balgamı sürer ve kûlunca ve böy örümcegi 
ısırdugına nâfiʿdür. [7] Ammâ başa ziyânı vardur, illâ ʿasel ıslâh eder. Bunun bedeli 
kenger-i bôstânîdür demişler. [8]

Bezrüʼl-ʿusfur: Aspir çiçegi. Al çiçek tohmıdur ki tûtîye yedürürler. Kurtum deyü 
kaf  bâbında zikr [9] olınur.

Bezrüʼl-ekşût: Bag sarmaşıgı tohmıdur Türkî; tohm-ı küşût Fârisî; tohm-ı hamûl 
Fârisî, ʿArabî; [10] tohm-ı berşen Fârisî; dînâr Süryânî; zerʿâd şükûsâ Süryânî; zerʿâd 
ʿaynâ219 Süryânî; ıspôrô [11] küşmûrîn Yûnânî; efyûr kîrûtî Yûnânî; de semenzâ 
kûskûtâ Lâtîn. Bunun tabîʿatı harâret [12] ve bürûdetde muʿtedildür ve yübûseti dahı 
vardur. Ciger süddelerin açar, talakı ve miʿdeyi pâk eder. [13] Tamarlardan ʿufûnetin 
ve hıltların giderür, çıkarur. Yanmış safrâ ve balgam ile terkîb olmış ahlâtdan [14] 
olan isitmelere nâfiʿdür. Eger sirke ile içseler ınçkırugı sâkin eder. Eger kaynadup 
içseler tabʿı [15] tutar, miʿdeye kuvvet verür, bevli ve hayzı akıdur ve seyelân-ı rah-
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me dahı nâfiʿdür. Bunun [16] ʿusâresin şeker ile yeseler yerakâna müfîddür. Tâze 
yapragınun ve tohmınun bişmiş ʿusâresiyle [17] nıkrîs olan ayagı yusalar müfîddür. 
Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Tuʿmı gâyet acıdur ve ekser hâlâtda [18] bunun men-
faʿati [güneyik] gibidür ki kâsnî derler, maʿrûfdur. Bunun öykene zararı vardur, illâ 
ʿasel ıslâh eder. [19]

Bezrüʼl-hindibâ: Güneyik tohmıdur Türkî; tohm-ı kâşnî Fârisî; [tohm-ı kâsnî 
Fârisî]; zerʿâd hirbâ Süryânî; ıspôrô radîka [20] Rûmî, ıspôrô bakralbede220 Rûmî; 
ıspôrô endîvyâ Rûmî; efyûr endikyâ Yûnânî; de semenzâ çagdiyâ221 [21] Lâtîn; de 
semenzâ intibûs Lâtîn, Fırânca; endîvus Nemse; mârûr ʿavlesîn222 ʿİbrî; endîvû 
sıpôrô [22] Rûmî. Bunun aʿlâsı siyâh ola. Tabîʿatı harâret ve bürûdetde muʿtedildür 
ve yübûseti dahı vardur. [23] Safrâvî isitmelere ve ciger süddelerine ve sarılıga nâ-
fiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür, üç dirhem [24] dahı câʾizdür. Ammâ ziyâdesi 
talaka ziyân eder, illâ sikencübîn ıslâh eder. Bedeli küşût tohmıdur. [25]

Bezrüʼl-encere: Isırgan dikeni tohmıdur Türkî; kurrayz ʿArabî; sâsâr kişt Kadîm; 
gezne Fârisî; tohm-ı encere [54b] [1] Fârisî; zerʿâd karsbîsâ223 Süryânî; besîrmen 
aflekas224 Rûmî; ûspôrô eçkande225 Rûmî; [2] efyûr ûbtûdiyûs226 Yûnânî; de semen-
zâ urtikâ Lâtîn ve İspânyôl; de semenzâ ortîe Fırânca; [3] nesel Nemse. Lâzım olan 
tohumlu hindibâ beş nevʿ olur. Aʿlâsı tolu olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede [4] hâr 
u yâbisdür, baʿzılar ratb derler. Mülattıfdur. Kulak ardında olan şişleri mülâyim 
eder, bâhı [5] ziyâde eder, ammâ müselles yâhûd inek südiyle içüreler. Eger dögüp 
yenür yaralara [6] ve seretânlara ekseler nâfiʿdür. Eger içseler balgamı ve sarı suyı 
ishâl eder ve kûluncı ve istiskâyı [7] giderür, her gün yarım miskâlin ʿasel ile içüreler. 
Eger dögüp iki dirhemin şarâbla yâhûd tâze [8] sıgır südiyle içseler mücâmaʿata 
ziyâde kuvvet verür. Kavl-i Şerîf  eger dögüp ʿaselle zekere sürseler [9] büyük ede. 
Eger sikencübîn ile içseler bögrege ve talaka nâfiʿdür. Eger dögüp ʿasel ile luʿûk 
gibi [10] yeseler zîkuʼn-nefes makûlelerine müfîddür. Kavl-i sâhib-i Takvîm ammâ 
bögregi yara eder, illâ samg-ı ʿarabî [11] ve kesîrâ ıslâh eder. Bunun bedeli hurf  ve 
kârdâmânâdur. Baʿzılar gendene bedeldür, baʿzılar cırcîr tohmı [12] bedeldür dedi-
ler. Mikdâr-ı şerbetinden ziyâde yeseler öksürük peydâ olur, illâ benefşe ve cüllâb 
ıslâh [13] eder.

220 N. بقرالبده
221 N. د سمنزا چغديا 
222 N. مارور عولسين
223 N. قرصبيثا
224 N. بسيرمن افلقس 
225 N. اچقنده ; H. اچقينده
226 N. افيور اوبطوديوس 
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Bezrüʼr-râziyânecüʼr-rûmî: Enîsûn tohmıdur. Elif  bâbında zikr olındı.

Bezrüʼr-râziyânec: [14] Râziyâne tohmıdur. Re bâbında inşâʾllâhu teʿâlâ zikr 
olınur.

Bezrüʼl-fencengüşt: Ayıd tohmı Türkî; habbüʼl- [15] fakd ʿArabî; tohm-ı penç-en-
güşt Fârisî; tohm-ı dil-âşûb Şîrâzî; fülfül-i kûhî Fârisî; zerʿâd şemrâ227 [16] Süryânî; 
elîkûs besîrmin Rûmî; efyûr bırâşten228 Yûnânî; ıspôr[ô] lugâriyâ Rûmî; de se-
menzâ agnûs [17] Lâtîn; ıspôrô kâ[s]tûs Rûmî; de semenzâ gâtîlô kâstû [18] Fırânca; 
iskâfmûl229 Nemse. Bunun aʿlâsı çay kenârında olup tohmı keskin râyihalu ola. [19] 
Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. İki dirhemin 
on dirhem sikencübîn [20] ile içseler talak şişlerine ve istiskâya nâfiʿdür. Eger sirke ile 
kaynadup talak üzerine yaku [21] ederlerse müfîddür. İçseler ciger süddelerin açar. 
Ammâ musaddiʿ ve müceffif-i menîdür, eger tohmı eger yapragı [22] erligi keser, illâ 
süd ve terencübîn ıslâh eder.

Bezrüʼl-kürrâs: Pırasa tohmıdur Türkî; tohm-ı gendene Fârisî; [23] zerʿâd ʿattâr 
Süryânî; ıspôrô kaflûtâ Rûmî; ıspôrô pırasa Rûmî; efyûr fırâsiyâ Yûnânî; [24] de 
semenz[â] pôrrûm kâpitâtum Lâtîn, Fırânca; de semenzâ buverrô İspânyôl; lâvk 
Nemse; zerʿâd kürrâsâ [25] Süryânî; kürrâs keryisîn230 ʿİbrî; pırasa sıpôrô Rûmî. Bu-
nun aʿlâsı bôstânî ve Şâmî [55a] [1] olup datlu olmakdur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür, 
ammâ baʿzılar bârid derler. Kavl-i Huneyn hâr u bâriddür. Eger [2] katrânla diş 
diplerine buhûr eyleseler kurdların öldürür ve çıkarur. Ve makʿada buhûr eyleseler 
bevâsîri [3] zâʾil eder. Eger iki dirhemin mersînle verseler kan tükürenlere müfîddür 
ve baş harâretine nâfiʿdür. [4] Ve şehveti katʿ olmış ve cimâʿdan kalmış âdeme bir 
dirhemi müfîddür. Bögrek taşın çıkarur, mecrâsını [5] pâk eder. Eger yüzerlik tohmı 
ile kavursalar sovuk balgamdan olan yaş harâretlere müfîddür. [6] Ammâ öykene 
ziyân eder, illâ ʿasel ıslâh eder. Bunun bedeli tohm-ı cırcîrdür. Bunun bir hâssası 
oldur ki [7] çok cimâʿ eden kimesne gendene tohmı ile şarâb içseler aslâ cimâʿdan 
zarar görmeye. Ve sirke [8] içine gendene tohmı kosalar ekşiligi kesile. Mikdâr-ı 
şerbeti iki dirhemdür.

Bezrüʼl-lift: Şalgam tohmıdur [9] Türkî; bezr-i şelcem ʿ Arabî; tohm-ı şalgam Fârisî; 
zerʿâd lagsâ Süryânî; ıspôrô bûlyâs Rûmî; [10] ıspôrô gôngîlî Rûmî; efyûr liyûfyû231 
Yûnânî; de semenzâ râpûm Lâtîn; de semenzâ nâvô İspânya; [11] de semenzâ râve 

227 N. زرعاد شمرا 
228 N. افيور براشتن 
229 N. اسقافمول
230 N. قراث كريسين
231 N. افيور ليوفيو
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Fırânca; rüvâben Nemse. Bunun tabîʿatı hâr u ratbdur. Bâhı ziyâde eder. Neffâh 
oldugıyçün [12] bâha nefʿi vardur. Eger bunı maʿcûn eyleseler zehirlü ve agulular 
mazarratın defʿ eder. Kavl-i Havâss-ı [13] Şerîf  eger bunı gerdenine asup götürseler 
büyük şişleri ve koltuk ve but şişleri [14] varısa zâʾil eder. Eger bundan yeseler [nuʿût] 
getürür, cimâʿa muvâfıkdur ve sovukdan olan kavî kûlunclara [15] nâfiʿdür. Ammâ 
talaka muzırdur, illâ kavun tohmı ıslâh eder. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Kavl-i 
müʾellif-i [16] İhtiyârât bunı saklasalar, yıl geçdükden sonra, meselâ aslâ tuz degme-
miş olsa, yere dikseler [17] lahana biter, şalgam bitmez.

Bezrüʼs-silk: Çügündür ve pazı tohmıdur. İkisi dahı bir tabîʿatdadur. Fârisîde [18] 
tohm-ı çügündür derler. Tabîʿatı bâriddür. Az kurulıgı vardur. Miʿdeye yaramaz-
dur, tabîʿatı sürer. Ammâ müfettih ve [19] [mukattıʿ]-ı balgamdur. Bedeli hatmîdür. 
Bâkîsi esâmîsiyle sin bâbında zikr olınur.

Bezrüʼl-kıssâ: Büyürek [20] hıyâr tohmı Türkî; ʿacûr tohmı Türkî; şenhıyâr tohmı 
Türkî, Fârisî, Tebrîzî; tohm-ı şengiyâr Tebrîzî; tohm-ı [21] şûme Fârisî; ankûr[û] 
ıspôrô Rûmî; mâkarî ûspôrô Rûmî; zerʿâd bûsnâ232 Süryânî; kiyûtsaʿad233 [22] 
Yûnânî; de semenzâ kûkûm sâtiyûs Lâtîn; de semenz[â] sîtrôle grandû Fırânca; 
kûkûmerûn Nemse; [23] kasvâyem234 ʿİbrî; melâfifôn kasvat235 ʿİbrî. Bunun tabîʿatı 
küçük hıyâr tohmından yegdür. Bevli akıdur. [24] Mikdâr-ı şerbeti beş dirhemden 
on dirheme varınca câʾizdür. Eger dögüp bedene sürseler bedenün [25] levnini aʿlâ 
eder. Ammâ başa muzırdur, illâ sikencübîn ıslâh eder. Ve çok maʿcûna girer. Her 
bir mahallinde tahrîr olınur. [55b] [1] Bunun bedeli kased tohmıdur ki bundan 
sonra zikr olınur.

Bezrüʼl-kased: Evvel hâsıl olan hıyârun büyüginün [2] hıyâr tohmıdur. Sarı hıyâr 
tohmınun aʿlâsı sarı ve tohumlık olmakdur. Tabîʿatı bârid ü ratbdur. Yanmış [3] 
safrâya ve talakda ve cigerde olan issi şişlere ve öyken agrılarına ve yaralarına 
müfîddür. Kavl-i [4] İshak enîsîn içün muzırdur, illâ kesîrâ ıslâh eder. Bunun bedeli 
kıssâ tohmıdur ki büyük hıyâr tohmıdur. [5] Bu dahı meʿâcîne girer. Ammâ evlâ 
oldur ki her maʿcûna tohm-ı hıyâreyn deyü zikr olınursa, iki nevʿinden dahı [6] 
katalar. Egerçi ikisi bir tabîʿatdadur, ammâ ziyânda başka başkadur ve birbirinün 
ziyânun defʿ eder. [7]

Bezrüʼl-bıttîh: Kavun tohmıdur Türkî; tohm-ı harbuze Fârisî; ıspôrô pûpônî 

232 N. زرعاد بوصنى 
233 N. قيو طثيعد; H. قيو طثععد 
234 N. قسوايم
235 N. قسوت 

M E t İ N 151

www.tuba.gov.tr



Rûmî; zerʿâd bıttîhâ Süryânî; [8] besîrmin pepôn Rûmî; efyûr bâfir236 Yûnânî; de 
semenzâ pelyûn Lâtîn; de semenz[â] [melôn] İspânya, [9] Fırânca; âbâtîhîm237 ʿ İbrî; 
pesîn238 Nemse; pûpônû sıpôrô Rûmî. Aʿlâsı tatlu şekl olmakdur. Tabîʿatı [10] hâr u 
ratbdur. Bagırsakları pâk eder. Hastalar perhîz eyledüklerinde kavun çekirdeginün 
südin alup [11] issice içüreler, hem gıdâ verür ve hem harâreti sâʿat be-sâʿat teskîn 
eder. Ve bunun südi [12] menîyi arturur, öksürüge ve gögüsde issi şişlerden tevel-
lüd eylemiş agrılar olsa ve bogaz agrılarına [13] ve agız kurılıgına nâfiʿdür, susuzlık 
getürmez. Ve yanmış safrâdan olan hârre sıtmalarına müfîddür ve ciger [14] şişini 
giderür ve süddesin açar, bevli akıdur, bögrek ve kavuk mecârisin pâk eder ve gi-
ciyigi [15] giderür ve issi şişden bakıyye kalmış olsa tahlîl eder. Kavl-i İshak talaka 
ziyân eder, illâ ʿasel [16] ıslâh eder. Mikdâr-ı şerbeti mukaşşer olmış beş dirhemden 
on dirheme varıncadur. Çok yeseler içerüye ziyân [17] eder, illâ kadın tuzlugı ıslâh 
eder. Ve kavun tohmını hasta olmayanlar yeseler südi ve menîyi arturur ve zekere 
[18] kıvâm verür, bâha ziyâde nâfiʿdür.

Bezrüʼl-verd: Gül tohmıdur Türkî; tohm-ı gül Fârisî; zerʿâd verdâ Süryânî; [19] 
besîrmin rôdâ Rûmî; tiryânde fîlô ıspôrô Rûmî; efyûr nânis239 Yûnânî; de semen-
zâ rôzû [20] Lâtîn, Fırânca; de semenzâ rôza Efrencî, İspânyôl. Tabîʿatı bârid ü 
yâbisdür ve kâbızdur. Diş diplerin [21] muhkem eder ve kulâʿ dedükleri agızda biten 
sivilcüleri zâʾil eder, dögüp agızda tutalar. Ve göz agrılarına [22] dahı nâfiʿdür, miʿde 
bagırsagı pâk eder. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Ve ishâl-i merâriye dahı fâʾide 
eder. [23] Ammâ öykene bir mikdâr zarar eder, illâ kesîrâ ıslâh eder demişler.

Bezrüʼr-reyhân: Hurde feslegen tohmıdur ki hurde [24] yapraklusına saʿterî derler. 
Yûnânîler ve Rûmîler vâsîlikô derler Yûnânî, Rûmî; tohm-ı şâhisferem [25] Fârisî; 
tohm-ı şâh-berem Fârisî; zerʿâd reyhânâ Süryânî; vasîlikû ıspôrô Rûmî; efyûr 
fensâfiyûn [56a] [1] Yûnânî; de semenzâ akînis Lâtîn, Fırânca, İspânyôl. Bunun 
aʿlâsı siyâh ve tolu [ve] küçük yapraklu [2] nevʿinün tohmı ve râyihalusı olmakdur. 
Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Baʿzıları harâret ve bürûdetde muʿtedildür [3] dediler. Dev-
vâr ki baş çegzinmege derler, ana ve burun kanın [tutmaga ve] safrâ hareketine 
nâfiʿdür. Yarım dirhemin kavursalar [4] bagırsak sahcına dahı müfîddür, tabʿı tutar. 
Bundan bir miskâl sovuk su ve gülâbla ısladup bundan yutsalar [5] ve bir miskâlin 
kezâlik kavurup ayva suyında ısladup, bulınmazsa suda ısladup yutsalar [6] eski 
ishâli keser. Ammâ bögrege azacık ziyânı vardur, ammâ merzengûş ıslâh eder. Bu 
ele girmezse [7] merv tohmı buna bedeldür demişler.

236 N. افيور بافر 
237 N. اباطيحيم
238 N. پسين
239 N. افيور نانس 
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Bezrüʼş-şibt: Torak otı tohmıdur Türkî; tohm-ı şibt Fârisî; [8] zerʿâd şibsâ Süryânî; 
besîrmin anisten Rûmî; efyûr kûtâlmûn Yûnânî; ıspôrô meskûnlâtere [9] Rûmî; de 
semenzâ anetûm Lâtîn; dîlem Nemse; de semenzâ eneldô İspânya; de semenzâ 
anet Fırânca; [10] ıspôrô anîtû Rûmî. Bunun aʿlâsı tolu olup râyihalu ve yeni olmak-
dur. Tabîʿatı iʿtidâlle hâr [11] u yâbisdür. Südi akıdur, bevâsîri katʿ edicidür, yakup 
bevâsîre yaku edeler. Mikdâr-ı şerbeti [12] iki dirhemdür. Lâkin gaseyân ve kayʾ 
ihdâs eder, illâ ayva ve alma kokulayalar. Ve mesâneye muzırdur, illâ ʿasel [13] ıslâh 
eder. Bunun bedeli iki kendü vezni kadar yine torak otıdur, ammâ kurumışıdur 
derler yaʿnî tâze olmaya. [14]

Bezrüʼl-kürünb: Ak lahana tohmıdur Türkî; tohm-ı kürünb Fârisî; tohm-ı kelem 
Fârisî, Şîrâzî; zerʿâd kürâbî Süryânî; [15] besîrmin kürünbiyâ Rûmî; lahana ıspôrô 
Rûmî; efyûr kurniyûs Yûnânî; de semenzâ birâssikâ Lâtîn; [16] de semenzâ [kôls] 
İspânya; [de semenzâ kovâls] Fırânca; kovâl Nemse; korûb240 ʿİbrî. Bir kaç nevʿ 
lahananun tohmı olur. [17] Kurnebît ve ak lahana tohmı bir tabîʿatdadur; kara laha-
nanun, müstaʿmel degildür, harâretde bunlardan artıkdur. Aʿlâsı [18] tâze olmakdur. 
Tabîʿatda hâr u yâbisdür. Harâre marazına nâfiʿdür. Bundan yeseler mest etmez, 
ederse dahı [19] geç eder. Ve menîyi ziyâde eder. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. 
Ammâ öykene ziyân eder, illâ ʿasel ıslâh eder. [20] Kavl-i İbni Mâseveyh bunı eger 
sıgır dili otı suyıyla iki dirhemin içüp andan şarâb içseler mest [21] etmez. Ve çiçegini 
fetîl gibi edüp ʿavratlar götürseler karnında oglancıgı öldürür.

Bezrüʼl-ısfânâh: Ispanak [22] tohmıdur Türkî; tohm-ı ıspanâh Fârisî; tohm-ı 
ispînâh Şîrâzî, Fârisî; ispânâkâ ıspôrô Rûmî; [23] zerʿâd isfânâhâ Süryânî; besîrmen 
enûkliyâ241 Rûmî; efyûr seyûnâkû Süryânî, Lâtîn, Fırânca. Aʿlâsı yeni [24] ola, tolu 
ve kızıla mâʾil ola. Tabîʿatı bârid ü ratbdur. Kalb agrılarına ve sıtmaya nâfiʿdür. 
Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. [25] Ammâ talaka zararı vardur, illâ tîn-i mahtûm 
ıslâh eder.

Bezr-i baklatüʼl-hamkâ: Semüzlik otı tohmıdur. Bezrüʼl-hurfe deyü [56b] [1] 
yukarıda zikr olındı.

Bezrüʼl-lûf: Yılan bıçagı tohmıdur Türkî; tohm-ı lûf  Fârisî; zerʿâd lûfâ Süryânî; 
[2] besîrmen ûrsin242 Rûmî; ıspôrô derâgûniyâ Rûmî; efyûr berînûn243 Yûnânî; des-
minezâ ûrâgûnta [3] Lâtîn; desminezâ derâkûkûlûs Lâtîn; netrâversen244 Nemse; 

240 N. قروب
241 N. بسيرمن انوقليا
242 N. بسيرمن اورسن
243 N. افيور برينون
244 N. نتراورسن
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desminezâ dergûnîtâ İspânya; desminezâ [4] sepersetîne Fırânca; desminezâ ûrâ-
gûnclû Efrencî; ıspôrô ûrus245 Rûmî. Bu tohm bir hiddetlü tohumdur. Burunda [5] 
olan bevâsîri ve nâsûrüʼl-enf  dedüklerini pâk eder, hattâ seretânlar dahı vâkıʿ olsa 
muvâfıkdur. [6] Fetîli buna bulayalar.

Bezrüʼt-tarhûn: Tarhûn tohmıdur. Bunun tohmı asıl tohm degildür. Turp ve şal-
gam içine [7] kettân veyâhûd kenevir tohmını koyup dögerler. Ol yıl bir şekl olur ve 
bir şekl tohmı olur ve andan ol [8] tohmı bir yıl dahı ekerler, tarhûn olup ol takdîrce 
tohm-ı tarhûn derler. Aʿlâsı tatlu suda suvarılmış [9] ola. Tabîʿatı bârid ü ratbdur. 
Öyken yaralarına nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Ammâ mesâneye ziyân 
eder, [10] illâ kerefs tohmı ve tîn-i ermenî ıslâh eder.

Bezrüʼn-naʿnâ: Nane tohmı. Tohm-ı naʿnâ. Aʿlâsı bôstânî naʿnaʿ tohmıdur. [11] 
Tabîʿatı hârdur, ammâ iʿtidâl üzere hârdur. Miʿdeyi pâk eder. Mikdâr-ı şerbeti bir 
dirhemdür. Ammâ öykene ziyân [12] eder, illâ kesîrâ ıslâh eder. Naʿnânun tohmın-
dan otı dahı efdaldür. Her husûsa ʿilâc otıla muvâfıkdur. [13]

Buzurk-dârû: Fars vilâyetinün büyüklerinün ihtiyâr eyledükleri dârûdur. Bunun 
menfaʿati şîşâ [14] menfaʿati gibidür ki ol dahı mürekkebdür. Ve kûlunca ʿazîm nefʿi 
vardur ve tiryâk menfaʿati gibi menfaʿati vardur. Sanʿatı [15] mahallinde görile.

Bezrüʼl-hatmî: Hatmî tohmı Türkî; tohm-ı hayrûye Fârisî; zerʿâd rûʿanâ Süryânî; 
besîrmen ʿenevʿsâ246 [16] Rûmî; efyûr lânûs Yûnânî; ıspôrô hâtmî Rûmî. Bunun 
aʿlâsı siyâha mâʾil ola ve kâmil [17] erişmiş olmakdur. Tabîʿatı harâret ve rutûbetde 
muʿtedildür. Sirke ile behaka yaku eyleseler ve güneşde otursalar [18] gidere. İssi 
öksürüge nâfiʿdür, yürekden kan gitse tutar, zâtüʼl-cenbe muvâfıkdur. Eger yaku 
eyleseler tabʿı [19] dahı tutar. Bögrek taşını çıkarur. Kavl-i Minhâc berk rahmi olan 
ʿavratlar götürse müfîddür. Bunun bedeli [20] ebemgümecidür.

Büsr: Hurmâ korugıdur Türkî; gûre-i hurmâ Fârisî; harek Şîrâzî; gûreʾ fînike247 
Rûmî. [21] Kavl-i İhtiyârât tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür. Tatlusı harâ-
rete mâʾildür ve kâbızdur. Bişmiş suyı dahı [22] tabʿı tutar, ammâ yeşil ve hâm nevʿi 
ziyâde bevli habs eder. Ve hazmı geç ve güçdür ve dişlere ziyân eder, [23] yel dahı 
tevellüd etdürür. İllâ sikencübîn-i sâde ıslâh eder.

Büstec: Ak günlükdür. Kündür derler ve lübân [24] deyü zikr olınur.

Bestîyâc: Bestînâc dahı yazmışlar. Demür dikenidür. Hasek deyü zikr olınur.

245 N. اسپورو اورس
246 N. بسيرمن عنوعسا; H. بسيرمن عنوعثا
247 N. غورهٔ فينكه

154 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Besfâyic: [25] Taş üstinde biter. Çıyan otı derler Türkî; İbni Baytâr agaç eyrelti-
sidür demiş Türkî; beştîvân ʿArabî; [57a] [1] azrâsüʼl-kelb ʿArabî; teşmîz ʿArabî; 
sâkıbü’l-hacer ʿArabî; kesîrüʼl-ercel ʿArabî; yarbûze ʿArabî, Yûnânî; besbâyise [2] 
Fârisî; sekî zaglâ248 Süryânî; fulûferyûn Rûmî; fulûbûzmûn Hind; ayes celâves249 
Yûnânî; pôlpûriyûn [3] Rûmî; filîkûlâ Lâtîn; angelsûs250 Nemse, Mâcar; fîlpôzyâ 
İspânya; pîlyûzen Fırânca. Bir nevʿine [4] dahı dezyâ dekatrî251 Rûmî; fîles kavârkuş252 
derler Lâtîn. Bu ot üç nevʿ olur. Aʿlâsı [5] karanfil tuʿmlu ve yogun olup yeşil ola, kır-
salar fısduk gibi yeşil görine. Tabîʿatı evvelde [6] hârdur ve rutûbetde ve yübûsetde 
muʿtedildür. Baʿzılar ikincide hâr ve üçüncide yâbisdür dediler. Yelmeşik [7] balga-
mı ve sevdâyı ishâl etdüricidür. Sevdâ ishâlinde mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür ve 
balgam [8] ishâli içün horôs suyıyla beş dirhem istiʿmâl olınur. İshâli ıztırâbsızdur. 
El-hâsıl [9] iki dirhemden beş dirheme degin câʾiz görmişlerdür. Kûluncı açar ve 
nefhi ve rutûbâtı tahlîl edüp [10] insânun cemîʿ vücûdına ferah verür. Ve bir hâssası 
dahı oldur, südi tondurur ve tonmış südi [11] tahlîl eder. Kavl-i İshak bögrege muzır-
dur, illâ helîle ıslâh eder. Bunun bedeli eftîmûndur [12] ve bir mikdâr Hindî tuzdur. 
Kavl-i İbni Baytâr eger kurusını mâʾüʼl-ʿaselle içseler balgam ve safrâyı ishâl [13] 
ede ve sinir büzildügine ve barmak araları yarıldugına yaku eyleseler fâʾide eder. 
Ve bir dirhemin [14] şeker ile içseler kara sevdâyı ishâl ede. Ve her gün iki dirhemin 
bir çanak içinde hıyârşenbe ile [15] içseler yedi güne degin mâlihûlyâ ve cüzâm 
zahmetin gidere ve sevdâvî teşvîşleri gidere.

Büssed: [16] Mercân köki Türkî; penc-i mercân Fârisî; aslüʼl-mercân ʿArabî; har-
hek Fârisî; ʿakârâ mercânâ Süryânî; ʿansîraten253 [17] Rûmî; filô heyc254 Yûnânî; zîre 
mercânî Rûmî; korôl Yûnânî; korôlyûn Diskûrîdûs; kôrâlis [18] Rûmî; kôrâllûm 
Lâtîn; kôrâl İspânya; kôrûn Yûnânî. Bu üç nevʿ olur, bir nevʿi siyâh, [19] biri beyâz ve 
biri kırmızı olur. Aʿlâsı kırmızı reng olandur. Deryâdan çıkar, delük delük [20] olur. 
Mercân köki derler. Baʿzılar tuhlübüʼl-bahrî yaʿnî ot gibidür, havâ teʾsîr eyledükde 
müncemid olur derler. [21] Ammâ ol diyârda görenlere ve bunı sanʿat edüp her-
bâr cemʿ edenlere sûʾâl eyledük, deryâ kaʿrından [22] müncemid çıkar deyü cevâb 
verdiler. Tabîʿatı evvel derecede bârid, ikincide yâbisdür. Bunı yakup andan [23] is-
tiʿmâl ederler. Yakmanun sanʿatı oldur ki bardaga koyup agzını hikmet ile kapayup 
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tennûra [24] koyup bir geceden sonra çıkarup istiʿmâl olına. Kabzı ve tahfîfi vardur. 
Tahfîfi kabzından artıkdur. Her kankı [25] yerden kan sızsa tutar ve göze çekseler 
göze kuvvet verür ve yaşın gerü tutar. Ammâ yakdukdan sonra [57b] [1] yumamak 
gerekdür. Bunun hâssası ziyâde etleri yer ve yara eserlerin zâʾil eder ve mukavvî-yi 
dildür, [2] bagırsak yaralarına ve ʿusr-ı bevle münâsibdür. Mikdâr-ı şerbeti bir mis-
kâldür. Eger senûn edüp [3] dişe sürseler cilâ verür. Kavl-i Râzî İskender’den hikâyet 
eder. Büssedi masrûʿun bogazına [4] ve nıkrîs ashâbınun ayaklarına baglasalar veyâ 
götürseler nefʿ verür der. Ve her kankı mevziʿden kan [5] gelürse ezilmiş mercân 
kökini yâ kehrübâyla bile ekseler kanı tutar. Bunun bedeli kan tutmada demüʼl- 
[6] ahaveyndür. Kavl-i İshak bögrege ziyân eder, illâ kesîrâ ıslâh eder. Kavl-i İbni 
Baytâr bunı eger suyıla [7] içseler ʿusr-ı nefese ve talak agrısına fâʾide edüp yürege 
kuvvet verüp hafakânı giderüp [8] ferah verür. Eger üç dânk yanmışından buçuk 
dânk samk ile ve yumurda agıyla karışdurup sovuk [9] suyla içseler kan tükürmesin 
menʿ eder. Eger kulaga sahk olınmışın tamzursalar zahmetlerine fâʾide eder. [10]

Bôstân-efrûz: Katîfe çiçegi Türkî; beg börki Türkî; horôs ibigi Türkî; mahmûr 
çiçegi; Türkî [11] bôstân-efrûz Fârisî; gül-i yûsuf  Türkî, Fârisî; mîr-i ʿâşıkân Fârisî; 
hamâme ʿArabî; ʿırkuʼd-dîk [12] ʿArabî derler ve bertânîkî dahı derler mechûl ki zikr 
olınur. Kestere ʿArabî; tâc-ı horôs Fârisî; kündûs [13] Rûmî; betûnîkâ Lâtîn; bakûnîn 
Macar, Nemse; beretûnkâ İspânya; betûsene Fırânca. Bunun [14] aʿlâsı gölgede ku-
rumış ola. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Miʿdeyi ve bagırsagı pâk eder, miʿde ve ciger 
harâretin [15] sâkin eder. Bunun kaynamışın sikencübîn ile içseler harâretin sâkin 
eder. Bu otun mikdâr-ı şerbeti [16] iki dirhemdür. Kavl-i İshak mesâneye ziyân eder, 
illâ ak günlük ıslâh eder.

Besbâse: Cevz-i bevvânun [17] kabugıdur Türkî; derâgîse ʿArabî; bezmâz255 Şîrâzî; 
besbâse Fârisî; sarevâ Süryânî; avefyûs [18] Rûmî; tâbûres256 Yûnânî; kâçsû Efrencî; 
mâyis Lâtîn; mûskâsen Nemse; mâseyâsen [19] İspânya; mâfîr mâfer mechûl. Bunun 
aʿlâsı sarı ile kırmızılıga mâʾil ve hoş-bûy olmakdur. [20] Tabîʿatı evvel derecede hâr 
u yâbisdür. Baʿzıları ikincide demişler. Baʿzılar muʿtedil ve baʿzılar bârid ve [21] 
latîfdür derler. El-hâsıl harâreti azdur. Nefehâtı ve berk şişleri tahlîl eder, ammâ 
kîrûtî edeler. [22] Ve agız kokusın dahı giderür ve tabʿı tutar ve miʿdeye kuvvet ve-
rür. Talaka ve rahme muvâfıkdur ve [23] bagırsak sıyrundısından olan ishâle ve kan 
tükürenlere ve selesüʼl-bevl ki sovukdan, münâsibdür [24] ve bagırsak yarasına nefʿ 
verür. Selesüʼl-bevl içün yeseler ve yaku eyleseler dahı maʿkûldür, ammâ [25] göbege 
ve kasuga yaku edeler. Kavl-i Diskûrîdûs mukavvî-yi miʿde ve sadr ve riyyedür. 
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256 N. تابورس

156 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Menîyi ziyâde eder [58a] [1] ve bâhı tahrîk eder, zekeri kıvâma getürür, husûsan 
sovuk mizâclulara gâyet fâʾide eder. Ammâ musaddiʿdür, [2] illâ sandal ve gülâb 
ıslâh eder. Kavl-i Teyâdûk bunun bedeli kendü kadar beng ve rubʿı kadar cevz-i 
[3] bevvâdur, ammâ baʿzılar kendü kadar cevz-i bevvâdur derler. Ammâ kendünün 
bedeli cevz çok olmakdur. Zîrâ [4] harâreti vardur demişler.

Besbâs: Ehl-i Endülüs ve ehl-i magrib katında râziyânedür. Re bâbında [5] râziyâ-
nec deyü zikr olınur.

Besʿîrâ: Kuzgun otıdur. Serahs deyü sin bâbında zikr olınur. [6]

Besîle: Hulbe ve boy otı nevʿindendür. Ehl-i Mısr hulbeden yegdür derler.

Beşme: Karaca kara çörek [7] otıdur ki göz otıdur ki göz çeşme-zen dahı derler. 
Teşmîzec deyü te bâbında zikr olınur. [8]

Beşnîn: Nîl kenârında biter, yapragı saʿlebe benzer bir otdur. Gün gurûbında açılur, gün toganda 
kapanur. Çiçegi beyâz olur. Mâlâ Yesiʿ sâhibi bunun çiçegi nîlûferün çiçegi gibidür der. Gece suda 
gâʾib olup gündüz yine zâhir olur der. Ve çig ve bişmiş bunı yerler. Meselâ bişmiş yumurda sarısı 
olur. Ve iki nevʿ olur. Bir nevʿine Aʿrâbî ve bir nevʿine hîrî derler. Aʿlâsı Aʿrâbî nevʿidür. Köki 
gâyet güzel kokuludur ve çiçegi sovukdur ve muhallildür. Ve bunun çiçeginden yag dahı çıkarurlar, 
birsâm ʿilletine suʿût ederler. Eger yapragını et ile bişürseler bâhı ziyâde eder.

Beşer: İnsândur. Elif  bâbında insân deyü ve nun bâbında nüfûs-ı nâtıka deyü tafsîl olınur.

Beşâm: Mekke-i Mükerreme’de olur, belesâna benzer bir agaçdur.

Bişûliyûn: Baga yapragı tohmı ki karnıyaruk derler. Henüz bezr-i katûnâ deyü 
zikr olındı.

Beşelşeke: [9] Çingiyâne otıdur. Kavl-i İhtiyârât çıntıyânâ-yı rûmî deyü cim 
bâbında zikr olınur.

Büşbüş: [10] Ebû cehil karpuzınun yapragıdur, acı düglek derler. Varak-ı hanzal 
[dahı] derler. Hı bâbında hanzal ve vav [11] bâbında varak-ı hanzal deyü zikr olınur.

Basal: Sogan Türkî; piyâz Fârisî; basalî Süryânî; [12] kırûmîdî Rûmî; kırûmiyân 
Yûnânî; sepâ Lâtîn; sevolyâ İspânya; fîpôlya Fırânca; çipôlyâ [13] Firenk, Tâliyân; 
zûpîl Nemse; basâlîm ʿ İbrî. Bunun aʿlâsı beyâz olmakdur. Tabîʿatı üçüncide [14] hâr u 
yâbisdür demişler. Mülattıf  ve mukattıʿdur. Beden içinde kanı cezb eder. Bâhı ziyâ-
de ve [15] şehveti tahrîk eder. Ve şol kimseler ki vilâyetden vilâyete yâhûd çeşmeden 
çeşmeye gezüp [16] su içseler [ve] sogan yeseler, tebdîl eyledü[kleri] su[larun] zararın 
defʿ eder. Göze cilâ verür, tabʿı mülâyim eder, [17] iştihâ getürür. Eger suyını kulaga 
tamzursalar kulak çınlamasın ve gürüldüsin giderür. Ve suyın göze [18] çekseler göze 
inen su ʿilletini menʿ eder. Ve sıkındusını dögüp ʿasel ile karışdurup demregüye [19] 
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ve behaka yaku eyleseler zâʾil eder. Ve kalın tırnaga ki kör tırnak derler, ana yaku 
olınsa muvâfıkdur. Dâʾüʼs-saʿlebe [20] ve kuduz it taladugına ve efʿâ ısırdugına fâʾide 
eder ve hayzı akıdur. Suyı, kulak agrısı ki [21] geç işideler, giderür. Ve beyâz soganı 
iç yagıyla yâhûd sâde yagıyla kavurup yumurda sarusıyla [22] miʿdeye yaku eyleseler 
şişlerin ve agrısın giderür. Sogan yemek ve kokmak sümûm yellerine nâfiʿdür [23] 
ve sarmısak dahı yegdür. Bişmişin sirkeye koyup yeseler miʿdeye kuvvet verür. Ve 
çig sirkeye kosalar [24] acılıgı az kalur. Müshil şerbetlerden gaseyân gelse, sogan 
koksalar gaseyânı defʿ eder ve otlar râyihasın [25] bildürmez. Çok yeseler uykusuzlık 
getürür, baş agrıdur, ʿakla zarar eder, agız yarın çok eder, bevâsîr [58b] [1] agzın 
açar. İllâ hindibâ yâhûd sirke yâ yogurt ıslâh eder ve bişmiş sogan çig sogan [2] 
zararın defʿ eder.

Basalüʼz-zîz: İt keseri Türkî; kömren Türkî; erguvân çiçeginün köki Türkî; [3] ba-
salüʼz-zîb ʿArabî; basal-ı meʾkûl ʿArabî; bülbûs ʿArabî-yi kadîm; zîz Fârisî; bülbûsâ 
Süryânî; afentayûn257 [4] Rûmî; felyûrs258 Yûnânî; piyâz-ı sîr Fârisî; piyâzüʼl-mekke 
Şîrâzî; zîzî Tebrîzî; bûlvûs [5] Rûmî; bûlbûs Rûmî; devmetor riyôs259 Rûmî, Fırân-
ca; zâfe Fârisî. Bunun tabîʿatı evvel derecede [6] hâr u yâbisdür, rutûbet-i fazliyyesi 
vardur. Kavl-i Câlînûs ikinci derecede hâr u yâbisdür. Eger bunı [7] yeseler semüzlik 
getürür, bâhı tahrîk eder, bele kuvvet verür, taʿâmı hazm etdürüp zekeri [8] kâʾim 
eder. Behaka ve kelefe yaku eyleseler zâʾil eder. Yumurda sarusıyla sigile yaku olınsa 
giderür. [9] Ve sovukdan olan rahm agrılarına nefʿ verür. Zehirler ve ʿakreb ve böy 
örümcegi sokdugına yaku olınsa [10] sâkin eder. Ve balık başı ile kavurup rîş-i zeneh 
dedükleri çene yaralarına ekseler fâʾide eder [11] ve baş yaralarına dahı münâsibdür. 
Bundan çok yeseler dili ve bogazı kurıdur ve sinirlere muzırdur, sancu [12] getürür, 
neffâhdur. Ammâ kâsnî dedükleri acı mârûl ıslâh eder ve der-ʿakab süd içüreler. 
Kavl-i [13] sâhib-i Takvîm başı agrıdur, ammâ gülâb ve kâfûr ıslâh eder.

Basalüʼl-kayʾ: İt keseri dedükleri [14] bülbûsa benzer bir sogandur. Baʿzılar bülbûs 
nevʿindendür dediler. Henüz zikr olınur.

Basalüʼz-zîb: [15] İt keseri soganı. Zîzdür ki henüz zikr olındı.

Basalüʼl-fâr: Ata soganıdur. Basal-ı [16] ʿunsul derler. Elif  bâbında eskîl deyü zikr 
olındı.

Basal-ı ʿunsul: Ata soganıdur. Henüz basalüʼl-fâr [17] deyü zikr olındı ve elif 
bâbında eskîl deyü zikr olındı.

257 N. افنطيون ; H. افيطوون
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Basalüʼn-nercîs: Nergis soganıdur [18] Türkî; piyâz-ı nergis Fârisî; basal-ı ner-
kısâ Süryânî; rîze avyûrte Rûmî; kırûmîdî neskifiyûn Rûmî; [19] efyûr evtîrsemûn 
[Yûnânî]; çipôl nârsiyû Lâtîn, Fırânca; vetlûben260 Nemse, Mâcar. Bunun tabîʿatı 
hârdur. Sirke [20] ile dâʾüʼs-saʿlebe yaku eyleseler müfîddür. Eger dört dirhemin 
mâʾüʼl-ʿaselle içseler ölmiş ve diri oglanı [21] çıkarur ve düşürür. Eger iki miskâlin 
ʿaselle içseler kayʾ etdürür ve yürekde olan kurtları öldürür. [22] Eger bu köki issi 
şişlere ursalar nazc verür. Kavl-i Şerîf  zekere sürseler büyük eder. Eger üç [23] ʿaded 
nercis soganın bir gün bir gece süd içinde ısladup andan sahk edüp zeker [başın]
dan gayrı [24] endâmına sürseler ve yaku eyleseler ʿ ınnîn ʿ illetin giderüp cimâʿa kâdir 
olur, ʿacâʾib fâʾide verür. Ziyâde [25] menfaʿati vardur.

Busâkuʼl-kamer: Zebedüʼl-kamer ve ragvetüʼl-kamer derler bir taşdur. Hace-
rüʼl-kamer dahı derler ki zikr olınur. [59a] [1]

Basaliyye: Etle bişürürler. Mukavvîdür. İssi otlar katarlar. Hâr ve ratbe etʿimedür. 
Bâhı ziyâde eder. [Ammâ issi miʿdelü kimesneye zarar eder], illâ summâkiyye [2] ve 
zirişkiyye ıslâh eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Busâk-ı insân: Tükürük dedükleri agız yarıdur [3] Türkî; tükürük Türkî; luʿâbüʼl-
fem ʿArabî; âb-ı dehen Fârisî; eftîmâ261 Rûmî; sâlîvâ Lâtîn. Bunun [4] aʿlâsı aç kar-
nına olandur ve hâr mizâclu olan kimesnenün tükürügi enfaʿdur, fâʾidelüdür. Eger 
kâfûr ile demregüye [5] sürseler giderür. Ve göz marazlarından tarfeye ve beyâzına 
ve göz çıbanlarınun envâʿına sürseler fâʾide [6] eder. Ve haşerâtdan yılan kısmını 
bî-hod eder ve ʿakreb ve sâʾir cânavarlarun agzına tükürseler öldürür. [7] Dilcik 
olan tavuk ve sâʾir öter kuş ve togan envâʿına dilcigini çıkarup yerine tükürseler [8] 
merhem ve tuz yerini tutar. Ve bedeni böcelerden ve gayrı[dan nesne ısırsa] yâhûd 
tahta biti ve kehle ve pire kısmı ısırsa üzerine [9] tükürük sürseler zehrini bâtıl eder. 
Ve kulakda hâsıl olan kurtdan ıztırâb çekseler kulak [10] içine tüküreler. Ve kulaga 
pire girse kulaga tükürük koyup tamâm içerü mahalline vardukdan sonra [11] ol 
pire girdügi tarafa yatsa tükürük ile pire bile çıkar, mücerrebdür. Ve çignenmiş 
bugdayla hâm çıbana ursalar [12] nâfiʿdür, açar. Ve kurumış yaralar âsârına cilâ 
verür. Ammâ oruç tutan kişinün tükürügi [dahı] aç karnına olan [13] tükürük fiʿlin 
eder [ve] dahı ziyâde nâfiʿdür.

Bıttîh: Kavun Türkî; harpuze Fârisî; bıttîhâ Süryânî; yenûten262 [14] Rûmî; kâkır263 
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Yûnânî; pepônî Rûmî; melônî Fırânca, pebôn Lâtîn, pesîn264 Nemse; melôn İspân-
ya, [15] Efrencî; ebâtîhîm265 ʿİbrî. Bunun aʿlâsı Semerkandî ve tatlu olandur. Ekser 
etibbânun kavli bunun tabîʿatı [16] ikinci derece evvelinde bârid ve âhirinde ratb 
olmak üzeredür, ammâ tahkîki budur ki tatlusı hâr u ratbdur. [17] Bevli idrâr eder, 
bögrek ve mesâne taşların kırar, kelefi ve behakı zâʾil eder. Kavunun içerüsinün 
[18] cilâsı cirminden ziyâdedür. Eger kabugını alna yapışdursalar göze nüzûl eden 
suyı menʿ eder. Kökinün [19] iki dirhemin kaynadup içseler zahmetsiz kayʾ getürür. 
Kavun miʿdede hâzır buldugı hıltı tutar [20] ve ana döner, içerüsin irhâ yaʿnî sölpük 
eder ve imtilâ nevʿinden hayza getürür ve miʿdede fâsid [21] olsa zehr gibi olur. İllâ 
sâde sikencübîn ıslâh eder, bundan sonra her-bâr sikencübîn yiyeler. ʿAcem [22] vilâ-
yetinde sikencübîni aslâ terk etmezler. Ve kavunı iki taʿâm arasına yemeyeler. Eger 
miʿde fâsid olursa [23] fiʼl-hâl kayʾ edüp miʿde[de] komayalar. Ve kabugın hammâm-
da sürinse endâmın pâk eder ve [24] mücellâ eder, ʿaleʼl-husûs yüzi müşaʿşaʿ eder ve 
nûrlandurur. Ve kurumış kabugıyla çogan yerine kullanup [25] el yurlar. Ve kabugın 
sıgır etine kosalar et tez bişe ve müherrâ ola ve miʿdeden tez geçe. Kabugın kezâlik 
[59b] [1] kurudup baʿde ʿasel ile bişürseler maʿcûn gibi olur.

Bıttîh-i zıkkî: Karpuzdur Türkî; bıttîh-i ahzar [2]ʿ Arabî; bıttîh-i hindî ve bıttîh-i 
sindî ʿArabî; dullâʿ Kadîm, nevʿ-i bıttîh; hinduvâne Fârisî; hıyâr-ı kedû [3] Şîrâzî; 
harpuze-i hindî Fârisî; hinduvâne Tebrîzî; hîmûnkû Rûmî; angûryâ266 Lâtîn; 
melôn dâkû [4] Efrencî, Tâliyân, İspânyôl; guvergin267 Nemse; ayâtyâah hâmâyem268 
ʿİbrî; habhab ʿArab-ı Hicâz; [5] dîşen ʿArab-ı çöl. Bunun aʿlâsı sulu ve tatlu ola. 
Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü ratbdur. İssi [6] marazlara, hummâ-yı muhrikaya ve 
issi mizâclulara ve susuzlıga gâyet müfîddür. Eger sikencübîn ile içürseler [7] bevli 
akıdur, mesâneyi pâk eder. Eger suyını şeker ile içseler tebrîdi dahı ziyâde [olur] 
yaʿnî tabîʿatı [8] sovuk olur. İhtiyârlara ve sovuk mizâclulara ziyân eder, yaramaz 
kan hâsıl olur, meselâ cigerde hâsıl [9] olup andan balgamı tahrîk eder ve ahlâtı hâm 
eder. İllâ mizâca göre şeker yâhûd ʿasel ıslâh eder. [10]

Bıttîh-i muzz: Şanlak derler. Hıyâr-ı kebîr gibidür ve şalnak dahı derler, uzun 
kavundur. ʿArabda habbüʼl-lâvî [11] derler. Lezzetsiz bir kavundur. Tabîʿatı ikinci de-
recede bâriddür, ammâ baʿzılar üçüncide ratb demişler. Aʿlâsı [12] olmış olmakdur. 
Baʿzılar şanlak dedükleri hıyârdur veyâ hıyâr gibi olan kavundur dediler. Ammâ 

264 N. پسين
265 N. اباطيحيم
266 N. انغوريا
267 N. غوركن ; H. عوركن
268 N. اياطااه هامايم ; H. اياطيااه هامايم
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bunun [13] fâsid olması ve istihâlesi andan azdur. Bevli idrâr eder, bögregi ve tamar-
ları pâk eder. El-hâsıl [14] evlâ budur ki taʿâmlar ortasında yiyeler yâhûd taʿâmla 
bile yiyeler. Ammâ baʿzılar bunı şeker ile hoş-âb [15] ederler. Tatlu şeker şerbetinde 
azacık kaynadurlar hoş-âb olur. Ve dahı hâmından börek ve baklava [16] ederler. 
İçine tatlu ve şeker korlar, baklava olur. Eyüce tere yagı ve bahâr ve yumurda korlar 
ise börek [17] olur ve biʼl-cümle kabak böreginden latîf  ve aʿlâ olur.

Batt: Kaz dedükleri kuşdur Türkî; battîn [18] Süryânî; niyârîn Rûmî; nesâriyûn269 
Yûnânî; hîna Rûmî; pâpâlî İspânyôl, Fırânca. Kavl-i İshak [19] cümle tuyûrdan issi-
dür. Kavl-i Minhâc ve İhtiyârât ve İbni Baytâr kaz eti ziyâde harâretlü ve rutûbet-
lüdür. [20] Rutûbeti ördek etinden artıkdur, miʿdeden geç geçer. Yagı bedenün derin 
yerlerinden agrıları [21] sâkin eder. Cümle tuyûr yagından bunun yagı efdaldür. Eti 
dahı levni ve âvâzı sâfî eder, [22] bâhı ziyâde eder, âdemi semirdür ve hazm oldukda 
çok gıdâ verür, ammâ hazmı geç ve güç makûlesindendür. [23] Kazdan eyü kan 
tevellüd eder. Bişürmesinün sanʿatı sirke ve issi otlar katmak ile olur. Eger büryân 
[24] eyleseler zeyt yagıyla cerb edüp içine sogan dolduralar, iki diş sarmısak dahı 
[25] koyalar. Eger isfîdbâc gibi bişüreler nohûd ve gendenâ ve dârçîn koyalar ve 
içerüsin dahı kişnîz [60a] [1] ve sezâb ve sarmısak [katalar, ziyâde] nâfiʿdür.

Butm: Menevîş agacıdur. Ak sakızlık dedükleri ve çitlenbik [2] dedükleri nevʿinün 
bôstânîsidür. Şâm fıstukı agacına benzer, yemişine dahı butm derler. Tuʿmı ve ta-
bîʿatı [3] şâm fıstukı tabîʿatındadur. Fârisîde ban derler. Hâ bâbında habbetüʼl-hazrâ 
deyü tafsîl olınur. [4]

Batrâsâliyûn: Tag kerefsidür. Yûnân’da batrâ deyü taga ve sâliyûn deyü kerefse 
derler. Fe bâbında [5] fatrâsâliyûn deyü zikr olınur. Ammâ bunı maʿdenûsdur derler.

Batârîs: Kuzgun otıdur. [6] Kavl-i İhtiyârât Yûnân lügati üzere serahs demekdür. 
Sin bâbında serahs deyü zikr olınur. [7]

Batrâlâvun: Neft yagıdur. Yûnân lügati üzere dühnüʼl-hacer demek olur. Neft 
deyü nun bâbında [8] zikr olınur.

Batbât: Çoban tayagı derler. ʿAyın bâbında ʿasâʾüʼr-râʿî deyü zikr olınur.

Batrâhiyûn: [9] Dögün otı derler. Her kanda degürseler âteş yakdugı gibi yakar. 
Kurbaga otı dahı derler. Kebîkec, [10] kurbaga demekdür. Kaf  bâbında kebîkec 
deyü zikr olınur.

Batra: Endülüs ve İşbiliyye âdemleri şelîn [11] ve şecârî derler. Nohûda benzer bir 
otdur. Müstaʿmel degildür.

269 N. نساريون
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Baʿrüʼz-zabb: Keler necesidür Türkî; sergîn-i sûsmâr [12] Fârisî; sergîn-i fârîk 
Şîrâzî; selîgûde270 kopôriye Rûmî; kûkûrdiye kopôriye Rûmî; [13] baʿrâ zabbâ Sür-
yânî; fîmûm271 esterkû lâgârteşe İspânyôl, Efrencî, Lâtîn; sân verel enâkâ272 ʿ İbrî. [14] 
Bunun aʿlâsı beyâz olmakdur. Tabîʿatı hâr ve tîzdür. Barasa ve kelefe nâfiʿdür. Ve 
gözde olan aklık [15] ʿilletin zâʾil eder, gözi cilâlandurur, bâsıraya kuvvet verür, göz 
giciyigine dahı nâfiʿdür.

Baʿrüʼl-maʿz: [16] Keçi süfli Türkî; sergîn-i büz Fârisî; bişkel-i büz Şîrâzî; kopôriye 
terâgû Rûmî; kopôriya esfâhtâ273 [17] Rûmî; süflâ garâ Süryânî, emtân Lâtîn; merde 
de kerât274 Fırânca, İspânyôl; merde hanfere Efrencî; [18] merde de karâpâ Lâtîn, 
Taliyân. Bunun tabîʿatı hâr u yâbisdür. Kuvvetiyle hanâzîri tahlîl eder. [19] Talak 
ve berk şişlere dahı nâfiʿdür, tahlîl eder. Eger kurudup yünle ʿavratlar götürünse 
[20] seyelân-ı rahmi gerü tutar. Ve dögüp ʿasel ile karışdurup yaku olınsa mafâsıl 
agrısın [21] giderür. Ve şarâbla efʿâ ısırdugına yaku eyleseler nâfiʿdür. Eger külini 
sirke ile karışdurup [22] kuduz taladugına yaku eyleseler müfîddür. Ve tag keçisinün 
tersi dâʾüʼs-saʿlebe nâfiʿdür ve mafâsıl [23] şişlerine muvâfıkdur. Ve istiskâ olanlara 
güneşde yaku eyleseler münâsibdür. Sirke ile arı sokdugına [24] nefʿ verür.

Baʿrüʼz-zân: Koyun süfli Türkî; sergîn-i gûsfend Fârisî; sergîn-i mîş Fârisî; [25] biş-
kel-i gûsfend Şîrâzî; kopôriye bırâvatû Rûmî. Sirke ile sigillere yaku olınsa nâfiʿdür. 
Âteş [60b] [1] yanugına dahı tılâ eyleseler müfîddür. Ve mûm-revgan edüp lahm-ı 
zâʾide kosalar artık etini [2] yer.

Baʿrüʼl-cimâl: Deve süfli Türkî; deve kıgı Türkî; sergîn-i şütür Fârisî; bişkel-i 
şütür Şîrâzî; [3] kopôriye kâmelî Rûmî. Eger kurusın ve yaşın sigillere yaku edüp 
baglasalar giderür. Ve burun [4] kanın tutar ve sarʿ içün sarʿa muvâfık devâlar ile 
içürseler gâyet nâfiʿdür. Ve hanâzîr [5] dânelerin tahlîl eder, tâzesin yaku edeler ve 
[dahı] mafâsıl agrılarına ve şişlerine yaku edeler, nâfiʿdür. [6]

Baʿûz: Küçük sivrisinekdür. Türkçe tatarcık derler. Büyük nevʿine bakk derler. Bundan bakk 
deyü zikr olınur. Ve baʿûz dedükleri gerçi küçük sinekdür ammâ heyʾeti fîl heyʾeti gibidür ve 
bunun fîlden ziyâde iki kanadı dahı vardur. Eger üç sivrisinegi alup samg ile üç habbe edüp ve ol 
habbeye bir dâne sivrisinek katup ol habbun birer dânesin nevbeti güni yutsa ve ayak üzere gezmese 
sıtması zâʾil ola. Sineklerün cümlesine Fârisîde peşşe derler, meselâ üvez ve üvîz ve baʿûz ve bakk 
dedükleri sinege peşşe derler.

270 N. سليغوده
271 N. فيموم
272 N. سان ورل اناقا
273 N. اسغاختا
274 N. داكرات
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Bagl: Katır dedükleri hayvândur. Fârisîde ester derler, Rûmca mulâriyâ ve cümle 
Efrencîler mûle derler. [7] Ve bunun künyeti ebû’l-eşhac ve ebû’l-hurûn ve ebu’s-sıfr 
ve ebû’l-kuzâʿat ve ebû kavs ve ebû kaʿb [8] ve ebû fahtâ ve ebû melʿûn derler. 
Eger bunun yagını ʿavratlar içseler aslâ yüklü olmayalar, husûsan kulagınun [9] 
yâ kuyrugınun yagı ola. Eger beş dirhem yanmış katır dırnagın mersîn yagıyla 
kel başa ursalar [10] kıl bitüre ve dâʾüʼs-saʿlebe dahı nâfiʿdür. Eger katır dübürinde 
olan sinegi kurudup bevâsîr içün [11] altında buhûr eyleseler bevâsîri zâʾil eder. Ve 
Hayâtüʼl-Hayevân sâhibi kavli üzere eger katır yüregin [12] ʿavratlar kurudup içseler 
aslâ hâmile olmayalar.

Bakkam: Bakkam ve bakkâm agacı derler. Bir kırmızı agaçdur ve boyadur, [13] 
ammâ rengi bâkî kalmaz. Hind’den ve Zengübâr’dan gelür bir agacun dallarıdur. 
Boyacılar istiʿmâl ederler. Tabîʿatı [14] ikinci derecede hâr u yâbisdür. Yaralarun 
etini onıldur ve her ne aradan kan gelürse keser, yaraların [15] kurıdur. Ammâ köki 
semm-i kâtildür, her kim içerse öldürür. Hazer gerekdür, derler.

Bakarüʼl-vahşî: Yabân sıgırıdur ki [16] bunun kuyrugını hotaz ederler ve at boy-
nına asarlar. Bu(na) Fars ʿaser-gâv derler Rûmîler agriyô [17] vôdû derler ve cümle 
Efrencîler bovî de ûntâniye derler. Bunun lahmı gâyet galîzdür, aslâ hazm olmaz [18] 
derler, sevdâvî emrâz getürür. Ammâ bunı baʿzılar hem suda ve hem karada olur 
derler. Eger derisini [19] tutkal gibi kaynadup nıkrîs ʿilletine ursalar gâyet nâfiʿdür. 
Ve derler ki bunun derisini [20] tuzlu suda yâhûd deniz suyında kaynadalar, nıkrîs 
ʿilletine ol takdîrce muvâfıkdur.

Baks: [21] Şimşir agacı Türkî; çimşir agacı Türkî; şimşâd Ehl-i Şâm; dıraht-ı şimşâd 
Fârisî; baksîs Yûnânî. [22] Bunı çimşir agacıdur demişler. Ammâ şuʿarâ mahbûbun 
kaddini ana benzedüp zülfün dahı ana teşbîh etmişler. [23] Bu sûretde kâmetlü bir 
kara agaç olmak gösterür. Halîmî merhûm dahı böyle beyân eylemiş. Çimşirün 
[24] eger yapragı eger yemişi mersîne benzer. Tabîʿatı kâbızdur. Ammâ çimşirün 
nevʿi çokdur. Rûm’da olan [25] böyledür. İllâ bir nevʿi olur, Nişâbûrî derler. Bir nevʿi 
Heryûn ve bir nevʿi Bagdâdî olur. Yagın aldukları [61a] [1] Nişâbûrî nevʿidür. Ve 
Heryûn nevʿinün tabîʿatı hâr u ratbdur. Ve çimşîr-i bagdâdî cümlesinden [2] büyük 
olur ve yaprakları enâr yapragından dahı büyük olur. Yerden bitdügi zamân togrı 
biter ve [3] depesi siyâh olur ve sovuga çok tâkat getürmez, kararur. Kavl-i Şerîf 
bunun nüşâresini [4] hınnâ ile karışdurup başa zımâd eyleseler agrısın sâkin eder ve 
kılları muhkem eder. Ve yumurda agıyla [5] ve degirmen tozıyla sinirler zahmetine 
yaku eyleseler fâʾide eder.

Bakara: İri yapraklı bir otdur. Ortasında [6] şâhı uzun olur ve yaprakları tülü olur. 
ʿArabda bakârâ, Rûm’da bakâris, Efrencîler envâʿı [7] bâkâris derler. Bu vilâyetlerde 
müstaʿmel degildür. Sûreti 45 rakamda kırmızı yazılmışdur.
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Bakar: Sıgırdur. Eti [8] lahm deyü lâm bâbında ve her ʿuzvı mahallinde zikr olınur.

Baktûkûten: Yabân gendenesi derler bir otdur. Bunun yapragı su teresi yapragına benzer ve 
çâr-gûşe budakları olur ve çiçegi feslegen çiçegine benzer. İbni Baytâr kavli üzere bunun tohmı 
gendeneye benzer ve kökü kara elma gibi degirmi olur ve kokusı şarâb kokusına benzer. Ve eger 
taşlu yerlerde biter. Eger bu otı arpa unı ile şişlere ursalar mülâyim eder ve sigilleri koparur. Eger 
bunun yemişinden bir dirhem içseler dürlü dürlü düşler göstere ve safrâyı ishâl eder. Eger kökinden 
mâʾü’l-karâtîn ile içseler kezâlik safrâ ishâl eder.

Bukkam: Ehl-i Yemen lisânı üzere cevz-i mâsil agacıdur. [9] Cim bâbında zikr 
olınur.

Baklatüʼl-hamkâ: Semüzlik otı Türkî; beynevâ otı Türkî; tohmekan Türkî, Fâ-
risî; [10] baklatüʼl-mübârek ʿArabî; perpehen Fârisî; nûrek Şîrâzî; berencesîn275 Sür-
yânî; ûfîmtâ Rûmî; [11] bîderhiyûn Yûnânî, ricle ʿArabî, ferfec ʿArabî; fâfâs276 Fârisî; 
ferfir Fârisî; gılistirizâ Rûmî; portûlâk [12] Lâtîn; pordulgırâs277 Nemse; verdôlâgâ 
İspânya; pûrpîre Fırânca; hûlûglûges degile278 ʿİbrî; [13] hurfe ʿArabî; puhle Fârisî. 
Bunun ismi çokdur. Nihâyet tohmına bezrüʼl-hurfe derler. Ol mahalde cümle[si] 
tafsîl olınmışdur. [14] Otınun tabîʿatı üçünci derecede bârid ü ratbdur, baʿzılar ikinci 
âhirinde demişler. Safrâyı sürer, kayʾı [15] gerü tutar. Eger suyınun on dirhemin iç-
seler ʿavratlar kanın keser ve kan tükürenlere dahı fâʾide [16] eder. Ve sigili bu otıla 
ovsalar giderür. Ve issi şişlere yaku eyleseler müfîddür. Suyını içseler yürekde [17] 
hâsıl olan kurtları öldürür, ısırıcı cânavarlar sokdugına muvâfıkdur. Gül yagıyla 
eger güneşde[n] agrıyan [18] başa sürseler nâfiʿdür. Harkat-ı mesâneye ve agrılarına 
fâʾidelüdür, bundan yiyeler. Ve issi göz agrılarına [19] yaku etseler muvâfıkdur. Eger 
ʿusâresin miʿdeden ve cigerden kan tükürenlere hem yiyüp hem yaku [20] etseler 
gâyet münâsibdür. Ve bagırsak sahcına ve ishâl-i safrâvî içün hukne edeler, kay-
namadan [21] suyından edeler. Ve hiddetlü isitmelere dahı fâʾide eder, ammâ bâha 
ziyân eder ve göze zulmet getürür, [22] illâ naʿnâ ve kerefs ve cırcîr ıslâh eder. Baʿzılar 
bagırsaga muzırdur demişler, illâ mastakî ıslâh eder. [23] Kavl-i İbni Baytâr suyı 
bevâsîre nâfiʿdür. Eger kühl etse issi göz agrısına fâʾide ede. Ve bu [24] otı bir mikdâr 
döşege koyup üzerine yatsalar aslâ yaramaz düş görmeye ve ihtilâm olmaya [25]

Bakla-ı yehûdiyye: Hindibâ-yı berrî nevʿindendür. Karsaʿnâdur. Kaf  bâbında 
karsaʿnâ deyü zikr olınur. [61b] [1]

275 N. برنجسين
276 N. فافاس ; H. فافلس
277 N. پوردلغراش ; H. پوردلغراث
278 N. حلوغلوغث دغيله 
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Bakla-ı horâsâniyye: Baklatüʼl-hâmızadur. Fârisîde tere-i horâsânî derler. Ta-
bîʿatı bârid ü yâbisdür. [2] İllâ ikinci ortasındadur, baʿzılar evvelde demişler. Tabʿı 
imsâk eder, yanmış sevdâya fâʾidelüdür, taʿâm [3] iştihâsın getürür, harâretden şeh-
veti noksân olan kimesnelere ve mahrûrî mizâca gâyet [4] aʿlâdur, ammâ balgamî 
mizâca muzırdur.

Baklatüʼl-mübâreke: Semüzlik otıdur. Baʿzılar hindibâ dediler. Esahhı [5] oldur 
ki semüzlik otı ola. Henüz baklatüʼl-hamkâ deyü zikr olındı.

Baklatüʼl-gazâl: Yarpuz-ı berrî ki [6] feleskûn dedükleridür dediler. Kavl-i İh-
tiyârât müşk-i tarâmşîʿ deyü mim bâbında zikr olınur. [7]

Baklatüʼl-melik: Şâhteredür. Kavl-i İhtiyârât ve İbni Baytâr şâhterec deyü şın 
bâbında zikr [8] olınur.

Baklatüʼl-ütrüciyye: Agaç kavunı demişler, ammâ esahhı ogul otı ve kovan otı 
dedükleridür. [9] Kavl-i İhtiyârât ve İbni Baytâr bâdrencbûye ve bâdrengbûyedür. 
Yukaruda zikr olındı.

Baklatüʼl- [10] bâride: Sarmaşıkdur. Kavl-i İbni Baytâr ve İhtiyârât lâm bâbında 
leblâb deyü zikr olınur. [11]

Baklatüʼl-ensâr: Lahana, kelem, kürünb derler. Kavl-i İhtiyârât ve İbni Baytâr 
kaf  bâbında kürünb [12] deyü zikr olınur.

Baklatüʼz-zabb: Ogul otı. Ve kovan otınun bir nevʿidür dediler.

Baklatüʼl-hatâtîf: [13] Baʿzılar sarı kökdür [der], ʿurûk-ı sufr deyü ʿayın bâbında 
zikr olınur. Sâhib-i Câmiʿ ve İbni Baytâr kavli [14] bunun üzerinedür. İhtiyârât sâhibi 
ana devâ-yı hatâtîfdür demiş. Kırlangıç devâsı demek [15] olur. Hatâtîf  hı bâbında 
ve devâʾüʼl-hatâtîf  deyü dal bâbında zikr olınur.

Baklatüʼz-zehebiyye: [16] Ispanakdur dediler. Ammâ baʿzıları sergîn otı derler. 
Kavl-i İhtiyârât ve İbni Baytâr kataf  deyü [17] kaf  bâbında zikr olınur.

Baklatüʼl-yemâniyye: Sergîn otı derler. İhtilâf  vardur. Baʿzılar pazu [18] demişler, 
ammâ tasvîri böyle degildür. Baklatüʼl-ʿarabiyye ʿArabî; sereng Fârisî; yerbûz İbni 
Baytâr; [19] cerbûz İbni Baytâr; beltiş ehl-i Endülüs; perbehen-i yemenî Fârisî; sürh-
merd Fârisî; zerbûzâ [20] Süryânî; okîmatâvun279 Rûmî; bilîtûs Rûmî; bilîtûm Rûmî; 
mâyer Nemse; berzôs280 İspânya [21] pûredûje Fırânca; endirîhyûn281 Yûnanî. Bu ot 

279 N. اوفيمطاون ; H. اوقيمطاون
280 N. برزوس
281 N. اندرخيون; H. اندريخيون
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iki nevʿ olur. Bir nevʿinün budakları cümle kızıl [22] olur, Fârisîde sürh-merd derler. 
Ve bir nevʿinün budagı ve yapragı yeşil olur. Kavl-i Minhâc ve İhtiyârât [23] ve İbni 
Baytâr bu ot ıspanak gibi sulu olur ve rutûbeti kabaktan ve mârûldan ziyâdedür 
[24] ve sâʾir otlardan [dahı] artıkdur, ammâ gıdâsı azdur. Tabîʿatı ikinci derecede 
bârid ü ratbdur. Ve öksürüge nâfiʿdür, [25] susuzlıgı giderür. Matbûhı bâdem ya-
gıyla harâretlü şişlere yaku olınsa nefʿ verür. ʿUsâresi güneşden [62a] [1] olan baş 
agrısıyçün gül yagıyla nâfiʿdür. Ve bişürüp bâdem yagı ve tatlu enâr suyı katup [2] 
yeseler susuzlıgı giderür. Nefʿi ziyâdedür, ahlâtı aʿlâ eder, safrâ ve harâretden olan 
susuzlıgı [3] giderür.

Bakla-ı deştî: Şâhtere ve berrî hindibâya benzer. Bukûl-ı deştiyye derler. Baʿzılar 
bakl-ı deştî [4] ve bakl-ı dımışkî dahı derler. Bu emâkinde müstaʿmel degildür.

Baklatüʼl-leyyine: Semüz otı[dur.] Envâʿı ve tohmı zikr [5] olınmışdur.

Baklatüʼr-rummân: Endülüs vilâyetinde meşhûrdur. Sinirlü yapraga benzer. 
Hazîrânda biter. [6] Yapragından ʿusâre alurlar, zift gibi bir şeyʾ olur. Müstaʿmel 
degildür.

Bakla-ı ʿâyişe: Mâlâ Yesiʿ [7] kavli üzere bôstânî cırcîrdür. Cim bâbında cırcîr 
deyü zikr olınur.

Bükâ: Mekke-i Mükerremede olur [8] bir agaçdur. Anda bulınan beşâm dedükleri 
agaca benzer, ammâ bunun yapragı uzunca olur. Ekser yapragın [9] diş agrılarına 
ve diplerine ekerler, nâfiʿdür.

Bukûlüʼl-evcâʿ: Agrılar içün bir otdur. Vâdî-yi Afrîkiyye’de [10] kâkaliyâ derler 
imiş. Yürek agrıların giderür deyü Endülüs memleketinde bulınmışdur. Hattâ 
anda üznüʼl- [11] cedy derler imiş. Tuʿmı enîsûna benzer derler, ammâ bu diyârda 
müstaʿmel degildür.

Bekber: Ehl-i Hind lügati üzere [12] hıyârşenbe. Hı bâbında zikr olınur.

Bellûtüʼl-arz: Yer pelîdi derler. Yûnân lügati üzere kemâderyûsdur. [13] Kaf 
bâbında zikr olınur.

Bellûtüʼl-melik: Kestânedür. Şâh-bellût [deyü] şın bâbında zikr olınur. [14]

Bellût: Pelîd yemişidür Türkî; bellût yemişi Türkî; ince kabugına ceft-i bellût deyü 
cim bâbında zikr [15] olınur. Bellût Türkî, Fârisî; bâllûtâ Süryânî; kâlâniyâ Rûmî; 
karniyûn Yûnânî; vâlâniye Rûmî; [16] kôrâkûs Lâtîn; rôbre İspânya; cesne Fırânca; 
îkbâm Nemse; fâlis Temîmî; (ba)lûte [17] ʿİbrî. Bellût nevʿinün biri şâh-bellûtıdur 
ki kestâne derler. Bundan mâʿadâ altı nevʿi dahı [18] vardur. Cümlesinün tasvîri 67 
varakda musavverdür. Her birisini beyân eylesek tafsîl olur. [19] Ve bir nevʿi dahı 
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vardur, ʿ Arabî ve Fârisî kenâvis derler, tıb kitâblarında yokdur. Rûmîler kâsûyen; [20] 
Lâtîn fâgûs; Nemse ve Mâcar bûhtâme; İspânyôl hâyâ derler. Ve bir nevʿi dahı ʿA-
rabî ve Fârisî berbûs [21] derler. Bu dahı kitâblarda yokdur. Rûmîler ilsûs, ilîsûs, îlîs, 
dahı derler. İspânyada [22] enzene; Nemse, Mâcar estekîken; ʿUmrâniler elûn derler. 
Bunlardan mâʿada üç nevʿ vardur, cümle altı [23] olur. Ve altı nevʿden mâʿadâ kestâ-
ne ve at kestânesi ve ʿafz agacı ki mâzû agacı derler, cümlesi [24] bellût nevʿidür. Her 
biri mahallinde zikr olınur. Geldük maksûdumuz olan bellûtun aʿlâsı iri ve kâmil 
[25] yetişmiş olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür, baʿzılar evvelde de-
mişler. Baʿzıları yübûseti [62b] [1] üçüncide ve baʿzılar evvelde hârdur deyü ihtilâf 
etmişler. Her kandan kan aksa ve kan tükürseler [2] menʿ eder, husûsan ceft-i bellût 
dahı böyledür. Ve bagırsak çıbanlarına ve yaralarına ve ishâline dahı katı müfîddür. 
[3] Çok gıdâ verür. Ve berk olan şiş makûlesine yabân keçisi yagıyla yaku eyleyeler, 
nâfiʿdür. Eger [4] yakup yaralara ve agızda olan büsûra ki kulâʿ derler, fâʾide eder. 
Taktîrüʼl-bevle ve zehr-nâk [5] husûslara dahı müfîddür. Tabʿı tutar, ishâl-i müzmine 
tabîhin içüreler. Ve ʿavratlar şâf  gibi götürseler [6] seyelân-ı rahmi gerü tutar. Eyle 
olsa bellûtun gıdâsı sakîl ve beddür ve hazmı güçdür, baş [7] agrıdur. Kavl-i İshak 
bundan yigirmi dirhem istiʿmâl olınagelmişdür, ziyâdesi mesâneye muzırdur. [8] İllâ 
kavuralar veyâ şeker ile ıslâh edeler. Bunun bedeli kendü kadar harnûb-ı nabatîdür 
demişler. Kavl-i [9] İbni Baytâr sıgır südiyle bişürüp yedürseler agulu mazarratın 
defʿ eder. Ve hınzîr yagıyla bellûtun [10] tuzlusından berâber karışdurup issi şişlere 
yaku etseler fâʾide eder. Ve kökinün kabugını [11] bir gece sabâha degin kaynadup 
kıl üzerine kosalar siyâh ede. Yapragı balgamî şişlere yaku olınsa [12] münâsibdür.

Bulûtâ: Cümle Endülüs halkı mühreviyye derler. Pelnûşe dahı derler. Lâtîn lügati 
üzeredür. [13] İbni Baytâr dahı böyle beyân eylemiş. Baʿzılar lâgiye nevʿindendür 
demişler. Kuduz it taladugına [14] ve bevâsîre nâfiʿ bir otdur, ammâ bu vilâyetlerde 
müstaʿmel degildür. Ammâ bunun yerine farâsiyûn istiʿmâl [15] ederler, eger bu devâ 
girecek yerde bulınmasa farâsiyûn bulınur. Baʿzıları lâgiyedür derler. Lâm bâbında 
[16] zikr olınur.

Belhiyye: Mürver agacıdur derler. Ammâ baʿzılar Belh vilâyeti sögüdinün aga-
cıdur derler. Kavl-i İbni [17] Baytâr enâr agacı gibi bir agaçdur. Çiçegi ve yapragı 
zaʿferâna benzer. Acı bâdem çiçegine dahı benzer. Baʿzılar [18] kuş bükine benzer 
dediler. Kokusı şeftâlû kokusına benzer. Bôstânlar arasında ve ovalarda [19] dahı 
biter derler. Baʿzılar behrâmec ve beremeye benzer dediler. Tabîʿatı evvelde hâr 
u yâbisdür. Kavl-i Minhâc [20] berem ve behrâmec kokulu bir çiçekdür, belki bir 
Hindî devâdur. Baʿzılar buna kıssâʾ-ı hindî dahı derler. Ammâ esahhı [21] büyük cevz 
gibidür ve acılıgı zencebîl acısı gibidür, gâyet acı ve kâbızdur. Kalbi kavî eder, [22] 
sinirler berkligine ve rutûbetine ve emrâz-ı bâride gibi ki felc ve lakve ve istirhâ gi-
bilere, nâfiʿdür; kayʾa dahı [23] müfîddür. Ve ekser cevârişlere dahı girer. Tabʿı tutar, 
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yelleri tagıdur. Baʿzılar bunı büll dedükleri devâdur [24] derler ki ʿArabîde büll Fâ-
risîde kıssâʾ-ı hindî derler. Ve Süryânîler bûhînâʾ-i hinduvânâ, Rûmîler fûltimenôs, 
[25] Yûnânîler kûmiyâ hinduvâ derler. Ammâ İbni Baytâr hem belhiyye deyü yazmış 
hem büll deyü. İki nevʿi dahı [63a] [1] birdür. İki nevʿinün nefʿi yazıldugı ve ne 
husûsa nâfiʿ oldugına mahalline nazar olınursa maʿlûm olur. [2] Muhammed bin 
Zekeriyyâ eydür ki büll Hindûstân’da zerdâlû agacı gibi bir agaçdur, agacına hâmâ 
aktî derler. Ve büll [3] yemişinün kışrına şüll ve içinün etine büll ve çekirdegine süll 
derler. Ammâ hâmâ aktî mürverdür.

Büll: Hindûstân [4] hıyârı derler, kebere gibi olur bir şeyʾdür. İbni Baytâr kavli 
üzere cigeri ve öykeni ve yüregi kavî eder [5] ve sinir katılıgına fâʾide eder. Fâlice ve 
lakveye müfîddür ve cimâʿı kavî eder ve miʿdeyi kızdurur ve kayʾı [6] redd eder ve 
sinir süstligine ve nıkrîse ve bevâsîre nâfîʿdür.

Bell: Belhiyye derler. Mürver agacınun yemişidür. [7] Henüz belhiyye deyü zikr 
olındı ve hı bâbında hâmâ aktî dahı zikr olınur.

Belehte: Sigil otı [8] derler. Yer üzerine döşenür biter bir otdur. Tasvîri yokdur.

Belîlec: Belîledür Türkî. Emlec ve helîlecler [9] gibi yemişdür. Her biri yazıldugı 
mahallerinde zikr olınmışdur. Belîle-i hindî Fârisî; belîle Yûnânî; [10] eflîlec Rûmî; 
bi’l-hindiyye Yûnânî; mîrâpûlânûs Lâtîn, Efrencî. Bunun aʿlâsı sarı ve [11] yetişmiş 
olmakdur. Tabîʿatı evvel derecede bârid ve ikincide dahı dediler, baʿzılar üçüncide 
yâbis demişler. [12] Kuvvet-i mülattıfası vardur, kâbızdur. Miʿdeye kuvvet verüp 
rutûbetine ve istirhâsına [13] dahı nâfiʿdür, miʿdeyi pâk eder, tabʿı tutar. Ammâ baʿ-
zılar lîneti vardur demişler. Bagırsaga fâʾide eder, göze [14] çekseler göz yaşın keser. 
Bunun tabîʿatı emle ve helîle-i kâbilî tabîʿatına karîbdür. Mikdâr-ı şerbeti üç [15] 
dirhemdür. Çekirdegi funduk kadar olur. Kavl-i İshak sefele ziyânı vardur, illâ ʿasel 
ıslâh eder. Belîlec [16] bulınmazsa emlec bedeldür. Baʿzılar kırfe ve fâgıyye bedeldür 
derler. Ve iki dânk vezni kadar mersîn [17] ve altı[da] biri kadar helîle-i siyâhdur 
dediler. Ammâ ʿasel ile mürebbâsı hazmı kavî etdürür, miʿdeyi kızdurur. [18] Eger 
şeker katup ılıcak suyıla içseler agız salyarın keser ve gözi tîz eder. Nefʿi çok, [19] 
fâʾidesi bî-nihâyedür.

Belâdur: Kuş yüregine benzer, hindî belâdurdur Türkî; ankarziyâ Yûnânî; [20] 
semerüʼl-belâdur [dahı derler], se bâbında dahı zikr olınur,ʿArabî; belâdur Fârisî; 
bi’l-hindiyye Fârisî; belâderâ [21] Süryânî; anakarziyâ Rûmî; ûnkârîsâ Yûnânî; anâ-
karziyûn Rûmî; anâkârzum Lâtîn; anâkarzû [22] İspânyôl; bâldarû ʿİbrî; gâlîcin282 
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Lâtîn; vibzerî283 Lâtîn. Belâdur demek yürege benzer [23] demekdür. Aʿlâsı siyâh ve 
tolu olmakdur ve içerüsini yarsalar çok ʿaseli çıka. ʿAyın bâbında ʿasel-i belâdur 
[deyü] [24] zikr olınur. İmdi maksûd olan belâdur ki tabîʿatı dördünci derecede hâr u 
yâbisdür. Balgam ve rutûbet [25] galebe etmiş kimselere fâʾide eder ve sinir büzilme-
sine ve nisyâna ve felc ve lakveye gâyet müfîddür. [63b] [1] Kuvvet-i hâfızası vardur, 
ʿaklı keskin ve tîz eder. Cümle dimâgda [olan] yaş ve sovuk marazlara nâfiʿdür. 
[2] Mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemdür. İllâ muhâtarası vardur, meselâ sümûmâtun 
bir nevʿine dahı belâdur derler, kanı [3] yakar ve ʿaklı karışdurur, cünûn ve sersâm 
getürür. Kavl-i Minhâc müferrih ve müverrimdür. Bogazda ve yürekde [4] taktîʿ 
ʿârız eder; agız yanması ve bagırsak ve miʿdede sancu ve hiddetlü isitme ʿârız eder. 
Bunun [5] iki miskâli bu ʿameli eder ve gâhî bu ʿamelden sonra âdem öldürür, hazer 
gerekdür. Ammâ cevz-i rûmî yaʿnî koz [6] içiyle yeseler mazarratı olmaz. Eger şeker 
katarlarsa dahı münâsibdür. Kavl-i müʾellif-i İhtiyârât ben bir kimse [7] gördüm 
belâdur yedi, cümle derisi soyılup gâyet helâk oldı. İmdi belâdur yiyen kimseye 
sıgır [8] südi ve ayranı ve arpa suyı ve bâdem yagı ve ayva çekirdegi luʿâbı aʿlâdur ve 
kar suyı ve kâbil ise [9] içinde oturdalar. Kavl-i Minhâc tuzlu suda oturalar. Bunun 
ʿaseli meʿâcînde istiʿmâl olınur. [10] Ammâ ʿaseli şöyle alınur ki bir kısacı kızdurup 
ve belâdurun başını kopardup ol kısacıla belâdurı [11] kısdurup şöyle sıkalar ki ʿaseli 
tamlaya, andan sonra kaynamış sıgır yagıyla ve cevz yagıyla karışdurup [12] maʿ-
cûna katalar. El-hâsıl belâdurı altına buhûr eyleseler bevâsîri kurıdur. Ve ʿaselini 
balgamî dâʾüʼs-saʿlebe sürseler [13] kıl bitürür. Bâkî menfaʿati ʿaselüʼl-belâdurda zikr 
olınur. Belâdurun bedeli beş vezni kadar funduk içidür [14] ve yarım dânk vezni 
kadar belesân yagı ve altıda bir kadar ak neftdür.

Bülsün: Mercimekdür. [15] Kavl-i İhtiyârât ve Minhâc ve İbni Baytâr ʿades deyü 
ʿayın bâbında zikr olınur.

Beles: Ak encîrdür. [16] Kavl-i İbni Baytâr ve sâhib-i İhtiyârât tîn-i ebyaz deyü te 
bâbında zikr olınur.

Bilincâsef: [17] Ayvatanadur. İstânbûl halkı varâdika derler. Birincâsef  deyü zikr 
olındı.

Belûsîtûn: Gülnârdur ki [18] katmer nâr çiçegidür. Hindî dahı olur. Cülnâr deyü 
cim bâbında zikr olınur.

Belenc-müşk: Misk otıdur ki [19] baʿzı yerlerde feleskûn derler. Efrenc-müşk deyü 
elifde zikr olındı ve ferenc-müşk deyü fe bâbında [20] zikr olınur.
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Beleh: Hurmâ çiçegidür. Tâze iken hurmâ korugına dahı derler. Ammâ asıl ko-
rugına büsr derler ki zikr [21] olınmışdur. Talʿun içinden yaʿnî kabugı içinden zâhir 
oldukda velîʿ derler ʿArabî ve cedâl dahı derler [22] ʿArabî; gûre-i hurmâ Fârisî; 
fenke Rûmî; pâmûlâ Lâtîn; dâkatlî Lâtîn; temârs İspânya; dâtîlâr [23] İspânya; 
dâtes Fırânca; temârîm284 ʿİbrî. Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür. Bunun 
şarâbı olur, [24] tabʿı tutar, husûsan kekre ola. Rahm rutûbatı seyelânını katʿ eder ve 
bevâsîrden gelen kanı keser ve [25] miʿdeyi debâgat edüp pâk eder. Ammâ sadra ve 
öykene ve huşûnetlerine muzırdur ve miʿdeden geç [64a] [1] geçer ve az gıdâ verür 
ve cigere südde getürüp ve çok yese yürege galîz ahlât getürür. İllâ benefşe [2] hamî-
resi ıslâh eder, bundan sonra yiyeler. Kavl-i İbni Baytâr bunı şarâbla içseler ishâli 
katʿ eder. [3] Rahimden yaşı ve bevâsîrden kanı keser ve cerâhatlara yaku eyleseler 
bitürür, miʿdeyi debg eder, diş diplerin [4] muhkem eder. Bundan çok yemek cüzâm 
renclerin keser, ammâ bevli ve süddeleri arturur.

Billûr: Billûr taşıdur. [5] Hacerüʼl-billûre deyü hâ bâbında zikr olınur.

Bülbûs: Türkçe kömren derler. Baʿzı yerlerde nahl-ı erguvân ve [6] nakl-ı erguvân 
dahı derler. Kökine basalüʼz-zîr deyü zikr olınmışdur.

Bülbül: Hoş âvâzlu bir kuşdur, [7] maʿrûfdur. ʿAndelîb ve hezâr derler. ʿAyın bâbın-
da ʿandelîb ve he bâbında hezâr deyü zikr olınur.

Belesân: [8] Belesân agacıdur, Mısrîdür Türkî; dıraht-ı belesân Fârisî; efrâsâmâ 
Süryânî; belsemûn Rûmî; [9] fûsermiyûn Yûnânî; belsâmûs Rûmî; bâlsâmûm 
Lâtîn; belesân ʿİbrî; kutuf285 ʿİbrî. Efrencî [10] envâʿı lîkû bâlsemû deyü belesân aga-
cına derler. Kârpô bâlsamû deyü habbüʼl-belesâna derler. Ôlîv bâlsemû deyü [11] 
dühnüʼl-belesâna derler. Her biri mahallinde zikr olınur. Belesân agacınun yapragı 
sezâb gibidür. Belesân [12] oldugı ve yagın aldukları mahalle ʿaynüʼş-şems derler. 
Meselâ belesân agacını demür ile yarup yıl [13] tamâm oldukda andan sızan şeyʾi 
alurlar, belesân yagı dedükleri oldur. Aʿlâsı âdemün kefine yaʿnî [14] avucı içine ko-
salar ol bir yanından [yag] zâhir olur ve kokusınun aslâ ekşiligi olmaya, aʿlâsı oldur. 
[15] Belesân yagı kuvvetlü yagdur. Dühn[ü’l-belesân] deyü dal bâbında zikr olınur. 
Yagı habbından yegdür, habbı kökinden yegdür. [16] Hâ bâbında habbüʼl-belesân 
deyü zikr olınur. Kökinün ve dalınun ahvâli ʿayın bâbında ʿûd-ı belesân deyü [17] 
zikr olınur.

Belemûn: Yabân tohmekanıdur. Südlügen nevʿindendür. Kavl-i Minhâc yetûʿât 
cinsindendür. Tohmı [18] nârîdür, yine yetûʿât gibidür.
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Billân: Tag nohûdı derler. Gök çiçeklü, acı tuʿmlu bir otdur. Bevâsîre [19] nâfiʿdür. 
Fars ve ʿArab vilâyetinde olur. Şebrak ve şîrak derler. Hicâz ʿArabları ve gayrıları 
böyle derler. [20]

Beleskâ: Çoban süzegidür Türkî; yesafüʼr-râʿî ʿArabî; vedûd ʿArabî; hab-
büʼs-sıbyân ʿArabî; füvvetüʼl-berrâniye [21] ʿArabî; mısfâʾü’r-ruʿât ve saydalâ ʿArabî, 
Mâlâ Yesiʿ. Çobanlar südi bununla süzerler. İki budaklu olur. [22] Yapragı füvve 
dedükleri boya yapragına benzer. Yemişi dahı eylece degirmi olur. Eger yemişin 
ve budagın ve yapragın [23] sıkup suyın şarâbla içseler yılan sokdugına fâʾide eder 
ve kulaga tamzursalar agrısın [24] sâkin eder. Eger eski iç yagıyla hanâzîr marazına 
yaku eyleseler müfîddür. İbni Baytâr bu ota haşîşetüʼt- [25] tıhâl derler, der.

Benc: Esrârdur. Mâkûrî derler, Fârisîde beng derler. Kaf  bâbında kınnab ve kın-
nab-ı [64b] [1] hindî deyü zikr olınur.

Benefşec: Menevşe Türkî; benevşe Türkî, Fârisî; meneshâ Süryânî; siyûn [2] Rûmî; 
hâm evyerte Rûmî; ââşen Yûnânî; viyâvolâ Lâtîn; viyâvletâ İspânya; merzen viyâ-
von [3] Nemse; viyâvoles dimâres Fırânca; yûliye Rûmî. Benefşe dört nevʿ olur. Bir 
nevʿine benefşe-i [4] kâzerî derler. Bu evvel yetişür ve issi su kenârlarında olur. Eger 
andan çıkarup baglara dikseler sarı [5] olur derler. Ol nevʿi bu diyârda bulınmaz. Ve 
bir nevʿine benefşe-i taberî derler. Şubât ve mârt aylarında [6] biter. Ve bir nevʿine 
benefşe-i ısfahânî derler. Bu nevʿi beyâz olur. İsmine margarî derler. Şîrâz’da bun-
dan [7] eyüsi olmaz. Ve bir nevʿine hercâʾî benefşe derler. Dalları olur, benefşesinün 
râyihâsı olmaz, [8] göbegi sarı olur. Dört nevʿinün dahı 279 [9] kızıl rakamlu varakda 
tasvîrleri vardur. [9] Mısır benefşesi dedükleri gayrıdur ki Türkçe ana mantı derler. 
Sarı olur, şebboy derler, hîrî nevʿindendür. [10] Hı bâbında zikr olınur. Ammâ be-
nefşenün aʿlâsı [ve nâfiʿi ve kuvvetlüsi] gök olup katmer olmamakdur. Lâcüverd 
olup [11] sâde olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede bârid ve üçüncide ratbdur. Baʿzıları 
evvelde bârid ü ratbdur derler. [12] Arpa unıyla yaku eyleseler issi şişleri teskîn eder. 
Eger başa yaku eyleseler ve kokulasalar issi baş [13] agrısın giderür ve issi öksürüge 
dahı müfîddür. Gögsi nerm eder ve müshil-i safrâdur ve balgam içün [dahı] yiyeler, 
[14] maʿkûldür ve baldırıkara suyı dahı katalar. Benefşenün yalınuz mikdâr-ı şerbeti 
beş dirhemden yedi dirheme [15] varınca câʾizdür. Kurumışı iki dirhemden dört 
dirheme varınca münâsibdür. Eger benefşeyi suyıla [16] içseler hunnâka müfîddür 
ve ümmüʼs-sıbyân dedükleri oglancıklar hastaligine dahı fâʾide eder. Ve makʿad 
agrısına [17] ve şişlerine ve yaruklarına fâʾidelüdür, ammâ yaku eyleyeler. Benefşe 
müshildür. Ve sâlih ve muʿtedil kan tevellüd [18] etdürür. İssi ciger ve miʿde şişlerine 
yaku olınsa gâyet münâsibdür. Eger benefşeyi bâbûnec ile kaynadup [19] issi baş 
agrılarına yaku eyleseler muvâfıkdur. Bundan çok yeseler kalbe zarar eder, illâ 
enîsûn ıslâh [20] eder. Ve sovukdan zükâm olmış kimseler kokmayalar, zarar eder. İllâ 
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hîrî ve merzengûş ile kokalar. Ammâ issi [21] zükâmdan gögse dökilen nezelâta hem 
kokalar hem yiyeler. Ve mesâne harkatına dahı fâʾide eder. Ve uykusız [22] olanlara 
dahı müfîddür, yiyeler hem kokalar. Eger kurusını kaynadup suyın içseler miʿdede 
ve bagırsakda [23] olan safrâyı ishâl eder. Eger kurusın ve tâzesin erik ve şâhtere ve 
temürhindî ile bişürüp [24] içseler ishâl ede. Eger sovuk mizâclu ise yarım dirhem 
sinâmekî katalar, issi mizâclu ise yalınuz bu [25] zikr olınan kifâyet eder. Hekîme 
ihtiyâc degildür. Benefşe çiçegini kavuk üzerine yaku eyleseler göyündügini [65a] 
[1] giderür. Ve benefşe şarâbı ve hamîresi öksürüge ve öykene ve zâtüʼl-cenbe nâ-
fiʿdür, bevli yüridür ve agrıların [2] giderür ve safrâvî uyuza müfîddür. Ve yagını 
sakızıla karışdurup barmak arasına ve safrâvî [3] şişlere ursalar fâʾide eder. Hamîresi 
bogazı yumşadur ve öksürüge fâʾide eder, ammâ miʿdeyi [4] süst eder. Tâze suyın ve 
yapragın makʿadı çıkanlara şeker ile içürseler müfîddür. Ve yapragın [5] safrâvî ve 
demevî uyuza yaku eyleseler dahı müfîddür. Bunun bedeli ebegümecidür yâ sıgır 
dili yâhûd [6] nîlûferdür yâ baldırıkaradur. Ve benefşe envâʿınun ıslâhı ayvadur.

Benefşeciyye: Benefşe mürebbâsı, [7] benefşe hamîresidür. Gögsi telyîn eder, 
huşûnet ile olan öksürüge müfîddür. Sanʿatı mürekkebâtda görile. [8]

Benefşec: Sürmedür, kühldür. Zulmet-i ʿayna ve göz uyuzına ve yaşına nâfiʿdür. 
Sanʿatı mahallinde görile. [9]

Benâset: Benâseb dahı derler. Meneviş agacı samgıdur. Samgüʼl-butm deyü sad 
bâbında zikr olınur. [10]

Benc: Bân Türkî; benc Türkî. Tohmına bezrüʼl-benc [derler], ʿArabî, bezrüʼl-benc 
deyü zikr olınmışdur. Feyûsiyâ ʿ Arabî, Temîmî; [11] menc Fârisî; seykerân ʿ Arabî; meng 
Fârisî; çûskıyâmûs Rûmî; belsûmen Nemse; velînô [12] İspânya; hânebâne Fırânca; 
esfarâs286 Yûnânî. Benc üç nevʿ olur. Siyâhı, tâtûle dedükleri[dür.] [13] Bir nevʿi kızıl 
olur. Aʿlâsı beyâzdur. İstiʿmâl olınan tohmıdur. Bezrüʼl-benc deyü zikr olındı.

Penc-engüşt: [14] Ayıd agacıdur. Bentâfilun dahı derler. Ammâ bentâfilun beş 
barmak dedükleri otdur, henüz zikr ederüz. Ammâ [15] buna fencengüşt derler, fe 
bâbında zikr ederüz. Ve tohmına habbüʼl-fakd derler, hâ bâbında zikr olınur.

Bentâfilun: [16] Beş barmak derler bir otdur Türkî. Sâhib-i İhtiyârât bu husûsda 
hatâ edüp penc-engüşt [17] demiş yaʿnî ayıd agacı demiş. Ol gayrıdur, ammâ anun 
dahı yapragına bentâfiliye derler. Geldük maksûdumuz [18] olan bentâfilun demek 
Yûnân ve Rûmca beş yapraklu demekdür. Bu ot naʿnâ yapragına benzer. Köki 
[19] üzerinde budagı iki çatal biter. Hamsetü evrâk ʿArabî; bentâtîs Yûnânî, Rûmî 
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yaʿnî zû-hamsetü [20] ecniha ʿArabî; bentâtûs Yûnânî, Süryânî yaʿnî münkasımu 
bi-hamseti aksâm ʿArabî; bentâdahdebî Rûmî [21] yaʿnî zû- hamsetü asâbiʿ ki beş 
barmak demek olur; pentâfîlûm yaʿnî [zû]-hamsetü varaka ʿArabî-i Magrib; [22] 
pendefiliyâ Rûmî; fengefôliyûm Lâtîn; vîsgûnde Nemse; sinkôânrâmâ İspânya; 
kântefilye[23] Fırânca; nehşek Temîmî. Üç nevʿ olur. Bir nevʿine sânkûlâ bentâfilûn 
[derler] Tâliyân, Lâtîn. Üç [24] nevʿinün dahı tasvîri 196 kırmızı rakamluda vardur. 
Tabîʿatı evvel derecede bârid, ikincide yâbisdür. Eger [25] kökini suyla bişürüp üçde 
biri kalsa, andan ol suyı agızda tutsalar diş agrısın sâkin eder [65b] [1] ve agız 
çıbanları içün mazmaza edeler. Bogaz huşûnetine dahı gargarası münâsibdür. 
Eger içseler ishâle [2] ve bagırsak çıbanlarına ve mafsallara ve ʿırkuʼn-nisâ agrılarına 
fâʾide eder. Eger dögüp sirke ile bişürüp [3] yaku eyleseler gövdede olan çıbanlara 
ve katı şişlere ursalar müfîddür ve makʿadda olan bevâsîre [4] müfîddür ve kurulgan 
ʿilletine dahı fâʾidelüdür. Kökinün suyı ciger ve öyken agrılarına müfîd[dür] ve 
kattâl otlar [5] zararın defʿ eder. Yapragın şarâb-ı inûmâlî ve biber ile içseler rubʿ 
sıtmasına fâʾide eder, ammâ üç [6] dirhem yapragından içeler, [müfîddür.] Ve her 
gün [tutan] sıtmaya, bir budak ve yapragın içüreler. Ve otuz güne degin her gün [7] 
yapragından sarʿ içün içüreler. Yerakân içün sabâh sabâh yapragı suyından birkaç 
defʿa içüreler. [8] Eger yapragın tuzıla ve balıla hûre yaʿnî yenür baş marazına ve 
nâsûra ve kurulgan üzerine [9] ursalar fâʾide eder. Ve suyın içüp yapragın makʿada 
ursalar kan geldügini keser. Eger yapragı kurusın [10] dögüp cerâhata saçsalar bitü-
re. Ve yapragın döşege koyup yatsalar ihtilâm olmayalar. Bu otun [11] suyını tonuca 
olan itlerün burnına dökseler ıslâh ede.

Bunduk: Funduk Türkî; funduk Fârisî; [12] fundukî Süryânî; leftôkârî Rûmî; lehsî-
merûn287 Yûnânî; nûses pôntıkâ Lâtîn; ûlyânâ İspânya; [13] nûysete Fırânca; hâselûz 
Nemse; lûz ʿİbrî; cillevz dahı derler ʿArabî; festeyû Süryânî. Bunun tabîʿatı [14] iʿti-
dâlle hârdur, yübûseti azdur. Baʿzılar üçünci derecede hâr, evvelde ratbdur derler. 
Kabugı kâbızdur. İçi bâhı [15] ziyâde eder, mukavvîdür. Isırıcı cânavarlara, husûsan 
ʿakrebe encîr ve sezâbla yedüreler ve yaku dahı edeler. [16] Eger taʿâmdan evvel fun-
duk yeseler zehirler kâr etmez. ʿ Akreb fundukdan kaçar ve zehirlüden sonra funduk 
ve encîr [17] ve sezâb yedürmek gâyet münâsibdür. Fundukı eger dögüp mâʾüʼl-ʿasel 
ile içseler eski öksürüge [18] nefʿ verür. Eger kabıyla yakup, sahk edüp eski iç yagı 
yâhûd tonuz yagıyla yâhûd ayu yagıyla [19] karışdurup dâʾüʼs-saʿlebe yaku eyleseler 
kılların bitürür. Eger yakup külini zeytle ezüp gök gözli [20] uşagun depesine yaku 
eyleseler gözi siyâh ola derler. Başınun kılı dahı siyâh ola. Kavl-i [21] Bukrât funduk 
yemek dimâga kuvvet verür. Kabugı kâbızdur; içi müneffihdür, miʿdede yel eyler, 
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baş agrıdur. [22] İllâ ak şeker ıslâh eder, baʿzılar ʿasel dahı ıslâh eder demişler. Kavl-i 
Diskûrîdûs südi ve hayzı [23] yüridür ve cenîni çıkarur. Kavl-i Câlînûs dil agırlıgına, 
eski öksürüge, raʿşeye, sovukdan olan yürek [24] agrısına ziyâde nefʿ verür. Bunun 
bedeli kendü kadar ve yarım kadarı cevzdür.

Bunduk-ı hindî: Rette derler, [25] funduk kadar bir yemişdür. Rette ʿArabî; cev-
züʼr-rette ʿArabî; funduk-ı hindî Türkî ve Fârisî; bundukî hinduvânâ Süryânî; 
[66a] [1] ûlyânâ indiyâ İspânya; nûysete indiyâ Fırânca; hâselûz hindiyâ [Nemse, 
Mâcar]; leftôkârî hindiyâ Rûmî; [2] bersîkînî288 indiyâ Süryânî; nûses indiyâ Lâtîn; 
fâzeh Hindî, Mâlâ Yesiʿ. [3] Bunun tabîʿatı evvel derecede hâr u yâbisdür. Hanâzîre 
sirke ile yaku olınsa tahlîl eder. Ve lakve ʿilleti [4] içün lakve sâhibini bir karanuluk 
evde koyup suʿût eyleseler rutûbeti burnından akup [5] bi-emri’llâhi teʿâlâ sıhhat 
bula. Sarʿa ve sedre ve mâlihûlyâya dahı nâfiʿdür. Göze su inse kühl ede[ler.] Sebel 
[6] ve tavuk karanulık ʿilletine merzencûş suyıyla suʿût edeler. [Eger] ismid sürmesi 
ile çekseler ahvelligi giderür. [7] Bir dirhemi rebv öksürügine ve hayza ki imtilâ 
nevʿindendür, nâfiʿdür. Ve ʿavrat şâf  gibi götürse [8] hayzı yüridür, düşüdi çıkarur. 
Bunun ʿ usâresi müshil-i sevdâ ve balgamdur ve sarı suyı dahı ıztırabsız [9] ishâl eder. 
Barasa ve yerakâna müfîddür. Sikencübîn ile hummâ-yı rubʿa müfîddür. ʿAkreb 
ve böy ve cümle cânavarlar [10] ısırdugına tiryâkdur, sinirlere kuvvet verüp felc ve 
lakveye nefʿi çokdur. Sovuk miʿdeye kuvvet [11] verür, hazma müfîddür. Süst aʿzâya 
yaku olınsa berk eder. Kökinün iki dirhemin şarâbla [12] içseler zâtüʼl-cenbe ve rebve 
ve öksürügine ve gögüsden kan tükürenlere gâyet müfîddür.

Bunk: [13] Ümmü mugaylân dikeninün kabugı gibidür. Ammâ Yemen diyârından 
gelür. İbni Baytâr Hind’den gelür, tût agacı [14] kabugı gibidür, der. Evlerde buhûr 
ederler, râyiha-ı tayyibesi vardur. Eger ʿavratlar buhûr eyleseler rahm agızların [15] 
açar. Ve her aʿzâya yaku gibi edüp ursalar ol aʿzâyı kavî ede. Kâbızdur, bâriddür, 
yâbisdür. [16] Deri menʿ eder ve gövdenün râyihasın hoş eder, [bedenün] derisi altın-
daki rutûbeti giderüp [17] deri arıdup pâk eder ve hırızma kokusın dahı giderür. Ve 
miʿdeye ve cigere yaku eyleseler kavî [18] eder. Râyihası sovuk dimâga kuvvet verür.

Benâsüʼr-raʿd: Mantar nevʿidür. Tomalan dahı derler. Kaf  [19] bâbında kemʾet, fe 
bâbında futr deyü zikr olınur.

Benâtüʼn-nâr: Isırgan dikenidür. Kavl-i İbni Baytâr ve [20] İhtiyârât encere deyü 
elif  bâbında zikr olındı.

Ben: Taʿâm hazm edici terkîbdür. ʿArabîsi mürrîdür, [21] Fârisîde âb-kâme derler. 
Elif  bâbında âb-kâme deyü zikr olındı. Ve mürrîye âb-kâme-i necârî ve âb-kâme-i 
[22] rakîk derler. Mim bâbında mürrî deyü envâʿı zikr olınur.
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Bun: Kaf  bâbında kahve deyü zikr olınur. [23]

Benefse: Şîrâz’da menter derler. Kuvvetde mercimek gibidür. Tabîʿatda harâret 
ve yübûseti muʿtedildür [24] ve mercimek gibi kâbızdur. Kasık yarugına yaku ede, 
fâʾide eder. Tabîʿatı dahı kabz eder ve illâ müvellid-i [25] safrâdur, ammâ çok yag 
ıslâh eder.

Bensîr: Sibistândur. Muhayyat dahı derler. Sin bâbında zikr olınur. [66b] [1]

Pincişk-züvân: Serçe dili dedükleri otdur. Lisânüʼl-ʿasâfîr deyü lâm bâbında zikr 
olınur.

Benâtüʼş- [2] şîh: Bir böcekdür ki hezbe ve hezpe dahı derler. He bâbında hezbe 
deyü zikr olınur.

Benât-ı verdân: [3] Arkası kızılca böcekdür. Başmakçı böcegi demişler. Baʿzılar 
murâbûd böcegidür derler, mim bâbında zikr olınur. [4] Eger bunı zeytle sahk edüp 
bişürüp kulaga tamzursalar kulak agrısın sâkin eder, rahm [5] ve bögrek agrılarına 
dahı nâfiʿdür. Bevli ve hayzı yüridür, ammâ zeyt ve mûm[la], yumurda sarısıyla 
istiʿmâl [6] edeler. Eger kurdamânâyla karışdurup istiʿmâl olınsa bevâsîre ve agulu 
cânavarlar sokdugına [7] fâʾide eder. Ve eger dögüp incükde olan yaramaz çıbanlara 
yaku eyleseler fâʾide eder.

Bentûme: Purç derler. [8] Zeytûn agacı üzerinde biter yeşil otdur. Zeytûna benzer 
yaprakdur. Üzerinde kuşlar yumurdlar. Bâdem [9] agacında ve armud agacında 
dahı olur. Bundan ökse düzerler. Bu otı dögüp suyın içseler sinirler [10] sındugına 
ve ayrıldugına ve kan tükürenlere fâʾide eder. Eger encîr ile bişürüp suyın içseler 
öksürüge [11] fâʾide eder. Ve kurıdup baş çıbanlarına hırızma urdukdan sonra ekse-
ler fâʾide eder, onıldur. [12] Baʿzılar bunı kuş necesinden olur derler. Mâlâ Yesiʿ kavli 
üzere zerküʼt-tayr derler.

Bûzîdân: [13] Dilkü taşagı derler bir otdur. ʿArabda müstaʿcel derler. Sâhib-i Câmiʿ 
müstaʿmel degildür der, zîrâ bunı Mısır’da bûzîdâna [14] bedel ederler demiş. Lâ-
kin İbni Rıdvân naklinden müstaʿcel nevʿindendür, der. Sâhib-i Câmiʿ ve sâhib-i 
Minhâc [15] haşeb-i hindîdür derler. Yine İhtiyârât sâhibi bunlara sehivdür, der; 
bûzîdân Mısır’dan gayrı [16] yerde olmaz, Hind’den nice gelür, der. İbni Baytâr 
dahı egri kestanenün sebûcesidür, der. Bûzîdân [17] Fârisî; egri kestanenün sebûcesi 
Türkî; bûzîdân ʿArabî; etmûten289 Rûmî; tamtût290 Yûnânî; [18] sâtîryûn Rûmî, 
Lâtîn; satiryûn İspânya, Fırânca; astandel avzer291 Nemse; kâtil-i ahîh [19] Temîmî. 
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Ekser köki istiʿmâl olınur. Bunun aʿlâsı kalın ve beyâz şekl olup noktaları çok [20] 
ola.Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. Rutûbet-i fazliyyesi vardur. Kavl-i 
Câlînûs üçüncide [21] hâr, evvelde yâbisdür. Kuvveti behmen gibidür, mülattıfdur. 
Mafâsıla ve nıkrîse nefʿ verür, bâhı ziyâde eder, [22] zehirler mazarratın defʿ eder. 
Bir dirhemi sarı suyı ishâl eder. Ahlât ve balgama müfîddür, sinirleri [23] pâk eder, 
menîyi ziyâde eder, ʿavratlar semürdür. Eger süd ile ve birinc unıyla helvâ eyleseler 
âdemi semürdür ve levni [24] güzel ve sâf  eder. Nıkrîsde ve mafâsılda bunun nefʿi 
sûrıncân gibidür. Hâyalara muzırdur, illâ [25] hardal ıslâh eder. Baʿzılar hevîc ıslâh 
eder demişler. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Meʿâcînde bedeli [67a] [1] iki kendü 
kadar behmen, bir vezni kadar egir, yarım vezni kadar zurunbâddur. El-hâsıl bu ot 
namâz-bûr kurdını [2] ve sogulcanları öldürür, südi arturur, miʿdeyi pâk eder, iştihâ 
getürür, istiskâya nâfiʿdür, talak [3] ve ciger süddelerin açar.

Bûrak: Bûrak-ı ermenî Türkî; natrûn Türkî, ʿArabî; bûre Fârisî; nesîrâ Süryânî; [4] 
latrûn Rûmî, afrô nîtûn Yûnânî; nîtrûs Rûmî, Lâtîn; afrô natrûm ʿ Arabî-i Magribî; 
afrôs nîtrûs [5] Lâtîn; aspômâ naterî Lâtîn; fîtrûn Temîmî. Bunun nevʿi çokdur. Aʿlâsı 
Ermenî ola. Afrîkî nevʿi [6] gayrıdan kuvvetlidür. Ammâ müstaʿmel olan Ermenî ve 
beyâz ola yâhûd verdî derler, yaʿnî gül renginde ola. Tabîʿatı [7] ikinci derece âhirin-
de hâr ve üçünci evvelinde yâbisdür. Kavl-i ʿÎsâ ikincide hâr u yâbisdür. Kuvvetle 
cilâ vericidür, [8] ahlât-ı galîzi katʿ eder, yürek sancusın sâkin eder. Dögüp enîsûn 
ile ve mey-puhtenc ile içürseler [9] tabʿı mülâyim edüp yellerin dagıdur. Hıkke ve 
barasa yaku etseler fâʾide eder. Çıbanları oldurur. Bunı eger [10] suyıla karışdurup 
kulaga tamzursalar agrısın giderür ve kulak yeline ve yaşlıgına dahı nâfiʿdür. [11] 
Eger kulaga sirke ile kosalar çirgini giderüp pâk eder. Ve sirke ile gargara eylese-
ler bogazda olan sülügi [12] düşürür ve kurtları çıkarur. Eger karnına ve göbegine 
kezâlik âteşe karşu sürseler yine bu ʿameli eder. Ve şarâbla kulaga [13] akıtsalar sa-
gırlıgı giderür. Kavl-i İbni müʾellif-i Havâss’ında der ki bûrakı ezilmiş sadefle ʿavrat 
burnına üfürseler [14] eger ahsırursa bâkiredür, eger agsırmazısa bâkire degildür. 
Bunun iki dirhemini üç dirhem zanbak yagıyla zekere [15] sürseler kıvâma getürür. 
Kavl-i mechûl bunı ʿasel ile sahk edüp zekere ve hâyalara ve etrâfına sürseler [16] 
nuʿût-ı tâmm getürür. Kavl-i [Fû]les bunı sahk edüp gül yagıyla makʿada sürseler 
nâsûrı ve bevâsîri [17] zâʾil eder. Encîr ile yaku olınsa istiskâya muvâfıkdur. Ve ʿasel 
ile gözde olan aka çekseler giderür. Kavl-i [18] Aristatâlîs rahimde çok rutûbeti olan 
ʿavrata muvâfıkdur. Bûrak zehirlere nâfiʿdür, bedene kuvvet [19] verür. Dâʾüʼs-saʿlebe 
ve dâʾüʼl-hayyeye ve barasa dahı nâfiʿdür, meselâ üç güne degin her gün ʿaselle iki 
dirhem[in] maʿcûn [20] [edüp] yeseler ziyâde nâfiʿdür. Eger benefşe yagıyla kulaga 
tamzursalar kurtların çıkarur. Ve müshil huknelerde bundan [21] bir dirhem katalar, 
iki dirheme varınca bi-hasebiʼl-mizâc câʾizdür. Bundan çok yeseler levni karardur. 
Müfsid-i miʿdedür, [22] illâ samg-ı ʿarabî ıslâh eder. Baʿzılar gülengübîn yâ ak şeker 
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ıslâh eder derler. Bunun bedeli enderânî tuzdur. [23] Baʿzılar kendü vezni kadar 
torak otı ve vezni kadar enderânî tuzdur. Kavl-i Diskûrîdûs [24] bir buçuk kendü 
kadar tuzdur ve ol kadar natrûndur.

Bûrîtaş: Sürme taşıdur. Rûşenâyî derler. Merkaşîşâ [25] deyü mim bâbında zikr 
olınur.

Bûkîsâ: Kara agaçdur. Kavl-i İhtiyârât derdâr deyü dal bâbında zikr olınur. [67b] [1]

Bûşâd: Şalgamdur. Kavl-i İbni Baytâr ve İhtiyârât selcem deyü sin bâbında zikr 
olınur.

Bûtâniyye: [2] Sarmaşık nevʿindendür. Kermetü’s-sevdâdur. Fâşiristîn deyü fe 
bâbında zikr olınur.

Pûlûpûdiyû: [3] Besfâyicdür. Çok ayaklu demekdür. Kesîrüʼl-ercel gibi besfâyic 
deyü [be bâbında] zikr olınmışdur.

Bûglosun: Sıgır dili [4] otıdur. Gâv-zebân derler. Lâm bâbında lisânüʼs-sevr deyü 
zikr olınur.

Bû-reng: Ayvatanadur. Kavl-i [5] İhtiyârât be bâbında bâdrûc deyü zikr olınur.

Bûhâ: Cedvâr nâm makbûl kökün yapragıdur. [6] Bîş ile bir yerde biter. Bîşden ya-
ramaz zehr olmaz. Cedvâr ve yapragı olan bûhâ, bîşün tiryâkıdur. [7] Cim bâbında 
cedvâr deyü tafsîl olınur. Ve zehr olan bîş dahı henüz zikr olınur.

Bûlûtarîhûn: [8] Baldırıkara. Kesîrüʼş-şaʿr demekdür. Be bâbında persiyâvşân 
deyü zikr olındı.

Bevlüʼn-nâs: Âdem [9] sidügidür Türkî; kimîz-i âdemî Fârisî; kârtôrîme âsrôpû 
Rûmî; ûrînâde ûmô Lâtîn; lûtbûm de [10] ûmpô Tâliyân; şîn nâs292 ʿİbrî; piçâçû 
ûmô İspânya. Bunı üzüm çubugı küli ile akan kana [11] yaku eyleseler kanı tutar. 
Uyuz ve kel başa ve harâza ve barasa, husûsan bûrak ve hummâz suyıyla [12] tılâ 
olınsa müfîddür ve talaklu olanlara ʿaceb [nefʿi] vardur. Ve efʿâ ısırdugına, husûsan 
kendü sidügini [13] içse, agulu otlar yedügine fâʾide ede. Eger natrûnla karışdurup 
kuduz it taladugına ve çıbanlu [14] uyuza ve giciyige ursalar fâʾide eder. İssi sidügi 
başda olan çıbana ve kabarcıga ve konagına [15] ursalar gidere. Nâr kabıyla sahk 
edüp kulaga tamzursalar kurtların çıkarup irinini keser. [16] Tâze sidügin köpügini 
sigillere sürseler nâfiʿdür.

Bevlüʼs-sıbyân: Oglancıklar sidügidür Türkî; [17] kimîz-i kûdekân Fârisî; kârtôrî-
me de pedyâ Rûmî; ûrînâ miçâcâ Lâtîn; lûtbûm de mesâsûn Efrencî, [18] Tâliyân; 
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peçâçû femâçikôz293 İspânya; şeşenmer raʿleyem294 ʿ İbrî. Oglancıklar sidügini bakır 
kabda [19] ʿasel ile bişürüp gözde olan aka ve dânesine ve remede ve zulmet-i ʿayna 
ve yaralarına çekseler [20] fâʾide eder. Sidügün çirgini yâʿnî birkaç [gün] durmış 
çökegini humreye sürseler fâʾide eder ve kına yagıyla [21] ʿavratlar götürse rahm 
agrıların sâkin eder. Ve zîkuʼn-nefesi olan kişiye içürseler müfîddür. Ve deniz [22] 
ve kara ʿakreblerine ve bûrak ile kuduza ve hıkke ve barasa ve uyuza ve cüzâma 
nâfiʿdür. Ve kulak akdugına [23] ve agrısına nâr kabugıyla sahk edüp kulaga akıdalar. 
Ve cümle haşerât ısırdugına muvâfıkdur.

Bevlüʼd- [24] devâbb: Hayvânlar sidügidür. Fârisîler kimîz-i çehâr-pâyân derler. 
Her biri mahallinde zikr olınur.

Bevlüʼl-ibil: [25] Deve sidügi Türkî; kimîz-i şütür Fârisî; kârtôrîme kamîle Rûmî; 
ûrînâ kamîle Lâtîn; piçâçû kamellôz İspânya [68a] [1] şeşen cemâl ʿİbrî. Aʿlâsı 
Aʿrâbî develerün bevlidür ki ana necîb derler. Yemen ve Mekke-i Mükerreme etrâ-
fından [2] kurslar edüp getürürler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür, kâbızdur. Harâz ʿilletlü 
olanı bununla yusalar nâfiʿdür. [3] Kavl-i Şerîf  ciger şişlerine muvâfıkdur. İçseler 
bâhı ziyâde eder ve göze muvâfıkdur, istiskâya [4] ve talak katılıgına, husûsan lüffâh 
südi katalar, gâyet müfîddür. Ve südde-i musaffâtı açar ve kulak [5] bârlıgı içün ko-
salar münâsibdür.

Bevlüʼl-kilâb: İt sidügi Türkî; kimîz-i seg Fârisî; kârtôrîme [6] işkîlî Rûmî; ûrînâ 
de kânî Lâtîn; lûtbûm295 de perô Tâliyân, piçâçû de yerûz296 İspânya; [7] şeşen kelb 
ʿİbrî. Bunı güneşe karşu münʿakid olınca kosalar andan bununla kıl yusalar siyah 
[8] ola, ahzâblarun aʿlâsı budur. Eger sigillere ursalar koparur. Ve tonuzun azu di-
şini yakup andan [9] beyâz it sidügiyle ve südile gözde olan aklık ʿilletine penbe ile 
sürseler giderür. Birkaç defʿa [10] edeler.

Bevlüʼl-maʿz: Keçi sidügi Türkî; kimîz-i büz Fârisî; kârtôrîme esfihitâ297 Rûmî; 
ûrînâ de kâbrû [11] Lâtîn; biçâçû kâbrôz İspânya. Sinir agrılarına, sinir marazlarına 
ve teşennüce suʿûd edeler , [nâfiʿdür]. Ve istiskâ [12] içün içeler, müfîddür.

Bevlüʼl-bakar: Sıgır öküz sidügi Türkî; kimîz-i gâv Fârisî; kârtôrîme vôdî Rûmî; 
[13] ûrînâ bovî Lâtîn; biçâçû de buey İspânya. Bunun eyüsi erkek sıgır sidügi ol-
makdur. [14] Behakı zâʾil eder, harârete zımâd edeler nâfiʿdür. Eger mürr-i sâfî ile 
sovukdan olan kulak agrısına tamzursalar [15] ziyâde nâfiʿdür.

293 N. پچاچوفماچيقوز ; H. پچاچوماچيقوز
294 N. سشن مررعليم ; H. ششنمه زعليم
295 N. لوتبوم
296 N. پچاچويروز ; H. پچاچوديزوز
297 N. اسفحتا
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Bevlüʼl-câmûs: Su sıgırı sidügi Türkî; kimîz-i gâv-mîş Fârisî; kârtôrîme vuvâlî 
Rûmî; [16] ûrînâ de bûfalô Lâtîn; biçâçû de bûfalô İspânya. Eger bunı mürr-i sâfî 
ve sabrıla halt edüp [17] sovukdan olan kulak agrısına tamzursalar gâyet nefʿ verür.

Bevlüʼl-hınzîrüʼl-berrî: Yabân tonuzı [18] sidügi Türkî; kimîz-i hûk-ı sahrâyî 
Fârisî; kârtôrîme gûrônî Rûmî; ûrînâ de pôrkô Lâtîn; lûtbûme [19] pôrkô Tâliyân, 
Fırânca; biçâçû de pôrkô İspânya. Bunı göze tamzursalar gözde olan [20] ʿilleti gide-
rür. Eger içseler mesâne taşların kırar.

Bevlüʼl-hımâr: Eşek sidügi Türkî; kimîz-i har Fârisî; [21] kârtôrîme gaydôrâ Rûmî; 
ûrînâ la âzinô Lâtîn; lûbtûm azinô Tâliyân; biçâçû la âzinô İspânya. [22] Eşek sidü-
gini içseler bögrek marazların zâʾil eder.

Bevlüʼl-huffâş: Yarasa sidügidür. [23] Ammâ yarasanun sidügi olmaz, südidür 
derler yaʿnî bevli olmayup südi olurımış derler Türkî; [24] kimîz-i şeb-pere Fârisî; 
kârtôrîme tendûrîdû298 Rûmî; ûrînâ kûrîdû299 Lâtîn; biçâçûn kezrîdûr300 [25] İspânya. 
Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Kanı ile berâber sigillere degürseler giderür. Kıl olmayan 
yere ursalar [68b] [1] kıl bitmez. Göze çekseler akı giderür.

Bûş-ı derbendî: Ermen şiyâfı derler bir otdan alurlar, [2] şâf  ederler. İssi nıkrîse ve 
issi şişlere ururlar, issiligin alur, gâyet nâfiʿdür. Tabîʿatı [3] müleyyin ve müberriddür 
ve baʿzı issi sivilcülere sürerler sovıdur. Tabîʿatı evvel derece âhirinde bârid ü yâbis-
dür. [4] Kavl-i Râzî tilkü üzümi suyıyla nıkrîs yaku olınsa ʿazîm nefʿ verür. Bedeli 
huzzaz yâhûd [5] şiyâf-ı mâmîşâdur.

Bûyâyis: Akça ot derler, bûs dahı derler. Ekser istiʿmâl olınan [6] kökidür. Samgını 
ve ʿusâresin dahı alurlar. Samgı ʿusâresinden kavîdür. Zeyt ve tuzıla [7] dögerler, 
baʿzılar zeytle mürrî dedükleri terkîb ile dögerler demişler tâ kim galîz yaʿnî kavî 
olınca, [8] andan istiʿmâl ederler. Tabîʿatı üçüncide hâr u yâbisdür. Fâsid olan ke-
mükleri bitürür, sinirlere [9] muvâfıkdur, sadırda olan galîz fezalâta nâfiʿdür. Öyken 
marazına buhûr edeler münâsibdür. Talak katılıgına [10] müfîddür. Rûm’da olur, 
gayrı yerde olmamagla Fârisîde ve Yûnân kitâblarında yokdur.

Bûsîr: Sıgır kuyrugı [11] Türkî; baʿzılar mayâsıl otı dediler. Bûsîr Fârisî; bûsîn Fâ-
risî, Yûnânî; fiyôtôs Rûmî; [12] tâsô Rûmî; tâşûş Lâtîn; aybın bâûm Nemse; taşô 
İspânya; ef  Fırânca; sîkrânüʼl- [13] hût ʿArabî. Asıl sıgır kuyrugı bu ota derler. Ol 
sarı çiçeklü ota balıg otı derler, Fârisîde [14] mâhî-zehrec derler. [Çok] ismi [vardur,] 
otuz ʿadedden ziyâdedür. Bu mahalde tafsîl iktizâ etmez. İmdi âzânüʼl- [15] fîl otınun 
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çiçegi olmayan nevʿine bûsîr derler. İbni Baytâr kavli üzere bu ot [nevʿ] iki [16] olur. 
Erkeginün yapragı incecik ve uzunca olur. Eyrelti yapragı gibi karaca tohumları 
olur. Dişisinün [17] yapragı lahana yapragına benzer. İki nevʿ dahı sahrâlarda ve taş 
üzerinde biter. Köklerini dögüp su ile [18] mazmaza eyleseler diş agrısına ve şarâbla 
içseler ishâle ve bişürüp suyın içseler öksürüge [19] fâʾide eder. Kavl-i sâhibüʼl-ʿAkâkîr 
otınun mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür. Ve dişe ursalar agrısın [20] sâkin eder. 
Yapragın suyıla bişürüp balgamî issi şişlere ve gözde olan issi şişlere ursalar [21] fâʾide 
eder. Eger bal ve şarâbla âkile ve yenür baş dedükleri ʿilletlere ursalar ıslâh eder. Ve 
ʿakreb [22] sokdugına tılâ eyleseler, hem içürseler müfîddür. Ve erkek nevʿini od yanu-
gına yaku eyleseler fâʾide eder. [23] Ve yapragın encîr arasına kosalar, kurtlanmaya.

Bûnyûn: Anîtûn derler, Yûnânî ismidür. Bir otdur. [24] Yapragı kerefse, çiçegi 
torak otı çiçegine, tohmı bân tohmına benzer. Eger tohmını içseler bevli, hayzı 
yüridüp [25] miʿdeyi kızdurur ve düşüd oglanı çıkara. Talak ve kavuk ve bögrek 
agrılarına fâʾide eder. Eger suyından [69a] [1] mâʾüʼl-karâtînle içseler iç agrısına 
ve taktîrüʼl-bevle nâfiʿdür. Tuz ve şarâbla hanâzîre yaku olınsa müfîddür. [2] Bu ot 
bu diyârda ve Fars ilinde yokdur ve Rûm ve Firenk tabîbler kitâblarında tasvîri ve 
nefʿi [3] yokdur.

Bûlûgâlîn: Süd otı derler, Yûnânî ismidür. Müksirüʼl-leben demek olur. Yapragı 
mercimek [4] yapragı gibidür, tuʿmı kekre olur. Kavl-i Câlînûs kâbız ve muʿtedildür. 
Bundan [yeseler] südi çok eder. Tasvîri [5] yokdur. Bu diyârda müstaʿmel degildür.

Bûlâmûniyûn: Bûlmûbiyûn dahı demişler. Baʿzılar çoban tayagınun [6] bir nevʿi-
dür derler, zîrâ yapragı ana benzer. Kîlâtâriyûn ve halîdûnâs dahı derler. Sezâb 
yapragına [7] benzer, karaca tohumları olur. Taglarda ve berk yerlerde biter. Eger 
kökinün suyın şarâbla içseler yan [8] başı agrılarına ve bagırsak çıbanlarına ve talak 
berkligine ve agulu cânavarlar sokdugına müfîddür. Ve kökini [9] suyıla içseler sidük 
tutıldugına ve ʿırkuʼn-nisâya fâʾide eder. Eger bir dirhemin sirke ile içseler talak [10] 
agrısına fâʾide eder. Ve kökini bogazına asakosalar ʿakreb sokdugına müfîddür. Ve 
köki[ni] çigneseler [11] diş agrısın sâkin eder. Bunun dahı tasvîri yokdur. Bu [iklîm-
de] müstaʿmel degildür.

Bûlûgânâtun: [12] Bogumluca ot derler, bogumı çok oldugı içündür. Teʾvîli kesî-
rüʼr-rekeb demekdür yaʿnî kesîrüʼl-ʿukd demek [13] ola. Taglarda biter. Uzunı bir 
arşın olur. Yapragı defne yapragına benzer. Lezzeti ayvaya benzer. Köki [14] ak ve 
uzun ve bogum bogum olur. Çıgıda fâʾide eder ve âkile ve hûre ki Türkçe yenür 
yaralara [derler], yaku olınsa [15] müfîddür. Bunun dahı tasvîri yokdur.

Bûlûfîsemun: Çok başlu derler bir otdur. Teʾvîli kesîrüʼr-rüʾûs [16] demekdür. Sarı 
otdur, âteş yakmaga yardım eder bir otdur. Yemişi gılîçkun dedükleri yabân yar-
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puzına [17] benzer, ammâ samgı çok olur. Hiddetlü râyiha-ı tayyibesi vardur. Kavl-i 
Câlînûs müsahhin ve müceffiflıgı derece-i [18] sâniyededür. Darb dokınmış mevziʿi 
onıldur. Eger tâze iken, eger kuru iken cerâhata sarup [19] alıkosalar beş güne dek 
yapışur, eger çıkarmazlarsa ıslâh eder. Ve şarâbla içseler taktîrüʼl-bevle ve [20] kemük 
kırıldugına muvâfıkdur. Bunun tasvîri yokdur. Müstaʿmel degildür.

Bûm: Baykuş dedükleri [21] başı büyük kuşdur. Fârisîde çugd ve kûc ve kûr derler. 
Rûmîler kûkûvâya, Efrencîler kûkûlâyâ [22] derler. Gündüz gözi görmez bir kuşdur. 
Bunı uçurup eger yılan ve efʿâ görse yâhûd âvâzın [23] işitseler ol mekândan kaçar-
lar. Ekser huffâş ki yarasa derler anı avlar, yer. Dimâgınun hâssiyyeti budur ki [24] 
göze çekseler göz perdesin giderür. Ve gözini misk ile karışdurup götürseler her 
kimün burnına [25] ol râyiha dokınursa götürene muhabbet eder. Ve baykuş öldükde 
bir gözi açuk, bir gözi kapanuk [69b] [1] kalur. Bir gözi âdeme uyku getürür ve bir 
gözi âdemi uyutmaz, müsehhirdür. Pes nice maʿlûm olur, bilmek [2] murâd oldukda 
bir çanaga su koyup gözlerini içine bıragalar. Her kankı gözi [suyın] altına çökerse 
uyku [3] getürür, suyun üzerinde kalan uyutmaz, müsehhirdür. Meselâ su üzerin-
de kalan gözini her kim hâtem kaşına [4] koyup barmakda götürse uyku galebe 
etmez. Su altına çöken münevvim gözini her kimün döşeginün [5] altına kosalar 
asla uyanmaz. Ve yüregini kûlunc ve lakvesi olanlara yedürseler zâʾil ede. Ödini 
bellût [6] agacı kökiyle yedürseler kavuk taşların giderür. Ve döşege tebevvül eden 
sıbyâna ödini ılgun [7] agacı kökiyle içürseler gayrı tebevvül etmez. Ammâ cigeri 
gâyet semm-i kâtildür, hazer gerekdür. Âdemi öldürür, [8] katı sakınmak gerekdür. 
Aslâ devâ olmaz derler. Ve iligini yaga katup başa kosalar göz karardugın ve evʿi-
ye-i [9] dimâgun yaşını ve çirgini tahlîl eder. Baykuş eti gaseyân getürür. Ve kurusın 
bir cemâʿat yeseler [10] aralarında husûmet ve gavgâ vâkıʿ ola. Kursagınun kurusın 
yeseler yaramaz kûlunc getürür, zâʾil [11] olması gâyet güç olur. Eger kemügini şarâb 
meclisinde tütsi eyleseler aralarında gavgâ ve ʿarbede ola. [12] Baykuşun iki yumur-
dası olur. Biri kıl bitürür, biri bitürmez. Nice maʿlûm olur denürse yumurtalarını 
[13] bal mûmıyla kaplayup bir gün bir gece dura. Andan sonra kabın soyalar, her 
kankısı siyâh olmış ise [14] kıl bitürür; sarı olan bitürmez, belki kılı zâʾil eder. Mü-
cerreb ve meşhûrdur.

Bûhe: Bu dahı baykuşa [15] benzer bir kuşdur, ammâ andan azacık küçükdür. Ku-
lakları dahı vardur. Geceyle bu kuş öter. Baʿzı yerlerde [16] buna çonk kuşı derler ve 
ishak kuşı derler. Hayâtüʼl-Hayevân sâhibi bu kuşun cümle fiʿli baykuşa [17] benzer 
der. Baʿzılar bu kuş gece sabâha degin ayagından asılmış turur derler, ammâ baʿîd-
dür. Baʿzılar ayagından [18] asılan kuşa bûfîr derler ki henüz zikr olınur.

Bûfîr: Bir beyâz kuşdur. Vakt-ı maʿlûmda tagdan [19] gelür. Hayâtüʼl-Hayevân 
sâhibi bu kuşa cebelüʼt-tayr derler der. Baʿzılar ayagından asılan budur dediler, 
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[20] ammâ havassından bir nesne yazmamışlar. Asıl ishak kuşına safr derler. Sad 
bâbında sâfir ve safr deyü zikr [21] olınur.

Behaküʼl-hacer: Taş yosunı ve taş kınası derler. Hazâzüʼs-sahr deyü hı bâbında 
zikr olınur. [22]

Behette: Muhallebiyye derler. Baʿzılar et ve baʿzılar tavuk etiyle ederler. Hattâ 
sadriyye dahı derler. Muhallebî gibi [23] bir taʿâm olur. Sanʿatı sâhib-i Minhâc kavli 
üzere mahallinde görile.

Bahâr: Sıgır gözi pâpâdyasınun [24] sarısıdur. Ukhuvân deyü elif  bâbında zikr 
olındı idi. Ammâ bahâr, sarı pâpâdyadur derler, [25] ukhuvânun içerüsi sarı olur 
derler. Tasvîrlerinde başka başka gösterilmişdür. Bahâr, sarı sıgır gözi [70a] [1] 
pâpâdyasıdur Türkî; gırâr ʿArabî; sekeze Fârisî; bakhâ Süryânî; ʿayn Muhammed 
Temîmî; miresîmûlûn Rûmî; kaslakûn [2] Yûnânî; makârece301 Endülüs; emlâl 
Berberiyye; hubzüʼl-gurâb Endülüs, ʿArabî, teftelmen302 Diskûrîdûs, [3] Yûnânî; 
pûftâlmûs Rûmî; ôkûles bôves Lâtîn. Ortası ziyâde sarı olur ki [4] meselâ kırmızı 
şekl olur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr, evvelde yâbisdür. Mûm ve yagıla balgamî 
şişlere [5] yaku olınsa tahlîl eder. Hammâmdan çıkduklarında bunun kaynamış su-
yından içseler yerakâna fâʾide [6] eder ve levni pâk ve sâfî eder ve sular kusdura. Ve 
kokulasalar başdaki galîz yelleri giderür. Çiçegini [7] kurıdup göz otlarına katsalar 
göz karardugın giderüp kapakların dahı kuvvetlü ede ve göze [8] inen suyı defʿ edüp 
aklıgın giderür. Mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. Bunun bedeli bâbûnec [9] ve caʿde-
dür. Bahârun miʿdeye ziyânı [vardur], ammâ aluç ıslâh eder.

Behrâmec: Belhî sögüd Türkî; kokar sorkun [10] Türkî; bîd-i müşk Fârisî; bîd-i 
sultânî Fârisî; renf  ʿArabî; hılâfüʼl-belhî ʿArabî; güla-mûş [11] Tebrîzî; kerengû 
Kirmânî; zavmurân ʿArabî zikr olınur; bîd-i belhî Fârisî; behrâme Süryânî; beh-
râmecâ [12] Süryânî, ôskûrûs Rûmî; edyûs Yûnânî; edyûsâ İspânya; oskûrîsî Lâtîn. 
[13] Bunun çiçegi ve yapragınun râyiha-ı tayyibesi vardur. Tabîʿatı kavl-i Râzî evvel 
derecede hâr u yâbisdür. [14] Kavl-i İhtiyârât muʿtedildür. Eger natûl eyleseler şişleri 
giderür. Bundan koksalar başdan galîz [15] yelleri tahlîl eder. Müleyyindür. Tabîʿatı 
ahlât-ı rediyyeyi sürmekdür. Harâretlülere müfîddür. Yanmış safrâdan [16] olan baş 
agrısın zâʾil eder. Bunun yagın alurlar, meselâ torba içinde sîsâm ile koyup [17] her 
gün ovarlar, çıkan yagı alurlar. Dühnlerde nefʿi zikr olınur. Eger bâdem yagı veyâ 
sîsâm yagı [18] ile dahı olursa karışdurup sıkup [baʿde] yagın alurlar.

Behec: Dilkü taşagı derler bir otdur. Müstaʿcel [19] derler. Bûzîdân deyü henüz zikr 
olındı.

301 N. مقارجه
302 N. تفتلمن ; H. تفثلمن
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Behrâm, Behremân: Aspurdur. ʿUsfûr deyü ʿayın bâbında [20] zikr olınur.

Behş: Mukldur. İbni Baytâr bellût ve mâzû agacınun bir nevʿidür der. İhtiyârât ve 
[21] Minhâc [kavli üzere mukldur.] Mukl deyü mim bâbında zikr olınur.

Bühmâ: Karamuk derler. Bugday içinde olur. Otı arpa [22] gibi ve delüce gibi olur. 
Kâbızdur. Şarâbla içseler ishâli ve kanı menʿ edüp tutar. Çok tebevvül [23] edenlere 
dahı müfîddür. Kırmızı yün ile âdem götürse kanı keser.

Behmen: Sûsen köki derler kökdür [24] Türkî; hırb kesen dahı derler Türkî; beh-
men Fârisî; behmenâ Süryânî; fehmelîc Rûmî; bi’l-hindiyye Yûnânî. [25] Bunun 
kökine keff-i âdem derler. İshâli ve zahîr ʿilletini fiʼl-hâl giderdügi içün hırb kesen 
derler. [70b] [1] İki nevʿ olur. Biri kızıl ve biri ak olur. Aʿlâsı beyâz ve kekre ola. Kızıl 
nevʿi samglu olmakdur. Tabîʿatı [2] ikinci derecede hâr u yâbisdür. Kavl-i Mesîh 
ikincide hâr u ratbdur. Hafakâna ʿazîm nefʿi vardur, kalbe kuvvet [3] verür, menîyi 
arturur, bâhı tahrîk eder, semüzlik getürür, mesâne taşlar[ın] kırar. Mikdâr-ı şerbeti 
bir dirhemdür. [4] Baʿzılar iki dirheme dek câʾizdür derler. Baʿzı yerlerde ishâle ve 
zahîre bunı içürseler fiʼl-hâl [5] yüregi tutar. Ak behmen mirre-i sevdâya ve yelmeşik 
balgama nâfiʿdür. Kızıl behmen talak agrısına nâfiʿdür. [6] Barasa ve behaka ʿasel 
ile içürürler. Zihni dahı zekî eder. Kavl-i Fûles ve Ercîcânis beyâz behmen bedeni 
[7] kavî eder ve istiskâya ve eski ciger agrılarına ve fâlice ve süddeye ve sovukdan 
olan agrıya nâfiʿdür. Kızıl [8] behmen safrâ ishâline ve kûlunca sakmûniyâ ile gâyet 
muvâfıkdur. Kavl-i İshâk sefele muzırdur, illâ enîsûn [9] ıslâh eder. Bunun bedeli 
kendü vezni kadar tûderî ve yarım vezni kadar lisânüʼl-ʿasâfîr otıdur.

Beyz: [10] Yumurtadur Türkî; hâya Fârisî; beyzâ Süryânî; afgôn Rûmî; avge Rûmî, 
avâvun Yûnânî; ôvum Lâtîn; [11] ûvô Firenk; gûevô İspânyôl; hûvef  Fırânca; ayn 
Nemse, Mâcar; besâʾ ʿ İbrî. Bunun aʿlâsı tâze [12] ola. Ev tavugınun yumurtasınun sa-
rısı ola. Rûfidân bişümek ki ana nîm-birişt dahı derler, [13] bu minvâl üzere olmakdur. 
Sarusınun tabîʿatı hâr u ratbdur. Beyâzınun bârid ü ratbdur. Baʿzıları bürûdet [14] ve 
harâretde muʿtedildür derler. Ammâ hazmı güçdür ve galîzdür. Ammâ nîm-birişt 
ki rûfidân bişmek serîʿüʼl-hazmdur [15] ve çok ve eyü gıdâ verür. Bogaza ve öksürüge 
ve sebele nâfiʿdür ve bâhı ziyâde eder. Ammâ sarusın büryân [16] gibi edüp yeseler 
kabz eder. Eger ʿasel ile kelefe yaku olınsa zâʾil eder. Ve âteş yanugına müfîddür ve 
şişleri [17] tahlîl eder. Ve bagırsak yarasıyçün lâzım olan huknelere korlar, nâfiʿdür. 
Ve issi su bir ʿuzvı yaksa yün [18] pâresiyle yumurtayı çalkayup üzerine kosalar fâʾide 
eder. Ve hâya ve makʿad yaralarına ve makʿad şikâkına [19] yumurdayı kaygana 
gibi bişürüp üzerine yaku edeler. Yumurtayı sirke ile bişürseler ʿâdetce tabʿı tutar 
ve [20] zûsentâriyâ ʿilletine nâfiʿdür; ammâ geç hazm olur, husûsan berk bişmiş ola. 
Eger çok yeseler kelef  getürür. [21] Ve mutancan bişürmesi eyü degildür, zîrâ bögrek 
taşı peydâ edüp tuhme eder ve kûlunc getürür. Ammâ biber [22] ve kemmûn ve 
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dârçîn katsalar ıslâh eder. Eger üzerine zencebîl mürebbâsı yeseler zararın defʿ 
eder. Eger agını [23] kulaga tamzursalar issi şişlerin sovudup agrısın sâkin eder. Âteş 
yanugına sürseler muvâfıkdur. [24] Ve yumurdaya yüni ısladup gülâbıla göze dürt-
seler gözün agrısın giderür. Ve yılan sokan kimesne çig [25] yumurda yese müfîddür. 
Yumurtanun azacık bişmişi nâfiʿdür, meselâ mesâne ve bögrek yaralarıyçün ve sîne 
[71a] [1] huşûnetiyçün ve kan tükürenlere ve nezelâta gâyet nâfiʿdür. Zîkuʼn-nefese 
rûfidân yumurta muvâfıkdur. [2] Hafakân içün yabân soganı ki basal-ı ʿunsul der-
ler, ol soganı depesinden kesüp içine [3] kabıyla yumurta koyup üzerine zeyt yagı 
döküp agzını yine ol [kesdügi sogan] pâre[siyle] kapayup ve üstübüye [4] sarup âteş 
altına gömüp bişdükden sonra çıkarup ol yumurtayı soyup günde böylece [5] bişmiş 
[bir dâne] yumurtayı yeseler zîkuʼn-nefese fâʾidesi vardur, ammâ rebve, hafakâna 
[dahı] ziyâde nefʿ verür.

Beyzüʼl-ivezz [6] veʼn-neʿâm veʼl-batt: Ördek ve deve kuşı ve kaz yumurtasıdur. 
Aʿlâsı tâze olup nîm-birişt [7] bişmekdür. Harâretde muʿtedildür, lâkin gılzeti dahı 
vardur. Kûlunc ve riyâh ve devvâr getürür, illâ saʿter ve tuz ıslâh [8] eder. Cümle 
yumurtalar mukavvîdür. Baʿzılar deve kuşı yumurtası yenmez derler.

Beyzüʼl-ʿasâfîr: Serçe yumurtasıdur. [9] Fârisîde beyza-ı günçişk derler. Bâhı ve 
menîyi ziyâde eder ve tahrîk-i tâmm ve nuʿût-ı tâmm getürür.

Beyzüʼl- [10] hacel: Keklik yumurtasıdur. Bu tavuk yumurtasından aʿlâ ve latîfdür. 
Hastalikden kalkmışlara verseler [11] muvâfıkdur. Eger dürrâc, eger tavuk, eger kek-
lik yumurtaları mukavvî-yi kalbdür, ammâ ashâb-ı kedde zarardur. İllâ [12] müselles 
ıslâh eder.

Beyzüʼl-hubârâ veʼl-laklak: Toy kuşı ve leylek yumurtasıdur. Gâyet [13] makbûl 
ahzâbdur, kılları kara eder. Ammâ yemek olmaz, hatardur.

Bîş-mûş-bîşâ: Bir otdur, bûhâ derler [14] deyü Firenk ve Rûm tabîbleri kitâbların-
da tasvîr gösterüp tasrîh etmiş. Ammâ bûhâ deyü bîş ile [15] bir yerde biten cedvâr 
nâm darunun yapragıdur derler ki zikr olındı. Ammâ baʿzılar bîş-mûş-bîşâ [16] de-
dükleri bir hayvândur derler ve bir nüshada görilmişdür ki ol hayvân bir fâre gibi 
olup ol cedvârıla [17] biten bîş köklerin yer derler. Ol fâreye hattâ fâretüʼl-bîş dahı 
derler. Baʿzılar bîş otınun dibinde mekân [18] tutar derler. Ve bîş zikr olınsa gerekdür. 
Ol bîş zehrine dahı bu tiryâkdur derler ve efʿâ yılana ve sâʾir [19] zehirlülere dahı 
tiryâk-ı nâfiʿdür.

Bîş: Bıldırcın otı derler. Semm-i helâhil dahı derler Türkî; bîs Fârisî; [20] nâtîs 
Temîmî; bîş-mûşk Fârisî; bîşâ Süryânî; kûniyûn Rûmî; ermîkûn Yûnânî; naplû [21] 
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Rûmî, Lâtîn, Efrencî; erpe bârsen303 Firenk envâʿı. Bunun tabîʿatı, meselâ harâret 
ve yübûseti [22] ve hiddeti dereceden hâricdür ve gâyetdedür. Bakır tası çatladan 
zehr budur. Semm-i helâhil dedükleri zehr-i kâtil [23] budur. Hindistân’a karîb Çîn 
vilâyetinde biter. Bir tarafı ʿAcem içine gelür bir ʿazîm tagdur, Fezâcil ve Helâhil 
[24] derler, ol tagda cedvârıla bir yerde biter. Cedvâr bunun zehrin ibtâl eder. İn-
şâʾllâhu teʿâlâ cim [25] bâbında cedvâr tafsîl olınur. Ammâ bîşün bitdügi vilâyetde 
tâze iken yeseler ol vilâyetde ziyân etmez. [71b] [1] Belki kurusı dahı ziyân etmez 
demişler. Ve bîş ile cedvârı birbirinden fark etmek güçdür. Her ʿaşşâb [2] ve degme 
tabîb fark edemez. Bîş üç nevʿ olur. Bir nevʿinün boynuzcukları olur, iklîlüʼl-melik [3] 
boynuzına benzer. Sünbül-i hindî içinde bulınur. Kavl-i Halîmî ana kurûn-ı sünbül 
derler yâhûd baʿzılar helhel [4] derler. Üzerinde kâfûr ve talk ezindüsi gibi akça 
akça müşaʿşaʿ nesnecik olup yaldurar. Ol [5] nevʿi barmak mikdârı yogun olur. Bir 
nevʿi dahı yeşil gibi olur, meselâ boz reng olur ve sarurak [6] olup siyâh noktaları 
olur. Mâmîrân köklerine benzer. Ve bir nevʿi dahı bogum bogum kamış kökine [7] 
benzer, barmak kadar uzunı olur, rengi sarırak olur. Bu nevʿi gâyet yaramazdur. 
Bununla barasa ve cüzâma [8] ʿilâc ederler. Ammâ bizüm gördügimiz eger cedvâr 
eger bîşdür, müselles şekl olur. El-hâsıl cedvâr [cim bâbında] mahallinde tafsîl [9] 
olına. Ammâ bîşi dahı müselles gördük, hattâ [eger] cedvâra, eger bîşe müselles 
deyü dahı tesmiye etmişler. İmdi [10] maʿlûm ola ki bîşün iki dânkı semm-i kâtildür. 
Bunun tiryâkı henüz zikr olınan bîş-mûşdur. [11] El-hâsıl bîşün kökini tılâ etmeden 
gayrı husûslara istiʿmâl etmek muhâtaradur. Ammâ sâhibüʼl-ʿAkâkîr [12] mikdâr-ı 
şerbeti yarım dânkdur demiş. Barasa ve cüzâma ve fâlice içüreler, tılâ dahı edeler 
demiş. Bögrekde [13] ve kavukda olan taşları kırar ve agrılarına müfîddür der. Ve 
ehlîlec-i asfer ile ve bâd-âverd dikeni ile cüzâma [14] dahı vereler, şifâ bulur demiş. 
Rûfes kavli üzere râziyâne suyıyla karışdursalar ve sigillere sürseler [15] zâʾil eder 
ve cüzâmlar içün düzdükleri maʿcûnlara katsalar muvâfıkdur. Ve fîʼl-cümle bîş ye-
dürmek muhâtaradur. [16] Cümle agulardan kuvvetlüdür ve zehr-i kâtildür. Buçuk 
miskâli aslâ amân vermez, bedene teʾsîr eder, başını çegzindürür, [17] sarʿ gibi tutar. 
Buna ʿilâc oldur ki çok kusduralar. Andan şalgam tohmı suyıyla sıgırun sâde yagını 
[18] içürüp kusduralar. Andan pelîd ile şarâbı kaynadup içüreler. Her içürdükde 
yarım dirhem devâ-yı [19] misk vereler. Baʿzılar eydür kebere köki bunun tiryâkıdur. 
Eger bîşi dögüp pırasa ile yaku eyleseler [20] barası gidere.

Bîkıyye: Mercimege benzer bir otdur. Eger tuʿmı, eger şekli, eger otı mercimek 
gibidür. Bîkıyye Fârisî; [21] biykiyâ Süryânî; afâkî Yûnânî; afâkûs Rûmî; afâkâ Lâtîn; 
vîlde viken Nemse. Bu habbe iki [22] nevʿ otdur. Tabîʿatı harâretde muʿtedildür. 

303 N. ارپه بارسن ; H. ارپه پارس 
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Kavl-i Câlînûs bunun kuvveti mercimek gibidür ve mercimek gibi [23] yerler. Hazmı 
geç olur. Tahfîfi dahı vardur. Ahlât-ı sevdâviyyeye yaramazdur. Bunı bişürüp yese-
ler mâddeyi [24] miʿdeye iletür, andan bagırsaga varup çıban eder. İllâ zeyt ve sirke 
ıslâh eder. İbni Sînâ [25] kavli üzere mafâsıla ve dâʾüʼl-fîle ve kasık yarugına yaku 
eyleseler müfîddür. Tabʿı dahı tutar. [72a]
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[1] H A R F Ü ʼ T - T E ʾ

Tânbûl: Tânbûl Türkî; tenbîl ʿArabî; tâmûl ʿArabî; tenbûl Fârisî; tâmlûlâ [2] Sür-
yânî; teynel Rûmî; tebûl hindiyâ Süryânî; sâdec-i hindî kavl-i İbni Baytâr. Hind’den 
gelür bir yaprakdur. [3] Tûrunc yapragı gibi kokar ve tuʿmı ve kokusı karanfile 
benzer. Baʿzıları buna sâdec-i hindîdir demişler, [4] ammâ sâdec sin bâbında inşâʾl-
lâhu teʿâlâ zikr olınur. Geldük [maksûdumuz olan tânbûl ki tenbîl dahı derler,] bu 
tânbûl agaçlara tolaşur. [5] Kavl-i Râzî evvel derecede hâr, ikincide yâbisdür. Kâbız 
ve müceffifdür. Baʿzılar evvelde bârid ikincide [6] yâbisdür demişler. Eger çigneseler 
agız agrısına ve agız kokusına ve diş diplerine nâfiʿdür. Taʿâm [7] iştihâsın getürür, 
bâhı ziyâde eder. Ehl-i Hind bunı şarâb yerine kullanurlar, ʿâdetce keyf  verür [8] ve 
yüzi ve tudagı kızardur. Balık yedükleri vakit Hind ehli bundan çok çignerlerimiş. 
Balık [9] zararın defʿ ve miʿdeye kuvvet verür ve dişlere ve zaʿîf  cigere kuvvet verür. 
İbni Baytâr [10] çene şişlerine ve kan sızdugına müfîddür. Eger yapragın çigneyüp 
üzerine su içseler nefesi hoş [11] kokulu eder ve kalbi kavî eder, vahşeti giderür. Bu-
nun bedeli kuru karanfildür ve yarım vezni kadar emlec [12] kabugıdur derler.

Tâsimsat: Hummâs tûruncıdur. Kavl-i İhtiyârât Berber lisânı üzere hummâsdur. 
[13] Elif  bâbında ütrünc deyü zikr olındı.

Tâkûb: Ferfiyûndur. Berberîdür. Fe bâbında ferfiyûn deyü [14] zikr olınur.

Tâliskîs: Tere ve hardal otı nevʿidür. Hı bâbında hurf  deyü zikr olınur. [15]

Tâgandest: ʿÂkırkarhâ. Lisân-ı Berberî üzere ʿâkırkarhâ deyü ʿayın bâbında zikr 
olınur.

Tâmuşâvurt: [16] İsm-i Berberîdür. Müvv derler ve kemmûnüʼl-cebel dahı derler. 
Müstaʿmel degildür.

Tibn: Samandur. Bugday zikr olındukda [17] hınta deyü hâ bâbında zikr olınur.
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Tibn-i mekke: Mekke ayrugıdur. Adhır deyü elif  bâbında zikr olındı. [18]

Teh: Sûsam ve kene tohmı küsbesidür. Sin bâbında sîsem deyü zikr olınur.

Tut: Dut derler. [19] Kalkana benzer bir balıkdur. Semek deyü sin bâbında envâʿı 
zikr olınur.

Tedrüc: Süglün kuşıdur. [20] Fârisîde tezerv derler. Bunun eti cümle etlerden latîf 
ve aʿlâdur ve türâc gibi menfaʿatlüdür. Tabîʿatı [21] hârdur, baʿzılar hâr u yâbisdür 
dediler. Dimâgı ve fehmi ziyâde eder. Kavl-i İbni Zühr bunun ödini [burna] suʿûd 
[22] eyleseler cünûnı ve sevdâyı ve vesvâsı giderür. Eger etini dahı büryân edüp issi 
iken üç gün yeseler [23] gerü bu zahmeti zâʾil eder.

Türmüs: Termiye Türkî; beniyyü’l-ʿacz ʿArabî; delüce bakla Türkî; acı bakla 
Türkî; cehûd [24] baklası Türkî; baklâ-yı mısrî Türkî; bâkılâ-yı mısrî Fârisî; kermâ 
mısrîyâ Süryânî; sîrmiyâ Rûmî; limbinâryâ [25] Rûmî; lûnbârya Rûmî; lûpinûs sâti-
vûm Lâtîn; atramûz İspânya; lûpnî Fırânca; fîzûnem Nemse; [72b] [1] tûrmûsîm 
ʿİbrî; feleslûs ʿİbrî; lebin Efrencî; imâres Lâtîn; kûmûsiyûn Temîmî; feşʿanûn304 [2] 
Temîmî. Bunun aʿlâsı beyâz ve büyük ve tolu ola. Tabîʿatı evvel derecede hârdur, 
baʿzılar ikincide demişler. [3] İkincide yâbisdür. Kelefi ve behakı ve barası zâʾil eder 
ve yüzde peydâ olan yaraları zâʾil eder. Hanâzîr [4] ve berk ʿilletlere ʿasel ve sirke ile 
[yaku] etseler [müfîddür.] Eger unını ʿasel ve sirke ile karışdurup hablar eyleseler 
yâhûd [5] sirke ile şöyle içseler yürekde olan kurtları öldürür. Eger unını sirke ile 
yaku etseler ʿırkuʼn-nisâya [6] fâʾide eder. Eger arpa unı ile ve suyıla karışdurup issi 
şişlere yaku etseler ve sirke ile kaynadup [7] nâr-ı fârisî dedüklerine yaku eyleseler 
ve başda olan yaş yaralara ve yaramaz çıbanlara ve yenür yaralara [8] ve behak 
ibtidâsına ve bunların siyâh kalmış eserlerine fiʼl-cümle nâfiʿdür. Ve merv ve ʿasel 
ile ʿavrat kendüde [9] götürünse ve içse, hayzı yüridüp cenîni çıkarur. El-hâsıl bunun 
unı sivilcüleri ıslâh eder [10] ve âsârların giderür. Andan mâʿadâ baʿzı zahm eserlerin 
dahı giderür, ciger ve talak süddelerin açar, husûsan [11] sirke ve sezâb ve ʿasel ile 
süreler ve içüreler. Sirke ve ʿasel ile gaseyânı dahı giderür. Bundan üç [12] dirhem 
veyâ beş dirhem, baʿzılar on dirheme degin rızâ vermişlerdür. Sirke ile oglancıklar 
göbegine yaku [13] olınsa yine kurtları düşürür. Bunı mâzeryûn kökiyle kaynadup 
eger koyun uyuz olsa bu sudan [14] yusalar ıslâh eder. Eger suyla kaynadup içseler 
gerçi bevli akıdur, illâ kabz eder demişler. Ammâ İbni Mâseveyh [15] bunun tabîʿatı 
ne kâbızdur ne müleyyindür demiş. Gâyet hazmı güçdür ve yaramaz tamarlarda 
hâm hılt hâsıl [16] olur. Eger acılıgını çıkarsalar galîz olur, ammâ acı olsa miʿdeden 
tez geçer. Bunı sirke yâhûd âb-kâme [17] dedükleri terkîb ile yâhûd saʿter ve tuz ve 

304 N. فشعنون
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encüdân ile yiyeler. Eger sirke ile bişürüp sovuk mafâsıla [18] yaku olınsa müfîddür 
ve balgamî şişleri dahı tahlîl eder. Kavl-i İbni Zühr her habbede yaʿnî dâne ki 
bugday [19] ve bakla ve arpa ve sâʾir hubûbât makûlesinde kurt peydâ olsa ana 
böcek derler, maʿlûmdur, türmüsün [20] tabhından ol habbelere su saçsalar ol kurtlar 
zâʾil olur. Ve türmüs dört ayaklu hayvânlar uyuzın [21] fiʼl-cümle zâʾil eder. Kavl-i 
Şerîf  bunun kabugın çıkarup bulgur gibi eyleseler, bakır kazgana koyup [22] üzerini 
örtecek kadar süd koyup süd kalmayınca kaynadup andan üzerine inek yagı [23] 
koyup tekrâr tâ münʿakid olınca kaynadup andan göbege yaku olınsa yanmış safrâ 
ve yanmış sevdâları ve [24] hâm ahlâtı ishâl eder. Ammâ yalınuz safrâ ishâli murâd 
olınsa bir bez içine koyup issice edüp [25] yürege yaku gibi edeler [ki] safrâ[yı] ishâl 
ede. Eger sevdâ murâd olınsa gerü tâ kalbe yaku ede. Ve bu yakuya esrârüʼl-etibbâ 
[73a] [1] deyü ism vermişler. Oglancıklar ve pîrler ki müshil otlara tahammülleri 
yokdur, ishâlleri bununla olur, [2] gâyet muvâfıkdur. Kavl-i Câlînûs cilâda bunun 
bedeli iki vezni kadar bâkılâdur. Baʿzıları yarpuz [3] dahı bedeldür dediler. Baʿzılar 
şîh-i ermenî bedeldür derler. Türmüsi tâze [iken] aslâ hayvân yemez ve kurudugı 
vakit [4] dahı gâyet acıdur. Bunı çuval içine korlar, deniz suyında yâhûd tuzlı suda 
ısladurlar, andan yerler. [5] Hamr içenler bundan yeseler hamr ıztırâb vermez. Gâ-
yet mukavvîdür, bâhı tahrîk eder.

Türbüd: Türbüd Türkî; türbüt [6] Türkî; cebel-i hindî otı Türkî; vatûre Fârisî; tür-
büd Fârisî; elîsûn Rûmî; sedriyûb Yûnânî; [7] kayine Hindî; yesr Süryânî; türbüdâ 
Süryânî; türbît Lâtîn; agnâ305 Berberiyye; fûtâ Temîmî; fûtîrâ Temîmî. [8] Türbüd 
südlügen nevʿindendür. Bolı vilâyetinde çok olur derler. Ve Çîn diyârından dahı 
gelür bir kabukdur. [9] Aʿlâsı berk, müdevver, samglu ve mücevvef  olup ezdükçe 
beyâzrak olsa gerekdür. Tez dögilüp yogunlıgı [10] iki barmak kadar olmakdur. Bu 
otun başından samg alurlar, ammâ incesinde, eskisinde olmaz. Bunı [11] evvel kazı-
yup ve bâdem yagıyla cerb edüp andan dögüp elemek husûsında gâyet [12] dikkat 
edeler ve ince eleyeler. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. Sinir marazlarına 
nâfiʿdür ve kâmil balgamı ishâl [13] edicidür. Balgamdan ve sevdâdan azacık yan-
mış hıltı ishâl eder. Kavl-i Mâsercûye yelmeşik ahlât-ı [14] galîzi ishâl eder. Ammâ 
esahhı budur ki yalınuz balgam-ı rakîki ishâl eder. Eger baʿzı zencebîl gibi edviye-i 
[15] münâsibe ile kuvvet verürlerse müshil-i balgam-ı galîz olur. Bunı istiʿmâl eyle-
düklerinde bedende yübûset [16] peydâ olur ve bagırsaga ziyân eder. Evvel kazıyup 
andan sonra bâdem yagıyla cerb olınup kesîrâ katalar. [17] Veʼl-hâsıl buna zencebîl 
ile kuvvet verürlerse hâm balgamı dahı ishâl eder. İmdi türbüdün sarusı [18] ve 
siyâhı, siyâh gârîkûn ve siyâh harbak gibi zehirdür. Bunı içmiş kimseye ʿilâc budur 
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ki siyâh [19] harbakda ne ʿilâc olursa buna öyle edeler. Ammâ beyâz ve mücevvef 
türbüd aʿlâsıdur. Balgamdan olan [20] mafâsıl agrılarına nâfiʿdür, rahmi pâk eder. 
Eger yeseler ve hukne etseler tenkıye-i tâmm eder. Mafâsıla muvâfıkdur, hayzı [21] 
ziyâde getürür, arka agrılarına müfîddür ve dimâgı yelmeşik balgamdan pâk eder, 
meflûca ve masrûʿa dahı müfîddür. [22] Miʿde agzında olan yaşlıklara ve öksürüge 
müfîddür. Bu öksürük ʿalâmeti oldur ki çok öksürüp kusdurur [23] yâhûd hılt [eger] 
yelmeşik gelüp çıkarsa sâkin olur. Eger türbüdi helîle-i kâbilî ile karışdurup verseler 
masrûʿa [24] fâʾide eder. Bunun bedeli yarım vezni kadar gârîkûndur ve bir buçuk 
dânkı kadar sabr ve bir buçuk denki kadar hanzal [25] dahı baʿzılar bedeldür derler. 
Kavl-i sâhib-i Câmiʿ bedeli tût agacı kabugıdur. Türbüdün mikdâr-ı şerbeti yarım 
dirhemden [73b] [1] bir dirheme dek câʾizdür.

Tere-tog: Şın bâbında şîr-erbîkûl deyü zikr olınur.

Terencübîn: Basra balı gibidür, [2] gökden yagar Türkî; kudret helvâsı Türkî; 
terengübîn Fârisî; gezengübîn Fârisî; dibsâtılî306 Süryânî; tahyûtfeyuʿ307 [3] Rûmî; 
bi’l-hindiyye Yûnânî; sehâvîn Yûnânî. Baʿzılar menn ve gâhî buna basra derler. 
Bir müleyyin bal gibi gökden [4] yagar bir şeyʾdür. Ekser çam agaçları üzerine 
yagar ve gayrı hacer ve şecer üzerine [dahı] yagar. Şâm’da ve Horâsân’da ve [5] 
ve Mâverâʾüʼn-nehir’de dahı çok yagar. Gökden bu makûlece gibi nâzil olan şeyʾ 
yedi nevʿdür. Ammâ üç [6] nevʿi ki bir cinsdür. Baʿzı diken ve agaç ve taş üzerine 
yagar. Bu nevʿine terencübîn derler. Bir dahı yine bu cinsdendür, [7] şîr-hışt derler, 
Fârisîde yazılmışdur. Şın bâbında zikr olınur. Ve yine bu nevʿinden birine menn 
derler. [8] Maʿlûmdur ki Hak sübhâne ve teʿâlâ hazretleri kelâm-ı kadîminde 308 
ْلَوى نَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ  deyü buyurmışdur. Ve dört [9] nevʿi dahı gökden yagan şeyʼün َوأَ
bir nevʿi ʿaseldür ve bir nevʿi şekerüʼl-ʿuşer ve bir nevʿi lükküʼl-yesr ve bir nevʿi 
[10] lâdendür. Her birini mahallinde beyân ederüz. Geldük terencübînün tabîʿatı 
harâret ve bürûdetde muʿtedildür. Egerçi [11] harârete azacık mâʾilcedür, ammâ 
rutûbeti dahı olmagla şekerden latîfrakdur ve müleyyindür. İsitmelere ve öksürüge 
[12] ve tartîb-i sadra ve tahrîk-i bâha ve tebrîd-i tabʿa ve suʿâle ve ʿataşa husûsan 
safrâ ishâline gayrılardan [13] fâʾidelüdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti on dirhemden 
yigirmi dirheme dekdür. ʿAmel etdürmek murâd olursa [14] yigirmi beş dirheme 
degin içüreler. Kavl-i İshak talaka muzırdur, illâ temürhindî ıslâh eder. Bunun 
bedeli [15] şîr-hıştdur, bulınmazsa menndür. Bulınmazsa şeker ile çam agacı suyını 
bedel ederler. Olmazsa şekerile cev-âb [16] baʿzıları bedeldür demişler.

306 N. دبساطين ; H. دبساطيلى
307 N. طهيوت فيع ; H. طهيو فيع
308 “Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik.” Bakara/57
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Türâbüʼl-kayʾ: Kenger samgıdur. ʿArabda samgüʼl-harşef  derler. Fârisîde ken-
ger-zed derler. Sad [17] bâbında samg deyü zikr olınur.

Tûruncân: Ogul otı ve kovan otı derler. Be bâbında bâdrencbûye ve bâdrenbûye 
[18] deyü zikr olındı.

Termâmân: Mantar nevʿidür. Kavl-i İhtiyârât ve İbni Baytâr kemmân deyü kef 
bâbında [19] zikr olınur.

Türâbüʼs-saydâ: Şâm kurbında Sayda taglarında bir magaradan kazup alurlar 
bir toprakdur. [20] Bir miskâlin kemügi sınmış ve kemügi yerinden ayrılmış kimesne-
lere içürseler bitürür, ziyâde nâfiʿdür.

Türâbüʼş- [21] şâdire: Rûm denizi cezîrelerinden getürürler. Sülük topragı derler. 
Bogazda olan sülük içün bu [22] toprakdan azacık hall edüp burnına tamzuralar. Ve 
at torbasına dahı kosalar arpa ile, sülügini [23] düşürür.

Türâbüʼl-hâlik: Sıçan otıdur. Horâsân’dan gelür. Gümüş maʿdeninden çıkar 
zehirdür. Beyâz [24] ve sarı olur. Şük deyü şın bâbında zikr olınur.

Terhelân: Pire otıdur. Baʿzılar terhelâ derler. Henüz [25] zikr olınur. Gâlibâ gâfisdür.

Terementin: Menevîş agacı sakızıdur. Müleyyindür. ʿAyın bâbında ʿilküʼl-butm 
[74a] [1] deyü zikr olınur.

Terhelâ: Pire otınun bôstânîsidür. Baʿzılar gâfis otıdur derler.

Tiryâk-ı rûstâyân: [2] Sarmısakdur. Sûm deyü İhtiyârât kavli üzere se bâbında 
zikr olınur.

Tiryâk-ı türkî: Mûmiyâdur. Mim bâbında [3] envâʿı zikr olınur.

Tiryâküʼl-hayye: Baʿzılar yılan boynuzıdur ve baʿzılar yabân sıgınınun yâhûd 
yabân [4] keçisinün pân-zehridür ki gözinün pınarında olur. Ammâ yabân sıgınınun 
gözinde olan gâyet [5] aʿlâsıdur. Şîrâz’da ana ers-i buzân [derler]. Bunun ahvâli 
elifde iyyel deyü ve pede pân-zehr zikr olındı [6] ve hâ bâbında hacerüʼt-teys deyü 
zikr olınur.

Tiryâk-ı fârisî: Pân-zehrdür. Pâd-zehr derler. Hacerüʼt-teys deyü hâ bâbında [7] 
zikr olınur.

Tiryâk-ı fârûk: Tiryâk-ı kebîr derler. Hâr u yâbisdür. Agulu cânavarlar ve ısırıcı-
lara ve zehr [8] içenlere muvâfıkdur. Rubʿ dirhemden iki dirheme varınca âdemine 
ve marazına ve yedügi zehre göre vereler. [9] Bâkî menfaʿati mürekkebâtda görile.

Tiryâk-ı erbaʿa: Bu dahı zehirler içün ve agulu cânavarlar sokdugına ve galîz 
[10] yeller ki bagırsakda ve miʿdede ola, ciger ve talak agrılarına, hafakâna ve sarʿa 
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nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti sovuk [11] suyıla bir miskâldür. Bâkî ahvâli mürekkebâtda 
görile.

Tiryâk-ı ʿızre: Bu dahı zehirlere ve agulu cânavarlara, [12] [husûsan] yılana ve 
bagırsak yellerine ve ciger ve talak agrılarına ve sarʿa ve hafakâna nâfiʿdür. Şerbeti 
bir miskâldür. Sanʿatı [13] mahallinde görile.

Türâbüʼt-turuk: Dört yol agzından aldukları toprakdur. Baʿzılar şîrinlik içün [14] 
alup efsûn ederler. Kavl-i sâhib-i Minhâc buna türâbüʼl-murabbaʿât derler. Tabîʿatı 
muʿtedildür ve kurudıcıdur [15] ve hafîfdür. Tâze yaralar üzerine ekseler kanın tutar.

Tesallüf-i sûm: Sarmısak maʿcûnı gibidür. Mukavviyâtdandur. [16] Cimâʿa kâdir 
olmamak ekseriyyâ rutûbet ziyâdeliginden olur. Bu maʿcûn rutûbeti defʿ eder ve 
belde olan [17] bürûdeti ve gögüsde olan balgamı ve miʿdede olan fezalâtı ve balga-
mı defʿ edüp tenkıye-i dimâg ve beden [18] hâsıl olup nuʿût getürür. Meselâ sarmısagı 
diş edüp ve sıgır yagı eridüp ammâ kıkırdakdan [19] sâfî kılup arıdalar ve biraz dahı 
su koyalar ki zîrâ sarmısak sırf  yagda bişmez. Baʿde müherrâ bişürüp [20] bunı bir 
kab içinde yoguralar ki tâ revâk ola. Baʿde kifâyet mikdârı ʿasel katup nîm-kıvâm 
vereler [21] yaʿnî berk bişmeye, koyuca ola. Ol balı sarmısak üstine döküp karışdu-
ralar, hâcet vaktinde [22] yiyeler. Eger isterlerse issi otlar katalar, kâkule ve sünbüle 
katalar ve buçuk dirhem zaʿferân katalar. ʿAcâyib göreler. [23] Baʿzılar sarmısagı ol 
süd içinde kaynadup baʿde ʿaselle kaynadurlar.

Teşmîzec: Karaca ot Türkî; [24] göz karaca otı Türkî; çeşme-zen Türkî; çeşmîzec 
Fârisî; çâksû Fârisî; beşme ʿArabî; çeşmek Şîrâzî; [25] hamek ʿArabî; habbetüʼs-sevdâ 
ʿArabî; atrâblisîn309 Şîrâzî. Ammâ habbetüʼs-sevdâ deyü kara çörek [74b] [1] otına 
dahı derler. Geldük [maksûdumuz olan] teşmîzec [ki] çeşme-zen derler. Yemen’den 
ve magrib Tarâbulus’ından, karalar içinden [2] gelür, Hicâz’dan dahı gelür. Göz 
otıdur. Baʿzılar zımâd ve baʿzılar toz eder, baʿzılar su gibi edüp kullanurlar. [3] Ta-
bîʿatı hâr u yâbisdür ve kâbızdur. Göz karanulıgına ve göz agrılarına muvâfıkdur. 
Ehl-i Mısr nebât [4] ve mâmîrân ve zaʿferân ve gül suyıyıla istiʿmâl ederler. Ve göz 
agrılarınun envâʿına nâfiʿdür. Bunı sahk [5] edüp ve eleyüp zeker yaralarına ekseler 
onıldur.

Teştîvân: Berberiyye. Besfâyicdür. Teşmîz dahı derler. Be bâbında [6] besfâyic 
deyü zikr olındı.

Tüffâh: Almadur Türkî; sîb Fârisî; hâzûrî Süryânî; mîlâ Rûmî; asteryûn [7] 

309 N. اطرابلسين
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Yûnânî; pûme Efrencî; sîf  Kürdî; melyem310 Afrîkî; tüfûhîm ʿİbrî; mâzkernâs311 
Hindî; tübûhiyâ [8] Süryânî; tîfâhat Berberî; mâlâ Lâtîn; ovâpfel Nemse; mânsânâ 
İspânya; de pômmes Fırânca;[9] tapuvâh ʿİbrî. Bunun muʿtedili Şâmîdür. Andan 
Isfahânî almadur, andan Kûmânî, andan Malâtîdür. [10] Ammâ tefeh dedükleri 
nevʿi yaramazdur, eger olmış eger hâmı eyü degildür. Almanun tabîʿatı bârid ü 
ratbdur. Ekşisi [11] kâbızdur ve bârid ve galîzdür. Tatlusı harârete mâʾildür, muʿte-
dildür. Tatlusı ki yetişmiş ola, tabîʿatı evvel [12] derecede hâr u ratbdur. Ekşisi bârid 
ü ratbdur. Ve mayhoşı bürûdet ve rutûbetde muʿtedildür. Fezalâtı [13] menʿ eder, 
husûsan yapragı ola. Alma kalbe kuvvet ve rûha ferah verür, gâyet latîfdür, husûsan 
Şâmî [14] ola, âb-dâr ola. Ve zaʿîf  miʿdelere kuvvet verür. Hamîr içine sarup âteş 
altında büryân etseler [15] hastaya aʿlâdur. Yeli giderür, husûsan içine şeker koyalar. 
Taʿâma iştihâ getürür ve zûsentâriyâ ʿilletine [16] münâsibdür. Ve sevîki yaʿnî unı ki 
kavut derler, sin bâbında tahrîr olınur. Alma kusmagı giderür ve zehirlere [17] dahı 
nâfiʿdür. Eger tatlu alma bişürüp ve gülâb ve nebâtıla karışdurup göze yaku etseler 
agrısın giderür. [18] Hoş-hôr alma susuzlıgı giderür ve kayʾı tutar ve yüregi baglar. 
Kavl-i Râzî alma miʿde agzın gâyet kavî [19] eder ve harâretlüye gâyet muvâfıkdur, 
ammâ geç hazm olur. Evlâ budur ki bunun miʿdede sıklet [20] eseri zâhir oldugı gibi 
sovuk su yâ ekşi taʿâm yâ şarâb yâ müselles içeler ve yaglu şôrbâlar ve kavurmalar 
[21] yiyeler. Baʿzı tabîbler almayı çok yemek nisyân getürür derler. Ammâ muʿtedil 
alma ki hoş-hôr ola, andan muʿtedil [22] hılt hâsıl olur. Ammâ kekre almadan galîz 
hılt hâsıl olur. Kavl-i Şerîf  bunun yapragın dögüp [23] on dirhem içseler issi zehirler 
ve cânavarlar sokdugına ve gayrı issi zehirlere nâfiʿdür ve miʿdeye kuvvet [24] verür. 
Ammâ hâm almadan ʿufûnet ve isitme peydâ olur. Aʿlâsı agacı üzerinde yetişmek 
gerekdür. Ammâ çok [25] yeseler sinirlere zarar eder ve sinir marazları ihdâs eder, 
husûsan bahâr ve yaz faslı ola. Ekşi alma mazarratın [75a] [1] cevâriş [ve] gül-
beşeker defʿ eder. Tatlusınun zararın yaglu ve tuzlu penîr defʿ eder. Almanun [2] 
kok[ması] yemesinden dahı yegdür. Zîrâ çok yeseler tamarlar içinde yel eder ve 
ʿadaleler[de agrı] peydâ olur ve ʿurûkda [3] riyâh mümted edüp ve ekseriyyâ ʿurûk 
yarılup öykene dökilür, câʾiz ki seyl marazı peydâ ola ve öykeni [4] dahı deler derler. 
Eger yapragın sıkup on iki dirhemin içseler tîz aguları ve ʿ akreb zararın defʿ eder. [5]

Tüfeh: ʿ İnâküʼl-arz ve tefehhül derler. Yırtıcı hayvânlardan kelb-i sagîr ve pars gibi 
bir hayvândur. Eger kanını [6] issi şişlere ursalar müfîddür. Ammâ Hayâtüʼl-Ha-
yevân sâhibi aslâ nefʿin yazmamışdur.

Tüffâhüʼl-arz: [7] Pâpâdyadur. Bâbûnec deyü zikr olındı.

310 N. مليم
311 N. ماذكرناس
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Tüffâh-ı berrî: Yabân almasıdur. Baʿzılar mûşmula derler ve alıç derler. [8] Zuʿrûr 
deyü ze bâbında zikr olınur.

Tüffâhüʼl-cinn: Âdem misâllü ʿabdüʼs-selâm dedükleri kökün yemişidür. Kavl-i 
[9] İhtiyârât ve İbni Baytâr semer-i yebrûh deyü se bâbında ve yebrûh deyü ye 
bâbında tafsîl olınur.

Tüffâh-ı ermenî: [10] Küçük zerdâlû nevʿidür, ana mişmiş derler. Ammâ baʿzılar 
erik nevʿindendür derler. Mişmiş deyü mim bâbında [11] zikr olınur.

Tüffâh-ı fârisî: Şeftâlûdür. Hûh deyü hı bâbında zikr olınur.

Tüffâh-ı mâʾî: Tûruncdur. Ütrüc [12] deyü elif  bâbında zikr olındı. Ammâ baʿzılar 
meymûne dahı demişler.

Tüffâhiyye: Meşhûrdur. Almadan bişürürler, [13] herîse gibi [ederler] ve tatlu ve 
bâdemle mürebbâ ederler ve yalınuz alma mürebbâsı ederler. Miʿdeye kuvvet [ve-
rür]. Sanʿatı [14] mürekkebâtda görile.

Teft-i yezdî: Mâ-hasal ve muhassal kökidür. Acı ve hiddetlü bir kökdür. Mim 
bâbında mâ-hasal deyü [15] tafsîl olınur.

Tüffâk312: Eşek mârûlınun dikenlü nevʿidür. Hassüʼl-hımâr deyü zikr olınur. 
Ammâ elif  [16] bâbında tafsîli ebû halsâ deyü zikr olınur.

Tafsiyâ: [Deryâs derler. Se bâbında sâfîsâ deyü zikr olınur.]

Takde: Kişnîcdür. Küzbere ve küsbere deyü kef  bâbında [17] zikr olınur.

Takıre: Kemmûndur. Baʿzılar takırda demişler. Zîre-i rûmî derler. Kerâvyâ deyü 
kef  bâbında zikr [18] olınur.

Temlûl: Türkçe becen derler. Baʿzılar Ermenîler hıyârıdur demişler. Fârisîde 
hıyâr-zeh dahı derler. [19] Kunâberâ deyü kaf  bâbında zikr olınur.

Timtim: Summâkdur. Kızıl ekşi tohumdur. Sin bâbında summâk deyü [20] zikr 
olınur.

Temrüʼl-belâdur: Belâdur derler. Be bâbında zikr olındı.

Temr: Hurmâdur Türkî; hurmâ Fârisî; temrî Süryânî; [21] fînâkîn Rûmî; fînike 
Rûmî; dîskûkû Yûnânî; pâmûlâ Lâtîn; dâkatlî Lâtîn; temâris313 İspânya; [22] dâtes 
Fıranca; temârîm ʿİbrî; dâtîs İspânya. Hurmâ agacda oldugı hâlde Fârisîde ve 

312 N. تفاح ; H. تفاق 
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ʿArabîde [23] nahl yâ hurmâ-yı dıraht yâ hurmâ ve ratb hurmâ-yı nev denür Fâ-
risî; pâlmerâ İspânyôl; pâlmâ Lâtîn; [24] erbûl devâtîs Fırânca; tâmâr ʿİbrî, kavl-i 
Muhammed Temîmî; demilîn Süryânî; ketedvenâ314 Hindî; büsr Hindî; [25] temâr 
Kürdî; lenlemihe315 Lâtîn; dâtâs Lâtîn; bînî Berberiyye; fesyâs Temîmî. Hurmâ-
nun tabîʿatı [75b] [1] evvel derecede hâr u ratbdur, ammâ harâreti rutûbetinden 
çokdur derler. Menîyi arturur, ammâ geç hazm olur, baş [2] agrıdur, diş dipler[ini] 
çüridür. Agzı misvâk [ile] bir hoşça yumak lâzımdur ki hurmâdan bakıyye kalma-
ya. [3] Hurmâdan galîz kan hâsıl olur. Hurmânun gögse ve öykene ve bagırsaga 
fâʾidesi vardur. Ammâ çok [4] yeseler baş, göz agrıları getürür ve agızda kulâʿ 
dedükleri sivilcüler çıkarur ve hunnâk ve diş agrıları [5] getürür. Ammâ bâdem ve 
haşhâş ve sâde sikencübîn ıslâh eder. Hurmâyı yalınuz süd içinde ıslâdup [6] yese-
ler zekeri kavî eder. Kış güni dârçînî dahı katalar, ziyâde mukâvvîdür ve bedeni 
semürdür, bâhı arturur, [7] levni güzellendürür. El-hâsıl sovuk mizâcluya fâʾidesi 
artıkdur ve arka ve yan başı agrılarına nâfiʿdür. [8] Ammâ dişleri zaʿîf  kimesne 
summâk ve gül suyıyla gargara edüp agzın yuya ki diş ve bogaz [9] agrılarından 
havf  etmeye.

Temrüʼl-kebîr: ʿÂsî hurmâ ve büyük hurmâ derler. Hurmâya müşâbihdür. Lâtîn 
ve [10] Efrencîler kôsyû fûrâ yaʿnî hurmâ-yı berrî demek olur. Rûmîler fînike megâlû 
derler. Çekirdeginden hokkacıklar [11] ve rîgdân ederler.

Temr-i hindî: Demürhindî Türkî; hurmâ-yı hindî Fârisî, temr-i hinduvânâ Sür-
yânî; [12] havmer baʿzı Aʿrâb, fesâryegû nîlfen316 Rûmî; bûkrâfînôr Yûnânî; humar 
ehl-i Yemen, şecer-i subbârâ [13] ʿArabî; finkiyâ317 indiyâ Afrîkî; sâr Süryânî; ahmer 
Berberiyye; anbelî318 Hindî. Aʿlâsı Hind’den gelür. Anda [14] çok olup ʿUmmân ve 
Serâb vilâyetlerinde dahı olur. Letûne nâm vilâyet dahı magrib-i Aksâ [15] tarafla-
rındadur, anda çok bulınur. Kavl-i Muhammed Temîmî erik agacına benzer ve 
yemişi dahı erik gibi olur. Kemâlin [16] bulsa siyâh olur. Aʿlâsı siyâh ve tâze ve ekşisi 
ziyâde [olup] içi kuru olmaya. Çörek gibi edüp [17] getürürler. Tabîʿatı Muhammed 
Temîmî kavlince üçünci derecede bârid ü yâbisdür. Bürûdetin baʿzılar üçüncide ve 
baʿzılar [18] ikincide dediler. Kavl-i şeyhüʼr-reʾîs üçüncide bârid ü yâbisdür. Kavl-i 
Mâsercûye bârid ve rutûbeti [19] dahı vardur. Müshildür. Gaseyâna, susuzlıga ve 
sıtmaya ve bayılmaga ve gussaya nâfiʿdür. Husûsan tabʿı mülâyim [20] tutmak murâd 

314 N. كتدونا ; H. كندونا
315 N. لنامل ; H. لنلمه
316 N. فساريغونيلفن ; H. فساريغونيغن
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edenler bunun şerbetinden yarım rıtl kifâyet eder. Ve yanmış ahlâta hod gâyet [21] 
müfîddür, ıslâh eder. Giciyige ve kulâʿ dedükleri agız sivilcüsine ve issiden olan 
hafakâna dahı [22] münâsibdür. Ve ciger ve zûr zahmetinde istiʿmâl ederler. Ammâ 
temr-i hindî öksürüge ve gögse ziyân eder, [23] illâ şarâb-ı benefşe ve şarâb-ı haşhâş 
ıslâh eder. Bunun bedeli kara erikdür ki hekîmî erik derler. [24] Baʿzılar ekşi erik 
bedeldür derler.

Timsâh: Timsâh balıgı derler Türkî; neheng Fârisî; verelüʼn-nîl ʿArabî; [25] veze-
küʼn-nîl ʿArabî; tânîn ʿİbrî. Timsâhun yavrusından sakânkûr olur, sin bâbında zikr 
[76a] [1] olınur. Ammâ timsâhun necesi gözde olan eger eski eger yeni beyâzlık 
ʿilletin giderür. Âdemi timsâh [2] ısırsa kendü iç yagı ʿ ilâcdur, agrısın sâkin eder. Eger 
yagın eridüp kulaga tamzursalar [3] agrısın sâkin eder. Ve kulak sagır olsa birkaç gün 
tamzursalar nâfiʿdür. Kavl-i İbni Zühr hummâ-yı rubʿ [4] ashâbına bunun yagından 
süreler. Kavl-i İbni Şerîf  bögrek ve arka agrılarına gül yagıyla süreler, [5] müfîddür 
ve zekeri kıvâma getürür. Ve gövdede baʿzı beyâzlık [leke] ʿilleti olur, bunun kanın-
dan helîle [6] ve emlec ile halt edüp süreler. Ve şakîka agrısına dahı fâʾide eder. Eger 
etinden isfîdbâc gibi bişürüp [7] yeseler âdemi semirdür. Eger ödini göze çekseler 
beyâzlık ʿilletin zâʾil eder. Ve cigerini mecnûn olanun [8] altına buhûr etseler cünûnı 
zâʾil olur. Ve timsâhun sag dişini sag tarafına baglasalar mücâmaʿata kuvvet [9] ve-
rür, bâhı tahrîk eder. Kavl-i İbni Zühr cemîʿi hayvânâtun alt çenesi oynar, bunun 
üst [10] çenesi oynar. Eger yagını mûmıla karışdurup [fetîl edüp] şemʿ gibi yakup 
kankı suya salıverseler kurbagalar [11] gayr âvâz etmez. Ve derisini her kankı karye 
havâlîsine çevirüp tavâf  etdürseler ol karyeye tolu ugramaya. [12] Eger timsâh yagını 
tokuşan koçun alnına sürseler ol koç gâlib gelüp karşusında olan [13] koç kaçup 
maglûb ola. Ve diri timsâhun gözini çıkarup meczûma baglasalar cüzâmlıkdan [14] 
halâs ola. Kavl-i İbni Şerîf  eger kanını cüzâma birkaç gün içürseler nâfiʿdür ve eti 
dahı mücerrebdür ve [15] ayu enigi kanı kadar, belki dahı ziyâde bu husûsda nefʿi 
vardur. Rubʿ sıtması içün timsâh yagını gövdesine [16] sürseler fâʾide ede.

Ton: Sırt balıgı derler. Rûmîler tôniyâ derler. Efrencîler ki her lisânında dahı [17] 
tônînâ derler. Yûnânîler Muhammed Temîmî kavli üzere tarîhin ve târîhis dahı 
derler. Tuzlayup turşî gibi [18] ederler. Büyük balıkdur, pâre pâre turşî ederler. Ak 
eti vardur, gâyet yagludur. Tabîʿatı bârid [19] ü yâbisdür. Tuzlısı hâr u yâbisdür. 
Tuzlu etini yeseler kendü ısırdugına fâʾide eder, çok yiyeler [20] ve çok şarâb dahı 
içüreler. Balgamîlere ve rutûbetlü kişilere muvâfıkdur. Buna bedel issi otlar ki eş-
yâ-yı [21] harîkalardur. Ve tuzlusı kuduz kelb taladugına yaku olınsa defʿ eder. Ve 
tuzlusınun kemügini üvez dedükleri [22] at sinegi içün buhûr eyleseler sinekleri kırar. 
Hayâtüʼl-Hayevân sâhibi kavli üzere bunun [23] etini yeseler şecâʿât getürür. Eger 
kanını zekere tılâ eyleseler ʿavrata ziyâde lezzet hâsıl ola.
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Tenbûl: [24] Hindî yaprakdur. Tûrunc yapragı gibidür. Tâmûl deyü te bâbınun 
evvelinde zikr olındı.

Tenkâr: Tenkâr lehimi [25] Türkî; altun ve gümüş [ve demür] lehimi Türkî; 
lihâmüʼz-zeheb ʿArabî; busâküʼz-zeheb ʿArabî, bûre-i hindî Fârisî; [76b] [1] pîrî 
hinduvânâ Süryânî; kîtrûn hinduvânâ Rûmî; kûlâher sûkûz319 Rûmî; efrîtûn 
Yûnânî; [2] bûruberâ320 ʿArabî; hirsû fukûlâ321 Rûmî; bûrâse Nemse, Mâcar; ât-
nikâr İspânya; etenkare322 Lâtîn; ʿâker semʿa323 [3] Süryânî. Tenkâr dedüklerinün 
bir nevʿi oldur ki Hind’de bir ʿâdet vardur, eger er eger ʿavrat her kankısı [4] evvel 
ölürse âteşe yakarlar. Eşi dahı karşusına geçüp raks ede ede kendüyi âteşe bıragur. 
Ol vilâyete [5] Mûltân ve [dahı] Bânyân derler. Bu tenkâr ol [vilâyetde] âteş yakdu-
gı âdemlerün yagından tamlar. Maʿdenî dedükleri [6] bu nevʿidür. Andan mâʿada 
bir nevʿi terkîbdür. Kavl-i İhtiyârât ve Minhâc ve İbni Baytâr ve Muhammed 
Temîmî iki [7] nevʿ olur. Bir nevʿi maʿdenî ve bir nevʿi masnûʿdur demişler. Tabîʿatı 
hâr u yâbis ü latîfdür. Diş [8] diplerine ve agrılarına ve kurtına nâfiʿdür. Bununla 
diş yusalar dişe cilâ verür. Bunun masnûʿı birkaç [9] nevʿdür. Meselâ bir nevʿi bir 
cüzʾ tuz ve bir cüzʾ kalye ve üç cüzʾ nûre yâhûd natrûnı tâze inek yâhûd [10] su 
sıgırı südiyle bir çömlege koyalar ki süd üzerini örte ve berk olınca kaynadalar. 
Andan kurıyınca güneşe [11] asakoyalar, tenkâr olur. Kavl-i İhtiyârât maʿdenîsi bir 
çeşmeden yâ bir pınardan alınur. İki nevʿdür. [12] Bir nevʿi buz gibi tonar ve bir 
nevʿi kar gibi müncemid olur. Bunun yumşagına Farsda berfek yaʿnî karcıgaz [13] 
demek olur. Berk olana yahk324 derler. Biʼl-cümle tenkârı rûzgâr dokınmayan yer-
de saklayalar ve yaglayalar ki [14] kesilüp fenâ bulmaya. Aʿlâsı yahk dedükleridür. 
Kavl-i sâhib-i ʿAkâkîr ve İbni Mâseveyh uyuza ve giciyige [15] sirke ile ve istiskâya 
encîr ile yaku edeler. Ve yürek kurtları içün türmüs baklasıyla ve şîh [16] dedükleri 
sarı yavşan dedükleri pelîn ile içürseler namâz-bûr kurtın dahı çıkarur. Kavl-i 
Yûhannâ riyâh-ı [17] bâride içün kemmûn ve ʿasel ile yedürseler tabʿı dahı mülâyim 
eder. Ve meneviş sakızı ile barasa dahı yaku [18] edeler. Kavl-i İshak dâʾüʼs-saʿlebe 
ve dâʾüʼl-hayyeye müfîddür. Ve bir nevʿi dahı olur. Bakır hâvan içine mürâhik [19] 
olmayan oglanı tebevvül etdürüp andan hâvan ile güneşe turup her-bâr sahk ede-
ler. Birkaç [20] defʿadan sonra koyılup tenkâr olur ve tonar. Bu nevʿinün yübûseti 
ziyâde olur. Maʿdenîden yeg [21] ve aʿlâdur.

319 N. قوالخرسوقوز
320 N. بوبرا ; H. بوربرا
321 N. خرسوفقوال ; H. خرسفوقوال
322 N. اتنقره 
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Tenzüvî: Türkçe tenzüvî ve Farsda dahı tenzüvî-yi hıtâyî derler, terkîbdür. İki nevʿ 
olur. Biri barmak [22] bogunı gibi [olur] ve bir nevʿi kurs olur. Bunda gil-i mahtûma 
mühür urdukları gibi ol diyâr hâkimi dahı mühürler, [23] yaʿnî sâf  oldugına delîl 
olsun deyü ederler. Baʿzılar ol nevʿine kurs-ı tenzüvî derler ve magşûş [24] derler. Bir 
nevʿi dahı baʿzı nesne ile karışmış ederler, ol nevʿi sâfî degildür, çok nefʿi yokdur. Ve 
aʿlâsını [25] teşhîs katı güçdür ve aʿlâsınun ziyâde nefʿi vardur, husûsan kalb ʿilletleri-
ne ki hafakâna ve zîkuʼn- [77a] [1] nefese ve rebve ve huşûnet-i sadra ve bu makûle 
ʿilletlere gâyet nâfiʿdür. Münâsib edviyeyle maʿcûn [2] edeler. Eger bogazda yara 
yogısa basal-ı ʿunsul katup yedüreler. Eger yara varısa basal-ı ʿunsul [3] katmayalar, 
gayrı bu ʿilletlere muvâfık edviye ile yedüreler. Ve zikr olınan ʿilletlerde balgamdan 
ziyâde ıztırâb [4] verürse ana münâsib hablar edeler. İnşâʾllâhu teʿâlâ mürekkebâtda 
bu hablar zikr olınur ve kurs-ı tenzüvî [5] kaf  bâbında zikr olınur. Eger bunı şişlere 
tılâ eyleseler katı nâfiʿdür.

Tenbûb: Sarıca katrân [6] agacıdur Türkî; urz Fârisî; kazm-ı kureyş ʿ Arabî; dıraht-ı 
kazm Fârisî; kiyâ kazmâ Süryânî; dînderô [7] kazmî Rûmî; fîtus Yûnânî; bâblûn 
Süryânî; edvel Berberiyye. Buna sanavber-i kûçekdür derler. Tohmına [8] kazm-ı 
kureyş derler ve tenbût dahı derler. Sad bâbında sanavber-i kûçek ve kafda kazm-ı 
kureyş deyü [9] zikr olınur.

Tünevvim: Banbal otıdur. Mısır halkı ʿakreb otı derler. Sâmaryûmâ deyü sad 
bâbında zikr olınur. [10]

Tût-ı hulv: Tatlu tût. Fırsâd dahı derler. Fârisîde tût-ı sefîd derler. [Yemişi] encîr 
gibi lezîzdür, [11] ammâ yaramaz gıdâ verür ve miʿdede fâsid kan tevellüd eder. 
Eger üzerine su içseler sıtma peydâ olur. Ammâ [12] aʿlâsı büyük ve tatlu ve erişmiş 
olmakdur. Tabîʿatı evvel [derecede hâr] ve ikinci derecede ratbdur. Baʿzılar evvelde 
bârid [13] dediler. Tatlu tût miʿdeden tez geçer, ammâ bagırsakdan geç çıkar, illâ 
bevli ziyâde sürer. Bunı taʿâmdan [14] evvel yiyeler, üzerine su içmeyüp sikencübîn 
yiyeler. Bunun yapragın ve siyâh encîr ve üzüm [15] yaprakların yagmur suyıyla 
kaynadup saçı yusalar siyâh eder. Eger yapragın zeyt ile âteş [16] yanugına yaku 
eyleseler aʿlâdur. Ve yapragınun kaynamış suyını diş agrısıyçün mazmaza edeler 
[17] ve kabugınun suyı dahı müfîddür. Eger oldugı vilâyet sevâhilinden ise ak tût [18] 
üzerine su içmek câʾiz degildür, husûsan ılıcak su olursa fiʼl-hâl sıtma tutar, hazer 
[19] gerekdür.

Tût: Ekşi tût Türkî; siyâh tût Türkî; şâmî tût Türkî; tûd [20] Fârisî; tûz Fârisî; tûtî 
Süryânî; sîkâmînâ Rûmî; mîkrî Yûnânî; mûrâ Yûnânî; sûkâmiyâs [21] Yûnânî; ferû325 
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Hindî; môrûm Lâtîn; mâvulberbâm Nemse; môrâs İspânya; mûre Fırânca; [22] tût 
ʿİbrî. Bunun aʿlâsı siyâh ve büyük ve kâmil olmakdur. Hâmı summâk gibi olur. 
Kızıl [23] iken cemʿ edüp kurudurlar. Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür. Baʿ-
zılar ratbdur derler. Yübûseti [24] evvelde dahı demişler. Kâbızdur. Agız ve bogaz 
agrılarına ve şişlerine nâfiʿdür. Yapragı hunnâka nâfiʿdür, yaku [25] edeler. Kaynamış 
yapragı yaramaz çıbanlara ve yaralara muvâfıkdur. Tûtun kurusı tabʿı imsâk eder 
ve zûsentâriyâ [77b] [1] ʿilletine dahı muvâfıkdur. Ve agacınun kabugı baldıran 
zehriyçün nâfiʿdür. Ve yapragınun suyından on [2] beş dirhemin içseler böy ısırdu-
gına nâfiʿdür. Bunı çok yeseler sancu eder, illâ ıtrıfîl-i sagîr [maʿcûnı] [3] ıslâh eder. 
Kavl-i İshak öykene muzırdur, illâ enâr ıslâh eder. Kavl-i İbni Baytâr bunun suyını 
sıkup [4] bakır kabda bişürseler yâhûd bakır kapla güneşde koyu olsa kâbız olur ve 
ʿasel ile kıvâma getürseler [5] dimâgda olan şişlere ve yaramaz çıbanlara ve dilün 
iki yanında şiş vâkıʿ olur, bunlara fâʾide eder [6] ve eski ishâl olanlara muvâfıkdur. 
Ammâ kökinün kabugınun bişmiş suyını içseler içi ishâl [7] eder ve namâz-bûrı çıka-
rup agulu otlar zararın defʿ eder. Ve hâm ve kızıl tûtı barmak ve ökçe yaruklarına 
[8] sürseler ıslâh eder. Ekşi tût safrâyı giderür ve kanun hiddetin keser derler. Ve 
üzerine su içseler [9] tabʿa nâfiʿdür, azacık mülâyim eder. Ammâ ak tûtun üzerine 
su içmek câʾiz degildür.

Tût-ı vahşî: [10] Bögürtgen yemişi. Tûtüʼl-ʿulleyk derler. Şîrâz’da tût-ı sih-gül der-
ler. ʿAyın bâbında ʿulleyk deyü zikr [11] olınur.

Tûderî: Kuş etmegi Türkî; karaca hasan otı Türkî; is[tepân] Türkî; tûzerîc ʿ Arabî; 
[12] bezrüʼl-hüvve ʿArabî; kasîsa ʿArabî; tûderî Şîrâzî; kuzâme İsfahânî; mâder-duht 
Kirmânî; verîne [13] Tebrîzî; nân-ı güncişk Fârisî; tûzerâ Süryânî; tûzerîn Rûmî; fî-
dûres Yûnânî; hâkşî [14] Fârisî. Baʿzılar buna tûderniyûn ve baʿzılar tûdniyûn derler. 
Bôstânlar kenârlarında ve bôstânlarda [15] ve harâbe yerlerde biter. Tabîʿatı ikinci 
derecede hâr u yâbisdür. Kavl-i ʿÎsâ evvelde ratbdur. Tûderî dört [16] nevʿ olur. Sarı 
ve beyâz ve kızıl ve gülgûnî. Ammâ aʿlâsı sarı olmakdur. Yara olmış seretân [17] 
ʿilletine yaku edeler ve kulak dibi ve sâʾir şişlere ve nıkrîs şişlerine ve agrılarına dahı 
yaku etseler [18] nâfiʿdür. Eger ʿasel ile göze çekseler göz yaraların pâk eder. Eger 
şarâbla bişürüp içseler bâhı ziyâde [19] eder. Sadırda ve öykende olan yelmeşik ah-
lâtı çıkarmak içün yaku edeler. Kavl-i Minhâc bunun bedeli [20] lisânüʼl-ʿasâfîrdür. 
Bunı çok istiʿmâl etmek bagırsaga ziyân eder, illâ enberbâris yâhûd şeker [21] ıslâh 
eder. Tûderî bulınmazsa kendü habbı kendüsine bedeldür. Kavl-i sâhib-i Takvîm 
sevdâlara ziyân [22] eder, illâ tâze gıdâlar ıslâh eder. Ve hamâmânun yerine tûderî 
korlar, ana bedeldür.

Tûtiyâ: Göz otı [23] Türkî; marâzî Türkî; tûtiyâ Fârisî; tûtiyâ Süryânî; ismîtârus 
Rûmî; sefûres Yûnânî; [24] kalmeye Fırânca; tertevân Berberiyye; bâtûh Hindî; 
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altûtva Süryânî; kadmeyâ326 Hindî; sefûryûn Yûnânî; [25] pûngûles Lâtîn; veysenkat 
Nemse. Tûtiyâ çok nevʿ olur. Aʿlâsı Hindî, andan sonra sarı [78a] [1] nevʿidür, 
andan sonra Kirmânîdür. Tabîʿatı evvel derecede bârid, ikincide yâbisdür. Kavl-i 
Huneyn ikincide bârid [2] ü yâbisdür. Tûtiyâyı yumayınca istiʿmâl etmeyeler. Bir 
nevʿi dahı mersînden düzerler, meselâ yapragını ve yemişini [3] ve çiçegini tâze iken 
cemʿ edüp bir çömlege korlar, andan üzerini balçık ile sıvayup lâkin çok [4] delükler 
edüp çömlegi furûna bıragurlar. Çömlek bişince turur. Andan çıkarup bir çömlege 
dahı korlar, [5] evvelki gibi edeler. Andan sonra çıkarup istiʿmâl edeler. Ve zeytûn 
agacından dahı bi-ʿaynihi böyle ederler. [6] Ve ayvanun dahı çekirdegin çıkarup 
böyle ederler. Ammâ asıl tûtiyâ dedükleri bir taşdur ki beyâz ve sarı [7] ve yeşil ve 
kızıl olur. Ve fiʼl-cümle yunmış tûtiyâ cümle yaraları kurudıcıdur. Hattâ seretâna 
dahı gâyet [8] nâfiʿdür. Yaramaz çıbanlar ve âkile envâʿına ekseler fâʾide [verür]. 
Göz agrılarına katı müfîddür, göz tamarlarından nüfûz eden [9] yaramaz fezalâtı 
giderür ve gözün sıhhatini saklar. Ve zeker ve hâya yaralarına merhemin ederler. 
Makʿada ve envâʿî yaralarına [10] ve şişlerinün her nevʿine müfîddür. Bunun bedeli 
kendü kadar şâdene taşı ve yarım vezni kadar tûbâldur. [11] Baʿzılar bunun bedeli 
seretân-ı bahrînün haceridür ve yanmış kışrıdur dediler. Kavl-i sâhib-i Takvîm 
bundan [12] yarım dirhem içseler kuvvetinden ishâli pek tutar. Çok istiʿmâl olınsa 
kûlunc getürür, illâ yaglu [13] şôrbâ ıslâh eder. Baʿzılar tûtiyânun bedeli zeytûn bu-
dagınun külidür derler. Ve bunun yumasınun [14] sanʿatı aşagada masnuʿâtda zikr 
olınur.

Tûderyûn: Tag bencidür ki benc nevʿinün tagîsidür ve berrîsidür. [15] Şın bâbında 
şevkerân deyü zikr olınur.

Tûbâl: Her nesnenün âteşden sıçrayan pâresine derler ve [16] üstine gelen pâs gibi 
şeyʾine derler. Demür ve bakır ve gümüş tûbâli gibi.

Tûbâlüʼn-nuhâs: Bakır tûbâli. [17] Çekiçden sıçrar. Türkçe çınka derler. Rûmîler 
ûskôriyâ harkumâ derler. Efrencîler uskâmâ sitûmûmâtis, İspânyôl [18] eskâmâ de 
azerû derler. Yûnânîler ve Türkler temür bokı derler ve Lâtîn estekô yede327 ve 
Fârisîde rîm-i mis, [19] ʿUmrânîler sevât hebzûl, Hindîler lehşâyil derler. Bakırun 
yanmışından tûbâli latîfrekdür. Aʿlâsı [20] kızıllıga mâʾil siyâh şekl olmakdur. Sahk 
etmezden evvel birkaç nevbet suyıla yuyalar. Andan göz dârûları [21] edeler. Tabîʿatı 
üçünci derecede hâr u yâbisdür. Kâbızdur. Lahm-ı zâʾidi yer, göz kapagı huşû-
netine nâfiʿdür, zulmet-i [22] ʿaynı zâʾil eder, göze cilâ verür. Ammâ evlâ budur ki 
bunun hiddetini nişâsta ile keseler. Hâssiyyeti ishâl-i [23] balgamda ve sarı sudadur. 
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Bunı istiʿmâl edenler, meselâ yarım miskâlin sahk edüp bir miskâlin ʿilküʼl- [24] butm 
dedükleri menevîş agacı sakızıyla hall edüp yutalar. Balgam ve sarı suyı ishâl eder. 
Eger bir miskâlin [25] mâʾüʼl-ʿasel ile içürseler dahı bu ʿameli eder. Ammâ andan 
sonra bir mikdâr sirke içeler, yürekde kalmaya. Yunmışın [78b] [1] yaramaz çıban-
lara ekeler gâyet muvâfıkdur.

Tûbâlüʼl-hadîd: Demür tûbâli ve demür çınkası Türkî; rîm-i âhen [2] Fârisî; ûskô-
riyâ sidirô Rûmî; eskâmâstô de ferrô İspânya, Lâtîn; eskâmâzâ de ferrô Efrencîler. 
[3] Bunun tabîʿatı kurudıcıdur ve kabz edicidür. Yaramaz yaralara nâfiʿdür, kurıdup 
onıldur.

Tûdem: [4] Katkâtdur. Kırlangıç balıgı gibi bir kuşdur. ʿArabda tayrüʼt-timsâh 
derler. İki kanadında iki dikeni [5] vardur. Eger yüregini miʿde agrısıyçün üzerinde 
götürseler agrısı sâkin ola.

Tûbâlumûn: Südlügen [6] nevʿindendür. Yetûʿâtun bir nevʿi dahı budur ki kavl-i 
İhtiyârât galkâ derler. Yapragı kebere yapragına benzer, [7] müdevver şekl olur. Kır-
duklarında çok südi çıkar, gâyet muhrikdür. Südi dallarından çıkar. Sâʾir yetûʿâtun 
[8] tabîʿatındadur. Ve yedi nevʿ südlügenden hâricdür.

Tîn-i ratb: Yaş encîr Türkî; encîr-i tâze Türkî, [9] Fârisî; tînâ Süryânî; şîkâhlûra 
Rûmî; iskô nîr328 Yûnânî; fîkî Lâtîn; hîgôs İspânya; fîgîre [10] Fırânca; fîcen Nemse; 
tânîm ʿ İbrî; benûs sevâh329 ʿ İbrî, beyâz encîr; sîten330 ʿ İbrî; berrî nevʿi; felîsîn lebsîn331 
[11] ʿİbrî; nevʿ-i âher; acyer332 Kürd; tânyâ333 ʿİbrânî; tînîn Süryânî; târjet334 Berbe-
riyye; fîguş Lâtîn; sûtâ Yûnânî. [12] Bunun aʿlâsı şâh encîr ve vezîrî encîr derler ki 
kabugı ince olup içerüsi beyâz ve çekirdegi [13] kâysî olmakdur. Şâh encîr deyü şın 
bâbında zikr olınur. Geldük tâze encîrün tabîʿatı, harâreti az olur. [14] Baʿzılar evvel-
de hâr, baʿzılar ikinci derece evvelinde hâr ve ikincide ratb dediler. Ercîcânis kavli 
üzere hâr [15] u ratbdur. Hâmı bürûdete mâʾildür ve cilâsı vardur. Meselâ sigile ve 
behaka yaku olınsa nefʿ verür. Kâmil yetişmiş [16] encîrün gıdâsı sâʾir meyvelerden 
yegdür, zîrâ tez hazm olur ve âdemi semürdür. Sarʿa ve bogaz kurulıgına [17] ve 
gögse müfîddür ve tuz[lu] balgamdan olan harâreti ve susuzlıgı giderür. Bögrek 
ve mesâneye fâʾide eder, yollarında [18] olan kumları giderüp pâk eder. Ve agacınun 

328 N. اسقونير ; H. سقونير
329 N. بنوث سواح
330 N. سيتن ; H. ستّين
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köki zûsentâriyâ ʿilletine ve ishâle muvâfıkdur. [19] Ve on beş dirhemin huknelere 
katarlar, fâʾide eder. Ve encîrün südi kuduz taladugına fâʾide eder ve baʿzı [20] akar 
ve sızar yaralara dahı muvâfıkdur. Yapragını şarâbla ve burçakla gelincik ısırdugı-
na yaku edeler, zîrâ [21] berk ısırup yara ederse zehr-nâkdur, havâlandurur. Ve encîr 
yiyen kimesne zehirlerden emîn ola. Eger dalların [22] berk alup bişmez sıgır etine 
bıraksalar [müherrâ bişe]. İmdi encîrün ve yapragınun ve südinün ve agacınun [ve 
südinün] her birinün [23] başka tabîʿatı olur. Encîr tabîʿatı tafsîl olındı. Yapragı kavî 
müsahhindür, ziyâde kızdurur. Südi hârre-i [24] latîfdür, erimiş kanı ve erimiş südi 
müncemid eder [yaʿni tondurur] ve tonmış olanı yine eridür. Enfeha dahı böyle-
dür, enfeha [25] penîr mâyedür ki kuzı ve oglak mâyesidür. Encîrün südini yenmiş diş 
diplerine kosalar pâk ede. [79a] [1] Eger ʿasel ile göze çekseler su inmek ibtidâsına 
nâfiʿdür. Ammâ encîrün nefhi vardur ve miʿdeye bir mikdâr [2] eyü degildür, meselâ 
müvellid-i mirredür ki safrâ yakar. Üzerine sikencübîn-i sâde yâ ütrüc şarâbı veyâ 
rîbâs [3] içeler, ıslâh eder. Tâze encîri çok yeseler üzerine penîr yiyeler, ıslâh eder.

Tîn-i yâbis: Kuru encîr [4] Türkî; encîr-i huşk Fârisî; tînâ yübsâ Süryânî; şîkâ 
eksirô Rûmî; fîgâ şûte Lâtîn; fîcen şûtâ [5] İspânya, Efrencî; ʿarsâs335 Lâtîn. Bunun 
aʿlâsı remlî olup ve nâzilî olmakdur. Kuru [6] encîrün tabîʿatı evvel derece âhirinde 
hârdur. Rutûbetde ve yübûsetde muʿtedildür, latîfdür, müneffihdür, muhallildür. [7] 
Berk şişlere yakusı muvâfıkdur ve hâm çıbanlara ursalar oldurur, sarʿa fâʾidelüdür. 
Bu dahı gögüs [8] ve bogaz kurulıgına ve öykene ve öyken kamışına münâsibdür. 
Şarâbı eski öksürüge gâyet muvâfıkdur. [9] Ciger ve talak süddelerin açar, bögrege 
ve mesâneye fâʾidelüdür. Bundan dahı yiyen kimesne sümûmâtdan [10] emîn olur. 
Ve kaynamış suyıyla gargara olınsa hunnâkı tahlîl eder ve ana nazc verür. Çok 
encîr yemekden [11] yaramaz kan hâsıl olur, meger azacık koz içi yâhûd bâdem ile 
yiyeler. Ve kehle hâsıl olur. Ammâ sovuk [12] mizâclulara muvâfıkdur. Yel ve arka 
agrılarına ve taktîrüʼl-bevle nâfiʿdür, bögregi kızdurur, nuʿût getürür, tabʿı [13] sürer, 
öyken süddelerin ahlâtdan arıdur. Ve veremlü ve şişlü ciger ve talaga muzırdur. 
Ammâ bâdem ve cevz [14] ile yiyeler, ıslâh eder. Ve hâşâ ve saʿter ile yeseler bögregi 
ve mesâneyi ve gögsi pâk eder. Tokuz dâne encîri [15] bir rıtl sirke ile ısladup bir gün 
bir geceden sonra talaka yaku eyleseler müfîddür. Ve her sabâh zikr [16] olındugı 
üzere dört encîri sirke ile ısladup yeseler talakı arıdur. Zımâd dahı edeler ki [17] eser 
komaz. Kavl-i Câlînûs inzâcda buna bedel habbüʼs-sanavber ve hurmâdur.

Tîn-i zeker: Erkek encîr [18] Türkî; encîr-i beyâbânî Fârisî; tînâ zekerâ Süryânî; şîka 
agriyâ Rûmî; şîkâ orînôs Rûmî; fîgâ [19] môntâniye Lâtîn, Efrencî; fîcen môntânîyûz 
İspânya; môrânsûn mîsûrâ mechûl. Erkek encîrün [20] hâmı kuduz it ısırdugına ve 
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böy böcesi sokdugına nâfiʿdür. Ve yapragı burçak ile gelincik [21] ısırdugına nâfiʿdür. 
Bunun yapragı zâhir olmazdan mukaddem suyını sıkup içseler tonmış südi [22] ve 
kanı akıdur. Ve göze su inse, ibtidâsında bunı ʿasel ile göze sürme çekseler fâʾide 
eder.

Tîn-i [23] cümmeyz: Cümmeyz encîridür. Bir encîr dahı vardur ana firʿavn encîri 
derler, gayrı şekildür. ʿArabistân’da ʿArablar yerler. Ammâ [24] cümmeyz encîri cim 
bâbında zikr olınur.

Tîn-i hindî: Hind encîri ve yaprak encîri derler. Encîr-i hindî Fârisî; [25] şîka ʿar-
bekâ336 Süryânî, Rûmî; fîgâ mûrû Efrencî; fîcen mûrkâ337 Efrencî; tânâ hedîtes338 
ʿİbrî. Bir yaprak [79b] [1] üstinde bir yaprak dahı [biter], üzerinde bir yaprak [dahı] 
biter. [Böyle böyle] âdem boyı[ndan] dahı ziyâde olur. Kalın yaprakdur. İçerüsi [2] 
sabr yapragı gibi yelmeşik olur. Her yapragı bir karış dahı ziyâde olur ve kalınlıgı 
dört [3] barmak [kadar] olur. Andan yapragun ucında dikenlü bir encîr biter. Kâmil 
oldukda koparup dikenini çûha [4] yâ ʿabâ pâresiyle silerler, andan soyup yerler. 
Tatsız encîrdür. Cümmeyz ve mor encîrler gibi şeker ile [5] yeseler münâsibdür. 
Ammâ tabîʿatı bârid ü ratbdur. Bevli ve hayzı idrâr eder ve ʿataşı keser.

Teys: Erkeçdür. [6] Mim bâbında maʿz deyü zikr olınur.

336 N. عربقا
337 N. مورقا
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H A R F Ü ʼ S - S E ʾ

Sâfsiyâ: Berrî sezâb samgıdur. Sâfsiyâ [7] ve tâfsiyâ ve yentûn dahı derler. Kavl-i 
İhtiyârât samg-ı sezâb-ı kûhîdür. Ammâ sezâb-ı [8] berrî harmeldür ki yüzerlik der-
ler, maʿrûfdur. Mahallinde zikr olınur. İmdi asıl sâfsiyâya Türkçe [9] deryâs derler. 
Baʿzılar samg-ı kûhî derler. Sâfsiyâ ʿArabî; deryâs Türkî; zerd-i sezâb-ı deştî [10] Fâ-
risî; sâfsiryâ Süryânî; kûlâfîgânûn Rûmî; ediryâs Berberî; bâlsiyâ terîgûs [11] Yûnânî; 
nîsgûb Lâtîn; bâlsiyâ Süryânî. Baʿzılar pâpâs kulagı derler. Kulak gibi yapragı olur. 
[12] Bunun tabîʿatı gâyet hârdur. Ziyâde muhrik ve müsahhin ve müceffifdür. Ammâ 
rutûbet-i fazliyyesi dahı [13] vardur. Baʿzıları harâreti üçünci derecededür demişler. 
Müsehhil ve munzıc ve münakkîdür. Bedenün derin yerinden [14] cezb edicidür. Kılı 
bitürür. Tâzesinün kökinün kabugını dâʾüʼs-saʿlebe sürseler müfîddür. [15] İstirhâya 
ve nıkrîse ve sovuk mafâsıla gâyet nâfiʿdür. Ve huknesi ʿırkuʼn-nisâya müfîddür. 
Ve kan [16] tükürenlere dahı nâfiʿdür, tılâ edeler. Ve istiskâ içün yarım dirhemini 
mâʾüʼl-ʿasel ile içüreler. Müsehhil [17] ve mukayyîʾdür. Bundan ziyâde içürseler bevli 
ve yüregi tutar ve dil şişüp kararur ve bogaz ve miʿde [18] yanması ve yüz kızar-
ması ve belki gaşy ve zîkuʼn-nefes peydâ olur. Buna ʿilâc kayʾ etmekdür. Tâze süd 
[19] ve kaymak ve arpa suyı nâfiʿdür. Ve tâze süd ile ve gül yagıyla gargara etmek 
münâsibdür. Ve sezâb tohmı buna [20] devâdur. Kavl-i İbni Baytâr kökinün kabugını 
mâʾüʼl-karâtînle, dört dirhemin üç dirhem torak [21] otı suyıyla içseler ishâl eder. Ve 
eski yan başı agrılarına ve artık hıltlar tükürenlere fâʾide eder. [22] Yalınuz kökinün 
suyından üç dirhem içseler gâyet kusdura. Eger günlük ve mûmla kökini yâhûd [23] 
suyını karışdurup alaca yüze [sürüp] ovsalar giderür. İki sâʿatden sonra giderseler 
çıgıdı dahı giderür. [24] Ve suyın ʿasel ile çıbanlu uyuza sürseler giderür. Ve kibrît 
ile hûre zahmeti ki yenür başdur, ana [25] sürseler giderür. Eger kökini sâde yagıyla 
karışdurup sovuk yerlere ursalar kızdurur ve agrılara [80a] [1] ursalar giderür. Ve 
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meflûca ve uyuşmış kişilere bunun yagından azacık içürseler müfîddür. Eger [2] 
kökini dögüp arpa unıyla kesilmiş etlere yaku eyleseler fâʾide eder. Kavl-i Câlînûs 
bunun bedeli [3] dâʾüʼs-saʿlebde teredür. Bunun mesâneye ve âlât-ı bevle zararı var-
dur, illâ mersîn yemişi ve bellût [4] ıslâh eder.

Sâlîtûn: Küzberetüʼl-habeşe derler bir otdur. Köki sarıdur. Rakʿa deyü re bâbında 
zikr olınur. [5]

Sâmir: Bögrülcedür. Decir dahı derler. Lâm bâbında lûbiyâ deyü zikr olınur.

Sâlîskîs: Hurf-ı bâbilî deyü hâ [6] bâbında zikr olınur.

Sâkıbüʼl-hacer: Besfâyicdür. Be bâbında zikr olındı.

Sâkıbüʼş-şecer: Agaçdelen, agaçkakan [7] derler bir kuşdur. Fârisîde dıraht-sunb 
derler. Bedeni tenkıye etdükden sonra bu kuşun [8] etini azacık yeseler bel sovuklıgı 
dedükleri ʿillete nâfiʿdür ki seyelân eden rutûbeti kabz eder. Ammâ ʿillet [9] evvelin-
de bu ʿillete ʿilâc etmek eyü degildür, bele zarar eder. Birkaç gün geçmek gerekdür 
ki ol fezalât belde [10] kalup agrı peydâ olmaya.

Secîr: Cibre derler, meselâ üzüm cibresi. Eger tuzıla karışdurup issi şişlere [11] ve 
emcek şişlerine ursalar fâʾide eder. Ve kaynadup suyıyla hukne etseler bagırsak 
çıbanlarına ve eski [12] ishâllere ve miʿde süstligine fâʾide eder. ʿUsfûr cibresin sirke 
ile karışdurup cigerün [13] issi şişine ursalar hall eder. Ve üzüm cibresin kaynadup 
su[yı] ile hukne eyleseler rahimde olan [14] eski rutûbete müfîddür ve ʿavrat içinde 
otursa ol ʿillete muvâfıkdur.

Sedy: Emcekdür. İnsân memesine [15] sedy ve hayvân memesine zarʿ derler. Zad 
bâbında zikr olınur. Sedy ve zarʿ ʿArabî; emcek ve meme Türkî; [16] pistân Fârisî; 
sedâyâ Süryânî; vîzî Rûmî, sâdâyim ʿİbrî; fetî Lâtîn; fîtôz İspânya. [17] Muʿtedil 
hayvândan alınan memenün tabîʿatı hâr u ratbdur. Baʿzılar bürûdete mâʾil yazmış-
lar. Sâlih [18] gıdâ verür. Südi arturur, ammâ balgam tevellüd etdürür, gılzeti dahı 
vardur; ammâ saʿter ve tuz ıslâh [19] eder. Emziklü ʿavratlar yazın sıgır memesin 
terbiye edüp yeseler tabîʿatların sovuk tutup südlerin [20] arturur ve arık bedenlü ise 
semiz eder. Ammâ balgamı ziyâde eder, balgamı ziyâde olanlar yemeyeler.

Suʿbân: [21] Yılandur. Fârisîde mâr, Rûmîler fîdî, Efrencîler vîperâ derler. El-hâsıl 
elif  bâbında efʿâ deyü zikr olındı. [22] Hâ bâbında hayye deyü zikr olınur.

Saʿleb: Dilkü Türkî; rûbâh Fârisî; saʿlâ Süryânî; alûpô Rûmî; lâfûrî [23] Yûnânî; 
cercî Yûnânî; bulpislena339 Lâtîn; elbûs Afrîkî; saʿlebâ Süryânî; dekʿaf340 Berberiy-
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ye; şûgâl [24] ʿİbrî; şeyâl Hindî; hâks İngilîz. Dilkü etini suyla kaynadup mafâsıl içün 
yaku olınsa gâyet [25] nâfiʿdür. Yagı dahı mafâsıl agrılarına müfîddür. Kulak agrı-
sına dahı tamzursalar münâsibdür, sagırlıgı giderür. [80b] [1] Ve cigerin kurudup 
öksürüge ve rebv ʿilleti içün yedüreler. Eger yagın agızda tutsalar diş agrıların [2] 
giderür. Göz agrısına dahı nefʿi vardur. Kavl-i Şerîf  bunun yagını yanmış yumurta 
kabugıyla karışdurup [3] dâʾüʼs-saʿlebe sürseler kıl bitüre. Ve ödini kerefs suyıyla ve 
uşak ile berâber karışdurup cüzâm marazı [4] ibtidâsında her on günde bir kerre 
suʿût eyleseler nâfiʿdür. Ve yagını zeyt-i infâkla karışdurup [5] kaynadup nıkrîse ve 
mafâsıla sürseler müfîddür. Ve dilkünün kürki sâʾir kürklerden issidür, mertûbüʼl- 
[6] mizâc kimesneler giyeler. Mahrûrî mizâc giymeye, gâyet issidür. Dilkü zekerini 
sudâʿa mübtelâ olanlar başında [7] götürse sudâʿdan emîn ola.

Sagâzîr: Elde götürdükleri yıylagaç kavunıdur ve her elde götürdükleri top [8] 
gibi şeyʾe dahı derler. Ehl-i Şâm şemmâm derler. Fârisîde dest-enbû ve Isfahân’da 
dest-enbûye [derler]. Kavl-i İhtiyârât [9] derdâb deyü dal bâbında zikr olınur.

Süffâʾ: Yüzerlik tohmıdur ki hurf  dahı derler. Kavl-i İhtiyârât [10] hurf, bez-
rüʼr-reşâddur deyü be bâbında zikr olındı.

Süfl: Çökek demekdür yaʿnî her nesnenün posasıdur, [11] tortı gibi. Zaʿferân yagı 
süfli ve zeyt yagı süfli yaʿnî çökegi gibilerdür. ʿAsîrüʼz-zeyt derler, zeyt [12] yagınun 
çökegi evvelde hâr, baʿzılar ikincide hâr u yâbis demişler. Zaʿferân süfli dili ve dişle-
ri boyar, [13] birkaç sâʿatden sonra zâʾil olur. Diş etlerin ve dili uyuşdurur, berk şişleri 
yumşadur. [14] Zeyt süfli bedende ʿârız olan kuru yaraları onıldur.

Sels: Nıkrîse ve seretâna yaku ederler bir otdur. [15] Bu diyârda müstaʿmel degildür.

Selc ve Celîd: Kar ve tolu Türkî. Baʿzılar celîd kıragudur demişler. Kıragu ve tolu 
bir tabîʿatdadur. [16] Ve baʿzılar lügatde celîd buza derler. Cim bâbında ahvâli zikr 
olınur. Berf  Fârisî; selkâ Süryânî; bâvos [17] Rûmî-yi kadîm; pîvos341 Rûmî-yi kadîm; 
fâvsûn Yûnânî; hônî Rûmî; nîve Tâliyân; selâce Lâtîn; pîrûrî [18] Berberiyye; berdîn 
Süryânî; berdâ ʿArabî. Tabîʿatları dördünci derecede bârid ü yâbisdür. İhtiyâr 
âdemlere muvâfık [19] degildür. İssi diş agrıların sâkin eder, ammâ sinire muzırdur. 
Kavl-i Muhammed Temîmî miʿdeden dimâga suʿûd eden [20] buhârı teskîn eder 
ve harâret-i garîzeye ʿataş verür. Baʿzı etibbâ kar dördüncide hârdur demişler. [21] 
Kavl-i sâhibüʼl-ʿAkâkîr miʿdeye muzırdur, husûsan ahlât-ı bâride tevellüd etmiş 
olan miʿdeye gâyet muzırdur. [22] Ve dâʾim bunlardan istiʿmâl etmek miʿdeyi ve 
cemîʿ bedeni uyuşdurur ve hazmı dahı ifsâd eder, illâ [23] cülencübîn ve enîsûn ıslâh 
eder. Hummâ-yı muhrikada hasta bir mikdâr taleb ederse dirîg etmeyeler, gâhî 
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harâreti [24] defʿa-ı vâhidede defʿ edüp hasta hoş olur. Ammâ derlemeden evvel 
kar vermeyeler, [zîrâ] bedeni ziyâde [25] sovudup derlemeden menʿ eder. El-hâsıl 
ibtidâsında verilmek münâsib degildür. Ve şol kimesneler [81a] [1] kara ve buza 
bakmadan gözleri ıztırâb çekse yine gözine kar çekeler. Ve şol kimesneler ki [2] 
sovukdan ve tondan elde ayakda bir yerin üşüdüp hammâma varup ol mevziʿi kar 
[3] içine kosalar hoş ola.

Sülüsân: Dilkü üzümidür. Kavl-i İhtiyârât tûlîdûn derler. Kanâd [4] dahı derler ki 
ʿınebüʼs-saʿleb deyü ʿayın bâbında zikr olınur.

Selc-i sînî: Güherçiledür derler. Baʿzılar bir taşdur [5] demişler. Göze cilâ verür ve 
hummâ-yı dıkka nâfiʿdür. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. İbni Baytâr kavli üzere [6] asyûs 
çiçegi deyü ve bârûd deyü zikr olındı.

Semeretüʼl-ʿarʿar: Tag servisidür ki kara ardıç [7] yemişi derler. Elif  bâbında üb-
hül deyü ve cim bâbında cevzüʼl-übhül deyü zikr olınur.

Semeretüʼt-tarfâ: [8] Ilgun yemişidür. ʿAzbe derler. Cezmâzec ve gezmâzek deyü 
zikr olınur. Semeret-i tarfâ ʿ Arabî; ılgun [9] yemişi Türkî; ʿ azbe, cezmâzec, gezmâzec 
ʿArabî; gezmâzû Fârisî; tehrâʿrâ342 Süryânî; ismûrîkî Rûmî; bûrîglûn [10] Yûnânî. 
Tabîʿatı üçünci derecede bârid ü yâbisdür. Kavl-i sâhibüʼl-ʿAkâkîr ishâl-i müzmine 
ve evcâʿ-ı [11] sadra ve kan tükürenlere nâfiʿdür. Kavl-i Câlînûs ciger süddelerin açar 
ve cigere kuvvet verür ve [12] bagırsakda ʿârız [olan] sahcı giderür ve îlâvus inkılâbı 
ki bagırsak baglayup sanculanmakdur, ana dahı [13] müfîddür. Ve ʿasel ile içseler 
ʿaklı ziyâde eder ve talak agrısına muvâfıkdur. Fûles [kavli üzere] dâʾüʼs-saʿlebe 
ki [14] kılları düşmiş ola, ʿasel ile içürseler kıl bitüre. Kavl-i Erbiyâsûs bunı ʿasel [15] 
ve râziyâne suyı ile maʿcûn gibi edüp kulaga tamzursalar kurtların kırar. Kavl-i 
Yûhannâ [16] diş dipleri kamaşmasına ve agızda olan sivilcülere gâyet nâfiʿdür. 
Mikdâr-ı şerbeti on [17] iki dirhemdür. Ziyâde istiʿmâl olınsa dimâg sinirlerine ziyân 
eder, illâ bâdem yagı ve kabak [18] yagı ıslâh eder.

Semerâtüʼş-şevküʼl-mısrî: Mısır dikeni yemişi derler. Cülnâr derler. Kavl-i 
Minhâc [19] ve İhtiyârât cülnâr deyü bâbında zikr olınur.

Semeret-i şeceretüʼd-dûm: Mukl-ı mekkîdür. Mim bâbında mukl-ı [20] mekkî 
deyü zikr olınur.

Semeretüʼl-ʿulleyk: Bögürtlen yemişidür. Tût gibi olur. Fârisîde deld343 derler. [21] 
Şîrâzîler tût-ı sih-gül derler. Harâretde muʿtedildür. Hâm olursa bürûdeti ziyâde 
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olur ve [22] ziyâde kurudıcıdur. Kan karışıklıgına ve ishâle ve harâretden olan miʿde 
zaʿfına ve agızda olan sivilcülere [23] nâfiʿdür.

Semeretüʼl-keber: Kebere yemişidür. Şeflec derler ve semeretüʼl-lasaf  ve [se-
meretüʼl-asaf  ve] semeretüʼl-asfat dahı derler. [24] Şîrâzîler keverk derler. Ammâ 
semeretüʼl-kebere, şeflec ve kıssâʾüʼl-keber dahı derler. Tabîʿatı üçünci derecede 
hârdur, [25] baʿzılar dördüncide demişler. Eger yemişini ve tâze yapragını sirke ve 
tuzıla turşî eyleseler ciger süddesin [81b] [1] açar, talakı ve miʿdeyi pâk eder, tabʿı 
mülâyim eder. Latîfdür. Ve bâkî menâfiʿi kef  bâbında kebere deyü tafsîl olınur, [2] 
inşâʾllâhu teʿâlâ.

Sümâm: Mısr’da maʿrûfdur ve Hicâz’da çok olur. Göz aklıgı ʿilletine istiʿmâl eder-
ler. Yapragı [3] ekin yapragı gibidür. Bogumları dahı bugday sapı gibi olur. Köki 
budaklu olur. Bunda müstaʿmel degildür. [4]

Semleniş344: Yûnânî ismi ile ot ile agaç arasında olan şeyʾe derler.

Sûm: Sarmısak Türkî; sîr [5] Fârisî; sûmî Süryânî; ûskûrdû Rûmî; nûlûsûn Yûnânî; 
sûmîm ʿ İbrî; sûm ʿ İbrî; agliyûm [6] Lâtîn; âlliye Lâtîn; ajô İspânya; sûm Süryânî; leser 
Hindî; tîşereb Berberiyye; sıkordun Muhammed [7] Temîmî. Sarmısagun berrîsi ve 
bôstânîsi ve kürrâsîsi olur. Berrîsine uskûrdiyûn derler, zikr olındı. [8] Kürrâsî nevʿi 
pırasadur, kefde kürrâs deyü zikr olınur. Sâhib-i İhtiyârât sûmüʼl-hayye dedükleri 
sûm-ı berrîdür der. [9] Geldük sûm-ı bôstânînün tabîʿatı dördünci derecede hâr u 
yâbisdür, baʿzılar üçüncide demişler. Harâret [10] ve yübûseti sogandan ziyâdedür. 
Nefhi tahlîl eder. Su tebdîl eden kimesnelere ki sefere gidenler gibi yâhûd muʿtâd 
[11] olmış sudan ayrılup gayrı su içenlere muvâfıkdur. Sarmısagun külini ʿasel ile be-
hak üzerine [12] yaku eyleseler muvâfıkdur. Ve dâʾüʼs-saʿlebe ʿasel ile ve habbüʼl-bân 
yagıyla karışdurup sürseler kılların [13] bitüre ve temregüye ve uyuza dahı sürseler 
fâʾide ede. Sarmısagı büryân edüp yâhûd bişürseler [14] bogazı sâf  eder ve sovukdan 
olan eski öksürüge nefʿ verür ve yürek kurtların öldürür. [15] Ve bogaza sülük yapışsa 
düşürür, sirke katup gargara edeler. Eger yapragın ve dalların bişürüp [16] suyında 
ʿavrat otursa hayzı akıdur ve meşîmeyi çıkarur. Ve cânavarlar sokdugına müfîddür 
ve kuduz [17] taladugına ve böy sokdugına ve gelincik ve ʿakreb ve efʿâ mazarratları-
na şarâbla içürüp yaku dahı edeler. [18] Sarmısak tabʿı mülâyim eder ve bevli akıdur 
ve bagırsak agrılarına fâʾide eder, ammâ isitmelü olmadugı takdîrce [19] yedüreler. 
Kavl-i Fûles bâha kuvvet verür, menîyi arturur, gâyet mukavvîdür. Zîrâ bögregi 
gâyet kızdurur, [andan] [20] nuʿût-ı tâmm getürür. Ve kûlunca ve ʿırkuʼn-nisâya 
muvâfıkdur, ammâ baş agrıdur ve göze zaʿf  verür. Eger bişürüp [21] yeseler harâreti 
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ve harâfeti az kalur. İllâ ıslâhı semiz otıdur ve tûruşlar ve revgandur. Kavl-i sâhib-i 
Takvîm [22] benefşe ve helîle ıslâh eder. Berrî ve bôstânî sarmısaklar birbirlerine 
bedeldür. Bir kimseye ziyâde kehle üşse [23] sarmısagı cebelî yarpuzıla bişürüp suyın 
içse kehleleri öldürür. Ve yakup külini göz altında [24] cemʿ olmış kan hareketi ve 
siyâhlık eseri var ise üzerine ursalar zâʾil eder. Ve tuz ve zeyt ile [25] beneklere fâʾide 
eder. Ve ʿasel ile demregüye ve başda olan yaş çıbanlara ve konaga ve behaka ve çı-
banlu [82a] [1] uyuza ursalar fâʾide eder. Ve sanavber agacı ve günlük ile kaynadup 
suyın agızda tutsalar diş [2] agrıların sâkin eder. Ve yılan sokdugına encîr yapragı ve 
kemmûn ile karışdurup yaku edeler, [3] müfîddür. Ve zeytûnıla karışdurup yeseler 
bevli yüride ve tamarlar agzın aça ve mecnûnlara fâʾide ede [4] ve galîz yelleri ve 
hıltları katʿ ede. Ve diş yenügine ve kûlunca fâʾide ede ve öyken çıbanlarına ve nis-
yâna [5] fâʾide ede ve kasık agrılarına fâʾide ede. Baʿzılar mukavvîdür, cimâʿa kuvvet 
verür, ammâ menîyi kurudur derler. [6] Bevâsîre ve iç agrısına ve ishâle ve hanâzîre 
ve dıkk sıtmasına nâfiʿdür. Gayra zarardur ve yüklü ve [7] emziklülere yaramazdur. 
Suyla ve [sezâb] ile müherrâ bişürüp çıbanlara ursalar işledür. Ve çig sarmısagı [8] 
yarup üzerine her-bâr sürseler onılmaga komaz, meselâ kuduz ısırdugına her-bâr 
hacâmat edüp [9] yarası onılmasun deyü murâd edenler üzerine sarmısak süreler. 
Sovuk mizâclu kişilere vereler, muvâfıkdur. [10] Ve kış günlerinde dahı fâʾidesi var-
dur. Ve tarhana taʿâmı ve paça ve baş ve sıgır eti gibilerün mazarratın [11] defʿ eder. 
Ve yaramaz sularun dahı teʾsîrin menʿ eder.

Sûmüʼl-hayye: Sûmüʼl-berrîdür. Yabân sarmısagı derler. [12] Elif  bâbında uskûr-
diyûn deyü zikr olındı ve sukûrdiyûn deyü dahı zikr olınur. [Bâkî menfaʿati budur 
ki] sovuk marazlar ki fâlic [13] ve lakve ve cüzâm ve baras ve behakdur, müfîddür, 
ʿasel ile yedüreler. Kavl-i Diskûrîdûs behak ve barası [14] ve cerebi giderür. Sanʿatı 
budur ki bunı dögüp tâze râziyâne suyıyla ve dögilmiş râziyâne tohmı ile [15] ve ʿasel 
ile hammâmda nûre sürer gibi üç günde bir kerre yaku edeler, tâ derleyince tura, 
andan [16] yuyalar. Magnis kavli üzere beş günde bir, dört miskâl kadarın ʿasel ile 
yeseler cüzâmı [17] giderür. Ve buna baʿzılar şukûrdiyûn dahı derler. Şın bâbında 
bâkî menfaʿati şukûrdiyûn deyü zikr [18] olınur.

Sûmşî: Hâşâdur. Yûnân lisânı üzere sûmşî derler. Hâ bâbında hâşâ deyü zikr [19] 
olınur.

Sûmâlâ: Bir taşdur. Su bilegüsidür. Misennü’l-mâʾ deyü mim bâbında zikr olınur.

Siyâderîtûs: [20] Bir maʿcûndur. Sovuk mizâc fesâdına ve ciger ve talak, miʿde ve 
bögrek ve rahm agrılarına nâfiʿdür. Hayzı [21] yüridür, kûluncı menʿ eder. Müley-
yindür, ishâli ıztırâbsızdur. Ve yaramaz ve eski marazlara ve imtilâ [22] envâʿına ve 
unutsalıga ve göze perde ʿârız olsa ve nefes tutılmaga nâfiʿdür. Ve bedeni ahlât-ı 
fâsideden [23] pâk eder ve ıztırâblu yelleri tagıdur ve ciger ve talak süddelerin açar. 
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Ve gögüs ve enegü agrılarına [24] ve ʿusrüʼn-nefese ki hafakân ola ve kan azlıgından 
levn sarı olsa yerine getürür. Ve derlemege ve sovukdan [25] olan emrâza ve zaʿf-ı 
cigerden olan istiskâya nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde mürekkebâtda görile.

Sîl: [82b] [1] Ayruk otıdur ve sıgır otıdur ve necîl ve necîr ve necme deyü mahal-
lerinde zikr olınur. Sîl ʿArabî; ayruk Türkî; bîd-giyâ [2] Fârisî; sîlâ Süryânî; agrûstis 
Rûmî; sîl Yûnânî; pûlseryûm345 Lâtîn, pûlî Nemse, Mâcar; pûlec Fırânsa; [3] pûle 
Leh; yûgrar346 ʿİbrî, sersânî Süryânî; pûleç Nemse. Ayrugun tabîʿatı evvel derecede 
bârid ü yâbisdür. [4] Baʿzılar muʿtedildür dediler. Tâze yaralara ve cerâhatlara nâ-
fiʿdür ve nezleleri menʿ eder. [Köki ve tohmı kayʾı menʿ eder], bevli idrâr eder, [5] 
ishâli gerü tutar. Bögrek taşları içün tohmından luʿûk edeler. Ve matbûhı mesâne 
yaralarına [6] muvâfıkdur. Bir nevʿi dahı olur. Sarmısak yapragına benzer. Çiçegi 
ak ve kökleri beş altı olur, barmak [7] yogunlıgınca olur, yumşak ve tatlurak olur. 
Eger suyını sıkup şarâbıla ve ʿasel ile bişürüp [8] bir dirhem yâ üç dirhem biber 
katup kaynadup an[dan] bir bakır kapda saklayup lâzım oldukda göze [9] dürtseler 
agrılarına fâʾide eder. Tohmı bevli yüridür, ishâli ve kusmagı menʿ eder. Bunun 
[10] talaka zararı vardur, illâ benefşe ıslâh eder. Bunun [bedeli] asl-ı ʿulleykdür ki 
bögürtlen kökidür.

345 N. پولرثوم ; H. بولثريوم
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H A R F Ü ʼ L -  [11] C İ M

Câdî: Zaʿferândur. Kerkem Fârisî. Reyhukân ve halûk ve şuʿûrüʼs-sakâlibe dahı 
derler. Ze bâbında [12] zaʿferân deyü zikr olınur.

Cârûs: Yılan bıçagınun bir nevʿidür. Nefʿi ve tabʿı ve mâhiyeti lûf  [13] deyü lâm 
bâbında zikr olınur. Ammâ bu nevʿine ʿArabî cârûs; Türkîde küçük yılan bıçagı 
Türkî; arûs [14] Rûmî; arûm serpentayâ minôr Lâtîn; kalenter347 Nemse; yârô İspân-
ya; vîdlen348 Fırânca.

Câvers: [15] Kızıl tarıdur Türkî; hurde tarı Türkî; gâvers Fârisî; gâl Şîrâzî; kehrî 
Rûmî; milyûm Lâtîn; [16] hers Nemse, Mâcar; mîjô İspânya; millet Fırânca; duv-
hân349 ʿİbrî. Tarı dört nevʿ olur. Bir nevʿi [17] kadîmdür, büyük başı olur ve dâneleri 
büyük olur, hattâ mısır bugdayıdur derler. Kızıl dâneleri [18] yılan bıçagına benzer. 
Hazret-i Mûsâ zamânında bitmiş derler. Hınta-ı mısrî derler. Fârisîde gendüm 
derler. ʿArablar [19] hınta-ı mısrî derler. Tasvîri 144 siyâh rakamlu musavver kitâbda 
bugday-ı hindî deyü bugday aralarında [20] yazılmışdur. Ve bir nevʿ tarı, câvers-i 
hindî derler, Fârisîde züre derler. Ve bir nevʿine duhn derler ki ak [21] tarıdur. Dal 
bâbında tafsîl olınur. Geldük câvers ki kızıl ve sarı tarıdur. Tabîʿatı evvel derecede 
[22] bârid ve üçüncide yâbisdür. Baʿzılar ikincide bârid ü yâbisdür dediler. Kâbızdur, 
müceffifdür. Câvers tarısı gıdâda [23] her hâlde duhn dedükleri ak tarıdan aʿlâdur. 
Tabʿı tutar, ammâ bevli akıdur. Aʿlâsı sarı şekl ve agır [24] olmakdur, farazâ birinc 
gibi ola. Bunı kavurup yürege ve agrur yerlere ursalar gâyet müfîddür. Eger etmek 
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[25] bişürüp yeseler içi kabz edüp bevli yüride. Eger südile yeseler tez hazm olup 
bedene aʿlâ gıdâ ola. [83a] [1] Ve miʿdeye ve sâʾir aʿzâya kuvvet verür. Ve istiskâya 
ve süst-endâm kişilere fâʾide [2] eder, ammâ yagıyla yeseler içi yumşadur. Bunun 
kabzını tâze süd yâ bâdem yagı veyâ sıgır yagı [3] veyâ sîsâm yagı ıslâh eder. Bunun 
kabzda birinc ve sâʾir husûsda duhn ki ak tarıdur, [4] bedelidür.

Câv-zehrec: Haraza derler, sıgır ödinden çıkar. Fârisîde gâv-zehr derler. Hâ 
bâbında hacerüʼl-bakar deyü [5] inşâʾllâhu teʿâlâ zikr olınur.

Câvşîr: Çâvşîrdür Türkî; cavşîr pusı Türkî; oglan aşı Türkî; [6] cevâşîr Fârisî, 
gâvşîr Fârisî; câhûsî Şîrâzî; hulb bârûrî350 Süryânî; efâknafas351 Rûmî; [7] bârîfyûn 
Yûnânî; tûtâfilîs Temîmî; ʿakar râv352 Süryânî; fânâkasû îrakliyûn Temîmî. Şeyh 
Dâvud [8] kavli üzere câvşîr demek halîbüʼl-bakar demekdür. Hınnâ agacı kadar 
bir agaçdur. Yapragı dahı ana benzer [9] ve zeytûn yapragına dahı benzer. Çiçegi 
sarı şekl ve tohmı keskin olur ve güzel kokar. Dalların kırarlar, [10] samgı andan 
alurlar. Aʿlâsı tâze, zaʿferân renklü, keskin râyihalı olur ve suya bıraksalar tez hall 
[11] ola. Ve bu samg dallarında evvel çıkdukda beyâzdur, sonra sarı şekl olur. Suya 
bıraksalar süd gibi [12] olur. Şol câvşîr ki siyâh ola, magşûşdur, zîrâ mûmla ve uşak 
samgıyla karışdururlar, eyüsi [13] degildür. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbis-
dür, baʿzılar ikincide derecede demişler. ʿIrkuʼn-nisâya ve zahîr agrılarına [14] ve 
sovuk mafâsıla tılâ edeler. Ve yenmiş diş agrılarına ve baş agrısına ve sarʿa dahı 
nâfiʿdür. Eger kühl [15] edüp göze çekseler cilâ verür. İstiskâyâ ve taktîrüʼl-bevle ve 
salâbet-i rahme nâfiʿdür. Bunun [16] bir miskâlin ʿasel ile fetîl edüp ʿavrat götürinse 
hayzı ve bevli akıdur ve düşük oglanı [17] öldürür ve düşürür. Mesâne uyuzına ve 
zâtüʼl-cenbe sürseler müfîddür. Ve nıkrîse kuru üzüm [18] ile tılâ edeler muvâfıkdur 
ve kûlunca dahı münâsibdür ve cânavarlar sokdugına ve eski yelmeşik öksürüge [19] 
dahı fâʾide eder. Eger bu otun kökini yunup ʿavrat kendüde götürse düşüdi düşüre. 
[20] Ve yemişini afsentîn ile içse hayzı akıdur. Ve zerâvend ile cânavarlar ısırdugına 
ve şarâbla ihtikândan [21] olan rahm agrılarına nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti 
yarım miskâlden bir miskâle varınca câʾizdür. Sarʿa [22] ve ümmüʼs-sıbyâna nâfiʿdür. 
Ve mâʾüʼl-karâtînle yâhûd şarâbla içseler isitmeler ve aʿzâ süstligine ve yan [23] başı 
agrısına ve iç agrısına sidük tutıldugına ve mesâne uyuzına fâʾide eder. Ve zeyt ile 
[24] nıkrîse sürseler fâʾide eder. Ve ziftile karışdurup kuduz taladugına ursalar gâyet 
müfîddür. [25] Ve bundan merhem yâhûd gubâr gibi edüp âkile dedükleri yenür 
zahmetine ursalar fâʾide eder. Ve bir dirhemin [83b] [1] on iki dirhem merzencûş 
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suyıyla içe, ammâ üç güne degin cimâʿ ʿakabince içeler ki ditremegi giderür. [2] Ve 
bunun buçuk miskâlin içseler cemîʿ rahm zahmetlerine ve sovuk hastaliklere ve 
balgamı ve hıltları ishâl eder. [3] Ve sovuk emrâza, meselâ fâlice ve teşennüce ve sek-
teye ve raʿşeye fâʾide eder, ammâ sinire ve hâyaya muzırdur, [4] illâ cevz mürebbâsı 
ıslâh eder. Bunun bedeli sekbînecdür. Râzî kavli üzere bunun bedeli kendü [5] kadar 
hâm encîr südidür. İbni Harâz kavli üzere bunun bedeli kendü vezni kadar kına 
samgıdur yâhûd [6] buçuk vezni kadar kınadur. Şeyhüʼr-reʾîs der ki benüm zannım 
dahı budur ki uşak samgı dahı böyledür der. [7]

Cârüʼn-nehr: Su pazusı derler. Silkü’l-mâʾ dahı derler. Nîlûfer gibi suda biter, 
ammâ kendüden çok su çıkmaz. [8] Tabîʿatı bârid ü kâbızdur. Giciyik ve uyuz makû-
lelerine, fâsid yaralara ve eski cerâhatlara nâfiʿdür. Bunun [9] bedeli ʿasâʾüʼr-râʿîdür 
ki çoban dayagı derler, zîrâ kuvvetde dahı İbni Baytâr kavli üzere cârüʼn-nehr ve 
[10] ʿasâʾüʼr-râʿî birdür ve fiʿlde dahı yeksândur dediler.

Câsûs: Haşhâş-ı zebedîdür. Hâ bâbında zikr [11] olınur.

Cârgûn: Besbâsedür. Be bâbında zikr olındı.

Câmise: Küçük bakla derler. Mısr’da bâkılâ-yı kıbtî [12] derler. Mısr’da su çekildügi 
yerlerde ekerler. Boyı bir arşın ve parmak bogunı kadar olur. Çiçegi kızıl ve baklası 
[13] küçük olur, kurudukda siyâh olur. Tâzesini çig ve bişmiş yerler. Köki kamış gibi 
olur. Tabîʿatı [14] kâbızdur, ammâ miʿdeye muvâfıkdur. Bunun unını yeseler yâhûd 
kâbız şeyʾle içseler eski ishâlleri tutar. [15] Ve bagırsak yaralarına dahı muvâfıkdur ve 
kabugı yaş iken yine bu ʿameli eder.

Câmiʿüʼl-lahm: Kantariyûndur. Kaf  [16] bâbında zikr olınur.

Câksô: Göz karaca otıdur, çeşme-zen derler. Teşmîzec ve teşmîzek deyü zikr 
olındı. [17]

Çây: Sinâmekîye benzer bir yaprakdur. Be bâbında bân deyü zikr olındı. Baʿzılar 
bunı fûfel dedükleri [18] darunun yapragıdur derler. Fe bâbında fûfel zikr olındukda 
bu dahı beyân olınur.

Câmûs: Su sıgırıdur. [19] Tombay dahı derler. Fârisîde gâv-mîş ve Rûmîler vuvâlî 
ve Efrencîler bûfalô ve İspânya bûfâlôz [20] derler. Câmûs ʿömrinde uyumaz, zîrâ 
ʿAcâyib-i Mahlûkât’da musavverde câmûsun dimâgında yaʿnî beyninde [21] kurt 
vardur, aslâ câmûsa uyku yokdur, zîrâ her-bâr hareket üzeredür, der. Egerçi gözini 
kapar [22] ve illâ uyku gelmez. Her kim ol kurtı götürse aslâ uyku gelmez ve uyumak 
kâbil degildür. Ve câmûsun [23] boynuzı sâʾir öküzler boynuzından yumşak olur. Ve 
arslan, câmûsun boynuzı âlet-i [24] harbdür deyü kaçar derler, ammâ ekser mühî-
büʼl-manzar oldugı içün karşu turmaz derler. Ol ecilden arslan [25] birkaç nevʿ et 
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ve şikâr bulsa câmûs hasm-ı kavîsi olmagla gayrı lühûmı yemeyüp câmûs etini yer. 
[84a] [1] Ve ʿArabca bakka derler ve Türkçe üvez derler bir büyük sinek vardur, 
gayrı hayvâna yapışur, buna varmaz derler. [2] Ve baʿzı vilâyetde ol üvez sineginün 
kesretinden yaz günlerinde at ve katır yürimek kâbil [3] olmayup câmûsa semer ve 
eger peydâ edüp kendüler ve metâʿların câmûsa tahmîl ederler imiş. [4] Eger câmûs 
etini çok yeseler agız kokusı getürüp kehle îrâs eder. Bâkî ahvâli lâm bâbında [5] 
lahm-ı câmûs deyü zikr olına. Bunun yagını tuzla barasa ve kelefe ve cerebe sür-
seler giderür. Ve tırnagını [6] yakup sahk edüp şarâbla sarʿ zahmetine içürseler ve 
kökini zeytle hanâzîre ve dâʾüʼs-saʿlebe sürseler [7] nâfiʿdür.

Cebre: Şeyh Dâvud kavli üzere yerden yukarı üç barmak biter. Magrib vilâyetin-
de olur. [8] Hamr gibi râyihâsı olur. Bu diyârlarda meşhûr degildür.

Cübn: Peynir Türkî; penîr Fârisî; kebîtâ353 Süryânî; tîrî [9] Rûmî; tivris354 Yûnânî; 
kâsyâvus Lâtîn; gesô İspânya; festîn355 Nemse; fûromâce Fırânsa [10] ve gayrlarınun; 
gıbinâ İbrî. Peynirün her birinün tabîʿatı başkadur. Meselâ yaş peynirün ve kuru 
peynirün [11] tabîʿatları gayrıdur, zikr edelüm:

Cübn-i ratb: Tâze peynirdür. Fârisîde penîr-i ter, Efrencîler fûromâce nuve ve [12] 
Rûmîler tîrî hilûrû356 derler. Aʿlâsı tatlu olup sahîhüʼl-beden hayvân südinden alın-
mış ola. Tabîʿatı [13] üçünci derecede bârid ü ratbdur, baʿzılar ikincide derler. Gıdâsı 
aʿlâdur, âdemi semürdür, tabʿı mülâyim tutar. [14] Cerâhatlu şişlere ursalar giderür. 
Kurt hâsıl olmış yaralara tuzsız peynir ursalar kurtların [15] kendüye çeker, yarayı 
pâk kılur. Ve mürdeseng yemişini kimselere yedürseler zehrini ve mazarratını defʿ 
eder, [16] ammâ mesâneye ve bögrek taşlarına zarar eder ve taş peydâ eder, illâ şeker 
ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm [17] kavli üzere zeytûn ıslâh eder. Sâhib-i Minhâc kavli 
üzere cevz yâ üzüm yâ ʿasel ıslâh eder. [18] Tâze peyniri kavurup yeseler mülâyim 
iken kabz eder. Tâzesin göze yaku etseler issi şişlerin [19] ve göz altı kızardugın ve 
göz karardugın giderür. Lâ-büdd peynir balgamı ziyâde eder. Tâze peyniri nâr 
kabugıyla [20] bişürüp yüze dürtseler çıgıt alacasın giderür. Ve su içinde bişürüp 
ʿavratlar suyın [21] içseler südleri çok olur.

Cübn-i ʿatîk: Kuru peynirdür. Fârisîde penîr-i huşk derler. Cümle Efrencîler [22] 
fûromâcô vigûd357; Rûmîler iksirô tîrî derler. Aʿlâsı yaglu ve tuzı muʿtedil ve tatlu-
rak olmakdur. Tabîʿatı [23] üçünci derecede hâr u yâbisdür. Tılâsı beden yaraların 
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ıslâh eder. Zeytle sahk edüp yaku [24] eyleseler mesâne taşların indürüp çıkarur. Eger 
kavursalar tabʿı kabz eder. Ve lâ-büdd tuzlu peynir [25] sevdâvî maraza yaramazdur 
ve sevdâvî emrâz getürür. Ve bedeni arukladur, miʿdeye yaramaz, geç hazm olur, 
[84b] [1] susadur, bögrekde taş peydâ eder. Ammâ taʿâm arasında yemek yegdür. 
Ve imtilâdan havf  edenler [2] taʿâmdan sonra beş dirhem kadar yeseler miʿdede 
olan taʿâmı ıslâh eder, ifsâda komaz, muvâfıkdur. [3] Ve baʿzı muzır meyveler ye-
seler bir mikdâr peynirile yiyeler. Belki her meyvede peynir muvâfıkdur, ammâ 
kirâz yedükde gâyet [4] lâzımdur. El-hâsıl peynirün zararı cevz yemek ile gider. Lor 
peynirün eger tabîʿatı, eger fiʿli tuzlu ise [5] peynirden yegdür, nihâyet sakîldür. Eger 
tâze ise peynirden yegdür, zîrâ tâze peynirde ekşilik [6] vardur, lorda yokdur. Lâm 
bâbında zikr olınur.

Cibsîn: Alçı dedükleri kireç gibi taşdur [7] Türkî; cibsîn ʿArabî; isfîdâcüʼl-hâsîn 
ʿArabî; seng-i gec Fârisî; kefyâcasâ358 Süryânî; azkastîn [8] Rûmî; cibsô Rûmî; ibsô 
Rûmî; lîgrî hasâ359 Yûnânî; cibsûm Lâtîn; cibs Nemse ve Mâcar; yesô [9] İspânya; 
kavkar360 İbrî; cibsüʼl-ferâʾyin361 Afrîkî. Alçınun aʿlâsı Begbâzârı’nda çıkandur ki [10] 
talk derler. Yaʿnî evren gibi şaʿşaʿası olup katmer katmer olur. Baʿzılar mermerden 
dahı alçı ederler. [11] Yanmışınun tabîʿatı Erbiyâsûs kavli üzere bârid ü yâbisdür. 
Alnına yaku eyleseler burun kanın [12] keser ve demevî göz agrısına dahı müfîddür. 
Baʿzılar göz agrısına yumurda akıyla yazmışlardur, cebhesine [13] yaku edeler ve 
göz kapakları altına ve üstine azacık tılâ edeler. Yanmışı her kandan kan gelürse 
ki [14] tutılmak kâbil degildür, [bunı] yumurta beyazıyla uralar, tutar. İçmeyeler, 
muhrikdür ve sinirleri kurıdur. İllâ kabak yagı ve sögüd [15] agacı ıslâh eder. Zinhâr 
içmeyeler, helâk eder. Ve sirke ile başa yaku eyleseler burun kanın tez tutar. [16] 
Her kanda yaku olınsa üç dört dirhemi kifâyet eder, ammâ kan sızan yerlere bir 
dirhemin ekeler [17] kanın tutar.

Ceblehenc: Sarı diken tohmıdur Türkî. Halk galat edüp cebel-i hindî derler. 
Ceblâheng [18] Fârisî; cebrâheng Fârisî; tohm-ı dend-i siyâh ʿArabî; sarı türbüd 
tohmı Türkî; tohm-ı türbüd-i siyâh Fârisî; [19] genc-i hût müstaʿmel-i kadîm. Ceb-
lehenc dedükleri Süryâncadur. Ve hardala benzer bir tohumdur. Bir nevʿi sarı ve 
bir nevʿi [20] kırmızı olur. Aʿlâsı Hindî olmakdur. Kusmak içün bu tohmı içüreler. 
Mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemden [21] bir dirheme degin câʾizdür, ziyâde içseler 
helâk eder. Bu mikdârı bile haylî ıztırâb verür, beş on [22] defʿa kusdurur. Ahlât-ı 
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galîze ve balgamı kayʾ etdürür. Meflûca dahı nâfiʿdür. Etibbânun ekseri meflûcdan 
[23] gayrıya içürmegi maʿkûl görmezler. Nısf  dirhemden ziyâdesi vâkıʿa maʿkûl ve 
münâsib degildür, zîrâ [24] muhâtaradur. Bir dirhemden ziyâdesi mühlikdür. Ziyâde 
yeseler hunnâk ʿârız eder ve sovuk sovuk derledüp [25] ʿazîm gaseyân ve gaşy getü-
rür. ʿİlâcı, issi su içüreler ve kayʾ etdüreler ve hukne-i kaviyye etdüreler ki içinde 
[85a] [1] şahm-ı hanzal ola. Andan tâze süd içüreler. Eger teşennüc peydâ olursa 
mûm-revganla yaglayalar ve issi su [2] peydâ edüp âb-zen içinde oturalar. Bunun 
bedeli harbakdur. İbni Baytâr kavli üzere ceblehengi [3] yarım dirhemden az vereler 
ve mâʾüʼl-karâtînle içüreler, bir dirhemi zarar eder. Ve balgamî şişlere suyla yaku 
etseler [4] fâʾide eder.

Çescâs: Şeyh Dâvud kavli üzere Yûnânca nerdelyûn362 derler bir otdur. Bu diyâr-
larda [5] müstaʿmel degildür. Mâlâ Yesiʿ sâhibi bu ot şîhe benzer der.

Cedvâr: Cedvâr-ı hindî Türkî; agular [6] köki Türkî; mülûküʼl-ʿakâkîr ʿArabî; jed-
vâr Fârisî; entüle-i sevdâ ʿArabî; mâferfîn Lisân-ı Mogôl; [7] mâh-ı pervîn Fârisî ve 
Şîrâzî; nerbisî Hindî; bûcâbîş ʿArabî; bûdâbîş kavl-i ʿAcâyib-i [8] Mahlûkât; elfiyye 
ʿArabî. Yaʿnî bin derde devâdur. Tabîʿatı kavl-i Takvîm ikincide hâr u yâbisdür. [9] 
Bir makbûl kökdür, suʿd-ı hindîye benzer. Aʿlâsı Hindî ola. Cedvâr demek Hind 
lisânı üzere kâmiʿüʼs- [10] sümûm [demek]dür. Eger ezseler suyı benefşe rengi gibi 
ola, Hindî nevʿidür. Ekser aʿlâsı siyâh olur. [11] Ve bir nevʿi Hıtâyî ve büyük olur. 
Ve bir nevʿi Rûmî olur. ʿAmeli azdur ve bahâda azdur. Aʿlâsı Hıtâyî ve [12] Hindî 
olmakdur. Hindî vilâyetinde Helâhil dedükleri yerde olur. Semm-i helâhil ve bîş 
derler bir zehr [13] vardur. Cedvâr dahı ol bîş ile bir yerde biter ve birbirine sarılup 
biter demişler. Ol Helâhil’de [14] vâkıʿ Karâcîl[er] nâm ʿazîm cebelün üstinde olur. 
Ol tagun şark tarafı Hind’dür ve ol bir tarafı [15] Hıtâ’dur. Bu kök anda olur. Anda 
Hindîler bu köke nerbîsî derler. Fârisîde bîs, ʿArabîde bîş [16] dedükleri zehr cedvâ-
rıla bile bitdügiyçün cedvâr bîşün zehrin alup bâtıl eder. Ol vilâyet [17] ehli tâze iken 
bîş zehrin yerler, zarar etmez. Ol takdîrce bîş gayrıda bitse yâhûd cedvârıla bit[me]
se [18] zehr-i kâtildür. Bîş bede zikr olındı. Geldük cedvâr, bîş zehrine ve cümle 
zehirlere ve zehirlü otlara ve [19] zehirlü hayvânlara ve yılanlara tiryâkdur. Farazâ 
mâr-ı kâtil dedükleri yılana çâre yog-iken ana tiryâkdur. Mâr-ı kâtil [20] güneşden 
gölgeye varınca helâk eden yılandur. Farazâ bunun kuvveti ve tiryâklıgı tiryâk-ı 
fârûkda [21] yokdur. Cedvâr gâyet kuvvetlü, bu makûlelere gâyet muvâfıkdur. 
İhtiyârât-ı Bedîʿa hikâyet eder ki [22] Mûltân şehrinde bir kimse yarım miskâl bîş 
yiyüp fiʼl-hâl tudakları şişüp gözleri [23] taşra tomalup bî-hod oldı. Ana yarım miskâl 
cedvâr bir çanak içinde ezüp içürdiler. Bir sâʿatden [24] sonra reng-âmîz kusmaga 
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başlayup anda hâzır bulınanlar anun bed râyihasından masrûʿ oldılar. Tamâm [25] 
kayʾ etdükden sonra yine bî-hoş olup bir defʿa dahı yarım miskâl cedvârı üzüm 
şarâbıyla [85b] [1] içürüp tekrâr kayʾ etdürüp hattâ bir nüshada kayʾ etdügini bir 
tas içine komışlar, fiʼl-hâl bakır [2] tası çatlatdı deyü beyân etmişler. Ol takdîrce gerü 
tamâm kayʾ etdükden sonra kendüye uyku galebe [3] edüp bir mikdâr uyuyup çok 
derleyüp uyanup gıdâ taleb eylemiş. Zehr-i kâtilden [4] halâs olmış. Cedvârun hâs-
siyyeti çokdur. İhtiyârât kavli üzere beyân edelüm ki yüz yigirmi ʿillete devâ [5] ol-
dugını kendü tecribe eylemişdür deyü beyân eder. Bu cedvârun hakkında etibbâ-yı 
mütekaddimîn elfiyye deyü tesmiyelerine [6] bâʿis bin dürlü derde devâdur demek 
isterler. Cümleden bîşün pân-zehridür. Semm-i helâhil, [7] bîşdür. Bu kökler bitdügi 
şehir Helâhil ve ol taga cebel-i Karâcîl derler. Ve Sicistân pehlevân Rüstem [8] vilâ-
yetidür. Ol taraflardur. Anda bir kâtil yılan olur. Bir kimseyi sokup yarım miskâl 
cedvârı ezüp [9] şarâbla içürdiler halâs oldı. Ol yılanun ismine ʿAbdüʼr-reşîd [nâm 
tabîb] kitâbında efʿâ-yı mâ-yetehallas derler, cedvârdan [10] gayrı ile halâs yokdur. 
Andan mâʿada ʿakreb ve böy böcegi ki ʿArabca ʿankebût-ı rediyye ve Fârisîde [11] 
dulma derler ve dulmek dedükleri böcege Fârisîde engûrek derler, gâyet yaramaz 
böcekdür. Bu vilâyetlerde [12] bulınmaz. Üzüm dânesi gibi müdevver böcekdür. Böy 
örümcegine benzer. Ana dahı cedvâr nâfiʿdür ve andan mâʿada [13] pîpî derler yılanı 
sokup öldürür bir böcek vardur ki dahı nâfiʿdür. Bunlara şarâbla iki dânk [14] ced-
vârı içürseler zehirleri ve zararı kâr etmez. İbni Baytâr ve Minhâc müfredâtında, 
kavl-i İbni Cezle‘de [15] cedvâr içün hüveʼt-tiryâkü’s-sümûm bi-isrihimâ hattâ el-bîş 
ve’l-efʿâ demişdür. Menâfiʿden biri dahı oldur ki [16] cümle agrılara ki zâhir-i beden-
de ola, gül suyı yâhûd sirke veyâ suyıla tılâ etseler müfîddür. Ve bâtında olan [17] 
agrılar içün dahı bir dânk yâhûd iki dânkını şarâbla yâhûd issi suyıla veyâ gülâbla 
müsahhinüʼl-mizâc [olan]a ezüp [18] içürseler, meselâ kûlunc ve miʿde ve bögrek 
ve mesâne taşlarına müfîddür. Ve ʿusrüʼl-bevle hıyâreyn tohmı südiyle [19] içüre. 
Andan cümle evrâm-ı balgamiyye ve safrâvî ve sevdâviyye tılâ olınsa ibtidâda tılâ 
olınursa mâdde [20] her ne ise gerü döndürür, eger sonra tılâ olınursa tahlîl eder. 
Eger nazca yaʿnî olmaga ve açılmaga muhtâc ise [21] nazc verür. Eger degil ise tahlîl 
eder, husûsan koltuk ve but şişlerine sirke ile tılâ edeler, tahlîl eder. [22] Ve hıyârek 
şişlerine dahı tılâ edeler, tahlîl eder, aslâ ziyân getürmez. Ve vebâ günlerinde tâʿûn 
çıkaranlara [23] cedvârı ol mevziʿe tılâ edeler ve iki çekirdek yedüreler. Ve eski ve 
habîs yaralara ve çıbanlara dögüp [24] ekseler yaramaz etini yiyüp ıslâh ede. Ve 
yürek zaʿfı ve hafakânı olsa her yarım rubʿ dirhemini cüllâbla [25] yâ şarâbla içürse-
ler kuvvet verür. Tefrîhde nazîri yokdur. Eger vebâ eyyâmında tiryâk-ı fârûkı zikr 
olındugı [86a] [1] üzere tenâvül etseler menʿ-i ʿufûnet ve kalbe kuvvet ve zarar-ı 
vebâyı defʿ eder demiş, bu dârûda [2] ol hâssa dahı ziyâdedür. ʿAle’l-husûs cedvârda 
tiryâklık vardur ve harâreti andan azdur. Ve Mevlânâ [3] Şeyh Necmeʼd-dîn Mah-
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mûd ki İbnüʼl-Fâkîh İlyâs-ı Şîrâzî ʿaleyhiʼr-rahmeten şâkirdlerindendür, ʿâlim ve 
fâzıl [4] ve ekser ʿulûmda mâhir ve kâmil kimesne idi ki Şeyhüʼr-reʾîs Ebû ʿAlî Sînâ 
külliyâtına iki şerh yazmışdur, [5] anlar buyururlar ki tiryâk-ı fârûkda olan hâssa 
cümle cedvârda mukarrerdür. Ve yine buyururlar ki kendülerinde [miʿde] [6] agrısı 
varımış, her ne muʿâlece eylediyse muvâfık düşmeyüp birkaç kerre cedvârı ezüp [7] 
issi cüllâbla yiyüp zahmeti zâʾil oldı. Ve bir kimesne ciger süddesine mübtelâ olup 
istiskâ [8] olmaga yüz tutmışıdı. Birkaç gün bu köki sikencübîn ile içüp benzi sarı 
iken asla dönüp [9] latîf  olup marazı defʿ oldı. Ve bir kimesne dahı karha-ı mesâneye 
mübtelâ olup bevli tutılup [10] bu dârûdan ezüp mesâneye tılâ eylediler ve zeker 
delügine bir iki tamla tamzurdılar. Ol sâʿat bevl [11] açılup irin çıkup şifâ buldı. Ve 
bevâsîr zahmetine bundan tılâ olınsa agrısın sâkin eder [12] ve şişlerin tahlîl eder. Ve 
ʿavratlar togururken ıztırâb çekseler ol husûsa dahı nazîri yokdur, fiʼl- [13] hâl togura. 
Bundan issi cüllâbla içürüp bir mikdâr yün ile kendüde götüreler ki derhâl vazʿ-ı 
haml eder. [14] Ve sarʿüʼs-sıbyân içün ki ana ümmüʼs-sıbyân dahı derler, issi süd ile 
yarım dânk cedvâr içüreler, kerrâtla [15] tecribe olınmışdur. Ve hummâ-yı rubʿa her 
gün iki dânk cedvârı ısıcak cüllâbla yedi güne degin içüreler, ammâ [16] evvel ten-
kıye-i beden eyleyeler ki dahı muvâfık gelür. Ve diş agrısıyçün mercimek mikdârın 
diş dibine tutalar [17] yâhûd tılâ edeler. Ve balgamdan olan göz agrısıyçün içine 
tamzuralar. Eger safrâvî göz agrısı ise kapagına [18] süreler. Balgamî ve safrâvî göz 
agrısınun farkı oldur ki balgamînün agrısı sâkin olup ammâ [19] safrâvînün agrısı ve 
harâreti ve su akması ziyâde olur. Ve bâh ziyâde olmakçün ʿazîm eseri [20] vardur. 
Yarım dirhem üzüm şarâbıyla içüreler, nuʿût-ı tâmm getürür. Hind hükemâsı kavli 
üzere lâgar kimesneleri [21] semürdür ve derler ki beyâz behaka ve barasa tılâ ey-
leseler nâfiʿdür. Ve Hind hükemâsı mücerrebâtında dahı bu [22] dârûnun hakkında 
yüz yigirmi ʿillete devâ yazmışlar. Eger bir kimse hunnâk olsa bogazına dürteler. 
[23] Sâhib-i İhtiyârât kavli üzere dahı bu mahalle gelince mücerrebdür demiş. Ve 
sâhib-i İhtiyârât ve [24] Minhâc kavli üzere tabîʿatı hâr u yâbis ve latîfdür. Sâhib-i 
Takvîm ve Mesîh kavli üzere tabîʿatı [25] üçünci derecede hâr u yâbisdür. Sâhib-i 
Takvîm der ki bu dârû karha-ı emʿâ getürür, ammâ suyınun [içine] [86b] [1] kızmış 
demür pâresi bıragılsa anı ıslâh eder. Sâhib-i Minhâc kavli üzere bunun bedeli üç [2] 
vezni kadar zurunbâddur. Ve baʿzı Yûnânî tıb kitâblarında gerçi zurunbâdı bedel 
yazmışlar ve nice müʾellifler [3] zurunbâd buna bedel olmagı makbûl tutmamışlar.

Cezb: Hurmâ agacı beynisidür. İhtiyârât kavli üzere [4] cim bâbınun âhirinde 
cümmâr deyü zikr olınur.

Cırcîr: Yabân kerdemesidür. Kıcı bunun bôstânîsidür [5] Türkî; kîkîz Fârisî; kirkîrâ363 

363 N. كركيرا

220 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Süryânî; evrûs364 Rûmî; evrumus365 Yûnânî; kârdoma Rûmî; evrugâ [6] Rûmî ve 
Lâtîn; rûkâ Rûmî ve Lâtîn; vîsnef366 Nemse ve Mâcar; rôkete Fırânca; gârgîr ʿİbrî; 
gârgîr [7] sel âfer367 ʿİbrî; kehzek Şîrâzî. Cırcîr dedükleri iki nevʿ olur ve her nevʿi 
yine ikişer nevʿdür. Berr[î] nevʿine [8] cırcîr derler, bôstânîsine Türkçe kıcı derler. 
Keff-i ʿâyişe ve bakla-ı ʿâyişe dahı derler. Bir nevʿine eyhukân [9] dahı derler. Aʿlâsı 
bôstânîdür ki keff-i ʿâyişe ve cırcîr, Fârisîde kîkîz ve Şîrâz’da kehzek derler. Ve iki [10] 
nevʿi dahı vardur hardala benzer, eşek turpına dahı benzer. Baʿzılar oldur derler. 
188 rakamlu kitâba nazar olına. [11] Geldük cırcîr tabîʿatı üçünci derecede hâr ve 
evvelde yâbisdür ve evvelde rutûbeti vardur. Yûhannâ kavli üzere [12] ikincide hâr 
u yâbisdür. Bunun suyı yaralarun âsârın giderüp ve südi akıdur. Müheyyicdür, [13] 
müneffihdür ve müsahhindür. Ol ecilden bâhı tahrîk eder. Ammâ musaddiʿdür ve 
sedr ve zulmet-i ʿayn getürür, illâ [14] mârul ve hindibâ ve semizlik otı ve sirke ıslâh 
eder. Cırcîr menîyi ziyâde eder, nuʿût-ı tâmm getürür. Ve [15] ibni ʿirs yaʿnî gelincik 
ısırdugına şarâbla yedürseler zararın defʿ eder. Ve Havâss’da cırcîri dögüp [16] suyını 
ekşi nâr kökine dökseler enârı tatlu eder demiş. Cırcîr-i berrî yabân hardalıdur 
demişler. Bevli [17] gâyet idrâr eder. Bôstânîsi bu nevʿinden keskin ve tîzdür. Tohmı 
hardala bedeldür. Eger tohmını sahk edüp [18] çıgıda sürseler gidere. Ve rûfidân 
yumurdaya tuz yerine saçup yeseler cimâʿı gâyet kavî etdüre. [19] Ve aç karnına 
yeseler koltuk kokusın defʿ ede. Ve sıgır ödiyle dögüp gövdede çıbandan kalmış [20] 
deri karardugına ursalar karasın gidere. Tohmıyla ve suyıyla kara behakı yusalar 
fâʾide eder. Ve şarâb-ı [21] reyhânla içseler bevli ve südi akıda ve agulu cânavarlara 
dahı fâʾide eder. Ve tohmını sikencübîn ile yâ issi [22] suyıla içseler balgam kusdura. 
Bunı çok yeseler kanı tahrîk eder ve çok müşevveş düşler görür, [23] illâ hindibâ 
ıslâh eder. Bunun tohmınun bedeli hevîc tohmıdur dediler. Baʿzılar pırasa tohmı 
bedeldür derler. Sâhib-i [24] Takvîm yüzerlik dahı bedeldür der.

Cırcîr-i mâʾ: Su kerdemesi. Kaz ayagı kerdemesi dahı derler ve sîr derler. [25] 
Kurretüʼl-ʿayn deyü zikr olınur.

Cirmdânık ve Cirdmânık: Bunun içün çok ihtilâf  etmişler. Girdmâne [87a] [1] 
ve girdmadâne deyü kefde zikr olınur.

Cırcîr: Bakladur. Baʿzı nüshada yabân baklasıdur derler ki türmüs deyü [2] zikr 
olındı.

364 N. اوروس
365 N. اورمس
366 N. ويسنف
367 N. غاغيرسل افر

M E t İ N 221

www.tuba.gov.tr



Cırcîr-i mısrî: Termiye derler. Yabân baklasıdur ki zikr olındı.

Cernûb: Halbûbdur. Hı bâbında [3] zikr olınur.

Cerâd: Çekirge Türkî; melah Fârisî; lûkûsta Lâtîn; akrîdûs Rûmî; lânkûsta [4] 
İspânya; largûste Fırânca; hâgâb sûlgâm368 ʿİbrî; hargôl ʿİbrî; gâzâm ʿİbrî; yelk369 
ʿİbrî; [5] arbeh370 ʿİbrî; yûhanâ-yı veslemît371 Süryânî; ʿasârînâ372 Süryânî, sapûret 
kerâmim373 Süryânî; mesteka374 [6] İbrî, Rûmî. Çekirge Şeyh Dâvud kavli üzere 
ʿIrâkdan gelür. Aʿlâsı semiz, iri ve kanadsız olmakdur. [7] Tabîʿatı ikinci derecede 
hâr u yâbisdür. ʿUsrüʼl-bevle tütsi eyleseler müfîddür, husûsan ʿavratlara muvâfık-
dur. Eger [8] on iki çekirgenün başın ve ayakların ve etrâfın fiʼl-cümle kesüp yalınuz 
gövdesin kuru mersîn [9] yapragıyla istiskâ ve taktîrüʼl-bevl ashâbına içüreler, gâyet 
nâfiʿdür. Ve tütsi etmek bevâsîre dahı [10] eyüdür. Ve bunı kavurup ʿakreb ısırdugı-
na yedüreler. Eger bunun yumurta ve içini kelefe tılâ etseler [11] nâfiʿdür. Ve uzun 
ayaklu uzun çekirge hummâ-yı rubʿ içün üzerinde götürse hummâsı gide. Çok [12] 
çekirge yeseler cereb ve hıkke getüre, ammâ semiz otı ve hıyâr tohmı ıslâh eder. 
İbni Baytâr kavli üzere [13] çekirge ayagını dögüp sigillere ursalar gidere. Ve göden 
çekirge dedükleri büyük çekirgeyi kavurup [14] ʿakreb sokdugına yedürseler fâʾide 
ede. Şeyh Dâvud kavli üzere cüdâma biʼl-hâssiyye nâfiʿdür. Ve deniz çekirgesini [15] 
yedürseler cüdâmı artık olmaya. Ol takdîrce ibtidâlarında yedürmege kasd edeler.

Cerâdüʼl-bahr: Deniz çekirgesi Türkî; [16] kerevit Türkî; küçügine teke derler 
Türkî; melahüʼl-bahr ʿArabî; kârîdes Rûmî; melah-ı deryâyî Fârisî; mâhî erbiyân 
[17] Fârîsî; kâmarôn İspânya; karîdes ehl-i Mısr; Bunun [18] menfaʿati elif  bâbında 
[erbiyân deyü] zikr olındı ve re bâbında rûbiyân deyü zikr olınur. Ammâ rûbiyân 
deyü uskûmrî [19] balıgına derler. Ammâ bu mahalde çekirgenün tabîʿatı hâr u ratb-
dur. Suyıla ve tuzıla bişürseler cüdâm ʿilletine fâʾide eder, [20] bâhı ve menîyi ziyâde 
eder. Ammâ bunı tuzlu saklarlar, kurudurlar. Anı yemek yaramazdur. Tâzesi aʿlâ-
dur. [21] İstâkôz dedükleri bu tabîʿatdadur, ammâ bundan sakîlrekdür ve issirekdür. 
Cimâʿa ziyâde kuvvet verür. [22] Baʿzılar sakankûra bedel derler. El-hâsıl mukavvî 
oldugına şübhe yokdur.

Cirdân: Sıçandur. Fârisîde [23] mûş derler. Fede fâre zikr olınur.

368 N. حاغاب صولغام ; H. حاغاب صولعام
369 N. يلق
370 N. اربه
371 N. يوحناوسلميت
372 N. عصارينا
373 N. صپورت كراميم
374 N. مستقه
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Cerâsiyâ: Kirâzdur. Karâsiyâ [ve] kerâsiyâ deyü [kaf  ve kef] bâblarında zikr 
olınur. [24]

Cürcâniyye: Terkîbdür. Miʿdeye muvâfık ve muʿtedil ve cigere fâʾidelüdür. Ammâ 
gögsi zaʿîf  olana ziyân [25] eder, illâ mahlebiyye ıslâh eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Cirrî: Yayın balıgıdur. İbni Baytâr kavli üzere Nîl-i Mısr’da [87b] [1] olur. Agzı ve 
burnı uzun olur. Yahûdîler yemez. Yûnânîler silûrîs ve Rûmîler hîvâris375 [2] derler. 
Tuzlayup turşî etseler gıdâsı az olur. Balık envâʿı sinde semek deyü zikr olınur. 
[3] Şeyh Dâvud kavli üzere bunun alt çenesinde kemükleri yokdur. Tabîʿatı evvel 
derecede [4] hâr ve ikincide yâbisdür. Öyken kasabına ve sill ve kurûhına ve kazf-ı 
deme bundan yeseler nâfiʿdür. [5] Riyâha ve arka agrısına ve ʿırkuʼn-nisâya nâfiʿ ve 
ihtikâna dahı nâfiʿdür. Ve demren ve diken üzerine [6] ursalar cezb edüp çıkarur. 
Bunı tuzlu yemek yegdür, ammâ öykene zararı vardur, illâ sikencübîn [7] ıslâh eder.

Cerâ: Hayâtüʼl-Hayevân kavli üzere yılan balıgıdur. Mimde mâr-mâhîc deyü zikr 
olınur. [8]

Cerbûb: Siyâh harbakdur. Halbûb derler. Hıda zikr olınur.

Cerbûz: Bakla-ı yemâniyye deyü zikr olındı. [9]

Cezer: Havuç ve hevîc Türkî; gezer Fârisî; zerdek Fârisî; sıtafilîn Süryânî; dûhûs 
Rûmî; [10] lôtûs Yûnânî; lefkâ376 Rûmî; pâstinâkâ Lâtîn; pâstinî Nemse, Mâcar; 
sanâmôryâ İspânya; [11] pâstinâzis Fırânca. Sarı olan galîzrek olur, kırmızı nevʿi 
ratbdur. Hevîcün gıdâsı [12] şalgam gıdâsından azdur. Tabîʿatı ikinci derece âhirinde 
hârdur, evvelde ratbdur. Bâhı tahrîk [13] eder. Mülattıfdur, müshildür. Bevli yüridür. 
Ammâ geç hazm olur, nefhi vardur, yaramaz kan mütevellid olur. Gâyet [14] berk 
bişmek gerekdür. Ve âb-kâme ve sirke ve hardal ıslâh eder. Basrî kavlî üzere miʿ-
deye kuvvet [15] verür, miʿdede yelmeşik balgam olsa muvâfıkdur, ciger süddelerin 
açar. Turp gibi kendü [hazmı] güçdür, [ammâ taʿâmı hazm etdürür]. Eger etle [16] 
bişürseler aʿlâ olur, katʿ-ı balgam eder ve süddeleri açar ve arkaya ve bele kuvvet 
verüp şehvet-i [17] cimâʿı tahrîk eder. Eger ʿasel katup mürebbâ gibi bişürseler tez 
hazm olup rutûbeti az kalur, [18] harâreti ziyâde olur. Ol ecilden mukavvîdür ki bâhı 
ziyâde edüp menîyi arturur. Eger sirke [19] ve tuzıla turşî etseler cigere ve miʿdeye 
ve talaka muvâfıkdur.

Cezer-i berrî: Yabân hevîcidür. Sâhib-i Minhâc [20] behmendür der. Elifde eşkâkîl 
ve şında şakâkîl deyü zikr olınur.

375 N. حيوارس ; H. ميوارس
376 N. لفكا
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Cezer-i aklîtî: Yabân hevîcinün [21] bir nevʿidür. Şakâkîl tabîʿatındadur.

Cezmâzec: Ilgun yemişidür. Semeretüʼt-tarfâ deyü sede zikr [22] olındı. Fârisîde 
gezmâzek derler. Bunun cümlesi tı bâbında tarfâ deyü zikr olınur. Yemişinün [23] 
tabîʿatı evvel derece ibtidâsında hâr ve âhirinde yâbisdür. Baʿzılar evvelde bârid 
demişler. Eger buruna püfkürseler [24] kanını keser. Ve suyla sirke ile bişürüp talak 
üzerine yaku eyleseler nâfiʿdür. Ve öyken yaralarına [25] müfîddür. Mikdâr-ı şerbeti 
iki dirhemdür. Kan tükürenlere ve eski ishâle ve ʿavratlarun rahm rutûbetine ve 
[88a] [1] yerakâna fâʾide eder. Ve böy ısırdugına yaku etseler müfîddür. İshak kavli 
üzere başa zararı vardur, [2] illâ zûkû ıslâh eder. Bunun bedeli yarım vezni kadar 
enâr kabugıdur ve yarım vezni kadar kızıl anzurûtdur. [3]

Cezer-i mürebbâ: Hevîc mürebbâsıdur ki ʿasel ile ıslâh ederler. Lâtîfdür. Meselâ 
istiskâya nefʿ verür, Bâhı ziyâde [4] eder, bel ve arka agrılarına ve sadra muvâfıkdur. 
Sanʿatı mahallinde görile.

Cezʿ: Bir taşdur ki iki nevʿi olur. [5] Bir nevʿi Yemen’den ve bir nevʿi Çîn’den gelür. 
Hakkâklar [bu taşı] hakk edüp bununla yâkût ıslâh edüp [6] cilâ verürler. Ve dişleri 
dahı bununla yuyup pâk ederler, cilâ verür. Ve oglancıklara götürdürler ki [7] agız 
salyarı akmaz ve uykusı eyü gelür derler. Ve ʿavratlar togururken kendü saçı kılı ile 
götürürler, togururken [8] ıztırâb çekmezler.

Cüsrev-dârû: Hûlencân.

Cesmî: Demür dikenidür. Baʿzılar saʿtere benzer bir otdur demişler. [9] Esahhı 
demür dikenidür. Hasek deyü hâda zikr olınur.

Cisâd: Zaʿferândur. Zede zikr olınur.

Çeşmek: [10] Göz karaca otıdur. Çeşme-zen derler, baʿzılar habbetüʼs-sevdâ derler. 
Kara çörek otı kıyâs olınmaya. [11] Buna beşme ve teşmîzec derler ki zikr olındı.

Cass: Alçı kirecidür. Baʿzılar mutlak kirece cass derler, alçıya [12] cibs ve cibsîn 
derler. İhtiyârât ve İbni Baytâr ashâbı kavli üzere cibsîn deyü taʿyîn eylemişler. 
Fârisîde [13] İhtiyârât kavli üzere geç derler. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Sirke ile kay-
nadup yâhûd karışdurup [14] biraz tuzlayup andan burun kanı içün başa ve alnına 
sürseler kanı tutar. Ve kırılmış ve yerinden [15] ayrılmış kemüklere müfîddür.

Caʿde: Meryem saçı derler. Baʿzılar saʿter nevʿinden demişler. Sahrâlarda iki nevʿ-
dür. [16] Küçük ve büyükdür. Fârisîde gîsû-gûne derler, saç gibi demek olur. Büyük 
nevʿine Fârisîde ʿanber-i pîd derler. [17] Muhammed Temîmî kavli üzere fûliyûn 
derler. Küçük nevʿine Şîrâz’da gül-i ürbe derler. Aʿlâsı küçük nevʿi [18] ve Şâmî ve 
berrî ve tâze ve beyâz olmakdur. Ve isimleri caʿde ʿArabî; meryem saçı Türkî; hezye 
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Fârisî; [19] serîrgâ vâsâ377 Süryânî; fûliyûn Rûmî; kîmûdiyûn Yûnânî; lûsûn Diskûrî-
dûs; pôliyûm [20] Rûmî, Lâtîn; pôlyûr Efrencî, fûlyâs fûmâtus fûliyû Yûnânî, pôliyôz 
İspânya, forbiyûn [21] Yûnânî; ertâlîs Berberî. Küçük caʿdenün tabîʿatı üçünci de-
recede hârdur. Ve büyük nevʿi [ki] ʿanber-i [22] pîd derler, tabîʿatı ikincide hârdur. 
İkisinün dahı yübûsetleri ikinci [derecede]dür. Müfettih ve mülattıflardur. Tâzesi, 
[23] tâze yaralara nâfiʿdür. Kurusı, yaramaz ve fâsid, onılmaz yaralara nâfiʿdür. Eger 
sirke ile talaka yaku [24] eyleseler müfîddür. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Bevli 
ve hayzı akıdur, siyâh yerakâna nefʿ verür, yürekde [25] olan uzun sogulcanı ve hab-
büʼl-karʿı çıkarur ve cânavarlar ve ʿakreb ısırdugına müfîddür. Ve evlerde [88b] [1] 
buhûr edüp yâhûd otını veyâ suyını saçsalar haşerât durmaz, kaçarlar. Ve ʿusâresin 
ʿasel ile [2] göze çekseler rûşen edüp zulmetin giderür. Ve göze su inmek ibtidâsıyçün 
bundan şâf-ı [3] merâr ederler. Râziyâne ve tâze sogan suyıyla göze çekerler, nâfiʿdür. 
Caʿdenün miʿdeye zararı vardur [4] ve baş agrıdur. Kavl-i İshak hamâmâ ıslâh eder. 
Kavl-i sâhib-i Takvîm benefşe ıslâh eder. Kavl-i İbni [5] Baytâr cemîʿ aʿzâlarun süd-
delerin açar, kanı ve bevli yüridür. Ve kaynamış suyın içseler istiskâya [6] ve yerakâna 
fâʾide eder ve karında olan yılanı çıkarur. Sirke katup içseler talaka ve eski isitmelere 
[7] dahı müfîddür. Ve kaynamış suyın içseler yan başı agrısına fâʾide edüp nisyânı 
dahı giderür. [8] Bunun bedeli kurt düşürmekde ve bevl yüritmekde yaş enâr agacı-
nun kabugıdur ve rubʿı [9] mikdârı selîhe kabugıdur. Baʿzılar tag yarpuzıdur dediler.

Caʿfîl: Yûnânî lisânı üzere [10] ûzûbefhî derler bir devâdur. Elifde zikr olındı.

Cüʿal: Tonuzlan böceginün büyügidür dediler.

Caʿdetüʼl- [11] kınâ: Baldırıkara otına ehl-i Mısr caʿdetüʼl-kınâ derler. Küzbere-
tüʼl-biʾr ve persiyâvşân deyü zikr [12] olındı.

Çugundur: Çügündür ve pancar derler, şalgam gibi bir kızıl kökdür. Maʿrûfdur. 
Sinde silk deyü zikr [13] olınur.

Cüferrâ: Hurmâ bahârı kabugıdur. Kâfûle ve küferrâ derler. Kef  bâbında zikr 
olınur.

Ceftüʼl-bellût: [14] Bellûtun ikinci ince kabugıdur. Fârisîde pôst-ı bîrûn-ı bellût 
derler. Rûmîler cûfuliyû ve elâneye, [15] cümle Efrencîler pey de kûrâkûş378 derler. 
Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür ve kâbızdur. Akan kanları [16] gerü tutar, 
husûsan ʿavratlarun ola. Ve bagırsak yaralarına nâfiʿdür. Yüregi habs ve kabz eder. 
Ekseriyyâ matbûhı [17] istiʿmâl olınur. Kasık yarugına yaku olınsa muvâfıkdur. Bunun 
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bedeli kendü vezni kadar mersîn ve yarım [18] vezni kadar enâr kabugıdur ve yarım 
vezni kadar kızıl gül ki gül dügmesi derler. Baʿzılar cülnâr dahı bedeldür demişler. [19]

Cüft-âferîd: Cüft halk olmış demekdür. Sanavber şekli bir karış otdur. Başında 
iki dikeni vardur. [20] Bâdeme benzer ve yaprakları nohûda benzer, depesinde sarı 
helîlec gibi yemişleri olur. İçinde her yemişün üçer [21] perdesi olur, ol perde içinde 
beşer dâne boy tohmı gibi yemişleri olur. Tabîʿatı hâr u ratbdur. Baʿzılar [22] ikincide 
hâr, evvelde yâbisdür dediler. Bâhı ziyâde eder. Eger tohmından on iki dirhem 
koyun etiyle istiskâsı [23] olanlar [yedi gün] yeseler, suyın içseler şifâ bulalar. Ve yaş 
iken şeker ile mürebbâsın edüp yeseler cimâʿı ziyâde edeler. [24] Şeyh Dâvud husye-
tüʼs-saʿleb dahı cüft-âferîddür der.

Cül: Güldür. İnşâʾllâhu teʿâlâ vav bâbında verd deyü [25] zikr olınur.

Celbûb: Yohsul urganı derler ve bin kulaç dahı derler. Yapragı ʿaynî sarmaşıkdur. 
Leblâb [89a] [1] derler. İhtiyârât kavli üzere nûh ve ʿaşka ve hablüʼl-mesâkîn derler. 
İnşâʾllâhu teʿâlâ leblâb deyü lâm bâbında [2] zikr olınur.

Cülkâ379: Hayâtüʼl-Hayevân sâhibi kavli üzere yılanla balık cemʿ olup andan hâsıl 
olur [3] bir balıkdur. Bunun aslâ kanı olmaz ve kemükleri yumşak olur, etiyle bile 
yenür. Eger ʿavrat bunun [4] etini yese semirdür, der.

Cülnâr: Katmer enâr çiçegi Türkî; gülnâr Fârisî; Mısır dikeni Türkî; şevküʼl-mıs-
riyye [5] ʿArabî; gülnâr Fârisî; gül-i sad-berg Şîrâzî; verd rummâna Süryânî; kûtînûs 
Rûmî; rôdî polûde [6] Rûmî; evfînâ380 Yûnânî; filör de gırînâdû cümle Efrencî; rum-
mânüʼl-berrîyüʼz-zeker ʿArabî. Erkek enâr ve yabân [7] enârı çiçegidür ki enâr ver-
mez ve katmer katmer olur. Aʿlâsı Mısrî ve Fârisî olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede 
[8] bârid ü yâbisdür. Kavl-i Minhâc bunun ʿusâresinün tabîʿatı lıhyetüʼt-teys ʿusâresi 
tabîʿatı gibidür. [9] Yürekden akan kanı tutar, bagırsak yarasına ve eski yaralara nâ-
fiʿdür. Kasuk yarugına [dahı yaku olınsa] muvâfıkdur. [10] Ve dişleri muhkem eder 
ve ʿavratlar[dan] artık akan kanın tutar. Sirke ile ve ilik ile şişler [11] üzerine sürseler 
[şişleri] giderür. Eger sirke ile kaynadup mazmaza etseler agız harâretine ve agızda 
olan kûlâʿ [12] dedükleri sivilcülere muvâfıkdur. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemden iki 
dirheme dek câʾizdür. İllâ müvellid-i süddedür [13] ve başa zarar eder, illâ kesîrâ 
ıslâh eder. İbni Baytâr kavli üzere iki dirhemin içseler safrâvî ishâli ve miʿdede [14] 
ve bagırsakda olan rutûbet ishâlini dahı keser ve uyuzdan olan iç harâretin katʿ 
eder. Bunun bedeli enâr [15] kabugıdur yâhûd ceftüʼl-bellûtdur. Teyâdûk kavli üzere 
bunun bedeli kendü vezni kadar enâr kabugıdur. [16] Baʿzılar kendü vezni kadar 
tarâsîs bedeldür demişler.

379 N. جلكا
380 N. اوفينا
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Cül-i şîrîn: Gül-i nesrîn derler. Kendü beyâz, ortası [17] sarı sâde bir güldür. Verd-i 
çînî ve verd-i sînî dahı derler. Cül-i nesrîn dahı derler. Bunun şemm etmesi [18] 
bârid dimâga ve miʿde sovuklıgına nâfiʿdür. Ve cigere yaku etseler gâyet fâʾide eder. 
Nunda nesrîn [19] deyü zikr olınur.

Cüllâb: Münʿakid olmış şeker demekdür. Baʿzılar ʿasel ile baʿzılar sükker ile 
ederler. [20] Muʿtedildür, bürûdete mâʾildür, rutûbeti dahı vardur. Sıhhati hıfz eder. 
Tabîʿatı bârid ü ratbdur. Evvelâ humâra [21] nâfiʿdür, harâret-i ʿârızîyi sögündürür. 
Tabʿa kuvvet verür. Hummâlarun harâretini ve hiddetini ve ʿataşını sâkin [22] eder. 
İllâ bagırsak sızundusına ve yarasına muzırdur, illâ alma şarâbı ıslâh eder. Sanʿatı 
mahallinde [23] görile. Arpa herîsesine dahı cüllâb derler ve şekerden âb-ı şerbet 
eder, cüllâb derler.

Celbeheng: [24] Sarı diken tohmıdur. Cebel-i hindî derler, genc-i hût derler. Köki-
ne sarı türbüd derler. Zikr olındı.

Cülcülân: [25] Sâhib-i Müfred’de sîsemdür demiş. Sâhib-i Minhâc dahı bir kavilde 
sîsem demiş. İbni Baytâr haşhâş-ı [89b] [1] siyâh tohmı demiş,. Ammâ sâhib-i İh-
tiyârât cümle sehv etdi, tahfîfi kuru kişnîzdür der. Fârisîde [2] kişnîz-i huşk derler. 
Kefde zikr olınur.

Cülbân: Fik ve mürdümük derler, burçaga benzer bir dânedür. Huller [3] ve harfî 
dahı derler. Hı bâbında huller deyü hıda zikr olınur.

Celîd ve Cemed: Bu mahalde murâd olınan buzdur ki [4] cemed derler. Zîrâ celîd 
kıraguya ve toluya dahı demişler. Kar bahsi tahrîr olındukda se bâbında selc ve 
celîd [5] deyü zikr olındı. Geldük celîd buzdur. Tabîʿatı bârid ü ratbdur. Tabîʿat-ı 
ʿârızası yâbisdür. Mizâc-ı [6] aslîsi ratbdur. Yübûseti kendüye ʿârızdur, yaʿnî aslî de-
gildür. Ve derler ki derece-i gâyetde olan şeyʾ [7] yaʿnî bir nesne ki dördünci derece 
âhirinde bârid olsa yine harârete devr eder derler. Anunçün karda [8] ve buzda 
harâret-i ʿârızî vardur, her ne kadar ziyâde içseler ol kadar harâret verüp [9] tekrâr 
kar ve buz taleb ederler. Suyını issi diş agrısına tutsalar sâkin eder. Hazma azacık 
[10] kuvvet verür. Ammâ sinire ve miʿdeye ziyân eder ve yaşlu âdemlere zarar eder 
ve öksürük getürür, [11] husûsan miʿdesinde sovuk hılt olan kimselere muvâfık de-
gildür. Eger şöyle yeseler âdemi susadur. [12] Bogaza sülük yapışsa buz ve kar suları 
nâfiʿdür, düşürür. Kardan ve buzdan hâsıl olan [13] su eyü olmaz, latîf  degildür. 
Zîrâ her ne ki latîfdür müncemid oldukda tahlîli gider derler. ʿAsel dahı böyledür, 
[14] meselâ müncemid olan ʿaselün letâfeti ve kuvvet ve halâveti revâk gibi olmaz. 
Anunçün aʿlâ ʿasel revâk [15] kalup müncemid olmaz. Ve buza ʿArabda cemed, Fâ-
risîde yah derler. Meselâ karun ve buzun ve tolunun [16] ve kıragunun birbirinden 
farkı vardur. Buzun kardan farkı oldur ki farazâ eger müncemid olan su eyü ise [17] 
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kardan buz aʿlâ olur. Zîrâ aslı aʿlâ[dur], ferʿi dahı aʿlâdur. Eger aslı eyü degil ise 
buz dahı yaramazdur; [18] ol mahalde kar, buzdan eyü olur. Ve karıla buzun tabîʿatı 
ve menfaʿati birbirine yakındur. Ammâ zarûret [19] olmadukça ikisin dahı istiʿmâl 
etmeyeler. Zarûret olursa buz, kardan latîfdür.

Cillevz: Yabân [20] bâdemidür. Sâhib-i Minhâc ve sâhib-i Câmiʿ ve İbni Baytâr 
kavilleri üzere fundukdur dediler. Ammâ İhtiyârât [21] kavli cümlesi sehivdür der; 
cillevz lügati celgûze demekdür der. Takvîm ve sâhibüʼl-ʿAkâkîr kavli üzere [22] 
cillevz, celgûze-i hindîdür demiş. Hind sanavberidür demekdür. Ammâ İhtiyârat 
kavli üzere esahh [23] kavl budur ki cillevz, levzüʼl-berrîdür ki yabân bâdemidür. 
Anun yagına zeytüʼl-hercân derler ve ehl-i Magribü’l- [24] Aksâ ercân ve erkân 
derler. Fârisîde bâdâm-ı kûhî derler. Şîrâz’da buhrek derler. Menfaʿatde yine [25] 
celgûzenün kâʾim-makâmı olur. Tabîʿatı evvel derecede hârdur, baʿzılar ikincide 
derler. Evvelde yâbisdür. Azacık [90a] [1] rutûbeti vardur. Bâha kuvvet verür, 
menîyi arturur. Arka agrılarına ve ʿakreb ve böy ısırdugına nefʿ verür. [2] Ammâ 
hazmı güçdür, miʿdeden geç geçer, başa ziyânı vardur, illâ şeker ıslâh eder. Bunun 
bedeli celgûzedür. [3] Sâhib-i Minhâc celgûze habbüʼs-sanavberüʼl-kebâʾirdür demiş 
ki henüz zikr olınur. Cillevz fundukdur. Fe bâbında [4] funduk deyü zikr olınur.

Celgûze: Fısdukdur. Büyük sanavber yemişi derler. Hâda habbüʼs-sanavber deyü 
[5] zikr olınur.

Cülcülân-ı mısrî: Semm-i helâhil derler bir kökdür. Bîş deyü be bâbında zikr 
olındı.

Cülcülânüʼl-habeş: [6] Siyâh haşhâşun tohmıdur. Hı bâbında envâʿı zikr olınur.

Celencûne: Yarpuzdur. Saʿter-i fârisî derler. [7] Fûtenc-i berrî deyü fe bâbında zikr 
olınur.

Celmâsâ: Hıyârdur. Kavl-i İbni Baytâr hıyârüʼl-meʾkûl, kavl-i İhtiyârât [8] kased-
dür. Her biri bâblarında zikr olınur.

Cülnâr-ı cevzî: Hadd derler bir yaramaz şeyʾdür. Cülnârüʼl-cevzî dahı derler. [9] 
Hadd deyü zikr olınur.

Celîf: Endülüs lisânı üzere şît ve züvân derler. Bu iklîmde müstaʿmel degildür. [10]

Cild: Deri demekdür. Her nesnenün derisidür Türkî; pôst Fârisî; kelîzâ381 Süryânî; 
zîrmân Rûmî; [11] fiyûtûs382 Yûnânî; pîhî Rûmî; fulû383 cümle Efrencî; filôz384 İspânya.

381 N. كليزا
382 N. فيوطوس
383 N. فلو
384 N. فلوز
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Cildüʼl-maʿzüʼn-niʿâc veʼn-niʿâcî: Keçi [12] ve dişi koyun derisidür. Akan kan 
üzerine kosalar kanı tutar. Ve henüz selh oldugı mahalde, [13] tâze ve issi iken, darb 
olınmış ve sovuk almış ve yüksekden düşmiş ve kûlunc bedeni şeklinde [14] süst olan 
kimselere sarup içinde altı sâʿat yatursalar gâyet fâʾide eder. Eger hazz [15] ederse bir 
dahı edeler. Ve ʿArab ve Ekrâd ve Türkmân içlerinde bir kimsenün bedeninde agrı 
peydâ olsa tâze [16] derinün içine ahşamdan sarılup ertesi yine kalkup maslahatına 
ve hizmetine gider. Ve efʿâ [17] ısırdugına dahı böyle saralar nâfiʿdür.

Cild-i ibni âvâ: Çakal ve şakâl derler. Derisini kuduz it [18] talamış kimse kendüde 
götürse aslâ sudan havf  etmeye.

Cildüʼl-huff: Deve tabanı altındagı deridür. [19] Eyüsi eskimiş ola. Eger yakup âteş 
yanugına kosalar ve eger ayakda ve topukda sıyrundı olsa [20] ekeler, müfîddür.

Cildüʼl-kunfuz: Kirpi derisidür. Aʿlâsı büyük nevʿinün ola ve müsinn yaʿnî yaşlu 
ola. [21] Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Yanmış derisini dögüp ʿasel ile rubʿ isitmesi tutanla-
ra yarım dirhem içürseler [22] nâfiʿdür ve dâʾüʼs-saʿlebe dahı tılâ etseler müfîddür. Ve 
kanını cüzâm içün üç veyâ beş dirhem içürseler gâyet [23] nefʿ verür, on dört güne 
dek bu üslûb üzere içeler. Eger on dört güne dek [24] kanı fâsid olur deseler, meselâ 
bu hayvânı bogazlayup iki günlük içecek kanı alıkoyup [25] bâkî on iki günlük lâzım 
gelen kanı penbeye bulayup güneşde kurudup lâzım oldukda [90b] [1] issi su içinde 
kıyâs ile beş altı dirhem kanı koyup istiʿmâl edeler. Zîrâ cümle kanı bir kaba [2] 
koyup hıfz eylese fâsid olup râyiha peydâ olur. Kavl-i İshak başa ziyân eder, illâ 
ʿasel yâ kesîrâ [3] ıslâh eder. Bâkî ahvâli kafda kunfuz deyü zikr olınur.

Cülencübîn-i sükkerî: Gülengübîn-i mâʾ-i şeker Fârisî; [4] gülengübîn Türkî; 
rôzerhârî385 Rûmî; rôz çûkârî Efrencî; rôzer çûkârez İspânya. Türkçe buna [5] gül-
beşeker ve gün balı derler. Balgamlara ve balgamî kişilere ve her-bâr bilâ-ʿillet kabz 
olmaga ʿâdet ve tabîʿat [6] olanlara nâfiʿdür. Eger kabz ʿâdetce ziyâde ise beş dirhe-
min suyla ezüp içe. Kabzı az ise [7] üç dirhemin yiyüp muvâfık otlar suyı ki hindibâ 
ve şâhtere ve lisânüʼs-sevr suyı [ile, bunlar] bulınmazsa [8] çeşme [suyı] dahı olur, 
on dirhem kadar suyı gülengübîn üstine içeler. Andan mâʿadâ miʿdeye kuvvet [9] 
verür, hazma muʿîndür, ferah verür. Nefîs helvâdur. Sanʿatı mürekkebâtda [beyân 
olınmışdur] ve kef  bâbında [gülengübînde dahı] görilüp [10] zikr olınur.

Cülencübîn-i ʿaselî: Ballu gülengübin Türkî; gül balı Türkî; gülengübîn Fârisî; 
rôzerhârî memîlî [11] Rûmî; rôz çûkârî kûn melî cümle Efrencî; rôzer çûkârez kûn 
melôz İspânya. ʿAselî gülengübîn [12] ihtiyâr âdemlere muvâfıkdur, zîrâ miʿdeleri 
sovukdur. Sükkerî gülengübîn dahı tabîʿatı sovukdur. Fiʼl-cümle [13] ʿaselîsi müshil 

385 N. روزخارى
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degildür. Miʿde sovuklıgına ve yellerine ve istiskâya ve cigeri sovuklara ve sovukdan 
[14] olan sûʾ-i hazma ve cimâʿa nâfiʿdür, bâhı tahrîk eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Celhem: Kara çaltı [15] dikenidür. Baʿzılar sıçan dikeni [derler]. Köki siyâh olur.
ʿAyında ʿavsec deyü zikr olınur.

Cülencübîn: Gün [16] balı ve gül balı derler. Güneşde ederler. Baʿzılar şeker ile 
gül suyını güneşe korlar ve baʿzılar gül [17] yagıyla eder, tabîʿatı gülbeşeker gibidür, 
istiʿmâl ederler. Ve baʿzılar bal ile gül suyını karışdurup [18] güneşe korlar, ol dahı 
ʿaselî gülbeşeker olur ki zikr olındı. Ve bir nevʿini üzüm şîresinden [19] ederler. Börek 
tepsileriyle güneşe korlar, tez koyu olup ʿakîdelenür. Şîreden olan betmezden [20] 
latîfdür. Ve harâretlü kişiler şerbet edüp içseler muvâfıkdur. Eger içine karanfil ve 
issi ot korlarsa [21] harâretlü kimesnelere muvâfık olmaz. Kış günlerinde tatlu bula-
ma dedükleri betmezden aʿlâ ve latîfdür. Ammâ [22] asıl istiʿmâl olınan gülengübîn 
kefde zikr olınur, gül yagıyla olagelmişdür. Ve Fârisîde ʿasele dahı [23] gülengübîn 
derler. ʿAyın bâbında ʿasel deyü zikr olınur.

Cümmâr: Hurmâ beynisidür ki agacınun başında [24] bir beyâz şeyʾdür. Anun 
zarfın ʿArablar bir egri demür ile açarlar, andan su cemʿ ederler. Betmez ve şarâb 
[25] ederler, Magrib ʿArabları çok istiʿmâl ederler. Şarâbı cümle şarâblardan keskîn 
olur. Eger hurmâ beynine [91a] [1] azacık yara erişse ol hurmâ kurur. Ana şah-
müʼn-nahle derler ve kalbüʼn-nahle derler ki lübb-i nahldur. Fârisîde [2] magris-i 
dıraht-ı hurmâ derler, baʿzıları pîh-i hurmâ derler. Aʿlâsı tâze, tatlurak ve gevrek 
şekl olmakdur. [3] Tabîʿatı evvel derecede bârid ü yâbisdür, baʿzılar ikincide dedi-
ler. Kabzı dahı vardur. Bogaz huşûnetine fâʾide eder. [4] İshâl-i müzmine ve kan 
tükürenlere ve yüreginden kan gidenlere müfîddür. Ve arı soksa yaku edeler, [5] 
gidere. Yürege kuvvet verür, yanmış safrâyı teskîn eder, ammâ gögse muzırdur ve 
miʿdeden geç geçer, [6] elem verür. İllâ hurmâ yâhûd ʿasel ıslâh eder. Şeyh Dâvud 
kavli üzere şiddet-i habsden riyâh tevellüd eder, [7] illâ sikencübîn ıslâh eder.

Cümmârüʼn-nehr: Su pazusıdur. Cârüʼn-nehr deyü zikr olındı.

Cümeyl ve Cüml: Bülbül kuşıdur. [8] Hayâtüʼl-Hayevân kavli üzere bede bülbül 
deyü zikr olındı.

Cümân: Kuzgun otı. Cîl-dârû ve sagber [9] ve gîl-dârû derler. Serahs deyü sinde 
zikr olınur.

Cemelüʼl-bahr: Hayâtüʼl-Hayevân kavli üzere otuz [10] zirâʿ bir balıkdur.

Cemhûrî: Üzümden olan şarâblara derler. Sâhib-i Minhâc kavli üzere üç yıl 
[11] geçerse şarâb derler. Ammâ esahhı oldur ki cemhûrî cümle beyninde [nebîz]
ü’l-ʿınebe derler ki nısfı kalur. Sonra müselles [12] bişürürler, eger sülüsânı giderse 
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müselles derler. Eger rubʿ giderse mey-puhtenc derler. Şeyh Dâvud kavli üzere [13] 
az kaynayan üzüm suyına derler.

Cemed: Buzdur. Fârisîde yah derler. Henüz zikr olındı.

Cemelüʼl-hımâ: [14] Harmel deyü zikr olınur.

Cemed-i sînî: Güherçile ve bârût derler. Selc-i çînî deyü zikr olındı.

Cemisferem: [15] Baʿzılar feslegen nevʿidür derler. Baʿzılar feluskûn, baʿzılar rey-
hânun hurde yapraklusıdur derler. [16] Reyhân-ı süleymân deyü zikr olına. Sâhib-i 
İhtiyârât cemâhû süleymân dahı derler, der. Sâhib-i Minhâc [17] bunun kuvvetin 
ʿınebüʼs-saʿleb ile şîh kuvvetine benzer, müfettih ve münakkîdür, riyâhı ve nefhi 
teskîn eder [18] ve lüzûcâtı tahlîl eder, der.

Cemest: Baʿzılar buna cebelüʼl-lukam dediler. Hazret-i Fahr-ı ʿÂlem s.a.v. [19] 
hazretlerinün ravza-ı şerîfeleri olan Medîne-i Münevvere’den üç günlük yol Aʿrâb 
içinde [20] maʿdeni varımış, bir gök taşdur. Benefş renklü kırmızıya mâʾildür. Bu taş-
dan baʿzı zarf  edüp [21] içinden [bir] kimesne bir defʿa şarâb iç[se] ʿazîm mest olur 
derler. Ve bu taşı götüren kimesne nıkrîsden [22] emîn olur ve döşegi altına kosalar 
yaramaz düşden ve ihtilâmdan emîn ola. Ve buna cebelüʼl-lukam derler. [23] İsken-
deriyyede dahı bulınur. Ana dahı cebelüʼl-lukam derler, ammâ buna benzemez, 
gâlibâ gayrı olmakdur. Bunun [24] bir nevʿi dahı Yemen’de bir derede olur. Yumruk 
kadar taşlar bulurlar, kırarlar. İçinden bir şeffâf  ak taş [25] çıkar. Gâhi içlerinde dâne 
derler bir taş çıkar. Ammâ nâdir [bulınur] ve kıymetlü olur. Ol nevʿi sarʿa nâfiʿdür.

Cümmeyz: Ahmaklar encîri [91b] [1] Türkî; tîn-i ahmak ʿArabî; encîr-i beynevâ Fâ-
risî; tînâ ahmakâ Süryânî; cümmeyzâ Süryânî; şaykûmûr Rûmî; saykômûrus [2] Lâtîn; 
fîgî de môrîka Efrencî; fîgôz de môrkûz İspânyôl; sakmîm386 ʿ İbrî; benûs sakme387 ʿİbrî; 
yaglestîn388 [3] Dûskûrîdûs; inîkâsû kâsîn389 Yûnânî. İnîkâsû kâsîn demek Yûnânca 
ahmak encîri [4] demekdür. Agacınun budagından hâsıl olur bir encîrdür. Tatsızdur, 
hattâ Türkçe delüce encîr dahı derler. Südi [5] ziyâde olur. Sâhib-i Minhâc kavli 
üzere kuvvet-i câzibesi vardur. Bunun budaklarında ve agacında [6] encîr gibi biter. 
Bir yılda üç dört defʿa yemiş verür. Yaprakları tût yapragına benzer. Eger südini 
[7] hanâzîr gibi yaramaz şişlere ursalar ve bezlere yaku etseler müfîddür. Ve tabhı 
nezf-i deme muvâfıkdur. Yapragınun [8] ʿ usâresini arpa unıyla berk şişlere yaku olın-
sa münâsibdür, nefʿ verür ve hâm çıbanlara nazc verür. [9] Ve uşak ile talaka zımâd 

386 N. صقميم
387 N. بنوث ثقمه
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olınsa katı nâfiʿdür. Ve cânavarlar ısırdugına yeseler ve mahalline zımâd etseler 
[nâfiʿdür.] Ammâ miʿdeye [10] muvâfık degildür, tabʿı sürer ve az gıdâ verür. Meselâ 
yedükden sonra sikencübîn yâ gülbeşeker ıslâh eder. İbni Baytâr kavli [11] üzere 
bunun südini baʿzı cerâhatlara dürtseler tez bitüre. Bunı suyla yâ ʿasel ile içseler 
eski öksürüge [12] ve öykende ve gögüsde olan nâzleye fâʾide eder. Ve yapragını bir 
dirhem mikdârı sahk edüp içseler [13] tabîbler ʿâciz oldugı ishâli keser.

Cimcim: Yabân hevîcinün kökidür ki Rûmî nevʿine şakâkul, baʿzılar behmen 
[14] dahı derler. Şakâkul-ı mısrî dahı derler. Kavl-i sâhib-i İhtiyârât Sûdân içinde 
biter, geldügi vilâyetde dahı [15] olur derler, [ammâ baʿîddür]. Anda köki altun ve 
altun âlet ile çıkarurlar imiş. Vâkıʿda ol vilâyetde altundan gayrı [16] âlet olacak şeyʾ 
yokdur ve demür yokdur. Ve ehl-i Çîn beyninde dahı muʿteber kökdür. Baʿzılar 
Türkistân‘da [17] dahı bulınur derler. Ammâ Rûm’da çok olur. Çîn’de cimcim-i 
Hıtâyî derler. Rebve ve zîkuʼn-nefese ve hunnâka yarım dirhemi [18] istiʿmâl olınur. 
Bâhı ziyâde eder, cimâʿa kuvvet verür. Bedeni semirdür. Bâkî ahvâli elifde eşkâkîl 
[19] ve şında şakâkul deyü zikr olınur.

Cemel: Devedür Türkî; üştür Fârisî; iblâ Yûnânî; cemâlâ Süryânî; [20] kâmîle 
Rûmî; kâmelâ Lâtîn; kamellôz İspânyôl; cüzûr ʿArabî. Elde besledükleri devenün 
eger eti eger südi [21] eger devâ olıcak cigeri ve sâʾir endâmı cümle yabânî deveden 
sakîl olur. Yabânîye ʿurbân devesi derler. Eti ve zikr [22] olındugı üzere her ʿuzvı elde 
ve evde besledükleri deveden hafîf  olur. Aʿlâsı kızıl ve aşkar olmakdur. [23] Etini zeyt 
ve biber ve kemmûn ile bişürüp yeseler gâyet müfîddür. Ve üzerine mey-puhte 
içseler cimâʿı ziyâde [24] etdürür, zekeri kıvâma getürür. İnzâldan sonra dahı sâkin 
olmaz. Ammâ eti galîzdür, geç hazm olur ve ekser [25] dem-i sevdâvî hâsıl eder. 
Kavl-i Şeyh Dâvud tabîʿatı ikinci derecede hâr ve üçünci evvelinde yâbisdür. Eti, 
hummâ-yı rubʿa ve yerakân-ı [92a] [1] esvede ve harkatü’l-bevle nâfiʿdür. Deve 
etini istiʿmâl eden kimse elbette birâz hareket ede ve yatdukda [2] sol yanına yata ve 
mümkin olursa çok yemeye. Miʿde ve yürege ziyâde harâret verür. Ve rubʿ isitmesi 
[3] olanlar ve yan başı ve ʿırkuʼn-nisâ sâhibleri sirkesiz bişürüp yiyeler, anlara muvâ-
fıkdur, fâʾide eder. [4] Gayrılar sirke ve hardalla yiyeler. Ve etini yakup temregüye 
ursalar fâʾide eder. Ve ak cigerini ısıcak iken [5] çıgıda ursalar giderür. Ve ak cigerin 
çok [yeseler] göze zaʿf  verüp biʼl-âhire gözsüz kalur. Eger [6] kelb, deve ayagın yese 
bir gözi lâ-büdd kör olur. İnciginün iligini bir pâre yün ile ʿavrat tuhrdan [7] sonra 
kendüde götürse eri cimâʿ etdügi gibi yüklü ola. Kıgını kurıdup burna püfkürseler 
[8] ruʿâfı katʿ eder ve muvâfık otlar ile sâhib-i sarʿa içürseler nefʿ vere ve hanâzîre 
yaku etseler nâfiʿdür [9] ve beneklere ve sigillere ursalar müfîddür, ammâ bunlara 
yaş iken yaku edeler. Ruʿâfa kurusı yegdür. Eger [10] sidügin ciger şişine ursalar 
fâʾide verür ve cimâʿa kezâlik kuvvet vere ve serhoşa içürseler [11] fiʼl-hâl ayıla. Eger 
istiskâya ve talak katılıgına dahı bevline süd karışdurup içürseler müfîddür ve ci-
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ger [12] süddelerin açar. Ve derler ki devenün gözi Süheyl yılduzına düş olsa fiʼl-hâl 
ölür. Eger [13] deve kükrese burnına yarpuz suyı tamzursalar sâkin ola. Eger yünini 
yakup kan akan yerlere [14] ekseler kanı kese. Ve kürkini ʿaşk ehli ʿâşıklarun yenine 
baglasalar ʿaşkı zâʾil ola. Veʼl-hâsıl bundan [15] gayrı her ahvâli kendü [mahallinde 
tahrîr olınur, meselâ] lâm bâbında lahmı ve südi zikr olınur.

Cemisferem: Reyhân-ı süleymâniye deyü zikr olınur.

Cıntıyânâ: Rûmî nevʿine eşek turpı demişler [16] Türkî; cıntîsüʼl-melik ʿArabî; 
cıngıyâne Fârisî; cındıyâne Fârisî; [17] baklatüʼl-cıntîs ʿArabî; yendiyânî Yûnânî; 
cersefşâ Süryânî; çentıyâne Rûmî; centıyânâ Yûnânî; çentıyâne [18] cümle Efrencî; 
kûşed ve beşîşek Fârisî. Bu ot iki nevʿ olur. Biri ekser yaylaklarda ve karlu taglar 
[19] başında biter, Rûmîdür. Ve bir nevʿine cermekânî390 derler. Kızıl reng olur bir 
kökdür. Minhâc kavli üzere yapragı [20] cevz yapragına benzer ve yemişi başında 
olan çanak gibi bir şeyʾün içinde olur. Köki zerâvend-i tavîl gibi [21] uzun olur. Ve 
buna cıntıyâne demege bâʿis oldur ki Cıntîsüʼl-melik derler bir pâdşâh varımış. [22] 
Bu ot anda [maʿrûf] olmagla ol melike Şâh-ı cındî demişler derler. Aʿlâsı Rûmîdür 
ve gâyet kızıl olup [23] hoş-bû olmakdur. Tabîʿatı üçünci derecede hâr ve ikincide 
yâbisdür. Ciger ve talak süddelerin açar, hayzı ve bevli akıdur. [24] ʿAkreb ve sâʾir 
ısırıcılar içün yarım miskâl tiryâkdur. ʿAselle karışdurup ılıcak suyla cânavarlar [25] 
ısırdugı yere zımâd edeler. Ve ʿavrat bundan fetîl edüp kendüde götürse oglancıgı 
düşürür [92b] [1] ve çıkarur. Ve kuduz taladugına ve yılanlara ve zehr-i kâtillere 
tiryâkdur. Ciger ve miʿde agrısına ve zâtüʼl-cenbe muvâfıkdur. [2] Ve göz dârûların-
dan efyûn bulınmasa mücerred efyûna bedel bunı kosalar katı münâsibdür. Eger 
kökini ve ʿusâresini [3] behaka yaku eyleseler zâʾil eder. Ve kökini kezâlik ʿavrat fetîl 
gibi götürünse fiʼl-hâl oglancıgı düşüre. [4] İbni Baytâr kavli üzere bir dirhem kökini 
biber ve sadef  ve şarâbla agulu cânavarlar sokdugına içüre. Ve suyınun [5] bir dir-
hem mikdârın ʿ adalât süstligine ve yan başı agrısına ve sinir bozıldugına fâʾide eder. 
Ve bunı [6] dögüp cerâhatlara ve fâsid çıbanlara ekseler fâʾide verür. Çıntıyânenün 
kurusını pâreleyüp beş gün suda [7] ıslayup andan yumşayınca kaynadup ve suyın 
süzüp kıvâma getüreler, [andan istiʿmâl] edeler. Bu sudan behaka ve [8] göz şişine 
muvâfıkdur. Kavl-i İshak sadra zararı vardur, illâ ki iskûlûfenderyûn ıslâh eder. 
Kavl-i [9] Râzî bunun bedeli bir buçuk vezni kadar asârûn ve yarım vezni kebere 
köki kabugıdur. Baʿzılar zerâvend-i [10] müdahrec bedeldür derler. Kavl-i İbni Zühr 
ʿavratdan ziyâde hayz gelüp aslâ katʿ olmasa çıntıyânâ-yı rûmîyi hınnâya [11] karış-
durup alnına yaku etseler keser.

Cünd-i bîdester: Kunduz taşagı, kundus hâyası Türkî; kustûriyûn [12] ʿArabî, 
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Yûnânî; hazmiyân ʿArabî; miyân-ı har Fârisî kundus-ı kîrî Fârisî; hâye-i seg-i âbî 
Fârisî; testenûs [13] ʿArabî; temeddû391 ʿArabî; sîrmûş Fârisî; kâstî Yûnânî; eşkâd-
kerdâ392 Yûnânî; ahartûs Rûmî; kâstôr [14] Rûmî; kîber Lâtîn; beber Nemse; bîvârô 
İspânyôl; bîvayer Fırânca; kelb câyâm ʿİbrî; eksiyânûs393 [15] Yûnânî, kavl-i Şeyh 
Dâvud. Suda ve kuruda olur kundus derler bir hayvânun hâyalarıdur. Aʿlâsı ol [16] 
hâya cüft [olup ve] birbirine mülâsık olup ve derisi gâyet ince olmakdur. Derisi 
kalın olup [17] birbirine mülâsık olmayan nevʿi magşûşdur, ʿamelîdür. Meselâ zamg 
ve câvşîr ve cünd-i bîdester ile ve kan ile [18] yogururlar, koyun kavugına doldurup 
satarlar. Aʿlâsınun tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür, baʿzılar [19] ikincide 
demişler. El-hâsıl cümle issi devâlarun latîfidür. Meselâ sovuk sinirlere ve raʿşe 
ve hadere ve nisyâna [20] nefʿ verür ve sovukdan olan baş agrılarına buhûr etseler 
nâfiʿdür. Hayzı akıdur, nefhi tahlîl eder, ölmiş [21] oglanı çıkarur ve sonını düşürür. 
Kavl-i sâhib-i Minhâc mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Kavl-i sâhib-i [22] Müfrede 
ve İhtiyârât bunun iki miskâlin yabân yarpuzıyla içseler hayzı yüridür demişler, 
ammâ çokdur. [23] İllâ sâhibüʼl-ʿAkâkîr ve sâhib-i Takvîm buçuk dirhemden bir 
dirheme dek rızâ vermişler. Eger bunı dögüp [24] ve eleyüp göze çekseler cilâ verür. 
Eger sirke ile içseler bagırsak sancusın ve ınçkırugı giderür. Eger bir mikdâr [25] 
yün ile ʿavrat götürse rahimde olan sovuk yelini zâʾil eder. Ve ʿakreb sokdugına 
sürseler ve sirke [93a] [1] ile içseler agular mazarratın defʿ eder ve iç süddelerin 
açar ve sovukdan olan kulak sagırlıgına nâfiʿdür. [2] Ve mercimek kadarın nârdîn 
yagında eridüp masrûʿun başına sürseler muvâfıkdur. Ve bunı yagda [3] hall edüp 
felc ve hader ve sovukdan olan nıkrîse sürseler fâʾide verür. Eger yabânî ve eger 
hayvânî zehirlerün [4] mecmûʿına tiryâkdur, husûsan efyûn ve harbak ola. Ve sovuk 
felc ki balgam yâhûd rîhden ola, içmek ve tılâ ve hukne [5] gâyet muvâfıkdur. Ve 
ʿusrüʼl-bevle balgamî hıltdan ola, zeker delügine bir katre tamzursalar fiʼl-hâl defʿ 
ola. Kendü [6] kavli üzere Semmiyât kitâbında siyâh cünd-i bîdesterün bir dirhemi 
âdemi bir günde helâk eder der. İbni Cezzâr [7] kavli dahı böyledür. Sâhib-i Minhâc 
dahı boz renklü [ve] siyâh olanlar âdemi bir günde öldürür derler. İmdi buna [ʿilâc 
oldur ki] [8] torak otı ve yarpuz ve sibistânlı ʿ aselle kusdurup andan sonra tûrunc ek-
şisi vereler ki anun [9] pân-zehridür. Bulınmaz ise ekşi yemişler rubbı vereler yâhûd 
sirkeyi eşek südiyle vereler. Bunun bedeli kendü [10] vezni kadar egir ve yarım vezni 
kadar biberdür. Ve derler ki bedeli miskdür. Baʿzılar ekser bunun mikdâr-ı şerbeti 
bir dânk [11] yazmışlar. Buçuk dirhemden ziyâde vermeyeler. Eger derisinün bir 
pâresin taban altına sürseler nıkrîse fâʾide [12] ve oglancıklara ümmüʼs-sıbyân içün 
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burnına azacık süreler. Üç dirhem kunduz hâyasın on dirhem zeyte [13] karışdurup 
sovuk marazlarun cümlesine sürseler fâʾide eder.

Cencîdiyûn: Baʿzılar şâhteredür [14] dediler, baʿzılar Şâm iklîminde biter yabân 
hevîcine benzer bir otdur. İbni Baytâr dahı böyle demiş. Müstaʿmel degildür. [15]

Cüncer: Çoban tayagıdur. Tunûsda cüncer derler. Kavl-i İhtiyârât ve İbni Baytâr 
ʿayında ʿasâʾüʼr-râʿî deyü zikr [16] olınur.

Centûriye: Süpürge gibi bir otdur. Kantariyûn derler. İki nevʿ olur. Küçük kan-
tariyûn derler. [17] Çentûriyûn dahı derler. Efrenc lisânı üzere yüz dallu demekdür 
yaʿnî yüz budaklu demek ister. [18] Kafda kantariyûn deyü zikr olınur.

Cüncül: Bir otdur. Dımışk’da çok olur. Tabîʿatı evvelde hâr u ratbdur. [19] Tabʿı 
mülâyim eder. İssi mizâclulara muvâfıkdur. Bundan azacık yeseler eyü kan hâsıl 
olur. Bu vilâyetlerde [20] çok müstaʿmel degildür. Buna bedel helyûndur. Musavver-
de tasvîri müsbet degildür. Şeyh Dâvud bunı helyûn [21] nevʿidür der.

Cünbüdüʼr-rummân: Bôstânî nâr çiçeginün ibtidâ zâhir olan dügmesidür. Fâ-
risîde gül-i enâr-ı [22] bôstânî ve Şîrâz’da gulek-i nâr derler. Nefʿi gülnârdan aʿlâdur.

Cenâhüʼl-bîş: Kenger dikeninün bôstânîsidür. [23] Harşef  deyü hıda zikr olınur.

Cenâh: Anduzdur. Mutlak cenâh demek anduz demekdür. Râsen deyü rede [24] 
zikr olınur.

Cenâhüʼn-nesr: Bakladur ki zikr olındı. Bu dahı harşefe ıtlâk olınagelmiş.

Cenâr: Çenâr agacıdur [25] ki sınâr agacı dahı derler. Dalda dülb deyü zikr olınur.

Cünbîd: Saʿter otıdur. Sin saʿter ve sadda [93b] [1] saʿter deyü zikr olınur. Ve 
cümle çiçeklere dahı cünbîd derler.

Cenâh: Her kuşun kanadıdur. Aʿlâsı semiz biliç kanadı [2] olmakdur. Harâretde 
muʿtedildür. Hastalikden kalkmışlara gâyet muvâfıkdur. Büyük tavuk kanadı bun-
dan sakîldür. [3] Hastaya perhîzden ferâgata izin oldukda bir gün evvel kanadın 
yedüreler, ertesi etin yedüreler. [4]

Cennâ: Koca yemişidür. Bu ota baʿzı yerlerde semeretüʼl-kutlub derler. Kırmızı 
yemişi olur. Karvân tarafında [5] semmârî derler. Ehl-i Kudüs ʿankan394 derler. ʿAv-
ratları içüp yaku dahı ederler, rahimde olan sigilleri düşürür. [6] Endülüs’de dahı 
müstaʿmeldür. Bu diyârda müstaʿmel degildür. Kafda kutlub deyü zikr olınur.

Çûb-ı çînî: Çûb-ı [7] çînî köki Türkî; haşebüʼs-sîn ʿArabî. Hı bâbında haşebüʼs-sîn 
deyü zikr olına.
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Cevz-i ermânîyûs: [8] Kavl-i Şeyh Dâvud muhallisadur ki Türkçe nevrûz otı 
derler. Mimde zikr olınur.

Cevzüʼl-hindî el-kebîr-i deryâyî: [9] Yenidünyâ agacı meyvesidür. Büyük cevz-i 
hindîdür. Nunda nârçîl-i deryâyî ve kafda kôkô deyü zikr olınur. [10]

Cevzüʼl-enhâr: Baklatüʼl-hamkâya benzer, siyâh reng olur. Mesâne cerebine ve 
taktîrüʼl-bevle helyûn kökiyle [11] kuvveti ziyâde olur. Tohmı çanak gibi bir şeyʾün 
içinde olur. Bagırtlak kuşı bunı gâyet sevüp yerler. [12] Buna kîsâ dahı derler. Kafda 
zikr olınur.

Cevz-cendüm: Gevz-gendüm dahı derler ve harûʾüʼl-hamâm derler. Şîrâzîler 
gül-gendüm [13] derler. ʿArablar ʿakîcüʼl-cebîne der. Tabîʿatı hâr u ratbdur. Menîyi 
ziyâde ve bâhı tahrîk eder. Semizlik getürüp [14] hayz kanın katʿ eder ve demregüyi 
zâʾil eder. Toprak ve kil yiyenlere ol ârzûdan keser. Kavl-i Fûles bunun [15] kuvveti 
sovuklıkdur ve söyündüricilikdür.

Cevz: Koz Türkî; hasef  ʿ Arabî; girdegân Fârisî; gevz Fârisî; [16] gevzî Süryânî; kârîzî 
Rûmî; kârîdî Rûmî; mûrîfiyûn Yûnânî; nûsnesen395 hiyûglândis Lâtîn; [17] nûssen 
Nemse, Mâcar; nûvâz İspânya, nûteş396 Fırânca; egôz ʿİbrî; kâsilîs Yûnânî; şeviyikî 
ehl-i Mısr. [18] Aʿlâsı kabugı ince olup kaysî olmakdur. Tabîʿatı üçünci derecede 
hâr ve ikinci evvelinde yâbisdür. Baʿzılar [19] ikincide hâr u ratbdur dediler. Kavl-i 
Mesîh ikincide hâr, evvelde yâbisdür. Ammâ yapragı ve kabugı ve içinde olan [20] 
ince kabugı kâbızdur, tabʿı tutar. Kabugını yaksalar ıztırâbsız kurudıcıdur. Cevzi 
çigneyüp kararmış [21] şişlere, eger yara sonında dahı olursa, üzerine yaku edeler, 
karalıgını giderür. Cevzün samgını issi yaralara [22] sürseler muvâfıkdur. Cevz içi 
bagırsak sancularına muvâfıkdur, yeseler sâkin edüp tabʿı tutar, ammâ mürrî ile [23] 
yeseler tabʿı sürer. Çokca yeseler uzun sogulcanı ve namâz-bûrı çıkarur. Eger encîr 
ve sezâbla yeseler öldürici [24] zehirlerün pân-zehridür, eger evvel yeseler. Agular-
dan sonra yeseler fiʼl-cümle fâʾide eder. Baʿzılar havf  etdügi [25] yerlerde evvel bunı 
yiyüp andan ol mahûf  taʿâmı yerler. Eger ʿasel ve tuz ve sogan ile kuduz it [94a] 
[1] taladugına ve âdem ısırdugı mahalle ursalar muvâfıkdur. Ve taşra kabugını şarâb 
ve zeyt ile kaynadup [2] oglancıkların başlarına sürseler saçları siyâh eder ve kıl 
bitürür ve dâʾüʼs-saʿlebe dahı sürseler nâfiʿdür. [3] Ve iç kabugın yakup sahk edüp 
şarâbla karışdurup ʿavrat götürse hayz kanın keser. [4] Eger cevz agacı kabugın ve 
yapragın iki miskâl içseler [taktîrü’l-bevle nâfidür. Şerîf  kavli yeşil kabugını dögüp 
ve sıkup suyına bir mikdâr] bir mikdâr demür bokı karışdurup [5] bir hafta şöyle 
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durdukdan sonra sâfî süzseler bî-nazîr hizâb olur, saç ve sakal siyâh eder [6] ve harâz 
ve demregüye sürseler zâʾil eder. Kavl-i müʾellif  cevz olmayan iklîmde ol vilâyet 
âdemi cevz [7] yese anı öldürür. Yeşil cevzi suyıla kaynadup mazmaza etseler diş 
agrılarına ve diplerine ve [8] uyuşmış etlerine fiʼl-cümle muvâfıkdur. İssi mizâclulara 
cevz yemek muzırdur ve müteʿaffin ve musaddiʿdür. Lisânı [9] dahı agır eder, agza 
ve bogaza ziyân eder, illâ sikencübîn yâhûd haşhâş ıslâh eder. Ve bâdâmla eski [10] 
koz yemek gâyet yaramazdur. Basal-ı ʿunsul yemişi kadar ıztırâb verüp gaseyân 
ve gaşy ve gussa [getürür]. [11] El-hâsıl basal-ı ʿunsula eyledükleri ʿilâcı buna dahı 
edeler, ekşi alma rubbı ve koruk rubbı vereler. Bunun [12] bedeli kendü kadar hab-
betüʼl-hazrâ ve rîbâsdur. Baʿzılar cevz-i hindî bedeldür derler.

Cevz-i hindî: Büyük cevizdür ki [13] Hindî cevz derler. Nunda nârçîl deyü zikr 
olınur.

Cevz-i bevvâ: Mâzî kadar küçük cevzdür Türkî; cevzüʼt- [14] tîb ʿArabî; cevz-i 
hoş-bû Fârisî; gevz-bûyâ ve gevz-bûyâyî Süryânî; môskô kârîdî Rûmî; fûtîlenc 
mir397 [15] Yûnânî; nûş miristîkâ Lâtîn; nûş miristîkâ Nemse, Mâcar; mûskân nûş 
Lâtîn; nûvâz de espisya398 [16] İspânyôl; nûyes mûskâzes Fırânca; egôz musk ʿİbrî. 
Bunun aʿlâsı yaglu ve tolu olmakdur. [17] İçi summâkî mermer gibi ola. Tabîʿatı 
üçünci derecede hâr u yâbisdür. Nemeş ʿilletine, agız kokusına fâʾide verür [18] ve 
miʿdeye ve cigere kuvvet verür, husûsan fem-i miʿdeye ziyâde fâʾide eder ve sebele 
ve bâsaraya muvâfıkdur. [19] Tabîʿatı tutar, ʿusrüʼl-bevle nefʿ verür, kayʾı menʿ eder, 
eski talak agrılarına ve istiskâ-yı lahmîye fâʾide eder. [20] Bundan iki dirhem istiʿmâl 
olınur. Bunun bedeli bir buçuk kadar sünbülüʼt-tîbdür. Baʿzılar kendü kadar [21] 
besbâsedür derler. Kavl-i İshak öykene muzırdur, illâ ʿasel ıslâh eder. Kavl-i sâhib-i 
Takvîm tabʿı mümessekdür, illâ [22] cüllâb ıslâh eder.

Cevzüʼl-übhül: Ardıç kozagıdur ki ʿarʿar dedükleri eşcârun yemişidür. Semere-
tüʼl-ʿarʿar ve [23] elifde übhül deyü zikr olındı.

Cevzüʼl-kayʾ: Yemen servilerinün semeridür. Yemen’e mahsûsdur. Cümle Efrenc 
ve Rûm [24] nûş vômîkâ derler. Funduk kadar olur. Ve baʿzılar ceblehence benzer 
derler. Dânesi içinde bir dânesi dahı olur. [25] Kuvveti ak harbak kuvveti gibidür. 
Tabîʿatı ikincide hâr u yâbisdür. Balgam ve rutûbeti kayʾ etdürür. Mikdâr-ı şerbeti 
[94b] [1] nısf  dirhemdür. Felce ve lakveye nâfiʿdür. El-hâsıl sovuk balgamdan olan 
emrâza nâfiʿdür. Eger ahşamdan [2] yarım dirhemin bir miskâl enîsûn yâ râziyâne 
tohmı ile sahk edüp kifâyet mikdârı ʿasel ile maʿcûn [3] edüp issi suyıla içseler âsân 
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kayʾ etdürür ve aşagadan dahı bir mikdâr ishâl eder. Iztırâb [4] verürse kenger-zed 
ve kataf  tohmı ıslâh eder. Bunun bedeli bûre-i hardaldur.

Cevz-i mâsil: Tâtule derler. Ak [5] karanfil dahı derler, zehirdür Türkî; cevz-i 
mâsim ʿArabî; cevz-i mehâʾil ʿArabî; cevz-i mukâtil ʿArabî; cevzereb ʿArabî; cevz-i 
mâsâ [6] ʿ Arabî; cevz-i mâsil ʿ Arabî; gevz-i künâ Şîrâzî; gevzî mâsilâ Süryânî; kiyâfû-
riyûn Rûmî; ferûsmîn Yûnânî; [7] nûş mentelâ Lâtîn ve Efrencî; tatûre Hindî; sîrârû 
Temîmî; samâyâs399 Temîmî; dâtûre ehl-i Mısr; murk400 [8] ʿ Arabî. Bu ot iki nevʿ olur. 
Bir nevʿi cevzüʼl-kayʾ gibidür. Ve bir nevʿi dikenlü olur, meselâ ege ve törpi gibi olur. 
Kabugı [9] siyâh olur. Beyâz ve siyâh dahı olur. 97 siyâh mahallinde tasvîri görile. 
Tohmı İhtiyârât [10] kavli üzere bâdıncân tohmından büyücek olur. Kavl-i Minhâc 
tûrunc çekirdegi gibidür. Kabugı incedür. Başı [11] alma ve bâdıncân başına benze-
rekdür. Tabîʿatı dördünci derecede bârid ve rutûbeti dahı vardur. Ziyâde harârete 
[12] ve yankuya nefʿ verür, ammâ bir kîrât vereler. Zîrâ dimâga yaramazdur. Bunun 
bir dânk kadarı sinir verüp [13] serhoş eder. Kavl-i sâhib-i Minhâc bir dirhemi bir 
günde âdemi öldürür. Bu cevz-i mâsil gaseyân ve kayʾ ve nevm [14] ve sebt ve hader 
getürür, andan öldürür. Bundan ziyâde yeseler ʿilâc oldur ki kayʾ etdüreler. Natrûnı 
su [15] ve yagıla kaynadup kusdura. Andan tâze süd vereler yâhûd saʿter ile encüdân 
ve yabân yarpuzını sirke [16] ile kaynadup vere. Ve bu otun tâzesinün bir miskâli 
elbette âdemi öldürür. Ve yarım dânkını şarâbla [17] içseler ziyâde serhoş ve bî-hoş 
eder. Rûfes kavli üzere ʿasel ve mürrî ile kuduz ısırdugı mahalle [18] ursalar gâyet 
nâfiʿdür. Ve sirke ile arı sokdugı yere ursalar fiʼl-hâl sâkin eder.

Cevzüʼş-şevk: [19] Kavl-i Şeyh Dâvud tînüʼl-fîl derler bir agaçdur. Sûdân ve Habeş 
etrâfında biter. Yemişi cevze benzer, ince kabuklıdur. [20] Bunda yokdur.

Cevzüʼl-hams: Kavl-i Şeyh Dâvud yemişi funduk gibidür ve siyâhdur ve içinde to-
hmı kurtum-ı hindî [21] gibi olur. Ve agacında ancak beş ʿaded yemişi olur, ol ecilden 
cevzüʼl-hams derler. Tabîʿatı üçünci derecede hâr [22] u yâbisdür. Ahlât-ı ratbı ishâl 
eder, riyâh-ı galîzeyi tahlîl eder, süddeleri açar. Hindûstân’da çok [23] istiʿmâl ederler.

Cevzüʼl-kevsel: Cevzüʼl-kayʾ deyü zikr olındı. Baʿzılar ana benzer ammâ ol de-
gildür, derler.

Cevzüʼl-merc: [24] Tag kâknecidür ki hâda habb-ı kâknec-i kûhî deyü zikr olınur.

Cevzüʼs-serv: Serv kozagı Türkî; gevz-i serv [25] Fârisî; gevz-i kelâg Şîrâzî; gev-
zî servînî Süryânî; kûfîrûs Rûmî; mâgîres401 mechûl; kârîd[e] çipârissyû [95a] 
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[1] Rûmî; isfiryâdis402 Yûnânî; erâz egôs403 ʿİbrî; supressuk nûşes Lâtîn; supresen 
nûsen [2] Nemse, Mâcar; sipâres nuvâz İspânya; sipres nûyeş Fırânca. Aʿlası tâze 
olmakdur. Tabîʿatı bârid ü yâbis ve kâbızdur. [3] Kavl-i İshak evvelde hâr, ikincide 
yâbisdür. Kasuk yarugına çiriş ile yaku edeler, muvâfıkdur. Ve kanı keser, [4] aʿzâya 
kuvvet verür. Ve burunda ziyâde et ve yaradan lahm-ı zâʾid peydâ olsa bunı encîr 
ile dögüp [5] fetîl edüp buruna koyalar, ıslâh ede. Ve şarâbla ʿusrüʼn-nefese ve eksi 
öksürüge ve balgama ve nisyâna nâfiʿdür. [6] Bundan nısf  dirhemden nısf  miskâle 
degin istiʿmâl câʾizdür. Âdemîsine göre vereler. Eger kaynadup [7] rahmi ve makʿadı 
taşra çıkanlar içine otursalar nefʿ verür. Kavl-i sâhib-i Takvîm yürege ve sinirlere 
muzırdur, [8] illâ ʿasel ve bâdem yagı ıslâh eder. Kavl-i Câlînûs agız kokusın hoş 
eder, süddeleri açar, miʿdeye [9] kuvvet verür. Sovuk baş agrısına ki ʿasel ile ve gülâb 
ile tılâ edeler, nâfiʿdür. Kavl-i Diskûrîdûs [10] cigere ve miʿdeye ve talaka ve bagırsa-
ga kuvvet verür. Ve şakîka ki yarım baş agrısıdur, nâfiʿdür. ʿAklı tîz eder. [11] Kavl-i 
Fûles tabîʿatı ve kanı tutar ve bedenün kuvvetin ziyâde ve tamarlarda rutûbât eder. 
Kavl-i İshak [12] sufâr getürür, illâ ʿasel ıslâh eder, ki sufâr karın içinde peydâ olan 
sarı sudur. ʿİlâcı pelîd-i nâbıta derler [13] bir tamar vardur, anı kesmek iledür. Ahterî 
merhûmun şerhidür. Kavl-i Minhâc bunun bedeli yarım vezni kadar [14] übhül ve 
yarım kadarı kükürd ve yarım kadarı enâr kabı ve yarım kadar anzurûtdur.

Cevz-i isferem: Mersîn yemişidür. [15] Kavl-i sâhib-i Minhâc isferem ve ismâr 
mersîn ismidür. Elifde isferem, mimde mûrd-isferem deyü zikr olınur. [16]

Cev[f]-i hayvânâtüʼl-bahriyye: Cümle deniz hayvânlarınun içidür. Cilâ verür 
ve kurıdur ve mukavvîdür ve fiʿli engeç fiʿli [17] gibidür. Bâkî intifâʿı sad bâbında 
sadef  deyü zikr olınur.

Cevârişüʼn-bendâzîkûn404: Buna cevâriş-i [18] rûmî derler. Sovuk ve zaʿîf  cigerle-
re ve galîz yellere nâfiʿdür. Mürekkebâtda görile.

Cevârişüʼl-felâfil: Sovuk ciger [19] ve miʿdeye ve rutûbetden balgamı çok olanlara, 
galîz yellerden ve sovukdan sûʾ-i istimrâra ve hummâ-yı rubʿa [20] nâfiʿ ve bevli idrâr 
eder. Mahallinde görile.

Cevârişüʼl-mütevekkil: Oldur ki miʿdeyi kavî eder, sûʾüʼl-hazma gâyet [21] nâfiʿ-
dür. Mahallinde görile.

Cevârişüʼt-temr: Hurmâ cevârişidür. Miʿdesi sovuk, kursagı ekşi olanlara, şeh-
vet-i [22] kelbiyyeye, balgamî ve sevdevî hummâlara ve hâya sovuklıgına ve yellere 
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ve fezalât ve balgam çoklugından olan [23] ınçkıruga nâfiʿdür. Maʿcûnât-ı rûmîyye-
dendür. Mahallinde görile.

Cevârişü’l-cevzî: Fârisîdür. Cevz-i bevvâ cevârişidür. [24] İstitlâk-ı batna ve 
sûʾüʼl-mizâca ve miʿde sovuklıgına ve zaʿfına nâfiʿdür. Mahallinde görile.

Cevâriş-i sûsen: [25] Rûmîdür. Sûsen köki cevârişidür. Miʿde ve ciger zaʿfına ve 
istiskâ ibtidâsına nâfiʿdür. Mahallinde görile. [95b] [1]

Cevâriş-i tâlîsfer: Hind zeytûnı cevârişidür. Sovuk miʿde ve cigere ve galîz yelle-
re nâfiʿdür. Mahallinde görile. [2]

Cevâriş-i besbâse: Fârisîdür. Miʿde sovuklıgına ve riyâh-ı galîzeye ve sûʾ-i istim-
râya nâfiʿdür. Mahallinde görile. [3]

Cevâriş-i hubsüʼl-hadîd: Demür bokı cevârişidür. İstirhâ-yı miʿdeye ve bevâsîre 
ve miʿde fesâdına ve mizâcı fâsid [4] olanlara, levni çirkin olanlara nefʿ verüp bâhı 
ziyâde eder. Mahallinde görile.

Cevâriş-i habbetüʼl-hazrâ: Meneviş [5] yemişi cevârişidür. Bevâsîre ve miʿde 
sovuklıgına, sûʾüʼl-istimrâya nâfiʿdür. Mahallinde görile.

Cevârişüʼl-ütrüc: [6] Tûrunc kabugı cevârişidür. Yelleri tagıdur, hazma muʿîn ve 
agız kokusın hoş eder. Sovuk hafakâna nâfiʿ, [7] kalbe kuvvet verür. Mahallinde 
görile.

Cevârişüʼl-mülûk: Buna devâʾüʼs-sene derler. Zîrâ bir yıl geçer, andan ekle [8] sâ-
lih olur. Bununla mukayyid olanlarun bedeninde derd olmaz. Buna devâʾüʼl-mülûk 
dahı derler. Nâsûra ve seyelâna [9] ve sovuklara ve cemîʿ mafâsıla devâdur. Göze 
cilâ verür, bâhı ziyâde eder. Müdâvemet edenleri sıtma tutmaz ve âdemi [10] tez 
kocaltmaz. Baʿzılar buna seyyidüʼl-edviye derler. Mahallinde görile.

Cevâriş-i mastakî: Sakız cevârişidür. Sovuk [11] ciger ve miʿde yellerine ve agız 
yarı akan salyara ve balgama nâfiʿdür. Mahallinde görile.

Cevârişüʼl-müferrih: Kindî nâm [12] hekîmün teʾlîfidür. Hüzni ve gussayı zâʾil 
eder ve nefese ferah ve bedene kuvvet verüp levni sâf  eder [13] ve agız kokusın 
giderür. Deri hoş edüp yaramaz râyiha verdürmez. Sanʿatı mahallinde görile.

Cevârişüʼl-ʿûd: [14] Cevârişüʼs-sükker derler. Miʿdeyi kızdurur, taʿâmı hazm etdü-
rür, balgama ve rutûbata ve sovukdan olan sûʾ-i mizâca nâfiʿdür. [15] Mahallinde 
görile.

Cevârişüʼs-saʿter: Güyegü otı, kekik otı cevârişidür. Miʿdede, bagırsakda olan 
yellere nâfiʿdür, [16] hazmı kavî eder. Mahallinde görile.
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Cevârişüʼl-belâdur: Unutsalıga nâfiʿdür, zihni sâfî, fikri aʿlâ ve sahîh eder. [17] 
Levni güzellendürür. Mahallinde görile.

Cevârişüʼs-summâk: Summâk cevârişidür. Yüregi kavî eder. Yüregi gidenlere 
[18] nâfiʿdür. Mahallinde görile.

Cevâriş-i sefercelüʼl-müshil: Müshil ayva cevârişidür. Miʿdeyi hoş edüp [19] 
kuvvet verür, taʿâma iştihâ getürür. Kûlunca nâfiʿdür. Mahallinde görile.

Cevâriş-i sefercel-i mümessek: Kâbız ayva [20] cevârişidür. Yüregi gidenlere, 
miʿde zaʿfına nâfiʿ, kayʾ menʿ eder, sûʾüʼl-hazma müfîddür. Levni mütehassin eder. 
[21] Taʿâma [iştihâ] getürür. Mahallinde görile.

Cevârişüʼl-misk: Misk cevârişidür. Zaʿîf  miʿdelere, hafakâna ve bevâsîre [22] nâ-
fiʿdür. Mahallinde görile.

Cevâriş-i iskânkûr: İskânkûr cevârişidür. Bâhı arturur, bögregi sovuk olanlara 
[23] ve cimâʿdan kalmışlara nâfiʿdür. Mahallinde görile.

Cevârişüʼl-makliyâsâ: Zahîre ve bagırsak yarasına ve bevâsîre [24] nâfiʿdür. Ma-
hallinde görile.

Cevârişüʼt-tüffâh: Alma cevârişidür. Miʿde sovugına ve zaʿfına nâfiʿdür. Mahal-
linde görile. [25]

Cevârişüʼl-ʿanber: ʿAnber cevârişidür. Miʿde sovugına, hafakâna ve sûʾüʼl-haz-
ma, rahm agrısına ve koca âdemlere münâsibdür. [96a] [1] Mahallinde görile.

Cevârüʼl-encüdân: Kasnı cevârişidür. Yürek ve miʿde şişlerine ve karâkıra [ki] 
bagırsak [2] kurlaması[dur] nâfiʿdür. Mahallinde görile.

Cevârişüʼl-kâfûrî: Kâfûr cevârişidür. Sûʾ-i hazma ve zaʿf-ı miʿdeye ve balgam-ı [3] 
galîze nâfiʿdür. Mahallinde görile.

Cevârişüʼs-sîsâm: Hâmile ʿavratlar süfûfıdur. Semiz eder. Yaramaz şehveti ʿav-
ratlardan [4] giderür. Miʿdeye kuvvet, taʿâma iştihâ getürür, levni güzellendürür. 
Mahallinde görile.

Cevâriş-i şehr-i yârân: Miʿde [5] ve cigeri sovuk olanlara ve sarı suya ve yanmış 
sevdâya nâfiʿ, kûluncı ishâl eder. Sanʿatı mahallinde görile. [6]

Cevârişüʼl-müsemmen: Semiz eder bir cevârişdür. Hazma aʿlâ ve bâhı ziyâde 
eder. Bevâsîre nâfiʿdür. Mahallinde görile. [7]

Cevârişüʼl-harnûb: Süfûfüʼl-harnûb deyü sin bâbında zikr olına.

Cevâriş-i câlînûs: Bedene kuvvet [8] verür, yelleri tagıdur. Çok tebevvül edenlere 
ki sovukdan ve sovuk eyyâmda çok olur, bele kuvvet verür. Balgamı [9] ve öksürügi 
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giderür. Bâha kuvvet, nıkrîse, demregüye nâfiʿdür. Saçı siyâh eder. Mahallinde 
görile.

Cevzâbüʼl-mevz: [10] Terkîbdür. Menîyi ziyâde eder. Tabîʿatı hâr u ratbdur. Bevli 
idrâr ve tabîʿatı telyîn eder ve huşûnet-i sadra nâfiʿdür. [11] Gerçi hazmı güçdür, illâ 
şeker ıslâh eder. Mahalline bakıla.

Cevzâbüʼl-bıttîh: [Baklavâ ve börege ıtlâk olınur. Ve börek ve baklavâ içine dahı 
derler. Tatlu zamm olınursa baklavâ olur]. Aʿlâsı sükkerî olandur. Ve muʿtedi-
lü’l-halâve [12] olanun tabîʿatı muʿtedilüʼl-harâre ve ratb olur. Bevli ve menîyi idrâr 
eder. Lâkin müteʿaffinüʼd-demdür ve istihâlesi [13] dahı vardur. İllâ evvelinde ekşiler 
ve sonra kâbız yemişler ıslâh eder. Mahallinde görile.

Cevzâbüʼl-katâyıf: [14] Aʿlâsı cevz ve ʿasel ile olandur. Tabîʿatı hârre-i muʿtedi-
ledür, baʿzılar yâbisdür derler. Sayda idmân edenlere [15] nâfiʿdür. Ammâ ʿufûnet 
ihdâs eder, illâ tatlular ıslâh eder. Mahalline bak.

Cevzâbüʼl-hubz: Aʿlâsı hamîrlü [16] etmekden olmakdur. Tabîʿatı hârre ve ratbe-
dür. Nahîf  ve lâgar kimesnelere muvâfıkdur. Miʿdeden tez geçer. Kasabetüʼr-riʾe 
[17] huşûnetine ve suʿâle nâfiʿdür, tabʿı mülâyim tutar. İllâ içerüsinün yaşlıgına ziyân 
eder, evvel kâbız nesneler [18] yemek gerekdür. Ve taş hâsıl etdürür, illâ ʿasel yâhûd 
şeker ıslâh eder. Mahallinde görile.

Cevzâbüʼl-haşhâş: [19] Aʿlâsı ördek ve tavuk yagıyla olmakdur ki tabîʿatı harâret-
de muʿtedil olur ve ratb olur. Öksürüge [20] nâfiʿdür. Uyhu getürür, uyumayanlara 
muvâfıkdur. Öyken ve gögüs huşûnetine ve başdan inen nâzlelere fâʾide [21] eder. 
Taʿâmı geç hazm eden ahşâya zarar eder, illâ kâbız nesneler ile kuvvet vermek 
gerekdür. Ayva ve [22] gayrılar gibi kâbız yemişler vereler. Mahallinde görile.

Cevzâb-ı ahbîsüʼl-levz: Aʿlâsı tatlulıgı muʿtedil olmakdur ki [23] harâreti muʿtedil ve 
ratb olur. Menîyi ziyâde eder ve tâzelenür. Ammâ tez tahvîl olur. Hazmı güçdür. [24]

Cevzâbüʼt-temr veʼr-ratb: ʿArabda buna makrûn derler. Aʿlâsı Fârisi hurmâ ve 
temr-i âzâd dedükleri hurmâdan [25] olup ʿasel ve şeker ve zaʿferânlu olmakdur. 
Tabîʿatı harâret ve yübûset üzeredür. Bâh ziyâdeligine [96b] [1] muvâfıkdur. Tabʿı 
telyîn eder. Kûlunca ve emrâz-ı bârideye nâfiʿdür. Ammâ rûha keder verür, sevdâ 
arturur, cigere [2] ve talaka zarar eder. Ammâ ibtidâ ekşi enâr yeseler ıslâh eder. 
Mahalline bakıla.

Cevzer: Yabân armûdı gibi dikenlü bir [3] agaçdur. Yemişin kurudup sevîk edüp 
ishâl içün verürler. Buna bedel nabkadan gayrı yokdur. [4]

Cevz-i erkam: Berberiyye lisânı üzere âksâr derler bir otdur. Müstaʿmel degildür. 
Ammâ Mâlâ Yesiʿ kavli âksârdur der. [5] Elif  bâbında zikr olındı.

242 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Cuvlâk: Lâtîn lisânı üzeredür. Endülüs ʿAcemiyyesi üzere belâka derler [6] bir 
dikendür. Baʿzılar galat edüp dâr-ı şîşaʿân agacıdur dediler. Ammâ müstaʿmel 
degildür.

Cevher: İncüdür. Lâmda [7] lüʾlüʾ ve zelde zeheb ve elmâs, mimde mâs deyü ve 
sâʾir taşlar hâ bâbında hacerlerde zikr olınur. [8]

Cûşîsyâ: İbni Baytâr bunı Fârisî isimdür der. Bu bir agaçdur, inen uzun olmaz. 
Yapragı alma yapragına benzer [9] ve depecikleri şakâyıkuʼn-nuʿmâna benzer, yemi-
şi nohûd kadar olur. Eger yemişini taʿâmdan sonra yeseler miʿdede ve kasukda [10] 
ve sâʾir gövdede olan agrıları sâkin eder ve taʿâmı hazm eder ve bedeni kızdurur. 
Ammâ issi mizâclu kişiler [11] üzerine ekşi enâr suyı içeler.

Cîdâr: Yapragı pelîd yapragına benzer bir otdur. Yapragı gâyet yeşil olur [12] ve 
sarıya dahı mâʾil olur. Ammâ pelîd gibi yemiş vermez. Eger yapragın kurudup ve 
yumşak dögüp sovuk [13] suyla içseler kabz eder. Eger bal ve gül yagıyla karışdurup 
iki miskâl içseler zahîre fâʾide ede. [14] Ve yaş yapragın dögüp issi şişlere yaku etseler 
fâʾide eder. Ve yapragın bişürüp yırtılan yerlere [15] ursalar fâʾide eder. Ve kaynamış 
suyına ʿavratlar girüp otursalar rahimleri yaşlıgını giderür.

Ceyûş: [16] Mısır fıstukı derler, kestâneye benzer bir agaçdur. Aslâ müstaʿmel de-
gildür.

Cîl-dârû: Namâz-bûr otı ve kuzgun [17] otı derler, duhâ derler, gîl-dârû derler. 
Ammâ saʿterdür derler. Ammâ asıl serahs deyü sin bâbında zikr olınur. [18]
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H A R F Ü ʼ L - H Â ʾ

Hâşâ: Yabân yarpuzı nevʿi Türkî; yabân naʿnâsı Türkî; meʾmûn ʿArabî; sûmuş 
[19] ʿArabî; saʿterüʼl-hımâr ʿArabî; bûdine-i kûhî Fârisî; hâşâ Süryânî; timûn Rûmî; 
tîmûs Rûmî; akmûnîn [20] Yûnânî; rûmîş kendel Nemse, Mâcar; tûmilyû sâlserô 
İspânya; şîm Fırânca; kûrbîs ʿİbrî; [21] tûmes Yûnânî; saʿterüʼl-hımâr ehl-i Magrib. 
Baʿzılar buna yabân hardalıdur dediler, ammâ tahkîk yabân kekigi ve yabân [22] 
yarpuzıdur. Çiçegi çok olur, meselâ hurmâ çiçegi gibi olur. Ammâ kızıl şekl olur. 
Dalları adhîr gibi uzun olur. [23] Yapragı büyük caʿde yapragı gibi olur. Tag etekle-
rinde olur. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür, baʿzılar [24] ikincide demişler. 
Muhallil ve mukattıʿdur, hattâ dem-i münʿakidi dahı katʿ eder ve tahlîl eder. Bevli 
ve hayzı akıdur ve cenîni [25] çıkarur, süddeleri açar. ʿIrkuʼn-nisâ içün şarâb ve sevîk 
ile zımâd etseler müfîddür. Gögsi ve öykeni pâk eder [97a] [1] ve kan tükürmegi 
menʿ eder. Eger tuz ve sirke ile içseler balgam-ı keymûsı ishâl eder. Eger sirke ile 
balgamî şişlere [2] yaku olınsa tahlîl eder. Ve taʿâmda [yeseler] zaʿf-ı çeşme nâfiʿdür 
ve bâsıraya kuvvet verür, miʿde ve cigeri pâk eder. [3] Eger sahk edüp suyla ve ʿasel 
ile karışdurup iki miskâlin içseler kûluncı giderür ve bögrege kuvvet [4] verür ki 
mücâmaʿatı ziyâde eder. Agız ve bogaz agrılarına fâʾide ede. Mikdâr-ı şerbeti iki 
dirhemdür. Kavl-i Câlînûs [5] fâlice ve lakve[ye] ve nisyâna nâfiʿdür. Kavl-i En-
derûmâhes kavli üzere eger bunı dögüp ʿasel ile seretân [6] yaralarına dürtseler 
nâfiʿdür. Ve cüzâma dahı hammâmda tılâ olınsa muvâfıkdur. Kavl-i İshak öykene 
muzırdur, illâ naʿnâ ıslâh [7] eder. Bunun bedeli kendü kadar saʿter-i kûhîdür ve 
derler ki bir buçuk kendü kadar eftîmûndur. Ve bundan şarâb eder[ler], [8] latîfdür; 
taʿâma iştihâ getürür ve hazm etdürür ve balgamı ve kurtları ishâl eder. Kavl-i 
İbni Baytâr bunı [9] bişürüp ʿasel ile yeseler zîkuʼn-nefese ve rebv zahmetine fâʾide 
eder. Ve şarâbı sinirleri kavî eder ve [10] agulu cânavar sokdugına fâʾide eder. Meselâ 
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bundan bir bez içine bir mikdâr baglayup şîre içine koyalar, [11] yigirmi günden 
sonra ol şîreyi istiʿmâl edeler.

Hâfir: Tırnakdur. Zufr ve zılf  dahı derler. Zı bâbında zikr olınur. [12] Ammâ asıl 
hâfir Şeyh Dâvud kavli üzere gayr-ı meşkûk olan tırnaga derler.

Hâfirüʼl-mühr: Sûrıncândur. Sinde [13] zikr olınur.

Hâc: Türkçe kara yandak derler. Mısr’da, ʿIrâk’da ve Şâm’da ʿâkûl ve Şîrâz’da 
hâzâ ve Fârisîde [14] derek derler. Ammâ baʿzılar bu ota halenc demişler. Ammâ 
halenc bu ot ve bu diken degildür, hıda zikr olınur. [15] Ammâ hâc dedükleri bir yeşil 
dikendür, her-bâr yeşil olur. Bunun ʿusâresin göze çekseler aklık ʿilletini [16] giderür 
ve hîresin zâʾil eder. Çiçegi bevâsîre fâʾide eder. Yalınuz bu dikeni dögüp üç katre 
buruna [17] tamzursalar ve bir sâʿat geçdükden sonra hâlis benefşe yagı tamzursalar 
baş agrısın giderür.

Hâlûmâ: [18] Eşek mârûlıdur ki ebû halsâ ve şencâr deyü zikr olındı.

Hâfızüʼn-nahl ve Hâfızüʼl-etfâl: Bu iki ism [19] ferfiyûn ismidür. Ferbiyûn dahı 
derler. Fede zikr olınur.

Hâmâ aktî: Mürver agacıdur. Hıda zikr olınur.

Hâbisüʼn- [20] neft: Şeyh Dâvud kavli üzere dühnüʼn-neftîdür. Suʿûd etmekden 
habs etdügiyçün derler.

Hâfızüʼl-mevtâ [21] ve Hâfızüʼl-ecsâd: Kavl-i Mâlâ Yesiʿ kafda katrân deyü zikr 
olınur.

Hâfızüʼl-kâfûr: Biberdür. Zîrâ kâfûrı [22] biber saklar. Şeyh Dâvud kavli dahı 
böyledür.

Hâlikuʼş-şaʿr: Sarmaşıkdur. Yılan üzümi dahı derler. Fâşil deyü fede [23] zikr olı-
nur.

Hâfirüʼl-hımârüʼl-vahşî: Yabân eşegi tırnagıdur. Fârisîde sümm-i har-gûr 
derler. ʿUmrânîler sapûren sûs, [24] Rûmîler nencî de gâderô agriyâ ve Lâtîn ve 
Efrencîler ûngûs del âzinô de môntâniye derler. Bunun tırnagını yakup [25] içseler 
sarʿa nâfiʿdür. Ve külini zeyt ile karışdurup hanâzîre ve dâʾüʼs-saʿlebe tılâ olınsa 
ziyâde münâsibdür. [97b] [1]

Hâfirüʼl-hımâr: Hımâr-ı ehlî dedükleri eşek tırnagıdur. Fârisîde sümm-i har 
derler. Rûmîler nencî de gâderô; Efrencîler [2] ve Lâtîn ungûs del âzinô; ʿUmrânîler 
sapûren hamûr derler. Eger sag tarafı tırnagından zih-gîr edüp masrûʿ [3] götürse 
sarʿı zâʾil ola. Kavl-i Diskûrîdûs eşek tırnagın her gün bakla kadar mütevâliyen 
içseler sarʿa nâfiʿdür. [4] Ve zeyt yagıyla karışdurup hanâzîre tılâ etseler müfîddür 
ve dâʾüʼs-saʿlebe nâfiʿdür. Ve sovukdan olan yaruklara [5] zımâd olınsa muvâfıkdur.
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Hâfirüʼl-birdûn: Katır tırnagıdur. Hâfirüʼl-bagl gibi Fârisîde sümm-i ester; 
Rûmîler nencî mulârye; [6] Lâtîn, Efrenc ûngûs mûle derler. Bunı yakup külini sarʿ 
içün verseler zâʾil eder. Ve zeyt ile karışdurup [7] dâʾüʼs-saʿlebe ve hanâzîre tılâ olınsa 
muvâfıkdur.

Hâsîs: Baʿzılar devâ-yı fârisîdür derler. Baʿzılar devâ-yı ermenî [8] derler. Ferfiyûn-
dan kavîdür. Kavl-i Minhâc tabîʿatı dördünci derecede hâr u yâbisdür. Bundan bir 
dirhem kadarı kâtildür. [9] Miʿdeyi yakar. Buna ʿilâc tâze süd içürüp ve arpa suyı ve 
kar ve cüllâb içüreler ve kurs-ı kâfûr vereler. ʿİlâcı [10] [içün tahrîr olınmışdur, nefʿi 
yokdur.]

Hâlibî: Südlügen nevʿidür derler. Etrâtîkûs dahı derler bir otdur. Ekser emcek 
şişlerine [11] yaku ederler. Ol ecilden bu isimle tesmiye olınmışdur. Kavl-i sâhib-i 
Takvîm elde götürseler dahı nefʿi vardur, [12] emcek şişlerin giderür.

Hâlûm: Penîr nevʿindendür. Ehl-i Mısr cübn-i hâlûm ve cübn-i halûm derler. Cim 
bâbında zikr [13] olındı.

Hârûd: Cünd-i bîdester hayvânınun ismidür. Kundus derler ki cim [bâbında 
cünd-i bîdester deyü] zikr olındı.

Hubûb: Tohumlardur. Baʿzısın henüz [14] zikr ederüz ve baʿzısın dahı her dev[â] 
zikr olındukda lâzım olan habbı bile zikr olınur.

Hubârâ: Toy [15] kuşıdur. ʿUlûfes dahı derler. Fârisîde çerz derler, ammâ çerz bu 
degildür. Bu kuşun tabîʿatı hâr u ratbdur. [16] Eti kaz etinden hafîfdür derler, ammâ 
baʿîddür. Tavukdan sakîldür. Riyâhı teskîn eder, ammâ mafâsıla zarar eder, [17] geç 
hazm olur. İllâ sirke ve zeyt ve dârçînî ıslâh eder. Bişüreler andan sonra [ʿaselî] 
helvâ ve zencebîl mürebbâsı [18] yiyeler. Eger iç yagını birazcık tuz ve sünbül ile 
dögüp nohûd kadar hablar edüp gölgede kurudup [19] mahallinde beş ʿaded habbı 
azacık issi suyla aç karnına içseler miʿdesi fâsid olan kişilere ve iç agrısına [20] fâʾide 
eder. Eger kursagında olan kanı, sünük derisini sahk edüp azacık tuzıla berâber 
[yine sahk] edüp [21] göze su inmek ibtidâsında çekseler bundan aʿlâ devâ olmaz. 
Ve yüregini bir beze baglayup kendüde götüren [22] kişinün uyhusı gelmez derler. 
Ve katısı içinde bir taş bulınur. Ol taşı burnı kanamış kimesne alnına [23] baglasa 
kanı kesile. Ve toy kuşı katısı rebv ve ʿusrüʼl-bevle ve ʿusrüʼn-nefes ʿilletlerine gâyet 
nâfiʿdür. Etini bişürdüklerinde [24] bâdem yagı katalar. Eger sovuk mizâclu kimse ise 
cevz yagıyla zeyt yagı katalar. Bir mikdâr hûlencân ve dârçînî [25] dahı katalar, suyı 
ol takdîrce marîze nâfiʿdür.

Hubâhib: Kavl-i Şeyh Dâvud tîbûb derler, büyük [98a] [1] sinek gibi ziyâ verür 
bir hayvândur. Şâm’da sirâcüʼl-kutr[u]b derler. Zîrâ ol, âdem gibi bir kökdür, dahı 
gece ziyâ verür. [2]
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Hubûb: Tohumlardur. Baʿzı henüz zikr olınur ve baʿzı mahallinde zikr olınur.

Habbüʼn-nîl: Çivid tohmı Türkî; nîl-dâne [3] Fârisî; bîrî ve nîlâ Süryânî; evâkşûs 
Rûmî; felsûn Yûnânî; ıspôrô esâtîn Rûmî; isâtis sâtû [4] Lâtîn; uvît Nemse; pâstel 
İspânya; pâstel de lingô âzûk Fırânca. Kurtum-ı hindî dedükleridür ki agacına 
[5] şecere-i ʿızlem derler. Bunun agacı sarmaşık gibi dolaşur. Gök çiçegi olur ve 
yapragına hat yazsalar fiʼl-hâl kararur. [6] Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. 
Baʿzılar evvelde ve baʿzılar üçüncide ve baʿzılar bârid demişler. Habbı oldugı [7] 
tohumlugı içinde üç dâne olur derler. Ak barasa ve behaka nâfiʿdür. Sevdâdan ve 
balgamdan olan galîz ahlâtı [8] ve yürek kurtını ve namâz-bûr sogulcanın çıkarur. 
Bunı gayrı devâ ile bile vermek gerekdür, yalınuz maʿkûl degildür. [9] Mikdâr-ı 
şerbeti bir buçuk dânkdan yarım dirheme degin câʾizdür. ʿIrkuʼn-nisâya ve nıkrîse 
muvâfıkdur ve mafâsılda [10] olan agrılu ahlâtun envâʿını sürer çıkarur ve bagır-
sagı pâk eder, miʿdeye kuvvet verür. Sinir tarafı süddelerin [11] açar, talak şişlerine 
müfîddür ve yanmış sevdâyı zâʾil eder. Mikdâr-ı şerbeti buçuk dirhemdür. Ziyâde 
tecâvüz olınsa [12] gaseyân ve gussa getürür. Âdâb budur ki bâdem yagıyla yaglayup 
ve helîle katalar, münâsibdür. Kavl-i İbni Baytâr [13] eger sakmûniyâ ve helîle yâhûd 
türbüd ile verseler ki buçuk dirhem ola, gâyet yelmeşik safrâ ishâl eyleye. Bunun 
[14] bedeli defʿ-i sevdâda yarım vezni kadar tohm-ı hanzal ve bir dânk vezni kadar 
hacer-i ermenîdür.

Habbüʼl-hazrâ: Meneviş [15] agacı yemişidür Türkî. Bôstânîsine butm ve bir nevʿi-
ne habbetüʼl-hazrâ derler. Sebz-dâne Fârisî; butmâsâ Süryânî; târmîşûs [16] Rûmî; 
çukûda îmrû Rûmî; tarmînûs Yûnânî; butm ʿArabî; ban Şîrâzî. Menevîş agacı üç 
nevʿ olur. [17] Birinün yemişine butm derler. Kabugı vardur, fıstuk gibidür. Bir nevʿi-
nün yemişine şâm fıstukı derler. Ve birinün yemişine [18] çitlenbik derler, müdevver 
yeşil dânelerdür. Bunlarun yemişleri yaglu olur. Mukavvîdür. Eger yemişlerinün 
eger yapraklarınun [19] eger samglarınun tabîʿatları birbirine muvâfıkdur. Ve üç 
nevʿi dahı olur, bir nevʿidür. Ammâ berrî nevʿinden mastakî [20] alınur, iki nevʿinden 
alınmaz. Menekiş çalısı derler. Asıl çıtlanbık dedüklerine darû-yı zarv derler. Zad 
bâbında zarv deyü [21] zikr olınur. Geldük butm yemişine ki Fârisîde ban derler. 
Aʿlâsı yeşil ve büyük ve tâze olmakdur. Tabîʿatı üçüncide, [22] baʿzılar ikincide hâr 
u yâbisdür. Baʿzılar harâreti yübûsetinden ziyâde ziyâdedür dediler. İssi mizâc-
lularun miʿdelerine [23] muvâfık degildür, geç hazm olup kem gıdâ verür. Ammâ 
sadrı ve bögregi tahsîn eder ve bevli idrâr eder, cimâʿ [24] şehvetin tahrîk eder. Böy 
sokmış kişilere bunı şarâbla yâ sirke ile içürseler nâfiʿdür. Cigeri pâk eder [25] ve 
sovukdan olan talak agrısına nâfiʿ, balgamî mizâca münâsibdür. Öksürüge ve felc 
ve lakveye nâfiʿdür. Ve bundan [98b] [1] çıkardukları yagdan dahı zımâd edeler ve 
zâtüʼl-cenbe dahı zımâd edeler. Ve dallarından yakup dâʾüʼs-saʿlebe tılâ [2] olınsa 
kılların bitürür. Yapragını kurudup ve dögüp dâʾüʼs-saʿlebe yaku olınsa müfîddür. 
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Ve samgınun [3] nefʿi mastakî nefʿine yakındur. Sad bâbında samgı zikr olınur. 
Ammâ habbetüʼl-hazrâ baş agrıdur. Baʿzılar agızda yara [4] peydâ eder derler, taʿâm 
iştihâsın giderür. İllâ sikencübîn ve ekşi yemiş rubbları ıslâh eder. Kavl-i sâhib-i 
[5] Minhâc kesîrâ ıslâh [eder], kavl-i sâhib-i Takvîm benefşe hamîresi ıslâh eder. 
Bulınmazsa cevz içi ve kendü kadar [6] Şâm fıstukı ve yarım vezni kadar bâdem içi 
bedeldür dediler.

Habbüʼl-âs: Mersîn yemişi Türkî. Aşı mersînine [7] âs-ı nebkî derler. Baʿzılar nebkî 
deyü çiçegine demişler. Elifde zikr olındı. Ve yabâni hurde mersînün yemişine 
mûrd-isferem [8] derler. Mimde zikr olınur. Mürd-dâne Fârisî; dâberâsâ Süryânî; 
mirsînû kûkî Rûmî; mîrtûs Lâtîn; [9] vîsek heldeber Nemse, Mâcar; mûrtâ İspânya; 
mivrât Fırânca; hadâs ʿİbrî; mirsîn Rûmî. [10] Mersîn dört nevʿ olur. Aʿlâsına âs-ı 
nebkî derler ki aşı mersînidür. Horâsânîdür. Ve Anatolı’da [11] Atana bagçelerinde 
olur ve baʿzı vilâyetlerde dahı olur. Agacı ve yapragı enâr agacına benzer, yemişi 
zeytûn kadar olur [12] ve ekser beyâz olur. Siyâhı dahı olur. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür, 
kâbızdur. Kavl-i Bukrât ikincide bârid [13] ü yâbisdür. Baʿzılar harâreti dahı vardur 
dediler, ammâ derece taʿyîn etmediler. Elbette tabʿı imsâk eder ve kan [14] tükürme-
gi giderür. Miʿdeye ve yürege kuvvet verür, bevli idrâr eder, öksürüge muvâfıkdur. 
Mikdâr-ı şerbeti [15] beş dirhemden on dirheme varınca câʾizdür. Bâtında olan 
yaralara nâfiʿdür. ʿAkreb ve böy ve sâʾir [16] cânavarlar ısırdugına şarâbla içürseler 
nâfiʿdür. Ve mesâne yarasına [dahı nefʿ verür.] Eger tâze[si ve] eger kurusı müfîd-
dür. Eger [bunı] şarâbla [17] bişürüp elde ve ayakda olan yaralara yaku eyleseler 
müfîddür. Kavl-i Minhâc tâzesin dögüp süd ile [18] göz şişlerine ursalar muvâfık-
dur. Kavl-i İhtiyârât mutlak cümle şişlere yaku olınsa münâsibdür. Bevâsîre [19] ve 
makʿad şişlerine ʿasel ile tılâ olınsa nâfiʿdür. Ve sahk edüp uyuz olan kelefe sürseler 
muvâfıkdur. [20] Ve suyı agızda olan sivilcülere nâfiʿdür. Kavl-i İshak bundan yemek 
mesâneye muzırdur, illâ samg-ı ʿarabî ıslâh [21] eder. Bunun bedeli yapragı suyıdur 
yâhûd yarım vezni kadar saʿterdür. Baʿzılar kendü vezni kadar saʿter dediler. [22]

Habbüʼl-belesân: Belesân habbıdur Türkî; tohm-ı belesân-ı mısrî Fârisî; dâber 
sâmâs Süryânî; karliyûn405 [23] Rûmî; vâfer semûn406 Yûnânî; kârpô bâlsamû cümle 
Firenk; bâlsâmûs Yûnânî; bâlsâmûm Lâtîn; [24] balsân ʿİbrî; kutuf  ʿİbrî; fesâmûr 
Temîmî. Kavl-i sâhib-i Minhâc buna heyyü fârîkûndur demiş, ammâ sehivdür. 
[25] İhtiyârât sâhibi dahı sehivdür demiş. Fârîkûn dedükleri heyyü fârîkûndur ki 
mahallinde zikr olınur. [99a] [1] Habb-ı belesân Mısrîdür, gayrı yerde olmaz. ʿAy-
nüʼş-şems nâm mahalde olur derler. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. [2] Bal-
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gam ve sevdâ ve öykende olan issi şiş içün nâfiʿdür. Öksürüge ve ʿırkuʼn-nisâya ve 
sedr ve sarʿ ve ʿusrüʼl-bevle ve cânavarlar [3] sokdugına nâfiʿdür. Habbınun mikdâr-ı 
şerbeti beş dirhemdür. Bunı kaynadup ʿavratlar içinde otursalar [4] rahimleri açar. 
Kavl-i Câlînûs eski ve yeni baş agrılarına fâʾidelü ve miʿde agrılarına müfîddür. 
Kavl-i Rûfes miʿde [5] sovuklıgına nâfiʿdür ve dâʾüʼs-saʿlebe ve dâʾüʼl-hayye kılların 
bitürür ve kıl köklerine kuvvet verür. Kavl-i Diskûrîdûs [6] miʿdeye kuvvet verür, 
taʿâma iştihâ getürür ve miʿdede olan balgamı giderür ve yan başı agrısına ve rebv 
[7] öksürügine ve zîkuʼn-nefese nâfiʿdür. Baʿzıları iki dirhemden üç dirheme dek 
câʾiz görmişler. Ammâ ekser iki dirhem [8] olan yagı olmakdur. Sâhibüʼl-ʿAkâkîr 
kavli üzere mikdâr-ı şerbeti beş dirhemdür demiş. Ammâ mesâne ve âlât-ı [9] bevle 
muzırdur, illâ kesîrâ ve mersîn yemişi ıslâh eder. Bedeli kendü kadar belesân köki-
dür, baʿzılar bir buçuk [kendü kadar] derler. Ve baʿzılar [10] yarım vezni kadar selîhe 
kabugı ve ʿöşri kadar besbâse dediler.

Habbüʼz-zelem: Habbüʼl-ʿazîz derler. Mısr’da kumda [11] biter. İgde çekirdegine 
benzer tatluca köklerdür, Kavl-i İhtiyârât. Bezr-i harşef  Fârisî; habbüʼl-harşef  [12] 
Şîrâzî; fülfül-i sûdânî şeh[r]-i Züll lisânı üzere; vâbrez elmâʾ407 Süryânî; evsîlûlîn408 
Rûmî; fikârsîn Yûnânî; [13] zekâd Berberiyye. Bu husûsda ihtilâf  vardur. Baʿzılar 
Mısr’da biten habbüʼl-ʿazîz ve habbüʼl-lezîz dedükleri degildür, [14] bu başka habdur 
dediler. Ammâ baʿzılar habbüʼl-ʿazîzdür dediler. Kavl-i İbni Mâseveyh tabîʿatı evvel 
derecede ratb, üçüncide [15] hârdur. Kavl-i ʿÎsâ evvelde ratb, ikincide hârdur. Kavl-i 
Minhâc hâr u yâbisdür. Rutûbet-i arziyyesi ve fazliyyesi [16] vardur. Menîyi ziyâde 
eder, şehvet-i cimâʿı tahrîk eder, bedeni semirdür, zekere kuvvet verür. Kavl-i Şerîf 
[17] eger bunı çigneyüp yüzde olan kelefe sürseler müfîddür. Çok yeseler baş agrıdur, 
illâ benefşe ıslâh [18] eder. Kavl-i Erbiyâsûs arka ve sovuk bögrek agrısına ve yan başı 
agrısına ʿasel ile her-bâr ziyâdece [19] yeseler giderür. Eger südde ısladup habbını ve 
südini yeseler bâha kuvvet verür.

Habbüʼt-tünd: Kurtum-ı hindî [20] tohmıdur. Habbüʼl-ʿusfur dahı derler. Kafda 
kurtum deyü zikr olınur.

Habbüʼl-ʿusfur: Buna dahı kurtum derler ki kafda [21] zikr olınur.

Habbüʼs-sanavberüʼl-kibâr: Büyük fıstukdur Türkî; celgûze Fârisî ve ʿAra-
bî. Bunun agacı öbüründen [22] küçük olur. Celgûze Fârisî; bîrî dezrî409 Süryânî; 
kûknâriyâ Rûmî; ûstulûniyâ Yûnânî. Tabîʿatı [23] evvel derecede hârdur, baʿzılar 
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ikincide demişler. Ve muʿtedildür demişler. Ve harâret ve rutûbeti dahı azdur de-
mişler. [24] Kavl-i Câlînûs hâr u ratbdur. Arka ve bel ve sinirler agrısına ve raʿşe ve 
ʿırkuʼn-nisâya ve istirhâya fâʾide [25] eder ve öykeni ahlâtdan pâk eder. Bâhı ziyâde 
eder. Südi ve menîyi arturur. Mesâne taşını kırar. ʿAkreb [99b] [1] ısırdugına kuru 
encîr yâ hurmâ yâ gülengübîn ile vereler, müfîddür. Kavl-i Şerîf  bunı aç karnına 
ʿasel ile her gün [2] üç dört dirhemin yeseler felcden halâs olur. Kavl-i İshak bin 
ʿİmrân eger ʿasel ile yeseler cimâʿı [3] ziyâde eder, mesâne ve bögregi taşdan ve 
kumdan pâk eder. Çok yeseler baş agrıdur, ammâ haşhâş [4] ve şeker ıslâh eder. 
Bunun bedeli kabuksız habbüʼl-mahlebdür ve bir buçuk kadar bâdemdür. Baʿzılar 
cevz-i hindîdür demişler. [5]

Habbüʼs-sanavberüʼs-sıgâr: Köknâr ve fıstuk habbınun küçük nevʿidür. Agacı 
evvel nevʿinden büyükdür. [6] Fârisîde tohm-ı kâc derler. Sâʾir lisânda iki nevʿ dahı 
bir anılur. Tuʿmı yine ol köknâr tuʿmında olur. Tabîʿatı [7] ikinci derecede hâr u 
yâbisdür. Munzıc ve muhallildür. İstirhâya ve beden zaʿfına müfîddür, semizlik 
getürür. Ve öykende [8] olan fâsid rutûbeti giderür ve kurudur. Ve miʿdeye kuvvet 
verür, ammâ afsentîn ile miʿde üzerine yaku ede. [9] Eger bundan altı dirhem sîsâm 
ve şeker ile yeseler menîyi arturur, mesâne ve bögrege kuvvet verür. Ammâ başa 
zarar eder [10] ve miʿdeye elem verür ve çok yeseler sancu getürür. İllâ enâr habbı 
buna tiryâkdur. Evlâ budur ki bunı issi suda [11] ısladup ʿasel ile yiyeler ve mahrûrî 
mizâca yedürmeyeler, lâzım gelürse şekerile yedüreler. Bunun bedeli mukaşşer [12] 
habbüʼl-mahlebdür ve yarım vezni kadar bâdem içidür. Baʿzılar büyük sanavber 
köki bedeldür dediler.

Habbüʼl-gâr: [13] Defne yemişi, dehnel yemişi ve belesân-ı rûmî yemişi Türkî; 
habbüʼd-deh-mesâ ʿArabî; deh-mest-dâne Fârisî; [14] bîrîr dâfnî410 Süryânî; ıspôrô 
dâfnî Rûmî; ûfûrbâsî Yûnânî; lâvurel İspânya; lâvrîkâ Lâtîn; [15] lôrberbâm Nemse, 
Mâcar. Defnenün birkaç nevʿi vardur. Biri yabânda biter. Agacı bagçede bitdügi 
gibi büyük olmaz, ammâ yemişi ve [16] eger yapragı kuvvetlü olur. Aʿlâsı yabânî 
ve gâyet siyâh ve agır olmakdur. İçinde dânesi iki pâre ve sarıca [17] olup râyihâsı 
gâyet keskin olup agacı gayında gâr deyü zikr olınur. Yemişinün tabîʿatı [18] üçünci 
derecede hâr u yâbisdür. Mikdâr-ı şerbeti iki miskâldür. ʿUsr-ı vilâdete içüreler. 
Kavl-i Bukrât bir miskâl [19] ʿusr-ı vilâdete ve hayzı dutmaga kifâyet eder demiş. 
Ve cümle agulu cânavarlar sokdugına müfîddür. Kavl-i Fûles [20] cümle zehirlerün 
tiryâkıdur. Suyını ev içine saçsalar sinekler tagılur. Talak rutûbetine nâfiʿdür. Eger 
anduzıla [21] içseler riyâh-ı galîzeden ve balgamdan olan baş agrısına nâfiʿdür. Ve 
iki ʿadedini sahk edüp içürseler [22] sancu envâʿın fiʼl-hâl sâkin eder. Ammâ cigere 
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ve etrâfına ziyânı vardur, illa tâze zirişk ıslâh eder. Bedeli [23] habbüʼl-mahleb ve acı 
bâdemdür derler.

Habbüʼl-kulkul: Yabân enârı tohmı Türkî; kulkul ve kulkulân ve kulâkul Kadîm; 
[24] bezr-i rummân-ı berrî ʿArabî; tohm-ı enâr-ı deştî ve nâr-dâne-i deştî Fârisî; 
bîrî de kulkulâ411 Süryânî; zemânîrdîn Rûmî; [25] ʿantas412 Hindî; ıspôrô de agriyû 
rôdiye Rûmî; ʿakâdârmiyûn Yûnânî. Tıb kitâblarında mugâs [100a] [1] dedükleri 
yabân enârınun kökidür ki mimde zikr olınur. Ammâ habbüʼl-kulkul beyâz biber 
gibi dahı büyücek ve tuʿmı [2] azcık acıca ve güzel kokuluca, levni beyâz şekildür. 
Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Baʿzıları hâr u ratb [3] ve baʿzılar yâbisdür 
dediler. Uyuşmış bedene kuvvet verüp semürdür. Ve sîsâm ve ʿasel ile karışdurup [4] 
yeseler bâhı ziyâde eder, kavursalar dahı aʿlâ olur. Çok yeseler baş agrıdur, illâ gül 
yagı ve sirke ıslâh eder. [5] Ve imtilâ nevʿinden hayzalık getürür, miʿdeye elem târî 
olur. Evlâsı şeker yâ ʿasel ile yiyeler. Mikdâr-ı şerbeti [6] iki dirhemdür. Kavl-i sâhi-
büʼl-ʿAkâkîr iki dirhemi zekeri elbette kıyâma getürür. Bunun bedeli kendü vezni 
kadar [7] kuş etmeginün beyâzı ki tûderî-yi ebyaz derler ve dört dânk vezni kadar 
hıyâr-zeh tohmıdur ve kendü vezni [8] kadar übhül ki ardıç yemişidür. Baʿzılar ken-
dü köki bedeldür derler ve kendü vezni kadar fıstuk içidür.

Habbüʼs-sümne: [9] Semüzlik tohmıdur Türkî; yabân şâh-dânesi Türkî; habb-ı 
hankelâ ʿArabî; nukl-ı hâce Horâsânî; dâne-i sümne Fârisî; [10] bîrî de sümnâ 
Süryânî; hûbâtîs Rûmî. Bu hab siyâh reng ve nohûddan küçük, biberden büyük, 
kabugı [11] siyâh, içi gâyet beyâz olur. Tabîʿatı evvel derecede hâr u ratbdur, baʿzılar 
ikincide demişler. Bedeni semürdür, [12] menîyi arturur, bâhı tahrîk eder. Bundan 
on dirhem alup dögüp ve su içinde el ile ezüp sâf  [13] edeler ve bir mikdâr un 
ve şeker ve tatlu bâdem yagı yâhûd sîsâm yagıyla bişürüp içseler arık bedeni [14] 
semürdür. Ammâ miʿdeden geç geçer ve öykene muzırdur, illâ şeker-i ʿakîde ıslâh 
eder. Bedeli yarım vezni kadar sîsâmdur, [15] baʿzılar habbüʼl-mahlebdür demişler. 
Habbüʼl-mahlebe baʿzılar anduz ve baʿzılar ûflâmûr habbı demişler.

Habbüʼl-mensîm: [16] Habbüʼl-mensim ve habbüʼl-menşim dahı derler. Ehl-i 
Yemen ve Hicâz katında maʿrûf  ayıd tohmına benzer bir dânedür. Menevîş [17] 
yemişine dahı benzer. Boz rengdür, ammâ latîf  rayihâsı vardur. Mısır ve ʿIrâk vilâ-
yetinde maʿrûf  degildür. Yemen [18] ve Hicâz’da ekser buhûrlara ve gayrlara ve râ-
yihası latîf  ziyâde dühnlere korlar. Ve ʿavratlar[ı] buna gâyet [19] mâʾildür derler. Ve 
İbni Baytâr dahı buna yakın tasrîh etmiş. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. 
Sovuk [20] alanlara ve istirhâsı olan miʿdeyi kızdurur, hazma müfîddür. Buna Fârisî-
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de dâne-i mensim, Süryânîler [21] bîrî mensimî, Rûmîler ufîmû belsîmûn, Yûnânîler 
fîmâdûsen derler. Fülfül mikdârı, ebyaz şekl, tez kırılur [22] dânedür. Sovuk miʿdeye 
kuvvet verür, şehvet-i bâhı ziyâde eder. Mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür. [23] 
Ammâ cigeri zaʿîf  eder, illâ azacık râvend-i çînî ile şeker ıslâh eder. Kavl-i İbni Sînâ 
sovuk miʿdelere [24] müfîddür. Kavl-i Huneyn eger biber ve şarâbla içseler ahlât-ı 
bârideden cigeri pâk eder ve hayzı akıdur. Eger bunı [25] türmüs baklasına sirke ile 
karışdurup ʿırkuʼn-nisâ içün uyluklara yaku etseler gâyet muvâfıkdur ve sinirlere 
[100b] [1] müfîddür.

Habbüʼl-mesâkîn: Hablüʼl-mesâkîn derler. Türkçe yohsul urganı derler. Sarma-
şık nevʿidür. Leblâb deyü [2] lâmda zikr olınur.

Habbüʼl-harât: Mâzeryûndur. Mimde zikr olınur.

Habâkâ: Yabân yoncasınun sarı çiçeklüsidür. [3] Kavl-i İhtiyârât ve Minhâc torak 
derler. Handakûk deyü hâ bâbında zikr olınur.

Habak: Çiçek ve râyihalu ota dahı [4] derler. Ammâ bu husûsda yarpuza habak 
derler. Fârisîde fûdenc ve Şîrâz’da pûnyâ ve baʿzı Fars pûzîne derler. [5] Fe [bâbında 
fûdenc (deyü)] zikr olınur.

Habbüʼl-ʿazîz: Habbüʼl-lezîz, habbüʼz-zelem derler. Ammâ ihtilâf  vardur. Hab-
büʼz-zelem tafsîl olındı. [6] Baʿzılar habbüʼl-harşef  ve baʿzılar habbüʼt-tîb derler, 
galatdur.

Habbü’l-lehv: Kanbil otı tohmıdur ki habbüʼl- [7] kâknec deyü zikr olınur.

Habbüʼl-hankelâ: Habbüʼs-sümne deyü olındı.

Habbüʼl-hırvaʿ: Kene tohmıdur. Baʿzı vilâyetlerde [8] kenegerçek tohmı derler. Fâ-
risîde bîd-encîr aʿlâsın Şîrâz’dan getürürler. Hı bâbında hırvaʿ deyü zikr olınur. [9]

Habn: Agu agacıdur. Hanîn413 dahı derler. Dalda dıflî deyü zikr olınur.

Habb-ı hulv: Enîsûn. Tatlu ot dahı derler. [10] Elifde zikr olındı.

Habbüʼl-esl: Ilgun yemişidür. Gezmâzek ve germâzak dahı derler. Cezmâzec 
deyü cimde [11] zikr olındı.

Habbüʼl-kâknec: Kanbil otı tohmıdur Türkî; kanbil tayagı dahı derler Kadîm; 
cevzüʼl-merc ve bezrüʼl-kâknec ʿ Arabî; [12] dâne-i kâkne Fârisî; habûs hamrî merhâ414 
Süryânî; ıspôrô isfîdliyû Rûmî; ʿafa ûskadîrmiyâ415 Yûnânî; ʿarûs der [13] perde ve 

413 N. حنين
414 N. حبو حمرى مرحا; H. حبوس حمرى مرحا 
415 N. عفا اوسقديرميا

M E t İ N 253

www.tuba.gov.tr



kecûmen Şîrâzî; alkâkâbûs ûspôrô Rûmî; vâskâryâ Lâtîn; lûden kirsen Nemse [ve 
Mâcar]; beşîkâdeprô416 [14] İspânya; bâgvânâres Fırânca. Kâknec altı nevʿ olur. İt 
üzümi envâʾındandur. Evvelki nevʿi it üzümidür. [15] İkinci kâknecdür. Üçünci kâk-
nec-i berrîdür ki cümle Efrencîler sôlâmînagrum derler. Dördünci nevʿi cebelîdür. 
Beşinci [ve] altıncı nevʿi [16] müstaʿmel degildür. Tasvîri murâdısa 223 kızıl rakamlu 
musavver kitâbdan görile. Ve bir nevʿi dahı Yemen’den gelür. El-hâsıl [17] bunun 
aʿlâsı ihtilâf  üzeredür. Ammâ ekser etibbâ berrî kâknec habbı aʿlâdur demişler. 
Bunun otıyla iplige ve yüne [18] reng verürler. Ol otun tohmıdur. El-hâsıl aʿlâsı berrî 
yâhûd cebelî nevʿinün habbı olup kırmızı olmakdur. [19] Tabîʿatı iʿtidâlle bârid ü 
yâbisdür. Kavl-i ʿÎsâ evvel derece âhirinden ikinci derece evveline varınca bârid ü 
yâbisdür. Baʿzılar [20] üçüncide demişler. Sancuya nâfiʿdür, bevli akıdur, bögrek ve 
mesâne yaralarına müfîddür. Kavl-i Erbiyâsûs sarʿ ve aʿmâ [21] ʿilleti ki başdan iner, 
bundan bir dânk ve bir dânk çörek otını dögüp benefşe yagıyla iki üç defʿa buruna 
[22] tamzuralar, bu ʿilletler zâʾil ola. Kavl-i Fûles bunun kurumışından bir cüzʿi, bir 
cüzʾ şîh-i ermenî ile habbüʼl-kâknec ezüp [23] içseler yürekde olan kurtları çıkarur. 
Ammâ bögrege muzırdur, çok istiʿmâl olınsa çok idrâr sebebinden hader peydâ [24] 
olur. İllâ gül ıslâh eder. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür ve bedeli ʿınebüʼs-saʿlebdür 
ve envâʿıdur.

Habbüʼs-sevdâ: Kara [25] çörek otıdur. Şında şûnîz deyü zikr olınur.

Habbüʼs-sefercel: Ayva çekirdegi. Fârisîde bih-dâne, Rûmîler kidônyâ [101a] [1] 
ıspôrô derler. Efrencîler kuvantîn, Süryânîler bîrî sepârgele ve ʿ İbrîler habûs yersîn417 
derler. Aʿlâsı ekşi [2] ayvanun çekirdegidür. Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü ratb-
dur ve kabzsız müleyyindür. Bogaz kurulıgına ve öyken [3] kabzına nâfiʿdür. Eger 
luʿâbın ısladup istiʿmâl etseler yübûseti giderür ve harâreti sâkin eder. Bunun [4] 
içinden iki dirhemin nebâtla dögüp hab eyleseler bâdem yagıyla çerbeleyüp yeseler 
öksürüge fâʾide eder. [5] Kavl-i İshak bögrege muzırdur, illâ nebât ıslâh eder. Bedeli 
bezr-i katûnâdur.

Habbüʼr-reşâd: Kuzı [6] kulagı otı ki hummâz derler bir ekşi otun habbıdur. Kavl-i 
İhtiyârât bezr-i hummâz deyü bede zikr olındı. [7]

Habbüʼl-fakd: Ayıd agacı tohmıdur. Bezr-i penc-engüşt deyü zikr olındı.

Habbüʼl-kutn: Penbe çekirdegidür. Haysefûc [8] derler. Fârisîde penbe-dâne, 
Rûmîler penbekâ supôrô [derler] ve şîlişyûn dahı derler. Efrencîler gîrô kotônum, 
ʿİbrîler [9] semer kefen derler. Aʿlâsı yaglu, büyük çekirdegi ola. Tabîʿatı ikincide hâr 
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u ratbdur, baʿzılar bârid demişler. [10] Rebv ʿilletine ve öksürüge ve gögse nâfiʿdür, 
tabʿı mülâyim tutar. Bundan yedi dirhem kadar istiʿmâl olınur. Ammâ [11] bögrege 
muzırdur, illâ benefşe hamîresi ıslâh eder. Bunun bedeli kengerdür. Ve tohmından 
çıkan yagı yüzde olan [12] âsâra ve çıgıda sürseler fâʾide eder. Kavl-i İbni Baytâr 
penbe çekirdegi içi mukavvîdür, cimâʿı ziyâde eder. Eger penbe [13] çekirdegini 
sancusı olan ata tütsi etseler gâyet müfîddür.

Habbüʼl-ʿarʿar: Tag servisi yemişidür ki semeretüʼl- [14] ʿarʿar ve übhül deyü zikr 
olındı.

Habbüʼr-râsen: Nevrûz otı ki muhallisa derler. Bu ota benzer bir otun [15] tohmı-
dur. Galat edüp râsen deyü anduza derler deyü çok sehv geçmişler[dür], ammâ 
râsen dedüklerinün bir nevʿ-i [16] cebelîsi vardur, ol otun kökine anduz derler. İh-
tiyârât sâhibi der ki sâhib-i Müfrede buna mevîzec [17] demiş, ammâ sehv etmişdür 
der. Sâhib-i Minhâc râst söylemişdür ki mevîzec, sarı rengdür ve tuʿmı acıdur [18] ve 
degirmidür. Muhallisa tohmı ana benzerdür. El-hâsıl râsen iki nevʿ olur, cebelî ve 
bôstânî olur. Bôstânî [19] re bâbında râsen deyü zikr olınur. Ammâ cebelî nevʿinün 
habbı kalbe kuvvet verür, miʿde üzerine yaku etseler [20] kılları saklar.

Habbüʼl-kult: Mâş-ı hindîdür. Kult deyü kafda zikr olınur.

Habbüʼl-ʿusfur: Kurtum deyü kafda [21] zikr olınur.

Habbüʼl-külâ: Yabânî keçi boynuzıdur. Yaramaz kokar bir keçi boynuzı derler. 
ʿArabda harnûbüʼl-müntin, [22] Anatolı’da, Menteşe’de ve baʿzı vilâyetlerde keçi 
güvesi derler, anun habbıdur. Enâgûris deyü kadîmden Yûnânî [23] ismiyle meşhûr 
olmışdur ki elifde zikr olındı. Kavl-i İbni Baytâr yigirmi dirhemin içseler bögrek 
agrısın [24] giderür derler. Ammâ baʿzı kitâblarda yigirmi dirheme rızâ vermemişler. 
Bâkî ahvâli beyân olınmışdur.

Habbüʼr-rummân: [25] Enâr habbıdur. Aʿlâsı tâze ve ekşi olmakdur. Tabîʿatı bârid 
ü yâbis ve kâbızdur. Ekşisinün kurusı yüregi tutar [101b] [1] ve safrâ mâddelerin 
menʿ eder. Gaseyânı sâkin edüp kayʾı gerü tutar ve issi miʿdenün agzına kuvvet 
verür. [2] Ekşisinün ʿusâresin bişürüp ʿasel ile karışdurup agız yaralarına sürseler 
müfîddür. Miʿde [3] agrısına ve yaramaz yaralara ve luhûm-ı zâʾideye ve kulak agrı-
sına ve burun içinde olan yaralara muvâfıkdur. [4]

Habbüʼl-bân: Ilgun ve sögüde benzer sorhun derler bir agacun habbıdur Türkî; 
fıstuküʼl-hâviye Şîrâzî [5] ve Kirmânî; fıstuk-ı deştî Fârisî; habârmûrliyûn418 Sür-

418 N. حبارمورليون
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yânî; ûspôrô magâniyûn Yûnânî; ûspôrô [6] magâniyû Rûmî; hapâbezâ ûnçetâdiye419 
Lâtîn, Rûmî, İspânya, Fırânca; ûlyânâ dele indiyâ târtôgô [7] cümle Efrencî. İşbu 
habb, fıstuk gibi bir habdur. Acılıgı vardur, kabugı agır olur. Aʿlâsı tez kırılup [8] hoş-
bû ve büyük olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Baʿzılar yübûseti 
üçüncide demişler. [9] Ve baʿzılar rutûbeti var demişler. Kabzı dahı vardur. Sevdâ 
ve balgama nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Cilâ [10] vericidür. Sigillere ve 
kelefe ve yüzde ergenlik sivilcüsine, cerebe ve hıkkeye nâfiʿdür. Talak süddelerin [11] 
açar ve şişlerin tahlîl [eder], ammâ burçak unıyla yaku olınsa gâyet muvâfıkdur. 
Kavl-i İshak cigere muzırdur, [12] illâ râziyâne ıslâh eder. Kavl-i Diskûrîdûs bunun 
bedeli kendü kadar selîhe kabıdur. Baʿzılar kendü [13] vezni [kadar] füvve dedükleri 
kızıl boya ve yarım vezni kadar selîhe kabı ve ʿöşri kadar besbâse katalar demişler. 
[14] Ana Şîrâz’da tohm-ı gâliye demişlerdür.

Habbüʼl-enberbâris: Hatun tuzlugı. Fârisîde zirişk derler. [15] Elifde emberbâris 
ve enberbâris deyü tafsîl olındı.

Habbüʼl-mülûk: Mâhûdâne deyü mimde [16] zikr olına.

Habbüʼl-kınnâ: Dilkü üzümi. ʿAyında ʿınebüʼs-saʿleb deyü zikr olınur.

Habbüʼl-mahleb: Baʿzılar ûflâmûr [17] agacınun habbıdur demişler. Mahleb ûf-
lâmûra derler ve Rûm ve Firenk tabîblerinün 56 siyâh rakamlu [18] musavver kitâb-
larında ûflâmûr yazmışlar. Kavl-i sâhib-i İhtiyârât buna Fârisîde nîvend-i meryem 
[19] ve ʿArabca ve Rûm ve Firenk mahleb ve fîlora ve fîlorâh ve Lâtîn tileyne fîne ve 
Mâcar lindem derler, demiş. Aʿlâsı [20] tolu olmakdur. Tabîʿatı içün çok ihtilâf  vardur. 
Hâr u yâbisdür. Baʿzılar muʿtedildür [ve baʿzılar bârid dediler], ammâ esahh-ı kavl 
oldur ki [21] harâreti ve cilâ-yı kaviyyesi ola. Kavl-i Basrî ikincide hâr, evvelde yâbisdür, 
muhallildür. Bevli akıdur. Eger dögüp [22] kelefe tılâ olınsa elbette zâʾil eder. Yürekde 
olan kurtı ve habbüʼl-karʿı öldürür, çıkarur. Ve talak ve ciger [23] süddelerin [açar], 
nıkrîse fâʾide eder ve mesânede olan taşı çıkarur ve hayz kanın akıdur. Bel agrısına 
fâʾide [24] eder ve kûluncı açar ve içerüde olan agrıları sâkin eder. Gögüsden ve öy-
kenden rutûbâtı giderür. Ammâ [25] ahşâya ve issi dimâga muzırdur, illâ tûrunc rubbı 
ve rîbâs ki ışhun derler, ıslâh eder. Mikdâr-ı şerbeti nısf  [102a] [1] miskâldür. Buna 
baʿzılar acı bâdem bedeldür derler. Sâʾ ir ahvâli mimde mahleb deyü zikr olınur.

Habbüʼr-rîbâs: [2] Uşhun derler Türkî; rîbâc ve rîvâc ve tohm-ı rîbâs Fârisî; rî-
bâsâ Süryânî; sân cuvân termele420 [3] Nemse, Mâcar; yagmasîn421 Süryânî, Rûmî; 

419 N. حپابزا اونچتاديو
420 N. ترمله
421 N. ياوغمصين

256 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



kiyûsmîn422 Yûnânî; ahtâle423 Lâtîn. Bunun aʿlâsı tâze olmakdur. [4] Tabîʿatı bârid 
ü yâbisdür. Kavl-i sâhib-i Takvîm ikincide bârid ü yâbisdür ve kâbızdur. Yanmış 
safrâya nâfiʿdür. [5] Cerebe ve hıkkeye müfîd ve ihtilâf-ı safrâya gâyet muvâfıkdur. 
Bunun bedeli tohm-ı hummâz-ı bôstânîdür. Kavl-i [6] Takvîm issi hummâlara 
nâfiʿdür ve kan hiddetini sögündürür. Hasbeye ve çiçege ve tâʿûna ve humret ve 
nemleye hem içüreler [7] ve hem tılâ edeler. Ve kayʾ ve ishâli ve safrâyı keser ve 
susuzlıgı ve gaseyânı sâkin eder, cigere ve miʿdeye kuvvet [8] verür, hazma muʿîndür. 
Ammâ gögse zarar eder, illâ cüllâb ıslâh eder. Ve bedeli tûrunc ekşisi demişler. 
Mikdâr-ı şerbeti on [9] iki dirhemdür.

Habbüʼl-ʿacîb: Kavl-i Muhammed Temîmî nun bâbında nîl deyü zikr olınur.

Habbüʼl-karʿ: Kabak tohmıdur. Fârisîde [10] tohm-ı kedû, Süryânîler habâ karâʿâ, 
Rûmîler kolôkitiyâ ûspôrô derler. Aʿlâsı tatlu suda hâsıl olmış kabagun tohmıdur. 
[11] Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü ratbdur. Safrâvî isitmelere nâfiʿdür, nebât şekeri 
ile yedüreler. Susuzlıgı [12] dahı keser ve harâretlü ʿusrüʼl-bevli zâʾil eder. Mikdâr-ı 
şerbeti üç dirhemdür. Kavl-i İshak mesâneye muzırdur, illâ [13] kerefs tohmı ıslâh 
eder. Bunun bedeli edviye hiddetin kesr etmekde kesîrâdur ve hıyâr ve kavun ve 
karpuz [14] çekirdekleri bedel olur.

Habbüʼl-ʿarûs: Kebâbe deyü kefde zikr olınur.

Habbüʼr-reşâd: Tere ve kerdeme tohmı Türkî; [15] hurf  Fârisî; vesgâ424 Kadîm; 
tohm-ı ispendân-ı gende Fârisî, Şîrâzî; dâne-i sipendân Fârisî; tehlî425 Süryânî; 
[16] kerdemâ ıspôrô Rûmî; halînûs Yûnânî; nûstûrtiyûm Lâtîn; kıressen Nemse; 
nâstûdârsû İspânya; [17] kıressôn Fırânca; hırûf  semâlîm ʿİbrî. Aʿlâsı Bâbilî olmak-
dur. Dört, beş nevʿ olur. Bunda beyân [18] olınan tere tohmı kırmızı ve beyâz olur. 
Beyâzun harâreti kırmızıdan azdur. Zahîre ve sanculara nâfiʿdür ki [19] issi suyla 
ve gül yagıyla içürürler. Ve ʿırkuʼn-nisâya nâfiʿdür ki dögüp yan başlarına yaku 
ede. Ve kûlunc içün [20] üç dört [dirhemin] dögüp içüreler. ʿIrkuʼn-nisâda bunun 
bedeli şeytarancdur. Mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. [21] Sâhibüʼl-ʿAkâkîr kavli bunı 
çig iken zeytle yeseler tabʿı ishâl eder. Eger kavurup yalınuz sahk edüp [22] yeseler 
kabz eder ve rebv öksürügine nâfiʿdür. Miʿdeyi ve cigeri kızdurur. Eger ʿasel ile 
talak berkligine yaku eyleseler [23] muvâfıkdur. Şehvet-i cimâʿı ve menîyi ziyâde eder 
ve zekeri kıvâma getürür.

422 N. قيوصمين
423 N. احطاله
424 N. وثغا
425 N. تحلى
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Habbüʼl-bıttîh: Kavun tohmıdur. Bezrüʼl-bıttîh [24] deyü zikr olındı.

Habbüʼl-kümmesrâ: Emrûd çekirdegidür. Fârisîde dâne-i emrûd, Süryânîler 
habâ kümmesrâ, Rûmîler âpîdî [25] ıspôrô ve Yûnânîler lûfiyûs, cümle Efrencîler pî 
de pîrâ ve pîrîn ve perâ derler. ʿİbrîler agâsîm derler. Aʿlâsı [102b] [1] çekirdegi bü-
yük ve sarıya mâʾil olmakdur. Kavl-i İshak tabîʿatı hâr u yâbisdür. Öyken agrısına 
nâfiʿdür. [2] Mikdâr-ı şerbeti dört dirhemdür. Ammâ bögrege muzırdur, illâ ʿunnâb 
yâhûd bezr-i katûnâ ıslâh eder.

Habbüʼz- [3] zebîb: Üzüm çekirdegidür. Fârisîde dâne-i mevîz derler. Kavl-i 
Minhâc aʿlâsı tâze üzümden alınmış ola. [4] Tabîʿatı evvel derecede bârid, ikincide 
yâbisdür. Tabʿı kabz eder. Mikdâr-ı şerbeti beş dirhemdür. Ammâ bagırsaga [5] 
ziyân eder, illâ kesîrâ ıslâh eder.

Habbüʼs-sicistân: Kâkûle habbıdur. Kafda cümlesi zikr olınur.

Fasl-ı fi [6] habbiʼl-ʿamelî: Bu hablar terkîb olınan hablardur ki sanʿatları mürek-
kebâtda beyân olınur.

Habbüʼl-mâʾüʼl-asfer: [7] Sarı su ishâl eder mürekkeb bir habdur. Sanʿatı mahal-
linde görile.

Habbüʼs-selâm: Kûlunca ve balgamî ʿilletlere [8] nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti nısf 
dirhemden nısf  miskâle degin câʾizdür. Fiʿli ve kuvveti iki aya degin [9] bâkîdür, 
andan sonra zaʿf  olur. Cümle müshil hablar böyledür. Baʿzı seferlerde yıllarca 
götürürler, evvelki [gibi] kuvvet [10] bulınmaz.

Habbüʼl-ıstamhîkûn: Yelmeşik, galîz balgamı ve sevdâ ve fezalât-ı muhtelifeden 
hâsıl olan emrâzdan [11] bedeni pâk eder. Mikdâr-ı şerbeti iki buçuk dirhemdür. 
Sanʿatı mahallinde görile.

Habbüʼl-ayâric: Miʿde ve baş marazlarında [12] fezalâtı aşaga indürüp pâk eder 
bir habdur. Mahallinde görile.

Habbüʼş-şeb-yâr: Habb-ı sabr derler. Miʿde [ve] baş [13] agrılarına nâfiʿdür. Mik-
dâr-ı şerbeti bir miskâlden iki dirheme varınca câʾizdür. Uyhu mahallinde vereler. 
Mahallinde görile. [14]

Habbüʼs-sabr: Habbü’ş- şeb-yârdur ki zikr olındı.

Habbüʼz-zeheb: Baş agrılarına ve göz cilâsına ve beden [15] tenkıyesine nâfiʿdür. 
Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemden iki buçuk dirheme degin câʾizdür. Mahallinde görile.

Habbüʼl- [16] kûkıyâ: Habb-ı Câlînûs derler. Balgamdan olan baş agrılarına ve 
göz cilâsına müfîddür ve bedenden fezalât-ı [17] galîzeyi pâk eder, yaramaz fazlaları 
çıkarur. Mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür. Mahallinde görile.
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Habb-ı efâviyâ: Cân [18] kurtaran derler bir habdur. Miʿdede râsih olan balgam ve 
sevdâ ve safrâ ʿilletlerine ve agrılarına ve bunlardan ʿârız [19] olan gaşy ve gaseyâna 
dahı nâfiʿdür. İssi suyla vereler. Mikdâr-ı şerbeti iki miskâldür. Mahalline bakıla.

Habbüʼl- [20] müntin: Felc ve lakveye ve kûlunc agrılarına ve sovuk evcâʿ-ı mafâ-
sıla ve riyâh-ı galîzeye ve sovuk nıkrîs ve sinir [21] agrılarına ve uyuşuk mevziʿe ve 
arka agrısına nâfiʿdür, bevli ve hayzı idrâr eder. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemden [22] 
üç dirheme dek câʾizdür. Mahallinde görile.

Habbüʼs-sekbînec: Kûlunca ve bagırsak agrılarına ve sancularına ve miʿde [23] ve 
bevâsîre ve riyâh-ı galîzeye nâfiʿdür, hayzı idrâr eder. Mikdâr-ı şerbeti üç dirhem-
dür. Mahallinde görile.

Habbüʼş- [24] şeytarac: Mafâsıl agrılarına ve sinirlere ve fâlic ve lakveye ve ikti-
bâs-ı hayza nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti iki [25] buçuk dirhemden üçe varınca câʾizdür. 
Mahallinde görile.

Habbüʼn-neft: Felc ve lakveye ve vecaʿ-ı mafâsıla ki sovukdan ola [103a] [1] ve so-
vuk nıkrîse ve riyâh-ı galîzeye, ʿırkuʼn-nisâya veʼl-hâsıl bürûdet ve rutûbetden olan 
emrâza nâfiʿdür. [2] Mikdâr-ı şerbeti issi suyla iki dirhemdür. Mahallinde görile.

Habbüʼs-sûrıncân: Evcâʿ-ı mafâsıla ve sinirlere ve nıkrîse [3] nâfiʿdür. Mikdâr-ı 
şerbeti iki dirhemden üç dirheme dek câʾizdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Habb-ı ʿişretüʼl-edviye: [4] Vecaʿ-ı mafâsıla ki sovukdan ola ve nıkrîse ve felc 
ve lakveye el-hâsıl emrâz-ı bârideye nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti [5] iki dirhemdür. 
Mahallinde görile.

Habbüʼl-enârüʼl-müşk: Kûlunca ve vecaʿ-ı mafâsıla ve nıkrîse aç karnına ve tok 
[6] karnına issi suyla iki buçuk dirheme degin câʾizdür. Mahallinde görile.

Habbüʼt-tarânî: Hummâ-yı rubʿa ve balgamîye ve kûlunca, [7] miʿde ve ciger 
agrılarına ve nıkrîse nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür.

Habbüʼs-serahs: Kuzgun otı habbıdur. [8] Sarı su ishâline nâfiʿdür. Mikdâr-ı şer-
beti nohûd kadar iki habdur. İssi suyla vereler. Mahalline nazar olına. [9]

Habb-ı eşʿîâ: Mizâc fesâdına, sarı su ishâline nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti iki dir-
hemdür. İssi suyla vereler. [10] Mahallinde görile.

Habbüʼl-mümessek: Tabʿı habs eder ve kan karışıklıgını keser bir habdur. Ma-
hallinde görile.

Habbüʼş- [11] şebrem: Südlügen habbıdur. İstiskâ ishâl eder. Mikdâr-ı şerbeti issi 
suyla bir miskâldür. Mahalline bakıla.
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Habbüʼl- [12] mâzeryûn: Hâmâlâvun habbıdur. Sarı su ishâl eder. Mikdâr-ı şerbe-
ti iki dirhemdür. İssi suyla vereler. [13] Mahallinde musarrahdur.

Habbüʼn-nükhet: Agız kokusın ve buhârın giderür. Agızda tutalar. Mahallinde 
görile.

Habbüʼs-suʿâl: [14] Öksürüge nâfiʿdür. Dil altında tutalar. Mahalline bakıla.

Habbüʼs-suʿût: Bu habbı yemezler, ezüp burnına suʿût [15] ederler. Saʿfe ve nâr-ı 
fârisîye ve eski hanâzîre ve sebele ve başda olan yaralara nâfiʿdür. Mercimek [16] 
mikdârı iki habbı benefşe yagıyla suʿût edeler. Mahallinde görile.

Habîb: Galîz fezalâtı ve sogulcanı [17] çıkarur.

Habn: Agu agacıdur. Dal bâbında dıflî deyü zikr olınur.

Habak: Çiçek demekdür ve râyihalu olan ota [18] dahı derler. Ammâ asıl, çiçek 
mahallinde olan râyiha içün ıtlâk ve icrâ olınagelmişdür. Meselâ ʿArabca habak 
yarbûze, [19] Fârisîde fûdenc demek olur. Gâhî râyihalu oldugıyçün nemmâme [ki] 
Türkçe marsama derler, ana dahı habak derler. [20] Habak ʿArabî; çiçek Türkî; 
şükûfe Fârisî; habakâ Süryânî; pûlûde Rûmî; kârpô Efrencî. Ve baʿzı kitâblarda 
habak [21] feslegen envâʾına demişler. Cümle habaklar tamâm oldukda Yûnân 
kitâblarında tafsîl edelüm.

Habaküʼl-kanâ: Sıçan [22] kulagı derler bir otdur. Elifde âzânüʼl-fâr denildi. Mim-
de merzencûş deyü zikr olınur.

Habaküʼr-râʿî: Kovan [23] çiçegidür ki bede birincâsef  deyü zikr olındı.

Habaküʼl-bakar: Pâpâdya cinsidür. Sıgır gözi derler. Bâbûnec [24] deyü bede zikr 
olındı.

Habaküʼl-fîl: Habaküʼl-kanâ dahı derler. Merzencûş ve merzengûş deyü zikr 
olındı. [25]

Habaküʼl-karanfilî: Feleskûn çiçegidür derler. Ferenc-müşk ve berenc-müşk dahı 
derler. Fârisîde karanfil-i bôstânî derler. [103b] [1] Kafda zikr olınur.

Hab[ak]-ı türüncânî: İri feslegendür demişler. Sâhib-i İhtiyârât ve İbni Baytâr 
bâdrencbûye [2] derler ve ammâ reyhâna dahı derler demiş. Bede zikr olındı. Rey-
hân dahı zikr olınur.

Habaküʼl-mâʾ: Su kenârında olan [3] yarpuzdur. Fûtenc-i nehrî derler ve Mısır’da 
habaküʼt-timsâh derler. Baʿzılar timsâh balıgı Nîl’den çıkup bundan [4] yer, ol ecil-
den lahmı gâyet issi olur. Ve timsâh yavrıları sakankûr olsa gerekdür, sakankûrda 
dahı ol [5] issilik [hâssası] bâkî [olup mukavvî olmaga] ol hâsseden bakıyye kalur 
derler. Ammâ baʿzılar habaküʼt-timsâh degildür, cim ile cabaküʼt- [6] timsâcdur 
derler. Fûtenc deyü yarpuzun envâʿı fede zikr olınur.
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Habak-ı nabatî: Küçük yapraklu feslegendür [7] demek isterler. Baʿzılar küçük 
yapraklu yarpuzdur derler. İbni Baytâr kavli reyhânüʼl-hamâhimdür. Hamâ-
him bôstân- [8] efrûz olsa gerek iken [İhtiyârât kavli üzere] hamâhim, fûdenc-i 
bôstânîdür.

Habak-ı horâsânî: Bakla-ı horâsânî deyü zikr olındı. [9]

Habaküʼş-şüyûh: Kocalar reyhânı derler ve reyhân-ı şüyûh-ı merv derler. Mim-
de mervün envâʾı zikr olınur.

Habak-ı [10] saʿterî: Feslegendür derler. İhtiyârât ve İbni Baytâr habak-ı kirmânî-
dür ki şâhisferem deyü şında zikr olınur. [11]

Habak deyü ibtidâ-yı habakda çiçegi demiş idük. Rûm ve Firenk kitâblarında 
kadîmden habak lafzını yabânî [12] feslegen nevʿine derler. Rûmî ve Lâtîn ûsîmûyî-
de derler. İspânyalular albâhâka môntarînâ derler. Fırâncalular [13] bâsîlik sâvâje 
derler. Cümlesi yabânî feslegen demişler. Ve bir lisân üzere dahı yabân feslegeni 
[14] feleskûn otına derler ki ferenc-müşk ve berenc-müşk derler. Fe ve be bâblarında 
zikr olınmışdur.

Hayy: [15] ʿAcem içinde mukl ile bile alınur bir dârûdur. Baʿzılar mukl kabugıdur 
derler.

Haşremâ426: Naʿnaʿdur. Süryânî [16] lisânı üzeredür. Nun bâbında zikr olınur.

Hacer: Taşlardur. Taş dedükleri şeyʾ birbirine benzemez, [17] çok nevʿ olur. Her 
birisinün mekânı gayrı ve maʿdeni birbirine muhâlif  olmagla tabîʿatları dahı bir-
birine [18] muhâlif  olur. Meselâ yâkût taşları maʿdenî ve berk olur, âteş kâr etmez. 
Ve baʿzı taşlar su [19] diplerinde olur, cevher ve sırça gibi. Ve bir nevʿi yerden biter, 
mercân gibi. Ve bir nevʿi deryâ hayvânlarında olur, [20] sadef  ve incüler ve balık 
taşları gibi. Ve bir nevʿi dahı havâdan mütevellid olur, yıldırım taşı gibi. [21] Ve bir 
nevʿi masnûʿdur, iklîmiyâ envâʿı gibi ve zencefre ve çengârî gibidür. Ve bir nevʿi 
masnûʿâtda altun [22] taşı gibidür ki [ol] sanʿatı ehli olan bilür, baʿzı otlar ile ve baʿzı 
mülâyim terkîb ile ve sanʿat ile [23] altun ederler. Ve bir nevʿi altun maʿdeni kurbında 
olur, elmâs gibidür; zîrâ elmâs altun maʿdeninde [24] olur veyâhûd ana yakın olur. 
Ve baʿzılar ki cevheri arasında kuvvet-i mücâzebe ve meyliyyesi vardur; [25] demür 
ile mıknâtîs gibidür ki bir[i] cezb eder ve bir[i] meyl eder. Ve baʿzı taşlar vardur, 
birbiri mâbeyninde [104a] [1] muhâlefet vardur ki baʿzısı pâk eder, cilâ verür, su 
pınaru gibi ve sâʾir taşlar gibi. Ve baʿzıları lezzâkdur, [2] yapışdurur, nûşâdır gibi. Ol 
takdîrce her birinün sanʿatını beyân edelüm.
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Hacer-i ermenî: Gil-i ermenîdür Türkî; [3] seng-i ermenî Fârisî; kîfâ ermenyâ427 
Süryânî; lâfrî ermânyâ Rûmî; hûma428 ermînâ Rûmî; feyûksûres429 [4] İspânya. 
Aʿlâsı boz reng olur. Gil-i ermenî dedükleri iki nevʿ olur. Bir nevʿi lâcüverdî ve bir 
nevʿi [5] kırmızı olur. Eger boz nevʿin elde ovsalar yaglu kıyâs olınur. Tabîʿatı evvel 
derece hâr u yâbisdür. [6] Müshil-i sevdâdur. Belki lâcüverd taşından ishâli artıkdur. 
Ammâ yunmamışı miʿdeye eyü degildür. Kayʾ ve gaseyân [7] getürür. İllâ yusalar 
kayʾ ve gaseyân getürmez. Müferrihdür, kalbe kuvvet verür. Bunun magsûlınun 
hâssiyyeti [8] oldur ki ahlât-ı sevdâviyyeyi bedenden çıkarur, pâk eder ve sevdâ-
dan olan buhârdan dahı [9] saklar. Ve balgamı dahı [defʿ] eder ve ahşâyı pâk eder. 
Ammâ miʿdeye yaramazdur, illâ enîsûn veyâhûd selîhe [10] kabı ıslâh eder. Bunun 
mikdâr-ı şerbeti bir dirheme degin câʾizdür. Ammâ kan hastalıklarından tâʿûnda 
[11] karnı üzerine sirke ile yaku eyleseler muvâfıkdur. Ve sâʾir çiçek ve derleme envâʾı 
harâretlerinde [12] dahı sirke ile yaku edeler ki sirke ana bürûdet verür ve cigerin 
saklar ve harâretden defʿ eder. [13] Eger muvâfık gelürse birkaç defʿa edeler. Bunun 
bedeli sevdâvî ahlât defʿinde bir buçuk kendi kadarı [14] lâcüverdî taşıdur demişler.

Hacerüʼl-lebenî: Süd taşıdur ki ezseler südi çıkar Türkî; seng-i şîr [15] Fârisî; kîfâ 
celbâbiyâ Süryânî; lâfrî câlâ Rûmî; petrâme gâlâ Rûmî; ûkîmûyûs Yûnânî; gâlâ 
[16] katîtaş430 Dîskûrîdûs, Yûnânî; petrô de cecû431 envâʾ-ı Efrencî; pitrôz de lâçôz 
İspânya. [17] Süd taşı dedükleri taşı ezseler südi çıkar ve tuʿmı lezîzdür. Levni remâdî 
şekildür. Bu taşı [18] suyıla ezüp süd gibi hâsıl olan ʿusâresin kalay hokkaya koyalar, 
murâd oldukda istiʿmâl [19] edeler. Tabîʿatı harâretde ve bürûdetde muʿtedildür. Ve 
kuvveti şâdenc kuvveti gibidür. Ammâ sâhib-i Minhâc şâdencden [20] zaʿîfdür demiş. 
Eger göze çekse gözden akan fuzûlı menʿ eder ve göz yaşlarına ve yaralarına dahı 
gâyet [21] nâfiʿdür. Ve issi şişlerün ibtidâ zuhûrında bundan tılâ olınsa gâyet nâfiʿdür. 
Ve kan tükürenlere [22] dahı gözün kapaklarınun ayrılıgına ziyâde münâsibdür.

Hacerüʼl-mıknâtîs: Mıknâtîs taşıdur [23] Türkî; seng-i âhen-riyâ Fârisî; kîfâ makî-
tis Süryânî; lafrî makîtis Rûmî; petra kûlâde sîdûrû432 [24] Rûmî; aklîsûn433 Yûnânî; 
maknîtûm Yûnânî, ʿ Arabî ve ʿ İbrî; mâgnitas Lâtîn; pitrôz mâgnitî envâʾ-ı [25] Efrencî 
ve İspânya; petrô kalâmîdes Rûmî. Bu mıknâtîs taşını yaksalar ʿameli ve menfaʿati 
şâdenc [104b] [1] gibi olur. Bunun aʿlâsı siyâh olup kızıllıga meyl gösterüp aslâ bir 
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nesne ile mahlût olmamakdur. Ve sogan [2] ve sarmısak ile bir yerde turmış olmaya. 
Zîrâ sogan ve sarmısak ve belki yalınuz kokusı bunun kuvvet-i [3] câzibesin fâsid ve 
bâtıl eder. Buna ʿilâc sirke ile ve tâze erkeç kanı ile tekrâr yuyalar, andan ıslâh [4] 
olup yerine gelür. Mıknâtîsün tabîʿatı Câlînûs kavli üzere gâyet hâr u yâbisdür. Bir 
kimesnenün [5] yüreginde hubsüʼl-hadîd kalmış olsa bunı şarâb ile içürseler cezb 
edüp gerü taşra çıkarur. [6] Ve zehr-i demürden olan demren ve sâʾir âlât yaralarına 
mıknâtîs ekeler ki zehrin cezb edüp [7] agusın defʿ eder. Ve galîz yaramaz keymûsı 
ishâl eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti yarım miskâldür, bir dirhemini [8] dahı içmesi 
câʾizdür. Eger bunı elde götürseler elde ve ayakda olan agrılara ve teşennüc-i yâbis 
ki ana küzâz [9] derler, ol ʿilleti sâkin eder. Sâhib-i ʿAkâkîr kavli üzere kâbızdur. Kan 
tükürenlere ve kan sızan yerlere [10] ve hayz seyelânına müfîddür. İbni Mâseveyh 
kavli üzere lahm-ı zâʾide zerûr gibi ekseler artık etini yer, ıslâha [11] getürür. Ve ʿusr-ı 
bevl içün içseler ve ol mahalle zımâd dahı eyleseler muvâfıkdur. Diskûrîdûs kavli 
üzere [12] yumurda beyâzı ile göz kapagınun ayrılıgına nâfiʿdür.

Hacerüʼl-yehûd: Benî İsrâʾîl zeytûnı derler Türkî; seng-i yehûd [13] Fârisî; ha-
cerüʼz-zeytûn ʿArabî; kîfâ yehûdiye Süryânî; lâfrî zerenkabû434 Rûmî; petrô ev-
rîyûs Rûmî; [14] lâpis cûzâyikûm Lâtîn, Efrencî; cûzen esten Nemse, Mâcar; lâbis 
cûzâîkûn İspânya. Hacerüʼl- [15] yehûd dedükleri, zeytûn gibi ve dahı büyücek bir 
taşdur, gögercin yumurdası kadar olur. Birbirine [16] ulaşmış alacaları olur. Baʿzısı 
müdevver ve baʿzısı uzunca olur. Şâm mülkinde çok bulınur. [17] Erkek ve dişi olur. 
Aʿlâsı zeytûnî reng ve erkek olmakdur. Câlînûs kavli üzere tabîʿatı muʿtedildür. [18] 
Sâhib-i Takvîm kavli üzere ikinci derecede yâbis, evvelde bâriddür. Eger issi suyıla 
yarım miskâlini [19] bögrek ve mesâne marazlarına verseler taşların kırar ve çıkarur. 
Eger mesânede irin olsa issi suyla [20] ve tere yapragı suyı ile vereler. Ve yalınuz sidük 
tutıldugına ezüp içürseler fiʼl-hâl sidügi [21] yüridür, mücerrebdür. Hermes hekîm 
kavli üzere bu taşı yarasa kanı ile sahk edüp göze [22] çekseler kaş ve kiprinün kılları 
dökilmiş ise gerü bitürür. Fûles kavli üzere makʿad kanını [23] dahı keser. Mikdâr-ı 
şerbeti yarım miskâldür. Ammâ zaʿf-ı miʿdedür ve iştihâyı keser. İshak kavli üzere 
[24] talaka zarar eder, illâ ʿasel ıslâh eder. Sâhib-i Minhâc kavli üzere şehveti dahı 
sâkıt eder demiş. [25] Câlînûs kavli üzere miʿdeye yaramazdur, illâ tohm-ı kerefs ıslâh 
eder.

Hacer-i afrîkî: Boyacılar taşı [105a] [1] derler. Boyacılar istiʿmâl ederler. Eger 
şarâbla yâhûd ʿasel ile karışdurup yaramaz çıbanlara ursalar [2] gâyet fâʾide eder. 
Ve âteş yanugına kîrûtî gibi merhem edüp verseler müfîddür. Ve eger yakup [3] göze 
tûtiyâ etseler göz yaşın keser.
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Hacerüʼt-teys: Tag keçisi, ile dedükleri hayvândan çıkan taşdur [4] ki pân-zehr ve 
pâd-zehr ve fâd-zehr dahı derler. Tiryâk tabîʿatlu bir taşdur. Efrencîler mercvâ de 
hindiyânâ435 derler. [5] Bir nevʿine bûrtekâliye436 derler. Baʿzısı bellût gibi uzunca 
olur ve baʿzısı degirmi olur. Pân-zehrün [6] içinde bir çöp olur, gûyâ bir münʿakid 
olan şeyʾ ana baglanup münʿakid olmış ola. Ol [7] çöpe muhallisa derler ki Türkçe 
nevrûz otı derler, maʿrûfdur. Ol takdîrce ol erkecün yüreginde [8] olur. Siyâh ve 
kızıl renklü olur. Bunun aʿlâsı oldur ki süd ile ezseler kızıl rengi çıkar, [9] ammâ 
yaramazın ezseler yaşıl rengi çıkar. Bu taş tag keçisinün karnında, şîrdânında 
olur derler. Sıgırun [10] karnında haraza oldugı gibi bunun dahı ödine karîb yerde 
olur derler. Ammâ İhtiyârât sâhibi [11] bunun aʿlâsı dedügimiz pân-zehr Şîrâz’da 
Şebân-kâre dedükleri tagdan gayrı yerde olmaz der. [12] Zîrâ Şebân-kâre gâyet 
büyük tagdur. Bir tarafına İstahfinân derler, ol tagda olur. [13] Anunçün pân-zeh-
rün aʿlâsına istahfinânî derler. Bu erkeçün gıdâsı yılan ve muhallisa otı [14] olup ol 
sebebden bu taş bu keçinün karnında baglanur. Yılan yedügi ecilden eseri [15] ve 
tabîʿatı tiryâk-ı fârûk tabîʿatındadur derler. Ve bu taş ol erkeçün ödindedür demiş-
ler. [16] Ammâ baʿzılar hilâfdur demişler, şîrdânında oldugı muhakkakdur derler. 
El-hâsıl bu taş gâyet kıymetlü [17] ve garîz olup vilâyet vilâyet getürürler. Aʿlâsı yeşil 
ve sarı şekl olup ezseler [18] kızıl ve sarı olur, [yeşil olursa] makbûl degildür. Zîrâ 
Şâm’da bu taşun ʿamelîsin dahı ederler, yeşil olur. [19] Hattâ bundan baʿzı fincân 
dahı eylemişler. Ve pân-zehr şeklinde olan kıtʿasını degme kimse fark [20] edemez, 
aslî mi yoksa ʿamelî midür? Meselâ bu nevʿinün imtihânı oldur ki bir igneyi âteşe 
koyup [21] ve tamâm kızdurup ve pân-zehre baturup eger ʿamelî ise siyâh dütün 
hâsıl olur. [22] Eger ʿamelî degil ise yaʿnî sahîh hacerüʼt-teys ise sarı dütün hâsıl 
olup ignenün ucını [23] saru eder. İmdi pân-zehri râziyâne ile ezüp yılan sokanlara 
içürseler fiʼl-hâl [24] agrısın sâkin edüp bi-izni’llâh ölümden halâs eder. Ve cemîʿ 
cânavarlar ısırdugına ve agulara [25] ki eger nebâtî ve eger hayvânî ve eger maʿ-
denîdür, cümlesine içmek ve tılâ eylemek gâyet nâfiʿdür. [105b] [1] Ve yürek ve 
beden zaʿfına ve bâha gâyet [nâfiʿdür]. Cânavarlar ısırdugına ve zehirler defʿine 
[nâfiʿdür] ve bunun mikdâr-ı şerbeti [2] on iki arpa agırı kadar vereler. Ammâ zaʿf-ı 
dil ve kuvvet-i aʿzâ içün bir dânk vereler. Ve [3] şol kimesne bundan her gün yarım 
dânk içse cümle zehirlerden ve âfetlerden emîn ola. Ve [derler] ki [4] mahrûrî 
mizâca dahı fâʾide eder. Ammâ bunun tabîʿatı gâyetde hârdur deyü yazmışlar. İllâ 
bu husûsda mahrûrî [5] mizâca fâʾide eyledügi hâssiyyetinden ve tiryâklıgındandur 
demişler. Ammâ esahh mizâcı sovukdur.
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Hacerüʼl-hayye: Yılan [6] taşı ve yılan pân-zehridür. İki nevʿ olur. Bir nevʿi ödinde 
olur; bir nevʿi başında olur, [7] yılan boynuzı derler. Mâr-mühre ve bâd-mühre dahı 
derler. Rûmîler kerâtô fîdî derler. Ödinde olan [8] kuvvetlüdür. Efʿâ yılanun başın-
da olan bir sinir gibice olur, meselâ etinden ayırdukları vakit gâyet [9] yumşakdur. 
Sonra havâ teʾsîr eder, berk olur derler. Kaplan kuyrugında olan taş gibi ki [10] ana 
hacerüʼn-nimr diyeler ve nerek derler. Hâ bâbında hacerüʼn-nimr deyü ve nun 
bâbında nerûk deyü zikr olınur. Bu takdîrce [11] yılan pân-zehrinde alaca hatlar 
olur. Ve hacerüʼl-hayye iki nevʿ olur. Bir nevʿi hayvânîdür ve bir nevʿi maʿdenî [12] 
olur, ana dahı hacerüʼl-hayye derler. Ammâ maʿdenî [olan] siyâh olur; hayvânî 
olan remâdî reng olup [13] yılan renginde olur. İhtiyârât kavli üzere bunun imtihânı 
böyle olur ki bunı siyâh veyâ [14] gök yünden esbâba sürseler beyâz eder. Eger ziyâ-
de sürseler siyâh olup aklık gider. [15] Ve bir nevʿi ki hacer-i maʿdenîdür demiş idük, 
anun levni zebercedî ve siyâh ve boz renklü olur. Ve büyük [16] yüzük kaşı kadar olur 
ve murabbaʿ olur. Bunun imtihânı oldur ki İhtiyârât kavli üzere fagfûr [17] çanak 
içine limôn suyı kosalar işbu maʿdenî pân-zehri kosalar hareket edüp yürür. Bu [18] 
iki nevʿi yılan sokdugına nâfiʿlerdür. Bunlardan içüreler ve kendüde götüreler ve 
yılan ısırdugı [19] yerlerün üzerine koyalar. Ve mâh-mühre ki ibtidâ zikr olınmışdur 
ki hayvânî demiş idük, anı dahı [20] kendüde götürmek efʿâ ısırdugına müfîddür. 
Câlînûs kavli üzere bunları ezüp efʿâ [21] sokmış kimesnelere içürseler fâʾide verür. 
Ve bu iki nevʿ pân-zehri dahı haşerât ısırdugı [22] yaralar üzerine degürseler yara-
lara yapışur, zehirlerin cezb eder, derler. Ve Minhâc kavli üzere [23] alaca hatları 
olan nevʿinün hâssiyyeti nisyân sâhibine nefʿ verüp unutsalıgı giderür. Veʼl- [24] hâsıl 
cümlesi mesâne taşlarına gâyet müfîddür, taşların çıkarur.

Hacer-i hindî: Şâzenc nevʿindendür. [25] Şâzenc-i ʿadesî dahı derler ve Fârisîde 
şâzene-i hindî derler. Makʿada nâfiʿdür ve makʿadda tamarlar agzından [106a] 
[1] akan kanları keser ve bevâsîre ve ʿakreb sokdugına dahı fâʾide eder. Hem içeler 
hem ekeler bunun yunması [2] ve sâʾir menfaʿati şâzenc bahsinde şın bâbında zikr 
olınur. Eger bunı kıl olmayan yerlere tılâ eyleseler [3] kıl bitüreler.

Hacerüʼl-billûr: Billûr taşıdur. Fârisîde seng-i billûr derler. ʿİbrîler zühevhîneş437 
[4] derler. Billûr sırça nevʿindendür, ammâ sırçadan berkdür. Maʿdeninde bir yerde 
cemʿ olmış bulınur. [5] Sırça böyle bulınmaz. Aristô kavli üzere zücâc nevʿindendür. 
Magnîsâ taşı ile bir yerde cemʿ olur. Birkaç [6] dürlü billûr olur. Ammâ sırça nevʿin-
dendür. Cümlesinün hâssiyyeti oldur ki güneşe tutsa gölgesinde [7] âteş peydâ olup 
altındaki güneş togrılıgına tokınan yeri yakar. Âteş peydâ olur, yakar. [8] Nem-nâk 
bârûtı güneşe kurumak içün kosalar veyâhûd âteşden havf  olınan bir gayrı şeyʾi 
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[9] açuk bir yere kosalar üzerine billûr içinden güneş teʾsîr eylese âteş olup yanar, 
sakınmak [10] gerekdür. Ve bunun bir nevʿi çakmak taşı gibidür ve demür ile âteş çı-
karurlar. Ve bir nevʿ billûr dahı [11] vardur. Azu dişlerün agrısın sâkin eder. Her kim 
billûr götürse uykuda feryâd etmeye. Ekser buna [12] mübtelâ olanlar götürürler.

Hacerüʼl-hadîd: Humâhândur. Hadîd-i sînî derler. İhtiyârât kavli üzere sandal-ı 
hadîdî [13] derler. İki nevʿ olur, erkegi ve dişisi olur. Hı bâbında humâhân ve hâmân 
deyü zikr olınur.

Hacerüʼr-rahâ: [14] Degirmen taşıdur. İstiʿmâl olınan uvagıdur. Fârisîde seng-i 
âsiyâb derler. Efrencîler petrô de [15] mîlônî derler. Rûmîler petrô mîlô derler. Eger 
kan sızan yerlere ve issi veremlere ekseler fâʾide eder. Eger [16] sirke ile sögündürüp 
nıkrîse kosalar dahı muvâfıkdur ve issi şişlere ve sinirlere münâsibdür. [17] Ve ʿavrat 
belinden aşagada her neresinde bir mikdârın götürse oglan düşürmeye ve oglan [18] 
doguracak zamânda bir gün veyâhûd bir gece mukaddem götürse âsânlıgla togura.

Hacerüʼd-dîk: Horôs [19] karnında bulınan taşdur. Bakla kadar olur ve bakladan 
küçük dahı olur. Billûra benzer, şeffâflu [20] bir taşdur. Eger bunı suyla yusalar ve 
ol sudan içseler susuzlugı sâkin eder ve gam ve endûhı [21] ve tabʿun teşvîşini ve 
efkârını giderür.

Hacerüʼl-mesâne: Bevl yolı taşıdur. Fârisîde seng-i mesâne [22] derler. Eger bunı 
sahk edüp içseler gerü kavukda ve bögrekde olan taşları kırar, çıkarur. [23] Ve sahk 
edüp göze sürme eyleseler gözden aklıgı giderür.

Hacerüʼn-nâr: Çakmak taşıdur. Fârisîde [24] seng-i âteş derler. Efrencîler petrô 
de fûvegô derler. İspânya lisânı üzere petrô de fûvegôz ve Rûmîler [25] petriyû 
vôdlô438 derler. Ve dahı Rûmca petrôyâ fôtyâ derler. ʿArabda hacerüʼl-asamm ve 
hacerüʼz-zinâ[d] dahı derler. Birkaç nevʿ olur. [106b] [1] Beyâz ve siyâh ve kızıl ile 
mülemmaʿ dahı olur. Tabîʿatı gâyet ile bâriddür ve yâbisdür. Kavl-i Aristatâlîs [2] 
ʿusr-ı vilâdet içün nâfiʿdür ki ʿavrat togururken sarplansa ʿavratun uylugına bir bez 
ile baglayalar, [3] âsân togura. Ve eger tuz gibi sahk edüp hanâzîre ekseler kurıdur, 
pâk eder. Ve her-bâr onılmayan [4] yaralara ve çıbanlara her kankı mevziʿde olursa, 
bundan ekseler ıslâh eder.

Hacerüʼl-hamâm: Gögercin kursagından [5] çıkan taşdur. Fârisîde seng-i kebûter 
derler ve Efrencîler petrô de hâlômâ derler ve Rûmîler petra de peristeryâ [6] derler. 
Seretân ʿilleti ibtidâlarında bundan zımâd eyleseler müfîddür. Ve rahimde olan 
seretân ʿilletlerine bundan [7] yegrek ʿilâc olmaz.
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Hacerüʼl-bakar: Haraza derler Türkî; hareze dahı derler Türkî; harazatüʼl-bakar 
ehl-i Mısr; câv-zehrec[8] ehl-i Mısr; gâv-zehre Fârisî; vermesen439 ehl-i Magrib ve 
Endülüs; vers ehl-i Endülüs; enderâ440 ehl-i [9] Şîrâzî. Haraza dedükleri şeyʾ maʿlûm-
dur ki sıgırun ödi içinde olur. Ve derler ki Hind öküzinün [10] şîrdânında olur. Ol 
nevʿi eger fiʿlde eger levnde pân-zehre benzer. [Öküz] ödinde oldugı gibi koyun 
ödinde [11] dahı bulınurmış, meselâ pişmiş yumurda sarusı gibi bulınur. Şîrâz’da bu 
nevʿine enderdâ441 derler. Eger harazayı [12] sahk edüp baʿzı otlar ile humreye ve 
nemleye ve yaraya tılâ eyleseler gâyet fâʾide eder. Harazanun [13] mercimek kadarın 
pazı köki suyıyla burnına suʿût eyleseler göze su indügine fâʾide eder. [14] Ve eger 
sahk edüp şarâbla karışdursalar dâʾüʼs-saʿlebden ve barasdan kalan boz yerlere ve 
ak kıllara [15] tılâ eyleseler siyâh eder. Ve ol mevziʿleri gerü siyâh şekl eder ve ıslâh 
eder, ammâ sâʾir ahzâb [16] gibi her kanda beyâz olursa siyâh etmez. İhtiyârât kavli 
üzere tabîʿatı gâyet hârdur. [17] Sarulık içün dahı içürürler. Ve sovuk yellere içmek 
ve tılâ eylemek müfîddür. Ve dört arpa agırı [18] mikdârın hammâmda yâhûd ham-
mâmdan sonra cüllâb ile içüp üzerine semiz tavuk şôrbâsın [19] içseler âdemi gâyet 
semirdür. Ve sahk edüp göze tûtiyâ eyleseler gözi göregen eder. [20]

Hacer-i ʿaselî: Süd taşına benzer bir taşdur. Bunun dahı fiʿli hacer-i lebenî gi-
bidür ve tuʿmı ve sâʾir hâleti [21] dahı ana benzer. Eger bunı ezseler suyı tatlu olur. 
Cümle fiʿli şâdeneye benzer, eger ʿamelde eger fiʿlde.

Hacerüʼl- [22] müşakkak: Magrib’den gelür, sarı renklü zaʿferâna benzer bir taş-
dur. Aʿlâsı tez ezilüp ve katmer katmer [23] olmakdur. Bunun dahı kuvveti şâdene 
kuvveti gibidür, bir mikdâr şâdeneden zaʿîfrekdür. [Eger] hacer-i lebenî [24] eger 
hacer-i ʿaselî ve eger hacer-i müşakkak kuvvetde ve fiʿlde birbirlerine yakındur. 
Ammâ hacer-i ʿaselî bundan harâretlüdür, [25] anlarda bu kadar harâret yokdur. Ve 
hacer-i müşakkak dedügimizi ʿavrat südi ile göze [107a] [1] çekseler göz yaraların 
zâʾil eder ve göz kapagı huşûnetini giderür. Bu zahmetlere bundan yeg devâ olmaz. 
[2] Ve göz giciyigine dahı müfîddür.

Hacerüʼl-kıbtî: Mısır’dan gelür bir taşdur. Fârisîde seng-i kıbtî derler. Boz reng 
[3] olup tez hallolur, gâyet yumşakdur. Suyla hall edüp kettânı ve esbâbı bununla 
yurlar. Ve bundan [4] mûm-revgan merhemin ederler. Mûm-revgan sanʿatı mim 
bâbında zikr olınur. Bundan terkîb eyledükleri [5] mûm-revganı bedende hâsıl olan 
çıbanlara ve yaralara korlar ve göz şiyâflarında dahı istiʿmâl ederler. [6] Ve kan ile 
olan ishâl-i müzmine ve mesâne ʿilletlerine su ile içürürler, nefʿ verür. Ve dâʾim 
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kanı akan ʿavrat [7] kendüde götürünse müfîddür. Eger harîrden eleyüp göze sürme 
eyleseler göze fâʾide eder. Ve yaramaz çıbanlara [8] ekseler müfîddür. Ve cerâhatlara 
kosalar kanın keser, bitürür.

Hacerüʼl-yeşb: Yeşim taşıdur. Yesim dahı derler. [9] Hacerüʼl-yeşf  dahı derler. 
Ehl-i maşrık ebû kalemesûn442, ebû kalemûn metenhem443 derler. Ve Yûnânîler 
astarnûs derler, [10] yaʿnî kevkebî demek olur. Ve bir nevʿine tarmîsûn444 derler, ol 
nevʿi çok renklü olur. Rûmî ve Lâtîn [11] lisânı üzere yâbesbis445 derler. Aʿlâsı gâyet 
yeşil olmakdur. Miʿdeye gâyet nâfiʿdür, meselâ [12] Câlînûs kavli üzere bundan kılâde 
edeler yaʿnî miʿde üzerine asakoyalar. Miʿdeye ve safrâya [13] ve yanmış kana fâʾid[e 
eder]. Diskûrîdûs kavli üzere ʿavrat uylugına baglasa oglanı tez togura. [14] Ve eger 
kolına baglasalar ve hamâyil gibi götürseler dil ve göz degmez.

Hacerüʼr-ruhâm: Tebâşîr derler. Tîn-i kaymûliyâ deyü zikr [15] zikr olınur.

Hacerüʼl-irticân: Fârisî ismidür. İbni Baytâr ve Mâlâ Yesiʿ kavli üzere irtiken 
dahı derler. Sarı [16] ve küçük ve hafîf  taşdur. Eger bunı yakup issi veremlere ve 
baʿzı sovuk ve tahlîl edici nesnelere [17] yaku eyleseler yaralarda olan lahm-ı zâʾidi 
koparur. Eger kîrûtîye karışdursalar etini bitürür.

Hacerüʼd-dem: [18] Şâdene taşıdur. Şâdenc ve şâdene deyü şın bâbında zikr olınur.

Hacerüʼn-nimr: Dişi kaplanda hâsıl [19] olur bir taşdur. Fârisîde mühre-i peleng-i 
mâde derler. Nun bâbında nerûk deyü zikr olınur.

Hacerüʼl- [20] hatâtîf: Kırlangıç yavrusınun evvel yumurdadan [çıkan] yavrusında 
iki taş çıkar, ol taşlardur. İhtiyârât [21] ve Diskûrîdûs kavli üzere kırlangıcun ibtidâ çı-
kardugı yavrusınun ay ziyâdeliginde karnını [22] yarsalar iki kıtʿa taş çıkar. Birisi bir 
renkde olur ve birisinün dahı gûne gûne renkleri olur. [23] Ol taşı yere degürmezden 
evvel iyyel ki yabân keçisidür veyâhûd buzagunun derisine sarup [24] masrûʿlarun 
gerdenine veyâhûd bâzûsına baglasalar bi-izni’llâhi teʿâlâ sarʿı zâʾil eder.

Hacerüʼn-nûr: Hacerüʼr- [25] rûşenâyî derler. Bunlar merkaşîşâ ismidür. Mer-
kaşîşâ-yı efrencî derler ve hacer-i rûznâyî dahı derler. Lâtînler [107b] [1] îrsebî446 
derler. Elif  bâbında erşed deyü zikr olındı ve mim bâbında merkaşîşâ deyü zikr 
olınur.
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Hacerüʼl-lâjüverd: [2] Lâcüverd taşıdur. Fârisîde seng-i lâjüverdî derler. Lâm 
bâbında lâcüverd deyü zikr olınur.

Hacer-i ahmer: [3] Mercân köki gibi olur bir taşdur. Bir dânkı âdemi öldürür. 
Bîş dedükleri yaramaz zehr gibidür. İhtiyârât [4] sâhibi elmâsun bir nevʿidür der. 
Ammâ herkes elmâsa zehirdür derler. Elmâsun zehirligi üç gûşelü [5] kırıldugı içün-
dür derler. Ol takdîrce zehr olan elmâs işbu hacer-i ahmer dedükleri olsa câʾizdür. 
El-hâsıl [6] bunı yeseler buna ʿilâc oldur ki be bâbında bîş içün yazılmışdur. Bîşe 
eyledükleri ʿilâcı buna dahı [7] edeler.

Hacer-i meşûbe: Sögünmemiş kireçdür. Nûre ve âhek derler. İhtiyârât kavli 
üzere kilsdür ve kef  [8] bâbında kils deyü zikr olınur.

Hacer-i bahrî: Deniz kenârında penbe tulunına benzer bir taşdur. Bir dânkı ki on 
[9] arpa agırı kadardur, eger içseler kavukda ve bögrekde olan taşları çıkarur.

Hacer-i bahrî: Mercân kökidür ki [10] hacer-i şecerî dahı derler, deryâ otlugıdur. 
Baʿde taş gibi olur derler. Büssed deyü be bâbında zikr olınmışdı. [11]

Hacerüʼn-nesr: Hacerüʼl-ʿukâb derler. Baʿzılar akbaba kuşı taşıdur demişler. 
Hacerüʼl-yüsr ve hacerüʼl-büht dahı derler. [12] Tez togurdur taşdur. Ekit mekit deyü 
elif  bâbında zikr olındı.

Hacerüʼt-tuyûr: Hacerüʼd-dem deyü zikr olındı. [13]

Hacerüʼl-büht: Hacerüʼn-nesr, hacerüʼl-yüsr deyü henüz zikr olındı.

Hacerüʼl-yüsr: Hicâz denizinden gelür bir ak taşdur. [14] Eger kavuk üstine asa-
kosalar sidügi yüridür, kalbi kavî eder ve mesâne taşların kırar. Büyük [15] incü gibi 
beyâz taşdur.

Hacerüʼl-kamer: Ay köpügi ve ay taşı derler ve ay köpügi dahı derler. Zebe-
düʼl-bahr gibi [16] magribden gelür. Şeffâflu berrâk taşdur. Baʿzılar buzâküʼl-kamer 
ve zebedüʼl-bahr derler ve afsorvâ sâlyîn447 dahı derler, [17] yaʿnî zebedüʼl-kamer 
demek olur. Yûnânîler sâlînotos derler ve afrô sâliyîn derler. Ayun ziyâdesi ve bedri 
[18] zamânında alınur. Aʿrâb vilâyetinde olur, beyâz taşdur ve hafîfdür. Eger ezüp 
sarʿ içün [19] içürseler nâfiʿdür. Eger masrûʿa baglasalar yine sarʿı zâʾil eder. Eger 
yemişi olmaz agaca asakosalar [20] yemiş vere. Ve ʿavratlar bâzûsında hamâʾil gibi 
götürürler, ay gibi güzel ve semiz olur derler. [21]

Hacerüʼl-habeş: Zebercede benzer bir taşdur. Fârisîde seng-i habeşî derler. 
Dîskûrîdûs kavli [22] üzere bir yeşil taşdur. Minhâc kavli üzere sarı şekl olur. Câlînûs 
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kavli üzere [23] yeşb yaʿnî yeşim gibi olur der. Eger bunı ezseler süd gibi suyı çıkar 
ve dili incidür. Göz karanulıgına [24] eger şişi, agrısı yogısa gâyet muvâfıkdur ve göz 
yarasından kalan âsâra nâfiʿdür. İhtiyârât [25] kavli üzere müʾellif  bu taşa Fârisîde 
yâsem derler, ol takdîrce zebercedün bir nevʿidür der. Ammâ eger [108a] [1] yesim 
yeşim demekdür, bu taş dahı yeşim gibi olmak gerekdür. Ve bir nüshada zeberce-
dün bir nevʿine hacer-i habeşî [2] derler, ol takdîrce bu taş yeşim gibi bir taş olmış 
oldı. Ammâ yeşim lisâna ıztırâb [3] vermez.

Hacerüʼl-isfenc: Sünger içinde bulınan taşdur. Hasâʾüʼl-isfenc dahı derler. Fârisî-
de seng-i isfenc [4] ve seng-i ebr derler. Süryânîler isfencâ isbûgâ448 ve Rûmîler petra 
ûskûnkârî ve Efrencîler petrô ûspûncû449 [5] derler. Lâtîn lâpis espûnces, ʿİbrîler 
hâven hasfûg450 derler. Diskûrîdûs kavli [6] üzere bunı eger şarâbla içseler mesâne 
taşın kırar. Câlînûs gerçi bögrek taşını çıkarur, ammâ öyken [7] ve mesâneden çıkar-
maga kuvveti yokdur der.

Hacer-i anâgâtîs: Baʿzılar ahâgâtîs demişler. Kan taşı [8] derler. Fârisîde seng-i 
hûn, Efrencîler petrô de sângû derler ve Rûmîler petra yimya derler. Bu taşı [9] 
ezseler kan gibi suyı çıkar. Eger ʿavratlar südi ile göze çekseler göz şişlerin ve çok 
akan yaşın [10] giderür.

Hacer-i aʿrâbî: Fîl taşı, ʿ arab taşı, ʿ âc taşı dahı derler. Fârisîde şeker-seng derler. [11] 
Şîrâz’da seng-i zahm derler. Rûmîler petra fîlye derler. Efrencîler petrô fîlyû derler. 
Fîl kemügine [12] benzer bir taşdur. Eger sahk edüp kan turmayan mahalle ekseler 
kanı tutar. Ve yakup süfûf  [13] eyleseler dişleri gâyet pek eder ve cilâ verür.

Hacerüʼl-ʿâc: Fîl taşıdur ki hacer-i aʿrâbî derler. Henüz [14] zikr olınmışdur.

Hacerüʼl-kezek: Hind’den gelür bir beyâz taşdur. Hindûstân deryâsı sevâhilin-
de bulınur. [15] Fîl kemüginden beyâz bir taşdur, bundan hakkâklar mühr ederler. 
Tabîʿatı ikinci derece âhirinde bârid ü yâbisdür. [16] Ehl-i Hindûstân’da bunı yüzük 
taşı ederler ve ʿavratlar gerden-bend ederler. Ve ittifâk böyledür [17] ki her kim bu 
taşı götürse ana sihir ve dil ve göz kâr etmeye ve düşmenler zafer bulmaya. Ve ana 
kimesne [18] bühtân ve iftirâ eylemeye ve dâʾim muhabbet edeler. Ve ol vilâyetlerün 
mülûkı bu taşdan kadeh edüp [19] meclislerinde andan eşribe içerler ki aralarında 
muhabbet ola deyü iʿtibâr ederler. Eger sahk edüp [20] göze sürme eyleseler gözde 
olan aklık ʿilletini gidere. Ve dişlere sürseler pâk ve mücellâ eder. [21]

Hacer-i asyûs: Sînî tuz derler. Ammâ bârûd dahı derler, ol takdîrce güherçile 
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taşıdur. Hacerüʼs-sûs [22] dahı demişler. Fârisîde nemek-i sînî derler. Rûmî ve Lâtîn 
ve Efrencîler dahı asyûs derler. Elif  [23] bâbında asyûs deyü zikr olındı.

Hacerüʼl-kayşûr: Deryâ köpügi nevʿindendür. Hacerüʼş-şeffâf  ve hacer-i şaʿr 
[24] dahı derler bir beyâz taşdur. Hammâmda ele ve ayaga sürdükleri taşdur. Kaf 
bâbında kayşûr deyü cümle [25] menâfiʿi ile zikr olınur. İbni Baytâr ve İhtiyârât sâ-
hibi kavli böyledür. Ammâ Minhâc bu taşdan [108b] [1] reng çıkar, kitâbet ederler, 
der.

Hacerüʼl-hût: Balık beynisi içinde olan taşdur. Fârisîde [2] seng-i sermâhî derler. 
Efrencîler petrô [d]este de lû bîşî451 derler. Rûmîler petô pisârî derler. Eger bunı [3] 
içseler bögrek ve kavuk taşların kırar, çıkarur.

Hacerüʼş-şeffâf: Ele ve ayaka sürdükleri taşdur. [4] Hacerüʼl-kaysûr deyü zikr 
olındı ve kaf  bâbında kaysûr deyü zikr olınur.

Hacerüʼl-câgîzûs: [5] Hacer-i gâgâtîs dahı derler. Cehennem deresi taşıdur derler. 
Ammâ ihtilâfîdür. Ve baʿzılar tûr-ı Mûsâ [6] ʿaleyhiʼs-selâm taşıdur derler. Tûr‘a 
karîb yerde olur ve baʿzı hüccâc ol taşı otun ile [7] bile yakup andan taʿâm ve kahve 
bişürürler. Otun yerine yanar derler. İhtiyârât sâhibi [8] hacer-i gâgâtîs derler, bu 
taş Şâm vilâyetine karîb bir vâdîde bulınur ve ol vâdîye kadîmden [9] Gâgâ derler 
imiş ve vâdî-yi cehennem dahı denilür imiş der. Ammâ İbni Baytâr Endülüs’de 
Kostâ [10] nâhiyesinde ve cebel-i Şelîser’de dahı bulınur derler ve Lûkyâ dedükleri 
şehrün ırmaklarında dahı [11] bulınur, ol ırmaga Gâgâ derler deyü tasrîh etmişdür. 
Geldük maksûd olan menâfiʿi hâline ki bu taşı [12] âteşe kosalar hayvân boynuzı gibi 
ve baş ütülür gibi kokar ve zift gibi dahı kokar. Katmer katmer [13] olur bir taşdur. 
Kuvveti gâyet yübûsetlüdür. İbni Baytâr ve sâhib-i Müfrede kavli budur ki [14] eger 
bunı buhûr eyleseler masrûʿ olan kişiyi sarʿ tutar der. Ammâ sâhib-i Minhâc bunun 
buhûrı sarʿı [15] zâʾil eder ve ihtinâk-ı rahme dahı nâfiʿdür ve haşerât bundan kaçar 
der. Ve baʿzı edviye ile nıkrîse [16] zımâd eyleseler fâʾide verür der. Ve yaramaz 
yaralara ve büyük yaralara ekseler anı bitürür, halâs eder. [17]

Hacer-i yefûʿ: Kasâvet taşı derler bir taşdur. Yemen’den ve Habeş’den gelür. 
ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi [18] bu taşun gam ve kasâvete müteʿallik nesneler tahrîr 
eylemişdür. Kerem edüp gam ve kasâvetden berisin [19] söyleşelüm.

Hacer-i cezaʿ: Kasâvet taşı derler bir taşdur. Yemen’den gelür ve Çîn’den gelür. 
(ʿAcâyib-i) Mahlûkât [20] sâhibi Muhammed Kazvînî bu taşun gam ve kasâvetine mü-
teʿallik ʿacâyib nesneler tahrîr eylemişdür. Gam ve kasâvetden [21] berisin söyleşelüm.

451 N. سته د لو بيشى
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Hacerüʼr-ruhâmüʼl-ebyaz: [Mermer taşıdur. Hacerüʼs-satrît ve hacerü’ş-şatrîte 
dahı derler.] [22] Re bâbında ruhâm deyü ve mim bâbında mermer deyü envâʾı zikr 
olınur.

Hacer-i şatrît: [23] Ve hacerüʼs-satrît dahı derler. Mermer taşıdur. Hacer-i ruhâ-
müʼl-ebyazdur, henüz zikr olındı. Re bâbında ruhâm [24] deyü ve mim bâbında 
mermer deyü envâʾı zikr olınur.

Hacer-i efrencis: Kîmyâgerler taşıdur derler. Zırnîh maʿdeninde [25] bulınur. 
Eger bu taşı beyâz olınca teklîs olınsa andan sonra bunun bir miskâlin beş miskâl 
[109a] [1] kırmızı bakır üzerine ilkâ olınsa beyâz ve mülâyim olur. Ve eger kireç ile 
nûre yerine kullansalar [2] cümle nûre makûlesinden kavî olur ve kılları tez koparur. 
Ve sahk edüp şişler üzerine [3] tılâ olınsa sâkin eder.

Hacerüʼl-kelb: Yavuz it agzına aldugı taşdur. Fârisîde seng-i [4] dehân-ı seng der-
ler. Efrencîler petrô bûka de kânî derler. Bu taşı yavuz itlere atsalar kelb agzına [5] 
alup öykesinden yine bıragur. Kavl-i Şerîf  o taşun ʿaceb ʿameli var derler. Meselâ 
o makûle [6] kelbe bir kimesne tefrîk murâd eyledügi kimsenün ismiyle niyet edüp 
yedi taş alup ol kelbe [7] birer birer atup her kelb agzına aldugı taşı iki dânesin tefrîk 
murâd olan kimesnelerün [8] içdükleri suya bıragup ol suyı içdükleri gibi mufârakat 
vâkıʿ olup düşmen olalar. [9] Eger gögercin kümesine ve yuvasına dahı bu taşı kosa-
lar cümle gögercinler tagılup gideler. Ve eger şarâb [10] içine bıraksalar ehl-i sohbet 
arasında ceng ve bed-mestlik ve gavgâ ve ʿarbede vâkıʿ ola.

Hacerüʼr-rûşenâyî: [11] Rûznâyî taşı ve göz taşı dahı derler. Hacerüʼn-nûr deyü 
zikr olındı ve merkaşîşâ deyü mim bâbında dahı [12] zikr olınur.

Hacer-i hâmî: Kızıl taşdur. Siyâh noktaları olur. Hind’den gelür. Aristô ve 
Kazvînî kavli [13] üzere kîmyâgerler taşıdur. Eger bunı fâlice suʿût eyleseler nâfiʿdür.

Hacer-i ismi[d]: İsfahânî sürmedür. Elif  [14] bâbında zikr olınmışdur.

Hacer-i isfîdâc: Üstübecdür. Elif  bâbında isfîdâc deyü zikr olındı.

Hacer-i iklîmiyâ: [15] Elif  bâbında iklîmiyânun envâʿı zikr olınmışdur ve kaf 
bâbında kîlîmiyâ deyü zikr olındı.

Hacer-i büssed: [16] Mercân kökidür. Be bâbında büssed deyü zikr olındı.

Hacerüʼl-bûrak: Kuyumcılar bûresidür. Çok nevʿ olur. [17] Bunlarun envâʿı be 
bâbında bûrak deyü zikr olındı.

Hacer-i tûtiyâ: Sürme taşıdur. Te bâbında tûtiyâ deyü zikr. [18]

Hacerüʼs-sakb: Hacer-i müsakkab ki delüklü taşdur. Eger bir ortası delüklü taşı 
yemiş agacı üzerine asa [19] kosalar yemişi ziyâde olup ve dökilmeyüp bi-emri’llâhi 
teʿâlâ âfet ermeye.
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Hacerüʼl-ebyaz: Ak taşı [20] hakk eyledüklerinde mahkûkı sarı olsa ve eger bu taşı 
götürseler eger yalan, eger gerçek söz söylese [21] ʿAcâyib-i Mahlûkât kavli üzere 
bi-emri’llâh vâkıʿ ola. Eger mahkûkı kızıl çıksa her ne işlerse bi-emri’llâhi teʿâlâ [22] 
tez ola. Eger bunun mahkûkı boz toprak gibi çıksa her neye muʿâvenet eylese sahîh 
ve âsân ola. [23] Eger mahkûkı yeşil çıksa bunı bôstâna asakosalar, her ne dikerlerse 
tez büyük ola. Eger [24] siyâh çıksa zehirler içmiş kimesneye ve zehirlü cânavarlar 
sokdugına içüreler, halâs ola. Ve bu husûslara [25] kendüde götürseler dahı nâfiʿdür.

Hacer-i ahmer: Eger kızıl taşun mahakkesi beyâz çıksa anı götürseler hâceti 
[109b] [1] revâ ola. Eger siyâh çıksa söyledügi söz üzerine kudreti erişe. Eger sarı 
çıksa ol [2] taşı bâzûsına baglasalar halk ana muhabbet eyleye. Eger boz reng olsa 
her ʿamel ki murâd ede, ol [3] murâd eyledügi ki ele gire. Ve eger yeşil çıksa Hazret-i 
Nebî ʿaleyhiʼs-selâm bu taşı götürene felc kâr etmez [4] buyurmışlar.

Hacer-i âsmâncûnî: Gök taşun mahakkesi beyâz çıksa her kimün ile musâhabet 
eylese [5] şâd olalar. Eger siyâh çıksa her sözi revâ olmaya. Eger sarı çıksa her ʿameli 
sâlih ola. Ammâ bir kuyıya [6] yâhûd ırmaga tarh olınsa suları az kala. Eger kızıl 
çıksa her sözi hayr ola. Eger yeşil çıksa [7] her hâceti revâ ola.

Hacer-i esved: Kara taşdur. Aristô kavli üzere siyâh taşun mahakkesi beyâz [8] olsa 
içüp yâhûd götürseler yılan ve ʿakreb sokdugına nâfiʿdür. Eger sarı çıksa (...)452, eger 
siyâh [9] çıksa hâceti revâ ola ve ʿ aklı ziyâde ola. Eger yeşil çıksa hevâmm anı sokmaya.

Hacer-i asfer: Sarı [10] taşdur. Eger mahakkesi beyâz çıksa elde tutsalar her talebi 
revâ ola. Eger yeşil çıksa ʿamelde bir şeyʾ üzerine [11] kosalar ol ʿamel vâkıʿ olmaga 
lâyık ola. Eger kızıl çıksa her şeyʾ ki andan sûʾâl olına, cevâb ilkâ olına, [12] bi-izni’l-
lâhi teʿâlâ. Eger siyâh çıksa bu taşı bir kimesnenün ismin murâd edüp elde tutsalar 
ol kimesne [13] kendüye tâbiʿ ola. Mâdâm ki ol taş kendüde ola, ol kimesne tâbiʿ ola.

Hacer-i agber: Boz taşdur. Eger [14] mahakkesi beyâz olsa ve eger bunı insân 
ismine yaʿnî insân deyü murâd edüp ve sahk edüp [15] ve ol sahk olınan mashûkı 
sürme eylese halk ana muhabbet eyleye. Eger siyâh olsa ve göze sürme eyleseler [16] 
halk ana ikrâm ede. Eger ʿavrat sürme eylese eri muhabbet eyleye. Eger sarı çıksa, 
ol taşı götürse ol [17] kişiye halk duʿâ ede. Eger kızıl çıksa rızık ve maʿâşı çok ola. Eger 
yeşil çıksa her kimün yanında otursa [18] ana ikrâm ede. Eger âsmancûnî çıksa eger 
ol kişi hekîm dahı degil, hekîm ve hâkim tutalar.

Hacerüʼl-hasât: Mesâne ve [19] bögrekde olan taşdur. Yine mesâne taşına nâfiʿdür. 
Hâ bâbında hasâd deyü bundan sonra zikr olınur. [20]

452 Her iki nüshada da cümle tamamlanmamıştır. 
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Hacer-i hâmî: Ziyâde kızıl taşdur. Siyâh noktaları olur. Hind’den gelür. Aristô ve 
Kazvînî kavli üzere [21] kîmyâgerler taşıdur. Fâlice suʿût eyleseler nâfiʿdür.

Hacerüʼl-yerâm: Diş diplerin ovarlar, beyâz eder. Fârisîde [22] seng-i yerâmî der-
ler. Bu taşun suyından eger keser ve eger sâʾir âlâtdur, taş kırmaga lâzım olan âlâtı 
[23] demürciler suvarsalar her kankı taşa ursalar çamur gibi dişleri batup demüre 
halel gelmeye ve aslâ [24] âvâzı çıkmaya. Ve eger sahk edüp dişe sürseler gâyet aʿlâ 
ve beyâz ve mücellâ eder.

Hacer-i hazefî: Saksı [25] taşı ve çölmekçi taşı gibi derler, sadefe benzer bir taşdur. 
Mısr’da nûre yerine kullanurlar. Çölmekçi balçıgı gibi yaruk [110a] [1] yaruk olur. 
Kayşûr dedükleri nûre taşı yerine kullanurlar. Eger bundan iki dirhem hall edüp 
[2] şarâbla içseler hayz kanın katʿ eder. Ve ʿasel ile karışdurup meme şişlerine ve 
yaramaz seretân [3] yaralarına sürseler gâyet fâʾide eder, zîrâ yübûseti ziyâdedür ve 
hiddeti ve kabzı vardur. [4]

Hacerüʼl-efrûc: Beyni taşı derler ve hacer-i efrûy derler. Kurudıcıdur ve kabzı 
dahı vardur. İslânbôl’a [5] yakın yerde olur derler. Hafîf  taşdur. Zebedüʼl-bahr gibi 
su üzerinde olur. Eger hakk edüp [6] ʿakreb ısırmış kimesneye içürseler nâfiʿdür.

Hacerüʼl-esâkife: Babuçcılar âletlerin keskin etmek [7] içün bilerler. Summâkî taş 
degildür, sûmmâkî taşı dahı bundan sonra zikr olınur ve mim [8] bâbında misenn 
deyü tafsîl olınur.

Hacerüʼl-misenn: Summâkî mermer taşıdur. Ammâ İbni Baytâr tahkîk [9] mer-
mer demez. Lâkin İhtiyârât summâkî taşıdur deyü tasrîh eder. Bundan babuçcılar 
demür avadanlıgı [10] bilerler, bu taşa misenn derler. Mim bâbında misenn deyü 
zikr olınur.

Hacer-i bârikî: El ayası kadar taşdur. [11] Bunun hikâyesi mufassaldur. İbni Baytâr 
vâfir beyân edüp tafsîl eylemiş. El-hâsıl bu taş istiskâ [12] olan kimesne karnı üzerine 
kosa içinde olan suyı cezb edüp çıkarur.

Hacer-i bûlis: [13] Natrûna benzer bir taşdur. Üzerinde noktacıkları olur, altun ren-
gi gibi görinür. Eger zeyt ile [14] kaynadup süst-endâm kişilere dürtseler fâʾide eder.

Hacer-i ʿırâkî: ʿIrâkî bilegi taşıdur. Meşhûrdur. [15] Fârisîde seng-i ʿırâkî derler. 
Efrencîler petrô irâkiye ve Rûmîler petrô irakiye derler. Aʿlâsı beyâz olandur. [16] 
Eger bunı bir yeşil bilegi üzerinde ʿavrat südi ile hakk eyleseler ve ol hâsıl olan suyı 
[17] göze tamzursalar gözdeki aklıgı giderür ve ʿusrüʼn-nefese ve bögrek agrısına 
fâʾide eder.

Hacer-i münfî: Tag [18] taşı derler, yaʿnî tag taşı demekdür ki eger bir ʿuzv kesmek 
ve taglamak murâd eyleseler bu taşı sahk [19] edüp suyla ol ʿuzva sürseler agrısın 
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tuymaz. Bu taşa hacerüʼl-key dahı derler. Fârisîde [20] seng-i tâg, Efrencîler petrô 
fûgû derler. Rûmîler bâkâbsî derler. Çok renklü olur. Mısr’da Münîf  [21] dedükleri 
yerlerde olur derler.

Hacer-i rasâsî: Bu taş yunmada yaʿnî gusl olınmada ve levnde kurşuna [22] benzer 
bir taşdur. Kuvveti hubs-i rasâs kuvvetindedür derler.

Hacer-i hindî: Hind taşıdur. Ammâ nafîtus453 [23] derler, meşhûrdur. Eger makʿadda 
olan tamarlar agzından ve bagırsaklar agzından çıkan kan içün [24] bu taşdan içseler 
ve ol mahalle dahı ekseler gâyet nâfiʿdür. Ve bevâsîre ve ʿakreb sokdugı [25] kişilere 
dahı müfîddür. Ve bir taş dahı vardur ki ana dahı hacer-i hindî derler. Ol nevʿ [ş]
âdencî nevʿindendür. [110b] [1] Tamar agzı kanına ol taşun dahı nefʿi vardur. Baʿ-
zılar bu taş dahı ol taşun bir nevʿidür derler. [2] Hacer-i hindî deyü zikr olınmışdur.

Hacerüʼl-hayye: Yılan taşı. Ammâ bu taş yılan boynuzı dedükleri [3] degildür 
derler. Ana dahı hacerüʼl-hayye derler, yılan pân-zehri derler. Yukarıda zikr olın-
mışdur. Ammâ buna [4] dahı yılan taşı derler. Bâsîksen454 dedükleri taş nevʿindendür 
derler. Ve siyâh şekl olur, boz [5] olur ve noktalu dahı olur, nâfiʿdür. Ve alaca nevʿini 
götürseler sudâʿ envâʿından lîsergûs [6] marazına nâfiʿdür.

Hacer-i ʿâcî: Ac taşı ve fîl kemügi taşı derler. Bu taş her ne cerâhat olursa ki [7] 
andan kan akup turmaya, kanı tutar. Hacer-i aʿrâbî deyü zikr olınmışdur.

Hacerüʼl-ʿukâb: [8] Hacerüʼn-nesr deyü zikr olındı.

Hacerüʼz-zıhk: Güldürici taş derler. Hacer-i bâhat derler, zikr olınur. [9]

Hacerüʼl-matar: Yagmur taşı derler. Aristô ve ʿAcâyib-i Mahlûkât kavli üzere bu 
taş Türk [10] vilâyetinden gelür. Elvân-ı muhtelife iledür ve birkaç nevʿ taşdur. Eger 
bu taşı su içine kosalar [11] havâ bulutlanur ve gâh ince yagmur ve gâhî kar yagar 
demişler. Bu taş ʿİmâdeʼd-dîn mahallesinde [12] böyle oldugını inkâr eylediler. Anun 
ve zehri455 kâse içine su koyup ol vaktde yagmur [13] nâzil oldı derler.

Hacerüʼl-esed: Emcek taşı derler. Fârisîde seng-i bôstân ve Efrencîler petrô de 
mîden456 [14] ve Rumîler vîzî petra derler. Kâbız ve kurudıcı bir taşdur. Eger suya 
ezüp eger meme ve eger hâya şişlerine [15] sürseler şişlerin tahlîl eder ve yaramaz 
yaraları ve çıbanları dahı ıslâh eder. Ve göze sürme [16] gibi çekseler göz karardugın 
giderür ve hadakasın pâk eder.

453 N. نافيطس
454 N. باسيقسن
455 H. nüshasında bu ifade yerine “ve bir” ifadesi vardır. Her iki şekilde de anlamda bir açıklık bulun-

mamaktadır.
456 N. ميدن
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Hacer-i ferâmî: Bir kara taşdur. Saklîbe [17] ırmagında olur imiş. Bunı zeyt ile 
sögündürürler. Hâce Nasîr Tûsî Cevher-nâme’sinde bu taşa [18] seng-i zeyt demişler. 
Kavl-i İbni Baytâr eger bunı zeyt ile sögündürseler rahm agrılarına fâʾide [19] eder. 
Ve uçuk tutanlara boynına asakosalar fâʾide eder. Eger tütsi eyleseler cemîʿ haşerât 
kaça. [20] Sâhib-i Câmiʿ yılanlar dahı kaçarlar demiş.

Hacerüʼs-semm: Zehr taşıdur derler bir taşdur. Baʿzılar bu [21] taşa pân-zehrün 
maʿden nevʿindendür derler. Her kanda zehr kendüye yakın gelse elbetde hareket 
eder [22] derler. Ammâ şimdi bulınmaz, müstaʿmel degildür. ʿAcâyib-i Mahlûkât’da 
ahcâr bahsinde hacerüʼs-semm deyü hikâyet eder [23] ve mülûk hazînesinde bulınur 
ve bî-hadd hikâyesin eydür.

Hacerüʼl-bât: Hacerüʼl-bâh dahı derler. Bunı [24] cimâʿ taşı derler. Afrikıyye vilâ-
yetinde bulınur derler. Bu taşı kırsalar içinde ʿakreb bulınur, andan [25] maʿlûm olur. 
Eger hayvân, eger insân götürse cimâʿa iştihâ getürür, ammâ ʿavrat yüklü olmaz 
derler. [111a] [1] Ve dili altında götürseler susuzlıgı keser.

Hacerüʼl-hubârâ: Toy kuşı kursagında bulınur. Fârisîde [2] seng-i cerz derler. 
Yûnânîler hacer ʿulûfes457 derler, hacârâ ʿulûfesâ458 dahı derler. Bunı götüren ih-
tilâm olmaz. Ve [3] ishâl olana suyın verseler kabz eder ve götürse gerü ishâl tutar.

Hacerüʼd-decâc: Tavuk [4] kursagında bulınan taşdur. Sâhib-i ʿAcâyib-i Mah-
lûkât’da âsmâncûnî bir taşdur. Masrûʿ [5] götürse sarʿı zâʾil olur ve bâha kuvvet verür 
ve göz degmez ve oglan götürse uykuda feryâd [6] edegelmiş ise gayrı çagırmaya.

Hacerüʼs-sâmûr: Bu taşun âvâzı çıkmaz derler. Egerçi kitâblarda tercüme ile 
[7] bu ana gelince yazmışlar, ammâ Hazret-i Süleymân ʿaleyhi‘selâm zamânında 
bulınur derler, şimdi bulınmaz derler. ʿAcâyib-i [8] Mahlûkât’da sâhibi dahı böyle 
beyân etmişdür.

Hacerüʼş-şeyâtîn: İksîrler ʿilminde istiʿmâl olınurmış [9] bir taşdur. Kavl-i Aristô 
bu taşun levni yâkûta dahı benzer ammâ şeffâflu degildür, suyı [10] zı[r]nîh gibi saru 
çıkar derler. Üç defʿa iklâs olınsa kızarur, zencefre gibi olur derler. El-hâsıl ol [11] 
taşdan bir cüzʾ mikdârın gümüşe koyup ol sanʿat bilenler kızardup altun olur [12] 
derler. Ammâ görilmemişdür.

Hacerüʼs-sırf: Humâr taşı derler kızıl taşdur. Siyâha dahı benzer. Kirmân’dan 
[13] gelür. Hacerüʼl-humâr dahı derler. Eger şarâb ıztırâb verse ve humârun sudâʿı 
içün içürürler imiş. [14] Ve zencefre gibi andan yazı yazmak kâbildür derler. Ammâ 
Rûm’da müstaʿmel degildür.

457 N. علوفس
458 N. علوفسا
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Hacerüʼs-sanavber: Sarılık [15] taşı derler. Meselâ kırlangıç yavrusını alup zaʿ-
ferâna boyarlar, kırlangıç gelüp yavrusın [16] marazdan sarardı kıyâs edüp varup bu 
taşı getürür, yavrusına sürer. Ol [17] taşı alurlar. Eger yerakâna tılâ eyleseler sarılıgı 
defʿ eder.

Hacerüʼl-fâre: Sıçan taşı derler. Sûreti dahı [18] sıçana benzer. Magrib vilâyetinde 
bulınur derler. Bu taşı fâreler gâyet sürseler; bu taşı her kankı [19] evde kosalar fâre-
ler yanına gelüp aslâ taşdan ayrılmaz, fâreleri tutmaga âsân olur. Kedi [20] olmayan 
vilâyetde bu taşı kedi yerine kullanurlar.

Hacerüʼl-kîr: Ôlônye zifti derler siyâh taşdur [21] ve magrib tarafında dahı bulınur. 
Bunı mekânında kendü kendüden yanar âteş gibi yanup ve âteşden [22] kaynar gibi 
kaynar demişler. Ve bundan bir mikdârın kaynarken alınup, meselâ bir cüzʾ mik-
dârın zifte [23] veyâ katrâna bıraksalar gerü söyünmeyüp anları dahı kaynadur. Ve 
su başlarına dökseler sularını [24] issi eder. Ammâ zamân geçdükden sonra vilâyet 
vilâyet götürürler, taş gibi olur. Ve bezr veyâhûd [25] zeyt ile kaynadurlar, zift ve 
katrân gibi olup zift ve katrân yerine kullanurlar. Ve bag [111b] [1] biti bagı harâb 
etmesin deyü bag umcalarına bulaşdururlar.

Hacerül-kayʾ: Mısır’da bulınur bir taşdur. [2] Her kim elinde tutsa gaseyân gâlib 
olup cemîʿ miʿdesinde olanı kayʾ eder. Eger kayʾ etmezse [3] havf  vardur ki ıztırâb 
çeküp helâk ola.

Hacerü’n-nâka: Deve taşı derler. Fârisîde seng-i şütür [4] derler. Deve gördükleri 
yerlerde bulınur derler. Bunı bir çanaga komış olsalar, ol çanaga her-bâr taʿâm [5] 
kosalar aslâ taʿâmda lezzet bulmazlar. Ve ol taşı ʿ âşık ve hâʾim kendüde götürse ʿ aşk 
ve ʿateh, [6] hayrânlık kendüden gider.

Hacerü’l-mâʾü’r-râkid: Akmaz ve habs olmış su içinde müncemid olan taşdur. Eger 
[7] sahk edüp buruna tamzursalar sarʿa ve cünûna bi-izni’llâhi teʿâlâ gâyet nâfiʿdür.

Hacerü yekûmü ʿale’l-mâʾi ve zıddihi: [8] Bu taş gece su üstinde turur, gündüz 
sunun altına girer. Meselâ gün togmaga başlasa [9] bu taş azacık batmaga başlar. 
Eger gün tolınmaga başlasa azacık azacık taş su yüzine çıkmaga [10] başlar, güneş 
gurûb eyledükde taş su yüzine tamâm çıkar. Kavl-i Aristô hafîf  bir taşdur. [11] Eger 
bu taşı at üzerine asakosalar aslâ sayha ve sehl etmez yaʿnî kişnemez. Ve sâʾir hay-
vâna dahı [12] asakosalar çagırmaz. Ve cenk güninde ʿasker atlarına baglarlar aslâ 
atlar kişnemezler. Ve ammâ zıdden: Ammâ [13] bir habis taş dahı vardur, evvelki 
taşun hilâfıdur. Güneş ile su yüzine çıkar, güneş ile bile batar. [14] Hattâ havâda 
bulut olsa ve güneş görinmese aslâ mâniʿ degildür, bile togar ve bile tolınur. Eger 
bu taşı [15] kankı ata ve hayvâna asakosalar evvelki taşun hilâfınca ol atlar ve ol 
hayvânlar devr-i dâʾim sayha edüp [16] çagırurlar.
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Hacer-i harserliyûn: İksîrcilerün maʿlûmdur ki bir taşdur, sarı ve kızıl ve yeşil 
ve siyâh dahı [17] olur derler. Aʿlâsı merkaşîş gibi elvân-ı erbaʿa ile bulınandur. Sarı 
nevʿi altun ve gümüş [18] maʿdeninde [bulınur]. Ve kızıl nevʿi yâkût gibi olur, ammâ 
şeffâflu olmaz ve yalınuz altun maʿdeninde bulınur. [19] Yeşil olanı bakır maʿdeninde 
bulınur. Siyâh olanı gümüş maʿdeninde bulınur derler. Aʿlâsı altun [20] ve gümüş ve 
bakır her ne ise anlarun buhârından mütevelliddür derler459 [maʿdeninde bulınan 
nevʿidür]. Eger yedi arpa agırı mikdârın tavuk [21] ödi ile karışdurup baʿzı egri ke-
müge sürseler kemük togrılup yerine gelür. Ammâ iksîrciler [22] demişler ki eger bu 
zikr olınan elvân dedügimüz taşı yedi arpa agırı mikdârın zîbak-ı mükelles ile [23] 
tarh olınup nuhâsa dökseler bakırı beyâz eder ve râyihasın giderüp gümüş olur, 
ammâ baʿîddür. [24]

Hacerü’l-ismid: Isfahânî sürme taşıdur. Ve elif  bâbında ismid zikr olındı.

Hacer-i ermeyûn: Beş köşe derler [25] bir taşdur. Her kaçan kırsalar lâ-büdd beş 
köşelü olur. Rûm vilâyetinde olur. Eger göze sürme eyleseler [112a] [1] aslâ göz 
agrısı görmeyeler. Ve eger bu taşı götürmege ʿâdet edinseler halka mehâbetlü gö-
rineler.

Hacer-i bâhat: [2] İnsân mıknâtîsi derler. Ve âdem güldüren dahı derler bir beyâz 
taşdur. Ammâ sûretde merkaşîşâ taşına [3] dahı benzer. ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi 
Muhammed Kazvînî kavli üzere bu taşı insân gördükde elbette gülmek [4] ʿârız 
olur, yaʿnî zıhk peydâ olur der. Hattâ serçeden küçük, siyâh şekl ferfe derler [5] bir 
kuş var imiş. Ol kuşun bogazı ve gözleri ve ayakları kızıl kuşdur. Ol kuş [6] bu taşa 
ugrasa bu taşun eseri bâtıl olur derler. Hattâ bu taşun ʿacîb hikâyesi [7] vardur. Bir 
kimesne böyle yazar ki biz bu taşı gördük, bize dahı ʿazîm gülmek vâkıʿ oldı deyü 
[8] takrîr eyledi. Ve hâlâ biz dahı bu ahvâl-i ʿacîb görüp taş meydânında hâzır degil 
iken hikâyesinde [9] dahı zıhk ʿârız olur imiş dedük. Meclisimizde vâfir kimesne var 
idi. Cümlesi gülişdiler. [10]

Hacer-i bîcâzık: Yâkûta benzer bir kırmızı taşdur derler. Muhammed Kazvînî 
kavli üzere maşrık tarafından gelür. [11] Maʿdenden çıkarurlar. Kaçan bu taşı 
maʿdeninden çıkarsalar ol maʿdene karanuluk ve zulmet ʿârız olur. [12] Ve taşcılar 
kesdükleri zamân taşdan aydınlık zâhir olur. Bu taşun yigirmi arpa mikdârından [13] 
hâtem etseler yaramaz ve karalu düşlerden emîn olalar. Ve her kim güneşe turup 
güneşe bakup [14] andan bu taşa baksa gözinün nûrı yaʿnî görmekligi az kalur yaʿnî 
karanulık gibi olur [15] demekdür.

459 “her ne ise anlarun buhârından mütevelliddür derler” ibaresi anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Bu ibare 
Hamidiye nüshasında da yazılmış, sonradan üzeri çizilmiştir. 
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Hacer-i tedmür: Kavl-i Aristô ve kavl-i Muhammed Kazvînî bu taş degirmen 
taşı gibi berrâk taşdur, magribde [16] deryâ kenârında olur. Her kim anı eline alup 
koksa bedende kanı müncemid olur, helâk olur.

Hacer-i hâlibü’n- [17] nevm: Kavl-i Aristô ve Muhammed Kazvînî bu taş gâyet 
kırmızı taşdur, gece etrâfında olanı şuʿlelendürür, [18] gündüz tütün ve buhâr gibi 
görinür. Bu taşdan bir kimesne iki dirhem götürse nevm-i sakîl getürür yaʿnî [19] 
agır uykusı gelür demekdür. Ve uykuda olan âdemün başı altına kosalar aslâ kendü 
uykudan [20] uyanmaz, meger varup başın tahrîk edüp uyanduralar. Ve bu taşı eger 
baʿzı humret olan [21] mevziʿe tılâ eyleseler müfîddür.

Hacer-i tûstûs: Dehnec ve tûtiyâ tabîʿatında bir yeşil zehirlü taşdur. [22] Bakır ve 
gümüş maʿdeninde bulınur. Meselâ tûtiyâ gümüş maʿdeninde ve dehnec bakır maʿ-
deninde bulındugı gibi. [23] Ammâ bu taş he[m] gümüş ve hem bakır maʿdeninde 
bulınur. Eger bu taşı her kim ezüp su ile içse semm-i [24] kâtildür, helâk eder. Ve eger 
bu taşı gözde olan aklık ʿ illetine sürme eyleseler aklıgı zâʾil eder. Ammâ eger [25] ʿ illet 
eski ise ʿillet zâʾil olur ve eger ʿillet yeni ise göze zarar eder.

Hacer-i fîrûzec: Pîrûze taşıdur. [112b] [1] Fe bâbında fîrûzec deyü zikr olınur.

Hacer-i yemenî: ʿAkîk-i yemenî derler. ʿAyın bâbında ʿakîk deyü zikr olınur. [2]

Hacel: Keklik kuşıdur. Fârisîde kebg derler. Kaf  bâbında kabc deyü zikr olınur.

Hadîdî: [3] Yûnânca senderîtis derler bir otdur. Sin bâbında zikr olınur.

Hadîd: Demürdür. Fârisî âhen; Süryâni [4] hadîdâ; Rûmî siderô; Lâtîn [ferrô]; 
Yûnânî berseyûs; Hindî fûsen460; pellâk [5] Farisî. Demür üç nevʿ olur. Bir nevʿine 
şâbûrkân derler. Bir nevʿine hadîd-i mülâyim derler ki Fârisîde [6] nerm-i âhen 
derler. Bunlardan mâʿadâ kirmân-ı hindî dahı vardur ve andan mâʿadâ fûlâd-ı 
masnûʿ ve [7] fûlât-ı maʿdenî dahı olur ki pûlâd demüri dedükleridür. İmdi pûlâd 
tabîʾi, maʿdenî olan [8] şâbûrkân dedükleri[dür]. Baʿzılar şâberkân dahı derler 
ki demürün erkegidür. Ve pûlâd-ı masnûʿ [9] dedükleri, yumşak demürden olur, 
hadîd-i leyyin ve hadîd-i mülâyim derler. Bu nevʿinün zencârına yaʿnî [10] sarı şekl 
olan pâsına zaʿferânü’l-hadîd derler. Kâbız ve ekkâldür. Anun menfaʿati ve sâʾir [11] 
ahvâli ze bâbında zaʿferânü’l-hadîd deyü zikr olınur. Ve hubsü’l-hadîd dedükleri 
demür pâsıdur. Kuvvetde [12] zencârdan aşagadur. Bu dahı hâ bâbında hubsü’l-ha-
dîd deyü zikr olınur. Ve demür nevʿinün tûbâli [13] te bâbında dahı tûbâlü’l-hadîd 
deyü zikr olınur. Geldük maksûd olınan demürün tabîʿatı hâr u yâbisdür. [14] Mü-
ceffifdür. Mikdâr-ı şerbeti suyınun yarım rıtldur. Eger kifâyet mikdârı kızdurup 

460 N. فوسن
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suya [15] veyâhûd şarâba bıragup içseler tabîʿatı tutar ve bagırsak yarasına ve talak 
şişine ve hayzaya [16] ve miʿde uyuşuklugına ve selesü’l-bevle ve makʿad agrısına 
nâfiʿdür. Ve bâhı dahı ziyâde edüp kuvveti [17] arturur. Husûsan demürciler demüri 
kızdurup suya bıragurlar, ol suya dûs derler ve mâʾü’l-hadîd [18] dahı derler. Kuduz 
it taladugına nâfiʿdür, ammâ bu sudan içdüklerinde ʿillet sâhibi yaʿnî [19] kudurmış 
kişi haberdâr olmamak gerekdür. Ve demür bürâdesin yaʿnî egeden geçmiş demü-
ri eger şarâbda [20] zehr olsa ve ol şarâba demür bürâdesin kosa şarâbda olan zehri 
kendüye çeker, zararın alur, [21] ol şarâbdan içen kimesneye ziyân gelmez. {Ve demür 
bürâdesin yaʿnî egeden geçmiş demüri eger şarâbda [22] zehr olsa ve ol şarâba demür bürâdesin 
kosalar şarâbda olan zehr kendüye çeker, zarârın alur, [23] ol şarâbdan içen kimesneye ziyân 
gelmez.}461 Ve demürün bürâdesi kendüsi dahı zehr gibidür, bundan [24] hatâen 
yeseler ʿalâmeti oldur ki agız yübûseti ve baş agrıları getürür. Ana ʿilâc budur ki 
tâze süd [25] vereler. Baʿzı hükemâ kavî edviye-i müshile vereler demişler, andan 
sonra kaymak ve zeyt veyâ revgan [113a] [1] içüreler ve başına benefşe yagı ve 
gül yagı ve sirke süreler ve bir dirhem mıknâtîs yedüreler ve galîz ve semiz [2] 
şôrbâlar ve sıgır yagı içüreler demişler. Eger diş kıcırdatmaga ʿâdet eden kimesne 
kolında götürse [3] gayrı dişin kıcırdatmaya. Ve ʿavratlar demür bürâdesin şâf  gibi 
götürseler kan sızdugın kese. [4]

Hadd: Şeyh Dâvud kavli üzere cülnârdur. Cim bâbında zikr olınmışdur.

Hıdât: Dölengeç ve ʿinde’l-baʿz [5] çaylak kuşıdur. Ve baʿzı vilâyetde çalagan ve 
Fârisîde zagan ve Rûmca ûglimyûs derler. Efrencîler [6] ûlyûmûs derler. Şîrâzî-
ler kôr-kôr derler. Şeyh Dâvud kavli üzere buna ʿArabda şeyûhte dahı [7] derler. 
Sâhibü’l-Filâha ve sâhib-i ʿAcâyibü’l-Mahlûkât Muhammed Kazvînî kavli üzere 
hıdâʾet [8] kuşı ʿukâb olur ve ʿukâb-ı hıdâd olur yaʿnî dölengeç kuşı tavşancıl olur ve 
tavşancıl [9] kuşı dölengeç olur. Ve bir yıl erkegi olur ve bir yıl dişisi olur. Ve hasta 
olsa kendi kanadından [10] yiyüp sıhhat bulur. Eger dölengeç kuşınun etini yeseler 
bundan ʿ ufûnet peydâ olur. Ve kanına [11] azacık gülâb ve misk karışdurup aç karnu-
na içseler rebv öksürügine ve zîku’n-nefese gâyet [12] nâfiʿdür. Ve kanadınun başların 
kesüp andan yakup külin üç barmak ile alındugı [13] kadarın suyla ezüp suyın içseler 
nıkrîs ʿilletine nâfiʿdür. Ve ödini gölgede kurıdup [14] andan suyla ezüp efʿâ ve yılan 
envâʿı ve ʿakreb ve mûzî haşerât ısırdugına eger zahmı sag [15] tarafda ise ol sudan 
mîl ile sol gözine çeke, eger ıztırâb sol tarafında ise hilâfınca [16] sag tarafına çeke 
ki bi-ʿavni’llâhi teʿâlâ helâk olmayup halâs ola. Eger yumurdasını kendü yagıyla 
kavursalar da [17] ol yagı targıl yerlere ursalar gâyet nâfiʿdür ve muvâfıkdur. Eger 
iligini barasa suyı ile kaynadup ve [18] bal katup bevâsîre ve ishâle içürseler nâfiʿdür. 

461 Tekrar edilmiştir.
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Ve kanını zehirlü otlar içün azacık [19] içürseler müfîddür. Ve kemügini yakup ve 
sahk edüp berk çıbanlara ursalar nazc vere.

Hadec: [20] Hanzal düveleginün hâmıdur ki henüz yeşil olmış ola. Fârisîde hanzal-ı 
nâ-resîde ki henüz ki [21] sebz başda yaʿnî yeşil ola, ana derler.

Hadak: Yabân bâdıncânı derler. Fârisîde bâdıncân-ı berrî ve bâdıncân-ı yabânî 
derler. [22] Rûmîler agriyû melitcânî derler. Dört cins olur. Üç nevʿi Mısr'da ve Hicâz 
ve Habeş’de ve Yemen’de [23] olur. [Habeş ve Yemen’de olan] nevʿi ile esbâb yurlar. 
Ve Hicâz’da olan nevʿi küçük olur, sâfî diken olur. Ol [24] vilâyetde şevketü’l-ʿakreb 
derler. ʿAkreb sokanlara ʿilâcı bununla ederler. İsmine ʿırsım derler. Ve Mısr’da [25] 
olan nevʿi belesân oldugı ʿAynü’ş-şems nâm mahalde çok olur. Lüffâh yemişi gibi 
yemişi olur. Bu vilâyetde [113b] [1] olan yabân bâdıncânı bu nevʿdür. Eger bunı 
bevâsîr içün tütsi eyleseler gâyet nâfiʿdür. Ve zeytûn [2] yagı içinde kavurup ol yagı 
agrıyan kulaga tamzursalar agrısın sâkin eder.

Harmele: Kargıdur ve [3] kamış dahı derler. Eger bunun südini yün yâhûd penbe 
üzerine alsalar on güne degin tursa [4] andan sonra uyuza güneşde sürseler şifâ 
bula.

Harmel: Yüzerlik tohmı Türkî; yabân sadefi nevʿinün [5] tohmı Türkî; sipend 
beşâsâ Fârisî; mûlûdûn Rûmî; hûriyûn462 Yûnânî; rûtâ selûsitris Lâtîn. [6] Yüzerlik 
tohmı iki nevʿ olur. Kırmızı ve beyâz olur ve her birinün başka ismi vardur. Beyâz 
[7] nevʿine harmel-i ʿ arabî derler, Fârisîde sandal-dânîc derler. Yapragı sögüd yapra-
gı gibi uzunca olur, [8] ammâ andan küçükrekdür ve çiçegi ʿaynî ile ak yâsemîn gibi 
kokar. Yûnânîler môlî ve Süryânîler beşâsâ [9] derler ve Lâtînler gâlfâ derler. Ve kızıl 
yüzerlik ki harmel-i gâbî derler, Fârisîde isfend, Şîrâzîler nîvend [10] ve hezâr-isfende 
dahı derler. Bu nevʿi sezâb-ı kûhî nevʿindendür. Rûmîler mûlû agriyâ ve Lâtîn [11] 
rûtâ selûsitris dedügi bu nevʿidür. ʿArabca harmel-i kûhî demekle maʿrûfdur. Aʿlâsı 
siyâha mâʾil [12] ve kırmızı tohm olup agır ve tolu olmakdur. Tabîʿatı üçünci dere-
cede hâr u yâbisdür. Baʿzılar dördünci [13] derecede dahı demişler, ammâ baʿîddür. 
Kavl-i ʿÎsâ ikincide hâr u yâbisdür. Mafâsıl agrılarına tılâ olınsa [14] münâsibdür. 
Ve eger sahk edüp ʿasel ve tavuk ve keklik ödleri ve zaʿferân karışdurup [15] ve tâze 
râziyâne suyı ile göze çekseler kuvvet verür. Ve münâsib edviye ile sogulcan [16] ve 
habbü’l-karʿ dedükleri namâz-bûr sogulcanını dahı taşra çıkarur ve kûlunc ʿille-
tine dahı nâfiʿdür.[17] Ve ʿırku’n-nisâya ve yan başı agrılarına bunun suyı ile natûl 
edeler, fâʾide eder. Ve gögüs [18] ve öyken balgamını pâk eder ve bagırsakda olan 
yelleri tahlîl eder ve sovuk dimâga ve bedene dahı nâfiʿdür. [19] Velâkin sedr ve 
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sudâʿ getürür. Ve mugassî ve müskirdür. Minhâc kavli üzere ekşi yemişler rubbı 
ıslâh [20] eder. Kavl-i sâhib-i Takvîm kırfe ve dârçîn ıslâh eder. Kavl-i Câlînûs fâlic 
ve lakve ve teşennüc [21] ve bögrek ve mesâne ʿilletlerine nâfiʿdür. Ve yanmış safrâyı 
ve yelmeşik balgamı sürer, bevli ve hayzı akıdur. [22] Eger bunun nakîʿin ederlerse 
sevdâya müfîddür, tahlîl eder ve sevdâvî kanı sâfî eder ve her-bâr [23] tabîʿatı nerm 
eder. Kavl-i Habeşî şarâb gibi sekr verür. Kavl-i mechûl levni sâfî eder ve muhar-
rik-i cimâʿdur [24] ve semüzlik getürür. Kavl-i İbni Vâfid yüzerlik mestligi ʿâşıklara 
muvâfıkdur, gayrı [25] serhoşlık gibi degildür. Ve eger on iki gece bundan pey-â-pey 
birer buçuk miskâl süfûf  edüp yeseler ʿırku’n-nisâya [114a] [1] nefʿ verür. Kavl-i 
Diskûrîdûs ayak ve baldır ve uylukda olan agrıları dahı giderür, [2] ʿırku’n-nisâya ve 
felc ʿilletine nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür. Ve harmel-i ʿarabî ki 
beyâzdur, [3] Yûnânîler mûlî derler. Bunun köki it keseri kökine benzer, maʿrûfdur. 
Ol harmel kökini îrsâ yagı [4] ile yaʿnî gök benefşe köki ile fetîl edüp ʿavrat kendüde 
götürse rahm agzın açar, [5] gâyet nâfiʿdür. Yüzerligün dögilmemişini iki miskâl 
kadar içseler gögüsde ve öykende olan [6] balgamı ve sevdâyı ve bagırsak yellerin ve 
hayzı yüridür. Ve eger yüzerligi bir çölmege koyup üzerine [7] üç bin dirhem şarâb 
koyup dört bölükde bir bölügi kalınca kaynayup bâkî üç [8] bölügi kaldukda on 
dirhemin sarʿ tutan kişiye içürseler gâyet münâsibdür. Ve bir defʿa hâmile olup [9] 
gayrı hâmile olmayan ʿavrata dahı üç gün içürseler hâmile ola, ammâ ʿalâmeti bu-
dur ki içdügi vakit ve [10] gayrı zamânda dahı kusdurur. Ve bunun bir nevʿi vardur, 
yerden düşeni biter, benefşe çiçegi gibi [11] çiçegi olur ki vakt olur yerden yukarı dört 
arşın kalkar ve başı sarmısak gibi [12] olur. Bu nevʿin dahı gök sûsen yagıyla ʿavrat 
götürünse rahm agrısına muvâfıkdur.

Harşef: [13] Kenger-i bôstânîdür Türkî; ʿakkûb ʿArabî; kenger Fârisî; ʿâkûbâ Sür-
yânî; sekûlûmis463 Rûmî; anginârya [14] Rûmî; alkasûs Yûnânî; kanârse464 Endülüs; 
akrân ehl-i magrib; kârdûs sinâr Lâtîn; [15] esterû beldûs Mâcar, Nemse; kârdovâ 
İspânya; karcûfe Fırânca; karcûfluvâ465 envâʿ-ı Firenk; [16] kanârâs466 ʿİbrî; tabâm-
yâ467 Hindî. Tabîʿatı harâretde muʿtedildür, ikincide baʿzılar ratb dediler. [17] Kavl-i 
Mesîh evvelde hâr u ratbdur. Baʿzılar bâriddür dediler, baʿzılar ikincide hâr u yâbis 
demişler. Eger [18] dâʾü’s-saʿlebe tılâ eyleseler müfîddür. Ve suyından mûm-revgan 
dedükleri merhem edüp yaralara [19] ve yüzde peydâ olan yaralara dahı sürseler zâʾil 
eder. Ve berk şişlere dahı yaku olınsa [20] tez tahlîl eder. Ve bevli akıdur ve bagırsak 

463 N. سقولومس
464 N. قنارسه
465 N. قرجوفلوا
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yaralarına dahı muvâfıkdur ve balgamı sürer. Eger bunun suyı ile [21] baş yusalar 
kehleleri öldürür ve baş kaşınmasın zâʾil eder. Ve berk şişlere dahı yaku olınsa [22] tez tahlîl 
eder. Ve bevli akıdur ve bagırsak yaralarına dahı muvâfıkdur ve balgamı sürer468 Ve âteş yanu-
gına yaku [23] olınsa onıldur. Ve tabîʿatı mülâyim eder, ammâ şarâbla içseler kabz 
eder. Kavl-i Râzî bâhı ziyâde eder, [24] zîrâ bögrek ve mesâneyi kızdurur. Ve koltuk 
kokusın dahı zâʾil eder ve bevli idrâr eder. Bunun âʿlâsı [25] oldur ki bişürdüklerinde 
issi otlar katalar. Kavl-i sâhib-i Minhâc çok yeseler gaseyân getürür, husûsan berrîsi 
ola. [114b] [1] Derler ki mütevellid-i sevdâdur, dimâga muzırdur, illâ zeyt yagıyla 
bişürmek ıslâh eder. Kavl-i sâhib-i Takvîm [2] gaseyân ve sudâʿ getürür, illâ mastakî 
ve selîhe ıslâh eder. Ve bir nev’i dahı vardur harşef-i berrî derler. [3] Ol dahı buna 
benzer. Cümle, eger köki eger otı. Ve yemişi dahı küçük olur ve dikeni çok olur ve 
tabîʿatda [4] dahı galîzrekdür. Ve bir nevʿi dahı vardur, ol nevʿi bôstânî gibidür, hattâ 
aslâ dikeni olmaz, tabîʿatı bôstânî [5] ile berâberdür. Bunlardan mâʿadâ olanlar 
harşef  degildür, deve dikeni nevʿindendür, ʿakkûb-ı berrî derler. [6] ʿAyın bâbında 
zikr olınur.

Harâşâ: Yabân hardalı derler. Hı bâbında hardal-ı berrî deyü zikr olınur.

Haraza: [7] Sıgır ödinden çıkar, hacerü’l-bakar deyü zikr olınmışdur.

Hurz: Çogandur. Elif  bâbında uşnân deyü zikr olınur. [8]

Harîr: İpek ibrişîm ve ibrisîm dahı derler. Elif  bâbında zikr olınmışdur.

Harezü’ş-şeyâtîn: Hilâliye otıdur. [9] Elif  bâbınun ibtidâsında âtrîlâl deyü zikr 
olındı.

Hurf: Acı tere tohmıdur Türkî; habbü’r-reşâd [10] ʿArabî; ispendân-ı kende Fâ-
risî; yencâbî469 Süryânî; karmâvos Rûmî; nehâves470 Nemse; halînûs Rûmî; [11] 
kârdoma Rûmî; nûstûrtiyûm Lâtîn; kıressen Mâcar, Nemse; nâstûdârsû İspânya; 
kıressôn [12] Fırânca; hırûf  ʿİbrî; süffâʾ ʿArabî; tohm-ı sipendân Fârisî; tere-tîzek 
Fârisî; şeyʾ-hîrzek471 Şîrâzî; [13] makliyâsâ Süryânî; kardâmômen Yûnânî. Ve beyâz 
hurfe, isfend-i sefîd derler ki dardagan otıdur. Hurf  [14] dedükleri ot iki nevʿ olur. 
Bir nevʿinün yapragı ıspânâh yapragı gibi olur ve bir nevʿinün [15] yapragı hurde 
küçük olur. Ve bir nevʿinün tohmı beyâz ve bir nevʿinün kızıl reng olur. Beyâz reng 
[16] olana isfend-i sefîd ve hardal-ı sefîd ve hurf-ı sefîd derler. Ammâ beyâz nevʿinün 
harâreti kırmızı nevʿinden [17] azdur. Aʿlâsı tolu olmakdur. Ve iki nevʿ dahı vardur. 

468 Tekrar edilmiştir.
469 N. ينجابى
470 N. نحاوس
471 N. شيع خيرزك
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Bunlar dahı tere ve kerdeme nevʿindendür. Ammâ berrî nevʿidür [18] ki bir nevʿine 
hurf-ı berrî derler. Fârisîde ispend-i beyâbânî derler. Rûmîler selâspî bârbârî472 ve 
ʿavâm [19] pâstûrtiyûm ve nektûrum derler. Ve Mâcar ve Nemse bezmekrânet473 ve 
İspânya banîkazû ruhlû pilânkûz474 [20] derler. Fırânca levsenüve475 sâvejâ derler. 
Ve bir nevʿi dahı yine berrî nevʿidür. Cümlesinün tasvîri 201 siyeh [21] rakamlu 
varakdadur, murâd ise nazar olına. Geldük hurf  tabîʿatına ki ikinci derecede hâr 
u yâbisdür. [22] Ve baʿzılar dördünci evvelindedür dediler. Kavl-i Câlînûs üçüncide 
hâr u yâbisdür, munzıc ve muhallildür, dökilen [23] kılları saklar. Bundan yiyeler ve 
ol mahalle tılâ edeler veyâhûd suyıla yogurup ve karışdurup ol [24] suyı süreler. Ve 
balgamî şişlere ve çıbanlara dahı nâfiʿdür. Ve ʿırku’n-nisâ içün yeseler ve sürseler 
dahı [25] müfîddür. Ve rebv öksürügine ve talakı berk olanlar yiyeler ve ʿasel ile yaku 
eyleseler muvâfıkdur. Ve eger atda [115a] [1] ve âdemde vâkıʿ olur bir yara vardur, 
ʿArabca şehdîyye derler, Türkçe şekerbaşı dahı derler, eger ursalar [2] müfîddür. Ve 
cümle aʿzâ uyuşmışına dahı muvâfıkdur. Eger bundan yeseler ve cânavar ısırdugı 
mahalle yaku eyleseler [3] münâsibdür. Ve eger ʿavrat bundan yese oglancıgı kar-
nında öldürür. Eger kendüde götürünse oglancıgı [4] kezâlik helâk edüp çıkarur. 
Ve hâmile ʿavrat bundan çok yemeyüp az yese zarar etmez. [5] Ve tütsi eyleseler 
haşerât kaçar. Ve uyuz yaralarına ve demregüye suyla ve tuz ile sürseler nâfiʿdür. 
[6] Eger beş dirhemin sahk edüp issi su ile içürseler yüregi sürer ve kûluncı açar ve 
habbü’l-karʿı [7] dahı çıkarur ve bagırsakda olan yelleri dahı dagıdur. Eger kavurup 
yeseler yüregi tutar ve bögrek [8] sovuk olsa dahı müfîddür ve miʿdede yelmeşik 
balgamı dahı sürer ve katʿ eder. Ve baras ʿilletine sahk [9] edüp ve beyâz behaka 
sirke ile sürseler fâʾide verür. Ve eger ʿasel ile luʿûk edüp yeseler [10] hılt-ı galîz ile 
olan öksürüge nâfiʿdür ve hılt-ı galîz ile olan yan başı agrılarına dahı nâfiʿdür. [11] 
Eger sahk edüp sâbûn veyâhûd ʿasel ile yanmış dedükleri kara noktalara sürseler 
müfîddür ki [12] yüzde olursa sûreti sâfî ve mücellâ eder. Ve ʿakreb ısırdugı mahalle 
yaku olınsa nâfiʿdür. Eger yapragın [13] kurutsalar tohmı kadar kuvveti olur, ammâ 
yaş iken kuvveti azdur zîrâ kendüde rutûbet-i mâʾiyye var iken [14] kuvvet azdur. Ve 
baʿzılar bunı gögüse ve miʿdeye ziyân eder derler, ammâ Minhâc kavli üzere şeker 
ıslâh [15] eder. Kavl-i sâhib-i Takvîm nebât ve cüllâb dahı ıslâh eder der. Rîbâs ve 
ütrüc rubbları dahı [16] ıslâh eder. Bunun bedeli hardal ve cırcîr tohmıdur. Ve baʿzı-
lar bundan çok yemege rızâ vermezler, İbni Baytâr [17] kavli üzere sidük tamlaması 
getürür. Eger arpa unı ile ve sirke ile ʿırku’n-nisâya ve issi [18] şişlere yaku olınsa 

472 N. سالسپى باربارى
473 N. بزمكرانت
474 N. بانيقزو رخلو پالنقوز ; H. بانيقزو رخلو بالنقو 
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fâʾide eder. Ve taʿâmı hazm ve cimâʿ iştihâsına gâyet nâfiʿdür. Ve eger [19] şerbetlere 
katup içseler içi kabz eder ve zahîr ishâline dahı gâyet müfîddür. Mikdâr-ı şerbeti 
[20] iki dirhemdür. Büyük âdeme üç dirhem vereler. Ve kırlankıç kanı ile dögüp 
targıl alaca mevziʿe [21] ursalar fâʾide eder. Ve ziftle dögüp baş çıbanlarına ursalar 
müfîddür. Ve habbü’l-gâr dedükleri [22] defne yemişiyle karışdurup ve dögüp uyuş-
mış yerlere ursalar müfîddür. Ve yumşak dögüp [23] rûfidân yumurdaya iki dirhemin 
birbirine koyup yeseler gögüsde sovukdan olan emrâzun [24] envâʿına fâʾide eder. 
Ammâ kavurup dögmeden bütün iken gene rûfidân yumurda ile içseler ishâl [25] 
envâʿına ve balgamî iç agrılarına fâʾidedür. Eger ishâl ziyâde ise bir mikdâr mâzû 
ve bir mikdâr gülnâr [115b] [1] yâhûd nâr kabugı katalar. Eger hastanun harâreti 
çok ise su isterse tere tohmın bir dirhem koyalar [2] ve sudan berhîz etdüreler. Ve 
verdükleri suda kızmış demür sögündüreler.

Hardûn: Kaya keleridür. [3] ʿArabca buna semender derler. Kavl-i İhtiyârât sin 
bâbında sâlâmandâr deyü zikr olınur, Türkî; [4] semender ʿArabî; sûsmâr-ı semm 
Fârisî; salâmandâr Yûnânî, Rûmî; salâmandra Lâtîn; avlem476 Nemse, Mâcar; [5] 
salâmantka İspânya; sâlâmânder Fırânca; selemender ʿİbrî; salâmandrâ Yûnânî. 
Bu hayvânun [6] iki nevʿi olur. Bir nevʿine dahı su semenderi derler. Tasvîri 130 
siyâh rakamlu varakdadur. Hardûn [7] dedügümüz cânavar ki keler esnâfından 
demiş idük, sümûm-ı kattâledendür. Kavl-i Minhâc ve İhtiyârât, [8] tabîʿatı keler ta-
bîʿatına yakındur. Kavl-i Mihrârîs Havâss’ında getürmiş ki hardûnun yüregin siyâh 
[9] beze baglayup hummâ-yı rubʿ sâhibleri götürseler şifâ bula. Kavl-i Câlînûs eger 
bunun kanını göze [10] çekseler gözi rûşen ede. Kavl-i Diskûrîdûs eger necesini ve 
kuyrugunı ki beyâz yerinden [11] ola, ʿavratlar yüzine sürseler gâyet sâfî ve mücellâ 
eder. Bunun necesinün aʿlâsı beyâz olmakdur [12] ve nişâsta gibi [hafîf] olur. Şîrâz’da 
ana sergîn-i mâʾ-i neheng derler. Kavl-i Minhâc bunun eti sümûmâtdandur, [13] 
bir kimesne hatâen yese dili şişer ve giciyik ve baş agrısı ve göz kararması ʿârız 
olur. ʿİlâc [14] olmazsa öldürür. Buna ʿilâc oldur ki evvelâ kayʾ etdüreler ve sıgır 
yagı ve ondan tâze süd içüreler. [15] Ve yaglamak ve hammâma komak fâʾide eder, 
bi-ʿavni’llâhi teʿâlâ halâs olur.

Harbe: Buna dahı talak otı [16] derler Türkî; sinne-i tenû-yı dâne Fârisî; harbe 
Süryânî; kînâfiyûs Rûmî; lûncetas477 Yûnânî. Bu [17] otun tohmı müselles olur ve 
yapragı iskûlûfenderyûn otı ki ana dahı talak otı derler, ol [18] otun yapragına ben-
zer. Ve bu otun berrî ve bôstânîsi olur. Bôstânîsinün harâreti az [19] olur, ammâ berrî 
nevʿinün tabîʿatı ikinci derecede hârdur. Kavl-i Minhâc tâzesi yaraları onıldur ve 
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[20] köki kabugını sirke ile talak üzerine yaku eyleseler ve kuru yapragın içseler talakı 
giderür. Kavl-i [21] sâhib-i ʿ Akâkîr bunun aʿlâsı berrî nevʿidür, eger kuru yapragından 
içseler talakı giderür. Mikdâr-ı şerbeti [22] bir buçuk dirhemdür. Kavl-i Câlînûs tâze 
yaraları onıldur ve kuru yapragı talakı giderür ve miʿdeye [23] kuvvet verür. Kavl-i 
Huneyn ve Ercîcânis bunun yapragı bevli ve hayzı akıdur. Kavl-i İshak balgamî ve 
[24] sevdâvî şişler içün içüp ve yaku dahı eyleseler gâyet müfîddür.

Hırbâ: Güneşe bakan [25] kelerdür. Fârisîde âfitâb-perest derler ve kirbâsû dahı 
derler. Yûnânîler buna hâmâlân derler. [116a] [1] Ammâ hâmâlân demek siyâh 
mâzeryûndur deyü çok bahis geçmişdür. Sâhib-i Minhâc ve sâhib-i [2] İhtiyârât bu 
husûsda ihtilâfî demişdür. Ammâ musavver Yûnânî kitâbda kâmelyûn deyü ism 
demişler. [3] Ve kavl-i İhtiyârât bunun eti semm-i kâtildür, meselâ zehirlü kurbaga 
eti gibidür ve yumurdası hod sâʿatde [4] âdemi helâk eder, amân vermez. Ammâ eti-
ni hatâen yeseler ʿilâcı oldur, zerârîc kurdı yemiş kimselere [5] ʿilâc nice olursa buna 
dahı öyle edeler. Zerârîcde zikr olınmışdur. Bunun yumurdasını yemiş olsalar [6] fi’l-
hâl çakır toganı necesin şarâbla içüreler. Pâk kayʾ etdüreler ve bedenin sıgır yagıyla 
yaglayup [7] ve başın tuz ile tekmîd edeler. Ve kuru encîr ve kaymak ve çıntıyânâ-yı 
rûmî yedüreler. İşbu hırbâ kelerün [8] kanını gözde biten kılları yoldukdan sonra 
göze sürseler gayrı bitmez. Kavl-i sâhibü’l-ʿAcâyibü’l- [9] Mahlûkât Muhammed 
Kazvînî eger bu keleri üç gün ve üç gece âteş altına yere gömüp andan [10] masrûʿun 
boynına asakosalar sarʿı zâʾil eder.

Hirab: Hurmânun evvelki yemişidür, talʿ deyü tı bâbında [11] zikr olınur.

Harfkân: Sıçan otıdur. Fârisîde rehecü’l-fâr derler ve şegâr dahı derler. Şın bâbın-
da [12] şük deyü zikr olınur.

Hurfü’l-mâʾ: Su teresi derler ve bulak otı dahı derler. Bulak demek su kenârına [13] 
derler. Bu ot dahı kurretü’l-ʿayn dedükleri su kerefsi gibi biter. Bu ota sîsenberûn ve 
kardâmîn [14] dahı derler. Zîrâ tuʿmı kurdâmâ dedükleri acı tereye benzer. Tabîʿatı 
tâze iken ikinci derecede hâr u yâbisdür. [15] Kurusı üçüncide hâr u yâbisdür. Ve 
yapragını eger çig eger bişmiş yeseler bevli akıdur. Ve tudak [16] yaralarına ve çıba-
nına gece sürüp gündüz yusalar zâʿil eder.

Harcavân: Göden çekirge[ye] derler. [17] Kanadsız çekirge[den] büyükdür. Harcel 
dahı derler. Eger bişürmeden ve tuzlamadan kurudup ʿ akreb [18] sokdugına içürseler 
fâʾide eder. Ve sâʾir çekirgenün ahvâli cim bâbında cerâd deyü zikr olınmışdur. [19]

Haserne478: Bin ayaklu derler bir böcekdür. Bir nevʿi vardur, tesbîh gibi bükülüp 
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müdevver olur [20] ammâ bu nevʿi olmaz. Rûmîler buna ûvus479 derler. Lâtîn lisânı 
üzere mîkîde480 derler. Mâcar ve Nemse esel [21] derler ve İspânya’da gâlmîlye ve 
Fırânca’da fîlûlûrete481 ve Tâliyânlar pûrseletî derler. Eger yagıla [22] kavurup eski 
sudâʿ içün başa sürseler nefʿ-i ʿazîm hâsıl olur.

Hurfü’s-sütûh: [23] Ak tere, dartagan dahı derler. Belâskîs482 derler. Kavl-i İbni 
Baytâr Endülüs’de eşberûn derler. [24] Ammâ ekser etibbâ hurf-i bâbilî derler. 
Şâm’da ve Mısır ve İskenderiyye’de harfûk derler ve haşîşetü’s-sultân [25] dahı der-
ler. Hurf  deyü hâ bâbında zikr olındı.

Hurf-ı maşrıkî: Bir otdur. Yemişini kurudup biber yerine taʿâma [116b] [1] 
ekerler. Yapragı şeytarac yapragına benzer, andan dahı beyâzca olur, çiçegi olur. 
Otını saʿter ile [2] bişürürler. Kuru yemişini taʿâma biber gibi saçarlar. İssidür ve 
mukavvîdür.

Hurkûs: Pire[den] büyük [3] bir kurtdur. ʿArabda ʿâşıkü’l-ebkâr derler. Baʿde ka-
nadlanup uçar.

Hurbus: Bu otun tuʿmı dahı [4] biber tuʿmına benzer. Küçük yapraklu olur. Yere 
düşeni biter bir otdur. Baʿzılar buna temek derler. Endülüs’de [5] yendûr derler. Agız 
kokusın giderür. Bu vilâyetde müstaʿmel degildür.

Hazâ: Kişnîce benzer. Hazret-i [6] Eyyûb’da çok olur. Delüce kişnîc dahı derler, 
baʿzılar bu ota çörek otı derler, hazât dahı derler. [7] Fârisîde dînârûye derler ve 
felâha ve huleyfe dahı derler bir otdur. İki nevʿ olur, [berrî ve] bôstânî olur. [8] Ve 
bir nevʿi dahı vardur ki ana zûferâ derler, zel bâbında zikr olınur. Berrî nevʿinün 
kokusı çirkindür, [9] yabân sezâbı nevʿindendür. Şîrâz’da kûhar derler. Tabîʿatı hâr u 
yâbisdür. Miʿdeyi kızdurur ve taʿâmı [10] hazm etdürür, galîz yelleri tagıdur, balgamî 
mizâca muvafıkdur. Isırıcı cânavarlar içün muvâfıkdur, husûsan [11] ʿakreb sokdu-
gına nâfiʿdür. Ve bevli akıdur ve ekşi gegirmege ve agız kokusına dahı nâfiʿdür, 
ammâ [12] issi mizâcluya muvâfık degildür. Ve menîyi katʿ eder, susuzlık getürür, başı 
çegzindürür ve uyuz eder [13] ve göz agrısı getürür, ammâ bâdrenbûye ıslâh eder. 
Bunun bedeli sezâbdur derler.

Hazâ: [14] Bu dahı yabân sezâbı nevʿidür. Bunun dahı tabîʿatı ve nefʿi yukarıda olan 
hazâ gibidür.

479 N. او وس
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Hazâ-yı uhrâ: [15] Bôstânîdür. Bu nevʿinün yapragı kerefs yapragı gibidür ve hevîc 
ve kemmûn yapragı cinsine dahı benzer. [16] Tohmı dahı benzer, yeşil reng olur. 
Tuʿmı râziyâne tuʿmına benzeyerekdür, güzel kokar, esbâba yapışur. [17] Şîrâzîler 
bu nevʿine hûrû-yı seng derler. Yelleri tagıdur, miʿdeye gâyet aʿlâdur, yemegi hazm 
etdürür, [18] humârı zâʾil eder. Ciger ve talak süddelerin açar, sovuk cigeri kızdurur 
ve mesâneyi dahı kızdurup [19] bevl yolı mecârîsin açar. Ve bevâsîr ʿilletine bundan 
muvâfık devâ olmaz, bundan her-bâr yeseler [20] ve yaku dahı etseler bevâsîrden 
emîn olalar. Eger bundan çok yeseler gövde sarulugını giderür [21] ve âdemi semiz 
eder ve zükâma nâfiʿdür.

Hazenbel: Bin yaprak otınun bir nevʿidür. Yılan [22] çıkaran derler. Bal mûmı gibi 
çignerler bir yaglu kökdür. Tarsûs’da çokdur. Şâm’da olur ve Beyt [23] ü’l-Mukad-
des’den dahı gelür. Beyâz ve boz reng olur. ʿAkreb ve yılan ısırmışlara ve ısırmaz-
dan [24] evvel dahı yeseler fâʾide eder. Bir dirheme degin câʾizdür, mâʾü’l-ʿasel ile 
veyâhûd şarâbla vereler. [25] Kavl-i Minhâc baʿzılar bu ot yılanları ininden çıkarur 
demişler. Bunun bir nevʿi vardur bin [117a] [1] yapraklu derler. Rûmîler hilya fîlô 
ve Efrencîler mîlî fîlî derler. Mim bâbında muryâfîlîn deyü inşâʾllâhu teʿalâ [2] zikr 
olınur.

Hazâzü’s-sahr: Taş kınası, temregüsi ve zehrü’l-hacer derler. Mısır’da hınnâʾ-i 
kureyş derler. Fârisîde [3] gül-i seng derler. Rûm ve Efrencî lisânı üzere yûmlûnâriye 
demekle maʿrûfdur. Kurbaga yosunı gibi olana [4] ʿArabda tuhlüb derler. Lâtîn ve 
Rûmîler lîhakî derler. İspânya apâktâ petra483 derler. Su yüzinde peydâ [5] oldugı 
gibi bu dahı taş üstinde peydâ olur. Baʿzılar buna gökden yagar derler, baʿzılar [6] 
nemden ve çigden hâsıl olur derler. Hazâzü’s-sahrâ demek taş demregüsi demek-
dür. Zîrâ hazâz demregüye [7] derler ki ʿArabda kûbâ dahı derler. Ve’l-hâsıl tabîʿatı 
bârid ü yâbisdür. Demregüye ve issi şişlere ursalar [8] giderür. Ve eger kan akan 
yerlere yaku eyleseler tutar. Ve dil şişine ve sarulıga dahı fâʾide eder. [9] Sarulıga ʿ asel 
ile karışdurup gargara dahı etseler dil şişlerine dahı gerü bu fâʾideyi eder. [10] Eger 
dimâga yaʿnî depesine yapışdursalar gene fâʾide eder.

Hasek: Demür dikenidür Türkî; [11] şikûhe Fârisî; şikûhenc Fârisî; hâr-ı sûhûk 
Şîrâzî; hâr-hasek Fârisî; hervâ484 Isfahânî; [12] hamasü’l-emîr magrib-i Endülüs; 
fûtî Süryânî; tarîklûn Rûmî; tirivulûs Rûmî ve Lâtîn; atarnîlûn [13] Yûnânî; tirvel 
Nemse; ebrûjûs İspânya; karkas485 Temîmî. Demür dikeni iki nevʿ olur, berrî [14] 
ve bôstânîdür. Aʿlâsı bôstânî ve tâze ve yeşil olmakdur. Sâhib-i Takvîm dahı aʿlâsı 

483 N. اپاقطا پتره ; H. اپاطقا بتره
484 N. هروا
485 N. قرقس

288 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



bôstânî [15] nevʿidür demiş. Tabîʿatı iʿtidâlle bârid ve evvel derecede yâbisdür. Baʿzı-
lar evvel derece hâr ve baʿzılar [16] harâret ve bürûdetde muʿtedil derler. Kavl-i ʿÎsâ 
ikincide hâr u yâbisdür. Munzıc ve müleyyindür. İssi şişlere [17] yaku olınsa münâ-
sibdür. Ve diş dipleri yarasına ve ʿufûnetine dahı nâfiʿdür, ʿasel ile karışdurup [18] 
süreler. Bunun ʿ usâresin göz devâlarına istiʿmâl ederler. Ve mesâne zahmetlerine ve 
ʿusrü’l-bevle [19] ve kûlunca dahı gâyet nâfiʿdür, bögrek ve mesâne taşların çıkarur 
ve bâhı ziyâde eder ve menîyi [20] arturur. Eger hasek-i berrîden iki dirhem kökin 
efʿâ sokdugına içürüp ve yaku dahı eyleseler gâyet [21] nâfiʿdür. Ve şarâbla agulu 
otlar mazarratın defʿ eder. Ve kaynamış suyını ev içinde saçsalar pireleri [22] helâk 
eder. Ammâ başa zararı vardur, illâ bâdem yâhûd sîsâm yagı ıslâh eder. Demür 
dikeninün [23] kökinün mikdâr-i şerbeti bir dirhemden iki dirheme degin câʾizdür. 
Ve bu kökün habbını ederler. Ak günlük [24] ve rubbü’s-sûsen ve nişâsta berâber 
edüp ve sekiz bölükde bir bölük kadar sabr katup [25] hab eyledükden sonra mesâne 
zahmetleriyçün nohûddan küçük birer dâne habbını bir günde yedüreler, [117b] 
[1] gâyet nâfiʿdür. Eger demür dikenini eger çig eger taʿâmla bişürüp yeseler miʿdeyi 
ıslâh edüp [2] ve ekşi gegirmegi ve agız kokusın giderür. Ve suyın göze çekseler göze 
fâʾide eder.

Hüsn-i yûsuf: [3] Buna beg börki derler, ammâ Şeyh Dâvud kavli üzere hîrîdür ki 
hı bâbında zikr olınur.

Hasâ: [4] Bir terkîb ile helvâdur. Öksürüge ve öyken emrâzına ve kan tükürenlere 
ve ashâb-ı teʿaba nâfiʿdür. [5] Ve gögüsde olan nâzleyi giderür ammâ ak ciger boga-
zına ziyân eder ve südde eylemekden havf  olınsa [6] riyâzetden sonra yiyeler. Ve bu 
helvâyı yedükden sonra zencebîl mürebbâsı yiyeler. Sanʿatı mahallinden görile [7]

Hasûn: Mınkar kuşı derler ki alaca bir kuşdur. Ve saka dahı derler, zîrâ bu kuşa 
kogacık edüp [8] kendüsine su çekmegi taʿlîm ederler. Bu kuşa ebû rakâbe dahı 
derler. Rûmca kardârîna derler ve Efrencîler [9] kanâlya derler ve Kanâlya deyü 
bir cezîrenün ismidür, Sidde bogazındadur. Ol cezîrenün bu nevʿ [10] kuşı gâyet 
latîf  öter ammâ Rûm’da husûsan İstânbûl’da ve Sakız cezîresinde katı çokdur. [11] 
Bunun nefʿi Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli üzere serçe kuşı gibidür. ʿAyın bâbında 
ʿasfûr [12] deyü zikr olınur.

Hasl486: Süryânîler hasmey487 derler, iri yapraklu, saʿtere benzer bir otdur. Ve baʿzı 
[13] yerlerde berim derler. Miʿdede taʿâmı ıslâh eder ve agız kokusın giderür ve ʿak-
reb ve böy ısırdugına [14] müfîddür. Ammâ bu emâkinde müstaʿmel degildür.

486 N. حسل
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Haşîşetü’z-zücâc: Sırça otı Türkî; dîvâr yapışkanı dahı [15] derler Türkî; giyâ-yı 
âb-gine Fârisî; haşîş zücâcâ Süryânî; kesûmânis Rûmî; hesine Rûmî ve Lâtîn; [16] 
kasnûfen488 Rûmî; habka Endülüs; kasînî Yûnânî, pûtîrî pelîtî Rûmî; tânkevned 
tâkat [17] Nemse, Mâcar; yervâdel môrô İspânya; kasînî Temîmî; pârîtûyre Fırânca. 
Bu ota yapışkan derler. [18] Dîvârlarda çok biter, gayrı yerlerde dahı biter. Bu cins ot 
bir nevʿ olur. Ammâ haşîşetü’z-zücâc [19] nâmında bir otcaguz vardur, dört nevʿ olur. 
188 kızıl rakamlu musavver kitâbda tasvîri [20] mevcûddur. Haşîşetü’z-zücâc derler, 
ʿArabca yine ʿammî hazefî maʿake dahı derler. Ve Rûm ve Lâtîn lisânı [21] üzere 
sezrîtis489 derler. Geldük ol beyân eyledügümiz yapışkan tabîʿatı, sâhib-i ʿAkâkîr 
ve Râzî [22] kavli üzere rutûbetle kabzı vardur. Sâhib-i Takvîm kavli üzere ikinci 
derecede bârid ü yâbisdür. [23] Bu ot balgamî şişleri teskîn eder. ʿUsâresi bevâsîri zâʾil 
eder ve eski öksürüge [24] dahı nâfiʿdür. Ve isfîdâc ile bunun ʿusâresin humre ve nem-
le ʿilletine ve âteş yanugına tılâ eyleseler [25] nâfiʿdür. Eger yalınuz ʿusâresin bogaz 
agrısına gargara eyleseler müfîddür. Ve nıkrîs ʿilletine mûm- [118a] [1] revgan edüp 
bununla ursalar nefʿ verür. Ve bundan çok istiʿmâl etmek mahrûrî [2] mizâca sudâʿ 
getürür, illâ haşhâş ve nebât sükkeri ıslâh eder. Eger ʿasel ile agız sivilcüleri [3] içün 
agızda tutsalar nefʿ verür ve diş diplerin muhkem edüp akan kanını katʿ eder. [4] Eger 
demregüye yapragın sürseler nâfiʿdür. Ve tekenün iç yagı ve kına yagıyla nıkrîse 
sürseler müfîddür. [5] Gül yagıyla kulaga tamzursalar nâfiʿdür, agrısın sâkin eder. Ve 
her-bâr bu otı şişlerün [6] ibtidâsında ursalar nefʿi ziyâdedür, teʾhîr olınmaya.

Haşîşetü’d-dâhıs: Kurulgan otı [7] derler. Kurulgan deyü barmakda ve tırnakda 
biter bir yaramaz çıbandur. ʿAvâm kurlugan dedügi [8] kurulgandur. ʿArab’da ol 
ʿillete dâhıs derler. Bu ot ol ʿ illete nâfiʿ olmagla haşîşet [9] ü’d-dâhıs derler. Yûnânîler 
fârlûhyâr derler ve kâryûhyâr dahı derler. Bu otı kurulgana ve [10] başda olan saʿfe 
çıbanına ve yaramaz fâsid çıbanlara ve şehdiyye dedükleri yaraya ki [11] Türkçe 
şekerbaşı derler, âdemde ve atlarda olur, bu ʿilletlere müfîddür.

Haşîşetü’l-esed: Caʿfîl [12] derler bir otdur. Yûnânîler ûzûbefhî derler. Elif  bâbın-
da ûzûbefhî deyü zikr olınmışdur. Tarâsîs [13] nevʿindendür, tar(â)sîs dahı tı bâbında 
zikr olınur.

Haşîşetü’l-baras: Hılâldân-ı mısrî derler. Âtrîlâl [14] deyü elif  bâbınun ibtidâsın-
da zikr olınmışdur.

Haşîşetü’l-yehûd: Buna Rûm ve Lâtîn lisânı [15] üzere vîrgâ evâreh490 derler.

488 N. قسنوفن
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Haşîşetü’d-dûdiyye: Talak otı derler. İskûlûfenderiyûndur. Haşîşetü’t [16] -tıhâl 
deyü henüz zikr olınur.

Haşîşetü’t-tıhâl: Talak otıdur. Elif  bâbında [17] iskûlûfenderyûn ve sin bâbında 
sukûlûfenderiyûn deyü zikr olınur ve tı bâbında tûkûryûs491 [18] deyü zikr olınup 
tafsîl kılınur.

Hâşîşetü’l-gâfis: Koyun yapragı otıdur. Gayın bâbında [19] gâfis deyü zikr olınur.

Hâşîşet-i bezr-i katûna: Baga yapragıdur. Tohmına karnıyaruk derler. Fârisîde 
[20] varak-ı bengû derler. Kuvvetde tâze kişnîc kuvvetine karîbdür. Aʿlâsı tâze olmak-
dur. Tabîʿatı bârid ü [21] ratbdur. Harâreti teskîn eder, eger issi şişlere yaku eyleseler 
fâʾide eder. Tâzesinün ʿusâresi [22] kan tükürenlere muvâfıkdur. Tohmı be bâbında 
bezr-i katûnâ deyü zikr olınmışdur.

Haşîşetü horâsâniyye: [23] Horâsânî derler, dirmene-i horâsânî derler ve sogul-
can otı dahı derler. Vahşîzen ve vahşîrak [24] dahı derler. Vav bâbında vahşîrak deyü 
zikr olınur.

Hâşîşetü’s-suʿâl: Öksürük otı derler. Fîhûn [25] deyü fe bâbında zikr olınur.

Haşîş: Esrârdur, gubâr dahı derler. Be bâbında beng deyü ve kaf  bâbında [118b] 
[1] kınnab-ı hindî deyü zikr olınur.

Haşkîl: Mühr-i süleymân derler, şakâkîldür. Elif  bâbında [eşkâkîl] [2] ve şın bâbın-
da [şakâkîl] deyü tafsîl olınur.

Haşîşetü’l-kelb: Farâsiyûn derler. Fe bâbında üç nevʿiyle [3] tafsîl olınur.

Haşîşetü’l-kelbü’l-kelb: Kuduz otı derler, güneşe meyl eder bir otdur. [4] Fârisî-
de giyâh-ı seg-i dîvâne derler. Tabîʿatı evvel derecede hâr u yâbisdür. Muhallildür. 
Bişürseler [5] suyın içseler balgam ve safrâ ishâl eder. Ve nıkrîse ve mafâsıla tılâ 
olınsa nâfiʿdür. Ve kuduz [6] ısırdugına ve ʿakreb sokdugına gâyet nâfiʿdür. Mikdâr-ı 
şerbeti iki miskâldür. Ammâ cigere [7] zararı vardur, illâ ʿasâʾüʼr-râʿî ıslâh eder. Bu ot 
ele girmezse çıntıyânâ bedeldür.

Hasâʾü’l-isfenc: [8] Sünger içinden çıkan taşdur. Hacerü’l-isfenc deyü zikr olın-
mışdur.

Hısrım: Koruk Türkî. Üzüm ki [9] hâmıdur Türkî; gûre Fârisî; kehb lafz-ı dîger; 
keçm lafz-ı Fârisî-yi dîger; bâsîrî Süryâni; [10] agûrîde Rûmî; ûnfâykûn Yûnânî; 
ʿızzü’l-ʿıneb ʿArabî; gûre-efşerec Fârisî; ûmigâsyû [11] Rûmî ve Lâtîn; agrest Nemse 

491 N. طوقوريوس

M E t İ N 291

www.tuba.gov.tr



ve Mâcar; agrâs492 İspânya; bûser493 ʿİbrî. Bunun aʿlâsı [12] yediveren üzümi korugı 
olmakdur. Tabîʿatı evvel derecede bârid, ikincide yâbisdür. Baʿzılar [13] ikincide 
bârid, üçüncide yâbisdür dediler. Kavl-i Huneyn evvelde bârid, üçüncide yâbisdür. 
Safrâyı menʿ [14] ve defʿ edicidür ve harâreti teskîn eder. Miʿdeye ve cigere nâfiʿdür, 
ammâ yel eyler ve sancu getürür ve [15] yüregi tutar. İllâ gülbeşeker ıslâh eder. Kavl-i 
sâhib-i Takvîm âlât-ı menîye zarar eder, illâ enîsûn [16] ve mâʾü’l-ʿasel ıslâh eder. Ko-
rugun sovuklıgı sirkeden artıkdur. Sâhib-i İhtiyârât sovuk [17] tabʿa muvâfık degildür 
ve husûsan sovuk mizâclulara hiç münâsib degildür. Ammâ taʿâmda hazmı aʿlâ 
eder [18] ve kayʾı menʿ eder. Miʿde ve safrâ ateşin sögündürür ve baş agrısı ki safrâ 
galebesinden ola, [19] fi’l-hâl sâkin eder. Ve şerbetinün nefʿi çokdur.

Huss: Yemen’den gelür, zaʿferâna benzer vers derler bir [20] otdur. Vav bâbında 
vers deyü zikr olınur.

Hisân: Erkek atdur. Fe bâbında feres deyü zikr olınur [21]

Hısrımiyye: Korukdan olur. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinde görile.

Huzzaz: Fîl-zehrec otıdur ve hûlân-ı [22] mekkî dahı derler. Zift gibi siyâh şeyʾ 
Türkî; pîl-zehre Fârisî; helel Şîrâzî; merâret pîlâ [23] Süryânî; lûfiyûn Rûmî; mahîtûs 
Yûnânî; merâretü’l-fîl ʿ Arabî; lîsyûs Rûmî; lîsyûm [24] Lâtîn; hûdhûd Süryânî; gûlân 
Fârisî. Hûlân dedükleri birkaç nevʿ olur, her birinün hâlini [25] birer mikdâr bildü-
relim. Sâhib-i Minhâc kavli üzere Mekkî ve Hindî olur. Hindîsi oldur ki [119a] 
[1] fîl-zehrec ʿusâresiyle enberbâris ʿusâresin ocakda müncemid olınca kavurup 
ederler. Ve Mekkî [2] nevʿi oldur ki masnûʿdur, meselâ dibs dedükleri mısır bekmezi 
ile sabr ve zaʿferân ve ʿurûkü’s-sûs [3] ve mâʾü’l-âs ve mâʾ-i kuşûrü’r-rummân ile 
ederler. Mekkî nevʿinün şişlere nefʿi çokdur, Hindî nevʾinin [4] kıllara nefʿi çokdur. 
Ve İhtiyârât kavli üzere Meşhedî nevʿi dahı olur. Ve Şîrâz’da [bir] nevʿi [5] dahı olur 
ki anun yapragından bâh-ı terbik dedükleri terkîbi devâ ederler ve Şîrâz’un ehl-i 
karyeleri [6] ana hülel-i müşkek derler, anlar istiʿmâl ederler. Huzzaz-ı mekkînün 
tabîʿatı harâret ve bürûdetde [7] muʿtedildür ve ikinci derecede yâbisdür. Baʿzılar 
evvelde bârid dediler. Ve Hindî neviʿnün [8] tahlîl ve kabzı Mekkî nevʿinden azdur, 
ammâ sâhib-i Müfrede kavli üzere cemîʿ hâlde Hindî nevʿi [9] akvâdur. Herzeden 
kan sızsa lâ-büdd nâfiʿdür, meselâ eger bagırsakdan ve eger gayrı yerden ve ʿavrat-
lardan [10] ki zamânsız akan kana ve cümle şişlere ve yaramaz ve fâsid çıban olacak 
ʿufûnetlü şişlere [11] ve kelefe ve yaralarına ve sahc ʿilletine hem yiyeler ve hem 
yürek üstine süreler ve hem münâsib hukneye [12] katalar. Ve eski ishâle ve bagırsak 
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yaralarınun her nevʿine müfîddür. Ve hunnâka ve bogaz agrısı envâʿına [13] gargara 
ederler, zâʾil eder. Ve ʿavrat kendüde götürse rahimden akan yaşlıgı katʿ eder. Ve 
kan [14] tükürenlere ve öksürüge suyla içüreler. Ve siyâh yerakâna ve talak marazla-
rına hem yiyeler ve hem yaku edeler. [15] Bunun mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemdür. 
Ve kurulgan ki ʿArabca dâhıs derler, ekser dırnak dibinde çıkar, [16] ol çıbana dahı 
yaku edeler. Ve kuduz it taladugına müfîddür. Eger yapragı ve eger yemişi ve eger 
budakları [17] ve eger işbu terkîbi ki zikr olınmışdur, eger ol minvâl üzere etdükleri 
hûlândur, cümlesi istiʿmâl olına [18] gelmişdür. Eger yapragını talak ʿilletlerine yaku 
eyleseler sirke ile kaynadup yaku edeler. Ve yemişini bir buçuk [19] dirhem içseler 
hâssaten balgamı ishâl eder ve kattâl otlarun zararın defʿ eder. Ve bu otdan hatun 
[20] tuzlugı ile düzdükleri terkîb demü’l-ahaveyn ki iki kardaş kanı derler, ol kuvvetde 
olur. [21] Eger gövdede süstlik olsa, ursalar fâʾide eder. Kanı her kandan olursa keser, 
kılları kara [22] eder ve cüzâma dahı nâfiʿdür. Her gün buçuk dirhem gargara etseler 
ve hem tılâ etseler cümle marazlara, hâssaten [23] hunnâka müfîddür. Ve eger göz 
kapaklarına sürseler cümle göz agrılarına gâyet müfîddür.

Hukne: Maʿrûfdur. [24] Mürekkebâtda görile.

Hafâ: Kogadur. Berdî deyü be bâbında zikr olındı.

Hulekâ: Gözsüz yılan ve kum yılanı [25] derler. Katı yaramaz yılandur. Baʿzı vilâ-
yetde buna mâr-ı mâ-yetehalles derler. Buna ʿilâc cedvârdur.

Hulbe: Hubûbâtdan [119b] [1] boy derler Türkî; ferîka ʿavâm; şemlîz Fârisî; şen-
belîle Fârisî; her-bôy Fârisî; bôy-dâne [2] Fârisî; belîlîsâ494 Süryânî; tarîskûtas Rûmî; 
agûkâris495 Yûnânî; tilîsî Rûmî; fenûm gırakûm [3] Lâtîn; fenfîrve496 Mâcar, Nemse; 
el-hûlbâ İspânya; senegırve Fırânca; tiltân ʿİbrî. Tabîʿatı evvel derece [4] âhirinde 
hârdur ve evvelde yâbisdür. Baʿzılar ikinci derecede hâr u yâbisdür dediler. Munzıc 
ve müleyyindür. Boy [5] tohmınun unını issi ve berk balgamî şişler ki içerüden ve 
eger taşradan olsun, fi’l-cümle tahlîl eder. [6] Kavl-i sâhib-i İhtiyârât tabʿı ve gögsi 
ve bogazı mülâyim tutar ve rebv öksürügine ve ʿusrü’n-nefese [7] fâʾide verür, bâhı 
ziyâde eder, yelleri tagıdur ve yelmeşik balgamı gögüsden çıkarur. Bevâsîre dahı 
[8] fâʾide eder. Eger unını natrûn ile talak üstine yaku eyleseler nâfiʿdür. Taʿâmdan 
evvel mürrî ile [9] yeseler tabʿı sürer. ʿAsel ile dahı yeseler gerü tabʿı sürüp bagır-
sakda olan yaramaz ve artık ahlâtı [10] çıkarur. Bunun matbûhı öykene eyüdür ve 
avâzı sâf  eder. Eger suyıla başını yusalar hazâz [11] ʿilletini zâʾil eder ve konak varısa 

494 N. بليليثا
495 N. اغوقارس
496 N. فنفيروه
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giderür ve kılların muhkem eder. Ve luʿâbın gül yagıyla sovukdan olan [12] yaruklara 
ve tırnak yaruklarına ve âteş yanugına sürseler muvâfıkdur. Eger unını yaramaz 
çıbanlara ursalar [13] eger bek ise mülâyim eder ve mülâyim ise ıslâh eder. Ve kelefe 
dahı münâsibdür, edviye ile tılâ olınsa nefʿ verür. [14] Ve eger bişürüp suyın içseler 
hayz akıdur ve oglanı tez togurdur. Ve eger bişmemiş yeseler arka [15] ve ciger ve 
talak agrılarına nâfiʿdür. Ve ciger ve talak ve mesâne sovuklıgına dahı müfîddür. Ve 
bevl ve rahm sovuklıgına [16] dahı fâʾide eder. Kavl-i sâhib-i Takvîm bevli yaramaz 
kokıdur ve ünseyeyni kavî tahlîl eder, ammâ acı [17] kust yagı ıslâh eder ve şarâb-ı 
reyhân dahı ıslâh eder. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemden üç [18] dirheme varıncadur. 
Ve bunun bedeli kettân tohmı ile iklîlü’l-melikdür ki Türkçe koç boynuzı otı [19] 
derler.

Halezûn: Sümüklü böcek ve kabuklu böcek ve burmalu sadef  derler. Fârisîde [20] 
terlûbûye dahı derler. Berrî nevʿi dört nevʿi olur, bahrî nevʿi çokdur. Her böcek ki 
kabuklı [21] ola, sadef  nevʿidür. İşbu halezûnı zikr edelüm, bâkîlerin şın bâbında 
şenc deyü cümle ismi [22] ve nefʿi ile tahrîr olınur. Ve sad bâbında kezâlik sadef  deyü 
ve vav bâbında vedaʿ deyü tahrîr [23] olına. Ammâ halezûn deyü Türkçe sümüklü 
böcek envâʿına derler. Fârisîde cümlesine sefîd-i mühre [24] derler. Rûmîler hûhlân-
yûz ve sâlyâkôs dahı derler. Lâtîn kôclâ derler. Ve Mâcar ve Nemse eskenken [25] 
derler. İspânyôl karâkôl derler ve Fırânca eskârkôs derler ve sâʾir isimleri dahı her 
biri mahallinde [120a] [1] zikr olınur.

Hablîsâ497: Semüz otınun yabânîsidür. Yabân tohmekanı derler. Baklatü’l-ham-
kâ-yı berrî [2] derler. Kavl-i Bukrât bu ota selyûn derler. Baklatü’l-hamkâ deyü be 
bâbında zikr olınmışdur.

Hıltît: [3] Kasnı derler bir samgdur[Türkî]; samg-ı mahrûs ʿArabî; samg-ı encüzân 
ʿArabî ve Türkî; râfe Kadîm; [4] engüzed Fârisî; henk Hindî; engüşt Şîrâzî; jed-i tâzî 
Fârisî; dîkrîdûn Afrîkî; [5] ʿ amralek498 Efrencî; aslefyû499 Rûmî; nîkî denûn500 Süryânî; 
hıltîsâ Yûnânî; enûs kûrîn [6] Rûmî; îkûs Yûnânî; lâser pesyûm Lâtîn; lâser Lâtîn; 
râmîn Hindî. Kasnı [7] dedükleri samg iki nevʿ olur. Bir nevʿi agır kokar ve bir nevʿi 
güzel kokar. Agır kokan nevʿi müsahhindür. [8] Aʿlâsı kızıl şekildür. Sâhibü’l-ʿAkâkîr 
kavli üzere agır kokanun tabîʿatı dördünci derecede [9] evvelinde hârdur ve ikincide 
yâbisdür. Kaçan bunı eritseler levni beyâza döner. Karışık olan yeşil [10] reng olur. 
Eger ʿasel ile karışdurup göze çekseler gözi nurını arturur ve göze su [11] inmekden 
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menʿ eder. Hummâ-yı rubʿa dahı müfîddür. Ve yelleri tagıdur ve içerüde münce-
mid olan kanı tahlîl eder. [12] Dâʾü’s-saʿlebe sirke ile tılâ olınsa nâfiʿdür. Ve mismârî 
dedükleri sigiller envâʿına bununla mûm-revgan [13] edüp sürseler nâfiʿdür. Ve sirke 
ile demregüye sürseler dahı muvâfıkdur. Ve eger su ile kaynadup [14] dahı içseler 
bogazı ve avâzı sâfî eder. Eger kuru encîr ile yeseler yerakâna fâʾide eder, bâha 
kuvvet [15] verür. Ve bogazda sülük olsa bunı sirke ile gargara eyleseler taşra çıkarur. 
Ve kuduz [16] it taladugı mahalle sürseler ve sarmısak ve çıntıyânâ ile içürseler gâyet 
nefʿ verüp [17] halâs eder. Ve zeyd yagı ile ʿakreb ve böy sokdugı mahallere sürseler 
müfîddür. Ve şarâb [18] ve fülfül ve sezâb ile içürseler küzâza nâfiʿdür. Ve eger siken-
cübîn ile içseler içerüde müncemid olan [19] südi tahlîl ve haşerât ve ısırıcılar zehrini 
defʿ etmege muvâfıkdur. Ve zehirlü demren ve kılıç yaralarına [20] nâfiʿdür. Mikdâr-ı 
şerbeti yarım miskâldür. Bevli ve hayzı akıdur ve oglancıgı taşra çıkarur yaʿnî dü-
şürür. [21] Eger zeker delügine küçük hab kadar kosalar zekeri kıvâma getürür, er 
ve ʿavrat ziyâde lezzet bulur. [22] Eger diş delügine kosalar agrısın sâkin eder. Eger 
lisânü’l-hamel suyından alup bundan yarım dirhemin [23] hall edüp kâbız edviye 
ile içürseler fiʿli kavî olup rutûbet ve yaşlık ishâlin katʿ [24] eder ve ahlât-ı lezci dahı 
tutar. Bunı içmek lâzım geldükde sikencübîn ile içeler. Ve her-bâr bundan [25] içseler 
fâlice ve hadere ve sovuk mafâsıla ve bevâsîre ve sancuya nâfiʿ olup namâz-bûr 
kurdını [120b] [1] dahı çıkarur. Ammâ miʿdeye ve cigere muzırdur, illâ uşak samgı 
ıslâh eder. Kavl-i sâhib-i Takvîm kavli üzerine [2] cevz-i bevvâ ıslâh eder yâhûd kırfe 
ıslâh eder. Eger bu samg ele girmezse buna bedel mahrûsdur ki kendü [3] cinsidür, 
kaynadup süzeler, bedel olur. Kavl-i İbni Baytâr günlük ile diş dipleri yendügine [4] 
ve agrısına nâfiʿdür ve zûfâ ve encîr ve sirke ile kaynadup süzeler ve suyın mazmaza 
ederler, [5] yine bu fâʾideyi eder. Ve eger burunda baʿzı cerâhatden artık et olsa 
jengâr ile burnına birkaç [6] defʿa tamzursalar eger burunda bevâsîrü’l-enf  ʿilleti 
dahı olursa defʿ olur. Ve ʿasel ile dimâga [7] yaku olınsa çene agrısına nefʿ verür ve 
şişlerin giderür. Ve rûfidân yumurda içine biber gibi koyup [8] içseler kuru öksürüge 
ve ʿusr-ı nefese dahı fâʾide eder. Ve buçuk dirhemin sinirlü yaprak suyıyla ezüp [9] 
içseler içerüde cemʿ olan verem balgamlarına fâʾide eder. Ve sikencübîn ile içseler 
felc ve uyuşmışa [10] ve mafsal agrısına müfîddür.

Huleyfe: Yabân sezâbıdur ve zûferâ ve hazâ derler. Zikr olındı.

Hiliblâb: [11] Sarmaşıkdur. Kavl-i İhtiyârât leblâb ve lâgiye derler. Zikr olındı.

Halem: Kene derler bir böcekdür. Fârisîde [12] memûn, Şîrâz’da kene derler. Kaf 
bâbında kurd deyü zikr olındı.

Haleymû: Kuzı kulagınun otınun [13] kökidür. Hummâs-ı berrî kökidür. Zikr olınur.

Hallâkü’ş-şaʿr: Hırızma derler. Kıl giderür kireç maʿnâsına dahı [14] gelür. Nun 
bâbında zikr olınur.
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Hilhil ve Halâhil: İt keseri derler. Basalü’z-zîr ve bülbûs deyü zikr [15] olındı.

Halbîb: Ak sûrıncâna benzer bir otdur, hattâ sûrıncân-ı hindî derler. Fârisîde hal-
bîb, [16] Süryânîler halfâ derler. Rûmîler erûtak501 ve Yûnânîler terahsenî502 derler. 
Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür, [17] baʿzılar üçüncide demişler. Nıkrîs ve 
mafsal agrısına ve diz ve uyluk agrılarına müfîddür. Ve mukavvî-yi [18] bedendür ve 
müshil-i balgam-ı galîzdür ve sogulcan envâʿını çıkarur. Ammâ talaka muzırdur, 
illâ hindibâ ve kebere suyı [19] ve şeker ıslâh eder. Mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dir-
hemdür. Eski yaralara ve galîz şişlere dahı yaku olınsa [20] fâʾide eder. Ve zencebîl ve 
kemmûn ile yeseler bâhı ziyâde eder.

Halk: Bir agaçdur ki baglar arasında biter. Yapragı [21] ve salkımı üzüme benzer. 
Evvel kızıl olur, sonra kara olur. Safrâda olan daralmagı giderür ve humârı defʿ [22] 
eder, susuzlıgı ve miʿde harâretini keser. Bu ot Yemen’de olur. Yemişi it üzümine 
dahı benzer. [23]

Halfâ: Dögün otı derler. Her kanda ursalar yakar, çıban eder. Üç ʿadedini alup 
dört yanın [24] yakup yaʿnî etrâfın âteşde yakup ve zâhir olan kabarcıkları bununla 
taglasalar müfîddür. [25] Ve yakup küli ile başın yusalar arıda. Eger bal ve sirke ile 
karışdurup içseler kurtları [121a] [1] çıkarur, ammâ üç gün içeler.

Hılâb: Bir otdur ki bir karış mikdârı biter. Hurde ve ak çiçekleri olur. [2] Eger unını 
arpa unıyla karışdurup yaku eyleseler sınmış ve süst yerlere ursalar [3] fâʾide eder. 
Kınâ ile karışdurup elde olan urlara ursa suların kurıdur, nefʿ verür. Ve [4] Şeyh 
Dâvud kavli üzere güzel hizâb olur.

Halbûb: Baʿzılar halbût demişler. İki nevʿ [5] olur, biri erkek ve biri dişi olur. Dişi-
sine akça ot ve sultân otı derler. Ve erkek [6] nevʿine kavlaç otı derler. Ebemgümeci 
çiçegi gibi olur. Balgamî şişlere yaku eyleseler tahlîl eder. Eger bişürüp [7] yeseler içi 
yumuşada. Ve suyıla bişürüp suyın içseler sevdâ ve sulı balgamı ishâl eder. Ve [8] di-
şisinün yemişleri salkım salkım olur, erkek nevʿinün yemişleri hurdece ve degirmice 
olur. [9] Dişisin sahk edüp ʿavratlar yüklü oldugı vaktın şâf  gibi edüp götürseler [10] 
kız togura derler ve eger erkek nevʿinün yapragın götürseler erkek togura derler.

Halîme: [11] Halbût derler. Henüz zikr olındı.

Halûsiyâ: Kitredür. Kesîrâ deyü kef  bâbında zikr olındı.

Hamâm: [12] Gögercindür Türkî; kebûter Fârisî; bûnî Süryâni; peristeryâ Rûmî; 
ferisyûn Yûnânî; pâlôma [13] cümle Efrencî. Gögercinün tabîʿatı Câlînûs kavli üzere 
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ziyâde hârdur ve rutûbeti dahı ziyâdedür. [14] İhtiyârât ve Takvîmü’l-Edviye ve sâʾir 
müfredât sâhibleri kavli üzere felce ve lakveye ve [15] hadere ve istirhâ-yı bedene 
ve hâssaten [eti] İhtiyârât kavli üzere bedene ve bögrege müfîddür ve kanı [16] ve 
menîyi arturur. Râzî kavli üzere kanı ruʿâfı keser. Şol ruʿâf  ki hicâbü’d-dimâgîden 
[17] kulaga nâzil ola, ana nâfiʿdür. Ve kezâlik göze dahı tamzursalar gerü nâfiʿdür. 
İbni Baytâr kavli üzere [18] anaç gögercin yavrı gögercinden hafîfdür. Eger diri 
iken iki yarup ısıcakla ʿakreb [19] sokdugı yere ursalar fâʾide eder. Eger başını gö-
yündürüp sahk edüp göze sürme [20] etseler perdesin ve karanulıgın gidere. Ve cin 
fiʿline ugrayan kişi yanına gögercin koyalar ki [21] nâfiʿdür. Eti uyuşmışa ve felce ve 
sekteye ve tonmaga ve baş çegzinmege gâyet fâʾide eder. Ve kanını [22] issi iken göze 
çekseler gözde olan cerâhata ve irinlü kana ve perdeye müfîddür. Ve baş agrısına 
[23] ursalar nefʿ verür. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere cigere muzırdur, illâ kıssâ ve 
hıyâr tohmı ıslâh eder. [24] Ve yumurdası dahı ruʿâfa gâyet nâfiʿdür, ammâ depesine 
uralar. Bunun yavrısını fe bâbında ferhü’l-hamâme [25] deyü zikr ederüz ve necesini 
ze bâbında ziblü’l-hamâme deyü dahı zikr olınur.

Hamâmâ: Ekser Ermen’den gelür çok [121b] [1] yapraklu bir otdur, Türkî; 
hamâmâ Fârisî; mâhilû Şîrâzî; hamâmyâ Süryânî; mûsûn Rûmî; amômûn [2] 
Yûnânî; amômûs Rûmî; amômûm Lâtîn; amômûn Yûnânî-yi kadîm; amômen 
Diskûrîdûs; [3] amânis İspânya ve Efrence; amômiyâ Rûmî. Hamâmânun tabîʿatı 
ikinci derecede hâr u yâbisdür, baʿzılar [4] üçüncide demişler. Bu ot iki nevʿ olur. 
Bir nevʿi meşhurdur ki Şîrâzîler mâhilû derler. [5] Ve bir nevʿi persiyâvşâna benzer, 
ammâ sapları sarı şekildür ve kızıllıga mâʾilrekdür. Yapragı yeşil [6] ve küçük olur. 
Çiçegi dahı sarı ve küçük olur. Otınun uzunlugı bir karış kadar olur. [7] Aʿlâsı zehebî 
reng olup ve Ermen’den gelüp hoş-bûy olmakdur. İssi şişlere yaku [8] eyleseler nazc 
verür. Eger alnına yaku olınsa baş agrısın giderür. Ve bâdrûc ile ʿakreb sokdugı [9] 
mahalle ursalar nefʿ verür. Ve issi göz agrılarına dahı fâʾide eder. Ve zeyt yagıyla 
yürek agrısıyçün [10] yaku olınsa muvâfıkdur. Ve rahm agrısıyçün ʿavratlar fetîl edüp 
götürseler ve suyınun içinde [11] otursalar fi’l-cümle fâʾide eder. Ve nıkrîse dahı gâyet 
münâsibdür, yaku edeler. Ve baʿzılarun [12] cigeri veyâ bögregi ʿilletlü olsa bişürüp 
suyından içseler münâsibdür, süddelerin açar, bevli akıdur. [13] Bundan iki dirhem 
istiʿmâl olınagelmişdür. Kavl-i sâhib-i Takvîm başı sakîl edüp uyhu [14] getürür. Ve 
baş saʿfe ʿilletine ve kıllara sürseler muvâfıkdur. Ve ʿavratlar hâmile olmak taleb [15] 
eyleseler bundan içüp ve kendüde götürseler haml vâkıʿ ola. Ve nıkrîs içün bunun 
suyında [16] otursalar müfîddür. Hamâmânun bir nevʿi dahı vardur, bu vilâyetlerde 
bulınmaz ve müstaʿmel degildür. Tabîʿatı [17] ve kuvveti bunlardan azdur. Hamâmâ-
nun zararı budur ki musaddiʿ ve münevvim ve müskirdür. İllâ gülâb ve sandal 
[18] ıslâh eder. Kavl-i İshak miʿdeye zarar eder, illâ kerefs tohmı ıslâh eder. Kavl-i 
Teyâdûk bunun [19] bedeli kendü vezni kadar asârûn veyâhûd ol kadar egirdür 
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veyâhûd ol kadar karanfil çöpidür. [20] Ve baʿzılar kendü vezni kadar egir ve ol 
kadar karanfil çöpidür dediler. Ve baʿzılar kendü vezni kadar egir ile [21] kendü 
vezni kadar kemmûn dediler. Ammâ ekser etibbâ hamâmâya bedel tûderî derler ki 
Türkçe ana kuş etmegi [22] derler.

Hummâr: Baʿzılar humâl derler. Kafrü’l-yehûddur. Şeyh Dâvud kavli üzere kaf 
bâbında zikr [23] olınur.

Humar: Demürhindî derler. Te bâbında temr-i hindî deyü zikr olındı.

Hummâzü’l-ütrüc: Tûrunc [24] ekşileridür. Elif  bâbında ütrüc sıfatında zikr olın-
mışdur ve içerüsi ekşi olana dahı derler. [25] Hattâ Mısır’da hummâza estebûb derler.

Hummâz: Kuzı kulagı Türkî; bir nevʿine labada ve evelek [122a] [1] derler Türkî; 
hummâz Fârisî; ôksâlîzâ Rûmî; lâbâtôm Lâtîn; amzar Nemse, Mâcar; lâpâkâ 
İspânya; [2] lâmpe Fırânca. Kuzı kulagı iki nevʿ olur. Bir nevʿi labada cinsidür, taşra 
kuruda ve sulak [3] içinde dahı olur. Kuruda olan nevʿi büyük yapraklu olur ve 
küçük yapraklu olur. Ammâ [4] sulak içinde olan ve kesek ve hendek içinde olur. Ol 
nevʿinün dahı cinsi iki dürlüdür [5] ve bir nevʿine dahı kuzı kulagı derler. Yapragı 
ekşi olur, dört dürlü olur. Ekşi nevʿi 16 [6] siyâh rakamlu musavver kitâbda tasvîr 
yazılmışdur, murâd ise görile. Geldük kuzı kulagınun [7] berrî ve bôstânîsi vardur. 
Berrî nevʿine silk-i berrî derler. Ve bir nevʿine Yûnânîler tûtâk agriyûn [8] derler 
ki Şîrâzîler kökine haleymû derler. Nıkrîse ve mafâsıla yaku ederler. Ve bôstânî 
nevʿine Şîrâz’da [9] türşînek derler. Kâsnî dedükleri mârûl gibi olur ve yapragı 
ziyâde ekşilü olur. Ve bir nevʿi [10] dahı vardur İbni Baytâr kavli üzere espetan503 ve 
estîsî504 derler ve baʿzılar eslîs505 dahı derler [11] ve baʿzılar lâmâtûn derler. Ve bir 
nevʿi dahı vardur, sinirlü yapragına benzer. Ve bir hurde yapraklu nevʿi [12] dahı 
vardur, Rûmîler lâmîsânâ ve Lâtînler lâmpisânâ derler. El-hâsıl aʿlâsı bôstânî ve 
ekşi [13] olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür. Ve tohmı evvel dere-
cede bâriddür ve tamâm kabzı vardur. [14] ʿAkrebden havf  edenler azacık yeseler 
ʿakreb kâr etmez. Tohmı be bâbında bezrü’l-hummâz deyü zikr olınmışdur. [15] 
Eger yapragın kaynadup karnı üstine yaku eyleseler yüregi sürer. Ve bişürüp zeyt 
ile [16] kavursalar ve bir mikdâr kuru kişnîz ve kemmûn ve enâr suyı katalar yüre-
gi tutar. Ve eger büryân olınmış [17] olsa bagırsak sızundusına ve yanmış safrâya 
nâfiʿdür. Ve susuzlıgı ve kayʾı giderür ve safrâvî [18] gaseyânı sâkin eder ve humâra 
nâfiʿdür. Ve kil toprak yemek ʿâdet edenleri menʿ eder. Ve şarâb [19] ile bişürüp 

503 N. اسپطن
504 N. اسطيسى
505 N. اسليس
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mazmaza eyleseler diş agrısın sâkin eder ve humâra nâfiʿdür. Ve hanâzîre zımâd [20] 
eyleseler gâyet müfîddür. Ve kulak dibinde olan şişlere dahı nefʿ verür. Eger sirke 
ile [21] ısladup talaka zımâd olınsa fâʾide eder, uyuza sürseler sıhhat bula. Ve eger 
kökini [22] bogazına asakosalar hanâzîrden emîn olalar ve ol ʿilleti varısa defʿ ola. 
Eger sahk [23] edüp ʿavrat kendüde götürse rahimden eskiden akan yaşları katʿ eder. 
Ve şarâb [24] ile kaynadup içseler yerakân ʿilletini zâʾil eder ve mesâne ve bögrek 
taşların kırar ve hayzı [25] akıdur. Eger kökinden bir miskâl mikdârı dögüp alma 
rubbı ile karışdurup maʿcûn gibi yeseler sahc [122b] [1] ve ishâl-i demevîye gâyet 
müfîddür. Ve berk şişler içün gül yagı ve zaʿferân katup yaku [2] eyleseler şişleri hall 
ede. Ve eger kökini sirke ile bişürüp veyâhûd çig iken yaku [3] olınsa çıbanlu uyuza 
ve demregüye ve tırnak yarıldugına ve kurulgan ʿilletine fâʾide eder. Ve gövde [4] 
giciyigine dahı fâʾide eder.

Hamz: Tuzluca olan nesneye derler.

Humre: Sakacık kuşıdur. Başı [5] kırmızıca olur. Serçe envâʿındandur. Fârisîde 
sürh-sâr derler. Ve cümle hurde kuşlara ʿArabda [6] ʿasfûr demege bâʿis budur ki 
tabîʿatları bir nevʿdür. ʿAyın bâbında ʿasfûr deyü zikr olınur. [7]

Hummâzü’l-mâʾ: Kuzı kulagınun bir nevʿi dahı vardur, su içinde biter demiş 
idük. Yapragı kâsnî [8] mârul yapragına benzer, depesinde tohmı cemʿ olur. Eger 
bişürüp yeseler içi yumşadur. Ve tohmını şarâb [9] ile içseler nefese ferah verür ve 
gussaları giderür ve yalınuz sürmegi ve issi yürek oynamasını ve [10] miʿde süstligini 
dahı giderür. Ve eger tohmını ve yapragını çigneseler diş agrısını sâkin eder ve diş 
[11] diplerin muhkem eder. Her-bâr yeseler yerakânı giderür. Baʿzılar bunun mik-
dâr-ı şerbeti[ni] tohmında buldılar. [12] Tohmınun mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür. 
Ammâ gögse zararı vardur, illâ şarâbü’l-ʿunnâb ıslâh eder. [13] Bunun bedeli mersîn 
yemişi demişler.

Hummâzü’l-erneb: Üzüm çubuklarına sarılan sarmaşıkdur. [14] Ekşûs derler. Elif 
bâbında zikr olındı.

Hummâzü’l-bakar: Yabân kuzı kulagıdur, hummâz-ı berrîdür. [15] Henüz zikr 
olındı.

Hummâzü’n-nehr: Bôstânî hummâz dedükleri nevʿidür. Henüz zikr olındı.

Hummâzü’s-serâkî: [16] Hummâzü’l-icâmî derler, hummâz nevʿidür. Tafsîlinde 
zikr olınmışdur.

Hummâzü’l-arz: Yer sogulcanıdur. [17] Emʿâ-yı arz derler ve harâtîn dahı derler. 
Zikr olınur.

Hummâzü’l-emîr: Demür dikenidür. Kavl-i İhtiyârât [18] hasek deyü henüz bu 
bâbda zikr olındı.
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Hummus: Nohûddur Türkî; nohûd Fârisî; hummasî Süryânî; [19] revîtyâ Rûmî; 
arîtâvun Yûnânî; sîr Lâtîn; kîcer Nemse; gârvârsô İspânya; efûnîm [20] ʿİbrî. Nohûd 
beyâz ve kızıl ve siyâh olur. Berrî ve bôstânî olur. Berrî nevʿi hâr u ratbdur [21] ve 
azacık acı olur. Ve bôstânîsi aʿlâ gıdâ vericidür. Siyâhı ve tâzesi ki eski olmaya, 
[22] nefʿde kuvvetlüdür. Aʿlâsı beyâz ve iri olmakdur. Tabîʿatı evvel derecede hâr 
u ratbdur. Baʿzılar evvelde [23] yâbisdür dediler. Yüregi nerm tutar, hayzı ve bevli 
akıdur, menîyi arturur, bâhı tahrîk eder, zîrâ [24] müneffihdür. Levni aʿlâ ve sâfî eder. 
Arka agrısına fâʾide eder, issi şişlere muvâfıkdur. Ve yagını [25] demregüye sürseler 
zâʾil eder. Eger unını yaramaz yaralara ve seretâna kosalar nâfiʿdür ve bedene 
sürseler [123a] [1] kaşınmagı giderür. Ve nakîʿi diş dipleri şişlerine ve diş agrılarına 
fâʾide eder ve âvâzı açar, [2] sâfî eder. Ve siyâh nohûdun bişmişi bögrek taşını kırar 
ve idrâr-ı bevli sâʾir nohûdlardan [3] artıkdur. Felc gibilere ve sovuk marazlara ve 
mafâsıl agrılarına ki rutûbetden olur, gâyet nâfiʿdür. Bâhı [4] ziyâde eder, cimâʿa 
gâyet muvâfıkdur. Ve eger siyâh nohûdı çâr-pâyân hayvânları erkeginden, meselâ 
öküz [5] ve deve ve at makûlesine yem ve ʿalef  yerine siyâh nohûd verseler heyecân 
getürür yaʿnî kükredüp [6] kuvvetini ziyâde eder, dişisin arar. Eger kara nohûdı 
yeseler bögrek süddesin açar. Ve sirke ile [7] bir gece ısladup andan aç karnına 
yiyüp andan öyle vaktine degin sabr eyleyüp öyleden [8] sonra yürekde olan cümle 
kurt ve sogulcanı öldürüp taşra çıkarur. Ve ıslanmış [9] nohûdı çig yeseler ve suyın 
aç karnına içseler zekeri tamâm kıvâma getürüp ziyâde kuvvet verür. [10] Ve siyâh 
nohûdın hâssiyyeti gâyet ziyâdedür. Ve cimâʿa mahsûs olan kuvvet üç şeyʾ iledür, 
[11] üçi dahı nohûdda mevcûddur. Ve kuvvet-i bâh içün olan maʿkûl gıdâlardan biri 
nohûd ve biri [12] dahı rûfidân yumurda sarusıdur. Ve nohûd mesâne ve bögrek 
yaralarına muzırdur, gerçi taşların [13] kuvvetinden kopar, ammâ yürekde ve mesâ-
nede yarası olanlara vermeyeler. Ve nohûd yemek öli oglanı [14] karından çıkarur. 
Ve cüzâme ʿilletine dahı nâfiʿdür. Ve haşerât ısırdugına ve kattâl otlar mazarratını 
defʿ [15] eder. Nohûdı taʿâm arasında yemek evlâdur. Ve mazarratın haşhâş giderür. 
Nohûdun kendü cirmi miʿdeye [16] bir mikdâr sıklet verür, illâ gül maʿcûnı ıslâh 
eder. Ve yabân nohûdı bunlardan ziyâde kızdurıcı ve kurudıcıdur. [17] Şîrâz’da ana 
nohûd-ı hulvanî derler. Elif  bâbında enderûtâkes deyü zikr olındı. Ve nohûd ile 
kan [18] bulaşmış esbâbı suyla yusalar kanı çıkarur. Ve nohûdı bişürüp kendüsin 
yiyüp ve [19] suyın içseler talak süddesin açar, yerakâna ve istiskâya fâʾide eder. Eger 
kara nohûdı kemmûn [20] ile ve torak otıyla ve zeyt yagıyla bişürseler ve yeseler 
felc ve mafsal agrısına ve sovuk [21] zahmetlere fâʾide eder. Ve nohûd-âb derler bir 
taʿâm[ın] bişürürler gâyet latîfdür ve nefʿi hadden [22] artıkdur.

Hamzîz : Kavl-i Ebî Hanîfe ve İbni Baytâr kumlarda biter bir ekşi otdur dediler. 
Bu vilâyetlerde [23] maʿlûm degildür.

Hummâz: Çogandur. Kavl-i İhtiyârât hurz ve uşnân derler. Elif  bâbında ve hâ 
bâbında [24] zikr olındı.
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Himmât: Cümmeyz encîri nevʿindendür. Cim bâbında zikr olındı.

Hamâhim: Yarpuzun yassı yapraklusıdur [25] ve baʿzılar keklik otınun derler, 
bôstânda biter Türkî; bôstân-efrûz Fârisî; hamâmâ Süryânî; [123b] [1] benâfûtis506 
Rûmî; semnâfiyûn507 Yûnânî; ôrîgânû Rûmî; ôrîgânûm Lâtîn; ôrîgân [2] Fırânca; 
seyâh508 ʿİbrî. Hamâhim hakkında ihtilâf  etmişlerdür. Baʿzı lügat sâhibleri ve ʿAb-
dü’r-reşîd’ün [3] tıbba müteʿallik risâlesinde beg börki çiçegidür demişler; sâʾirleri 
yarpuzun yâhûd keklik [4] otınun yassı yapraklusıdur demişler. Ol takdîrce buna 
Şâm’da habak-ı nabatî derler. Gâyet yeşil [5] ve çiçegi ak ve tohmı yine yarpuz 
gibidür. Dalları kızıla mâʾil olur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Kavl-i [6] 
sâhibü’l-ʿAkâkîr ve Rûfes evvel derecede bârid ü yâbisdür. Balgam ashâbına nâfiʿ-
dür ve balgamdan olan [7] dimâg süddelerin açar ve yaş zükâma müfîddür. Kavl-i 
Mesîh şâh[is]feremden hâr ve yâbisdür. Kalbe kuvvet [8] verür. Eger tohmını gül 
yagıyla kavurup içseler eski ishâle nefʿ verür, ciger ve miʿde harâretin sâkin eder. [9] 
Ve bişürüp nebât veyâ sikencübîn ile içürseler miʿdeyi ve cigeri ahlâtdan pâk eder. 
Bundan [10] istiʿmâl etmek mesâneye zarar eder, illâ günlük ve hamâmâ ıslâh eder. 
Hamâhimün mikdâr-ı şerbeti üç [11] dirhemdür.

Hımâr-ı ehlî: Evde besledükleri merkebdür Türkî; har Fârisî; hımâr Süryânî; 
gaydôrâ Rûmî; [12] hımâr Yûnânî; azinô Lâtîn; lâzinô Efrencî; lâzinôz İspânya; 
hamôr ʿİbrî. Kavl-i Minhâc ve sâhib-i [13] İhtiyârât eti üçünci derecede hâr u yâbis-
dür. Kavl-i sâhib-i Takvîm ve İshak hâr u ratbdur. Eger [14] etinün ve cigerinün 
külin zeyt yagıyla hanâzîre sürseler nâfiʿdür, cüzâm ʿilletine dahı müfîddür. [15] Eger 
etin ve cigerin bişürüp suyın alup içine otursalar küzâz ʿilletine gâyet nâfiʿdür. Ve 
cigerini [16] büryân edüp aç karnına yeseler sarʿ ʿilletine nâfiʿdür ve bevli akıdur, 
bögrek marazlarına nâfiʿdür. Ve [17] İbni Zühr’de bunun alnı derisinden oglancık-
lara bâzû-bend edüp baglasalar havf  ve vehmden [18] emîn olalar ve sarʿı zâʾil eder, 
ammâ her sene tebdîl ede. Ve çok aglayan oglancıklara eşek kulagı [19] çirginden bir 
cüzʾi yedürseler gayrı aglamaya. Ve Havâss’da gelmişdür ki ʿakreb sokan kimesne 
merkebe [20] ters binüp ve bülend âvâz ile beni ʿakreb sokdı deyü çagırsalar ıztırâb-ı 
ʿakreb zâʾil [21] olur. Merkeb eti miʿdede yaramazdur, geç hazm olur. Gönül kabûl et-
mez ve lezzeti yokdur. İçi yagını [22] göyündürüp ve zeyt yagıyla karışdurup hanâzîr 
ʿilletine ursalar müfîddür. İçi yagınun [23] külini el ve ayak ve tırnak zahmetlerine 
ekseler müfîddür, fâʾide eder. Ve tırnak üsti kadar mikdârı [24] külini masrûʿa her 
gün içürseler fâʾide eder. Ve tersin yaş iken kan akan yerlere kosalar [25] kanı tutar. 

506 N. بنافوطس
507 N. سمنافيون
508 N. سياه
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Ve kuru tersini şarâb karışdurup andan süzüp ʿakreb sokanlara içürseler [124a] [1] 
fâʾide eder ve taşları kırar, tagıdur. Kavl-i sâhib-i ʿAcâyib-i Mahlûkât Muhammed 
Kazvînî eger merkeb [2] iligi zeyt yagıyla başa tılâ olınsa kılları uzadur. Eger cigerin 
kurıdup sahk edüp [3] götürseler hummâ-yı rubʿı zâʾil eder. Ve yüregini kurudup 
sahk edüp masrûʿa birkaç gün içürseler [4] zâʾil eder.

Hımâr-ı kabbân: Ev eşegi derler bir böcekdür. ʿ Ayr-ı kabbân ve bintü’ş-şîh derler, 
hımâr-ı beyt [5] dahı derler. Baʿzılar tesbîh böcegidür derler. Düveybe dedükleri[-
dür]. He bâbında hedbe deyü zikr olınur. [6]

Hımârü’l-vahşî: Yabân eşegidür. Kolan Türkî; har-gûr Fârisî; har-ı beyâbânî 
Fârisî; azinô de môntâniyâ [7] envâʿ-ı Firenk; lazinôz delû lôrezentâyez509 İspânya; 
seves510 ʿİbrî; ferâ ʿArabî, kavl-i Hayâtü’l- [8] Hayevân; ʿayr ʿArabî, kavl-i mim511. 
Yabân eşegine nazar eden kimesnenün göz agrısı olmaya ve göze su inmegi [9] 
dahı menʿ ede. Kavl-i Câlînûs yabân eşeginün genc ve semüz olanınun eti iyyel 
dedükleri yabân [10] keçisi ve yabân geyigi derler, ol iyyel etine benzerekdür. Yagını 
çıgıda ursalar nefʿ verür. Ve kust yagıyla [11] kaynadup balgamdan olan arka ve bel 
ve bögrek agrılarına ve galîz yellerine fâʾide eder. Ve ödi [12] dâʾü’s-saʿlebe ve devâlî 
ʿilleti ki baldırı yogun olmakdur, eger sürseler fâʾide eder. Eger issi su ve tuz [13] ve 
dârçînî ve zencebîl ile kaynadup suyın içüp ve etinün cereblü suyın yeseler mafâsıl 
[14] emrâzına ve galîz yellere gâyet nâfiʿdür. Ammâ etinden ziyâde yeseler miʿdeye 
agrı getürür ve yürekde [15] sakîl peydâ eder. Evlâ budur ki bunun üzerine cevârişât-ı 
müshile-i şehr-i yârân veyâ ol emsâli [16] maʿcûnları yiyeler, mazarratın defʿ eder.

Hummâziyye: Tûrunc envâʿı ekşisiyle ve tavuk ile bişürürler. [17] Tabîʿatı mahal-
linde görile.

Humhum: Şeyh Dâvud kavli üzere lisânü’s-sevrdür.

Hanzal: Ebû Cehil karpuzı derler [18] Türkî; ʿalkam ʿArabî; ʿabîd tohmdur; he-
bîd tohmıdur; kebest ʿArabî; eş-şerâ ʿArabî; agriyûfes512 Yûnânî; [19] kerest Şîrâzî; 
merâretü’s-sahrâ ʿArabî; mesvâ ʿArabî; har-zehre Kirmânî; harpuze-i rûbân lafz-ı 
[20] diger; harpuze-i telh Fârisî; fâtcûbâ Süryânî; hanâfelîs Rûmî; ʿavârî Temîmî; 
esfûrûdûn513 Yûnânî; [21] kôlôkintis Rûmî; kôlôkîniyâ Temîmî; kûkûrbitâsilû siris 
Lâtîn; kôlôkint Mâcar, [22] Nemse; kôlôkintazâ İspânya; kûrle şâvejâ Fırânca. Eger 

509 N. دلو لورزنتايز; H. زلونتايز 
510 N. سوس
511 Metnimizde bu ifadeye zaman zaman rastladık. Muhammed Temimi veya Müfredat’ın kısaltması 

olması muhtemeldir.
512 N. اغريوفس
513 N. اسفرودون
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hanzal Hindî olursa katı aʿlâsıdur. [23] Bunun çekirdegine ʿArabda hebîd derler. 
Hanzal iki nevʿdür, erkek ve dişi olur. Aʿlâsı derisi [24] sarı olup kendüsi beyâz olur ve 
kökeninde kâmil yetişmiş olup ve çok yemişlü [25] olmakdur, yaʿnî agacında yalınuz 
bir hanzal bulınsa yaramazdur. Ve gök reng olan dahı yaramazdur. Ve yalınuz 
[124b] [1] biten hanzal ekseriyyâ gâyet büyük olur. Hanzalun tabîʿatı üçünci de-
recede hâr ve ikincide [2] yâbisdür. Kavl-i Yûhannâ ikincide hâr u yâbisdür, kavl-i 
Kindî bârid ü yâbisdür. Muhallil ve mukattıʿdur. Mafâsıl [3] agrılarına ve sinirlere 
ve ʿırku’n-nisâya ve sovuk nıkrîse gâyet nâfiʿdür. Ve ahlâtdan dimâgı [4] pâk eder. Ve 
hanzalun içi sinirden ve mafsallardan balgamı ishâl eder ve yanmış kara ve sarı [5] 
sevdâyı dahı ishâl eder ve yelden olan kûluncı açar. Ve yapragı sarʿa ve mâlîhûlyâya 
ve vesvâsa [6] ve dâʾü’s-saʿleb ve dâʾü’l-hayye ve cüzâma fâʾidelüdür, ʿale’l-husûs 
edviyelerden enîsûn ve eftîmûn [7] ve Hindî tuz ve sabr-ı üskûtûrî ve ayâric-i faykarâ 
gibiler karışduralar gâyet nâfiʿdür. Tohmınun [8] mikdâr-ı şerbeti iki dânkdur. Ekser 
hükemâ buçuk dirhemden ziyâde içürmegi câʾiz görmezler. ʿAsel ile edviye ile [9] 
içüreler. Ammâ huknede bunun tabhından iki dirhemden dört dirheme varınca 
câʾizdür, [10] zîrâ bişürdükde su karışur. Anunçün huknede dört dirhem halt etmege 
rızâ vardur. Ve’l-hâsıl [11] huknede kûluncı açar ve yanmış sevdâyı taşra çıkarur. 
Ve hanzalı yalınuz vermeyeler, lâ-büdd edviye [12] ile vereler. Ve ıslâhı kesîrâdur. 
Hanzal kökini efʿâ ve ʿakreb sokmış kimesneye yedürüp ve tılâ dahı [13] eyleseler 
fâʾide eder. Ve Aʿrâbdan hikâyet ederler, bir kimesneyi dört yerden efʿâ sokup [14] 
hanzal kökinden yiyüp derhâl sıhhat bulmış. Ve kökini eger bevâsîr içün buhûr 
eyleseler nâfiʿdür. [15] Ve ʿavratlar kendüde götürünseler oglancıgı öldürür. Kavl-i 
İshak İbni ʿİmrân hanzalı karpuz gibi [16] kesüp [ve için pâk edüp] yerine zanbak 
yagı toldurup ve delügini hamîr ile kapayup ateşe koyalar, birez pişdükden [17] sonra 
çıkarup kıllara sürseler siyâh eder ve ak olmaga komaz. Kavl-i Mesîh bunun kökini 
[18] kaynadsalar istiskâya gâyet nâfiʿdür ve efʿâ ısırdugına dahı müfîddür. Ve han-
zalı muʿtedil zamânda istiʿmâl [19] edeler, meselâ kış sovuklarında ve yaz issilerinde 
vermeyeler, zîrâ kan ishâl eder. Ve miʿdeye muzırdur, [20] illâ kesîrâ ve mastakî ıslâh 
eder ve dört berâberi şeker katalar. Bunun bedeli habbü’l-hurûʿdur. [21] Ve baʿzılar 
kendü kadar üzerlik tohmı ve dört kendü kadar kıssâʾü’l-hımârdur. Ve baʿzılar vez-
ni kadar üzerlik [22] tohmı ve dört vezni kadar şekerdür derler. Hanzalun tâzesini 
yan başı agrısına sürseler [23] fâʾide eder. Ve şarâb-ı inûmâlî ile ve natrûn ve ʿasel 
karışdurup hablar edüp istiʿmâl eyleseler [24] ishâl eyleye. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir 
dirhemün altı bölüginden bir bölügidür. Ve eger baş agrısına [25] ve sarʿa ve fâlice ve 
lakveye ve rebv ve eski öksürüge ve mafsallar agrısına ve ʿırku’n-nisâya ve bögrek 
ve kavuk [125a] [1] zahmetlerine içürseler fâʾide eder. Ve galîz balgam ishâl eder. 
Ve suyından burna tamzursalar gözde [2] olan sarulıgı gider. Ve yaş yapragın eger 
dögüp şişlere ursalar hall ede. Ve kan akan yerlere [3] sürseler kanın tuta ve yara 
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var ise bitüre. Ve yapragın suyıla bişürüp yeseler tabʿı ishâl [4] eder. Ve zeyt içinde 
bişürüp ol zeyti kulaga tamzursalar kulak gürüldüsin kese. [5] Ve dişe degürseler dişi 
döker. Ve karna sürseler karın kûluncına fâʾide eder.

Hınnâ: Kınadur Türkî; [6] erkân ʿArabî; yersâ ʿArabî; hınnâ Fârisî; hizâb ʿArabî; 
kefrâ514 Süryânî; hefû alûkâ515 Rûmî; kâtil-i ebîh [7] Yûnânî; emûrkûr Rûmî; lîgûs-
turûm Lâtîn;  râynvaydın Mâcar, Nemse; efîkres516 Yûnânî; alkannâ [8] İspânya; dû-
zedsene517 Temîmî, Fırânca. Çiçegine ʿArabda hınnâ ve demürhindî derler. Kına 
bir yaprakdur. [9] Aʿlâsı tâze olup ve tez hurd olup ve kumdan ve toprakdan sâfî 
olmakdur. Tabîʿatı iʿtidâlle [10] hârdur. Baʿzılar harâret ve bürûdeti iʿtidâl üzeredür 
dediler. Kavl-i ʿ Îsâ evvelde bârid ve ikinci [11] derecede yâbisdür. Tabhı issi veremlere 
ve şişlere ve âteş yanugına kosalar nâfiʿdür ve kemük sındugına [12] kosalar nâfiʿdür. 
e agız yarasına dahı nâfiʿdür. Ve hunnâka merhem eyleseler bundan koyalar. Ve 
insânun [13] aʿzâsında veyâhûd el ve ayak sudan ıztırâb çeküp yarılsa hınnâ yakalar. 
Ve eger yarım miskâlin [14] içseler kûluncı açar. Ve bir kimesnede kabarcık çıksa 
ibtidâsından hınnâ uralar. Ve el ve ayaga hınnâ urmakdan [15] murâd gözden ve 
nazardan emîn olmak içün ʿâdet kalmışdur. Ve tohmından bir miskâlin ʿasel ile [16] 
luʿûk eyleseler dimâga fâʾide verür. Ve kavl-i Havâss-ı İbni Zühr hınnâyı kaymak 
ile karışdurup gözde [17] olan nâhun ʿilletine ki zafer derler, bebegi örter bir ʿilletdür, 
ol ʿillete sürseler ve her gün bu minvâl üzere [18] yeseler müfîddür. Gece hınnâ ile 
ayagını kızardan kimesnenün ertesi bevli kırmızı olur, mahmûmlar bevli [19] gibi 
olur. Hınnânun bogaza zararı vardur, illâ kesîrâ ıslâh eder. Ve cigerün bogazını 
berk eder, illâ [20] samg-ı ʿarabî ve kesîrâ ıslâh eder. Bunun bedeli ʿAbdü’r-reşîd İbni 
Sâlih kavli üzere tüffâhü’l-kermdür ki üzüm [21] çiçegidür.

Hınnâʾü’l-gûl: Eşek mârûlıdur. Ebû halsâ deyü elif  bâbında zikr olındı. Ve şencâr 
deyü şın [22] bâbında zikr olınur.

Hınnâʾ-i kureyş: Taş kınası derler. Hazâzü’s-sahr deyü zikr olınmışdur.

Hınta-ı rûmiyye: [23] Yabân günegi derler. Kavl-i İhtiyârât handerûs ve hûlân 
dahı derler. Hı bâbında zikr olınur.

Hınnâʾ-i [24] mecnûn: Çivid otınun yapragıdur. Vav bâbında vesme deyü zikr 
olınur.

Hancere: Bogaz düdügidür, hulkûm ve [25] galsame derler. Kavl-i İbni Mâseveyh 

514 N. كفرا
515 N. هفو الوقا
516 N. افيقرس
517 N. دوزدسنه; H. دوزسنه
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tabîʿatı bâriddür ve yâbisdür. Eger bişürüp yeseler az gıdâ verür. İssi otlar ile 
[125b] [1] yeseler gıdâsı sâlih ola ve mazarratı defʿ ola.

Hınta ve Dakîk: Bugdaydur. Unı dal bâbında dakîk [2] deyü zikr olınur. Gendüm 
Fârisî; hîtî Süryânî; bîseptimân518 Rûmî; sîtârî Rûmî; fûm [3] ʿArabî; bürr ʿArabî; 
kamh ʿ Arabî; tiritîkûm Lâtîn; vaysın Mâcar, Nemse; fûrmon Fırânca; gırânô cümle 
Firenk; [4] hıtâ ʿİbrî. Bugdayun aʿlâsı tolu ola ve berkligi ve yumşaklıgı muʿtedil ola 
ve aklıgı kızıllıgıyla bile [5] olmakdur. Siyâh bugday yaramazdur. Bugdayun tabîʿatı 
hârdur. Minhâc ve ʿAkâkîr ve İbni Baytâr ve İhtiyârât [6] ve sâʾir kütüb-i muʿtebere 
ekseriyyâ rutûbet ve yübûsetde muʿtedildür demişler. Dögüp kuduz [7] ısırdugı ma-
halle kosalar müfîddür. Eger çigneyüp şişlere ve barmaklarda çıkan kabarcıklara ve 
çıbanlara [8] ursalar nazc verüp ve agrısın sâkin eder ve ol çıbanlar baş verüp açıl-
maga [9] başlar. Ve yagını demregüye sürseler giderür. Ve insâna bugdaydan bişen 
taʿâmun gıdâsı muvâfıkdur [10] ve bedeni semürdür. Ammâ bugday çig olsa, yeseler 
yüregi agrıdur ve bişmişün dahı rîhi vardur. [11] Ammâ kemmûn ve issi otlar ıslâh 
eder. Sirke koyacak taʿâm degilse summâk koyalar. Ve çig yese yürekde [12] kurt hâsıl 
olur. Ve eger şôrbâ ve pilâv ve keşkek ise biber ve zencebîl ve kemmûn ıslâh eder. 
[13] Eger arpa yerine atlara verseler ata zarar eder, ammâ arpadan usanmış ata bir 
avuç verseler [14] müfîddür. Bugdayı hurd edüp gövdeye sürseler gövdeyi kızdurur. 
Ve her-bâr bugdaydan bişen [15] taʿâm üzerine su içmeyeler, zîrâ kûlunc eder. Eger 
su ile ve naʿnâyla bişürüp herîsesin [16] edüp yeseler gögse ve öksürüge fâʾide eder 
ve derlemegi sâlih eder, derledür. Ve un ahvâli dal [17] bâbındadur. Dakîkü’l-hınta 
deyü tahrîr olınur. Ve bir nevʿ bugday dahı vardur, ʿâşer derler. Rûmî ve [18] Lâtînler 
râh derler, İspânyôllar ve Fırâncalular espelsere519 ve ʿİbrîler kûset520 derler. Üç 
nevʿdür. [19] 142 siyâh rakamlu musavver kitâbda görile. Zaʿîfrek olan nevʿi çavdar 
dedükleri bugdaydur, gıdâsı [20] çokdur ve nefhi azdur ammâ miʿdeden geç geçer, 
sıkleti vardur ve etmegi kara olur.

Handakûkâ: Dırfıl [21] nevʿinden kara yoncadur. Baʿzılar sarı yoncadur demişler 
Türkî; se-berg Fârisî; handakûkiyâ [22] Süryânî; hasûfilyûs Rûmî; segnî521 Süryânî; 
harsûsen522 Yûnânî; lôtûs Yûnânî; [23] lûtes Yûnânî; ezverd Berberî; fîlîngas Yemenî; 
andakûkû Şîrâzî; dîv-ispist Fârisî; [24] kurkumân Fârisî. Tabîʿatı ikinci derecede hâr 
u yâbisdür. Minhâc kavli üzere ikinci derece âhirinde hâr [25] u yâbisdür. Baʿzılar 
ikinci derece ortasında hâr u yâbisdür dediler. Aʿlâsı bôstânî ola ki [126a] [1] tırfıl 

518 N. بيسپتمان; H. بيمسپان
519 N. اسپلسره
520 N. قوست
521 N. سكنى
522 N. حرصوسن
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derler. Kelefe nâfiʿdür ve yagı mafâsıl agrılarına ve hâyalara nâfiʿdür. Ve suyın 
ʿasel ile karışdurup [2] gözde olan çıbanlara ve aklık ʿilletine ursalar nefʿ verür. Sarʿ 
ʿilletine ve istiskâya dahı müfîddür. [3] Hayzı ve bevli akıdur ve yagı aʿzâda olan 
yellere muvâfıkdur. Ve geç yürüyen oglancıklara dahı yagından [4] sürseler ve su-
yına oturtsalar tez yürür. Ve tohmı muharrik-i bâhdur ve müheyyic-i cimâʿdur. 
Ve suyını ʿakreb [5] sokdugı mahalle sürseler agrısın sâkin eder, ammâ sag ve sâlim 
olan mevziʿe sürseler [6] sızı ve agrı peydâ olur. Ve handakûk sudâʿ getürür, ammâ 
kişnîz ve hindibâ ıslâh eder. Ve baʿzılar sükkerî [7] ve ʿaselî benefşe maʿcûnı ıslâh 
eder dediler. Minhâc kavli üzere hunnâk ve bogaz agrısını getürür, illâ kişnîz [8] ve 
mârûl ve hindibâ ıslâh eder.

Handakûkâ-yı berrî: Yabân dırfılı Türkî; dîv-ispist-i beyâbânî [9] Fârisî; an-
dakûkû-yı beyâbânî Şîrâzî; darak-ı habâk, ʿArabî; lôtûs agriyûs Yûnânî; setîzû 
[10] ve nefel Muhammed Temîmî, Yûnânî. Bunun tabîʿatı handakûkâ-yı evvelden 
müsahhindür. Eger dögüp şarâbla karışdurup [11] içseler kavuk agrısına ve istiskâya 
ve hâyalar agrısına fâʾide edüp galîz yelleri çıkarur. [12] Ammâ suyı içi kabz eder [ve] 
imtilâ nevʿinden tuhmiye fâʾide eder ve bevli ve hayzı yüridür ve eyegüler agrısına 
[13] dahı nefʿ verür. Bu dahı baş agrıdur ve issi mizâclu kişilerün bogazın agrıdur, 
illâ kişnîz ve hindibâ [14] ıslâh eder. Eger suyından burna tamzursalar uçuk tutana 
ve mecnûnlara nâfiʿdür. Ve tohmından bir dirhemin [15] issi suyıla içürseler yan ve 
bögrek agrılarına ve süddelere dahı fâʾide eder. Bunun dahı yagını yürümez [16] 
oglanlar ayagına sürseler ve suyında oturtsalar tez yüriye.

Havk: Yarpuz nevʿindendür. Baʿzılar tere-i [17] horâsânîdür dediler ve tag reyhânı 
dahı derler. Be bâbında bâzrûc deyü zikr olındı.

Hût: Balıkdur. Sin [18] bâbında semek deyü zikr olınur.

Hût-ı mûsâ ve yûşaʿ: Hazret-i Mûsâ dedügi balıkdur derler. Ammâ Hayâtü’l- [19] 
Hayevân sâhibi bu balıgun uzunı bir zirâʿ ve eni bir karış olur ve illâ deryâda 
bulınur. [20] Ve derler ki bu balıgun nısfı sag ve nısfı meyyitdür. Ve halk baʿîd vilâ-
yetlere hedâyâ götürürler ve teberrüken hediyye [21] verürler. Ammâ Mûsâ balıgı 
derler bir yassı kızıl balık vardur, hattâ dil balıgına benzer, Rodôs cezîresinde [22] çok 
olur. Deryânun [yigirmi] kulaç yerinde olur. Gâyet lezzetlü balıkdur, hattâ Yahûdî 
tâʾifesi gâyet [23] makbûl dutarlar. Eti beyâz ve lezîzdür. Balık envâʿı sin bâbında 
semek deyü tafsîl olınur. [24]

Havr-ı hindî: Zûkûya benzer Hindî bir habdur. Mirrîh derler. Mim bâbında 
mirrîh deyü zikr olınur. [25]

Havr-ı rûmî: Kavaka benzer. Kehrübâ samgınun agacıdur. İki nevʿdür. Birine 
havr-ı ebyaz derler ve bir nevʿine havr-ı esved [126b] [1] derler. Kehrübâr esved 
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nevʿinden olur. Bunı bir hoşça maʿlûm edinüp beyân etmemişler. Ammâ iki nevʿi-
nün [2] dahı tafsîlin edelüm. Andan mâʿadâ iki nevʿi vardur, anlarun tasvîrin dahı 
cümle dört nevʿi dahı [3] bir yerde musavverdür, 43 siyâh rakamlu musavver kitâbda 
göreler. Dört nevʿi dahı kavak ve cevz [4] agacına benzer. Havr-ı rûmî ʿArabî; dı-
raht-ı kehrübâ Fârisî; ekrûfes ʿ Arabî; tûz ʿ Arabî; şecer-i ledvâh [5] ʿ Arabî; mehyûmî523 
Süryânî; istâfûs524 Rûmî; tarfiyûn525 Yûnânî; pôpûlûs nîgrô Lâtîn; aspen [6] Nemse, 
Mâcar; alâmô nîgrô İspânya; karsîkâr526 Temîmî; teresîle527 Fırânca. İmdi geldük 
ol bir nevʿü ki [7] havr-ı ebyaz ʿArabî; dıraht-ı kehrübâ-yı sefîddür Fârisî; istâfûs 
asbra Rûmî; pôpûlûs biyânkô [8] Lâtîn; yellem Mâcar; alâmô biyânkô İspânya; pele 
ûpîr Fırânca.528 Baʿzılar ûklâmûr agacı derler. Rûm’da [9] ûklâmûr ve anda kehrübâ 
agacıdur derler, câʾizdür. Ammâ ûklâmûr mim bâbında mahleb tafsîlinde zikr [10] 
olınmışdur. Hâlâ maksûdumuz kehrübâr agacınun üçünci nevʿi oldur ki havr-ı 
aʿrâb derler. Müstaʿmel degildür [11] ve çiçegi yokdur. Ve havr-ı ebyazun dahı çiçegi 
nevʿi oldur ki havr-ı aʿrâb derler. [12] Ve havr-ı ebyazun dahı çiçegi olmaz. Ammâ 
kehrübâr olan havr-ı esved ki, havr-ı rûmî demiş idük, salkımlu [13] çiçegi vardur, 
râyihası latîfdür. Ve dördünci nevʿi dahı çiçegi olur. Kabak kozagı gibi olur, ammâ 
andan [14] büyücek olur ve müdevver olmaz, söpüce olur. Bu nevʿine Rûmîler âlnûs 
ve Lâtîn âlinûs ve Mâcar ve Nemse [15] erlûniyâm derler. İmdi geldük havr-ı rûmî-
nün evvelki nevʿine ki samgı kehrübâr olur derler. Meselâ deryâya [16] yakın yerlerde 
olur. Samgı deryâya dökilüp deryâ talgası ura ura kehrübâ olur derler. Bu agacun 
kabugı [17] sarı olur. Latîf  çiçegi olur. Çiçeginün tabîʿatı üçünci derecede hârdur 
ve evvelde yâbisdür. Mahsûsan [18] çiçegine serdûle derler. Cümle tabîb kitâbları 
yazmışlardur. Ve agacınun tabîʿatı derece-i sâlisde hâr derler. Ammâ [19] çiçeginün 
tecfîf  ve tertîbi vardur, ammâ derece hesâbında olmaz dediler. Ve yapragı çiçe-
ginden zaʿîfdür ve samgı [20] kehrübârdur. Tohmı samgından latîfrekdür, ana dahı 
sidr derler. Yapragın sirke ile nıkrîse zımâd eyleseler [21] fâʾidelüdür. Ve çiçegini 
sirke ile içseler sarʿa nâfiʿdür. Ve taktîrü’l-bevle dahı fâʾide [eder]. Çiçegi mâniʿdür, 
yaʿnî [22] ʿavrat yükli olmaz. Şeyhü’r-reʾîs kavli üzere çiçegi gâyet latîfdür ve ziyâde 

523 N. مهيومى
524 N. اسطافوس
525 N. طرفيون
526 N. قرسيقار
527 N. ترهسيله
528 8-13. satır arası Hamidiye nüshasına göre aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: “ [8] Lâtîn; yellem Mâ-

car; alâmô biyânkô İspânya; pele ûpîr Fırânca. Üçünci nevʿi oldur ki havr-ı aʿrâb derler. Müstaʿmel 
degildür [11] ve çiçegi yokdur. Ve havr-ı ebyazun dahı çiçegi olmaz. Ammâ kehrübâr olan havr-ı 
esved ki, havr-ı rûmî demiş idük, baʿzılar ûklâmûr agacı derler. Rûm’da [9] ûklâmûr ve anda kehrübâ 
agacıdur derler, câʾizdür. Ammâ ûklâmûr mim bâbında mahleb tafsîlinde zikr [10] olınmışdur Hâlâ 
maksûdumuz kehrübâr agacınun salkımlu[13] ”
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issidür. Bir miskâl çiçegi [23] ʿırku’n-nisâya nâfiʿdür. Ammâ bir miskâl yapragı hamle 
müfîddür, ya’nî ʿavratlar gebe olur. Ammâ pâk oldukdan sonra [24] sirke ile içüreler. 
Ve samgı ki kehrübâr demiş idük ol samgı bir nehr-i ʿazîm getürür derler. Ol nehre 
Esrîdânûs [25] derler ve Îlgûtûn dahı derler. Ve ol tarafda bu samga havr-ı sorkun 
derler. Bâkî ahvâli kef  bâbında [127a] [1] kehrübâda zikr olınur. Ve reng içün olan 
akvâl dahı tafsîl olınur.

Havmer: Temr-i hindîdür, humar dahı [2] derler. Te bâbında temr-i hindî, hâ 
bâbında humar deyü zikr olındı.

Havvârâ: Etmekdür. Kepeksiz undan olandur ki [3] beyâz bugdaydan eleyüp alurlar.

Havcem: Kızıl güldür. Verd-i ahmer deyü vav bâbında zikr olınur.

Hûsây529: [4] Demür bokıdur. Hı bâbında hubsü’l-hadîd deyü zikr olınur.

Hûrân ve Hûferân: Tarhûndur. Bu iki ism dahı [5] tarhûn demek olur. Tı bâbında 
zikr olınur.

Havmâne: ʿArabcadur. Yûnânca tırîfelen dedükleri devâdur. Tı bâbında [6] zikr 
olınur.

Hûr-isfendâr: Katîfe çiçegi ve bôstân-efrûz dedükleridür. Kavl-i İhtiyârât 
bôstân- [7] efrûz deyü be bâbında zikr olınmışdur.

Hûlân-ı mekkî: Hûlân-ı mekkîdür, bir siyâh şekl zift gibi bir şeydür. [8] Huzzaz 
deyü henüz tafsîl olınmışdur.

Havâsıl: Saka derler, Mısır’da olur bir kuşdur. İki cins olur. [9] Anda bu kuşa sevâ-
sıl530 derler. Bu nevʿi ak ve biri kara olur. Kara olanun kokusı yaramaz olur ve 
müstaʿmel [10] degildür. Ammâ beyâzı aʿlâdur ve râyihası gökçekdür ve harâreti 
az ve rutûbeti çokdur. Ve çok yaşamaz. Ammâ bunun [11] kürkini ederler, gençlere 
münâsibdür ve issi mizâclulara muvâfıkdur ve safrâsı gâlib olanlara dahı gâyet [12] 
eyüdür. Bunı pek bişürüp ve issi otlar ekeler. Ve ʿArabda bu kuşa becaʿ derler ve 
cemelü’l-mâʾ dahı derler. [13] Ve cümle Efrencîler nîkû531 derler ve Rûmlar …..532 
derler. ʿİbrânîler hîzâ derler.

Hayye: Yılan envâʿıdur. Ammâ efʿâ dedüklerin [14] elif  bâbında envâʿın ve isim-
lerin menfaʿati ile tahrîr olınmışdur. Ve yılanun kavı yaʿnî derisi sin [15] bâbında 

529 N. حوساى
530 N. كى ; H. سواصل
531 N. نيكو
532 Bu kısım iki nüshada da boş bırakılmıştır.
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selhü’l-hayye deyü zikr olınur. Ve hayye cümle suʿbân dedükleri sokucı yılan 
envâʿıdur. Her kankı nevʿi [16] olursa matbûhan istiʿmâl ederler. Nihâyet efʿânun 
etini tiryâka kurs ederler. Mahallinde [17] sanʿatı görile. Ve sâʾir yılanun dahı nefʿi 
vardur. Meʿâcîne girür ve baʿzı cüzâm marazına bununla ʿilâc [18] ederler. ʿİlletler 
beyân olındugı mahalde tafsîl etmişlerdür. Ve dâʾü’s-saʿlebe ʿazîm nefʿi vardur. Ve 
kâʿide üzere [19] suyını münâsib edviye ile çok ʿillet içün içürürler. Bedene kuvvet 
verür ve göze sıhhat verür ve yine [20] efʿâ sokdugına nefʿ verür. Ve isimlerin beyân 
edelüm ki meselâ hayye ʿArabî; yılan Türkî; mâr Fârisî; havyâ533 [21] Süryânî; fîdî 
Rûmî; tîfûmîh Yûnânî; beyôr534 İspânya; sıkâlacen Nemse; vipîres535 Fırânca; [22] 
pelye536 İspânya; ʿaver537 ʿİbrî; uskûrcûn538 cümle Efrencî. Yılanun dahı esnâfı çok-
dur. Ammâ dişisinün [23] eti sâhibü’l-ʿAkâkîr kavli üzere istiʿmâlde erkekden yegdür. 
Kavl-i İshak hârdur ve tecfîf-i kaviyyesi [24] vardur. Sinir agrılarına müfîddür ve gözi 
kavî eder, bâhı ziyâde eder. Kavl-i Bukrât etini istiʿmâl [25] etmek âdemün ʿömrini 
uzun eder ve kuvvet verür ve havâssı hıfz edüp âdemi yigit eder, kocatmaz. [127b] 
[1] Ammâ erkek yılanun kavı dişi yılanun kavından yegdür. Meʿâcîne girüp istiʿmâli 
dahı yegdür. [2] Bir âdemün karnına yılan gitse funduk yapragın kaynadup içürseler karnı içinde 
pâre pâre olup çıka, âdem kurtıla. Mücerrebdür.

Hayâtü’l-mevtâ: Katrândur. Kaf  bâbında katrân deyü zikr olınur.

Hayyü’l-ʿâlem: Arzû otı. Her dem [3] bahâr dahı derler. Âbrûn deyü elif  bâbında 
zikr olınmışdur. Bunun içün çok ihtilâf  [4] söz söylemişler. Ammâ hayyü’l-ʿâlemün 
envâʿından dört nevʿ dahı vardur. 165 kızıl [5] rakamlu kitâbda tasvîri görile. Baʿ-
zı yetûʿât yaʿnî südlügen otına benzer[dür]. İki kısım [6] ot vardur, hayyü’l-ʿâlem 
nevʿindendür. Anı gören südlügen sanur, ammâ degildür, yetûʿât [7] başkadur. İbni 
Baytâr’da dahı böyle tasrîh olınmışdur. Eyle olsa hayyü’l-ʿâlem on nevʿdür. Beş [8] 
nevʿine büyük hayyü’l-ʿâlem derler, beş nevʿine küçük hayyü’l-ʿâlem derler. Geldük 
maksûdumuz büyük [9] hayyü’l-ʿâlem ahvâline ki isimlerin ve nefʿin beyân edelüm. 
Hayyü’l-ʿâlem ʿ Arabî; her dem bahâr Türkî; [10] arzû otı Türkî; hemîşe-zinde Fârisî; 
hemîşe-bahâr Fârisî; hayyü’l-ʿâlem Süryânî; abrûmûn [11] Rûmî; rôzmâne Rûmî; 
îminûnîtus Yûnânî; sîmegîtûm altrûm Rûmî ve Lâtîn; vâlûderus [12] Mâcar, Nemse; 
sevâl de mâyovre539 İspânya. Aʿlâsı büyük hayyü’l-ʿâlemdür, bôstânî hayyü’l-ʿâlem 

533 N. حويا
534 N. بيور ; H. پيورا
535 N. وپيرس ; H. ويپرس 
536 N. پليه
537 N. عور
538 N. اسقورجون; H. اوسقورچون
539 N. سوال ده مايوره
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derler. Tabîʿatı [13] üçünci derecede bârid ve evvelde yâbisdür. İssi şişlere nâfiʿdür 
ve issi cigere ve gögse tılâ olınsa [14] gerü nâfiʿdür. Eger bunı yalınuz veyâhûd sevîk 
ile humreye ve nemleye zımâd eyleseler müfîddür. Ve [15] yaramaz yaralara ve 
gözde olan issi şişlere ve âteş yanugına ve nıkrîse ursalar [16] gâyet muvâfıkdur. Ve 
suyından yigirmi dirhem mikdârını içseler cigerde ve ödde olan süddeleri [17] açar, 
yanmış safrâyı dahı ishâl eder. Ve böy ısırdugına dahı nâfiʿdür. Eger suyını gül 
yagı [18] ve sirke ile başa natûl eyleseler agrısın giderür. Bu ot eger ishâle ve eger 
bagırsak [19] yarasına müfîddür. Ve şarâb ile içseler sogulcanları çıkarur. Eger ʿavrat 
kendüde götürse [20] rahimden akan eski yaşları katʿ eder. Ve eger göze çekseler 
göz agrısına fâʾide eder. Bunun [21] mikdâr-ı şerbeti suyından beş dirhemdür. Eger 
bunun suyından beş dirhemin sikencübîn ile [22] içseler kanı ve safrâyı sâkin eder ve 
bedene kuvvet verür. Ammâ talaka muzırdur, illâ tîn-i ermenî ıslâh [23] eder.

Hayyü’l-ʿâlem-i âher: Bu hayyü’l-ʿâlem dahı gayrıdur. Üçünci hayyü’l-ʿâlem 
derler. Kavl-i Diskûrîdûs ve İhtiyârât [24] üçünci nevʿi yabânî semüzlik otına benzer. 
Taşlu yerlerde olur ve baʿzılar ana tîlâfûn derler [25] ve ehl-i Rûm âpiliyû derler. Ta-
bîʿatı hârdur. Ve cildi yaʿnî âdemün derisin yakar, mukarrihdür. Eski yagıla [128a] 
[1] hanâzîre yaku eyleseler tahlîl eder.

Hayyü’l-ʿâlem-i kûçek: Küçük hayyü’l-ʿâlemdür. Bu dahı beş nevʿdür. [2] 247 
kızıl rakamlu musavver kitâbda tasvîri vardur. Buna Rûmîler semîftûm540 ve Lâtîn 
sedûm [3] ve senuperivuyûm derler. Ve Mâcar gırûsekâvus derler ve İspânyalular 
senperepîvâ541 ve Fırâncalular jôbârbe [4] derler. Bu nevʿi dahı yukarıda olan hay-
yü’l-ʿâlem tabîʿatdadur. Büyük çıbanlardan tâʿûn ve hanâzîr [5] gibilere ururlar, 
muvâfıkdur.

Haysal: Yabân bâdıncânıdur. İşbu bâbda hadak deyü zikr olınmışdur. [6]

540 N. سميفتوم
541 N. سنپرهپيوا
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H A R F Ü ’ L - H I ʾ

Hânıku’n-nimr: Kâtilü’n-nimr ʿArabî; kaplan otı Türkî; baylak otu Türkî; [7] 
keşende-i peleng Fârisî; kûnîtîn Yûnânî; fenûtâʿûr542 Süryânî; anûsîtun543 Yûnânî; 
limûrun544 [8] Yûnânî, ahrûn ferdâlsehâsde Dîskûrîdûs; tebrifinûn545 Yûnânî. Buna 
kâtilü’n-nimr dahı [9] derler. Rûmîler mesnûktûnûs546 derler ve hûrtârîyâ livondârî547 
derler, Efrencîler sentelyâ derler. [10] Bu otı musavver kitâblarda on bir kısım yaz-
mışlardur. Murâd ise rakamlarda cümle bir yerdedür, nazar olına. [11] Durûnclar 
dahı bu ot cinsindendür. Bunun yedi cinsi vardur. Zehirdür derler. Her biri [12] 
mahallinde beyân olınur. Ammâ hânıku’n-nimr ve hânıku’z-ziʾb ve hânıku’l-kilâb 
ki üç otdur, bunlar [13] içün çok nüsha ashâbı galata düşmişdür. Ve baʿzılar eskîl 
soganını ve mâzeryûnı bundandur [14] demişler. Her birini tahrîr eylesek tafsîl olur. 
Hânıku’n-nimr kaplan öldüren ve paylak [15] otı der[ler] bir otdur. Ve hânıku’z-ziʾb 
dedükleri ota baʿzılar harbak-ı siyâhdur demişler, [16] ammâ degildür. Harbak-ı 
siyâh dahı mahallinde tahrîr olınur. Buna kurt otı derler. Bu ot kuvvetde [17] yine 
hânıku’n-nimr gibidür, ol nice kaplan öldürürse bu dahı kurt öldürür. Dört [18] yap-
raklu olur ve köki ʿakreb gibi ve durûnc gibi olur. Ammâ dûrunc kökinün etrâfında 
dört [19] ayak olur, bunda olmaz. Ve bir nevʿine dahı kâtilü’l-kelb derler. Türkçe 
gücle büken dedükleridür, [20] maʿrûfdur. Menkûra benzer bir kökdür derler. Hin-

542 N. فنوتاعور ; H. فنوثاعور
543 N. انوثيطن
544 N. لمورن
545 N. تبرفنون
546 N. مسنوقتونوس
547 N. خورتارييا لوندارى
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dîler dahı ana gücle derler. Elif  bâbında ezârâkî deyü [21] zikr olınmışdur. İmdi 
bu mahalde maksûd olan hânıku’n-nimrün tabîʿatı dördünci derecede [22] hâr u 
yâbisdür. Bundan yemek ve içmek câʾiz degildür. ʿİllet-i bâtına içün ʿilâc degildür, 
zehirdür. [23] Ammâ ʿillet-i zâhireye yaʿnî bedenün taşrasına yaku olınmak gibi ve 
sürmek gibi olur. Hiddetlü [24] otdur, hatâ ile içmeyeler. Eger hatâ ile yiyüp veyâ 
içmiş olsalar çok zarar eder. Meselâ göz karardup [25] ve yankunlamak ve bogazı 
bogar ve öyken agzın sıkar ve agrıdur ve yübûsetler ve şişler peydâ olur. [128b] [1] 
Ve agız buhârı ve dil tutılmak ve gövde segirmek ve raʿşe ve teşennüc ve gövde ka-
rardup ve bogazda [2] ihtinâk ve yürekde karâkır ve riyâh-ı kesîre ihdâs eder. Buna 
ʿilâc oldur ki evvel kayʾ etdüreler, hukne [3] edeler. Andan tag sakızı ile şarâb vereler, 
içe. Veyâhûd sezâb veyâ farâsiyûn veyâhûd [4] afsentîn veyâ cırcîr veyâhûd kaysûm 
veyâhûd kemâfîtûs, her kankısı olursa vereler. Ve belesân [5] yagından iki dirhem 
dahı aʿlâdur. Her kankısı şarâbla veyâ tavşan veyâ kuzı mâyesi ile içüreler. [6] Ve 
oglak beynisi ve yaglu şôrbâ yedüreler. Ol takdîrce bu otı yemeyeler, hazer edeler. 
Ve taşradan [7] yaku olınması baʿzı nüsha sâhibleri bile ictinâb edeler demişler. Ve 
Minhâc sâhibi bu otun [8] kökine ʿakreb tokınur, ol ecilden zehr-nâk olur demiş. 
Ammâ degildür. Taşradan tılâ olınsa [9] muvâfıkdur. Meselâ bevâsîre sürerler ve 
sigillerün envâʿına sürerler. Bir mikdâr vecaʿ hâsıl olur, ammâ yerinden [10] koparup 
giderür. Ve yapragını dahı etmek ile kuyruklu hayvânlardan kaplana ve dilküye ve 
kurta [11] ve parsa ve tonuza yedürseler öldürür derler. Ve Şeyh Dâvud bu otı ʿakreb 
kuyrugına benzer der. [12]

Hânıku’z-ziʾb: Kâtilü’z-ziʾb yaʿnî kurt otı ve kurt öldüren derler. Rûmîler [13] 
lîkûktûnûs derler. Bu ot dahı kâtilü’n-nimr gibi[dür. Ol kaplan öldürdügi gibi bu 
dahı kurd öldürür ve kuvveti dahı hemân kâtilü’n-nimr gibidür.] Bunun tabîʿatı 
hânıku’n-nimr tabîʿatından [14] bir mikdâr aşagacadur. Zîrâ hânıku’n-nimrün ta-
bîʿatı dördünci derecede hâr u yâbisdür, ammâ bu hânık [15] u’z-ziʾb tabîʿatı üçünci 
derece âhirinde hâr u yâbisdür. Çig et üzerine saçup kurta [16] verseler öldürür. İbni 
Baytâr bu ot Antâliyye’de çok olur der.

Hânıku’l-kelb: Kâtilü’l-kelb [17] dahı derler. Gücle büken dedükleri kökdür. 
Hind’den gelür. Fârisîde keşende-seg [18] derler. Süryânîler kâtilâ kelâbâ derler. 
Rûmîler felyûtâtîsen548 derler. Yûnânîler tanbâ ûhînûs derler [19] ve Rûmîler kezâlik 
senûkîtenûs derler. Bunun tabîʿatı ve fiʿli ve kuvveti zikr olınan [20] hânıku’n-nimr 
ve hânıku’z-ziʾbden aşagadur. Buna gücle büken derler. Elif  bâbında ezârâkî deyü 
tafsîl [21] olınmışdur.

Hâtemü’l-melik: Bir samgdur. Sâdâvân deyü sin bâbında zikr olınur.

548 N. فليوطاطيسن
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Hâmâlâvun: [22] Kurtlu ot derler. Baʿzılar kurtlu diken derler Türkî; kâmâlâvun 
Süryânî; hâmâlâvun [23] Yûnânî; kâmâliyûn Yûnânî; hâmâlûn Fârisî; hâmâlâvun 
Rûmî ve Yûnânî. Bu ota baʿzılar ihtilâfî [24] sözler söylemişlerdür, meselâ hâmâlâvûn 
bir hayvândur dediler. Hırbâ derler. Hâ bâbında zikr olınmışdur [25] ve bundan son-
ra dahı zikr edelüm. Ammâ bu ota musavver kitâblarda kâmliyûn derler. İki nevʿ 
olur. [129a] [1] Bir nevʿi ak ve bir nevʿi siyâh olur. Beyâzına kâmliyûn-ı ebyaz derler 
ve siyâhına kâmliyûn-ı [2] esved derler. Ve isimleri dahı katı çokdur. Minhâc kavlini 
muʿteber tutup siyâh mâzeryûn nevʿindendür [3] der. Bundan içmek ve yemek câʾiz 
degildür. Tılâlar ile olacak ʿilâcı bununla edeler. Bunun aʿlâsı [4] Ermen’den gelür. 
Levni sarı olur. Behaka ve demregüye ve uyuza ve yenür yaralara tılâ edeler. Ve 
[5] beyâzınun köki sogulcanları öldürür derler. Ammâ siyâh nevʿinde zehr vardur 
derler. Hatâen [6] yeseler buna ʿilâc mim bâbında mâzeryûnda yazılmışdur, eyle 
ʿilâc edeler.

Hâmâlâ: Bir hayvândur, hırbâ [7] derler. Yûnânîler ve Efrencîler ve Rûmîler kâm-
liyûn derler. Hâ bâbında hırbâ deyü zikr olınmışdur.

Hâmâlâvun lûfes: [8] Diken sakızı demişler. Lûfes demek ʿArabîde işhîs derler. 
Endülüs’de şükrâniyye, [9] Berberiyye lisânı üzere adâd derler. Elif  bâbında işhîs 
deyü zikr olındı.

Hâmâlâvun mâlis: [10] Baʿzılar türbüd nevʿindendür derler ve baʿzılar hânı-
ku’n-nimr nevʿindendür derler. Ammâ İbni Baytâr bu dahı adâd-ı [11] esveddür 
demiş ki zikr olınmışdı.

Hâmâlâʾ: Yûnânca zeytûnü’l-arz demekdür. Mâzeryûndur. [12] Mim bâbında 
envâʿı zikr olınur.

Hâmâlûkî: Ziyâde agrılara ve sanculara istiʿmâl ederler. Suyla [13] içerler. Câlînûs kavli 
üzere bu ot müsahhindür. Meselâ üçünci derecede hârdur ve evvelde yâbisdür. [14]

Hâmâksîs: Bu otun yapragı bugday sünbülesi gibidür. Dört beş budaklu olur. 
[15] Boyı bir karış kadar olur. Çiçegi şebboy gibi olur ammâ andan küçükrekdür. 
Dûskûrîdûs [16] müstaʿmel degildür der. Ammâ Câlînûs bu otun çiçeginün ziyâdesi 
ile acılıgı vardur, anunçün [17] ciger süddesin açar. Ve baʿzılar ciger agrısıyçün içse-
ler ziyâde nefʿ verür der.

Hâmâsûkâ: Bu ota [18] baʿzılar tag encîri demişler ammâ degildür. Bu otun bu-
dagı iki olur ve uzunlugı dört [19] barmak olur. Yere yasdanur. Yapragı mercimek 
yapragına benzer. Eger bunun südini sigillere dürtseler [20] fâʾide eder. Eger bal ile 
karışdurup gözde olan zahmetlere ursalar cilâ verür ve karardugın [21] giderür ve 
su inmesin menʿ eder. Ve eger budakların dögüp ve şarâbla karışdurup ʿavratlar 
şâf  [22] gibi götürseler rahimleri agrısın giderür ve su inmesin menʿ eder. Ve eger 
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budakların dögüp [23] ve şarâbla karışdurup ve balgamî şişlere yaku eyleseler fâʾide 
eder. Ve bişürüp yeseler içi [24] yumşadur. Ve ʿakreb sokdugı mahalle südini dürtse-
ler fâʾide eder.

Hâlîdûniyûn: İki nevʿ [25] olur. Büyük nevʿine zerde-çûb ve küçük nevʿine 
mâmîrân derler. Sarı kökdür Türkî; zerde-çûb [129b] [1] Fârisî; hâlîdûniyûn Sür-
yânî; hâlîdûniyye Rûmî; hâlîdûmûn Yûnânî; kilîdôniyâ zîre [2] Rûmî; gûlônderer549 
İspânya; hîrôndû Lâtîn. Hâlîdûniyûnun maʿnâsı kırlangıç devâsı demekdür. [3] Zîrâ 
sâhibü’l-ʿAkâkîr ve İhtiyârât sâhibi ve nice nüsha ve kitâb ashâbı derler ki kırlangıç 
yavrusınun [4] gözi görmez olsa anaları mâmîrânun şâhından getürüp yavrılarınun 
gözlerine [5] sürer, gözleri açılur derler. Ammâ İbni Baytâr bu sözi kabûl eylemez, 
bu ot kırlangıç zâhir [6] oldugı zamân bulınur, halk andan galat ederler der. Ammâ 
ʿAkâkîr sâhibi ʿayın bâbında ʿurûkü’s-sufr [7] ve mim bâbında mâmîrânda cümle 
fiʿlini beyân etdükden sonra hı bâbında hâlîdûniyûnda dahı tabîʿatı [8] ve mikdâr-ı 
şerbeti ve nefʿ ve zararın ve def-i zararın tafsîl üzere beyân etmişdi. Ol takdîrce [9] 
tekrâr beyân olınmaga ihtiyâc olmamakla ʿayın bâbında ʿurûkü’s-sufr deyü zer-
de-çûbı ve mim bâbında [10] mâmîrânı zikr edelüm.

Hâlâvun: Yabân güneyigidür. Hınta-ı rûmiyye derler. Fârisîde kâkül derler. Hâ 
bâbında [11] hında-i rûmiyye zikr olındı ve bâkî menfaʿati ve tabîʿatı işbu bâbda 
handerûs deyü zikr olınur. [12]

Hâmânîtus: Uşak otınun tâze yapragıdur derler. Yûnânca bunun maʿnâsı sanav-
berü’l-arz [13] demekdür. Kef  bâbında kemâfîtûs deyü zikr olınur.

Hâmâderyûs: Hâmâderyûn derler [14] yaʿnî bellûdü’l-arz demekdür. Kef  bâbında 
kemâderyûs deyü zikr olınur.

Hâmâdâfnî: Defne envâʿındandur. [15] Gâr derler. Gâr-ı iskender deyü gayın 
bâbında zikr olınur.

Hâfûr: Baʿzılar buna merv nevʿindendür demişler. [16] Mim bâbında zikr olınur. Ve 
baʿzılar harmâldur demişler ve baʿzılar karıncalar cemʿ eyledügi dânedür demişler.[17]

Hâmâmîlen: Pâpâdya nevʿindendür. Hâmâmîlen demek Yûnânca fukkâhü’l-arz 
demekdür. Be bâbında [18] bâbûnec zikr olınmışdur.

Hâmâ Aktî: Mürver agacıdur. Küçük ve büyük olur. Ve su mürveri [19] dahı derler. 
Dört nevʿ olur. Yefkatî ve yezka ʿArabî; mürver Türkî; hâme aktî Rûmî; ebûlûs [20] 
Lâtîn; atînak550 Mâcar, Nemse; yezgûs İspânya. Ve bir nevʿine yezka derler ʿArabî; 

549 N. غولوندرر
550 N. انيتق
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aktî Rûmî; [21] sâmiyûkûm Lâtîn; hôluder Mâcar, Nemse; sâyûkô İspânya; suvuyr 
Fırânca. Ve iki nevʿ dahı [22] vardur. Birine tag mürveri ve birine su mürveri derler. 
Bu iki nevʿinün ki ibtidâ zikr olınmışdı, [23] ʿArabîde hamân-ı kebîr ve hamân-ı sagîr 
derler ve Fârisîde dahı hamân-ı büzürg ve hamân-ı kûçek derler. [24] İşbu bâbun 
âhirlerine karîb hamân deyü cümle menfaʿati ve tabîʿatı ile tafsîl olınur.

Hânıku’l-kersene: [25] Ekin bogan derler bir otdur. Caʿfîl dahı derler. Elif  bâbın-
da ûzûbefhî deyü zikr olındı. [130a] [1]

Hâvlencân: Egri kestâne derler, husrev-dârû dahı derler. Hûlencân deyü bâb 
âhirinde zikr olınur. [2]

Hâmişe: Serkile derler. Şın bâbında şeytarac deyü zikr olınur.

Habbe: Bu ota baʿzılar sıgır dilidür [3] demişler, ammâ İhtiyârât sâhibi degildür 
der. Ve İbni Baytâr genc-i hûta benzer ve İhtiyârât bezrü’l-bencdür der. [4] Şîrâz’da 
şifrek ve Isfahân’da hâkeşî ve Tebrîz’de savârûn ve Türkistân’da mâşûh derler. [5] 
Aʿlâsı kızıl ve tatlurak ola. Tabîʿatı hâr u ratbdur. Şirâ dedükleri ʿillete ve hasbeye 
ve sevdâvî [6] mizâca ve sevdâ ashâbına dahı muvâfıkdur. Eger süd ile ve şeker ile 
içseler âdemi semürdür.

Habîs: Bir helvâdur. [7] Fars vilâyetinde efrûşe derler, meşhûrdur.

Hubbâzî: Ebemgümeci Türkî; ebegümeci Türkî; develik [8] Türkî; hûr-perest 
Fârisî; raʿnâ551 Süryânî; molôha Rûmî; mâlyâhî Rûmî; kûmkarûn Yûnânî; [9] hurû 
Fârisî; nân-ı kelâg Şîrâzî; môlôhî Yûnânî; mâyis Lâtîn; bîzlû Fârisî; nezîrhas552 
[10] Süryânî; molôhîs Rûmî; mâlvâ Lâtîn; pâpel Mâcar, Nemse; mâlvâs İspânya; 
mâlûh Fırânca; [11] molôhâ ʿİbrî; hılmît ʿİbrî. Ebegümeci dedükleri dört nevʿdür. 
Ve bir cinsi dahı vardur, [12] ebegümecinün bôstânîsidür, ana mülûhiyyâ derler. 
Envâʿı mim bâbında zikr olınur. Ve bunlardan mâʿadâ [13] hatmî dedükleri dahı bu 
nevʿdendür. Ol dahı bundan sonra hatmî deyü zikr olınur. Geldük bu cümle[de] 
maksûd [14] olan hubbâzînün tabîʿatı evvel derecede bârid ü ratbdur. Ammâ baʿzılar 
harâreti ve bürûdeti muʿtedil [15] demişler. İʿtidâl ile müleyyin derler. Fûles kavli 
üzere hâr u yâbisdür. Bunun çiçegi ve yapragını [16] aru sokanlara yaku eyleseler 
nâfiʿdür. Bu otun berrîsinün yapragını zeytûn ile âteş yanugına [17] zımâd eyleseler 
müfîddür. Ve bişürüp ʿavrat suyında otursa makʿad ve rahm salâbetini mülâyim [18] 
ve nerm eder. Ve yapragın kökiyle kaynadup agulu otlar ve zehirler içün suyında 
otursalar [19] ve böy sokdugına yaku eyleseler muvâfıkdur ve bevli dahı akıdur. Ve 

551 N. رعنا
552 N. نذيرحس
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tohmını yabân handakûkâsı tohmıyla [20] ve şarâbla içseler mesâne agrılarına ve 
marazlarına fâʾide eder. Eger yapragını bişürüp çıbanlara ursalar [21] açılmaga 
muhtâc ise açar ve mâddeyi ve özüni çıkarur. Ve bunun suyından hukne eyleseler 
bagırsak [22] ve makʿad ve rahm sancusına gâyet nâfiʿdür. Bôstânî nevʿi bir mikdâr 
miʿdeye eyü degildür, illâ mürrî [23] ıslâh eder. Tâzesinün mesâneye fâʾidesi vardur. 
Ve tohmı gögüsde ve öyken ve mesânede hâdis [24] olan huşûnete nâfiʿdür. Ve eger 
yag ile bişürüp mesâne ve bögrek şişlerine yaku olınsa nâfiʿdür. [25] Bundan gayrı 
issi şişlere dahı yaku eyleseler elemin ve ıztırâbın sâkin eder. Ve kuru öksürüge ve 
huşûnet-i sîneye [130b] [1] dahı nâfiʿdür. İçi sürer ve bevli akıdur. Ve eger yapragını 
tuz ile çigneyüp hâm çıbana [2] kosalar müfîddür. Ve göz nâsûrın dahı pâk eder, 
çirgini giderür ve yaramaz etini yer. Ve bevl ile [3] başda olan yaş çıbanlara ve 
konagına sürseler fâʾide eder. ʿAkreb sokdugına zeyt [4] ile yaku eyleseler müfîddür. 
Ve çiçegini dahı bögrek ve mesâne yarası içün içseler ve yaku dahı eyleseler [5] gâyet 
muvâfıkdur. Ve yabân ebegümeci yanmış safrâyı ishâl eder, gâhî vâkıʿ olur kan bile 
[6] ishâl eder, kuvvetindendür.

Hubbâziyyü’l-gûl: Dîv ebegümecidür. Baʿzılar yabân ebegümeci derler. Hasem 
lef [7] Efrencî; fişellû Lâtîn; âbîd Berberiyye. Bu dahı hubbâzî nevʿinden. Tahlîl ve 
tartîbinden gayrı cemîʿ [8] fiʿli ve kuvveti hatmî ile berâberdür. Eger bunı dögüp 
yagla ve iç yagıyla teşennüce ve inkıbâzı olanlarun [9] karnı üstine zımâd eyleseler 
mülâyim edüp evvelki gibi olur. Ve kına ile saça sürseler mülâyim [10] eder ve büklim 
büklim olan kılları tashîh eder. Eger encîr ile ve boy tohmı ile bişürüp suyını içseler 
[11] imtilâdan ekşi gegirmege fâʾide eder. Ve taşradan miʿde üzerine otlugını yaku 
dahı edeler, dahı [12] yegdür.

Hubz: Etmekdür Türkî; nân Fârisî; sûmeyîn553 Süryânî; mendâ554 Hindî; fenânî 
Lâtîn; pânî [13] Lâtîn; tûnut555 Berberiyye; pân cümle Efrencî; epsômî Rûmî. Etmek 
aʿlâsı pâk ve tolu ve kırmızı [14] şekl bugdaydan olup simîd unından ve dahı aʿlâsı 
yunmış bugdaydan olmakdur. Ve hamîri [15] ve tuzı iʿtidâl ile olup tâze bişmiş olan-
dur. Hubz demek evlâd-ı ʿArab mutlakâ etmege derler. [16] Ammâ her etmegün 
tabîʿatı başkadur, birbirine benzer degildür. Ol takdîrce başka başka bildürmek 
lâzım [17] geldi. Tabîʿatı muʿtedildür. Simîdden latîfdür ve andan tez hazm olur.

Hubz-ı [18] huşkârî: Harcî etmekdür. Miʿdede çok turmaz, geçer. Tabîʿatı telyîn 
eder. Gıdâsı azdur. Eger çok [19] yeseler hıkke ve cereb getürür.

553 N. سوميين; H. سومين
554 N. مندا
555 N. تونت; H. تونوت
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Hubz-ı simîd: Halka derler ve simîd etmegi derler. Bugdayun özinden olur. [20] 
Gıdâsı çokdur, tabîʿatı muʿtedildür, bedeni semürdür. Velâkin südde îrâs eder der-
ler. Eyüsi berk bişmekdür. [21]

Hubzü’l-fatîr: Çörek dedükleridür. Nefhi ziyâdedür, galîzdür ve geç hazm olur. 
Miʿdesi kavî olanlara [22] nefʿ verür.

Hubz-ı rûmî, Kaʿk ve Beksimed: Cümlesine Fârisîde nân-ı huşk derler. Türkçe 
beksimed derler. [23] Âdemi arukladur ve tabîʿatı kabz eder. Ve tâze etmegün kurusı 
ve eskisi dahı beksimed tabîʿatındadur. [24] Ve huşkâr etmegi ki harcî etmek demiş-
dük, issi iken tuzlı su ile yaş eyleyüp demregüye ursalar [25] giderür ve tabʿı nerm 
eder ve kûlunc sâhiblerine fâʾide eder. Ammâ az gıdâ verür. Huşkâr etmegi cümle 
etmek [131a] [1] neviʿnün en yaramazıdur. Cereb ve hıkke ve bevâsîr getürür, 
ammâ yaglular ve tatlular ıslâh eder. El-hâsıl [2] cümlesinden aʾlâsı hâs etmekdür 
ve simîd etmegidür. Kepegi az olmagla tabîʿatı muʿtedildür. Bugday etmegini 
[3] gövdeye yaku eyleseler derinde olan hıltı çeküp çıkarur. Ve bugday etmegini 
mâʾü’l-karâtînle bişürseler [4] veyâhûd bişürmeden hamîr iken issi şişlere yaku 
edeler, nefʿ verür. Ve beksimâdı ve kuru etmegi ıslatmadan [5] yeseler lâ-büdd kabz 
eder. Safrâvî ishâlde kuru beksimâd yemek [gerek]dür. Yeni bugday etmegi âdemi 
tez semürdür. [6] Ve furûn etmegi dahı aʿlâdur. Ammâ tennûr etmegi dahı aʿlâdur. 
Eger etmek üzerine haşhâş dânesi [7] eküp yeseler uyku getüre. Eger çörek otıyla ve 
kemmûnla yogrılmış etmegi yeseler nefhi olmaya. Arpa etmegi [8] yel eder, ammâ 
bedeni sovudur. Eger bal ve kuyruk yagıyla bişürüp yeseler üzerine mâʾü’l-ʿasel 
içseler [9] mafsallar agrısını ve kûlunc olmakdan havf  etmeyeler. El-hâsıl kuru etmek 
makûlesi ve eskisi [10] yüregi kabz eder ve issi hamîrlü etmek yüregi mülâyim tutar. 
Ve fatîr ki çörekdür, yüregi tutar, zîrâ [11] miʿdede eglenür. Ve huşkâr etmegi ki 
harcî etmekdür, yüregi müleyyin eder. Ve havvârâ etmek ki hâs etmekdür, [12] yüregi 
tutar. Ammâ yunmış bugdaydan sulu ve nâzik ve yumşak etmegi şeker ile yeseler 
harârete ve harâretlü [13] emrâza fâʾide eder ve aʿlâ gıdâ vere. İhtiyârlar ʿasel ile 
yiyeler, zîrâ şeker ihtiyârlara çok nâfiʿ [14] degildür, ʿasel yegdür.

Hubzü’l-gurâb: Pâpâdya envâʿındandur, sıgır gözi derler. Elif  bâbında ukhuvân 
[15] deyü zikr olınmışdur. Ammâ baʿzılar karga büken derler ki gücle büken dahı 
derler. Elif  bâbında ezârâkî [16] deyü zikr olınmışdur.

Hubzü’l-kurûd: Yılan bıçagıdur. Büyük lûf  nevʿindendür. Lâm bâbında lûf  [17] 
envâʿı zikr olınur.

Hubzü’l-meşâyih: Buhûr-ı meryem derler. Be bâbında buhûr-ı meryem deyü 
zikr olındı.

Hubz: Tûderîdür. [18] Te bâbında zikr olınmışdur.
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Hubs: Her nesnenün çirgine derler. Ammâ İbni Baytâr ve baʿzı müfredât [19] sâhib-
leri gerçi başka tahrîr etmeyüp cümlesin bir yerden yazmışlar. Ammâ işbu nüshada 
baʿzı [20] elsine ile yazılmak lâzım gelmek ile her şeyʾün hubsi başka yazmak iktizâ 
eyledi.

Hubsü’l-hadîd: [21] Demür bokı Türkî; demür çirgi Türkî; temür bokı Türkî 
ve Yûnânî; rîm-i âhen Fârisî; reme-i âhen [22] Şîrâzî; fencûş Şîrâzî; asehnâ ferez-
lâ556 Süryânî; iskorû sîdirî Rûmî; pursiyûs bûrnîs [23] Yûnânî; istikûdye557 Lâtîn; 
dekrimentûm ferrî Lâtîn; sevâs hebzûl558 ʿİbrî; lehşâyil Hindî; [24] iskâliken Mâcar, 
Nemse; hûhû de ferrô İspânya; penççe Fârisî. Bu[na] fencûş dahı derler. Ammâ 
fencûş [25] dedükleri İhtiyârât kavli üzere cümle hubslerden kavîrekdür. Bunun aʿlâsı 
pûlâd demürinden [131b] [1] ve küçük pârelerden çıkan demür bokıdur. Tabîʿatı 
üçünci derecede hâr u yâbisdür. Ve rutûbeti [2] kurudıcıdur. İssi veremleri ve şişleri 
tahlîl eder ve göz kapakları huşûnetine fâʾidelüdür. [3] Miʿdeye dahı kuvvet verür, 
eski şarâbla içüreler. Ve bevâsîri dahı katʿ eder ve hamli menʿ eder. [4] Eger ʿavrat 
yün ile kendüde götürse akan kanı giderür ve tutar. Ve seles-i bevli dahı katʿ eder. [5] 
Ve makʿada tılâ eyleseler muhkem eder. Ve emcekde süd baglansa bundan içseler 
fâʾide eder, [6] ammâ çok içürmeyeler. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dânkdur, yarım 
dirheme degin câʾizdür. Zîrâ [7] hubsü’l-hadîdün kuvveti zencârü’l-hadîd kuvve-
ti gibidür. Eger sikencübîn ile içürseler zehirlü otlar mazarratını defʿ [8] eder. Ve 
hubsü’l-hadîdi mikdârından ziyâde yemek bürâdetü’l-hadîd yemiş gibi olur, çok 
zarar [9] eder, mühlikdür. Buna ʿilâc bürâdetü’l-hadîdde yazılmışdur, ol ʿilâcı edeler. 
Ammâ evlâ budur ki [10] hubsü’l-hadîdi tedbîr edeler, meselâ dögüp sarp sirke ile on 
dört gün ve gece ısladup [11] andan kurudup andan bâdem yagıyla kavurup istiʿmâl 
edeler. Bâhı ziyâde eder, talak [12] şişlerini tahlîl eder. Miʿde ve cigere ve talaka ve 
dahı muhtâc olan aʿzâya ne varısa kurıdur, [13] marazın giderür. Ve kabz içün ve 
taktîrü’l-bevl ve bagırsak yarasıyçün gâyet nâfiʿdür. İbni Baytâr [14] kavli üzere hub-
sü’l-hadîdi dögüp yigirmi kerre yuyup andan bir çömlege koyup üzerine [15] zeyt 
koyalar tâ ki üzerine üç barmak ziyâde gele. Üç bahşda bir bahşı gidince kaynadup 
[16] andan üzerine on iki dirhem saksı pâresin dögüp ve eleyüp kosalar ve her sabâh 
[17] bir barmak yalasalar cimâʿı kavî eder ve talak şişini giderür ve benzi sâfî eder 
ve gözde [18] olan artık ahlâtı giderür. Hubsü’l-hadîdün bedeli ıtrıfîl-i kûçekdür. Ve 
göz husûsında [19] yaʿnî göz devâsında yumurda kabugıdur. Ve hubsü’l-hadîd toprak 
yemege âdet edenlerün hevesin giderür, [20] toprakdan ikrâh ederler.

556 N. اسحنا فرزال
557 N. استكوديه
558 N. سواث هبزول
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Hubsü’l-fızza: Gümüş çirgi Türkî; gümüş bokı Türkî; süfl-i nukre Fârisî, [21] ʿA-
rabî; rîm-i sîm Fârisî; şahnâ sîmâ Süryânî; perû sîmî Rûmî; bûrnîs agûren Yûnânî; 
[22] arzentî dekrimentûm Lâtîn. Hubsü’l-fızzanun aʿlâsı yeşil reng olmakdur. Kâbız 
ve câzib [23] ve müceffifdür. Cerebe ve saʿfeye ve yaralara ekseler nâfiʿdür. Ve eger 
sürseler ve eger merhem edüp nâsûrlu [24] bevâsîre kosalar kanın katʿ eder, mücer-
rebdür.

Hubsü’n-nuhâs: Bakır çirgi Türkî; bakır bokı Türkî; rîm-i mis [25] Fârisî; şahnâ 
nuhâsâ Süryânî; asferî hârkûmî559 Süryânî, Rûmî; bûrnîsûn efrâytûn560 [132a] [1] 
Yûnânî; âesin estûm Lâtîn; ʿavfers sârûf561 ʿİbrî. Hubsü’n-nuhâsun kuvveti hubs 
[2] ü’l-hadîdden ziyâdedür, ammâ nuhâs muhrikdür, zaʿîfrekdür. Bunlarun yerine 
istiʿmâl olınur.

Hubsü’r-rasâs: [3] Kalay çirgi Türkî; kalay bokı Türkî; rîm-i erzîz Fârisî. Bunun 
kuvveti yanmış kalay [4] gibidür. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Göz yarasına nâfiʿdür. 
Ve bedeli isfîdâcü’r-rasâsdur.

Hutref: [5] Afsentîndür. Elif  bâbında zikr olınmışdur.

Hutû: Bir kıymetlü kökdür, aguları defʿ eder. Bunun [6] hakkına ashâb-ı lügât ve 
Halîmî çok söz söylemişdür. Ammâ esahh-ı rivâyet gergeden boynuzıdur. [7] Kef 
bâbında zikr olınur.

Hatemü’l-melik: Havâtimü’l-melik dahı derler. Tîn-i mahtûmdur. Tı bâbında 
[8] zikr olınur.

Hasâ: Her nesnenün içi demekdür. Ammâ ekser sıgır tersine ıtlâk olınur.

Hasâʾü’l-bakar: [9] Sıgır tersi Türkî; sıgır necesi Türkî; sergîn-i gâv Fârisî; merde 
de bûvû cümle Efrencî; vôniyâ Rûmî; [10] karsefûs562 Hindî. Galîz şişlere ursalar 
tahlîl eder. Eger yakup sirke ile burun [11] delüklerine kosalar kanı tutar. Ve cümle 
zehirler içün hem yiyüp ve hem issi issi bedene uralar ki [12] kurudukdan sonra 
tekrâr birkaç nevbet koyalar. Ve nıkrîsi olan ayaklara dahı bunı yakup [13] kül edüp 
andan zeyt yagıyla karışdurup kosalar fâʾide eder. Ve ʿ akreb ve kogan [14] arusı soksa 
bunı üzerine koyalar. Ve istiskâsı olanun bedenine tılâ olınsa gâyet [15] fâʾide eder. 
Aʿlâsı oldur ki bahâr faslında alına. Ve eger kurudup ve yakup istiskâsı [16] olanlara 
içürseler gâyet nâfiʿdür. Ve ʿavratlar bundan buhûr ve tütsi eyleseler âsânlıgla to-

559 N. اسفرى حارقومى
560 N. بورنيسون افرايطون
561 N. عوفرث ساروف; H. عوفرس ساروى
562 N. قرسفوس
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guralar. [17] Ammâ hâmile iken tütsi olsa ve vakitsiz tütsi eyleseler sag oglancıkları 
öldürür ve ölmişi [18] düşürür. Ve eger sigillere baglasalar koparur.

Hadernak: Örümcekdür. ʿAyın bâbında ʿankebût deyü zikr [19] olınur.

Hadeng: Kayın agacıdur. Bundan ok ederler.

Haddâʿü’r-ricâl: Benc tohmıdur ki berş [20] eczâsındandur. Be bâbında bez-
rü’l-benc deyü zikr olındı.

Hardal-ı ebyaz: Ak hardaldur. Baʿzılar yüzerlikdür [21] demişler. Elif  bâbında 
isfend-i sefîd deyü zikr olındı. Ve hardal deyü henüz cümlesi tafsîl olınur. [22]

Harûʾü’l-hamâm: Gevz-gendüm dahı derler. Cim bâbında cevz-cendüm deyü 
zikr olınmışdur.

Harfâ: Fik derler. [23] Mürdümük nevʿindendür. Huller derler. Ve cim bâbında 
cülbân deyü zikr olındı. Ve yine bu bâbda huller deyü [24] zikr olınur.

Hırvaʿ: Kene agacı Türkî; kenegerçek dahı derler Türkî; bîd-encîr Fârisî; ketûr 
Şîrâzî; [25] salûpâ563 Süryânî; serfiyûs Rûmî; hırvaʿ Yûnânî; rîsinûs Lâtîn; ûndur 
bâm Mâcar, Nemse; [132b] [1] hîferâ del înfernô564 İspânya; pâlûha diyâh565 Fırân-
ca; felc lîfâmâ Mechûl; melc lîfâkâ566 Temîmî. Kene agacınun [2] aʿlâsı sulu ve terslü 
yerde olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür, baʿzılar ratb dediler. [3] 
Kavl-i İshak üçüncide hâr u yâbisdür. Müshil-i balgamdur, kûlunc açar, fâlic ve 
lakveye nâfiʿdür. Mikdâr-ı [4] şerbeti on dânesinün mukaşşeridür. Sinirlere fâʾide 
eder. Ve cümle şişlere yaku olınsa muvâfıkdur, [5] mülâyim eder. Eger yüz dâne 
mukaşşerini sahk edüp içseler balgam ve safrâ ve rutûbet-i mâʾî ishâl eder. [6] Ve 
kayʾ ve gaseyânı giderür. Ve eger çig ve bişmiş yapragın dögüp sevîk ile karışdurup 
gözde [7] olan issi şişlere ve mafâsıla yaku eyleseler fâʾide eder. Ammâ bunı dahı çok 
yeseler gögse zarar eder, [8] illâ kesîrâ ıslâh eder. Kavl-i İbni Baytâr eger yapragını 
dögüp ve unla karışdurup balgamî şişlere [9] yaku eyleseler muvâfıkdur ve gözde 
olan issi şişlere dahı fâʾide eder. Ve sirke ile karışdurup [10] nifâsda emcek şişdügine 
fâʾide eder ve nıkrîs ve ısırguya dürtseler münâsibdür. Nıkrîse [11] tâze yapragı katı 
nâfiʿdür. Ve mafsal agrısına dahı yaku edeler. Ve bogaz şişlerine bir haftaya degin 
[12] gece ve gündüz üçer kerre ursalar zâʾil eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere göbege 
ve sadra zararı [13] vardur, illâ samg-ı ʿarabî ıslâh eder. Bedeli turp tohmıdur.

563 N. صلوپا
564 N. هيفرا دل اينفرنو
565 N. بالوحه دياه
566 N. ملج ليفاقا
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Harâtîn: Yer sogulcanı Türkî; yer bagırsagı [14] Türkî; kirm-i kûze Fârisî; za-
gâr-kirm Fârisî; kirm-i sürh Fârisî; emʿâʾü’l-arz ʿArabî; meʿalî adʿâ567 [15] Süryânî; 
karkaʿan568 Rûmî; ʿakrîn569 Yûnânî; şîhü’l-arz ʿArabî; lînrîc Efrencî; antre570 Afrîkî; 
[16] tartâniyye571 Lâtîn; mîfer Berberiyye; hans antaryâ572 Yûnânî; kîs573 Hindî. Hur-
rü’l-arz dahı derler. Azacık [17] akan su yollarına ve sulu yerlerde toprak ve çamur 
altında olur. Kızıl sogulcandur. Tabîʿatı hâr u [18] yâbisdür. Ammâ yübûseti üçünci 
derecededür. Eger bunı dögüp sinir yaralarına ve üzilmiş ve ayrılmış [19] sinirlere 
yaku eyleseler baʿzı kütübde fi’l-hâl onıldur der, ammâ baʿzı nüshalarda üç gün 
çıkarmayalar [20] andan onıldur deyü beyân etmişler. Ve eger ördek yagıyla bişürüp 
agrıyan kulaga tamzursalar [21] agrısın sâkin eder. Eger şarâb ile içseler bevli akıdup 
yerakâna dahı fâʾide eder ve bögrek [22] taşını kırar. Ammâ dimâg sinirlerine zararı 
vardur, illâ bâdem yagı ıslâh eder. Ve bundan sürseler [23] zekeri büyük eder. Ammâ 
şırlugan yagıyla sürseler ziyâde büyük eder. Kavl-i İbni Baytâr eger [24] degirmen 
tozıyla dögüp sinirler ayrıldugı yaralara ursalar [müfîddür]. Ve eger kurudup 
andan tortı suyıla [25] içseler kûlunca fâʾide eder. Ve bâdem yagıyla başun enleri 
ayrıldugı yerlere ursalar kavışdura. [133a] [1] Ve bagırsak yarıldugına dahı yaku 
eyleseler bitüre. Kavl-i Muhammed Temîmî buna şarâb katup [2] ve bal mûmı ve 
gül yagı katup issi veremlere ursalar agrısın sâkin edüp nefʿ verür. [3]

Hırrîʿ: Baʿzılar aspur demişler, baʿzılar dikensiz harşefdür demişler. Ammâ sâhib-i 
Müfrede dahı [4] harşef  nevʿindendür der. Ve Berberî lisânı üzere tâbgîstdür derler.

Harnûb-ı nabatî: Dikenlü [5] harnûbdur Türkî; delüce harnûb Türkî; delüce keçi 
boynuzı Türkî; harnûbü’ş-şevk ʿArabî, [6] nekîrec Fârisî, Temîmî; kazm-ı kureyş 
dahı derler ʿArabî; kever Fârisî; hezbî ehl-i Şâm. Ve ʿArabda [7] yenbût derler, ye 
harfinde zikr olınur. Ammâ Muhammed Temîmî ve İbni Sînâ kavli üzere asıl har-
nûb-ı [8] nabatî ʿIrâk ve Fârs vilâyetinde biter, yemişi müdevver olur ve ekle sâlih 
degildür. Tabîʿatınun [9] kabzı ziyâdedür. Üçünci derecede bârid ü yâbisdür. Hayzı 
ve fâsid olmış kanı dahı tutar ve çıkmış [10] makʿadı dahı gerü tutar. Bâriddür ve 
yâbisdür. Ammâ bu vilâyetlerde olan harnûb-ı nabatî delüce [11] boynuzdur ki işle-
yüp harnûb-ı şâmî olur. Ve fi’l-cümle harnûb-ı nabatî dikenlü harnûbdur, [12] yabân 
keçi boynuzı derler. Harnûb-ı şâmîye bôstânî ve işlenmiş keçi boynuzı derler. Aʿlâsı 

567 N. معالى ادعا
568 N. قرقعان
569 N. عقرين
570 N. انتره
571 N. طرطانّيه
572 N. حنس انطريا
573 N. كيس
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[13] Kıbrıs’da ve Şâm etrâfında olur. Mısır’da şekeri münʿakid eden harnûb-ı şâmî-
nün [14] ʿaselidür. Bunun ʿaselinden katmayınca şeker olmaz derler. Ve çekirdegini 
kîrât ederler. Maʿrûf  ve meşhurdur. [15] Ve harnûb-ı mısrî ki bunlardan sonra zikr 
olınsa gerek. Sant agacıdur. Baʿzılar karaz agacıdur [16] derler. Ve harnûb-ı hınzîr 
enâgûris dedükleri harnûbdur ki yer keçi boynuzı ve keçi güvesi [17] derler. Elif 
bâbında enâgûris deyü tafsîl olınmışdur. Ve harnûb-ı hindî hıyârşenbedür. [18] Ve 
bâkî harnûblar henüz ʿale’t-tertîb zikr olınur.

Harnûb-ı şâmî: Aşlama harnûb Türkî; [19] keçi boynuzı Türkî; hancek Fârisî; gû-
zere Fârisî; keber-kârzûnî Şîrâzî; hafşâ574 [20] Süryânî; ekşelû kertâ575 Rûmî; kâdânîsî 
Yûnânî; kerevyâ Rûmî; sîlikuvâr Lâtîn; [21] sân cuvân bırôt Nemse, Mâcar; alhârôvâ 
İspânya; kahvâtahâ576 Hindî; kârûga [22] Fırânca; harûb ʿİbrî; behût577 ʿİbrî; kôrobs 
Lâtîn; eserbîtâ578 Hind; tâhrûs Berberiyye; [23] karâtyâ Yûnânî ve Rûmî. Harnûbun 
kurusı yaşından yegdür. Aʿlâsı Kıbrısîdür. Tabîʿatı kâbızdur [24] ve bârid ü yâbisdür. 
Yübûseti ikinci derecededür. Baʿzılar evvelde hârdur dediler. Tabîʿatı tutar, ammâ 
[25] miʿdeyi açar ve pâk eder ve miʿdeye muvâfıkdur. Yaşı miʿdeye yaramazdur ve içi 
yumşadur. Ammâ kurusı [133b] [1] miʿdeye eyüdür. Kabzı vardur, lâkin bevli yüri-
dür, husûsan üzüm ʿakîdi ile perverde [2] edeler. Hazmı bir mikdâr geçdür. Ve hâm 
harnûbı sigillere muhkem sürseler elbetde zâʾil eder. Rûfes [3] kavli üzere eyü gıdâ 
verür, tabʿı baglar ve miʿde yarasına nâfiʿdür. Erbiyâsûs kavli üzere [4] ziyâde ishâl 
olanlara fâʾide eder, bedene kuvvet verür ve bagırsakları fâsid ahlât-ı balgamdan [5] 
pâk eder. Ammâ sinirleri kurudıcıdur, illâ ayva çekirdegi luʿâbı ve nebât ıslâh eder. 
Kavl-i sâhib-i [6] Minhâc bunun zararın mâʾü’l-ʿasel ve cüllâb ıslâh eder. Bunun 
bedeli kendünün yarım vezni [7] kadar delüksiz mâzûdur. Baʿzılar tarâsîs ve baʿzılar 
karazdur derler. Kavl-i Muhammed Temîmî suyını issice iken [8] agızda mazmaza 
eyleseler diş agrıların giderür. Ve harnûb çekirdegini ʿavrat tuhrdan sonra [9] yutsa 
yüklü olmaz derler, ammâ baʿîddür. Kavl-i İbni Baytâr bunı kaynadup suyın sı-
kup [10] ve kaynadup kıvâma getürseler ana rubbü’l-harnûb derler, Türkçe harnûb 
pekmezi derler. Tabîʿatı [11] rutûbete ve bürûdete mâʾil olup ve sürʿatle mirreyi ve 
safrâyı muharrikdür. Fi’l-cümle harnûbun rubbı [12] olan pekmezi tabʿı mülâyim 
eder. Şöyle harnûb yemek kabz eder.

Harnûb-ı hindî: Hıyârşenbe [13] ve hıyârşenber ve hıyârçenber dahı derler. He-
nüz işbu bâbda zikr olınur.

574 N. خفشا
575 N. اكشلوكرتا
576 N. . قهواطها 
577 N. بحوت
578 N. اسربيطا
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Harnûb-ı mısrî: [14] Sant agacıdur derler. İhtiyârât şecere-i santdur demişler. Ve 
baʿzılar harnûb-ı nabatîdür [15] dediler. Ammâ baʿzılar karazdur derler. Karaz deyü 
kaf  bâbında zikr olınur.

Harnûbü’l-hınzîrî: Keçi [16] güvesi derler ve yer keçi boynuzı derler. Elif  bâbında 
enâgûris deyü tafsîl olınmışdur. [17]

Harnûbü’ş-şevk: Harnûb-ı nabatî deyü zikr olındı, ammâ baʿzılar harnû-
bü’l-magribî derler.

Hardal: [18] Hardaldur Türkî; ispîdân-ı sepîd Fârisî; hardalâ Süryânî; sinâbin 
Rûmî; habfelûn579 Yûnânî; [19] sinâfî Rûmî; sinâpis Lâtîn; sinefâ Mâcar, Nemse; 
môstâzâ İspânya, seneve [20] Fırânca; hardal ʿİbrî; râbî Hindî; selîfî Hindî; râkes 
enkî580 Hindî; sinâb Lâtîn; [21] hardalâ everdek581 Süryânî; dales ayelî582 Hindî; 
nâbyûs Temîmî; nâbûsîs Temîmî. [22] Hardalun aʿlâsı bôstânî ola, tâze ve tolu ve 
kızıl reng olup eger dögseler sarı [23] ola. Tabîʿatı dördünci derecede hâr u yâbis-
dür. Hardalun harâreti ve yübûseti dördünci oldugına [24] ihtilâf  yokdur. Bunun 
hâssasınun biri oldur ki eger dögüp üzüm şîresine kosalar [25] şîreyi kaynatmaz ve 
ne hâlde ve ne tabʿda iken kosalar öylece kalur. Ve dögüp dimâga çekseler [134a] 
[1]ag[sır]dır. Eger nıkrîse yaku eyleseler nefʿ verür ve dâʾü’s-saʿlebe dahı yaku olınsa 
muvâfıkdur, husûsan [2] hardal-ı berrî ola. Ve ʿırku’n-nisâya ve talak ʿilletine ve eski 
marazları beden içinde cezb etdürmege [3] murâd eyleseler ol mevziʿe yaku edeler, 
mâddeyi bir yerde cemʿ eder, andan işledüp çıkarurlar. [4] Ammâ muhâlif  ve nâzik 
yerlere komayalar, bir hoşca tedbîr edeler ve ihtiyât ve ictinâb edeler. [5] Eger tütsi 
eyleseler haşerât kaçar. Eger bundan yeseler balgamı katʿ eder. Bunı ʿasel ile veyâ 
mûm ile [6] kaynadup ve zeyt veyâ süd katup yüze sürseler yüzi pâk ve berrâk eder. 
Ve eski [7] şişleri ve hanâzîri tahlîl eder. Ve kibrît ve sikencübîn ile yüze sürseler 
kezâlik [8] sâf  eder. Ve issi uyuza ve demregüye, husûsan sirke ile yaku eyleseler 
fâʾide eder. İhtiyârât [9] kavli üzere bir kimesnede demregü olsa aslâ zâʾil olmasa 
hammâmda vâfir kaşıyup ve bir bez ile [10] ovup hammâmdan çıkdukda dögilmiş 
hardal koya. Egerçi çok sarı su akıdur, ammâ sıhhat [11] bulur. Kavl-i Râzî dâʾim 
dişi agrıyup ammâ şişi olmasa dögilmiş hardalı agızda bir mikdâr [12] tutsa nâfiʿdür. 
Ammâ nezleden agız içinde şiş ve humret olsa ıztırâb verür. Ve barasa dahı [13] tılâ 
eyleseler fâʾide verür. Ve eger lîsergîs dedükleri eski baş agrısına başa yaku eyleseler 
nâfiʿdür. [14] Ve dimâgda misfât süddesin açar. Misfât burun içinde süzege derler. 

579 N. خبفلون
580 N. راكس ا نكى
581 N. خردالاوردك
582 N. دلس ايلي
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Ve göz ve ardlarında [15] şeb-kûrlik ʿilletine dahı fâʾide verür, ammâ göze sürme 
edeler yâhûd dögüp ve suda kaynadup [16] ʿasel ile göze çekeler. Eger şarâbla içseler 
yürek kurtların öldürür. Eger suyın kulaga veyâ dişe [17] tamzursalar agrıların sâkin 
eder. Ve talakı giderür ve rahmün agzı büzildügine fâʾide eder, bâhı ziyâde [18] eder. 
Eski isitmeleri zâʾil [eder], bundan iki miskâl istiʿmâl edeler. Ve hardal-ı berrîden 
yaramaz hılt [19] hâsıl olur. Buna Türkçe kıcı derler. Susadur ve başı agrıdur ve 
dimâga zarar eder. İllâ bâdem ve sirke ile [20] ezeler, belki yedüklerinde hindî tuz 
katalar, ıslâh eder. Ammâ sâhib-i Takvîm sandal ve kâfûr [21] ve gülâb ıslâh eder der. 
Bunun bedeli iki vezni kadar habbü’r-reşâddur ve baʿzılar iki vezni [22] kadar şalgam 
tohmıdur derler. Kavl-i İbni Baytâr bunı dögüp ve suyla çalkayup şarâb-ı inûmâlî 
[23] ile karışdurup gargara eyleseler dilün iki yanında şişlere ve öyken düdüklerinde 
eskiden [24] hâsıl olan iriligine fâʾide eder. Ve encîr ile karışdurup ʿırku’n-nisâya ve 
talak şişine [25] derisi kızarınca yaku eyleseler fâʾide eder. Ve kezâlik encîr ile kulaga 
tamzursalar gürüldüsin keser. [134b] [1] El-hâsıl hardal yemek başdan ve miʿdeden 
ve sâʾir bedenden rutûbet tahlîl eder, ciger ve talak [2] agrısına fâʾide eder, yelleri 
tagıdur ve balgamdan olan dil agırlıgın dahı giderür. Ve sahk edüp [3] ʿasel ile ka-
rışdurup sovuk mizâclularun alnına yaku eylese dimâgların kızdurur ve sovuk [4] 
ʿuzvları dahı kızdurur. Taʿâma saçsalar taʿâmı hazm etdürür ve miʿdeyi kızdurur. 
Ve eger çügündür ve şalgam [5] ile yeseler balgamı katʿ eder. Ve ʿasel ile yeseler 
öksürüge fâʾide eder. Ve penîr ile karışdurup [6] şarâbla yeseler yürek kurtların dö-
ker. Ak hardalı çügündür ile yeseler uçuk tutana ve balgamdan [7] başı çegzinene 
fâʾide eder. Ve cümle balgamlar gögünüp sevdâ olup agrır marazlara fâʾide eder. 
Ve burundan [8] göyünmiş balgamı çıkarur.

Harşef: Kenger-i bôstânîdür. Ha bâbında harşef  deyü zikr olınmışdur.

Hardal-ı [9] berrî: Kıcı derler bir otdur. Lâm bâbında lebsân deyü zikr olınur.

Hardal-ı fârisî: Ak hardaldur. [10] Mısır’da haşîşetü’s-sultân derler. Fârisîde is-
fend-i isfîd derler. Elif  bâbında zikr olınmışdur. [11] Ve baʿzılar hardal-ı sefîd derler. 
Henüz zikr olınur.

Hardal-ı ebyaz: Ak hardaldur. Elif  bâbında isfend-i [12] isfîd deyü zikr olınmışdı. 
Ve hardal-ı sefîd ve hardal-ı fârisî dahı derler. Henüz hardal-ı fârisî deyü zikr [13] 
olındı.

Harfak: Ak hardaldur. Ehl-i Dımışk harfak derler. Hardal-ı ebyaz henüz zikr 
olındı.

Hurû: [14] Ebegümecidür. Kavl-i İhtiyârât hîrûc derler. İşbu bâbda hubbâzî deyü 
zikr olındı.

Harbak-ı ebyaz: [15] Mârûlcuk derler Türkî; yabân pazusı derler Türkî; kekeç 
Türkî; baʿzılar kar çiçegi demişler Türkî; baʿzılar [16] tokuz depelü derler Türkî; har-
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bak-ı sefîd Fârisî; hûrfihânâ cûre583 Süryânî; ilbefârû Rûmî; evlibôrus [17] Yûnânî; 
evlibôrus aspra Rûmî; verâtrûm albûm Lâtîn; vîznîz ûrtez584 Mâcar, Nemse; [18] 
verdegâhye bilânkô İspânya; verâtrum Fırânca. Kavl-i Temîmî budur ki harʿânâ585 
Süryânî; ellâbôrus [19] Yûnânî; lûkûmiyûn586 Hindî; kakûsâh Fârisî; ellîborûs âlbus 
Lâtîn; kûsâh [20] Temîmî. Harbak-ı ebyazun yapragı sinirlü yapragına ve pazu 
yapragına ve mârûl yapragına benzer. Ve kökinün [21] püskülleri vardur. Ve çiçegi 
olur dalınun ortasında donanmış, [meselâ] kamış çiçegi gibi çıkar. [22] Büyük olur, 
bir tarafa egilür ve baldırınun uzunlugı dört karış ve eni dört [23] barmak olur, içi 
boş olur. Cemʿ olınacak vakti ekin zamânıdur. Aʿlâsı beyâz olup [24] ve tez kırılup 
luʿâbı çıka, dile tokındursalar dili acıda. Tabîʿatı üçünci derece ortasında [25] hâr u 
yâbisdür. Kavl-i Fûles ikinci derecede hâr u yâbisdür. Felc ve sarʿ ve mafâsıl içün 
fâʾidelüdür. [135a] [1] Ve sovuk balgamı dahı kayʾ etdürücidür. Eger içseler miʿdeyi 
ahlât-ı muhtelifeden pâk eder, dürlü dürlü [2] nesneler çıkarur. Ve ʿavrat kendüde 
götürinse hayzı akıdur ve oglancıgı öldürür. Eger bunun [3] lübbini behaka ve uyuza 
ve demregüye sürseler zâʾil eder. Eger bundan göz hîreleri içün şâflar [4] edüp göze 
çekseler gözi rûşen ede. Ve eger koklasalar agsurdur. Bundan bir rıtl, [5] üç rıtl 
yagmur suyı ile üç gün ısladup andan kaynadup üç bahşda bir bahşı [6] kalınca 
andan istiʿmâl ederler. Baʿzılar beş miskâlinden yüz dirhem yagmur suyı katup 
[7] on gün ısladup andan içerler ve baʿzılar yalınuz suyın şeker ile eşribeye kıvâm 
verür gibi [8] edüp andan mahallinde luʿûk gibi edüp içerler, fâʾide eder. Ammâ dö-
gilmişini içseler hatardur. [9] Teşennüc ve küzâz hâdis olur ve hunnâk getürür. Çok 
istiʿmâl olınsa âdemi öldürür. Zîrâ bunun [10] mikdâr-ı şerbeti buçuk dirhemdür 
veyâhûd buçuk miskâl istiʿmâl olınur. Bunun zararınun muslihi Minhâc [11] kavli 
üzere mastakîdür. Baʿzı kavilde yogurtdur. El-hâsıl bundan çok yeseler ʿilâc oldur 
ki [12] semiz tavuk şôrbâsı içüreler ve râyiha-ı tayyibe ile kokulatalar. Fi’l-cümle, 
bunı ʿilâc içün yedükleri [13] takdîrce miʿde hâlî iken yemeyeler. Ve eger un ve ʿasel 
ile karışdurup şöyle kosalar sıçan [14] ve kelb ve hınzîr yese helâk olur. Bunun bedeli 
cevzü’l-kayʾdur yâhûd mâhî-zehrecdür. El-hâsıl ak [15] harbakun kökinün kabugı 
kebere köki kabugı [gibi] olur ve kabugı istiʿmâl olınur. Saçaklu olur. Ve [16] bir nevʿi 
dahı [vardur], ak harbak cinsindendür. Saçagı olmaz, emles olur, berk olur. Aʿlâsı 
beyâzdur. [17] Beyâzı işbu zikr olınandur.

Harbak-ı esved: Karaca ot dedükleridür Türkî; at karaca otı [18] Türkî; harbak-ı 
siyâh Fârisî; hûrfihânâ ekâmâ587 Süryânî; mârnîsûn Rûmî; fâlîkûrîs [19] Yûnânî; 
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ûlûvûrîs mâvrô Rûmî; verâtrum nîgra Lâtîn; firenîst ûzre588 Mâcar, Nemse; ver-
zegâmye negrô [20] İspânya; vîrâyere negrô Fırânca; ilirus nîgerîs Efrencî; bûlûryû 
Süryânî; ellâbôrhis mâvres [21] Rûmî, Yûnânî. Harbak-ı siyâh harbak-ı ebyazdan 
artık yakar. Yapragı kına yapragına ve sögüt yapragına [22] dahı benzer. Siyâhrekdür 
ve baldırı küçükdür. Çiçegi ak olur ve yalınuz olmaz ve azacık kızıllıga mâʾil [23] olur. 
Tohmı hasek-dâneye benzer. Köki siyâh olur, saçaklu ve kıvrım olur. Bunun kökinün 
[24] kabugı istiʿmâl olınur. Kurı yerlerde biter. Ve eger kırsalar içinde gubâr yaʿnî toz 
çıkar. Siyâh [25] harbakun iki nevʿi dahı olur. Bir nevʿi yine bu köke benzer, harbak-ı 
esved-i sânî derler. Ve bir nevʿine harbak-ı [135b] [1] esved-i kâzib derler. Cümle-
sinün tasvîri vardur. Aʿlâsı ince ve yogunlukda orta olup [2] bogum bogum olup içi 
boş ve taşrası suʿd gibi siyâh olup depeleri saçaklu olmakdur. [3] İhtiyârât kavli üzere 
ana fersude-hâl-i zengî derler ve riclü’r-râʿî dahı derler ve mâlînûdyûn [4] ve mâlînûs 
dahı derler. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. Çürük etleri yer. Eger sirke ile 
[5] behaka sürseler nâfiʿdür. Kara harbak vesvâsa ve mâlîhûlyâya ve cümle sevdâvî 
marazlara [6] sâhibü’l-ʿAkâkîr kavli üzere çok nefʿi vardur. Eger mûm ve günlük ve zift 
ile ve katrân suyı [7] ile ve yagıla karışdurup uyuza ve giciyige sürseler fâʾide eder. Bir 
nüshada cüzâma dahı [8] fâʾide eder demiş. Eger sirke ile kaynadup mazmaza eylese-
ler ve hem tütsi eyleseler diş agrısını [9] sâkin eder. Kara harbak asmaya veyâhûd baga 
yakın yerde bitse ve ol bagda hâsıl olan [10] şîreden şarâbı içseler müshil olur. Eger 
göz devâlarına harbak kosalar gözi göregen [11] eder. Ve cümle bedenden sevdâ ve 
balgamı ishâl eder. Meselâ bunun ishâli sakmûniyâdan ziyâdedür. [12] Ve ʿilâca muh-
tâc olan eski ʿilletlerden mâniyâ ve sudâʿ ve şakîka gibilere gâyet fâʾide verür. [13] Ve 
yanmış sevdâ ve safrâyı âsânlıgla çıkarur. Bunun mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemden 
yarım miskâle [14] degin câʾizdür. Yarpuz ve saʿter ile vereler. Ve mülattıf  issi devâlara 
baʿzılar sikencübîn veyâ tatlu [15] şarâbla ve cev-âb kaynadup taʿdîl eyledükden sonra 
içürürler. Veyâhûd tavuk suyı ile [16] içürürler. Balgam ve sevdâ ve safrâ dahı ishâl 
eder, ammâ yalınuz bögrege ziyân eder ve çok ishâl [17] eder ve hunnâk getürür. İki 
dirhemi teşennüc ihdâs eder. Evlâ budur ki dûkû ve kesîrâ ve fatrâsâliyûn [18] ve saʿter 
ile ıslâh edeler. Bunun bedeli yarım vezni kadar kündüs ve yarım vezni kadar mâhî- 
[19] zehrecdür. Baʿzılar kündüs ve kebere köki kabugı [berâber] olmak üzere bedeldür 
dediler. Ve baʿzılar [20] yarım vezni kadar mâzeryûn bedeldür dediler. Ve dört dânk 
kadar gârîkûndur dediler. [21] Ve baʿzılar bunun bedeli kebîkecdür derler.

Har-zehrec: Agu agacıdur. Dıflî deyü dal bâbında zikr olınur. [22]

Harm: Yunmış yumurda kabugına derler. Devâ-yı hâlebîye dahı derler ve sirâ-
cü’l-kutruba dahı derler. [23] Cümlesi mahallerinde beyân olınur. Ve bir otun çiçegi-
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ne dahı derler. Halk anı şirînlik içün [24] cemʿ ederler. Mâlâ Yesiʿ beyân etmiş, ammâ 
müstaʿmel degildür.

Hurûʾü’d-dîk ve’d-decâc: Horôs ve tavuk [25] necesidür. Fârisîde sergîn-i horôs 
ve murg-ı hâne-gî derler. Rûmîler iskâtâ tûrnese derler. [136a] [1] Efrencîler merde 
de gallîne derler. Cümle necesler müsahhindür, kızdurıcıdur ve kurudıcıdur. Kû-
luncı ıslâh eder, [2] ammâ şarâb ve sirke ile içüreler. Ve agulu yaramaz mantarun 
tiryâkıdur, ʿasel ile vereler. [3] Ve sikencübîn ile bir miskâlin içseler balgamı kayʾ 
etdürür. Ve horôs necesini kuduz it [4] taladugı mahalle ursalar fâʾide eder.

Horâsânî: Horâsânî derler, ʿArabda [5] haşîşetü’l-horâsâniyye derler. Vav bâbında 
vahşîzek deyü zikr olınur.

Hurûʾü’l-fâre: Sıçan necesidür. [6] Fârisîde sergîn-i mûş derler. Efrencîler merde 
de sûrcû derler. Rûmîler pôndikû iskatû [7] derler. Hârdur. Dâʾü’s-saʿlebe tılâ eyle-
seler nefʿ verür, husûsan sirke ile süreler. Eger kündüs ve şarâbla [8] içseler bögrek 
taşını çıkarur, kırar. Ve bundan şâf  gibi edüp oglancıklara götürtseler [9] yüreklerin 
sürer. Eger kaynadup suyına otursalar ʿusrü’l-bevle fâʾide eder. Ve göze çekseler [10] 
aklık ʿilletini giderür ve kirpiklerini bitürür. Ve karında olan rutûbâtı giderür.

Hurûʾü’z-zıfdaʿ: [11] Kurbaga yosunı derler. Tuhlüb deyü tı bâbında zikr olınur.

Harbûs: Şeyh Dâvud kavli [12] üzere lisânü’l-hameldür. Lâm bâbında zikr olınur.

Harbuze: Kavundur. Bıttîh-i ahzar karpuzdur. Bıttîh [13] deyü be bâbında zikr 
olınmışdur.

Harângân: Sünbülü’t-tîb şeklinde bir otdur. ʿAmelde ve menfaʿatde [14] dahı ana 
yakındur. Ammâ levni yaşıllıga mâʾil olur. İhtiyârât kavli üzere köki yine sünbül [15] 
köki gibidür ve tuʿmı ve tatlulıgı andan azacıkdur ve râyihası ve tabîʿatı ve hâssiy-
yeti sünbüle karîbdür. [16]

Hurfe: Semüzlik otı ve beynevâ otı dahı derler. Baklatü’l-hamkâ deyü be bâbında 
zikr olınmışdur. [17]

Hurunbâs: Yarpuz nevʿindendür. Marmâhûr derler. Mim bâbında zikr olınur.

Har-gûş: Sinirlü [18] yapragıdur. Lisânü’l-hamel deyü lâm bâbında zikr olınur.

Hartâl: Kurtumân ve hurtumân derler. Sapı [19] bugday sapına benzer bir otdur. 
Zikr olındı.

Hırfaʿ: ʿUşer agacı yemişidür. Zikr olınur.

Harkatân: [20] Bentûmedür. Zikr olınmışdur.

Hazmiyân: Kundus taşagıdur. Cünd-i bîdester deyü cim bâbında [21] zikr olın-
mışdur.
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Harsûklâ: Lahmdur. Lâm bâbında lihâmü’z-zeheb ve lihâmü’s-sâga deyü zikr 
olınur. [22]

Hurunbatâş: Hurunbâs dahı derler. Baʿzılar müşk-i tarâmşîʿ derler, ammâ sahîh 
degildür. Marmâhûr [23] olmakdur. Mim bâbında zikr olınur.

Hazef: Bişmiş toprak ve çanak ve saksı maʿnâsınadur. [24] İbni Baytâr kavli üzere 
aʿlâsı tennûr saksısı ola. Fârisîde hurde-i sifâl derler. Süryânîler [25] hasafâ derler. 
Rûmîler gılâstara derler. Bu mahalde saksı yalınuz toprak saksısı olmayup seretân-ı 
[136b] [1] bahrî ki yengeç kabukların bile zikr etmişlerdür. İhtiyârât ve ʿAkâkîr 
ashâbı bir yerden tahrîr etmekle [2] başka tahrîr olınmadı. Saksı ve kabuk demek 
oldı. Aʿlâsı deniz yengeci kabugıdur. Tabîʿatı [3] bârid ü yâbisdür. Kuru seretân 
kabugın dögüp turp tohmı ile behaka ve kelefe ve cümle bu makûle [4] âsâra ekseler 
nâfiʿdür. Ve bununla eyledükleri merhem, yaraları tez onıldur. Eger tennûr saksı-
sını [5] yumşak dögüp yaramaz çıbanlara ve yaralara ekseler tez onıldur. Eger sirke 
ile karışdurup [6] giciyige ve beneklere ve nıkrîse ve demregüye ursalar fâʾide eder. 
Eger bununla kîrûtî merhem edüp [7] hanâzîre ursalar nefʿ verür. Ve dişleri bununla 
yusalar cilâ verür.

Huzâmâ: Yabân şebboyı, [8] yabân hîrîsi, yabân mântısı dahı derler. Şîrâzîler 
dervâne derler. Bir otdur, uzunca budakları [9] olur ve uvacık yaprakları olur ve 
kızılca çiçekleri olur. Ekser kum arasında biter, kokusı [10] kına kokusına benzer. 
Tabîʿatı hâr u latîfdür. Sovuk dimâgı teshîn eder, ammâ başda depe üstine [11] yaku 
gibi edeler. Ve sûʾü’l-mizâc içün içseler gâyet nâfiʿdür. Eger tütsi eyleseler yaramaz 
râyihaları [12] giderür. Ve rahmi kızdurup akan yaşlarını kurıdup rahmi pâk eder. 
Eger ʿavrat [13] fetîl gibi götürünse hâmile olur. Eger sahk edüp un ile karışdurup 
yaralara yaku [14] eyleseler tahlîl eder.

Harâbe: İbrişîm ismidür ve baʿzılar sûfa dahı demişler.

Hasef: Cevzdür ki [15] Türkçe koz derler. Cim bâbında cevz deyü zikr olınmışdur.

Hass: Mârûldur Türkî; kâhû Fârisî; [16] hâssâ Süryânî; mârûlî Rûmî; serfûlûn 
Yûnânî; hasnâ Süryânî; hayûnes589 Süryânî; [17] berîdîkis Yûnânî; mahiyyere Lâtîn; 
lâktûfâ Lâtîn, Mâcar, Fırânca; lecûgâ İspânya; harzes [18] ʿİbrî. Mârûl üç nevʿ olur. 
Bôstânî, berrî ve cebelî olur. Cebelî nevʿine eşek mârûlı [19] derler, hassü’l-hımâr ve 
şencâr derler. Elif  bâbında ebû halsâ deyü tafsîli zikr olınmışdur. Ve bir nevʿine 
[20] hassü’l-berrî derler. Fârisîde kâhû-yı beyâbânî derler, Rûmîler mârûlî agriyâ 
ve Efrencîler lâktûfâ [21] la montâniyâ derler, ʿİbrîler harzes gâlyem derler. Aʿlâsı 
bôstânî nevʿidür, yaprakları yassı ola. Tabîʿatı [22] üçünci derecede bârid ü ratbdur, 
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baʿzılar ikinci derecede derler. Miʿde harâretine nâfiʿdür, uyku getürür, [23] bevli 
akıdur. Mârûldan hâsıl olan kan gayrı otluklardan hâsıl olan kana benzemez. [24] 
Mârûldan eyü kan hâsıl olur. Ve rutûbete dâʾim meyli vardur. Ve su tebdîl eden 
ehl-i sefere nâfiʿdür. [25] Ve mârûlun hâssası oldur ki her kim mârûl yese ve hare-
ket etmese nefhi olmaz. Hareket ile nefhi çok [137a] [1] olur. Eger şarâb meclisi 
arasında yeseler serhoşlıgı katʿ eder. Eger sirke ile yeseler taʿâm [2] iştihâsın getürür. 
Yerakâna nâfiʿdür. İssi şişlere ve humreye yaku gibi eyleseler muvâfıkdur. Ve eger 
[3] çig ve eger bişmiş yeseler elbette uykuyı ziyâde getürür. Ve eger gözde issilik olsa 
arpa [4] unıyla zımâd eyleseler issiligin ve şişlerin giderür. Ve her-bâr akan menîyi 
katʿ eder. Eger tohmını [5] çok ihtilâm olan kimesnelere yedürseler müfîddür. Ve 
cimâʿ şehvetin dahı kese. Eger tohmı eger [6] yapragı bâh katʿ edicidür. Eger cimâʿ 
iştihâsından ʿ âciz kalsalar mârûl yiyeler ve mercimek yiyeler. [7] Ve mârûlun tohmını 
ʿakreb ve böy sokan kimesnelere içüreler. Ammâ ki mârûlı çok yemek [8] göze ziyân 
eder. Karanulık ve hîre getürür ve havâssı eyü etmez. İllâ helîle mürebbâsı ıslâh 
eder. Evlâ [9] oldur ki kûkiyâ habbı ile tenkıye edeler. Ve bâha mârûl zarar etmege 
çâre oldur ki her-bâr kerefs katalar [10] veyâhûd naʿnâ katalar. Tâzesi ele girmezse 
kurı naʿnâ koyalar. Eger mârûl suyını râziyâne [11] suyı ile göze çekseler nâfiʿdür. 
Ve yabân mârûlınun südini buçuk dirhemin su ve sirke [12] ile içseler sulu balgamı 
ishâl eder. Ve gül yagıyla başa dürtseler agrısın sâkin eder. [13] Eger yabân mârû-
lınun yapragın yeseler uyku getürür, hayzı yüridür ve ʿakreb ve agulu cânavarlar 
[14] sokdugına fâʾide eder. Bunun dahı şarâb serhoşlıgına tohmınun fâʾidesi bôstânî 
[15] mârûl tohmı gibi fâʾide eder, serhoş etmez. Eger sirke ile yeseler kan hareketin 
sâkin eder [16] ve safrâyı katʿ eder. Ve eger sâde yagıyla bişürüp yeseler yerakânı 
giderür ve emcek agrısın [17] sâkin eder. Ve tohmı gögüs agrılarına fâʾide eder. Ve 
mârûl yapragın dögüp sirke ile başa [18] ursalar safrâdan olan buhârı ve agrıların 
giderür. Ve eger yeseler öksürüge fâʾide eder. Çok [19] yeseler göz kararması bundan 
hâsıl olur. Eger hasta mârûl istese çig vermeyüp [20] bişürüp vereler. Bunun bedeli 
acı mârûldur ki hindibâ-yı bôstânî derler.

Husrev-dârû: [21] Hûlencândur. İşbu bâbun âhirine yakın zikr olınur.

Hassü’l-hımâr: Eşek mârûlı derler. [22] Taglarda biter. Şencâr ve hûfîlûs derler. 
Ammâ elif  bâbında ebû halsâ deyü tafsîl üzere [23] zikr olınmışdur.

Haşâʾü’l-bakar: Sıgır tersidür. ʿArûnâs Temîmî. Haşâʾü’l-bakar deyü işbu hı 
bâbınun [24] evvelinde zikr olındı.

Haşhâş-ı ebyaz: Ak haşhâş Türkî; ak efyûn otı Türkî; ak [25] köknâr otı Türkî; 
köknâr-ı sepîd Fârisî; makbûnî cevârâ590 Süryânî; sûsûnî asprâ Rûmî; [137b] [1] 
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ûbiyû asprâ Rûmî ve Lâtîn; pâpâverum Lâtîn; pâpâverî biyânkô Efrencî; tûrmedû 
biyânkô [2] Tâliyân; yebtas591 ism-i kadîm; nâr-gîv Fârisî; agriyâ fînûr Rûmî ve Sür-
yânî; pâpâvâr [3] bilânkôz İspânya; mâgsûsen Mâcar, Nemse; pârgîn ʿ İbrî; meyyîn592 
mechûl; felgalîs593 Temîmî; [4] ebiü’n-nevm ehl-i Mısr. Bu haşhâş ak haşhâşdur ki 
depesi enâr kadar büyük olur. Bunun [5] südi çendân efyûn olmaz ve bundan efyûn 
almazlar. Tabîʿatı ʿÎsâ kavlince ikinci derecede [6] bârid ü yâbisdür, baʿzılar üçünci-
de demişler. İssi öksürüge fâʾide eder. Sîne nezelâtına ve [7] miʿde yaşlıgına ve kan 
tükürene, ve’l-hâsıl başdan inen nezelâta nâfiʿdür. Eger ʿasel ile yeseler [8] menîyi 
ziyâde eder. Ve tohmı sîsem gibi hurde tohumdur. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemden 
beş dirheme degin [9] istimâli câʾizdür. Uyku getürür ve kabugı dahı ol uykuyı keser, 
zîrâ keyf  verür, sonra [10] uyku getürür. Başınun kabugınun suyına köknâr derler. 
İbni Baytâr kavli üzere haşhâşun [11] cümlesin bişürüp suyın başa dökseler uyku 
getürür. Ve haşhâş başını tâze iken [12] dögüp ve unıla karışdurup ısırgu ʿilletine 
ve issi şişlere ursalar fâʾide eder. Ve issi [13] suyla bişürüp suyını kıvâma getürüp 
andan ʿasel ile luʿûk gibi edüp yeseler öksürüge [14] ve öyken düdüklerinde olan 
ziyâde ahlâta ve eski ishâle gâyet nefʿ verür. Ve öksürüge [15] müteʿallik otlara ve 
devâlara eger bundan katsalar dahı nâfiʿdür. Ve kabugın sahk edüp berâberi [16] 
samgla yogurup nohûd kadar hab edüp her gece beş altı dânesin yutsalar [17] safrâ-
dan olan kanlu ishâli katʿ eder. Ve kabugını yalınuz buçuk dirhem sabâh ve buçuk 
dirhem [18] ahşam yutsalar kan ishâlini ve zahîri keser. Ammâ zahîr ʿilletinde terkîb 
bozılup [19] yaʿnî sevdâ ve safrâ ve balgam ve kan karışup ishâlden evvel vereler ki 
eger bunlar [20] karışup kara kara tabʿı sürerse gayrı fâʾide etmez. Tâʿûn ʿilleti gibi 
bir ʿillet olur, [21] yaramazdur. Haşhâşı çok yeseler öykeni irhâ eder, illâ mastakî 
ve selîhe ıslâh eder. Ve kökinün [22] suyını kaynadup maʿlûle ve yüreginde galîz 
hıltı olanlara içürseler nâfiʿdür. Sâhib-i [23] Takvîm kavli üzere bunun talaka zararı 
vardur, illâ râziyâne ıslâh eder. Tohmınun bedeli [24] sîsem ile tatlu bâdemdür. Ve 
haşhâşun suyın yaʿnî haşhâş başı kabugınun suyı [25] kef  bâbında köknâr deyü ve 
mim bâbında mâʾü’l-haşhâş deyü zikr olınur.

Haşhâş-ı esved: [138a] [1] Efyûn haşhâşı Türkî; kara haşhâş Türkî; köknâr-ı 
siyâh Fârisî; meyşûnî kâkâ594 Süryânî; [2] mâvrô sûsûnî Rûmî; agriyâ sûkûn Yûnânî; 
pâpâverum nigrô Lâtîn; pâpâver nîgrôz İspânya; [3] mâgsûsen sirvaz595 Mâcar, 
Nemse; ebiü’n-nevm ehl-i Mısr. Bunun çiçegi kırmızı olur. İki nevʿdür. [4] Berrî ve 

591 N. يبطس
592 N. ميين
593 N. ملغليس
594 N. ميشونى كاكا
595 N. ماغسوسن سروز
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bôstânîdür. Aʿlâsına haşhâş-ı mısrî derler. Tabîʿatı üçünci derecede bârid ü yâbis-
dür. [5] Bunun hâssiyyeti oldur ki göz yaralarını zâʾil eder. Eger haşhâş-ı siyâhı dögüp 
ve şarâbla [6] içseler eski ishâli keser ve eskiden olan rahm yaşlıgın giderür. Ve eger 
cümlesini suyla [7] bişürüp alnına ve tulunlarına yaku eyleseler uyku getürür. Bu 
nevʿini dahı göz devâlarına katalar, [8] muvâfıkdur ve münâsibdür. Kavl-i Minhâc 
bunun tabîʿatı dördünci derece bârid ü yâbisdür demiş. Ve baʿzılar [9] dördüncide 
ratbdur dediler, deyü beyân etmiş. Ve göz agrılarında istiʿmâl edegelmiş[ler]dür, 
[10] ammâ zarûret olmayınca etmeyeler, zîrâ muhâtaradur. Ve ciger harâretine nâ-
fiʿdür. Bundan yarım dirhemden [11] iki dirheme degin câʾizdür. Eger bunı yakup 
kökini gül yagıyla ve sirke ile uyuz envâʿına [12] sürseler giderür, ammâ hammâmda 
süreler. Ve cümlesini sahk edüp issi baş agrısıyçün ve güneş [13] harâreti içün alnına 
ve tulunlarına yaku eyleseler muvâfıkdur ve uyku getürür. Bunun başa ve öykene 
[14] zararı vardur. İllâ râziyâne tohmı ıslâh eder, sâhib-i Takvîm kavli üzere zanbak 
yagı ve nergis [15] yagı ıslâh eder.

Haşhâş-ı zebedî: Ak ot derler. Köpük gibi ak olur ve dalları [16] ve yemişi fi’l-cüm-
le ak olur. Yûnânca bu ota mîkan afrôdes derler yaʿnî haşhâş-ı zebedî [17] demek 
olur ve baʿzılar arkaliyâ derler. Âhir-i sayfda cemʿ ederler. Eger otını mâʾü’l-karâtîn 
ile [18] içürseler kayʾ etdürür. Muhammed Temîmî dahı sarʿı olanlara ol kayʾ etdür-
dügi nâfiʿdür der. Ve tohmı [19] dahı balgamı ishâl eder der. Sâhib-i İhtiyârât bunun 
kuvveti kayʾ ve ishâl husûsında [20] ve cebleheng tohmına karîbdür der. Câlînûs ve 
İbni Sînâ ve İbni Baytâr kavli dahı bu mefhûm [21] üzeredür.

Haşhâşü’l-makrûn: Deryâ kenârında biter. Çiçegi sarı olur, meselâ sarı güle 
benzer [22] ve mâmîsâya dahı benzer. Ammâ mâmîsânun çiçegi al reng olur ve nâ-
rince olur. Buna haşhâş-ı [23] bahrî dahı derler. Ammâ bu haşhâş, yabân haşhâşıdur. 
Yûnânca buna fîklus bâynûn derler [24] yaʿnî sevâhil haşhâşı demek olur. Muham-
med Temîmî dahı böyle demiş. Ve fârâtîtus dahı [25] derler yaʿnî haşhâş-ı makrûn 
demek olur. Ekser deryâ kenârında biter ve uzunca boynuz gibice nesne[cik]leri 
[138b] [1] olur. Bunı fark etmek güçdür. Ekser mâmîsâ sanurlar. El-hâsıl süd ile 
bunı [2] bişürüp nısfı kaldukdan sonra içürseler ʿırkuʼn-nisâya nâfiʿdür ve ciger agrı-
sını giderür. [3] Ve İbni Baytâr kavli üzere şol kişiler ki bevlinde örümcek evi gibi şeyʾ 
zâhir olsa [4] anlara dahı fâʾide eder. Ve eger tohmından bir buçuk dirhemin mâʾüʼl-
karâtîn suyıyla içseler ishâl [5] edüp sulu balgam çıkara. Eger yapragın ve çiçegin 
zeyt ile yaku edüp yaramaz fâsid [6] çıbanlara ursalar yaramaz etini giderüp eyü 
etler bitüre. Ve eger hayvânât gözlerine çekseler [7] gözlerinde çıban olsa giderür.

Hoşaf: Hoş-âbdur. Şeyh Dâvud kavli üzere tatlu [8] tâze ve kuru meyveleri ziyâde 
suyıla bişürüp hoş-âb derler. Aʿlâsı üzümden [9] olandur. Suyına şeker katsalar iʿti-
dâl verür. Ve tabîʿatı hâr u ratbdur. Ve sâʾir hoş-âblarun [10] tabîʿatı meyvesine göre 
olur. Ammâ aʿlâ üzümün hoş-âbı ikincide hâr u ratbdur. Sûreti [11] sâfî eder.
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Haşhâş-ı bahrî: Haşhâş-ı makrûndur ki henüz zikr olındı.

Huşk-encebîn: [12] Kuru ʿaseldür. Şeker gibi olur. Fâris taglarında, meselâ Şîrâz 
ve Kâzerûn ve ol tarafda [13] olan taglarda olur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Harâret ve 
yübûseti, meselâ ʿaselden ziyâdedür [14] ve fiʿli ve sâʾir hâleti dahı fîʼl-cümle ʿaselden 
ziyâdedür. Bunun bedeli bir buçuk [kendü vezni] kadar gezengübîndür derler. [15]

Huşk-nânek: Bir terkîb-i nefîsdür ki harâreti muʿtedildür ve işciler içün ve aç 
kimesnelere [16] çok gıdâ verür. Ammâ geç hazm olur. Ve bunun kavrılmışı tez hazm 
olur. Bunı müselles [17] ıslâh eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Haşal: Mukldur. Mim bâbında muklüʼl-meʾkûl ve mukl-ı mekkî deyü [18] zikr olınur.

Huşnîsâr: Kıl kuyruk derler bir büyük ördekdür. Elif  bâbında ivezz deyü [19] en-
vâʿı zikr olındı. Huşensâr Fârisî ismidür. Huşnîsâr dahı derler.

Huşkâr: Hâs etmekdür. [20] İşbu bâb ibtidâlarında hubz-ı huşkâr deyü zikr olındı.

Haşebüʼş-şûnîz: Kara çörek [21] otı agacıdur. Sîsârûn derler. Sin bâbında zikr 
olınur.

Haşebüʼs-sîn: Türkîde [22] ve Fârisîde çûb-ı çînî derler. ʿArabîsi haşebüʼs-sîndür. 
Firenk marazına gâyetle muvâfıkdur. [23] Ve cümle emrâz-ı bâride ve yâbise, husûsan 
başda ve sinirde ve miʿdede ve mafâsılda ve [24] katı eski olmayan nıkrîs marazına 
gâyetile nâfiʿdür. Emrâz-ı bârideye şarâb ile vermek [25] gerek. Emrâz-ı hârda bâlo 
sântenün ikinci veyâhûd üçünci suyıyla vermek gerek. [139a] [1]

Haşeb-i gâyâkû: ʿArabî el-haşebüʼl-velî derler ve Lâtîn gâyâkûm ve lîgnûm în-
dûm ve lîgnûm [2] sântûm derler. Mâcar fırântôsemhôls derler. İspânyol lînû sântû 
ve Fırânca [3] lîn sânt derler. Tâliyânlar bâlo sânte derler.

Haşeb-i sâpârna: Sâlsâpârliyâ [4] derler kökdür. Etibbâ çok yerde istiʿmâl ederler. 
Kef  bâbında germe-i muʿallaka deyü zikr olınur. [5]

Husye: Hâyadur. Fârisîde dahı hâya derler. Cümlesinden, semüz horôs hâyası 
yegdür. [6] Ve sâʾirün dahı husyesi hayvânınun tabîʿatına göredür, hayvânına nisbet 
olınur. Eti latîf  [7] olan hayvânun husyesi dahı etine göredür. Galîz olanun dahı ana 
göredür. Ammâ horôs [8] hâyasınun tabîʿatı hâr u ratbdur. Baʿzılar bârid ü yâbisdür 
dediler. Eyü gıdâ verür, husûsan horôs [9] semüz ola. Menîyi ziyâde eder. Ve koca 
hayvânun hâyası eti [gibi] hazmı güç olur. İllâ encüdân [10] ve tag yarpuzı ıslâh eder 
ve tuz ve saʿter ıslâh eder.

Husyüʼs-saʿleb: Dilkü taşagı derler [11] ot kökidür Türkî; dil tamak çiçegi dibi dahı 
derler Türkî; günd-i rûbâh Fârisî; eskîd teʿlâ Süryânî; [12] ôrcîs Rûmî; ʿafkû kînûh596 

596 N. عفكوكينوح
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Yûnânî; sâtiryûn Rûmî, Lâtîn; istândel ûrez597 [13] Mâcar, Nemse; sâtiryôn İspânya, 
Fırânca. Kavl-i Muhammed Temîmî budur ki harnûʿ ve estreng sâtûrkûs [14] Yûnânî; 
harmezec598 Süryânî; bûzîdân ʿArabî; kâtil-i ahîh ʿArabî; sâtyûnâ [15] Yûnânî. Tırî-
felen yaʿnî tırîfilin üç yapraklu demek olur. Bu husyetüʼs-saʿleb sâtiryûn [16] deyü sin 
bâbında zikr olındı ve bûzîdân deyü be bâbında dahı zikr olınmışdur. Bunun aʿlâsı 
[17] tatlu ve tolu olmakdur. Ve kendüde menî râyihası gibi râyiha olur. Tabîʿatı evvel 
derecede hâr u ratbdur. [18] Teşennüce ve temeddüde ve fâlice nâfiʿdür. Eger elde 
tutsalar cimâʿ şehvetin tahrîk edüp inʿât-ı [19] tâm getürür, bâha ʿazîm kuvvet verür. 
Meselâ sakankûra kâʾim-makâm ederler, husûsan şarâbla [20] içeler. Mikdâr-ı şerbeti 
iki miskâle degin câʾizdür. Bunun nefhi oldugı içün mukavvîdür derler. [21] Eger 
zeyte yaturup istiʿmâl eyleseler zekeri muhkem kıvâma getürür. İbni Baytâr kavli 
bunun [22] bir nevʿi dahı vardur. Eger koparsalar koparanlarun eli tutmaz olur. Ana 
ʿilâc budur ki gerü [23] ol otı göyündürüp ve mûm yagıyıla sahk edüp ele sürseler şifâ 
bula. Bunun [24] miʿde agzına zararı vardur, illâ sinirlü yaprak ve şeker ıslâh eder. 
Bunun bedeli kendü vezni [25] kadar bûzîdân ve kendü vezni kadar turp tohmıdur. 
Baʿzılar kendü vezni kadar cırcîr tohmı ile vezni [139b] [1] kadar bûzîdân ve yarım 
vezni kadar ısırgan dikeni tohmıdur dediler ve baʿzılar vezni kadar aspur tohmı [2] 
ve iki vezni kadar cırcîr tohmıdur derler.

Husyüʼl-kelb: İt taşagı derler bir otun kökidür [3] Türkî; günd-i seg Fârisî; eskîd 
kelbâ Süryânî; aktîfûs599 Rûmî; serfetyûn [4] Yûnânî; orkîdyâ işkilô Rûmî; testikûlûs 
kânis Lâtîn; kôyôn de perrô İspânya; [5] kinâbinkırât Nemse, Mâcar; kôyôn de 
ken Fırânca, kavl-i Temîmî; orhînis Yûnânî; kûlyûz Lâtîn; [6] orhis Yûnânî. Kavl-i 
Mâlâ Yesiʿ. Husyüʼl-kelb dedükleri birkaç nevʿ olur. Tasvîrî 125 [7] kızıl rakamlu 
musavver kitâbda vardur. Bu nevʿinün köki şeklen bülbûs soganı gibi olur [8] ve köki 
cümlesinün çift çift olur. Ekser yapragı yere düşeni biter. Bir nevʿinün [9] yapragı 
zeytûn yapragına benzer. Budakları bir karış olur. Köki iki çatal yumruca [10] ve 
birbiri üzerine olur. Biri tolu ve biri boş olur. Çiçegi mor ve erguvânî [11] şekl olur. 
Eger tolu kökini er âdem yiyüp cimâʿ eylese erkek oglı ola ve boş [12] kökini ʿavratlar 
yeseler kız doguralar. Eger yaşını keçi südiyle yeseler cimâʿı ziyâde eyleye. Eger [13] 
kurusın içseler cimâʿı katʿ ede. Ve eger yaku edüp balgamî şişlere ursalar hall eder. 
[14] Bu şol nevʿindendür ki yapragı pırasa yapragına benzeye ve köki hâya gibi iki 
çatal ola. Üzerinde [15] yelmeşigi olup ele yapışa. Eger yaku edüp gövdede olan ya-
ramaz çıbanlara ve issi [16] şişlere ve makʿadda olan bevâsîre ursalar be-gâyet fâʾide 
edüp bevâsîr [17] agzın açar. Ve kurusın yumşak dögüp gövdede tagılan çıbanlara 

597 N. استاندل اورز ; H. استادل اورز
598 N. خرمزج
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ve agızda olan kulâʿ [18] sivilcülerine ve sâʾir çıbanlara fâʾide eder. Ve kurudup ve 
yumşak dögüp içseler kabz [19] eyleye. Câlînûs kavli üzere kökinün büyük nevʿi olur. 
Büyük nevʿini yeseler [20] bâhı ziyâde eder. Küçük nevʿini yeseler bâhı menʿ eder. 
Büyük nevʿinün tabîʿatı hâr [21] u ratbdur. Küçük nevʿinün tabîʿatı hâr u yâbisdür. 
Bir nevʿi dahı vardur. Muhammed Temîmî kavli üzere [22] husyüʼl-kelbüʼl-kebîr der-
ler ve orhis dahı derler. Süryânîler sârâ afiyâs600 derler. Yapragı [23] pırasaya benzer, 
eni dahı ziyâde olur. Köki gene hâya gibi olur. Çiçegi gök şekl olur. [24] Bunun köki 
çatal olur. İllâ ikisi dahı berâber olup biri birinden tefâvüti olmaz. [25] Tabîʿatı hâr 
u yâbisdür. Balgamî şişlere yaku eyleseler giderür. Çıbanları ve nemle[yi] ve akan 
yaraları [140a] [1] pâk eder ve ʿ ufûneti katʿ eder. Yarasın bitürür ve agızda yaramaz 
ve fâsid çıbanları bitürür. [2] Eger şarâbla içseler kabz eder. Ve sâʾir fiʿli evvelki 
husyüʼl-kelb gibidür.

Husyüʼd-dîk: [3] Horôs hâyası derler bir otdur. Şeyh Dâvud kavli üzere dilkü 
üzümine derler. Ammâ bunun [4] dânecikleri andan uzunca ve beyâzca ve degirmi-
cedür. Yaz faslı sonunda erişür. Tabîʿatı üçünci [5] derecede hâr u yâbisdür. Sovuk 
şişlere zımâd olınsa tahlîl eder. Eger içseler yelleri [6] tahlîl eder ve ʿırkuʼn-nisâya ve 
mafâsıla dahı nâfiʿdür, tahlîl eder ve balgamları dahı ishâl eder. [7] Bunun mikdâr-ı 
şerbeti bir dirhemdür. Ziyâdesi baş agrıdur ve gussa getürür, illâ benefşe [8] ıslâh 
eder. Bunun bedeli kemmûndur.

Hasy-i hürmüs: Baʿzılar ʿasy-i hürmüs ve baʿzılar hasy-i hürmüz [9] dahı derler. 
Yûnânîler lesûresitis derler. Halbûb deyü hâ bâbında zikr olınmışdur.

Husyüʼl-ʿicl: [10] Buzagu hâyasıdur. Kurıdup ve dögüp içseler zekeri kıvâma getü-
rür, bâhı arturur. [11]

Husyüʼt-tüyûs: Teke hâyasıdur. Bunun ve koç hâyasınun ve öküz hayasınun 
hazmı güçdür [12] ve yaramaz hılt hâsıl olur. Her husye yaʿnî her hâya hayvânınun 
etine göredür.

Husyüʼl-iyyel: [13] Tag keçisi hâyasıdur. Kurudup şarâbla efʿâ ısırdugına içseler 
müfîddür.

Hasaf: [14] Kavunun küçük nevʿine derler ki dahı büyük, kâmil olmaya. Şîrâz’da 
högüyek derler. Fârisîde [15] harbuze-i nâ-resîde derler.

Husyüʼl-bahr: Kunduz hâyasıdur. Cünd-i bîdester deyü cim bâbında zikr [16] 
olınmışdur.

Husy-ı iblîs: Çîn vilâyetinden gelür bir taşdur. Eger bunı götürse[ler veyâhûd] 
metâʿ [17] yanına kosalar harâmî gelmeye ve götüren kimesnenün vakârı ziyâde ola.

600 N. ساراافياس
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Haslâk: Mukl agacıdur. [18] Mukl-ı mekkî deyü mim bâbında zikr olınur.

Hatmî: Hatmî derler bir çiçeklü otdur Türkî; hîrûye Fârisî; [19] rûʿnâ601 Süryânî; 
enûʿşâ602 Rûmî; lânûs Yûnânî; halâmîs603 ʿİbrî; hâlye şekîme604 [20] Rûmî; şâzye605 
Hindî; haltâ Yûnânî; ebû tîlûn ʿArabî; epkûm606 Rûmî; ebisk Mâcar, Nemse; [21] 
berro akânâmrâ607 İspânya; gîmûves Fırânca; gasel Fârisî. Hatmî dedükleri ot üç 
[22] nevʿ olur. Cebelî ve berrî ve bôstânî derler. Bôstânî nevʿine bûredü’z-zevânî608 
derler. Ve berrî nevʿine [23] İhtiyârât kavli üzere şahmü’l-mezc derler ki Yûnânîler 
ilyâ609 derler. Ve cebelî nevʿine Rûm ve Efrenc [24] kitâblarında ekser Mâcar hatmîsi 
derler ki Rûm ve Lâtîn lisânında ilsiyân610 derler ve Mâcar, Nemse sîgmâr [25] kırâvt 
derler ve İspânya lisânı üzere mâlvâze evîkeryâ611 derler ve Fırânca lûbîmâve derler. 
[140b] [1] Aʿlâsı cebelî ola. Çiçegi beyâz olur. Hatmînün çiçegine kesîrüʼl-menâ-
fiʿdür derler. Ammâ Muhammed Temîmî hatmî demek [2] hemân kesîrüʼl-menâfiʿ 
demekdür der. El-hâsıl hatmî, hubbâzî ve mülûkiyye nevʿindendür der ki Türkçe 
ebegümeci [3] derler. İmdi maksûd olan hatmînün tabîʿatı bârid ü ratbdur. Baʿzılar 
iʿtidâlle hârdur dediler. [4] Ve telyîni ve inzâcı ve irhâsı ve tahlîli dahı vardur. Sirke 
ile behaka güneşe karşu tılâ eyleseler [5] fâʾide eder ve zâhirde olan şişleri yumşadur, 
meselâ kulak tözinde olan gibi. [6] Ve hanâzîre ve çıbanlara ve harâretlü emcek 
şişlerine ve issi ve harâretlü makʿad şişlerine [7] müfîddür. Ve mafâsıl agrısına dahı 
ördek yagıyla tılâ edeler. Ve ʿırkuʼn-nisâya ve raʿşeye [8] dahı gâyet muvâfıkdur. Eger 
kökinün tabhını içseler ʿusrüʼl-bevle ve bagırsak yarasına ve bögrek [9] taşına ve 
galîz ahlâta ve ʿırkuʼn-nisâya ve raʿşeye kezâlik nâfiʿdür, husûsan puhte şarâbla [10] 
içeler, gâyet münâsibdür. Eger kaz ve ördek yagıyla dögüp ve samgüʼl-butm ile 
ʿavrat [11] kendüde götürinse rahm şişlerine ve inzimâmına gâyet müfîddür. Yalınuz 
matbûhı dahı bu ʿameli eder. [12] Eger kökini sirke ile kaynadup mazmaza eyleseler 
diş agrısını sâkin eder. Ve tohmını eger [13] yaş eger kurudur, dögüp şarâbla behaka 
sürseler behakı zâʾil eder. Ve matbûhını arı [14] sokdugına ursalar nâfiʿdür. Ve zeyt 

601 N. روعنا
602 N. انوعشا
603 N. حالميث
604 N. حاليه شكيمه
605 N. شازيه
606 N. اپقوم
607 N. برواقانامرا
608 N. بوردالزوانى
609 N. اليا
610 N. السيان
611 N. مالوازه اويكريا
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ve sirke ile aʿzâya sürseler ısırıcılar mazarratın [15] defʿ eder. Dîskûrîdûs kavli üzere 
sınmış aʿzâyı sıkup yerine getürür ve kuvvet [16] verüp bitürür. Eger üç dirhemin 
kûlunc içün içseler nefʿ verür ve hayzı ve bevli idrâr eder [17] ve sevdâvî ahlâta gâyet 
fâʾidelüdür. Ve baş ve şakîka agrılarına yaku olınsa muvâfıkdur. [18] Eger arpa unı 
ve ʿasel ile zâtüʼl-cenb ʿilletine yaku olınsa nefʿ verür. Eger yapragın azacık [19] zeyt 
ile cânavarlar ısırdugına ve âteş yanugına sürseler müfîddür. Hatmînün luʿâbını [20] 
issi [su] ile alup eski öksürük içün şeker ile içürseler gâyet müfîddür. Ve yapragın 
zâtüʼl- [21] cenbe ve zâtüʼr-riyyeye kezâlik zımâd eyleseler fâʾide eder. Eger kökinün 
kabugını su ile [22] kaynadup mafâsıla ve aʿzâya dökseler nerm ve mülâyim eder. Ve 
kuru yapragı ile başı ve saçı [23] sakalı yusalar pâk ve aʿlâ eder. Ve eger tohmından 
bir cüzʾ ve hurmâ çekirdegi iki cüzʾ mikdârı [24] sirke ile zeker şişlerine yaku eyleseler 
zâʾil eder. Kavl-i sâhib-i Minhâc bundan bir miskâl [25] içseler kûlunca nâfiʿdür. 
Kavl-i İhtiyârât cebelî hatmînün kökini nıkrîse gülâb ile zımâd olınsa [141a] [1] 
nâfiʿdür. Ve safrâvî öksürük içün nebât ile süfûfın etseler yâhûd issi cüllâbla yeseler 
[2] muvâfıkdur. Kavl-i İshak öykene muzırdur, illâ ʿasel ıslâh eder. Kavl-i sâhib-i 
Takvîm miʿdeye [3] ve ahşâya zararı vardur, illâ hatun tuzlugı ʿ usâresi ıslâh eder. Bu-
nun bedeli [4] ebegümecidür ve ak hatmînün bedeli nîlûferdür. Kavl-i İbni Baytâr 
tohmı suyla bişürüp suyından [5] içseler iç ishâline ve bagırsak çıbanlarına ve kan 
tükürenlere fâʾide eder. Ve issi suyla luʿâbın [6] çıkarup hâmile olmaz ʿavratlar ve 
baglu erler içseler fâʾide eder.

Hıtır: Çivid otı yapragıdur. [7] Varaküʼn-nîl derler. Vav bâbında vesme deyü zikr 
olınur.

Hatâtîf: Kırlankıç kuşıdur Türkî; [8] piristû Fârisî; sûntiyâsâ612 Süryânî; helî-
dônî Rûmî; kîldonyâ Rûmî; tesnâfiyûn613 [9] Yûnânî; hîrôndû Lâtîn; askuvâleb614 
Macar, Nemse; irvondeliye Fırânca; heldônî Rûmî; [10] hatâtîf  ʿİbrî; kelâzûnes615 
Süryânî; rendebye616 Lâtîn; nâkallest617 Berberiyye; golôndriye [11] İspânya; ʿasfûr 
derbûr618 ʿİbrî, Kavl-i Muhammed Temîmî; hâlîdûn Yûnânî; arende619 Efrencî; 
sitûn [12] ʿArabî; ʿasfûrüʼl-habbe ʿArabî; devvârüʼl-hindî ʿArabî; ferestuk ve ferâstû 
Fârisî. Kırlagıç kuşınun [13] beynisinün tabîʿatı Rûfes kavli üzere bârid ü yâbisdür. 

612 N. سونتياثا ; H. سوتيتاثا
613 N. تسنافيون ; H. تسنافينون
614 N. اسقوالب
615 N. كالزونس ; H. كلندونس
616 N. رندبيه 
617 N. ناقللست
618 N. عسفوردربور ; H. عسفوردردور
619 N. ارنده
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Kırlagıç kuşınun ekl olınması [14] ahşâya ziyân eder. İllâ ʿûd-ı hindî ve karanfil ıslâh 
eder. Kavl-i Diskûrîdûs kırlagıç [15] yavrusı ay ziyâde iken tutup karnını yaralar, 
içinde iki pâre taş bulınur. [16] Bir dânesi yek-reng olur ve bir dânesi gûne gûne 
renglü olur. İkisini dahı alup [17] yere degürmeyüp ve yabân keçisi geyigi dedükleri 
hayvânun derisine baglayup sarʿ [18] tutan kimesnenün bazusına yâhûd gerdânına 
baglasalar sarʿı giderür. Ve kırlagıç ile yavrusını [19] bir çölmekde yakup göze çekse-
ler gözi göregen eder. Ve külini depeye yapışdursalar [20] hunnâk ve dilcik ve çene 
şişlerine fâʾide eder. Eger bişürüp ve kurıdup pastırma [21] edüp iki dirhemin suyla 
içseler hunnâka gâyet nâfiʿdür. Ve beynisin dahı ʿasel ile [22] göze çekseler su inmek 
ibtidâsına gâyet nâfiʿdür. Eger gözini sahk edüp [23] zanbak yagıyla nifâs gören 
ʿavrat göbegine sürse fâʾide eder. Eger erkek ve dişisinün [24] başların göyündürüp 
şarâba kosalar serhoş etmeye. Eger kanını haberi olmadan ʿavrata [25] yedürseler 
şehveti arzûsı zâʾil olur. Kavl-i Şeyhüʼr-reʾîs necesini göze çekseler aklık ʿilletin 
[141b] [1] giderür. Kavl-i Aristatâlîs eger ödini buruna tamzursalar saç ve sakal 
siyâh eder der. Ammâ [2] [dişleri dahı siyâh eder derler. Ammâ] burna tamzurmak 
murâd olındukda agızda tolu süd tutalar, dişe kâr etmeyüp siyâh olmaz derler. [3] 
Eger necesini sıgır ödiyle karışdurup siyâh kıla tılâ eyleseler vakitsiz beyâz eder 
derler. [4]

Hîtân: Çıntıyâne dedükleri ki cim bâbında zikr olınmışdur.

Huffâş: Yarasa derler. Gece yürür [5] ve gece uçar Türkî; baʿzıları vatvât demişler 
ʿArabî ve Türkî; şeb-pere Fârisî; mûş-i kûr Şîrâzî; [6] bezhudûdî620 Süryânî; lifterîde 
Rûmî; zîrûnîs621 Yûnânî, kavl-i Temîmî; hulk sûs622 [7] Efrencî; îktûkûrkes623 Afrîkî; 
mersekîl624 Lâtîn; tayrüʼl-leyl ʿArabî; ʿatlîfâ625 Süryânî; harbîvâz [8] Fârisî. Yarasa 
kuşınun sidügine ekseriyyâ sidük degil süddür derler. Eger bunun kanını kız oglan 
[9] memesine sürseler büyük olmaya ve koltugına ve kasugına sürseler kıl bitürmeye. 
Ve yarasayı [10] şırlugan yagında müherrâ olınca bişürüp ʿırkuʼn-nisâya birkaç gün 
sürseler fâʾide eder. [11] Ve bişürüp suyın içseler tabîʿatı sürer ve uyluk ve yan agrı-
larına fâʾide eder. Eger yakup [12] külini göze çekseler gözi rûşen ede. Ve eger başını 
demür yâhûd bakır kabda zanbak yagıyla [13] bişürüp andan ol yagı nıkrîse sürseler 
ve eskiden olan felc ve raʿşe ve beden [14] şişlerine dürtseler fâʾide ede ve rebv ʿ illetine 
dahı fâʾide eder. Ve ʿavrat togururken ıztırâb [15] çekse bunun ödinden fercine sür-

620 N. بزخدودى
621 N. زيرونيس ; H. ديزونيس
622 N. خلق سوس ; H. حلوسوس
623 N. ايكطوكوركس ; H. اقطوكوركس 
624 N. مرثقيل ; H. مرقثيل
625 N. عطليفا

M E t İ N 337

www.tuba.gov.tr



seler fiʼl-hâl togura. Eger beynisin tabanı altına [16] sürseler bahı ziyâde tahrîk ede. 
Eger suda müherrâ olınca bişürüp zekeri delügine [17] tamzurup ve zekerini ol suya 
soksalar fiʼl-hâl tebevvül ede, ʿusrüʼl-bevle gâyet muvâfıkdur. [18] Ve yarasayı suda 
bişürüp o su içinde fâlic kişiler otursalar müfîddür. Ve eger beynisin [19] göyündürüp 
göze çekseler göze su inmegi giderür. Ve eger beynisin sogan suyıyla [20] kezâlik göze 
çekseler gerü göz suyına fâʾide eder. Eger bokını demregüye sürseler giderür. [21] 
Ve başını uyur adamun döşegi altına kosalar uykusı uça. Yarasa yüregi [22] dahı bu 
fâʾideyi eder. Eger başını gögercin yuvasına kosalar ol yuvadan gögercinler gide-
meyeler. [23] Ve sıçan delügine kosalar sıçanlar kaçalar. Kavl-i Muhammed Temîmî 
ve İbni Mâse ve sâhibüʼl-ʿAkâkîr ve İbni [24] Simcûn budur ki bunun bevli süddür. 
Şîrzak ve şîrzec dahı dedükleridür ki baʿzı [25] etibbâ bevlüʼl-huffâş ve baʿzılar bevl-i 
vatvât derler. Göze kühl edeler, göze cilâ verür ve zufre ʿilletin [142a] [1] giderür. 
Hâr u yâbisdür. Gözde ʿârız olan beyâzlıga dahı fâʾide eder. Şîrzak ve şîrzec [2] şın 
bâbında yarasa südi zikr olınur.

Hafec: Türkçe kıcı derler, yabân hardalıdur. Kavl-i İhtiyârât [3] lâm bâbında leb-
sân zikr olınur.

Hilâl-i meʾmûnî: Mekke ayrugıdur. Adhır deyü elif  bâbında zikr olınmışdur. [4]

Hilâl: Hilâliye ve hilâl otı ve kılır otı derler. ʿArabda sedâ derler ve saʿlîn dahı 
derler. Tohmı nân-hâh [5] gibi olur ve hîşrek626 derler. Büyük râziyâne gibi biter. 
Râyihası ana benzer. Elif  bâbı ibtidâsında [6] âtrîlâl deyü zikr olınan otun nevʿidür.

Halenc: Peren agacı ve peren çalısı derler. Yûnânca [7] erîkâ derler. Baʿzılar çam 
agacı ve pirnâr agacı demişler hatâdur, peren çalısıdur. Her ne kadar büyük [8] olsa 
âdem boyı kadar olur. Süpürge eyledükleri degildür. Bu çalı dahı büyük olur, boz [9] 
olur. Yapragı ılgun gibi olur. Uvacık ve kızılca ve toluca çiçekleri olur. Erken açılur, 
içinde [10] arpa gibi nesneler olur, yumşak olur. Eger yapragını ve çiçegini yaku 
edüp agulu cânavarlar sokdugına [11] ursalar agrısın sâkin eder. Ve eger çiçegin cemʿ 
edüp yag içinde üç hafta güneşde [12] durdukdan sonra ol yagı nıkrîse ve mafâsıl 
agrılarına ve süst-endâmlara sürseler [13] gâyet nefʿ verür.

Hılâf: Sögüd agacıdur Türkî; bîd Fârisî; hılâfâ Süryânî; îtîyâ [14] Rûmî; safarhalûs 
Yûnânî; sâlîs Lâtîn; vaydın Mâcar, Nemse; sâlaze İspânyâ; [15] sâvuleş Fırânca; 
ʿarâvâ ʿİbrî; safsafâ ʿİbrî, kavl-i Temîmî; artâvîrûy627 Süryânî; sâlîcî [16] Afrîkî; salic 
Lâtîn; bîd-dâr Fârisî; irtâ628 Yûnânî; kebûde Fârisî. Bunun çiçegine Fârisde [17] 

626 N. خيشرك ; H. خشيرك
627 N. ارطاويروى
628 N. ارطا
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müşk-bîd derler. Minhâc kavli üzere sögüd agacı safsâf  nevʿindendür. Ve Belhî 
olan [18] sögüte behrâmec derler. Be bâbında zikr olınmışdur. Sögüdün samgı yap-
ragından çıkar, andan alurlar. [19] Ve sögüdün eyüsi su ve dere kenârlarında olur. 
Zîrâ sögüt birkaç nevʿ vardur. Baʿzılar bu nevʿine [20] sorgun derler. Çiçegi olur. 
Sögütün ise çiçegi olmaz derler. Sögütün tabîʿatı bârid [21] ü yâbisdür. Kavl-i Ebû 
Cerîh ve sâhibüʼl-ʿAkâkîr hâr u ratbdur. Yemişi ve yapragı ikisi dahı kâbızdur. [22] 
Tecfîfi dahı vardur. Bunun köki gâyet müceffifdür. Kanı tutar. Bundan yaş iken 
zımâd edeler. [23] Ve yapragınun samgı gâyet yaraları onıldur. Ve külini sirke ile 
sigile ve nemleye zımâd eyleseler [24] müfîddür. Ve emcek şişlerine tâzesini uralar. 
Ammâ yara oldukdan sonra sögüdün [25] dallarını yakup külini ekseler yaramaz 
ve çürük etlerin yiyüp yeniden et bitürür. Cümle yaramaz [142b] [1] yaralara ki 
eger seretân ve eger âkiledür, cümlesine sögüt küli gibi olmaz. Bu makûle yaralar 
ki [2] göreler ʿufûneti ve siyâhlıgı vardur, elbette seretâna veyâhûd âkileye döner. 
Kırk elli gün onılmaya, [3] lâ-büdd eyü yara ve eyü çıban degildür. Çok tutmak 
hatâdur, tîmâr gerekdür. Sögütün külini ekeler, [4] çürük etlerin yer, baʿde münâsib 
merhem ile bitüreler. Ammâ sögütün küli gâyet kuvvetlüdür. [5] Yara olmaduk yere 
degürseler aslâ nişân bile etmez, ammâ yaş yara üzerine kosalar tîz-âbdan, [6] eger 
kuvvetde eksik ise jengârdan ziyâdedür. Üvez-i kebîr kadar vardur. Fiʼl-cümle âkile 
yarasına [7] sögütün külinden muvâfık nesne olmaz, ammâ çok koyalar. Çürük eti 
kalursa bir defʿa [8] dahı koyalar. Kâbil olursa yaranun etrâfına hamîrden yâhûd 
gil-i ermenîden halka gibi edeler [9] ki etrâfa ol sögüt küli yayılmaya. Eger sögüt 
yapragı suyını kurdeşene ve çiçegi ve [10] kabarcıklara hammâmda yusalar gâyet 
muvâfıkdur ve münâsibdür. Ve başı yusalar baş agrısın [11] giderür. Ve kulaga mâd-
de inüp aksa yapragınun suyını kulaga tamzursalar müfîddür. [12] Ve yemişini göze 
darb tokınsa siyâh eser eylese, üzerine yaku edeler, çok tutmayalar. Eserin giderür. 
[13] Ve baʿzı kimesneler hatunınun gerdânını veyâ gayrı bedenini emüp siyâh eser 
eyleseler bunun [14] yemişinden sürseler giderür. Kan eseri var ise alur ve kan giden 
kimesnelere dahı müfîddür. [15] Ve samgı göz hîresine ve zaʿf-ı basara muvâfıkdur. 
Ve suyı ciger süddesine ve yerakâna yigirmi [16] dirhem mikdârı içüreler. Ve bu 
sögütün çiçeklisi olur. Çiçegini koksalar issi mizâclu kişilerün [17] dimâgın eyü eder 
ve safrâ süddelerinden olan baş agrılarına münâsibdür. Ve eger vaktinde [18] çiçe-
gini devşürüp sîsâm ile terbiye edüp yagını çıkarup gâyet râyihalı [19] latîf  yag olur. 
Dühnüʼl-hılâf  derler, maʿrûfdur. Kavl-i İshak sögüdün onsuzca [20] kemücüklere 
ziyânı vardur, illâ gülâb ıslâh eder. Kavl-i sâhib-i Takvîm sovuk dimâga ziyânı [21] 
vardur, illâ merzencûş ıslâh eder. Kavl-i sâhib-i ʿAkâkîr sinirlere ziyânı vardur, illâ 
[22] bâd-âverd ve fâgıyye ıslâh eder.

Halbây: Tana çadırı derler. Yûnânca kınna derler. Kaf  bâbında [23] kınna deyü 
zikr olınur.
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Hall: Sirkedür Türkî; sirke Türkî, Fârisî; türüş-şîre Fârisî; [24] halâ629 Süryânî; iksîdî 
Rûmî; fîlîkûn Yûnânî; îglîkâdî Rûmî; asetûm Lâtîn; [25] essîgasî Mâcar, Nemse; 
vînâgrî İspânya, Fırânca; hômes ʿİbrî; behdek630 Kürd; hâl [143a] [1] Süryânî; 
iltiyûs631 Yûnânî; ahît632 Lâtîn; sik-i ʿacem ʿAcem; sîk Hindî. Sirke harâretden [2] 
ve bürûdetden mürekkeb cevherüʼt-tâfiyyesi vardur. Baʿzılar bürûdeti harâretine 
gâlibdür demişler, esahh [3] kavildür. Bürûdeti dahı vardur. Aʿlâsı hamrdan dönüp 
sirke olandur. Tabîʿatı üçünci derecede [4] bârid ü yâbisdür. Baʿzılar evvelde bârid, 
üçüncide yâbisdür demişler. Gâyet kurudıcıdur. Eger [5] yaraları sirke ile yusalar 
pâk eder ve belki teşennücden saklar ve issi miʿdelere dahı muvâfıkdur. [6] Ve vebâ 
günlerinde suyla karışdurup her gün beş altı dirhemin içseler {miʿdelere muvâfıkdur 
[7] ve vebâ günlerinde suyla karışdurup beş altı dirhemin içseler}633 mizâcı karışdurmaz, bir 
[8] karârda tutar. ʿUfûnet cânibini red eder ve iştihâyı açar ve safrâvî mizâca ve issi 
mizâclulara [9] hoş gelür, muvâfıkdur. Eger gülâbla issice edüp agızda mazmaza 
eyleseler dişleri muhkem eder. [10] Ve yün pâresiyle ısladup issi şişlere ve yaralara 
ursalar muvâfık gelür. Ve bedende [11] nemle ve humre ve cereb makûlesinden pey-
dâ olsa yaraları pâk eder, onıldur. Ve âteş yanugına [12] ve demregüye ve bevâsîre ve 
dâhısa ki Türkçe kurulgan derler, baʿzı muvâfık edviye ile [13] merhem edeler, nefʿ 
verür. Ve fâsid ve yenür âkile yaralarını dâʾim sirke ile yusalar [14] müfîddür. Ve eger 
güneşden hâsıl olan baş agrılarına dürtseler ve gül yagı ve[yâ] gülâb [15] katsalar ve 
başa sürseler müfîddür. Ve buhârı istiskâya ve kulak agrılarına ve sagırlıgına [16] ve 
kulak kurdına nâfiʿdür. Ve kulak gürüldüsi içün issice edüp tamzursalar [17] veyâ fetîl 
edüp soksalar gâyet nâfiʿdür.

Hallüʼl-ʿunsul: Ata soganı sirkesi [18] Türkî; ʿunsul sirkesi Türkî; eskîl sirkesi Türkî; 
sirke-i ʿ unsul Fârisî; sirke-i [19] piyâz-ı mûş Fârisî; halâ kâtal dîbâ634 Süryânî; akîtûn635 
iksîdî Rûmî; pâlûnûs [20] fîlîkûn Yûnânî; asetûm sîlnûm Lâtîn; merzirbîl essîg Mâcar, 
Nemse; vînâgrî [21] del bâdânâ İspânya; vînâgrî estâbûlyye636 Fırânca; homôs vâsal 
nedâ637 ʿİbrî; kalîl638 sîk [22] Hindî. Yabân soganı sirkesi rebv öksürügine ve nefes tar-

629 N. خال
630 N. بهدك
631 N. التيوس
632 N. احيط
633 Tekrar edilmiştir.
634 N. خالقاطل ديبا
635 N. اقيطون
636 N. استابوليه 
637 N. خموس اصل ندا
638 N. قليل
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lıgına ve ʿ ırkuʼn-nisâya nâfiʿdür. [23] Eger mazmaza eyleseler diş diplerin berkidüp ve 
âvâzı sâfî eder ve agız kokusın dahı [24] giderür. Bundan içmek istedüklerinde seherî 
iki dirhem içeler. Kulak geç işitse veyâhûd [25] yarası olsa kulaga tamzursalar müfîd-
dür. Ve seherî göze sürseler gözün hîresin giderür. [143b] [1] Ve eger miʿdede taʿâm 
hazm olmamış olsa yâhûd miʿdede agrısı olsa dahı muvâfıkdur. Sarʿı [2] olanlara 
dahı içürseler münâsibdür. Ve sevdâ galebe edenlere ve mesânesinde taş olanlara 
gâyet [3] nâfiʿdür, husûsan hastalıkdan kurtulmışlar olalar, gâyet muvâfıkdur. Sinir 
agrılarına [4] ve baş agrılarına dahı fâʾide eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Halâl: Hurmânun salkımınun gılâfı [5] veyâhûd ibtidâ zâhir olsa halâl andan sonra 
beleh derler. Her biri mahallinde beyân olınmışdur. [6] Ehl-i Medîne sedî derler ve 
vâdî-yi ehlü’l-Karî siyâb derler. Yeşil iken talʿa dedükleri [7] anun içinde olur. Hâm 
iken kâbızdur, olmış olsa müshil olur.

Huld: Kör sıçan ve gözsüz [8] sıçan ve köstebek sıçanı derler. Baʿzı gözsüz köpek 
derler ve körsi dahı derler. Fârisîde [9] mûş-i kûr derler. Şîrâz’da engüşt-burek derler. 
Ve baʿzı lügât üzere kezîz derler. Yer altında [10] olur. Baʿzılar bu hayvânun kulagı 
kanını, ammâ İbni Baytâr kuyrugını kanını der, hanâzîr marazına [11] ursalar gi-
derür. Kavl-i İhtiyârât başını yakup bir mikdâr kulkatâr ile sahk edüp [12] burnına 
üfürseler yaramaz kokusın giderür. Ve eger yukarı tutagın rubʿ isitmesi olan [13] 
kişinün boynına asakosalar şifâ bula. Eger beynisin gül yagıyla karışdurup barasa 
ve [14] behaka ve demregüye ve uyuza ve çıgıda ve hanâzîre ursalar fâʾide eder, 
giderür. Ve’l-hâsıl bundan [15] her ne çıkarsa cümlesine fâʾide eder.

Huller: Mürdümük ve fik derler burçak gibi dânedür. [16] Hulubbâ ve hulbân der-
ler ve harak dahı derler. Baʿzı yerlerde vâfir olur. Etmekle ve yalınuz dahı yerler. 
Ve [17] tâzesin ve çigin dahı yerler. Ammâ devvâr getürür derler. İhtiyârât sâhibi 
dahı devvâr getürür der. [18] Yezd ve Kirmân nevâhîsinde çok biter imiş. Anlarun 
lisânı üzere kirev derler ve Şîrâzîler meşû derler. [19] Fârisîde fîneh derler. Bunı her-
bâr yemek muʿtâd olanlara aksaklık getürüp leng eder derler. [20] Tabîʿatı bârid ü 
yâbisdür. Ve gıdâsı az verür. Ve yaramaz kan ve sevdâ hâsıl olur ve sinirlere ziyân 
[21] eder ve neffâhdur. Nihâyet bişmiş suyından ʿasel ile içseler bagırsakdan yaramaz 
hıltı sürer, çıkarur. [22] Ve hayzı akıdur ve sînede olan fezalâtı tahlîl eder. Ve baʿzılar 
öküzlere burçak yerine [23] verürler, gâyet semürdür. Ve bir nevʿi dahı olur. Bundan 
büyük olur, dâneleri büyücekdür. [24] Mürdümügün berrî nevʿidür, ana şevîle derler. 
Hattâ ʿavratlar südleri artık olmak içün yerler.

Hulbân: [25] Şeyh Dâvud kavli üzere kıssâ ve mâʾü’l- kıssâdur.

Hamr: Kekremsi Türkî; süci Türkî ve ʿArabî; mâʾü’l-ʿıneb [144a] [1] ʿArabî; mü-
dâm-ı ʿarabî ʿArabî; râh ʿArabî; mul ʿArabî; sahbâ ʿArabî; tılâ ʿArabî; ʿukâr ʿArabî; 
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kahve ʿArabî; [2] karkaf  ʿArabî; rahîkî ʿArabî; nebîz ʿArabî; şarâb Fârisî; sîkî Şîrâzî; 
mey Fârisî; [3] hamrâ Süryânî; kırasî Rûmî; enârîn639 Yûnânî; vînûm Latîn; veyn 
Mâcâr, Nemse; vînô [4] İspânya; vîn Venedîk; yâyn ve hamr ʿİbrî; hamiyyâ ʿArabî 
ve Süryânî; bekmâz Fârisî. Kızıl [5] ve tatlu şarâb mukavvîdür, ana şarâb-ı laʿl derler 
ammâ rakîk olmak gerekdür. Az içseler mukavvîdür. [6] Ve sarılıkdan kızıllıga ve 
karalıga mâʾil olan şarâb dahı mukavvîdür, ana şarâb-ı zümürrüd [7] derler. Ammâ 
keyfi tez gelür ve harâreti çokdur ve sudâʿı dahı vardur. Lâzım gelse suyla içseler 
ve az [8] içeler. Ve ak üzüm ki gâyet resîde ola veyâ misket üzüminden şarâb edeler. 
[9] Râyihası latîf  ola, ana şarâb-ı reyhân derler. Baʿzılar şarâb bu degildür, buna 
şarâb-ı [10] tîb derler dediler. Ve bu zikr eyledügümüz şarâblardan müselles gibi 
bozun ederlerse [11] her kim içerse anun mizâcına göre edeler. Hemân çarşu ve 
bâzâr bozunı gibi olmasun. [12] Mizâcı harâretlü ve kanı yanmış kimesneler içerse 
alma ve emrûd gibi mizâcına muvâfık yemişler koyalar. [13] Ve mukavvîye muhtâc 
eylese tüffâh ve issi yemişler kata. Eger mizâcı sovuk kişiler yese ana göre mukavvî 
[14] ve issi otlar karışduralar. Ve bundan içdüklerinde dört sâʿat taʿâma ve suya sabr 
edeler. [15] Cümle mukavvîler üzerine taʿâm yemek ve su içmek kuvvetin bâtıl eder, 
âgâh olalar. Ve şarâbun [16] âʿlâsı oldur ki kıvâmı muʿtedil ola ve levni sarırak ola. 
Ammâ hamr ve süci yâd olınmak lâzım gelse [17] müselles deyü yâd ederler. Müsel-
les dedüklerini min aslihi tabh etmek güçdür. Fârisîde mey-puhtec [18] derler yaʿnî 
mey-puhte demekdür. Bunun sınıfı yine müselles degildür, bozun dedükleridür. 
Müselles oldur ki [19] tatlu şîreden kaynadup tekrâr şîre katup bişürüp aslı gibi tatlu 
ola yâhûd [20] koyu betmez gibi ola, sükkerî olmaya. Ve baʿzılar şîre iken hardal 
katup evvelki hâlde kalup [21] aslâ ekşi olmaz, fâsid dahı olmaz derler. El-hâsıl hall 
ve hürmetine müteʿallik çok söz vardur. Müsellesün [22] aʿlâsı tatlu ola, sükker ver-
meye, şîre iken ne hâlde ise öyle kala. Baʿzı bahâr ile tabh olınursa [23] tabîʿatı hâr 
u yâbis olur. Eger karanfil ve kâkule ve dârçîn ve cevz katılup tabh olınursa [24] 
üçünci derecede hâr u yâbis olur. İssi mizâclulara münâsib degildür. Bi’z-zarûrî 
içerlerse ziyâde [25] su katalar ve az içeler. Hamrun geldük hâline. Tabîʿatı ikinci 
derecede hâr u yâbisdür demişlerdür. Ammâ aslen [144b] [1] tabîʿatları biri birine 
muhâlifdür, zîrâ hamrun envâʿı vardur. Kırmızı ve al ve beyâz ve erguvânî [2] ve 
sarı olur. Ve yeni ve eskisinün tabîʿatı birbirlerine muhâlefeti vardur. Meselâ beyâz, 
harâretlü [3] olur ve gıdâsı az ve inhidârı serîʿ olur. Ve kırmızı ve erguvânî bunun 
hilâfıdur. Ve siyâh [4] şekl şarâb gâyet müsahhindür ve râyihâsı hoş olan şarâbdan 
hoş dem tevellüd eder. [5] Kerih olan hilâfıdur. Ve tatlu şarâb tez hazm olur, tabîʿatı 
sürer, lâkin kendüsi hâzım [6] degildür. Yüregi şişirür. Ve kekre şarâb ki ʿAcemler 
şarâb-ı telh derler, bunun hilâfıdur. Ve tatlu [7] şarâba ekşiler katsalar ve ekşiler [ile] 
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içseler ashâb-ı safrâya nefh verür. Galîz [yani] koyu şarâbun gıdâsı [8] çok olur. 
Rakîki anun hilâfıdur. Yeni şarâb yürek şiş[ir]ür. Eskisinün nefʿi vardur, [9] yenisi-
nün hilâfıdur ve müceffifdür. Ve nâb dedükleri şarâbun keyfi cümlesinden incedür, 
esrâr [10] keyfine yakındur. Şarâb-ı [nâb] dedükleri, agzı çamur ile kapalu boş desti 
olur, şarâb fıçusına [11] veyâhûd şarâb küpine korlar ve desti taşradan şarâbı cezb 
edüp tolu olup [12] andan destiyi çıkarurlar, agzın kırup nâb olur. Keyfi rakîk ve 
humârı cüzʾî olur. Ve ol [13] desti kodukları eger hum ve eger fuçıdur, andan olan 
hamr, ne hamr ve ne sirke olup fâsid olur [14] ve ʿâdetce saru su olur. Şarâbun aʿlâsı 
sarı ve reyhânî mutavassıtü’l-kıvâm ve yeni ve eski arasında [15] dahı mutavassıt ola. 
Sekiz ve on yıllık şarâb eyü olur dedüklerinün aslı yokdur. Yeni şarâb [16] tabîʿatı 
ikinci derecede hâr u yâbisdür. Mutavassıt şarâbun nefʿi oldur ki şehvet-i kelbiyyeye 
ve remed-i balgamiyyeye [17] ve sümûma ve hazma nâfiʿ ve müfîddür. Ammâ eski 
şarâba yeni karışdurup az içerlerse susuzlıgı [18] giderür. Ammâ çok içseler bevli 
idrâr eder ve tabʿı ishâl eder ve gaseyân getürür. Şarâbı çok [19] içmek ʿ akla ve talaga 
ve zaʿf-ı cigere ve bâha ve gıdâ iştihâsına ve nisyâna ve raʿşeye ve buhâra [20] ve gaşye 
ve zaʿf-ı basara ve hummâya ve sekteden havfı veyâ mukaddemâtı olanlara ziyâde 
ihti[y]âc [21] ola. Ve sarʿ ihdâsına zarar ve ziyân eder. Ve müfâcât dedükleri fücʾeten 
fevt olmakdan havf  [22] edenlere, ammâ az içseler, bu cümle müfîddür derler. Aç 
karnına içmek hunnâk ve bogaz agrıları envâʿına [23] yaramazdur ve bu marazları 
getürür. Ve her-bâr şarâbı hatâen çok içseler kayʾ ile çıkara[lar]. Çok zarar etmez 
[24] ve çok buhâr vermez, ammâ sekri gitmez, belki ziyâde olur. Meger ibtidâ sekr 
kemâl bulmazdan evvel kayʾ ederlerse [25] sekr dahı zâʾil olur. Ammâ lahana tohmı 
ile ve koruk rubbı ve fâlûdec sükkeri aʿlâdur derler. Eger tabîʿatı [145a] [1] alup 
kabûl ederse nîlûfer kokmak dahı müfîddür. Ve mahrûrî mizâca hoş-hôr alma ve 
enâr [2] ve mârûl köki ve cümmâr ve talʿa ki hurmâ nevʿidür, mahrûrîler gıdâsıdur 
ve şarâbdan evvel summâkiyye [3] veyâ hısrımiyye veyâ rummâniyye yiyeler.

Hamîr: Ekşi hamîr Türkî; acı hamîr Türkî; mâye-i hamîr Fârisî; [4] hamîrâ Sür-
yânî; pîrô zimî Rûmî; abrô640 zimîn Yûnânî; zûmî Yûnânî; sûrer641 ʿİbrânîyye; [5] 
emtûf642 Berberiyye. Hamîrün tâzeligi ve yaşlıgı ve kurılıgı tuzınun az ve çoklugına 
[6] baglıdur. Ve tâzesinün tabîʿatı ikinci derecede hârdur. Ve bayat hamîrün tabîʿatı 
üçünci derecede [7] hâr u yâbisdür. Bu takdîrce hamîrün harâret ve bürûdetden 
mürekkeb kuvvet-i mütezâddesi [8] vardur. Bürûdeti ekşiligindendür ve harâreti 
ʿufûneti cihetindendür ve harâret-i tabʿı tuzından [9] ve unındandur. Ve cilâsı dahı 
vardur. Bedenün ʿumkından ve beden zâhirinden balgamî mâddeleri [10] cezb eder. 

640 N. ابرو
641 N. سورر
642 N. امتوف
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Andan mâʿada muhallil ve munzıcdur, şişleri tahlîl eder ve tanzîc eder. ʿAle’l-husûs 
[11] ayakda ve tabanda olan şişlere tuz ile karışdurup yaku edeler, muvâfıkdur. [12] 
Ve çıbanlara dahı ursalar agızların açar. Ve hamîri su içinde ısladup ol suyı iki 
sâʿatden [13] sonra süzüp bir danik tebâşîr ve bir kîrât zaʿferân ve bir danik şeker 
zamm [14] edüp ol sunun otuz altı dirhemine beş dirhem limôn suyı katup içseler [15] 
humârı sâkin eder ve susuzlıgı dahı giderür. Ve eger hamîri sovuk su ile ezüp ol [16] 
sunun dört bölüginde bir bölügi kadar benefşe yagı katup gargara eyleseler bogaz 
[17] içinde olan şişleri giderür. Ve hamîri ezüp azacık sirke katup içseler içi [18] kabz 
edüp ve ishâli katʿ eder.

Hamel: İhtiyârât kavli üzre sûrıncâna [19] derler. Sin bâbında sûrıncân deyü zikr 
olınur.

Hamân: Mürver agacıdur. Bunun hakkına [20] eger İhtiyârât ve eger Muhammed 
Zekeriyyâ ve gayrılar çok ihtilâf  edüp baʿzılar yemişine ve baʿzılar [21] çiçegine ve 
baʿzılar kökine müteʿallik cevâb verüp ve İbni Baytâr başka gûne cevâb [22] ver-
miş, ammâ bu fakîrün vâkıf  oldugı mertebe Yûnân ve Rûmî ve Efrencî müfredât 
kitâblarında [23] dahı buldugum budur ki üç yüz otuz üç sürh rakamlu musavver 
kitâbdan tasvîrini ve birkaç [24] lisân üzere isimleri beyân olınmış göreler. Bu 
takdîrce hamân dedükleri mürver agacıdur. [25] Tutalum ki Hindistân diyârınun 
dahı mürver agacına hamân demiş olalar, zîrâ ekser müfredât sâhibleri [145b] 
[1] hamân Hindîdür demişler. İmdi maʿlûm ola ki mürver üç dürlü olur. Bir nevʿi 
bôstânî ve bir nevʿi [2] berrî ve bir nevʿine su mürveri derler. Üç nevʿinün 333 sürh 
rakamlu varakda tasvîri [3] görile. Berrî ve bôstânî nevʿine büyük hamân ve küçük 
hamân derler. Küçük hamân dedüklerine [4] Yûnânîler hâmâ aktî derler. Ve batîne643 
ve yezka derler. Ve ʿArabî lîsânı üzere yefkatî ve yezka derler. Ammâ [5] İbni Baytâr 
yezkî demek Lâtîn lisânı üzeredür der. Ve hamâna Rûmîler hâmâ aktî derler. [6] 
Lâtîn lîsânı üzere sâmiyûkûm derler. Ve Macâr ve Nemse lîsânı üzere hôluder 
derler. [7] Fırâncalular suvuyr derler. Ve İspânyalular sâyûkô derler. Ve İhtiyârât 
ve İbni Baytâr ve baʿzı [8] müfredât ashâbı zikr eyledügi hamânun zerdâlî gibi ye-
mişi olur derler. Ve baʿzılar meneviş [9] yemişine ve büyük butm yemişine benzer 
yemişleri olur derler, ol nevʿi dahı başkadur. Gerçi [10] mürver nevʿindendür, ammâ 
ol üç nevʿ mürverden gayrıdur derler. Ve ekser Hindîler Hindîdür derler. Ana [11] 
dahı ʿArabîde hâme aktî derler ve hâmâ aktî demişler, ammâ Yûnânî lisânıdur, 
mahallinden görilmişdür. [12] Rûmîler dahı kezâlik hâme aktî derler. Lâtînler ebûlûs 
derler. Mâcar ve Nemse atînak derler. [13] İspânya’da yezgûs derler. Bu nevʿi yalınuz 
bir dal gibi agaçdur. Yemişlü nevʿi ki zerdâlû ve [14] yâhûd meneviş yemişi gibi olur. 
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Dedügimüz bu nevʿdendür. Bu nevʿine Lâtînler ferâgûlâ derler. İmdi [15] bu mahal-
de maksûdumuz olan hamân nevʿinün büyücek ve küçük nevʿi kurudıcıdur. Ve [16] 
şişlere baş verdürür veyâhûd tahlîl eder ve tahlîli dahı iʿtidâl üzeredür. Ve küçük 
[17] nevʿinün kuvveti dahı sovuducıdur ve ishâl edicidür, lâkin miʿdeye yaramazdur. 
Ammâ eger yapragını [18] kaynatsalar yabân tere gibi balgam ve sevdâ ishâl eder. Ve 
dallarınun tâzesini kaynadup [19] içürseler yine bu ʿameli eder. Eger kökini şarâbla 
içüp ve taʿâmla yeseler istiskâya gâyet [20] fâʾide eder. Ve efʿâ yılan sokdugına içür-
seler gâyet nâfiʿdür. Eger suyında ʿavratlar otursalar [21] rahm berkligini yumşadur. 
Ve yemişlüsinün yemişini şarâbla içseler gerü rahme fâʾide eder. Eger kıllara [22] 
sürseler siyâh eder. Ve tâze yapragını arpa unıyla ısladup ve karışdurup şişlere [23] 
yaku eyleseler ve âteş yanugına ve kuduz kelb ısırdugına dahı ursalar gâyet nâfiʿdür 
ve muvâfıkdur. [24] Ve keçi yagıyla nıkrîs agrısına yaku etseler münâsibdür. Ve suyını 
içseler kemükler sındugına fâʾide eder. [25]

Humhum: Elif  bâbında argâmûlî deyü ve hı bâbında humhum deyü zikr olındı. 
Ammâ Şeyh Dâvud kavli üzere [146a] [1] hubbâzîdür ve Mâlâ Yesiʿ kavli böyledür.

Hamsetü evrâk: Ayıd agacına ve yapragına dahı derler. Zel [2] bâbında zû-ham-
setü evrâk deyü zikr olınur. Fencengüşt deyü fe bâbında zikr olınur ve penc-engüşt 
[3] deyü pe bâbında dahı zikr olınmışdur. Türkçe beş barmak derler. Ammâ beş 
barmak derler bir ot dahı [4] vardur, ot kısmıdur. Ol ot bentâfilun deyü zikr olınmış-
dır, ol bir otdur. Ammâ bu [5] zikr olınan ayıd agacıdur. Zîrâ ol ota dahı zû-hamsetü 
evrâk demişler.

Humâhân: Türkçe [6] demür sandalı derler, bir kara taşdur. Ve sandal-ı hadîdî 
dahı derler. Erkegi ve dişisi olur. [7] Erkegi gâyet berk ve boz reng olur. Eger bi-
legü ile ezseler sarı zırnîh gibi rengi çıkar. [8] Ve dişisi yumşak olur ve cevheri aʿlâ 
oldugından naʿîm olur. Meselâ bu nevʿini ezseler [9] zencefre gibi kırmızı [reng] 
çıkar. Bu taş demür nevʿidür derler. Fârisîde dahı buna humâhan derler. [10] Tabîʿatı 
bâriddür. Baʿzı şişlere ve kızıllu ʿalâmetler ʿilletlerine ve dögilmiş ve zûr çekmiş be-
dene [11] sürseler nâfiʿdür. Eger erkek ve eger dişisini tavuk tügi ile süreler bedenün 
sancuların [12] ve agrıların sâkin eder. Ve göze dürtseler şişlerin ve agrıların giderür. 
Ve eger ezilmişinden [13] içseler iç agrısın dahı sâkin eder.

Handerîl: Yer sakızı bu otun budaklarında hâsıl [14] olur. Hindibânun bir nevʿi-
dür. Cümlesinden acıdur. Yaprakları yine bôstânî hindibâya benzer, [15] ammâ 
gâyet acıdur. ʿArabîsi yaʿzîd ʿArabî; hindibâ-yı deştî-yi telh Fârisî; hunderilyâ 
Rûmî; [16] hundurîlâ Lâtîn; lecôgâs dentre lûs belânos644 İspânya; letrûn645 Fırân-
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ca. Bu ot [17] yabân güneyiginün gâyet acısı vardur. İki nevʿ olur. Ol ot tasvîrinde 
görilür ki [18] yine hindibâ nevʿindendür. Çiçegi ve dalları dahı fi’l-cümle yabân 
hindibâsına benzer. Bunun dalı arasında [19] mastakî gibi samgı olur ve otınun 
kuvveti yine hindibâ kuvveti gibidür. Eger bunun sakızını sahk [20] edüp mürr-i 
sâfî ile karışdurup ve bir beze bulaşdurup zeytûn kadarını [21] ʿavrat kendüde gö-
türse hayzı akıdur. Ve eger otını ve kökini bile dögüp ʿasel ile [22] karışdurup ve 
kurslar edüp baʿde suyla ezüp ve natrûnla karışdurup behaka [23] sürseler behakı 
giderür. Ve samgını gözde biten ziyâde kıllara kosalar fâʾide eder. Ve kökinün 
[24] suyı dahı bu ʿameli eder. Ve yapragını dahı bir dikencik ile delüp anda hâsıl 
olan yaş suyını [25] ziyâde biten kıllara sürseler yine bu ʿameli eder. Eger şarâbla 
içseler tabʿı dutar. Ve iki [146b] [1] dirhemin içseler ve tılâ dahı etseler agulu 
cânavarlara fâʾide eder. Ve eger samgını kâsnî suyıyla [2] karışdurup göze çekseler 
sebel ʿilletin ve gayrı zahmetlerin dahı giderür. Ve yapragı suyını [3] bevâsîre tılâ 
eyleseler fâʾide eder.

Handerûs: Kızılca bugday Türkî; rûmî bugday Türkî; kullâm ʿ Arabî; [4] gendüm-i 
rûmî Fârisî; hınta-ı rûmî ʿArabî; kâkül Fârisî; kâmel646 Süryâni; hıntâ rûmîyâ 
Süryâni; [5] alsûtis647 Yûnânî; âlikyâ648 Lâtîn; kûndurûsî Rûmî; hâlâvun Kadîm. 
Bu ot çogana [6] benzer ve budakları olur, yapragı olmaz. Bu kızılca bugdaydan 
cüllâb ederler. O cüllâba cüllâb-ı [7] handerûsî derler, kâbızdur. Handerûsun tabîʿatı 
Fûles kavli üzere hâr u ratbdur ve [8] lezcdür. Ve gıdâsı bugday gıdâsından dahı 
sovukdur ve azdur. Ammâ aʿlâ gıdâsı vardur, belki [9] pirincden dahı yegdür. Tabʿı 
tutar, miʿdeye aʿlâdur. Eger sirke ile karışdurup ve bişürüp [10] tâze çıbanlu uyuza ve 
tırnak yarıldugına ursalar gâyet muvâfıkdur. Ve bişürüp [11] suyın bagırsak çıbanı 
içün hukne ederlerse gâyet münâsibdür. Ammâ sevîki miʿdeden [12] geç geçer. İllâ 
râziyâne ve şeker ıslâh eder. Eger sevîkini zaʿferânla yüzde olan kelefe [13] sürseler 
giderür. Eger kuduz it taladugına dahı ursalar fâʾide eder. Kavl-i [14] Dımışkî bunı 
çig yeseler yâhûd ögütmeden yeseler yürekde kurt hâsıl olur. [15]

Hunsâ: Çirişlik otı derler. Kökinden çiriş olur. İşrâs deyü zikr olınmışdur. [16] Ve 
aslü’l-hunsâ dahı zikr olınmışdur. Bervâk ʿArabî; tiklîlis Berberî; fîklîlis Berberî; 
[17] anbârlikas649 Yûnânî; alhâ650 Endülüs; giyâ-yı şirâs Fârisî; ʿayzevî651 Süryâni; 

646 N. كامل ; H. كامك
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648 N. آلقيا ; H. اليقا
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kaklûtîn652 [18] Rûmî; fûrâsiyâ Yûnânî; asfôzelû Rûmî; hâstûlâzecâ653 Lâtîn; gûlet 
vedures [19] Mâcar, Nemse; gâmûnis İspânya; ferûzîlis Fırânca. Bu otun yapragı 
pırasa yapragına benzer. [20] Ak şekl çiçekleri olur, köki müdevverce olur. Tabîʿatı 
hâr u yâbisdür. İshâk bâriddür demiş, [21] ammâ baʿîddür. Eger bunı içseler bevli 
ve hayzı yüridür. Eger gögüs agrısıyçün iki dirhemin [22] şarâbla içseler fâʾide eder. 
Ve bögrek agrısına ve öksürüge dahı müfîddür. Ve kökini bir el [23] ayası kadar ye-
seler tez kusdura. Eger kökini yakup külini dâʾü’s-saʿlebe ursalar kılların [24] bitüre. 
Eger bunun kökini müce[vve]f  edüp ve içine zeyt koyup âteşe gömüp [25] bişürseler 
sovukdan olan yaruklara fâʾide eder ve âteş yanugına dahı müfîddür. [147a] [1] 
Ve bu yagdan kulaga tamzursalar agrısın sâkin eder ve sagırlıgın giderür. Bunun 
[2] yapragın ve çiçegin cânavarlar ısırdugına zımâd eyleseler gâyet muvâfıkdur. Ve 
şarâb çökegi [3] ile kaynadup çıbanlara ve emcek ve hâyada olan yaramaz yaralara 
ursalar müfîddür. [4] Ve sevîk ile karışdurup issi şişler ibtidâsında yaku olınsa gâyet 
münâsibdür. [5] Ve suyını sıkup kulagun muhâlif  tarafına ki diş agrısınun hilâfında 
olan tarafına [6] tamzursalar diş agrısın sâkin eder. Ve ak behaka güneşde sürseler, 
ammâ evvel bez ile [7] tamâm ovalar andan süreler, eger kökini dahı sürseler fâʾide 
eder. Ve eger yemişini ve çiçegini şarâbla [8] içürseler ʿakreb sokdugına müfîddür. 
Bunun cümlesinün suyı tabʿı akıdur. Ve köki [9] temregüye dahı tılâ olınsa müfîddür. 
Ve eger bunı sahk edüp ʿasel ile karışdurup yürek [10] agrısı ve sancusı envâʿına 
ve yüregün üzerine yaku edeler, müfîddür. Eger dallarun ısladup [11] ve meslûka 
edüp sirke ve zeyt ile yeseler yerakâna ve istiskâya muvâfıkdur. Ve bundan [12] çok 
yeseler sevdâ getürür, illâ temr-i hindî ve koruk suyı ıslâh eder. Eger kökini yumşak 
[13] dögüp tekrâr harîrden geçürüp ve tûtiyâ edüp göze çekseler gözün yaşını ve 
kapaklar [14] göyündügini ve ak ʿilletini giderür. Ve suyını isfîdâcla âteş yanugına 
sürseler fâʾide eder. [15]

Handerîkûn: Handîkûn dahı derler. Bir kuvvetlü şarâbdur ki mikdâr-ı şerbeti 
Şeyh Dâvud [16] kavli üzere on sekiz dirhemdür. Bu şarâbun kuvveti yedi yıl bâkî-
dür. Sümûmâta pân- [17] zehr ile ve pân-zehr yerine verürler. Ve çok emrâza nefʿi 
vardur. Ve çok issi otlar ile ederler. [18] Ammâ her nüsha sâhibi bir gûne yazmışlar. 
Cümlesinden Şeyh Dâvud terkîbi yegdür.

Hunfesâ: Tonuzlan [19] böcegi derler. Ve osurgan böcegi dahı derler. Ve baʿzılar 
necesi yu[va]lak eden böcekdür der. Şîrâz’da [20] hurvek terken654 derler. Yûnânî-
ler rûmâlî derler. ʿArabda zarbân ve dertân dahı derler. Tabîʿatı hâr u ratbdur. 

652 N. ققلوطين
653 N. هاستوالزجا ; H. هاستوالرجا
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[21] Eger zeyt yagıyla agrıyan kulaga kaynadup tamzursalar fi’l-hâl agrısın sâkin 
eder. Ve eger [22] zeyt ile şöyle sahk edüp tamzursalar yine bu ʿameli eder. Havâss-ı 
İbni Zühr’de böyle beyân [23] olınmışdur ki hunfesâyı gül yapragına sarsalar helâk 
olur, ammâ helâkinden sonra gerü neces içine [24] kosalar yine hayat bulur. Eger 
bu böcek başını gögercin yuvasına kosalar gögercinler [25] perâkende olmayup ve 
ekser anda [cemʿ] olalar. Ve eger hunfesâ böceginün gerüsini kesüp içine sürme-
dân [147b] [1] mîli sokup andan [ol göz mîlini] göze çekseler göze kuvvet verür 
ve dumanın gidere. Ve eger her-bâr [2] zeyt ile kaynadup kulaga tamzursalar yeni 
sagırlıgı gidere. Ve zeyt yagında ısladup [3] ol yagı bevâsîre ve dânelerine sürseler 
dânelerin giderür. Eger bunı nîm-kefte edüp [4] ʿakreb ısırdugına sarsalar agrısın 
sâkin eder. Ve bu böcek ile kaynamış yagı [5] ʿırku’n-nisâya sürseler sâhib-i Takvîm 
kavlince ʿazîm nefʿ verür. Ve yagını ve suyını kulaga [6] tamzursalar sarʿa fâʾide eder. 
Ve bogaza sülük gitse düşürür, ammâ cigere zararı vardur. [7] İllâ ayva ıslâh eder. 
Bunun bedeli tesbîh böcegidür.

Hınzîr: Türkçe tonuz derler. Kara cânavar [8] dahı derler Türkî; hûk Fârisî; hınzîrâ 
Süryânî; gûrûnî655 Rûmî; pôrkô cümle Efrencî; [9] pâleb Berberiyye; bôzke Lâtîn; 
hınzîr ʿİbrî; bûrsâ Hindî; gâlûs Yûnânî. [10] Hınzîrün cigerinün tabîʿatı ratbdur. 
Tâze iken haşerât ısırdugı mahalle iki yarup [11] ursalar nâfiʿdür. Ve eger şarâbla ka-
vurup yedürseler ve tılâ dahı eyleseler cümle yılanlar ısırdugına [12] dahı fâʾide eder. 
Ve bevlini sarʿ içün bir mikdâr içürseler nâfiʿdür. Ve talagını dahı talagı olan [13] 
kimesnenün gece talagı üzerine koyup ertesi çıkarup duhân olan yere asa [14] kosa-
lar ol hınzîrün talagı nâ-bedîd oldukca bunun dahı talagı gider. Kanı demü’l-hınzîr 
deyü [15] dal bâbında zikr olınur. Ve ödini yaramaz çıbanlara ve kulak çıbanlarına 
ve sâʾir fâsid yaralara [16] istiʿmâl edeler. Ve yine ödini fülfül ve ʿasel ile karışdurup 
ve dâʾü’s-saʿleb ʿârızasından [17] dökilen kıllara tılâ eyleseler gerü kılların bitürür.

Hûlencân: Karagat Türkî; egri kestâne [18] Türkî; husrev-dârû Fârisî; hûlencân 
Süryânî; kuskûrîdûs Rûmî; tîgîlûn [19] Yûnânî; galîgâ Efrencîyye; felînûbûrîn656 
Yûnânî; husre-dâr Hindî. Bu bir ot kökidür. Yûnân’da [20] olur, Hind’de dahı olur. 
Bunı ekser togan yuvasında bulurlar. Toganlar yuvasın bu [21] kökün otıyla yapar 
derler. Bûkanâ derler ve husrev-dârû dahı derler demişler. Aʿlâsı kalın ve kırmızı [22] 
şekl olur. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. Miʿdeye gâyet aʿlâdur. Kûlunca 
[23] ve kûlunc rîhine ve bögrek agrılarına gâyet muvâfıkdur. Bâhı ziyâde eder ve agız 
kokusın [24] hoş eder ve taʿâmı tez hazm eder. Ol ecilden baʿzı taʿâmlara bundan 
katarlar. Ve ʿırku’n-nisâya [25] dahı fâʾide eder. Ve bu yürek ve mesâne sovuk olsa 
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teshîn eder. Ve katarât-ı bevli tutar ve sovuk [148a] [1] sudâʿa ve sarʿa ve seretâna 
ve hanâzîre ve yaramaz balgamî ve sevdâvî mâddelere nâfiʿdür. Ve yelleri [2] tahlîl 
eder. Ve balgamî mizâca ziyâde fâʾide eder. Ve miʿdede olan rutûbeti giderür. Ve 
tahrîk-i [3] menî ve cimâʿ eder, elbette heyecân getürür. Eger bundan bir mikdâ-
rın agızda tutsalar nuʿût getürür. [4] Kavl-i sâhib-i Câmiʿ eger bundan bir dirhem 
mikdârın sahk edüp ve bir mikdâr süd ile [5] kaynadup aç karnına içseler bâha 
ziyâde kuvvet verür, mücerrebâtdandur. Ve hûlencân her kankı [6] kaba kosalar ana 
sinek konmaz. Ve sovuk cigere ve miʿdeye nâfiʿdür, ammâ kalbe zararı vardur. İllâ 
[7] kesîrâ ıslâh eder yâhûd çok yag ıslâh eder. Kavl-i sâhib-i Takvîm gögse zararı 
vardur. [8] İllâ sandal ıslâh eder. Hûlencânun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Bu-
lınmazsa bedeli kırfe ve karanfildür. [9] Baʿzılar dârçîn ve yarım vezni kadar suʿd-ı 
rûmî bedeldür demişler.

Hûs: Hurmâ ve nârçîl ve bunlara [10] benzer agaçlarun yapragına derler.

Hûlân: Havlân ve hevlân dahı derler. Huzzazdur, zîrâ huzzaz [11] ʿusâresidür. Ve 
Mekkî ve Hindîdür. Hûlân-ı mekkî ve hûlân-ı hindî dahı derler. Zift gibi siyâh [12] 
bir samgdur. Huzzazda zikr olındı.

Hûh: Şeftâlîdür Türkî; tüffâh Fârisî, ʿArabî; şeftâlû Fârisî; [13] dârâkûnî Süryânî; 
rôdâkînô Rûmî; bersîkî Yûnânî; bersikâ mîlâ Yûnânî; afarsîlî657 [14] ʿİbrânî; firisk 
Fârisî; harûrân658 Süryânî; bersîkâ remâlâ659 Lâtîn; [15] bersîk Mâcar, Nemse; beşkûs 
İspânya; beşks Fırânca; apârsak ʿİbrî. Aʿlâsı çekirdekden [16] tez ayrılup yapışmış 
olmaya. Ammâ baʿzılar çekirdegüne mülâsık olan tez hazm olur [17] demişler. El-hâ-
sıl şeftâlûnun tabîʿatı ikinci derecede bârid ü ratbdur ve baʿzılar evvelün âhir [18] 
derecesinde bârid ü ratbdur, müleyyindür derler. Ammâ baʿzılar bişmişi müleyyin, 
çigi azacık kâbızdur [19] demişler. İssi miʿdelülere muvâfıkdur. Ammâ kekre olan 
şeftâlû kâbızdur, eger kurıtsalar kabzı [20] dahı ziyâde olur. Bişmişi yeseler miʿdeden 
ve yürekden akan fezalâtı katʿ eder. Kurısı [21] batiyyü’l-hazmdur. Tâzesi ve bişmişi 
taʿâm iştihâsın getürür. Hâr u yâbis mizâclulara muvâfıkdur, [22] bâhlarını ziyâde 
eder. Muhrika isitmelere şeftâlû yedürmekden havf  edeler, ammâ baʿzı nüshalara 
[23] ve İhtiyârât-ı Bedîʿî’de dahı şeftâlû hummâ-yı muhrikaya nâfiʿdür ve harâretin 
giderüp [24] ve ʿataşını katʿ eder demişler. Ve bunun miʿdede fesâdı dahı vardur, 
ammâ zerdâlû kadar [25] degildür. Ammâ gıdâsı zerdâlûdan galîzrekdür ve rutûbeti 
tez müteʿaffin olur ve müvellid-i balgamdur ve taʿâmdan [148b] [1] evvel yiyeler 
derler. Sovuk mizâclular bundan çok yeseler baʿde zencebîl mürebbâsı yiyeler 
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yâhûd ʿasel [2] yiyeler yâhûd şarâb-ı reyhânî içeler. Eger bunun yapragın yâhûd 
çiçegin dögüp suyın azacık [3] içseler veyâhûd göbek üzerine yaku eyleseler yürekde 
olan habbü’l-karʿ ki ana namâz-bûr [4] kurdı derler, taşra çıkarur. Ve durrâkî şeftâlû 
deyü dal bâbında zikr olınur.

Hûh-ı akraʿ: [5] Sâdec-i hindî deyü sin bâbında zikr olınur.

Hûh-ı fulleyk-i esinne: Kâkuledür. İhtiyârât [6] kavli üzere kâkuledür. Ve hîl-i 
bevvâ dahı dediler ki kâkule-i kûçekdür. İkisi dahı kaf  bâbında [7] zikr olınur.

Hûn-ı siyâvşân: İki kardaş kanı dedükleridür ki demü’l-ahaveyn deyü [8] dal 
bâbında zikr olınur.

Havzehrec: Agı agacıdur. Semmü’l-hımâr dahı derler. Şîrâz’da [9] har-zehre ve 
Fârisîde har-zehre derler. Dıflî deyü dal bâbında zikr olınur.

Hûz: Mukl yapragına [10] ve nârgîl yaʿnî nârçîl yapraklarına ve ana benzer olanlara 
hûz derler. Ammâ Şeyh Dâvud [11] saʿfü’n-nahldur der.

Havâtimü’l-melik: Tîn-i mahtûmdur. Hâtemü’l-melik dahı derler. Tı bâbında 
zikr olınur. [12]

Hayşefûc: Penbe çekirdegidür. Hâ bâbında habbü’l-kutn ve kafda kutn deyü zikr 
olınur.

Hıyâr: [13] Şenhıyârdur Türkî; büyük hıyâr Türkî; kased dahı derler ʿArabî; hıyâr-ı 
bâleng Fârisî; [14] hıyâr-ı bâd-reng Fârisî; vetîr660 angûr Rûmî; hıyârâ Süryânî; 
sekûsîn661 Yûnânî; [15] hatrânîfiyâ Yûnânî, hîrûl Lâtîn; hârye662 Kürdiyye; ketrâgûn663 
Afrîkî; terûs664 Hindî; [16] kûkûmrûn Mâcar, Nemse; melâfifôn kasûs665 ʿİbrî; kalû-
mes666 ve kûmûrâ Temîmî; kîr667 Temîmî. [17] Bu hıyâra ki büyük hıyâr derler, ol bir 
hıyârdan latîfrekdür. Minhâc sâhibi dahı bunı [18] kıssâ dedükleri hıyârdan latîf  ve 
bâridrekdür der. İshak bin ʿİmrân ve dahı baʿzı nüshalarda [19] bunun azacık kabzı 
vardur ve bârid ve sakîl ve galîzrekdür demişler. Tabîʿatı ikinci derecede bârid [20] ü 
ratbdur. Muhrika isitmelerine fâʾide eder. Bevli akıdur, susuzlıgı keser, tabʿı mülâ-
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yim eder ve mahrûrî [21] mizâclularun tabʿını sovudur. Eger bunun suyın sıkup otuz 
kırk dirhem mikdârına [22] on dirhem şeker katup içseler merârî safrâ[yı] ishâl eder. 
Bundan çok yemek [23] yaramaz ahlât tevellüd eder, lâkin bundan yedüklerinde 
küçüklerinden yiyeler, tohmı hurde ola. Gâfıkî [24] kavli üzere bunun lebeni küçük 
hıyâr lebeninden aʿlâdur, ammâ hıyârun cirmi geç hazm [25] olur. Çok yeseler su-
suzlık hâsıl olur. İllâ ʿasel ve mevîzec yâhûd günlük ve nân-hâh ile [149a] [1] olmış 
cevâriş ıslâh eder. Ammâ sirke ile eyledükleri hıyâr gâyet sovuk olur [2] ve harâreti 
sögündürür. İllâ miʿdede çok eglenür. Evlâ budur ki bundan sonra çok [3] taʿâm ye-
meyeler ve koruklu ve yogurtlu aş gibiler yemeyeler ve üzerine su içmeyeler. [4] Eger 
bunun kabugından dört dirhem mikdârın hâmile ʿavrat yese fi’l-hâl [5] âsânlıgla 
togura. Ve küçük hıyâra kıssâ derler. Kaf  bâbında zikr olınur.

Hıyârşenbe:[6] Hıyârşenbedür Türkî; hıyârçenber Hindî; hıyârâşenber Süryânî; 
vefûnîkûs668 [7] Rûmî; bekber Yûnânî; kâsiye fistule Efrencî; kartânuvâ669 Hindî; la-
fist670 Lâtîn; kâsiye[8] Efrencî, İspânya, Lâtîn; fertâlû671 Temîmî; kartâlû672 Temîmî. 
Hıyârşenbe dedükleri Mısır’dan [9] gayrı yerde olmaz derler ammâ Mısrî ve Hindî 
ve Kâbilî olur. Aʿlâsı İhtiyârât [10] kavli üzere Hindî ola ve kâbil-i [ekl] ve siyâh 
reng ve yetişmiş ve içinde [11] olan fülüsi yaʿnî mangur gibi içinde olan şeyʾi berrâk 
ola. Kabugı ince ola ve [12] içinde olan çekirdegi hareket etmeye. Tabîʿatı harâret 
ve bürûdetde muʿtedildür. Baʿzılar [13] bâriddür dediler. Muhallil ve müleyyindür. 
İçerüde olan issi şişlere fâʾide eder ve [14] bogaz veremleri içün dahı gargara eyle-
seler muvâfıkdur. Eger nıkrîse tılâ olınsa [15] münâsibdür ve berk şişlere nâfiʿdür. 
Eger bunı tâze kişnîz suyıyla ve bezr-i katûnâ [16] luʿâbıyla hunnâk ʿilleti içün 
içürseler temr-i hindî ile içüreler. Ve eger rutûbet veyâhûd [17] balgam içün lâzım 
gelse türbüd ile içüreler. Ve yerakân ve issi ciger marazlarına acı mârûl [18] suyıyla 
veyâhûd ʿınebü’s-saʿleb ile içüreler, husûsan ekşûs suyı katalar, [19] gâyet muvâfık-
dur. Ve bunun ishâli bî-zahmetdür. Eger yüklü ʿavratlar bundan içseler [20] ziyân 
getürmez, belki ıslâh edüp ve togururken güç çekdürmez. Hıyârşenbe her-bâr [21] 
yanmış sevdâ ve balgam çıkarur ve tabʿı nerm eder, gögsi ve kûluncı açar. Bunun 
fülüsünden [22] aldukları ʿaselinden beş on dirhem istiʿmâl olınur. Ve cümle müs-
hilîlerden hıyârşenbe [23] ishâli kuvvet-i câzibe iledür. Baʿzılar lezci vardur dediler. 
Ol takdîrce bagırsakları [24] zaʿîf  olanlara evlâ budur ki bunun istiʿmâlinden evvel 
bâdem yagıyla yaglayalar [25] yâhûd bundan baʿzı müshil şerbet edeler. İshak kavli 
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üzere bunı ʿunnâb suyı [149b] [1] ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere miʿdeye 
muzırdur ve gaseyân getürür, illâ [2] mastakî ve enîsûn ıslâh eder. Sâhib-i Minhâc 
kavli üzere bunun bedeli yarım vezni [3] kadarı terencübîndür ve üç vezni kadar 
çekirdeksiz üzümdür. Baʿzılar bunun bedeli üç [4] buçuk vezni kadar çekirdeksiz 
üzüm ve bir mikdâr türbüd katalar dediler.

Hîrî: Mantı çiçegi Türkî; [5] şebboy çiçegi Türkî; sarı mantı Türkî; şebbû-yı 
zerd Fârisî; hîrî-yi zerd Fârisî; [6] hîrûyâ yûbvârak673 Süryânî; anâgûlis674 Rûmî; 
mendelînâ Rûmî; heşmâgûn675 Yûnânî; [7] hîrmaʿ676 Süryânî; necînes677 Yûnânî; 
lûkûyûs Rûmî; vîyâvlâ ilyâ Lâtîn; vuvusveyl [8] Mâcar, Nemse; viyâvlâtâs ermârliyâs 
İspânya; viyâvletâs Fırânca; filyûfâ678 M.; [9] ferdûcilâ679 M.; fereh filâ680 M.; fîsgûn681 
Temîmî. Hîrî dedükleri şebboy çiçegi çok nevʿ olur. [10] Bir nevʿi gök şekl olur, me-
selâ mor gibi olur. ʿAcem içinde ana hîrî-yi hıtâyî derler. Ve bir nevʿi [11] benefşe 
reng olur, ana ʿAcem içinde kîrdenî derler. Ve heft-reng dahı derler, [zîrâ] alaca 
renklü [12] olan şebboy bu nevʿdendür. Ve bir nevʿi kırmızı olur. Anun berrî nevʿi 
vardur. Ana hirâmî [13] derler. Şîrâzîler dervâne derler. Hı bâbında hirâmî deyü zikr 
olınmışdur. Ve bir nevʿi beyâz olur. [14] Taşlu yerlerde çok olur. Gerçi bôstânî nevʿi-
dür, ammâ taşlu yerleri sever. Ekser hisâr [15] ve eski dîvârlarda kendüden biter. Ve 
bir nevʿi sarı olur, Türkçe Mısır benefşesi derler. [16] Etibbâ ekser istiʿmâl edüp yagın 
aldukları bu nevʿdür. ʿAcem içinde ana hîrî-yi şîrâzî [17] derler. Alâsı bu nevʿdür. Ve 
Bagdâd ve Hille ve Mısır’da çok olur. Ol mahallerde bu nevʿine ʿazîfer [18] derler. 
El-hâsıl hîrînün [yaʿnî] sarı şebboyun tabîʿatı hârdur. Baʿzılar evvel derece hâr u 
yâbisdür [19] dediler. Ve baʿzılar ikinci derecede demişler. Eger bunı şemm eyleseler 
galîz yelleri dimâgdan tahlîl [20] eder ve sovuk dimâga ve rutûbâtına dahı nâfiʿdür. 
Eger çiçegini kurutsalar kuvveti eksik olmaz, [21] belki ziyâde olur. Hayzı akıdur ve 
rahm veremlerine fâʾide eder. Ve meşîmeyi ve ölmiş oglanı [22] taşra çıkarur. Ve eger 
suyından hâmile ʿavrat içse içerüde oglancıgı ifsâd eder. [23] Zîrâ bunun harâreti-
nün kuvvetinün fiʿli oglancıgı ifsâd etmekdür. Eger tohmınun ve eger [24] çiçeginün 
kuvveti yeksândur yaʿnî hep birdür. Eger tohmından iki miskâl içseler hayzı [25] 
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akıdur ve miʿdede ve bagırsaklarda olan yellere nâfiʿdür ve ınçkıruk ʿilletini dahı gi-
derür. [150a] [1] Eger ʿavratlar ʿasel ile kendülerinde götürinse sag oglancıgı helâk 
eder ve oglancık ölmiş [2] ise taşra çıkarur. Ve köki dahı yine böyledür, belki dahı 
galîzrekdür. Eger bunı kurıdup [3] sirke ile berk talak üzerine zımâd eyleseler talagı 
arıdur ve nıkrîse dahı zımâdı nâfiʿdür. [4] Ve mafâsılda olan berk şişlere dahı zımâd 
eyleseler müfîddür. Ve bişmiş suyından [5] sirke ile diş agrısıyçün sürseler müfîddür. 
Eger çiçeginden mûm-revgan edüp [6] makʿad ve barmak ve ökçe yaruklarına yaku 
eyleseler nâfiʿdür. Eger ʿ asel ile karışdurup agız [7] içinde olan kulâʿ ʿ illetine dürtseler 
nâfiʿdür. Ve mor ve siyâh şekl olan hîrî ki [8] Şîrâzîler hîrî-yi hıtâyî derler demiş 
idük, anun tabîʿatı muʿtedildür. Başda olan [9] yelleri giderür. Bunun menfaʿatı dahı 
çokdur derler. Ol bir cins şebboylardan dahı artıkdur [10] demişler. Sâhib-i Takvîm 
kavli üzere sarı şebboyı şemm etmek yaʿnî kokmak [11] sudâʿ hâsıl eder. İllâ gül yagı 
ve sirke ıslâh eder der.

Hayzurân: Şeyh Dâvud çînî [12] agacıdur der ve Mâlâ Yesiʿ âs-ı berrî demiş der.

Hîrûc: Ebegümecidür. Fârisîde hurû derler [13] ve kıddîmü’l-mülk dahı derler. İşbu 
bâb evvelinde hubbâzî deyü zikr olınmışdur.

Hîr-i bevvâ: Küçük [14] kâkuledür. Kâkule-i sıgâr derler. Hîl-i bevvâ, hâl-i bevvâ 
dahı derler. ʿAcem içinde hîr-i bûyâ derler. Süryânîler [15] hîrûyâ derler. Rûmîler 
fûtyevus682 derler. Yûnânîler fûnîsûn derler. Sâʾir ahvâli kaf  [16] bâbında kâkule-i 
sıgâr deyü zikr olınur. Bunun aʿlâsı tâze ve tolu ve keskin kokulu ola. [17] Râzî kavli 
üzere kuvveti karanfil kuvveti gibidür. Büyük kâkuleden latîfrekdür. Tabîʿatı [18] 
üçünci derecede hâr u yâbisdür. Sovuk miʿdeye ve cigere fâʾide eder, kayʾı gerü 
tutar ve gıdâyı [19] hazm etdürür. İbni Mâseveyh kavli üzere miʿdeden balgamı ve 
ahlâtı pâk eder ve taʿâm [20] iştihâsın getürür ve sovuk agrılara ve dimâga müfîddür, 
başa kuvvet verür. Erbiyâsûs [21] kavli üzere her aʿzâda olan behaka dahı nefʿ verür, 
meselâ kündüs ve turp tohmı ile [22] berâber dögüp ve bişürüp ʿasel ile karışdu-
rup tılâ eyleyeler. Baʿzılar derler ki mahrûrî [23] mizâclularun içerüsine ziyân eder, 
ammâ hurfe tohmı südi ve sikencübîn ıslâh eder.

Hayzurân-ı [24] beledî: Mersîndür, ammâ yabân mersînine derler. Zîrâ bôstânî 
mersîn ki aşı mersînidür ki [25] âs-ı nebke derler. Elif  bâbında âs deyü ve âs-ı ne-
bke deyü dahı zikr olındı. Ve yabânî mersîne [150b] [1] mûrd-isferem deyü mim 
bâbında zikr olınur.

Hubzü’l-meryem: Biberiyye derler ve biberine dahı derler, ammâ bunun [2] 
yapragı biberiyyeye benzemez. Meselâ ʿâkırkarhâ otına benzer. Üç nevʿdür. Bir 
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nevʿine iklîlü’l-cebel [3] derler. Elif  bâbında zikr olındı. Ve bir nevʿi dahı ana çokluk 
benzemez ve çok bulınmaz, bu [4] diyârlarda çok meşhûr degildür. Ve bir nevʿi 
cebelîdür. Yapragı uzunca ve budakları ve agacı [5] dahı büyük ve kalın olur. Ammâ 
asıl Rûm’da meşhûr olup ve müstaʿmel olan [6] biberiyyenün çiçegi olur. Ekser etib-
bâ çiçeginden maʿcûn ederler ve cigerde verem dedükleri ʿillet [7] sâhibine verürler, 
ancak ekser muvâfık gelür.

Hayl: Atdur. Fe bâbında feres deyü zikr olınur. [8]
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H A R F Ü ’ D - D A L

Dânec-i vebr: ʿAcem vilâyetinün anda biter yemişdür. Bu diyârlarda olmaz. [9] 
Müsellesü’r-reʾs yaʿnî başı üç köşelü bir yemişdür. Habbü’r-reʾs deyü bu diyârun 
[10] anduz yemişi hâ bâbında zikr olınmışdur. Ammâ buna dânec-i efrûnek dahı 
demişler. Dânec-i [11] efrûnek ve dânec-i ebrûnîc dedükleri yemiş ʿAcem içinde 
Gîlûye derler bir tagda olur, [12] gayrı yerlerde olmaz. Şîrâz’da buna elcekek683 der-
ler. Tabîʿatı evvel derecede hârdur ve rutûbet [13] ve yübûsetde muʿtedildür. Menîyi 
arturur ve şehvet-i cimâʿı tahrîk eder.

Dâdî: Ulaf  [14] derler. Arpaya benzer. ʿAlef  dahı derler ʿArabî; dâdî Fârisî; dâdiyâ 
Süryânî; ûnîsûn [15] Rûmî; cev-i câlî Fârisî; cev-i câlû Fârisî; ûnîkûn Yûnânî [ve] 
Rûmî. Yûhannâ kavli üzere [16] evvel derecede hâr ve ikincide yâbisdür. Ve tuʿmı 
arpa gibi degildür, acıdur. Aʿlâsı kızılca renklü [17] gibi olup tag topraklarında bitüp 
ve râyihası hoşca olup ʿAcem içinde cev-i câlû derler, [18] meşhûrdur. Kâbızdur, 
ekser hurmâ şarâbına mâye yerine bir mikdâr katarlar, ekşi etmeden hıfz [19] eder. 
Ve berk nesneleri mülâyim eder. Makʿad agrısına fâʾidelüdür, makʿad istirhâsı içün 
[20] bunun suyına oturalar. Eger bir mikdârın dögüp ve zeyt yagıyla cerb edüp [21] 
süfûf  eyleseler bevâsîre gâyet nefʿ verür ve zehirleri defʿ eder. Eger makʿadı ve 
rahmi çıkan [22] kişiler bunun suyında otursalar gerü tutar, gâyet muvâfıkdur. Ve 
ʿasel ile luʿûk [23] eyleseler kurtları ve sogulcanları öldürür. Eger bundan çok yeseler 
âdemi helâk eder. [24] Buna ʿilâc kayʾ ve ishâl gerekdür ve tâze süd ile devâ edeler ve 
andan sonra yaglular vermek [25] gerekdür. Ammâ sâhib-i Takvîm kavli üzere budur 
ki bu ʿ alef  südde ve devvâr ve bevâsîr ihdâs [151a] [1] eder ve andan sonra yaglular 
vermek gerekdür. İllâ benefşe hamîresi yâhûd sükker ile helîle [2] ıslâh eder. Bunun 
bedeli berk nesneler tahlîl etmekde kendü kadar ve dört dânk bâdem [3] ve yarım 

683 N. الجكك

www.tuba.gov.tr



vezni kadar übhüldür. Ammâ hâmile ʿavrata übhül verilmez, hatâdur. Suʾâl etmek 
gerekdür, hamli [4] var ise vermeyeler.

Dâzî: Heyyü fârîkûn derler. Hûfârîkûn dahı derler. Sarı çiçekleri [5] olur, sarmaşık 
gibi olur. Sonra yemişi kızarur. He bâbında zikr olınur.

Dârsec : Baʿzılar leblâbdur [6] demişler, ammâ esahh olan budur ki yaʿzîd derler. 
Ye bâbında yaʿzîd deyü zikr olınur.

Dâr-ı şîşaʿân: [7] ʿ Ûd-ı firengî derler bir katı dikendür Türkî; kandûl Fârisî, ʿ Arabî; 
dıraht-ı şîşaʿân Fârisî; [8] îlânî şîşaʿânâ Süryânî; esfâlâpûş Rûmî; arsebes kîtarûnî 
Yûnânî; [9] estelâpûs Yûnânî ve gayruhu; ezûrî Berberiyye; dîrân-ı nârdîn ehl-i 
Şâm; ʿûdü’l-bark [10] ve ʿûdü’l-kamârî ehl-i Mısr. Şeyh Dâvud kaçan kavs-i kuzah 
vâkıʿ olsa bunun râyihası [11] ziyâde olur der. Buna ʿûdü’l-kamârî derler der. Ve 
gayrılarun kavli budur ki bu bir dikenlü agaçdur [12] derler. Kabugınun harâ[fe]ti 
vardur yaʿnî dile degürseler dili yakar ve çiçeginün hiddeti ve [13] dallarınun [humû-
zeti] vardur yaʿnî kekreligi vardur. Ammâ İhtiyârât sâhibi böyle degildür [der]. [14] 
Hakîkati üzere beyân eyledügi budur ki bu kökün kabugı kırfe gibidür ve kalınlıgı 
dahı [15] andan ziyâdece kalındur ve kan gibi kırmızı olur ve hoş kokulu olur der. 
El-hâsıl [16] tabîʿatı evvel derece hâr ve ikincide yâbisdür ve baʿzılar bâriddür demiş-
ler. Muhallil-i riyâhdur ve [17] ʿufûneti ıslâh edicidür ve kanı katʿ eder ve tabʿı tutar. 
Agız agrıları içün mazmaza olınsa [18] nâfiʿdür. Ve agızda yaramaz yaralar[a] ve diş 
diplerine fâʾidelüdür, sinirler istirhâsına [19] gâyet müfîddür. Eger bunı edviye ile fetîl 
eyleseler ve ʿ avrat götürinse oglancıgı [20] düşürür. Ve ʿ usrü’l-bevle fâʾide ede ve galîz 
rutûbâtı onıldur. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir [21] dirhemden iki dirheme dek câʾiz-
dür. Miʿde nefhine dahı müfîddür. Eger bunı dögüp hîrî dedükleri [22] sarı şebboy 
yagıyla karışdurup dişe sürseler agrısın sâkin eder. Câlînûs [23] kavli üzere bu dârû 
ʿufûnâta ve nezelâta ve vesvâs-ı sevdâviyyeye nâfiʿdür ve miʿdeyi [24] pâk eder. İshak 
kavli üzere cigere zararı vardur, ammâ zûkû ıslâh eder. Bunun [25] bedeli kendü 
vezni kadar asârûn ve dört dânk kadar zerâvend ve yarım vezni kadar [151b] [1] 
durûncdur. Şâbûr684 kavli üzere bunun bedeli semeretü’t-tarfâdur.

Dâr-ı fülfül: Putrak [2] köki derler Türkî. Putrak köki derler, dâr-ı fülfül dahı derler 
Türkî; dâr-ı pülpül Farisî; îlânî [3] pülpülî Süryânî; tûmâkrûn685 Rûmî; dâpâpârî 
Yûnânî; ʿırku’z-zeheb eznâbü’l-harâtîn [4] ehl-i Mısr. Şeyh Dâvud bunı biberün 
evvel zâhir olan yemişidür der. Ve baʿzılar dâr-ı fülfül fülfül [5] agacıdur deyü ekser 
nüsha sâhibleri tasrih etmişler. Ammâ niceler fülfül ki yaʿnî biber dedükleri Rûm’da 
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[6] olan salkımlu sarmaşık gibi olur, dâr-ı fülfül dedüklerinün agacı başkadur dedi-
ler. İhtiyârât [7] sâhibinün kavli dahı böyledür. Aʿlâsı fülfül tuʿmlu ola ve kalın ola. 
Tabîʿatı üçünci derecede [8] hâr u yâbisdür. Baʿzılar yübûseti ikincidedür dediler. 
Baʿzılar evvelde ratbdur dediler. Muhallildür, sovuk [9] marazları giderür. Eger bunı 
ciger içine koyup büryân edüp göze çekseler hiddet verür [10] ve karanulıgın giderür. 
Fülfül taʿâmı hazm etdürür ve miʿdeye dahı kuvvet verür ve bâhı [11] ziyâde eder. 
Zencebîlün kâʾim-makâmıdur. Ve cânavarlar ısırdugına hem yiyüp hem mahalline 
tılâ [12] olınsa fâʾide eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere sinirleri kurıdur, illâ samg-ı 
ʿarabî ve kesîrâ [13] ıslâh eder. Minhâc kavli üzere bundan yarım dirhem istiʿmâl 
olınur. Ammâ başa ziyânı vardur [14] ve başı agrıdur, illâ samg-ı ʿarabî ıslâh eder. 
Câlînûs kavli üzere rutûbâtdan miʿdeyi [15] pâk eder ve talak ve ciger süddelerin 
açar. Dîskûrîdûs kavli üzere ʿırku’n-nisâya [16] ve fâlic ve nıkrîse nâfiʿdür. Fûles kavli 
üzere arkaya ve bele kuvvet verüp ve şehveti [17] ziyâde eder. Enderûmâhes kavli 
üzere kattâl otlar ve efʿâ yılan zehirlerine ve sarʿ zahmetine [18] müfîddür. Bunun 
bedeli kendü vezni kadar fülfül ve yarım vezni kadar zencebîldür. Baʿzılar buna 
[19] bedel ak biberdür dediler. Baʿzılar bunun bedeli kendü vezni kadar zencebîl ve 
kendü kadar zurunbâd [20] dediler. İbni Baytâr kavli üzere mutlak issi mizâclula-
run bagırsaklarına ve miʿdelerine yaramazdur. [21] Ammâ sovuk mizâclulara fâʾide 
verür, sinirlerini kızdurur. Ve sovuk marazlara ve teşennüce ve cümle agrılara [22] 
gâyet muvâfıkdur. Ve eger tuz ve sogan ile sahk edüp dâʾü’s-saʿlebe yaku eyleseler 
[23] kıl bitüre. Ve arpa unı ile balgamî şişlere ursalar muvâfıkdur. Ve nohûd unıyla 
behaka [24] hab edüp ve behak üzerine dahı ursalar cilâ vere. Ve zeyt içinde kay-
nadup [25] ol zeyti fâlic ve uyuşmışa ursalar fâʾide eder. Ve zararlu taʿâma katsalar 
zararın [152a] [1] giderüp tez hazm etdüre. Göze hiddet verüp miʿde ve cigeri 
kızdura ve bagırsagı [2] kûlunc olmakdan ve gögsi yelmeşik hılt olmakdan saklaya. 
Ve sirkede ısladup [3] agızda tutsalar agız agrısın gidere.

Dâfnî: Defne agacıdur. Zel bâbında envâʿı zâfnî deyü [4] ve gayın bâbında gâr deyü 
tafsîl olınur.

Dârçîn: Darçın Türkî; dâr-ı çînî Fârisî; kûnûmâ [5] Süryânî; fîtârsinnîn686 Rûmî; 
nîtrâs687 Yûnânî; kânela Lâtîn; kânîlâ Rûmî; kânne [6] Efrencî; kûnniyâ Temîmî; 
kîmlûs Temîmî; akîmûnâ Yûnânî; merselûn688 Süryânî; dâr-ı senîn Fârîsî. [7] 
Dârçînün aʿlâsı sürh-reng ve hoş-bûy ve tîz tuʿm ve tatluca tuʿmı ola. Ol diyârda 
[8] bunun cebelîsi dahı olur imiş, ol nevʿi makbûl degildür. Ve ekser dârçînün ve 
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karanfilün [9] suyını alup bu diyârlara andan sonra gönderürler derler. Dârçînün 
aʿlâsınun kuvveti [10] on beş yıla degin zâʾil olmaz. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u 
yâbisdür, ammâ baʿzılar ikinci [11] derecede demişlerdür. Bunun yagı gâyet hârdur. 
Ve dârçînün nice cihetle letâfeti vardur ve [12] ʿufûnet ıslâh edicidür. Zükâma fâʾide 
eder. Bunı yiyüp ve göze dahı çekseler zulmet-i [13] ʿ aynı giderür. Müferrih-i kalbdür 
ve bunda nevʿan tiryâklık dahı vardur. Eger mastakî ile kaynadup [14] suyın içseler 
ınçkırıgı teskîn eder. Yalınuz dârçîn mukavvîdür, nuʿût getürür. Sovukdan [15] hâsıl 
olan miʿde agrıların zâʾil edüp yellerin tahlîl eder ve raʿşe ʿilletin dahı zâʾil [16] eder 
ve ciger süddelerin açar ve gögsi pâk edüp miʿdeye kuvvet verür istiskâya [17] fâʾi-
delüdür. Ve rahm agrısına yumurda ile fâʾide verür. Ve ısırıcılar zehrine nâfiʿdür, 
eger ʿakreb [18] soksa bunı encîr ile yaku etseler muvâfıkdur. Ve demregüye sirke ile 
sahk edüp [19] tılâ etseler ve kelef  ʿilletine ʿasel ile sürseler zâʾil eder. Ve öksürüge 
ve bögrek zahmetlerine [20] ve ʿusrü’l-bevle gâyet muvâfıkdur. Evlâ budur ki bunı 
dögüp ve şîr ile karışdurup [21] kurslar edeler ve gölgede kurudalar. Kuvveti on yıl 
zâʾil olmaz. Bukrât kavli üzere yaramaz [22] fezalâtı miʿdeden ve dimâgdan pâk eder, 
nisyânı giderür. Ve Dîskûrîdûs kavli üzere [23] göze kuvvet verür ve hayzı akıdur ve 
başa ve dimâga ve meşâmma ve hummâya nâfiʿdür, bedene kuvvet [24] verür. Fûles 
kavli üzere lakveye ve sinirler uyuşugına müfîddür. Rûfes kavli üzere [25] yerakâna 
fâʾide eder. Bundan bir dirhem istiʿmâl olınur, bir buçuk dirheme degin câʾizdür. 
Ziyâde yeseler [152b] [1] mesâneye zarar eder, illâ asârûn ıslâh eder. Bunun bedeli 
vezni kadar selîhe kabugı [2] ve yarım kadar kebâbe veyâhûd übhüldür. Ve dârçînün 
yagı raʿşeye gâyet fâʾide eder, gaflet [3] olınmaya. İbni Baytâr kavli üzere dârçîn 
yeseler öyken düdüginde olan yelmeşik balgamı gide [4] ve kâbile ile karışdurup 
yeseler zihni kavî eder. Başdan gögse ve öykene inen nezelâta [5] mastakî ile bişürüp 
suyın içseler nâfiʿdür. Andan mâʿadâ ferah verür. Baʿzılar bunun [6] bedeli hûlencân 
ile übhüldür dediler.

Dârmek: Merv nevʿindendür ki kocalar yarpuzı derler. [7] Dört nevʿ olur. Mim 
bâbında merv deyü zikr olınur. Ve bir nevʿi merv dahı vardur, Hind’den [8] gelür. 
Envâʿı mim bâbında göreler.

Dâr-ı berniyân: Bakkam agacıdur. Be bâbında bakkam deyü zikr olınmışdur.[9]

Dâr-kîse: Tâlîsferdür, ammâ baʿzılar besbâsedür derler. Tı bâbında tâlîsfer deyü 
zikr olınur [10]

Dâtûre: Tâtûledür derler. Cevz-i mâsil deyü cim bâbında zikr olındı.

Dâr-ı fîl: Karsaʿna deyü [11] kaf  bâbında zikr olınur.

Dâr-ı rûmî: Sevelân derler. Devâ-yı rûmîdür. Sin bâbında [12] sevelân deyü zikr 
olınur.
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Dıbk: Ökse derler Türkî; yelim kara bundan olur, kuş tutarlar [13] Türkî; macar 
üzümi Türkî; burç Türkî; dıbk Fârisî; mevîzec-i ʿaselî Şîrâzî; dıbkâ Süryânî; [14] 
tarâhâniyâs689 Rûmî; öksôs Rûmî; dıbk Yûnânî; vîskûm Lâtîn; vorcellayn [15] Mâ-
car, Nemse; visîkô İspânya; meksâs690 Süryânî; atbâʾü’l-kelb ʿArabî. Dıbk dedükleri 
[16] şeyʾ kuş tutdukları yelmeşik ve yapışkan yelim kara ol yemişden olur. Ammâ 
baʿzı [17] eski büyük agaçlarda biten yeşil purç dahı derler. Dıbk derler. Ve bir ye-
mişi dahı vardur, funduk [18] kadar olur, dahı küçük olur. Evvel yeşil olur, sonra 
sararur. Anun içinden çıkan yelmeşik [19] şeyʾ içine ʿasel katup andan çubuklara 
bulaşdururlar, anunla kuş tutarlar. Ana dahı [20] dıbk derler. Ammâ ona sibistân 
derler. Sibistân deyü sin bâbında mufassal zikr olınur. [21] Mücerred yelim kara 
hâsıl oldugıyçün dıbk derler. Ammâ musavver Rûm ve Firenk Yûnânî kitâbları [22] 
kavlince bu mahalde dıbk deyü agaçlarda biten yeşil burç dedükleri şeyʾ murâd ol-
mışdur. Murâd [23] ise 86 sürh rakamlu musavver kitâba nazar olına. Tabîʿatı üçünci 
derecede hâr u yâbisdür, [24] baʿzılar ikincide demişler. Rutûbet-i fazliyyesi vardur. 
İshak kavli üzere hâr u ratbdur, [25] munzıc degildür ammâ muhallil ve müleyyindür. 
Meselâ kör olmış dırnakları veyâhûd çıkmak isteyen dırnaga [153a] [1] ve sovuk 
balgamî şişlere ve balgamî şîrî ʿilletine zımâd eyleseler fâʾide eder. Eger çam sakızı 
[2] ve mûm ile beraber edüp kulak dibinde olan şişlere ursalar muvâfıkdur. Eger 
[3] günlük ile karışdurup eski yaralara kosalar nefʿ verür. Eger kireç yâhûd gâgâtîs 
[4] taşı karışdurup talak üzerine kosalar talakı giderür, balgamî ʿırku’n-nisâyı dahı 
[giderür.] [5] Bunun mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemdür. Beden ʿumkından rutûbet-i 
galîzeyi cezb edüp [6] Fûles kavli üzere aʿzâdan ahlâtı giderüp kuvvet verür. Ferkûs691 
kavli [7] üzere yan başlarında cemʿ olmış ahlâtı tahlîl eder, ammâ kalbe muzırdur 
ve çok yeseler bögüre [8] karâkır ve sancu ihdâs olur. İllâ ogul otı ve sıgır dili ıslâh 
eder. Ve baş çegzinmek [9] ʿilletine ki ana devvâr derler, gâyet nâfiʿdür ve bu ʿillete 
bal suyı ile kayʾ etdürüp [10] ve hukne edeler ve sikencübîn dahı içeler. Bunun bedeli 
yarım vezni kadar ʿâkırkarhâdur. [11] Ve berk şişleri tahlîl etmekde bedeli yokdur ve 
vezninün dört dânkı kadar [12] servi cevzi ve yarım vezni kadar übhüldür.

Dibs: Türkçe betmezdür, ammâ asıl hurmâdan [13] olana dibs derler. Üzümden 
olan betmeze dahı dibs derler. ʿAcem içinde dûşâb [14] derler. Hurmâdan olana 
dûşâb-ı hurmâ[î] derler. Ammâ dûşâb hurmâ şarâbına dahı [15] derler. Rûmîler 
betmez derler. Efrencî tâʾifesi cümle vînô fûtû derler ve ʿArab ve ʿAcem içlerinde 
[16] baʿzı yerlerinde seyelân-ı ratb dahı derler. Tabîʿatı hâr u ratbdur. Kelef  ʿilletine 
sürseler [17] zâʾil eder, kust ile tuz ile karışdurup sürmek gerekdür. Betmezün envâʿı 
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[18] tabʿı mülâyim tutar ve gıdâ dahı verür. Lâkin galîz hılt ve koyu yaʿnî çökeklü 
kan tevellüd etdürür ammâ [19] bâdem ve haşhâş ıslâh eder. Evlâsı budur ki bundan 
sonra sâde sikencübîn ve mârul [20] koçanı yiyeler.

Dübbâ: Kabakdur. Kaf  bâbında karʿ deyü zikr olınur.

Dübâb: Marsama [21] yapragıdur. Sin bâbında sîsenber ve nun bâbında nemmâm 
deyü zikr olınur.

Dübb: Ayı derler [22] bir canavârdur Türkî; vâsıl dahı derler Türkî; hırs Fârisî; 
arkûda Rûmî; orsô [23] Efrencî. Ayı dedükleri hayvânun ismi ve künyeti bunlardur 
ki zikr olınur. Ebû cehne, ebû’l-hallâc, [24] ebû seleme, ebû cemîl, ebû katâda derler. 
Ayı dedükleri hayvânun elleri ve ayakları insân [25] gibidür. Ve kış günlerinde ine 
girer ve karnı acıksa elini ve ayagını mass edüp anunla [153b] [1] kifâyet edinür. 
Bu hayvânun ödini ʿasel ve biber ile sahk edüp kel başa [2] dürtseler giderür ve 
iri kıl bitürür, ammâ beş altı kere uralar. Ve dahı bunun ödini [3] sikencübîn ile 
içseler ciger agrısına fâʾide eder. Bunun içi yagını dânesi çıkmış enâr [4] kabugında 
kızdurup ve berâber zeyt katup andan kaşlara dürtseler çok [5] bitüre. Eger nâsûra 
dürtseler fâʾide eder. Eger issi kanın mecnûnlara içürseler fâʾide bulalar. [6] Ve eger 
içi yagın sahk edüp baglanmış mafsallara ve hattâ kötürüm olanlara dürtseler [7] 
müfîddür. Ve baras ʿilletine nice zamân dürtseler giderür. Eger iki gözini bir beze 
baglayup [8] rubʿ isitmesi tutan âdem boynına asakosalar rubʿ isitmesi gide. Ve ayı 
enigi togdukda [9] asla aʿzâ ve sûreti olmayup dişisi dili ile yalayu yalayu zâhir olur. 
Ve içi [10] yagı dâʾü’s-saʿlebe dürtseler kıl bitüre. Ve sovukdan yarılan yaralara çok 
çok dürtseler [11] fâʾide eder. Eger kanını issi iken şişlere ursalar tez gidere. Ve bunun 
ödini bal ile [12] karışdurup uçuk tutan kişiye yalatsalar fâʾide eder. Ve gerü ödini râ-
ziyâne [13] suyı ve ʿasel ile karışdurup göze çekseler göze kuvvet verür, göregen eder. 
[14] Ve göz kapagında zâʾid biten kıl yoldukdan sonra bunun kanını dürtseler gayrı 
kıl bitürmeye. [15] Ve bunun yagıyla oglancıkları yaglasalar cümle yaramazlardan 
saklaya. Bunun eti gayet [16] yaramazdur ve yaramaz gıdâ verür. Ve derisi ve kürki 
gâyet issi olur, ammâ nıkrîs sâhibleri [17] döşek eyleseler fâʾide eder. Ve yavrısınun 
etini ve kanını cüzâmlara yedürseler gâyet [18] muvâfıkdur, tecribe olınmışdur.

Decâc: Tavukdur Türkî; mâkiyân Fârisî; murg-ı hâne-gî Fârisî; [19] tarnâgalînâ 
Süryânî; urnîsâ692 Rûmî; kôtâ Rûmî; dûrnîsûn Yûnânî; gâllînâ Latîn; hân [20] 
Mâcar, Nemse; gâllîna İspânya; kûka Fırânca; tarnegûl ʿİbrî. Tavukun tabîʿatı 
harâretde [21] muʿtedil, ammâ horôsun hâr u yâbisdür. Tavuk eti kuvveti ziyâde 
eder, ʿaklı arturur. Eger beynisini [22] şarâbla içseler dimâg perdesinden akan kanı 
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menʿ eder. Tavuk eti savtı yaʿnî âvâzı sâfî [23] eder. Ve haşerât ısırdugı mahalle iki 
yarup kosalar belki yılan ısırdugına ve zehirlü şeyler [24] yaraladugı mahalle ursalar 
zehirleri bedene münteşir eylemez, ammâ issice iken koyalar, birkaç kere tebdîl [25] 
edeler. El-hâsıl tavuk eti hastalıkdan kalkmış kişilere latîf  gıdâdur. Dimâgı pâk eder 
ve menîyi [154a] [1] ziyâde eder. Şerîf  kavli üzere tâze pilici tereyagıyla bişürüp 
gögüsden kan [2] gelmeyüp yalınuz kurı öksürüklü kimesneye içürseler zâʾil eder. 
Eger tavugı hasek-dâne ile [3] yâhûd ʿusfur tohmı ile on iki gün besleyüp andan 
bogazlayup yagın alup [4] cüzâmlar gövdesine üç nevbet tılâ eyleseler müfîddür. Ve 
sevdâvî mâlihûlyâ olanlarun başına [5] dahı tılâ edeler. Eger bir kimesnenün yüzi 
sarı olup ʿilleti maʿlûm olmasa her gün semiz [6] tavuk havvârâ etmegi ile yaʿnî hâs 
etmek ile yedürseler levni sâf  olup [7] ol sarılık ʿilleti gider. Piliç şôrbâsı hastalara 
ki harâreti ziyâde olmaya, muvâfıkdur. Ve harâreti [8] oldugı takdîrce zaʿfı var ise 
kuvvet vermek içün suyını içsüreler münâsibdür. [9] Ammâ ziyâde tuz ve aslâ issi ot 
komayalar. Sâhib-i Takvîm kavli üzere tavuk suyı [10] yelden olan miʿde agrısına ve 
eski isitmelere nâfiʿdür. Ve torak otı ve besfâyic ile [11] kûlunc içün nâfiʿdür. Ve kâbız 
edviye ile tavuk bişürüp suyını bagırsak yaralarına [12] ve sıyrındusına nâfiʿdür. Ve 
süd ile bişürseler mesâne ʿilletlerine ve âlât-ı bevle muvâfıkdur. [13] Ammâ ashâb-ı 
kedd içün zararı vardur, illâ hâs etmek ıslâh eder. Tavukun bedeli dürrâcdur. [14] 
Ve Hind tavugı tavuklarun aʿlâsıdur. Evde beslenen tavuk, yabânî tavukdan ve 
su tavugından [15] aʿlâdur. Ve yumurda togurmayan tavuk yumurda togurmışdan 
yegdür. Ve henüz bogazlanmış tavukdan [16] evvel bogazlanan tavuk yegdür.

Decc: Tavukdur. Ev tavugı cümle berrî ve ehlî ve yabân kuşlardan [17] aʿlâdur. 
Rûfes ve sâhib-i Minhâc kavli üzere bundan sonra bıldırcın andan sonra [18] keklik 
andan sonra dürrâc andan sonra çil kuşıdur veyâhûd çile benzer bir kuşdur [19] ve 
andan sonra şifnîn ki kızıl turgay dedükleri kuşdur. Andan sonra gögercin yavrusı, 
[20] kumrî kuşı andan sonra üveyik kuşıdur. Decc dedükleri kuşun tabîʿatı hâr u [21] 
yâbisdür ve eti latîfdür.

Dücür: Burçakdur derler, ammâ baʿzılar degildür. Burçak kef  bâbında [22] kersene 
deyü zikr olınur. Ve bögrülce lûbiyâ deyü lâm bâbında zikr olınur. Ammâ Şeyh 
Dâvud buna dehrûr der [23] ve burçakdur der.

Duhhü’l-emîr: Bôstân-efrûz deyü zikr olınmışdur.

Duhmertâ693: Bir maʿcûndur. [24] Talak süddesine ve rahm agrısına nâfiʿdür. Hayzı 
idrâr eder. Yürekde olan galîz yelleri [25] tahlîl eder. Sovuk isitmelere ve rubʿ isitme-
sine ve bayat öksürüge nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde [154b] [1] görile.
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Duhn: Tarıdur Türkî; ak tarı Türkî; erzen Fârisî; gâvers Fârisî; duhnâ Süryânî; [2] 
câvers-i dîger Fârisî; câve[r]s-i beyâz Fârisî; ulem Şîrâzî; bistûs Rûmî; kehrî aspra 
[3] Rûmî; dîsyûn Yûnânî; ahriyûs694 Rûmî; panîkûm Lâtîn; feynîk695 Mâcar, Nemse; 
pânzô [4] İspânya; pânîz Fırânca; sebûles sevʿâl696 ʿİbrî; galtafî697 Temîmî. Duhn 
dedükleri ak [5] tarıdur. Ammâ ol bir nevʿ tarı cim bâbında câve[r]s deyü tafsîl eyle-
mişdük. Hâlîyâ maksûd [6] olan ak tarınun tabîʿatı ikincide bârid ü yâbisdür. Baʿzılar 
üçüncide demişler ve baʿzılar [7] hâr demişdür. Tabîʿatı tutar ve bevli akıdur. Gıdâsı 
azdur. Ve eger süd ile bişürseler yübûseti vardur [8] diyenler kavli üzere yübûseti 
muʿtedil olur. Çok gıdâ verür, lâkin südde eder ve bögrekde taş [9] tevellüd etdürür. 
illâ şeker ve ʿasel ıslâh eder. Bunun kavrılmış unı yaʿnî kavutı safrâvî ishâl eder, [10] 
gâyet nâfiʿdür. Ammâ öykene dahı muzırdur, illâ mastakî ıslâh eder. Câlînûs kavli 
üzere ak tarınun [11] aʿlâsı sarı tarı gibi eski olmaya, tâze ola ve agır ola. Tabîʿatı 
evvel derecede bârid ve ikincide [12] yâbisdür. Her nevʿi ishâli tutar ve issi şişlere 
yaku eyleseler nâfiʿdür ve şişi sovudur. [13] Câlînûs ve Erbiyâsûs kavli üzere bunı 
bir kettân bezinden kîse edüp ve kızdurup [14] tahlîl ve tecfîfe muhtâc olan aʿzâya 
sarsalar yâhûd yaku eyleseler gâyet nâfiʿür. Mesîh [15] ve Ebû Cerîh kavli üzere 
bevli gâyet idrâr eder ve az gıdâ verür. Huneyn kavli üzere ishâli [16] safrâyı tutar ve 
sancusını ve agrısın sâkin eder, ammâ kimâd edeler. Bunun bedeli birincdür.

Duhn-ı mısrî: [17] Mısır darusıdur. Fârisîde erzen-i mısr derler ve Rûmlar kehrî 
mısriyûnîkû derler. Efrencîler envâʿı [18] panikûm de kâyirô derler. Dîskûrîdûs kavli 
üzere eger bunun unını bir mikdâr bezr-i benc [19] suyıyla bel üzerine yaku eyleseler 
bögrek rîhini giderür ve aʿzâya yaku olınsa ıztırâbların [20] giderür. Ve sikencübîn ile 
yüzde olan kelefe zımâd olınsa müfîddür.

Duhân: İs. Her şeyʾün [21] tütünidür Türkî; dûd Fârisî; kapnô Rûmî; fûmû Efrencî 
ve Lâtîn. Tütün dedükleri şeyʾde [22] gerçi âteşden bakıyye vardur, ammâ katı azdur. 
Asıl Türkçe is derler. Eyüsi katrân tütünidür [23] ve andan sonra neft tütüni, andan 
zift, andan kara günlük, andan ak günlük, [24] andan menevîş tütünidür ki Türkçe 
çitlenbik derler ve ʿArabda habbü’l-hazrâ agacı ve büyük [25] nevʿine butm agacı 
derler, maʿrûfdur. Eger menevîş isini göze sürme eyleseler akan yaşı keser, giderür. 
[155a] [1] Eger günlük isini şiş ve çıban olan ve gözde âkilesi olan yerlere çekseler 
nâfiʿdür. [2] Ve zift isini göze çekseler gözün kanlu yaşını kese ve gözi tîz ede. Ammâ 
göz agrısı [3] var ise menevîş isini çekmeyeler. Ve ak günlük isini göze çekseler gözde 
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biten kılı [4] menʿ eder ve göz yaşına ve sülâka ve âkilesine dahı nafiʿdür. Ve san-
derûs tütüni havâ [5] ʿufûnetine nâfiʿdür, tâʿûn ve vebâ günleri gâhî bir çömlek ile 
ocaklarda kaynadalar, ol [6] ev halkınun dimâgına râyihâsı girmek müfîddür. ʿÛd 
duhânı dimâg perdesine nâfiʿdür. [7] Ammâ misk duhânı dimâg perdesini rakîk 
edüp ruʿâf  ihdâs eder. ʿAnber duhânı [8] dimâga ve kalbe ve göz hîresine nâfiʿdür 
ve kalbe kuvvet verür ve ferah ve keyf  verür,ammâ keyfi [9] ve ferahı buhûrluk tarîki 
üzeredür derler.

Dürrâc: Turraç derler, alacası güzel ve eti latîf  ve âvâzı [10] müʾessir bir kuşdur 
Türkî; türrâc Fârisî; kebg-i ker Şîrâzî; dürrâcâ Süryânî; tânî nârî [11] Rûmî; haz-
râgûn Yûnânî. Bu kuşa asıl Türkçe kız kuşı derler. Eti keklik ve süglün [12] etinden 
yegdür ve hastalıkdan henüz kalkmış kişilere nâfiʿdür ve harâreti anlardan azdur. 
[13] Ve ʿaklı ve fehmi ve menîyi ziyâde eder, tabîʿatı tutar. Râzî kavli üzere lâtîf  olan 
issi [14] otlar ile bişürüp yeseler şehvet-i bâhı ziyâde eder. Fehmi ve aklı zekî eder ve 
südi [15] çok eder. Sâhib-i Takvîm ve Yûhannâ kavli üzere dürrâcun dahı tabîʿatı 
tavuk gibi harâret [16] ve yübûsetde muʿtedildür, ammâ cümle uçan kuşlarun etinün 
yübûseti sâʾir cümle hayvânlarun [17] yübûsetinden ziyâdedür demişler.

Durrâkîn: Durrâkî, yaʿnî tügsiz şeftâlûdur. Bunun [18] tabîʿatı dahı ol bir şeftâlû 
tabîʿatındadur. Hı bâbında hûh deyü zikr olınmışdur.

Dürûdî: [19] Çökek Türkî; posa Türkî; dürdî Fârisî; natvâ698 Süryânî; îlî Rûmî; 
sûlûyî Rûmî, [20] fâş Lâtîn; hazan699 Mâcar, Nemse; râzô rârâ İspânya; simârim 
ʿİbrî. Dürdî demek [21] her şeyʾün posasına derler. Bu husûsda lâzım olan şarâbun 
ve sirkenün ve zeytün [22] dürdîsidür. Her birini başka başka tahrîr edelüm maʿlûm 
ola ki zîrâ mizâcları birbirine [23] muhâlifdür.

Dürdiyyü’l-hamr: Şarâb çökegi, şarâb posası, şarâb tortısıdur. [24] Aʿlâsı eski 
şarâb çökegi olmakdur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Şişleri tahlîl eder. Kelef  [25] ve ne-
meş ʿilletine sürseler zâʾil eder ve yüzde büsûr ʿilleti olsa, Türkçe sivilcü ve ergenlik 
derler, [155b] [1] ol makûleleri dahı zâʾil eder. Ve eger bedende dahı olsa ʿasel ile 
karışdurup süreler. [2] Ve bedende vâkıʿ oldukda çogan katup yusalar ve sürseler 
gidere. Ve cemîʿi gümüş evânin [3] ak eder.

Dürdiyyü’l-hall: Sirke çökegidür. Bunun muharrakı yaʿnî kurıdup yakdukları [4] 
posanun tabîʿatı gayrı nevʿdür. Muharrakî nevʿi çıbanlara ekseler ziyâde etini yiyüp 
bitürür, [5] ıslâh eder. Eger mersîn ile karışdurup yaksalar, balgamî şişlere ursalar 
tahlîl eder. [6] Eger mersîn ile yaku gibi miʿde ve yürege ursalar rutûbetlerin tutar ve 
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dâʾim akan kan içün [7] kasıga ve ferc üzerine yaku edeler. Ve meme şişlerine yaku 
eyleseler tahlîl eder. Ve agızda olan [8] çıbanlara dahı fâʾide eder, ammâ mazmaza 
edeler. Ve dırnakda olan aklık ʿilletine, ana Türkçe mürde ugrısı [9] derler, ol ʿillete 
dahı yaku eyleseler aklıgı giderür. Sirke çökeginün gayr-ı muharrakı bedende issi 
ve harâretlü [10] büsûra ve âsâra sürseler sögündürür, zîrâ tabîʿatı şarâb çökegi gibi 
degildür. Bunun tabîʿatı [11] bâriddür ve issi şişlerün cümlesine müfîddür. Ve burun 
kanı durmasa alnına yaku etseler gâyet [12] muvâfıkdur.

Derahsîsâd700: Bunkdur. Be bâbında zikr olındı. Ammâ dühn-i belesâna dahı 
derler. Bundan [13] sonra dühn-i belesân deyü zikr olınur.

Derûnec: Çıyan otı Türkî; ʿakreb [14] otı Türkî; derûniye Fârisî; derûnî Süryânî; 
isrîtûn Rûmî; kabrûkas701 Yûnânî; iskôrpiyâs [15] katân702 Rûmî; akônistû Lâtîn, 
[Rûmî]; dûf  ber703 Mâcar, Nemse; şebletâ704 İspânya; [16] dôlâtûr Efrencî; ʿarkâ-
venîn705 ʿİbrî. Bu ota asıl derûnec-i ʿakrebî derler. İki nevʿ olur, ammâ bu [17] cins 
ot on bir kısımdur. Cümlesi mühlikdür, kâtilü’z-ziʾb ve kâtilü’l-kelb ve bîş-mûşâ [18] 
ve cedvârî dedükleri cümle bu nevʿdür. Mâlik oldugum musavver Yûnânî kitâbda 
228 [19] sürh rakamlu varakda on bir nevʿinün dahı tasvîri vardur, murâd ise nazar 
olına. Her birisi kendü [20] bâbında ve mahallerinde beyân olınmışdur. Meselâ kaf 
bâbında kâtilü’z-ziʾb ve kâtilü’l-kelb ve be bâbında [21] bîş-mûşâ ve cim bâbında 
cedvâr, el-hâsıl cümlesi tafsîl olınmışdur. Geldük maksûdumuz [22] olan derûnec 
Rûm ve Lâtîn’de çok olur. Şâm’da ve Beyrût’da ve Endülüs’de dahı oldugın [23] İbni 
Baytâr sâhibi beyân etmişdür. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. İshak kavli 
[24] üzere ikinci derecede hârdur. Yelleri tahlîl eder ve kalbe kuvvet verür. Zehirlü 
cânavarlar içün [25] yaku etseler muvâfıkdur. Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. 
Ammâ baʿzılar bir dirhemden ziyâde [156a] [1] câʾiz görmemişler. Sovuk rahm 
agrısına nâfiʿdür ve miʿdede ve rahimde olan galîz yelleri [2] tahlîl eder. Ve ʿakreb ve 
böy sokdugına encîr ile ol mahalle zımâd edeler, müfîddür. Ve her zehre [3] tiryâklık 
eder ve kalbe kuvver verür, alma şarâbı ile vereler. Eger hafakâna verürlerse [4] aza-
cık kâfûr katalar. Ve İbni Zühr ve İhtiyârât ve İbni Baytâr sâhibleri kavli üzere [5] 
bunun kökini tâʿûn zamânında evde asakosalar tâʿûndan emîn olalar. Eger hâmile 
[6] ʿ avrat bunun kökini delüp ve kendü egirdügi penbe ipligine geçürüp kendüde asa 
[7] kosa oglan düşürmeye ve oglan togururken âsân togura. Ve eger bu köki delüp 
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[8] oglancıklar ve gayrılar bogazına asakosalar yaramaz düşler görmekden emîn 
olalar. [9] Endülüsî kavli üzere miʿdeyi ve cigeri kızdurur ve taʿâmı hazm etdürür 
ve mâlîhûlyâ giderür ve bagırsak [10] yellerin tahlîl eder ve galîz ahlâtı latîf  eder. 
İshak kavli üzere başa zararı vardur, [11] illâ râziyâne ıslâh eder. Râzî kavli üzere 
rahm yellerin tahlîli husûsında bunun bedeli kendü [12] vezni kadar zurunbâ ve iki 
dânk vezni kadar karanfildür. Şâbûr kavli üzere bunun [13] bedeli iki vezni kadar 
sûrıncândur.

Deryâs: Karamuk köki. Enberbâris kökidür. Şeyh [14] Dâvud kavli üzere derûs ve 
direst dahı derler. Elif  bâbında ârgîs deyü zikr olındı. [15]

Dürûkînûn: Tag bezr-i benci derler bir yaramaz otdur. Bakfâyin ve ansâklâ dahı 
derler. Yapragı zeytûn [16] yapragına benzer ve çiçegi ak olur, tohmı burçak gibi 
olur. Köki barmak kadar kalın olur. [17] Câlînûs kavli üzere bunun tabîʿatı siyâh 
haşhâş ve yebrûh tabîʿatı gibidür, ammâ [18] baʿzılar benc tabîʿatı gibidür derler. 
ʿÂdetce sekr verür. Yaramaz otdur. Ve mizâcı bulandurup [19] ınçkıruk ihdâs edüp 
bagırsak yarası ve kûluncî emʿâ ki ol ʿillete îlâvus derler, [20] ʿArabda rubbü’r-rahîm 
ve rubb-ı sâlim derler, bagırsak kûluncıdur, ol ʿilleti ʿârız edüp kan [21] kayʾ ve ishâl 
etdürüp dördünci veyâhûd yedinci günde helâk eder. Bu tafsîlden murâd [22] bunı 
hatâen ekl etmiş kimesnelere ʿilâc içündür. El-hâsıl bezr-i benc içenlere eyledükleri 
ʿilâc buna [23] dahı edeler.

Derâsec: Şeyh Dâvud kavli üzere hindibâ nevʿidür. Ye bâbında yaʿzîd deyü [24] 
zikr olınur. Ve sarmaşık dahı demişler, ol dahı lâm bâbında leblâb deyü zikr olınur.

Derdâr: [25] Kara agaç Türkî; şeceretü’l-bakk ʿArabî; şeceretü’l-nesemü’l-esved 
Endülüs; dıraht-ı beşe Fârisî; [156b] [1] gül-i germ Semerkandî; isfîdâr Şîrâzî; gün-
cüşk Saʿdî; lâ-müşger Necârî; ahtelyâ [2] Rûmî; îlânî bâkî Süryânî; dendrâ genûbâ706 
Rûmî; kîlûsfîn Yûnânî. Bunun yapragınun [3] tabîʿatı Mesîh ve sâhib-i Takvîm kavli 
üzere evvel derecede bârid ü yâbisdür. Ve yapragınun [4] kabzı ve cilâsı dahı vardur. 
Eger yapragını dögüp yaralara ekseler bitürür. Ve budakların [5] ve yaprakların ve 
kökinden fi’l-cümle kaynadup baʿzı sınmış yaralara ursalar bitüre. [6] Eger yapra-
gın sirke ile dögüp çıbanlu uyuza ve gayrı yaralara ursalar fâʾide eder. [7] Ve eger 
agacınun kışrını bir miskâl mikdârı şarâbla veyâ suyla dögüp içseler [8] balgamı 
ishâl eder. Ve yemişi zâhir oldukda üzerinde olan yelmeşig[i] alup yüze [9] sürseler 
cilâlandurur. Eger kökinden bir pâresin ocakda kızdurup ve akan suyını [10] cemʿ 
edüp hastalıkdan ʿârız olan kulak sagırlıgına tamzursalar şişlerine [11] fâʾide ede. 
Eger ʿasel ile göze çekseler göz karanulıgın gidere. İbni Baytâr kavli üzere [12] bu 
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agacun kabugın sirke ile sahk edüp barasa ursalar giderür. Ammâ bunun yürege [13] 
zararı vardur, illâ gül ve şeker ıslâh eder.

Der: Bögürtlen yemişidür. Se bâbında semeretü’l-ʿulleyk [14] deyü zikr olındı. Ve 
ʿayın bâbında ʿulleyk deyü zikr olınur.

Derûbitâris: Eyrelti otınun [15] bir nevʿidür, meselâ derûbitâris demek bellûtî 
egrelti demek olur. Bu cins eyrelti bellût [16] agaçları altında bitüp ve gâhî bellût 
agacınun kökine sarılmış bulınur. İbni Baytâr [17] kavli üzere serahs dedükleri eyrelti 
budur ki Türkçe eyrelti ve namâz-bûr otı ve kuzgun [18] otı dahı derler. [Ammâ 
yine] İbni Baytâr bu kavilde besfâyic nevʿindendür demiş. Ol takdîrce bu otı yaku 
[19] etmekle istiʿmâl olınur, ekl ve şürb olınmaz. Bu otun cemîʿini başa yaku eyleseler 
[20] saçı döker, zîrâ ʿufûneti ve hiddeti ziyâdedür. Ammâ felc ve lakveye dahı zımâd 
eyleseler fâʾide eder. [21] Şeyh Dâvud kavli üzere buna derûbîtîs dahı derler.

Deryâs: Se bâbında sâfsiyâ [22] deyü zikr olındı.

Derdâb: Yıylagaç dedükleri küçük alaca kavundur ki dest-enbû dahı [23] derler. 
Henüz zikr olınur.

Derâbîh : Sarmaşık nevʿindendür. Envâʿı zikr olınmışdur. Lâm bâbında leblâb [24] 
deyü zikr olınur.

Diresrest: Bir yaramaz otdur derler. Dûrûs dahı derler. ʿÂdetce sekr verür. Dir-
hemden ziyâdesi âdemi öldürür. Buna cevz-i mâsile ve tâtûleye olan ʿilâcı edeler. 
Bu ot [157a] [1] bu diyârlarda müstaʿmel degildür.

Dest-enbûye: Yıylagaç derler küçük alaca kavuncukdur. Elde götürürler. [2] Ehl-i 
Şâm şe[mm]âm derler ve baʿzı yerlerde şemmâme derler ve şemmâmât dahı derler. 
Fârisîde [3] dest-enbû derler. Ve mutlak elde şemm içün götürdükleri her nesneye 
dahı dest-enbû derler. Eger [4] bunun kokusını her-bâr idmân etseler dimâgı kızdu-
rur ve süddesin açar. Ve bunun [5] eti geç hazm olur. Eger kabugını kurıdup yüze 
sürseler cilâlandurur. Ve bunun eti [6] gâyet ekşidür.

Dest-enbûyâ-yı ütrüc: Merkeb tûruncı derler bir tûruncdur. Çokluk içini ye-
mezler. ʿArabda [7] şemmâmetü ütrünce derler. Mısır’da kebâde derler. Rûmca 
ve Lâtîn ve Efrencîler kebâdî derler. İbni [8] Rıdvân kavli üzere dahı dest-enbû 
merkeb tûruncıdur. Kabugı hâr u latîfdür. Maʿcûn eyleseler [9] taʿâmı hazm etdürür, 
miʿdeye muvâfıkdur, yelleri tahlîl eder ammâ içi geç hazm olur. Kabugı tûrunc [10] 
kabugından dahı aʿlâdur. Ve müteʿaffin-i havâya tûrunc gibi bunun dahı nefʿi var-
dur. Belki dahı evlâ [11] ve aʿlâdur. Eger bunı dahı dâʾim koksalar dimâgı kızdurur, 
süddesin feth eder.
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Dess707: Kogadur. [12] Şîrâz’da tek derler. Rûmîler lûlû derler, vurûla dahı derler. Ve 
Lâtîn lisânı üzere çûnkûs [13] derler. İspânya ve Efrencîler çûnkô derler. Ve Fırân-
calular yûnk derler. Eger tabîʿatı eger menfaʿati ve sâʾir [14] efʿâli be bâbında berdî 
deyü zikr olınmışdur.

Deşîş: Şeyh Dâvud kavli üzere bergôldur der. [15] Mechûldür.

Dagnâş708: Diken kuşıdur. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli üzere bu kuş serçe [16] 
kuşından ve saka kuşından küçük olur. Ve kızıl ve sarı ve siyâh olur ve ak ile [17] 
mahlût alaca olur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür veyâ hâr u ratbdur dediler. Bunun dahı 
serçe gibi [18] bâha nefʿi vardur.

Dagmûs: İt balıgı. Fârisîde kencelîz ve kefcîlez dahı derler. Efrencîler pişî de kânî derler ve 
Rûmîler sikilô ipsârî derler. Bir nevʿi uzun kulaklu ve derisi kalındur. Ekser bişürüp sarmısak 
katarlar. Balıklarun tafsîli sin bâbında semek deyü zikr olınur.

Dıflî: Agu agacıdur Türkî; har-zehre Fârisî; rododafnî Süryânî; berdûkûs [19] Rûmî; 
herdûn709 Yûnânî; mezmâkî710 Rûmî; rûzâyâr Temîmî; neriyûm Rûmî ve Lâtîn; 
oleyânder [20] Mâcar, Nemse; adeflâ İspânya; rôsâcenne Fıranca; semmü’l-hımâr 
ʿArabî; habn Muhammed Temîmî; arûdâfnî [21] Rûmî; beryûn Yûnânî; rôdiyûn 
Süryânî. Agu agacıdur, iki nevʿ olur. İki nevʿine [22] dahı semmü’l-hımâr derler. 
[Bir nevʿi berrî ve bir nevʿi nehrî olur. Baʿzılar berrî nevʿine hınnâ demişler. Nehrî 
nevʿine [23] dıflî derler. Aʿlâsı yapragı gâyet yeşil ola ve büyük nevʿi ola. Tabîʿatı 
üçünci derecede [24] hâr u yâbisdür. Baʿzılar yübûseti evvel derecededür ve baʿzılar 
ikincide demişler. Sümûmâtdandur. [25] Eger insanı eger merkebi ve at ve it ve sâʾir 
hayvânâtı öldürür. Ammâ yapragın bişürüp şişlere [157b] [1] ursalar tahlîl eder. 
Bundan yemek ve içmek câʾiz degildür. Ammâ İbni Baytâr kavli üzere [2] yapragı-
nun yarım miskâlin sezâbla ve şarâbla içseler agulu cânavarlar sokdugına fâʾide [3] 
eder. Arka ve bel agrıları içün ve diz agrısı içün yapragın bişürüp ve merhem gibi 
edüp [4] issi şişlere dahı yaku edeler. Hıkkeye ve uyuz nevʿine dahı yaku eyleseler 
nefʿ verür. Bunun [5] çiçegi âdemi agsırdur. Eger yapragınun kurusın tâze yaralara 
ekseler kurıdur. Eger [6] bunun agacınun bir pâresin alup içini oysalar bir tarafın 
âteşe ve bir ucını dahı [7] agrıyup ve kurdı olan dişe koyup dütüni çıkınca dursa fâʾi-
de ede. [8] Eger bu agacun tâze gözlerin yaʿnî tâze zâhir olan şâh gibice nesnelerini 
tâze iken [9] dögüp ve sâde yagında müherrâ olınca bişürüp ve andan süzüp ol yagı 
kel başa [10] ve oglancıklarun saçkıranına ve baʿzı hayvânâtda ve tavarlarda olan 
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kabarcıklara sürseler [11] giderür. Eger yapragın su içinde müherrâ olınca bişürüp 
ve süzüp andan sonra her yüz yigirmi [12] dirhemine altmış dirhem eski zeyt katup 
tâ zeyt kalınca bişürüp andan sonra [13] ol zeyte yigirmi dirhem mûm katup uyuz 
ve giciyik nevʿine sürseler gâyet nâfiʿdür. [14] Ve baʿde’t-tenkıye baras ʿilletine on iki 
defʿa sürseler giderür. Ve’l-hâsıl bundan yemek [15] ve içmek lâzım gelürse edviye 
ile yarım dirhem istiʿmâl edeler ve tatlular ile içüreler. [16] Meselâ hurmâ ve hurmâ 
balı, encîr veyâ ʿasel veyâ gülbeşeker veyâhûd kurı üzüm ile yiyeler. Ve [17] bir nevʿ 
içmesi dahı böyledür ki tavuk ve et suyı ile veyâhûd bezr-i katûnâ luʿâbı ve [18] gül 
yagı ve kesîrâ ile içüreler. Ve içmek lâzım gelürse yapragınun suyından nısf  dirhem 
[19] kifâyet eder. Bunun bedeli encîr yapragıdur.

Daktâmâyûn: Müşk-i tarâmşîʿ deyü mim bâbında [20] zikr olınur.

Dukâkü’l-kündür: Ak günlük hurdesidür. Kef  bâbında kündür deyü zikr olınur. [21]

Dakîk: Undur. Fârisîde erd derler. Hâ bâbında hınta deyü zikr olındı, bugday zikr 
olındugı [22] mahalde.

Dülb: Çenârdur Türkî; çenâr Fârisî; dülbâ Süryânî; pilâtânôs Rûmî; îrniyâ711 [23] 
Yûnânî; pilâtânûm Lâtîn ve Efrencî; dîv-dâr Fârisî, ʿ inde’l-baʿz; erûs Fârisî; sepîdâr 
[24] Fârisî. Bu agacun kabugı ve kozagınun tabîʿatı gâyet yâbisdür ve evvel derecede 
bârid [25] ü ratbdur. Eger tâze yapragın sahk edüp dizlere yaku eyleseler müfîddür. 
Eger şarâbla kaynadup [158a] [1] göze çekseler göz yaşını tutar. Ve balgamî şişlere 
yaku olınsa fâʾide eder. Ve tâze kozagını [2] şarâbla agulu cânavarlar sokdugına 
içürseler müfîddür. Ve iç yagıyla âteş yanugına sürseler [3] fâʾide eder. Ve kabugını 
barasa sürseler nâfiʿdür. Eger kozagını hunfesâ dedükleri tonuzlan [4] böcegine de-
gürseler ve yuvası yanına kosalar öldürür ve kaç[ur]ur. Eger kozagını koz yagıyla [5] 
karışdurup çıgıt ʿ illetine sürseler giderür. Eger kozagını kuduz it taladugına [6] ve câ-
navarlar sokdugına yaku eyleseler dahı müfîddür. Eger yemişini kurıdup üzerinde 
[7] çiçek gibi olan nesneyi dögüp burna üfürseler burun kanın tutar. Ammâ yemişini 
[8] ve yapragını yalınuz zinhâr göze degürmeyeler. Ve yapragınun gubârı havâssa 
ve âvâza ve öykene [9] muzırdur, illâ ʿûd ve kırfe-i karanfil ıslâh eder. Bundan çok 
yeseler ʿilâcı tâzesidür, [10] içüreler. Sâhib-i Takvîm kavli üzere bunun muslihi ʿûd 
agacıdur ve kırfe-i karanfil ve [11] dârçîn ve cevz-i bevvâdur. Ve kabugınun hâkiste-
rin yaʿnî külin barasa sürseler müfîddür. [12] Ve tütsi eyleseler evden haşerât kaçar.

Delbûs: Keklik çigdemi. Yabân sûseninün [13] kızıl nevʿidür. Ve yapragı kılıca 
benzer, kuzgun kılıcı dahı derler. ʿArabda seyfü’l-gurâb derler. Yemişleri [14] yerden 
yukarı bir arşın çıkar. İki köki birbiri üzerine bitmiş iki sogan gibi olur. [15] Altında 
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olan soganı küçük ve üstindeki toluca sogan olur. Fârisîde esfer-i [16] agâsûn derler. 
Ve baʿzılar mâhâriyûn ve kîsifiyûn dahı derler. Ve Bagdâdda kökine penç-i nâfûh 
[17] derler. Bagdâd ʿavratları semüzlik içün istiʿmâl ederler. Bunun üstindeki olan 
[18] kökini günlük ve şarâbla yaku eyleseler demrenleri çıkarur. Ve yüzi bununla 
yusalar yüze cilâ [19] verür. Eger şarâbla içseler şehvet-i cimâʿı arturur, ammâ eger 
altı gün biribiri üzerine yeseler şehvet-i [20] cimâʿı katʿ eder, ʿacâyibdendür. Ol tak-
dîrce lâzım olan budur ki gâhîce yiyeler. Eger üstinde [21] olan kökini oglancıklara 
fıtıkı içün içürseler fâʾide eder. Eger bunun kökini hoş-âb [22] suyında yâ şarâbda 
yâhûd bal suyında ısladup her gün [23] yüz yigirmi dirhem kadar ol hoş-âb suyını 
içseler miʿdede olan yelleri ve bevâsîr [24] zahmetini gidere, gâyet nâfiʿdür. Ve âdemi 
semürde. Eger bugday içinde bulınan delüce otıyla [25] ve şarâb-ı inûmâlî ile yaku 
edüp katı şişlere ursalar tahlîl eder.

Düldül: Hayâtü’l- [158b] [1] Hayevân kavli üzere kirpinün büyük nevʿidür. Kaf 
bâbında kunfuz deyü zikr olınur. [2]

Düldülü’l-bahr: Deryâdan çıkar. Kara diken derler. Baʿzı yerlerde deniz kirpisi 
dahı derler Türkî; [3] kunfuz-ı deryâyî Fârisî; alnûs mârînûz712 Lâtîn, ahînûs Rûmî; 
erizô de mâr [4] İspânya; kipôd mâmiyîn ʿİbrî; rîççe envâʿ-ı Efrencî. Kara diken de-
dükleri deryâ hayvânı. [5] Degirmi, sâfî diken, küçük şalgam köki kadar, dikenlü ve 
üsti kabuklu büyük kestâne [6] kadar bir hayvândur. Üç nevʿ olur, iki nevʿi siyâh reng 
olur. Bir nevʿine yehûd kara dikeni [7] derler. Dikeni olmaz, kızıl şekl sarıya mâʾildür. 
Üç nevʿinün dahı içini yerler. Ay tolu olsa [8] tolu olur, ay az kalsa ol dahı az kalur. 
Asıl bunun içinde balık yumurdası gibi sarı [9] yumurda olur, anı çig yerler, bişmiş 
yenmez. Gâyet mukavvîdür. Tuzluca suyı vardur. Suyın dahı [10] şarâbdan mahmûr 
olanlar içerler. Sad bâbında sadeflerde, vav bâbında vedaʿlarda dahı zikr olınur. [11]

Delîk: Kızıl gül dökilüp andan hâsıl olan kızılca yemişdür. Eger bişürseler tuʿmı 
tatluca [12] olur. Şâm’da sarmü’d-dîk ve baʿraku’d-dîk dahı derler.

Delînis: Mısır lisânıdur. Küçük [13] sadef  böcegi derler. Sad bâbında sadef  deyü 
zikr olınur.

Delak: Sansar Türkî; ferâlbî [14] ʿArabî; nimş ʿArabî; ibni mıkras ʿArabî; delak 
Fârisî; kûnayzî Rûmî, gûrb713 Efrencî ve Lâtîn; [15] ferv Temîmî; açîde Rûmî. Bu 
hayvânun kürkinün tabîʿatı semûr ve zerdavâ gibidür. Ammâ kürkinün [16] issiligi 
muʿtedildür, illâ semûr issiliginden azdur. Ve götürmesi sakîldür. Etinün tabîʿatı 
hâr u ratbdur. [17] Eger sag gözini Hayâtü’l-Hayevân kavli üzere hummâ-yı rubʿ 
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ashâbı kendüde götürse hummâsı tedrîc [18] ile zâʾil olur. Bunun yagı ekşi yemekden 
hâsıl olan külâle ʿilleti ki ana miʿde sıkleti derler, [19] zâʾil eder. Ve kanını masrûʿun 
burnına yarım dânk kadar tamzursalar müfîddür. Ve cildi [20] üzerinde sâhib-i 
bevâsîr otursa nâfiʿdür. Eger yagını gögercin yuvasına tütsi eyleseler [21] gögercinler 
ve haşerât kaçarlar. Semûr ve sansar ve zerdavâ dedükleri hayvânât cümlesi bir 
cinsdür [22] derler. Yaylak yerlerde olanlara semûr, sevâhile yakın yerlerde olanlara 
zerdavâ derler ve dahı sevâhilde [23] olanlar sansardur derler. Ammâ baʿzılar her 
biri başka başka hayvândur, bir cins degildür derler. Ve bunlarun [24] eti yenmez ve 
ʿilâca tecrübe etmemişler.

Delfîn: Tonuz balıgıdur Türkî; hınzîrü’l-bahr ʿ Arabî; hûk-ı mâhî Fârisî; [25] delfinûr 
Rûmî; delfîn Lâtîn; delfînâ Süryânî; pişî de pôrkû Efrencî envâʿı; dahhas [159a] [1] 
ve hınzîrü’l-bahr ve neciyyü’l-garîk ʿArabî. Kavl-i Hayâtü’l-Hayevân bu balıgı tur-
şî edüp götürürler. Ammâ Hayâtü’l- [2] Hayevân sâhibi bu balıgı ekseriyyâ sel, acı 
suya karışdugı mahalde bulınur ve deryâya gark olan [3] âdemleri halâs eden balık 
budur derler. Ve baʿzılar yûnus balıgıdur derler. Bunun tabîʿatı bârid [4] ü ratbdur. 
Batiyyü’l-hazmdur, galîzdür. Eger hanzalun içerüsin çıkardukdan sonra bunun 
yagından [5] koyup ve kaynadup ol yagı sagır kulaga tamzursalar sagırlıgı giderür. 
Ve eger dişini [6] oglancıklar götürseler çok aglamazlar ve döşekde çagırmazlar. Ve 
eger içi yagından yeseler mafâsıl [7] agrısına fâʾide eder. Eger sag tarafınun üstinde 
olan dişini yedi gün gül yagıyla yuyup [8] ve ol yagı yüze sürseler cemîʿ ʿâlem mu-
habbet ede. Eger sol tarafınun üstinden eyleseler [9] gâyet yaramazdur, meselâ sag 
dişinün zıddıdur ki cemîʿ ʿâlem nefret ede.

Delem: Cezâyir deniz[in]de [10] bulınan deniz mâliki derler. Baʿzılar derler ki ol 
mahalde bu hayvân karada deve kuşı üzerine [11] binüp gezer derler. Ammâ baʿzılar 
kumrî dedükleri kuşa dahı delem demişler derler.

Deldûg714: Sefendûliyûn [12] derler bir devâdur. Beytü’l-Mukaddes’de olur büyük 
yapraklu bir otdur. İbni Baytâr sâhibi Endülüs’de [13] ve Berberiyye’de dahı bulınur, 
uçuga nâfiʿ bir otdur der. Ve baʿzılar bu ota yabân kemmûnı derler. Kemmûn-ı [14] 
berrî deyü kef  bâbında ve sefendûliyûn deyü sin bâbında zikr olınur.

Dimâg: Beynidür Türkî; [15] magz Fârisî; mûhâ Süryânî; mînâlos Yûnânî; miyâlûn 
Rûmî, mîlûde Lâtîn; mîlûdâ Efrencî. [16] Beyninün aʿlâsı yabân kuşı beynisidür. 
Andan sonra eti yenen hayvânlarun beynisidür ki [17] meselâ koyun ve kuzı ve og-
lak beynileri ki her birinün eti nice terbiyet ol[ın]ursa beynileri [18] dahı eyledür. 
Bukrât kavli üzere cümle beyniler bârid ü ratbdur. Ebû ʿAlî Sînâ kavli üzere eger 
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cânavarlar [19] ve eger otlar ki zehirlü ola ve yemiş ola[lar], ekser bununla muʿâlece 
ederler. Eger beyni yeseler kuzı ve oglak [20] beyni yiyeler. Egerçi beyniler geç hazm 
olur, ammâ bedeni semürdir ve gerü âdemün beynisine kuvvet [21] verür ve ziyâde 
eder ve bagırsagı ve öykeni tartîb eder, bâhı ziyâde eder. Ammâ balgam getürür ve 
iştihâ-yı [22] taʿâmı keser ve gaseyân getürür ve miʿdeyi yaş eder. İllâ naʿnâʿ ve güye-
gü otı ile yeseler ıslâh eder. [23] Ve biber ve hardal ve dârçîn ve sirke dahı ıslâh eder. 
Sâhib-i Takvîm kavli üzere cümle beyniler aʿzâ-yı [24] sulbe ve haşîneyi mülâyim 
eder. Ve el ve ayak yaruklarına dahı nâfiʿdür.

Dimâgu’d-dîk ve’d-decâc: Horôs [25] ve tavuk beynisidür. Fârisîde magz-ı horôs 
ve murg-ı hâne-gî derler. Rûmca miyâlû petnû de ûrnise715 derler. [159b] [1] Yılan-
lar zehrine ve yırtıcı cânavar içün dahı nâfiʿdür. Eger degirmen tozıyla karışdurup 
[2] bakla mikdârı yeseler dimâgdan inen kanı tutar. Ve cümle kuş beynileri dahı 
dimâg perdesinden [3] inen kanları tutar, mücerrebdür. Ammâ kaz beynisi makʿad 
şakâkına gâyet müfîddür.

Dimâgü’l-baʿr: [4] Deve beynisidür. Fârisîde magz-ı şütür derler. Rûmîler miyâl 
mûlâvî derler. Efrencî envâʿı [5] mîlûrû de mûle derler. Eger kurusını sirke ile karış-
durup sarʿ içün içüreler [6] nefʿ verür.

Dimâg-ı ibni ʿirs: Gelincik beynisidür. Fârisîde magz-ı râsû derler. Rûmîler [7] 
miyâlûn de lûkûfenîce derler. Bunun dahı sirke ile sarʿa nefʿi vardur, deve beynisi 
gibidür.[8]

Dimâgü’l-hayl: At beynisidür. Fârisîde magz-ı esb derler. Rûmîler miyâlû âlagô 
[9] derler. Efrencî envâʿı mîlûde [kavâlû] derler. Muharrrıkdur ve gâyet muʿaffindür.

Dimâgü’l-huffâş: Yarasa [10] beynisidür. Fârisîde magz-ı şeb-pere derler. Rûmîler 
miyâlû lifterîde derler. Ve Efrencî envâʿı [11] mîlûde tatrîdî716 derler. Eger bunı ʿasel 
ile göze çekseler su inmek ibtidâsına [12] nâfiʿdür. Eger yanmış külini çekseler gözi 
rûşen eder. Eger tâze beynisin tabanı altına [13] ve el ayasına sürseler bâhı ziyâde 
eder, harekete getürür.

Dimâgü’l-erneb: Tavşan [14] beynisidür. Fârisîde magz-ı hargûş derler. Rûmîler 
miyâlû lâgû derler. Efrencîler envâʿı mîlûde [15] kônîlô derler. Raʿşeye nâfiʿdür.

Demür-bîh: Demür fûrunlarında olan kurum dedükleridür ki [16] Rûm ve Lâtînler 
demerbehîs derler. Hubsü’l-hadîd tabîʿatındadur. Hâ bâbında tafsîli hubsü’l- [17] 
hadîd deyü zikr olınmışdur.
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Demü’l-ahaveyn: İki kardaş kanı derler Türkî; kâtırü’d-dem ʿArabî; [18] hûn-ı 
siyâvşân Fârisî; eydaʿ ʿ Arabî; demü’l-kayn Süryânî; demü’s-suʿbân ʿ Arabî; semîrsen 
[19] Süryânî; serendîtus717 Rûmî; derûf718 Yûnânî; fentûn Yûnânî; şiyân Fârisî; [20] 
kıntâ Fârisî. İki kardaş kanı dedükleri üç nevʿ olur. Bir nevʿi bir tamladan olur. [21] 
Ve bir nevʿi gâyet kurıdur, böyle bulup cemʿ ederler. Ve bir nevʿi turâbîdür. Ammâ 
bir nevʿi dahı [22] vardur, deryâdan alınur derler. El-hâsıl aʿlâsı kırmızı olup Sukûtrî 
vilâyetinden gelmiş [23] ola. Sukûtrî, sabr oldugı yere derler. Bunı baʿzılar onda 
olan bakkam agacınun zamgıdur [24] demişler. Sâfí ve çöpsiz ve pâk olur. Tabîʿatı 
bârid ü yâbis ve kâbızdur. Ammâ yübûseti [25] ikinci derecededür. Mesîh kavli üzere 
üçüncide bâriddür ve Yûhannâ kavli üzere evvelde hâr [160a] [1] ve ikincide yâbis-
dür. Bunun menfaʿati oldur ki miʿdeye kuvvet verür. Eger yumşak dögseler, [2] kılıç 
yaralarına ve gayrı cerâhatlara ekseler muvâfıkdur. Eger bundan hukne eyleseler 
içi kabz eder. [3] Eger buçuk dirhemin rûfidân yumurda ile yeseler kan sızdugına 
ve bagırsak agrılarına müfîddür. [4] Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Ve miʿdeyi kavî 
eder. Ve makʿad şakâklarına ekseler dahı fâʾide [5] eder. Ve gözi dahı kavî eder. Ve 
göz yaraları içün göz devâlarına katalar ki münâsibdür. [6] Rûfes kavli üzere yine 
sâʾir yaralara ve çıbanlara dahı nâfiʿdür. Eger fâsid ve âkile çıbanlara [7] dahı gül 
kurısı ile ekseler muvâfık gelür. Baʿzılar bu demü’l-ahaveyn içün bedel kâhû ve 
hassü’l- [8] hımârdur demişler. Ve demü’l-ahaveynün cigere zararı vardur, ammâ 
samg-ı ʿarabî yâhûd kesîrâ ıslâh eder. [9] Ve baʿzılar tâʿûna dahı demü’l-ahaveyn 
nâfiʿdür derler.

Dem: Kandur Türkî; hûn Fârisî; demâ [10] Süryânî; aymâ Rûmî; yemmâ Rûmî; 
kûmîyûn Yûnânî; sângû Lâtîn; demâ ʿİbrânî; sânguyis [11] Lâtîn, Rûmî; bılôn Mâ-
car, Nemse; sângre İspânya; sâng Fırânca; dâm ʿİbrî. Câlînûs [12] kavli üzere cümle 
kan hâr u ratbdur. Aʿlâsı tavşan kanı ve iyyel dedükleri yabân geyigi[dür]. [13] Lâkin 
her şeyʾün kanını mahallinde beyân edelüm. Ammâ cümle lisân üzere mahallinde 
zikr olınursa [14] tafsîl olur. Zîrâ bu mahalde her lisân üzere bildürdügimüz kifâyet 
eder. Her kankı şeyʾün [15] kanı murâd olursa mahallinden bulmak kâbildür. Cümle 
kanın gögse zararı vardur, illâ lisân [16] ü’s-sevr ve nebât şekeri suyı ıslâh eder.

Demü’l-erneb: Tavşan kanıdur. Fârisîde [17] hûn-ı hargûş derler. Rûmîler aymâ 
lâgû derler. Lâtîn ve Efrencîler sângû der kônîlô derler. Behak [18] ve kelef  içün ıssı 
iken tılâ eyleseler müfîddür. Ve issi şişlere yaku olınsa nazc verür [19] yaʿnî oldurur, 
açılmaga sâlih eder. Ve bagırsak yaralarına dahı nâfiʿdür, eski ishâli katʿ eder. [20] 
Ekser şarâbla içseler agulara ve zehirlülere dahı nâfiʿdür.
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Demü’l-iyyel: Yabân keçisi kanıdur. Bu dört [21] nevʿ hayvândur. Elif  bâbında 
iyyel deyü zikr olınmışdur. Fârisîde hûn-ı büz-i kûhî derler. Rûmîler [22] ayma 
tırâgô de agriyâ derler. Efrencîler envâʿı sângû de karâpe719 de lûntâniye derler. 
Eger bunun [23] kanını kavurup zûsentâriyâ ʿilletine ve eski ishâle ve zehirlü yemiş 
kimesnelere içürseler [24] müfîddür.

Dem-i ibni ʿirs: Gelincik kanıdur. Fârisîde hûn-ı râsû derler. Rûmca ayma pûnde 
[25] kûfenîce derler. Efrencîler sângû de mûstela derler. Eger hanâzîre ve mafâsıla 
yaku eyleseler tahlîl [160b] [1] eder.

Dem-i sülehfâtü’l-berrî: Karada olan kaplubaganun kanıdur. Fârisîde [2] hûn-ı 
seng-puşt-ı beyâbânî derler. Rûmca ayma kelôna derler. Efrencîler sângû de tortâ-
ka [3] derler. Eger şarâbla içseler sarʿa nâfiʿdür.

Demü’l-insân: Âdem kanıdur. Fârisîde hûn-ı âdem [4] ve hûn-ı merdüm dahı 
derler. Rûmîler ayma antırôpô derler. Efrencîler sângû de ômô derler. Âdem kanını 
[5] hacâmat eyledüklerinde alurlar. Eger tâze sezâb ve ʿasel ile karışdurup her kangı 
yaraya [6] ursalar onıldur, husûsan incük yaralarına. Ve her dâʾim akan yaralara 
sürseler kurıdup [7] ıslâh eder.

Demü’l-kurâd: Kene dedükleri hayvânun kanıdur. Fârisîde hûn-ı kenî derler. Rûmî-
ler [8] ayma de çibûyke derler. Efrencîler sângû de vespe720 derler. Eger bunı şarâba 
katsalar tez serhoş [9] eder. Eger gözde biten artık kılı yolup bunun kanından sürseler 
nâfiʿdür. Bu husûsda [10] kurbaga kanıda aʿlâdur. Ammâ kene kanı dahı evfakdur.

Demü’l-halem: Kene kanıdur. Demü’l-kurâd deyü henüz [11] zikr olındı.

Demü’l-hamâm gögercin ve’l-vereşân kumrî ve’ş-şifnîn bû-tîmâr ve’d-decâc 
[12] tavuk kanıdur. Fârisîde hûn-ı kebûter ve kenâr ve bû-tîmâr ve murg-ı hâne-gî 
derler. Efrencîler sângû [13] câlûce ve tûtûrî ve kâldî ve ʿâlîsine721 derler. Ve Rûmîler 
ayma deka ûhtûse722 ve peristeriye ve terîgûnî [14] ve ûrneşâ723 derler. Aʿlâsı hayvân-ı 
selîmden alınmış ola, yaʿnî bu kuşlarun yabânî nevʿinden [15] olmaya. Selîme nevʿi 
insâna mûnis olandur. Baʿzı yerlerde hâsıl olan issi şişlere [16] ve yaralara fîl yagıyla 
yaku etseler nâfiʿdür ve fâsid yaralara dahı müfîddür. Eger göze çekseler [17] aklık 
ʿilletini giderür, husûsan kanadları ucından çıkan kan ola. Ve gögercin kanı dimâg [18] 
perdesinden akan kanı tutar. Ve üveyik kanı dahı tutar. Cümle ruʿâf  ʿilletine nâfiʿdür.

719 N. قراپه
720 N. وسپه
721 N. عاليسنه
722 N. دقه اوختوسه
723 N. اورنشا
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Demü’l-bakar: [19] İnek kanıdur. Fârisîde hûn-ı gâv-ı mâde derler. Baʿzı yerlerde 
akan kan durmasa bunı [20] koyalar, fi’l-hâl tura. Eger yara kanına ve eger cerâhat 
kanına gâyet müfîddür.

Demü’s-sevr: Öküz [21] kanıdur. Fârisîde hûn-ı gâv-ı ner derler. Rûmîler ayma de 
vôdî derler. Efrencîler sângû de [22] bûeyû derler. Erkek sıgırun kanı tâze iken çigi 
zehirdür. Eger çigse ʿusru’n-nefes ve bogaz agrısını [23] ve acılıgı {ve dil acılıgı sah.} 
ve kızıllık getürür. Ve azîm gaseyân ve gussa ve ıztırâb eder. Buna ʿilâc hukne ile ol-
mak [24] gerekdür. Kayʾ etdürmek câʾiz degildür, hatâdur. Zîrâ ol içdügi kan içerüde 
müncemid olsa gerekdür. Kayʾ [25] etdürse bogazda turup gayrı nefes almak kâbil 
olmayup helâk eder, ol [161a] [1] ecilden hukne ve ishâl gerekdür. Andan edviye-i 
muhallile-i nâfiʿa vü lâzıme içüreler ki ol müncemid olan kan [2] zâʾil ola. Meselâ 
encüdân köki ve bûrak ve hıltît ve encîr agacı ve sirke ve biber ve beyni yedüreler. [3] 
Ve serv agacı küli ve lahana tohmı ve ʿavsec dikeni ki Türkçe yemşen derler, andan 
vereler. Ve bu [4] ʿillet sâhibinün dübüri zaʿferân gibi olup taşra çıksa gerekdür. ʿİlâcı 
oldurur [ki] [5] arpa unı ve bal suyı ile karışdurıp miʿdesine ve karnına yaku edeler. 
Eger sıgır kanını [6] issi şişlere unla karışdurup yaku eyleseler şişleri tahlîl eder.

Demü’z-zıfdaʿ: [7] Kurbaga kanıdur. Fârisîde hûn-ı vezag ve hûn-ı vezag dahı 
derler. Rûmîler ayma kuvâkâ derler. [8] Efrencîler sângû de cüverânî724 derler. Aʿlâsı 
sarı ve yeşil alacalu olan kurbagadur. [9] Kanı kıl bitmegi menʿ eder, meselâ gözde 
ziyâde biten kılı yolup kanını sürseler müfîddür. [10] Ve küçük yeşil kurbagayı yakup 
külini kanayan buruna kosalar kanı tutar. Ve ʿAlî [11] bin ʿAbbâs el-Mecûsî’den ve 
gayrıdan nakl eder ki bu kurbaganın kanını dişe degürseler [12] dişi koparur der.

Demü’l-hırbâ: Güneşde elvân-ı muhtelife görinen kelerün kanıdur. Ammâ bû-
kalemûn [13] dedükleri kelerün degildür. Fârisîde hûn-ı verel-i reng-âmîz derler. Ve 
Rûmîler ayma hûrsô sâvla [14] derler. Efrencîler sângû de cîlbô derler. Bunun dahı 
hâssası oldur ki göz kapagında biten [15] ziyâde kılı koparup bunun kanını süreler, 
gayrı biterse az biter. Birkaç defʿa süreler. [16]

Demü’l-huffâş: Yarasa kanıdur. Fârisîde hûn-ı şeb-pere derler. Rûmîler ayma 
lifterîda [17] derler. Efrencîler sângû de tetârîdû derler. Bunun hâssiyyeti budur ki 
eger bunun kanını memelere [18] sürseler ol hâlde kalup büyük olmaz derler.

Demü’l-dübb: Ayı kanıdur. Fârisîde [19] hûn-ı hırs derler. Rûmca ayma arkûde 
derler. Efrencîler sângû de ôrsô derler. Eger ayı kanın [20] ısıcak iken şişlere ursalar 
tez nazc verür. Ve İbni Zühr kavlince gözde ziyâde biten [21] kılı gayrı bitürmez. 
Ammâ Câlînûs sahîh degildür der. Şerîf  kavlince eger bunun kanını [22] dîvânelere 
içürseler nâfiʿdür.

724 N. جورانى
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Demü’l-verel ve’l-hardûn: Kelerün ve erkek kelerün kanıdur. [23] Fârisîde hûn-ı 
verel-i ner derler. Rûmîler ayma kırôkôrdile derler. Efrencîler sângû çîlbô derler. 
[24] Göze çekseler kuvvet verür. Bâkî ahvâli hırbâ deyü hâ bâbında verel deyü vav 
bâbında zikr olınur. [25]

Demü’t-teys: Teke yaʿnî erkek keçi kanıdur. Fârisîde hûn-ı büz-i ner derler. 
Rûmca ayma tırâgô [161b] [1] derler. Efrencîler sângû de lûcernâ derler. Şîrâzîler 
hûn-ı deke derler. Aʿlâsı dört yaşında [2] yabân keçisinün kanı ola. Eger tâze kanın 
issi şişlere ısıcak iken ursalar nazc verür. [3] Ve bunun kanını bir pâk yerde kurıdup 
kurslar ederler saklarlar. Kaçan murâd ederler, [4] üç dirhemin tatlu şarâbla yâhûd 
tag kerefsi suyıyla mesâne ve bögrek marazlarına ve taşlarına [5] uralar. Agrısın 
sâkin edüp taşların kırar. Ammâ agrısı vaktında içürmeyeler, [6] sabr edeler ki evvel 
agrısı sâkin ola. ʿAcâyib devâdur.

Demü’l-maʿz: Keçi kanıdur. Fârisîde [7] hûn-ı büz derler. Rûmca ayma de âga 
derler. Efrencîler sângû de kûynû derler. Zûsentâriyâ [8] ʿilleti içün eger bunı ʿasel 
ile içürseler gâyet nâfiʿdür. Eger kavurup agulu Ermenî [9] demrenlerinün üzerine 
ursalar çıkarur ve zehrin alur.

Demü’l-hamel: Kuzı kanıdur. [10] Fârisîde hûn-ı bere derler. Rûmca ayma de ârnî 
derler. Efrencîler sângû de ânîlô derler. [11] Bunı eger sarʿ zahmeti olanlara içürseler 
giderür. Sahîh mücerrebdür derler.

Demü’l-fâr: Sıçan kanı [12] ve keme kanı dahı derler. Fârisîde hûn-ı mûş derler. 
Rûmîler ayma de pôndikû derler. [13] Efrencîler sângû de sûricû derler. Mismârî 
dedükleri ki Türkçe çivibaş derler, [14] demregü ve sigil derler çok biter yalınuz 
bitmez, her kankı nevʿine olursa bu kanı süreler, [15] nâfiʿdür.

Demü’l-hınzîr: Tonuz kanıdur. Fârisîde hûn-ı hûk derler. Rûmca ayma gırûnî [16] 
derler. Efrencîler sângû de pôrkô derler. Süryânîler demâʾü’l-kânez725 derler. ʿUm-
rânîler dahı [17] demʾü’l-kanârîz derler. Tabîʿatı âdem kanı gibidür. Demü’l-insân 
deyü zikr olınmışdur. Hâr [18] u ratbdur. Ve eti dahı kezâlik âdem eti gibidür. Tonuz 
eti ve âdem eti yiyenler aslâ [birbirinden] fark [19] etdürememişlerdür.

Demü’d-dîk ve’d-decâc: Horôs ve tavuk kanıdur. Fârisîde [20] hûn-ı horôs ve 
murg derler. Rûmca ayma iptinû726 ve kôte727 derler. Efrencîler sângû de gallîne [22] 
derler. Dimâgdan akan kan içün nefʿi vardur.

725 N. دماالقانز
726 N. اپتنو
727 N. قوته
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Demü’l-hımâr: Eşek kanıdur. Fârisîde [22] hûn-ı har derler. Rûmîler ayma de 
gâdorô derler. Efrencîler sângû del âzinô derler. Dimâg kanını [23] tutar.

Demü’l-harfân : Demü’l-etân dahı derler. Dişi eşek kanıdur. Fârisîde dahı hûn-ı 
[24] harfân ve har-ı mâde derler. Sarʿ içün nâfiʿdür.

Demü’l-bûm: Baykuş kanıdur. Fârisîde [25] bûm derler. Rûmca ayma kûkûvâya 
derler. Efrencîler sângû de kûka derler. Ak baykuşun [162a] [1] kanı ve eti ve etinün 
suyını rebv dedükleri öksürüklü bir marazdur, ana nâfiʿdür.

Demü’l-hâyız: [2] ʿAvratlarun hayzı kanıdur. Nıkrîs agrısına nâfiʿdür ve cânavar-
lar ısırdugına dahı yaku edeler [3] ve zehirlü Ermenî demrenlerine dahı yaku edeler, 
nâfiʿ ve müfîddür. Ve gözde biten ziyâde kılı menʿ [4] eder, ammâ Câlînûs hilâfdur 
demiş.

Demü’l-kelb: Kuduz it kanıdur. [5] Fârisîde hûn-ı seg-dîvâne derler. Rûmîler 
ayma de işkilô lîssâ reminô728 derler. Efrencîler [6] sângû de kânî mâttô derler. Yine 
kuduz taladugına ve agulu zehirlü demür âlâtı mazarratlarına [7] müfîddür. Eger 
ʿavrat götürse oglanın düşüre demişler. Ve gözde olan ziyâde [8] kılı yoldukdan son-
ra sürseler gayrı bitmez derler.

Demü’s-suʿbân: İki kardaş kanıdur. [9] Demü’l-ahaveyn deyü henüz zikr olındı.

Dem-â-dem: Bir nevʿ bögrülcedür ki iki dürlü olur. [10] Yabânî olur, ak ve kızıl olur. 
Mikdâr-ı şerbeti yarım dânkdur. Oglancıklar salyarını [11] zâʾil eder. Ammâ gâyet 
kuvvetlü otdur. Mâlâ Yesiʿ dahı yazmışdur.

Dend: Habbü’s-selâtîn [12] Türkî; bâtû Şîrâzî; çinî südlügen Türkî; hırvaʿ-i sînî ʿA-
rabî; habb-ı hıtâyî ʿArabî [13] ve Fârisî; dendâ Süryânî; asîlûniyûs Rûmî; fagîmûdîn 
Yûnânî. Dend dedükleri [14] üç nevʿ olur. Hindî ve Sînî ve Şecerî olur. Hindî nevʿi 
Çînîden sarırak olur. [15] Ve Çînî fıstuk gibi olur. Ve şecerî Hind encîri gibi olur ve 
kızıllıga mâʾil olur, siyâh [16] noktaları olur. Baʿzılar bunu habbü’l-mülûkdur dediler. 
Ammâ habbü’s-selâtîn demek [17] ile galat düşüp hatâ eylediler, selâtîn [ile] mülûk 
ismini fark etmedükleri içün hatâ [18] ederler.Habbü’l-mülûk mâhûdânedür ki ma-
hallinde zikr olınur. Dendün aʿlâsı Çînî, andan [19] şecerî, andan Hindîdür. Ammâ 
Şeyh Dâvud kavli üzere Çîn’den gelür. Semendûl ve Tenâsir [20] nâm şehirlerden 
gelür. Tabîʿatı dördünci derecede hâr u yâbisdür. Ziyâde müshildür. Ve mikdâr-ı 
[21] şerbeti bir buçuk habbeden iki habbeye degindür, ziyâde verseler ıztırâb ve-
rür. Ammâ [22] baʿzı kişiler bir dirhem içseler mafâsılda olan rutûbâtı ve sevdâ ve 
balgamı ishâl [23] eder. Ammâ issi vilâyetlerde çok içürmeyeler, sovuk vilâyetlerde 

728 N. رمنو
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veyâhûd sovucak zamânda [24] içüreler. Ve tabîʿatı sovuk olanlara muvâfık gelür. Ve 
bunun muslihi oldur ki kabugın çıkaralar. [25] Ve zinhâr dudaga degürmeyeler, zîrâ 
dudagun kızıllıgını alup beyâz eder ve baras gibi eder. [162b] [1] İllâ nişâsta ve kızıl 
gül ve zaʿferân ve kesîrâ ve râziyâne dögüp ve sâʾir edviye ile [2] karışdurmak murâd 
olınsa türbüd ve afsentîn ʿusâresi gibiler ile ıslâh edeler. Ve zinhâr [3] işbu dend ki 
habbü’s-selâtîndür, efyûn ile istiʿmâl etmeyeler. Ve eger eşek südi [4] ve tere yagıyla 
yeseler yanmış sevdâ ve balgam ve hâm hılt ishâl eder ve balgam-ı mafâsılı tahlîl 
eder. [5] Ammâ kılları uzatmaga komaz. Ve ʿÎsâ bin ʿAlî kavlince bundan bagırsak 
yarası hâsıl [6] olur. Buna ʿilâc tâze süd vereler ve et suyı ve alma suyı ve koruk 
suyıyla ola ve bir [7] mikdâr şeker katalar.

Dimyâ: Kemüksiz balıkdur. Sîbiyâ deyü sin bâbında zikr olınur. [8]

Danka: Bugday içinde bulınan delücedür. Züvân ve şeylem deyü ze bâbında ve 
şın [9] bâbında zikr olınur.

Dendrân : ʿAraka derler bir habdur. Elif  bâbında erâkû deyü zikr olındı. [10] Ve 
mim bâbında mâş deyü zikr olınur.

Devâʾü’l-hayye: Çıntıyânâdur. Çim bâbında çıntıyânâ deyü zikr [11] olındı.

Dûm: Birkaç nesneye ıtlâk olınur. Henüz devâ-yı dâher deyü zikr olınur. Ve devâ-
yı dâher [12] baʿzılar dûm derler, mukl agacıdur. Mimde mukl deyü zikr olınur. 
Baʿzılar buna dûm derler. [13]

Dûser: ʿAlef  dedükleri otdur ki ulaf  dahı derler, ammâ yabân ulafıdur. Fârisîde [14] 
zen ve Şîrâz’da bunun tohmına kerkâs derler. Rûmî ve Lâtîn lisânı üzere açelûpâ 
derler [15] ve ahelûpâ dahı derler. Bugday arasında biter. Baʿzılar çavdar bugdayı 
derler. Bir nahîf  bugday [16] vardur, dûser dedükleri ol bugdaydur derler. İllâ tasvîri 
kadîmden ʿalef  otlak [17] olmak üzre yazılmışdur. Aʿlâsı siyâh olmakdur. Tabîʿatı 
evvel derecede hâr ve ikincide [18] yâbisdür, baʿzılar bârid dediler. Şişleri telyîn eder, 
ammâ ibtidâlarında yaku edeler. Ve dâʾ [19] ü’s-saʿlebe dahı yaku eyleseler müfîddür. 
Bunun unını gözde olan nâsûra yaku edeler ki [20] nâfiʿdür. Eger iki dirhemin aç 
karnına sirke ile yeseler sogulcanı çıkarur. Ammâ hâyalara zararı [21] vardur, illâ 
kesîrâ ıslâh eder. Ve bunun istiʿmâli böyledür ki bunun otını kavurup andan [22] 
ʿusâresin alup istiʿmâl edeler ki dahı yegdür.

Dûşâb: Hurmâ betmezine derler. [23] Dal babında dibs deyü zikr olınmışdur.

Dûfes: Pire otıdur Türkî; haşîşetü’l-berâgîs [24] ʿ Arabî; kîmle ʿ Arabî-yi Şâm; bedrân 
Şîrâzî; melik-i misk ʿArabî; ferbatyûs Yûnânî; haşîşetü’l [25] -kumeyle ehl-i Şâm, 
kavl-i Şeyh Dâvud. Bu ot kişnîz gibi olur ve çiçekleri ak olur [163a] [1] ve yemişi 
toluca olur. Bir karış boyı olur. Üç nevʿ olur. Bir nevʿinün [2] dahı otı kişnîce ve 
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depesi torak otına benzer. Baʿzılar bu ota kûkâlis demişler. [3] Kaf  bâbında kûkâlis 
deyü zikr olınur. İbni Baytâr ve Gâfıkî kavli üzere tabîʿatı [4] üçünci derecede hâr u 
yâbisdür. Balgamî şişleri yumşadur. Eger tohmını içseler iç agrısın [5] ve eski öksü-
rügi sâkin eder ve miʿdeyi kızdurur ve hayzı ve bevli yüridür ve içindeki [6] oglancıgı 
çıkarur. Ve eger şarâbla agulu cânavarlar içün içürseler müfîddür. Ve köki dahı [7] 
gerü bu fâʾideyi eder. Ve eger bişürüp suyın içseler yelleri dagıdur ve rahmi pâk 
edüp [8] yüklü eder. Ve cimâʿ arzûsın keser. Ve miʿdeden galîz hıltlar çıkarur. Ve 
gögsi pâk eder. [9] Eger tohmını içseler miʿdeden ve bagırsakdan yelleri dagıdur, 
agrısın sâkin eder. Ve [10] istiskâ-yı tablîye fâʾide eder. Eger otını döşege veyâhûd 
tohmını zeytle ovup döşege [11] saçsalar pireleri dagıdur.

Dûkû: Yabân hevîcinün tohmıdur Türkî; tohm-ı gezer-i berrî Fârisî; [12] dûkuvâ-
Süryânî; dukûs Rûmî; dûkîtusYûnânî, tohm-ı cezer-i deştî Şîrâzî, [13] dâvukûs Rûmî; 
dâvukûm Lâtîn; berdûz729 Mâcar, Nemse; dâvukû kırîtikô İspânya; [14] kârôte sevâje 
Fırânca; dûkû agriyâ Rûmî, Lâtîn; dûkû-yı berrî ʿArabî; dûkâyâ agriyâ [15] Süryânî; 
dâvkûm lûntâniye Lâtîn. Bu ota Yûnânca dûfes demekle galat eyleyüp [16] dûfes 
dediler, hilâfdur. Dûfes otını henüz yukarıda zikr eyledük. Bakî efʿâlin [17] ve ismin 
dahı kaf  bâbında kûkâlis deyü zikr edelüm. İhtiyârât sâhibi dahı [18] aʿlâ tasrîh et-
mişdür. Geldük dûkûnun ahvâline ki dûkûnun kökine şakâkul derler. [19] Yapragına 
Fârisîde hırs-giyâh derler. Zîrâ bu dedükleri hayvân bunı sever derler, ol ecilden [20] 
hırs-giyâh derler. Baʿzılar buna kerefs-i berrî dediler, ammâ degildür. Yabân hevîci 
oldugı muhakkakdur. [21] Aʿlâsı tâze ve sarı şekl ola. ʿÎsâ kavli üzere tabîʿatı üçünci 
derecede hâr ve evvel [22] derecede yâbisdür. Ve baʿzılar üçüncide hâr u yâbisdür 
dediler. Baʿzılar yalınuz hârdur derler. [23] Bagırsak sancularına nâfiʿdür, bevli ve 
hayzı idrâr eder ve oglancıklar ishâline muvâfıkdur. [24] Mikdâr-ı şerbeti bir dirhem-
dür. Süddeleri açar, gögüsde balgamı ve fezalâtı çıkarur ve öksürügini [25] zâʾil eder. 
Ve ʿakreb ısırdugına dahı muvâfıkdur, bunı ısladup içürüp ve ʿakreb [163b] [1] 
sokdugı mevziʿe dahı koyalar. Rûfes kavli üzere miʿdeyi kavî eder ve taʿâmı hazm [2] 
eder, menîyi arturur. Câlînûs kavli üzere şehvet-i bâhı tahrîk edüp zekeri kıvâma [3] 
getürür. Erbiyâsûs kavli üzere istirhâ-yı mafâsıla fâʾide eder, mesâne taşını çıkarur. 
[4] Fûles kavli üzere yürekde olan kurtları ve namâz-bûrı dahı öldürür ve çıkarur. 
Bunun [5] istiʿmâli şîh-i ermenî veyâ türmüs baklasıyla içüreler. Meselâ iki vezni 
kadar katup içüreler. [6] Dîskûrîdûs kavli üzere şehvet-i cimâʿı tahrîk eder ve hayzı 
idrâr eder. Sâhib-i [7] Takvîm kavli üzere mesâneyi zaʿîf  eder, illâ mersîn veyâhûd 
bellût ıslâh eder. Ammâ sâhib-i [8] Minhâc mesâneye muzırdur ve şehvet-i cimâʿı 
giderür, illâ mastakî ıslâh eder der.

729 N. بردوز
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Düvel: Hind zeytûnınun [9] yapragıdur ki tı bâbında tâlîsfer deyü zikr olınur.

Dûbârûc: Kanbil otı derler. Kef  bâbında [10] kâknec deyü zikr olınur.

Dûdü’l-kırmız: Boyacılar kırmızıdur ki bir kıymetlü böcekdür. Kaf  bâbında [11] 
kırmız deyü zikr olınur.

Dûdü’l-harîr: Gügül kurdı. Fâriside germ-i ibrişîm, Rûmca kôkûliya [12] derler. 
Efrencîler bermî derler. Eger bunı kurıdup üç dirhem bugday unı ile birkaç gün 
[13] biri biri ardınca içseler bedeni semirdir ve levni aʿlâ ve mücellâ eder. Eger bu 
kurdun kurusından [14] bir dânesin erguvânî bez içinde kendüde götürseler isitme 
ʿilleti zâʾil ola.

Devâyâ agriyâ: [15] İbni Baytâr ve Mâlâ Yesiʿ kavli üzere yabân ve tag kamışı 
demekdür, maʿrûf  ve maʿlûm [16] degildür.

Dûg: Yogurt ayranı derler. Fârisîde âb-ı dûg derler ve südün ekşisine [17] dahı derler, 
lügat-i müşterekedür. Bunı leben-i hâmız deyü lâm bâbında ve mahîz deyü mim 
bâbında zikr [18] ederüz. Bunun bakıyye-i mâʾiyye ve cübniyyesi kalur. Sâlih gıdâ 
verür. Eger kaymagı alınmadan ederlerse [19] harâreti ziyâde ve bürûdeti eksik olur. 
Ayran issi miʿdeye muvâfıkdur ve ishâl-i müzmineye [20] dahı münâsibdür. Ammâ 
sıgır südinden aʿlâdur. Ammâ miʿdeye ziyânı vardur ve taʿâmı hazm etdürmez. [21] 
Eger tabîʿatı götürürse şeker veyâ ʿasel katalar, müfîddür.

Dûh: Hasîr sazıdur. Fârisîde [22] luh derler. Bunun tabîʿatı ve fiʿli ve yanmışınun fiʿli 
ve kuvveti sazlar ve kogalıklar fiʿli gibidür. [23] Elif  bâbında esel deyü, dal bâbında 
dess deyü zikr olındı. Ve hasîr sazı dahı be bâbında [24] berdî deyü zikr olındı.

Dûfas: Sogan nevʿindendür. Be bâbında basal envâʿı deyü zikr olındı [25]

Dûr-hûlî: Yabân sûseni nevʿindendür. Yûnânîler kisîfinûn derler ki baʿzılar delbûs 
derler. Dal [164a] [1] bâbında delbûs deyü zikr olındı.

Dûdü’l-kazzâ: İbrişîm kurdıdur. Henüz dûdü’l-harîr [2] deyü zikr olındı.

Dûd-ı şeceretü’s-sanavber: Sanavber agacı kurdıdur. Fârisîde germ-i dıraht-ı 
[3] sanavber derler. Bunun kuvveti ve ʿameli hemân zerârîc dedükleri banbul kurtı 
gibidür. Bu nevʿine [4] kuduz böcesi dahı derler. Bir yeşil reng kurtdur. Eger bunı 
dögüp her kankı yere kosalar [5] ol yeri yiyüp etini tebâh eder. Âteş gibidür, anunçün 
açılacak çıbanlar üzerine korlar. [6] Ve dâg iktizâ eyledügi mahalle dahı korlar ve 
dâg ve yaku eder. Ve demregüye sürerler, ammâ ziyâde [7] ıztırâb verür. Küçük 
oglan demregülerine komayalar, zirâ anlarun etleri nâzikdür, [8] câʾiz degildür.

Davas: Demürciler suyıdur. Fârisîde âb-ı âhen derler. Bâhı ziyâde [9] eder, kalbe 
kuvvet verür, kâbız-ı ishâldür, ishâli giderür ve talakı giderür ve nefʿi [10] çokdur. 
Mim bâbında mâʾü’l-hadîd deyü zikr olınır.
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Devâʾü’n-nimr: Kaplan devâsı derler. Fârisîde [11] pîh-i nerûk derler. Kaplan 
dogururken gayet ıztırâb çeküp bu otı yemekle [12] gayrı togurmaz, lâkin gövde-
sinde bir mühre peydâ olur. Baʿzılar ol mühre kuyrugında [13] olur derler. Esahhı 
kuyrugında olmak üzeredür. Ol mühreye nerek derler ve hacerü’n-nimr dahı [14] 
derler. Hâ bâbında hacerü’n-nimr deyü zikr olındı. Ve nun bâbında nerûk deyü 
zikr olınur.

Devâʾü’l-misk: [15] Mim bâbında maʿcûn-ı devâʾü’l-misk deyü zikr olınup tabîʿatı 
mürekkebâta havâle olınur. [16]

Devâʾü’l-huttâf: Kırlangıç devâsı derler ki halîdûmiyûn dahı derler. Hı bâbında 
hâlîdûn deyü [17] zikr olınmışdur.

Devâ-yı dem: Baʿzılar dûdem derler. Türkçe agaç kanı derler. Samg gibi olur der-
ler. [18] Mûmiyâ yerine istiʿmâl olınur derler. Ve kara agaç dedükleri sögüt ve cevz 
ve kavak agacı [19] cümlesi hayz görür ve bunun kanı akar derler. Niceler bunlarun 
agacından kaşık düzmeyeler [20] demişler.

Dûdü’s-sabbâgîn: Boyacılar kurtıdur. Dûdü’l-kırmız deyü henüz zikr olındı [21] 
ve kaf  bâbında kırmız deyü tafsîl olınur.

Dûdü’l-bakl: Bakla kurdıdur. Diskûrîdûs [22] kavli üzere eger bunı zeyt ile karışdu-
rup ve ateşde issi edüp her kankı [23] mevziʿe sürseler haşerât ısırmaz. Ve yedi dâne 
bakla kurdı götürenün isitmesi [24] zâʾil ola.

Dûdü’z-zibl: Bok böcegi derler ve dûdü’l-asfer dahı derler. İbni Baytâr ve Şerîf  [25] 
kavlince bu böcegi zeytde bişürseler ve dâʾü’s-saʿlebe ol zeytden sürseler müfîddür. 
[164b] [1] Ve ʿinde’l-baʿz hunfesâ böcegi budur, hı bâbında nazar olına.

Dûdü’l-bakk: Sivrisinekdür, ammâ [2] baʿzılar öküz dedükleri hayvâna gelür yapı-
şur büyük sivrisinekdür derler. Zel bâbında [3] zübâb deyü sinek envâʿı zikr olınur.

Dehnec: Dehene-i firengî Türkî; dehnec-i efrencî [4] ʿİbrî; dehâne Fârisî; hacer-i 
yâbis ʿArabî. Dehnec dedükleri taş birkaç nevʿ olur, Kirmânî [5] ve Firengî olur. 
Aʿlâsı Firengî olup tatlurak ve yaş ve tozlu şekl olmakdur. [6] Bu taşun imtihânı oldur 
ki âyîneye sürerler, eger kurudukda âyîne pâs ve jeng [7] getürürse acı nevʿidür. Eger 
pâs getürmeyüp ayna sâfî kalursa tatlu nevʿidür, [8] aʿlâsıdur, Firengîdür. Kıbrıs 
cezîresinden gelür bir nevʿi dahı olur, muveşşâ derler. [9] Sarırak ve gayrı reng dahı 
olur. Ve bir nevʿ dahı olur ana tâvûsî derler, kızıllıga mâʾil [10] siyâh şekl olur. Şaʿşası 
olur yaʿnî ışılar ve yapıldar. Aʿlâsı ki Firengî [11] nevʿi ola. Kuvveti tûtiyâ kuvvetine 
yakındur ki buna dehnec demekden murâd baʿzı yerlerde bakır [12] maʿdeninden 
hâsıl olur yeşil taş gibidür. Nice ki zeberced altun maʿdeninde bulındugı [13] gibidür 
ve zencâr gibi ki kibrît buhârından hâsıl olur, bu dahı eylecedür. El-hâsıl Firengî [14] 
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nevʿinün tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Ammâ İbni Baytâr ve İshak bin ʿİmrân kavlince 
tabîʿatı [15] dördünci derecede hârdur. Gözde olan aklık ʿilletine gâyet nafiʿdür. Tû-
tiyâ-yı hindî ve [16] delüksiz incüyi berâber sahk edüp harîrden geçürüp sürme gibi 
göze çekeler. Dehnec dedükleri [17] taş bir aʿlâ taşdur. Eger zehr içmiş kimesnelere 
bundan hakk edüp verseler nâfiʿdür [18] ammâ zehr yemiş olmayan kimesnelere ver-
meyeler zîrâ mühlikdür, zarar eder. Gaflet olınmaya. ʿAkreb [19] ısırdugına sürseler 
agrısın sâkin eder ve eger sahk edüp sirke ile karışdurup [20] yaramaz ve mismârî 
dedükleri sigile ve demregüye sürseler ve saʿfe ʿilletine ki eger başda eger [21] gayrı 
aʿzâda ola, sürseler nâfiʿdür. Eger sahk edüp misk katup sarʿ tutan [22] kişinün bur-
nına bir tamla yâ iki tamla tamzursalar veyâhûd tütsi eyleseler müfîddür. Ammâ [23] 
küçük oglana tamzurmayalar yalınuz tütsi edeler.

Deh-mest: Defne agacı Türkî; [24] tehnel agacı Türkî; dıraht-ı gâr Fârisî. Defne-
nün agacına şın bâbında şecerü’l-gâr [25] ve şecerü’l-rend deyü zikr olınur. Nihâyet 
yagına işbu dal bâbında dühnü’l-gâr deyü zikr [165a] [1] olınur ve dühnü’r-rend 
dahı derler. Ve gayın bâbında gâr deyü dahı cümle isimleriyle ve efʿâli ve tabîʿatı 
[2] tafsîl olınur.

Dühn: Yag demekdür. Her şeyʾün yagıdur. Cümle dühnleri her lisân üzere [3] 
tahrîr eylesek gâyet tafsîl olur. Ammâ her devânun kendi ismi ekser lisân üzere 
[4] yazılmışdur. Bu mahalde yalınuz dühnün ismin beyân eyledügümüzden sonra 
kankı şeyʾün [5] dühnin oldugın taleb ederse ol şeyʾe nazar edüp ve kankı lisân üzere 
[6] murâd ederse bulmak asândur. Meselâ dühnü’l-hall murâd ederse dal bâbında 
dühni ve hı bâbında [7] hall deyüp bulup her kankı lisân üzere isterse maʿlûm edine. 
Geldük bu mahalde [8] maksûdumuz olan dühn ʿArabî; yag Türkî; revgan-ı fârisî 
Fârisî; meşhâ730 Süryânî; lâdî [9] Rûmî; ûflâmûs Yûnânî; ôleyû Lâtîn; ôleyûm Mâ-
car, Nemse; azîyte Fırânca; zâbîs [10] ʿİbrî; semin ʿİbrî.

Dühnü’l-hall: Susam yagı Türkî; dühnü’s-simsîm ʿArabî; şîrlûgan [11] yagı Türkî; 
revgan-ı küncüd Fârisî; dühn-i küncüd Fârisî; şîrec Fârisî; şîr-puht Fârisî; [12] rev-
gan-ı şîre Şîrâzî; revgan-ı hûş Şîrâzî, Kirmânî; şehârliyâ731 Süryânî; [13] sîsâmû lâdû 
Rûmî; ôleyû de sûrhû Lâtîn; vînôtîn Yûnânî. Susam yagınun [14] nefʿi sin bâbında 
simsim sıfatında zikr olınur ve şın bâbında dahı şîrec deyü zikr olınur. [15]

Dühnü’l-bân: Yabân fıstu[gı] yagıdur. Sorgun agacı derler Türkî; revgan-ı bân 
Fârisî; [16] meshâ fıstuk732 Süryânî; îlâdimiyûn Rûmî; anûsyôl Yûnânî. Tabîʿatı ikin-

730 N. مشها
731 N. شحارليا
732 N. مسحافستق
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ci derecede [17] hâr u ratbdur. Aʿlâsı tuʿmı ve râyihası hiddetlü ola. Kulak agrısına 
ve gürüldüsine ve [18] çinledügine kazun iç yagıyla karışdurup tamzursalar agrısın 
giderüp [19] süddelerin açar. Yüzde olan çıgıda sürseler [ve] sinirlere ve çıban yerle-
rine ve sovukdan [20] olan şakâk envâʿına fâʾide eder. Eger içseler ishâl eder. Ammâ 
miʿdeye yaramazdur, illâ benefşe [21] sükkeri ıslâh eder. Eger başa sürseler sovuk 
agrıların gidere. Eger misk [22] katup alnına sürseler kızdura ve nezelâta fâʾide eder. 
El-hâsıl sovukdan hâsıl olan [23] mafsallarun cümlesine fâʾide eder. Eger miʿdeye sü-
rüp üzerine dögilmiş sakız ekseler [24] balgamı ve kusmagı keser. Ve penbeye ısladup 
miʿde üzerine issi ursalar sovuk sancusın [25] keser. Ve sakız ile ısıcak edüp birkaç 
gün talak ve ciger ıztırâblarına yaku eyleseler [165b] [1] muvâfıkdur.

Dühnü’l-halûk: Zaʿferân yagıdur. Henüz dühnü’z-zaʿferân deyü zikr olınur. [2]

Dühnü’l-ʿasel: Ûmâlî derler bir terkîbdür. Şarâbla bal demekdür. Elif  bâbında 
ûmâlî deyü [3] zikr olınmışdur.

Dühnü’l-belesân: Belesân yagıdur. Fârisîde revgan-ı belesân [4] derler. Efrencî 
envâʿı îliyû balsamû derler, Rûmca lâdî balsamû derler. Encîre benzer Mısrî bir 
agaçdur. [5] Ol agacun mahalline ʿAynü’ş-şems derler ve Bâg-ı firʿavn dahı derler. 
Baʿzılar gayrı emkinede dahı [6] olur demişler, ammâ baʿîddür. Tabîʿatı üçüncide 
hâr u yâbisdür, baʿzılar ikincide demişler. Bu [7] belesânun kökinün hâssiyyeti dal-
larından artıkdur. Eger göze çekseler su inmesini menʿ eder [8] ve gözi tîz eder. Ve 
rahm sovuklıgına fâʾide eder. Eger bu yagı ʿavratlar kendüde mûm ve gül yagıyla 
[9] götürseler oglancık sonını taşra çıkarur. Eger içseler bevli akıdur, ʿusrü’l-bevle 
muvâfıkdur. Cümle [10] agulu ve zehirlü otlar mazarratın menʿ eder ve efyûnun 
kezâlik mazarratın giderür. Ve agulu mantarlara [11] ve cânavarlar ısırdugına bun-
dan iki dânigi kadarın nân-hâh kaynamış suyıyla vereler. Ve bögrek [12] taşların dahı 
kırar ve balgamî emrâza nâfiʿdür. İhtiyârâtda müʾellif  kavli üzere raʿşe ʿilletine [13] 
dahı gâyet müfîddür. Bunun bedeli kendü vezni kadar ʿalef  yagıdur ki ʿalef  hubû-
bâtdandur, [14] ʿulâf  derler. Ve nısfı kadarı Hindistân cevzi yagıdur ki dühnü’n-nâr-
cîl derler. [15] Ve bir buçuk dânigi [kadar] eski zeyt yagıdur ve baʿzılar râzıkî yagı 
ve yarım vezni kadar kâfûr [16] suyıdur dediler. Baʿzılar iki vezni kadar kâfûr suyı 
dediler. Baʿzılar iki vezni kadar kâdî [17] yagıdur derler ki mürr içinde bişmiş ola.

Dühnü’l-adhır: Mekke ayrugı yagıdur. Fârisîde revgan-ı [18] kevergiyâ derler. Bu-
nun tabîʿatı ve kuvveti mastakî yagı gibidür. Cümle giciyiklere hattâ hayvân giciyi-
gine [19] dahı fâʾide eder. Ve süst-endâm kişilere vermese dahı fâʾide eder. Ve sakalı 
geç gelen kişinün [20] yüzine sürseler sakalı tez bitüre. Terkîbi mürekkebâtda görile.

Dühnü’l-ukhuvân: Sıgır [21] pâpâdyası yagıdur. Fârisîde revgan-ı gâv-çeşm derler. 
Kızdurıcıdur ve tamarlarun agzın açar, bevli [22] yüridür. Eger yeseler ve makʿada 
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dürtseler bevâsîre ve makʿad şişlerine fâʾide eder. Eger ʿavratlar [23] şâf  gibi yüne 
ısladup götürseler rahm katılıgına fâʾide eder ve hayzı yüride. Ve sinirler [24] savuş-
dugına dahı fâʾide eder. Ardala kemüklerine, incük ve baldır ve uyluk kemükleri-
nün [25] agrısına yüni ısladup ısıcak iken koyalar. Eger buruna tamzursalar uyhu 
getüre. [166a] [1] Eger üç dirhemin içseler kûlunca ve kavuk agrılarına ve talak 
katılıgına fâʾide eder. Eger kulaga [2] tamzursalar agrısına ve sagırlıgına müfîddür. 
Ve yaramaz çıbanlara ve nâsûra dahı müfiddür.

Dühnü’l-âs: [3] Mersîn yagıdur. Fârisîde revgan-ı mûrd derler. ʿ Umrânîler semen-i 
kakvâs733 derler. Tabîʿatı [4] evvelde bârid ve ikincide yâbisdür. Cerâhate ve od ya-
nugına ve başda olan çıbanlara ve beneklere [5] ve makʿad yarıldugına ve bevâsîre 
ve mafsallar süstligine fâʾide eder ve kılları dökilmekden [6] menʿ edüp muhkem 
eder. Sanʿatı mahallinde mürekkebâtdan görile.

Dühnü’l-merzencûş: Sıçan kulagı [7] yagıdur. Nemmâm nevʿindendür, âzâ-
nü’l-fâr derler. Fârisîde revgan-ı merdekûş derler. İssi edicidür. [8] ve latîf  edicidür. 
Rahm agzı yumuldugına ve ʿaks döndügine fâʾide eder, hayzı yüridür [9] ve oglan 
sonını çıkarur ve rahimde olan hunnâkı giderür. Arka agrısına, ki halk ana kûlunc 
[10] derler, sürseler fâʾide eder. Bögrek agrısına dahı müfîddür, balla karışdurup is-
tiʿmâl [11] edeler. Fâlice ve teşennüce bu yagdan dürteler ve muhkem ovalar. Sanʿatı 
mürekkebâtda mahallinde görile.

Dühn [12] ü’l-bâdrûc: Tere-i horâsânî yagıdur. Fârisîde revgan-ı bâdrûk derler. 
Agrılara ve rahm agzı [13] yumuldugına ve sinirler zahmetine fâʾide eder. Sanʿatı 
mahallinden mürekkebâtda görile.

Dühnü’l-kaysûm: [14] Ayvatana yagıdur. Fârisîde revgan-ı bûy-mâderân derler. 
Rahm agzı yumuldugına ve katılıga [15] fâʾide eder, hayzı yüridür ve oglan sonın 
çıkarur. Sanʿatı mahallinden mürekkebâtda görile. [16]

Dühnü’ş-şibis: Torak otı yagıdur. Fârisîde revgan-ı şibis derler. Rahimde olan [17] 
katılıgı yumşadur ve agzını açar. Ve süst-endâmlara, mafsallara ve sinirler agrısına 
ve raʿşe [18] ʿilletine müfiddür.

Dühnü’r-râzâkî: Dühn-i sûsen-i ebyaz demekdür. Ak sûsen yagıdur, müsahhin-
dür. [19] Rahm agzın açar, issi şişlerin tahlîl eder. Rahm agızlarına cümlesinden 
fâʾidelüdür. Başda [20] olan yaş çıbanlara ve sigillere ve konaklara dahı fâʾide eder. 
Hayzı yüridür. Eger içseler [21] safrâ ishâl eder, bevli yüridür. Miʿdeye yaramazdur, 
gönül döndürür. Ammâ sovukdan olan [22] sinir ve bögrek agrısına fâʾide eder. Ve 
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fâlice ve demregüye sürseler fâʾide eder. Ve fâlice ve [23] demregüye fâʾide eder.734 Ve si-
nirler büzildügine ve kulak sinirinde olan şişlere [24] dahı dürtseler fâʾide eder. Eger 
kulaga tamzursalar balgamî nezelâtı ve süddelerin açup [25] şişlerin tahlîl eder ve 
sovuk agrılarını giderür. Sanʿatı mahallinde görile.

Dühnü’n-nercis: [166b] [1] Nergis yagıdur. Fârisîde revgan-ı nergis derler. Agız 
kokusın eyü eder. Ve rahm salâbetin [2] telyîn eder ve agrısın ıslâh eder ve baş 
agrısın dahı giderür ve cümle sovuk şişleri [3] tahlîl eder. Eger gögse sürseler yumşak 
eder. Ve mesâne agrısına ve baldıra ve sovukdan [4] olan kulak agrısına nâfiʿdür.

Dühnü’l-hamâhim: Yarpuz çiçeginün yagıdur. Fârisîde [5] revgan-ı habak-ı 
bôstânî derler. Tabîʿatı derece-i sânîde hâr u yâbisdür, müneşşifdür. Ve dimâg [6] 
süddesin açar ve başa karâr eden yelleri dagıdur ve mafâsıl ve sinir ʿilletine müfîd-
dür. [7] Ve bunun istiʿmâli yaglamak iledür.

Dühnü’z-zaʿferân: Zaʿferân yagıdur. Fârisîde [8] revgan-ı zaʿferân derler. Kızdu-
rıcıdur. Veremlere ve şişlere nazc verür, verem salâbetin [giderüp] [9] yaraları pâk 
eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Dühnü’l-hınnâ: Kına yagıdur. Farisîde [10] revgan-ı hınnâ derler, issidür. Efvâh-ı 
ʿurûkı açar ve telyîn eder. Rahm ve sinir ve kesr-i ʿızâm [11] içün nâfiʿdür. Eger 
merhem ederlerse fâlice ve hunnâka süreler, müfîddür. Sanʿatı mürekkebâtda [12] 
mahallinden görile.

Dühnü’l-îrsâ: Gök sûsen köki yagıdur. Farisîde revgan-ı [13] penc-i sûsen âsmân-
cûnî derler. Yumşadıcıdur. Hûşkeryâta, ʿufûnâta, evcâʿ-ı rahme, [14] bevâsîre, kulak 
ʿilletine, benc ve agulu mantar ve küzbere yemiş kimesnelere azacık içürseler [15] 
müfiddür. Sanʿatı mahallinden mürekkebâtda görile.

Dühn-i ʿasîrü’l-ʿıneb: Üzüm sıkındusı yagıdur. [16] Farisîde revgan-ı âb-ı engûr 
derler. Müsahhin ve telyîn ve müsekkindür. Nâfıza ve cümle sinirlere [17] ve rahimler 
ʿilletlerine nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden mürekkebâtda görile.

Dühnü’d-dârçîn: Dârçîn [18] yagıdur. Farisîde revgan-ı dârçîn derler. Dârçîn 
yagı hârdur. Efvâh-ı ʿurûkı feth [19] eder. Eger kurdamânâ karuşdursalar bevâsîre 
ve humreye ve lesʿ-ı ʿakrebe ve lesʿ-ı ruteylâya yaʿnî [20] böy ısırdugına müfiddür. 
Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’n-nârdîn: Sünbül-i [21] rûmî yagıdur. Fârisîde revgan-ı nardîn-i aklîtî 
derler. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden görile. [22] Miʿde ve ciger ve kûlunc 
agrılarına, eger içseler yahûd zımâd eyleseler veyâ hukne eyleseler [23] içi sovudur 

734 Tekrar edilmiştir.
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ve taşradan yaglasalar aʿzâyı sovudur. Eger ʿavratlar götürseler yâhûd [24] hukne 
eyleseler rahm agrısına müfîddür.

Dühnü’l-hulbe: Boy tohmı yagıdur. Fârisîde [25] revgan-ı şemlîz derler. Makʿad 
şişlerine nâfiʿdür. Ve zahîr içün huknesi gâyet müfîddür. [167a] [1] Ve sancuya dahı 
müfîddür. Eger başda çıbanlara sürseler fâʾide eder. Eger mûm katsalar yanuklara 
[2] ve sovukdan olan yaruklara nâfiʿdür. Sanʿatı mürekkebâtdan görile.

Dühnü’s-sezâb: [3] Baganôs yagıdur ki sadef  yagıdur. Fârisîde revgan-ı feycen 
derler. Eger bedene sürseler [4] nâfıza nafiʿdür. Ve yarım vakıyye yaʿnî beş dirhem 
hammâmda içseler raʿşe ʿilletine müfîddür. [5] Ve cümle agrılar ki bedenün aşa-
gasında ola, nâfiʿdür. Eger kulaga tamzursalar kulak süddelerin [6] açup ve sovuk 
agrılarına dahı müfîddür. Eger hukne eyleseler cümle sanculara ve galîz yelden [7] 
olan kûlunca ve bagırsak sıyrındısına nâfiʿdür. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden 
görile.

Dühnü’ [8] n-nesrîn: Gül-i nesrîn yagıdur. Fârisîde revgan-ı verd-i sînî derler. 
Temîmî ve İbni Baytâr [9] kavli üzere şemm etmesi sovuk dimâgı kızdurur, riyâhın 
agsırmak ile çıkarur veyâhûd [10] tahlîl eder. Ve rahm agrılarına nâfiʿdür ve sovuk 
veremlerin tahlîl eder. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden [11] görile.

Dühnü’l-bâbûnec: Pâpâdya yagıdur. Fârisîde revgan-ı bâbûne derler. İʿtidâlli 
hârdur [12] ve iʿtidâlli kurudıcıdur. Agrıları sâkin eder ve bagırsak agrılarına kezâlik 
nâfiʿdür. Ve sevdâ [13] ve balgam ile terkîb olan şişleri dahı tahlîl eder. Sanʿatı ma-
hallinden mürekkebâtda görile. [14]

Dühnü’s-sefercel: Ayva yagıdur. Farisîde revgan-ı bih derler. Kâbız ve müber-
riddür. Uyuz [15] çıbanlara ve baş konagına ve sovukdan ʿârız olan yaruklara ve 
nemleye ve agız çıbanlarına [16] ve yaralarına ve nefs-i deme ve issi baş agrısına ve 
ciger şişlerine ve issiden olan [17] ishâle ve zahîre nâfiʿdür. Ve hukne etseler bagırsak 
yarasına gâyet nâfiʿdür. [18] Eger kınâ ile karışdurup büsûra ve sivilcülere ursalar nefʿ 
verür. Sanʿatı mürekkebâtda [19] mahallinden görile.

Dühn-i zehretü’l-kerm: Üzüm çiceginün yagıdur. Farisîde revgan-ı [20] gül-i 
engûr derler ve revgan-ı şükûfe-i engûr dahı derler. Kâbızdur. Gül yagı kuvveti 
gibidür. Aʿlâsı [21] üzüm çiçeginün kokusı gibi kokusı ola. Gül yagı bulınmazsa ana 
bedel ede[ler]. Sanʿatı [22] mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l-küferrâ: Hurmâ çicegi yagıdur. İbtidâ zâhir olur hurmâ korugınun [23] 
kabugı yagıdur. Fârisîde revgan-ı bahâr-ı hurmâ derler ve bahâr-ı hazrâ-yı hurmâ 
derler. Bu yagun [24] kuvveti dahı gül yagı kuvvetindedür. Gül yagı bulınmazsa bedel 
edeler. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden [25] görile.
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Dühnü’l-verd: Gül yagıdur. Farisîde revgan-ı gül derler. Kuvvet-i kâbızası vardur. 
[167b] [1] Ammâ içseler yüregi ishâl eder ve miʿde ʿalevini sögündürür. Gül yagı-
nun tabîʿatı sovukdur. [2] Ve cümle issi ʿilletlere nâfiʿdür ve bevâsîre ve issi şişlere 
ve humreye ve darb dokınmış aʿzâya [3] ve nûre urınmış iken elem veren mevziʿe 
nâfiʿdür. Bunun nefʿi gâyet çokdur. [4] Vav bâbında verd deyü gül tahrîr olındukda 
mahallinde zikr olınmışdur.

Dühnü’l-benefsec: Benefşe [5] yagıdur. Fârisîde revgan-ı benefşe derler. Tabîʿatı 
bârid ü ratbdur. Aʿlâsı bâdem yagıyla [6] ahşamdan alınmış ola. Sanʿatı mürekke-
bâtda mahallinden görile.

Dühnü’n-nîlûfer: Nîlûfer [7] çiçegi yagıdur. Fârisîde revgan-ı nîlûfer derler. Bârid 
ü ratbdur. Bunun kuvveti benefşe [8] yagına benzer, ammâ andan aʿlâdur. Husûsan 
baş agrısına dahı muvâfıkdur. Sanʿatı mürekkebâtda [9] mahallinden görile.

Dühn-i fukkâhü’l-hılâf: Sögüd çiçegi yagıdur, ammâ sorkun sögüdidür. [10] 
Fârisîde revgan-ı bahâr-ı bîd-i müşk derler. Tabîʿatı bârid ü müceffifdür. Sanʿatı 
mürekkebâtda mahallinden [11] görile.

Dühnü’l-hîrî: Sarı şebboy yagıdur ki Mısır benefşesi yagı dahı derler. Fârisîde [12] 
revgan-ı şebbû-yı zerd derler. Tabîʿatı latîf  ve muhallildür. Sanʿatı mürekkebâtda 
mahallinden görile. [13]

Dühnü’z-zanbak: Zanbak yagıdur ki sultânî zanbak yagı derler. Fârisîde revgan-ı 
[14] zanbak derler. Ammâ bu yaga gerçi dühn-i zanbak derler ammâ yâsemîn çiçe-
ginden dahı ederler, [ana] [15] dahı zanbak yagı derler. Ammâ biz her birini başka 
başka beyân edelüm. Ammâ zanbak yagı mahallinden [16] mürekkebâtda göreler.

Dühnü’l-yâsemîn: Yâsemîn yagıdur. Fârisîde revgan-ı gül-i yâsem [17] derler. 
Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Sudâʿ-ı balgamîye nâfiʿdür. Ve lakve ve felc ashâbına 
müfîddür ve [18] ʿırku’n-nisâya dahı müfîddür. Eger azacık kâfûr katup koksalar 
dimâga fâʾidesi vardur. [19] Ve müsterhî aʿzâlara yalınuz yâsemîn yagı müfîddür. Ve 
tonmış mevziʿlere mûm-revgan [20] edüp el ve ayak şakâkına dahı müfîddür. Ammâ 
baʿzılar kalye-i misk ve zebâd katup [21] saç ve sakala sürerler. Münâsib degildür, tez 
agardur. Ve yâsemîn çiçeginün kurusı [22] dahı şemm etmesi saç ve sakal agardır, 
ammâ tâzesi degildür. Lâkin musaddiʿdür, kâfûr [23] ıslâh eder. Bunı dahı zanbak 
yagı gibi çıkarurlar. Mürekkebâtda görmek lâzım degildür. Sarı [24] yâsemîn vardur, 
beyâz yâsemînden alçakdur.

Dühnü’l-hasek: Demür dikeni yagıdur. [25] Fârisîde revgan-ı hâr-hasek derler. 
ʿUsr-ı bevle ʿacîb nâfiʿdür. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden [168a] [1] görile.

Dühnü’l-karʿ: Kabak yagıdur. Fârisîde revgan-ı kedû derler. Tabîʿatı Câlînûs [2] 
kavli üzere bârid ü ratbdur. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden görile.
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Dühn-i nûrü’l-kandûl : [3] Kudüs-i Şerîf  taglarında yaş dikenlü mugaylân agacı 
gibi bir agacun çiçeginün yagıdur. [4] Fârisîde revgan-ı gül-i kandûl derler. Sanʿatı 
mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l-âcürr: [5] Kiremîd yagıdur. Dühn-i mübârek ve dühn-i munkadir dahı 
derler. Fârisîde revgan-ı sifâl [6] ve revgan-ı âcürr dahı derler. Neft yagı kuvvetinde-
dür. Sanʿatı mahallinden mürekkebâtda görile.

Dühnü’l-emlec: [7] Emlec yagıdur. Fârisîde revgan-ı emle derler. Kılları karardur. 
Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden görile. [8]

Dühnü’l-gâr: Defne yemişi yagıdur. Fârisîde revgan-ı deh-mest derler. Sanʿatı 
mürekkebâtda [9] mahallinden görile.

Dühn-i şecerü’l-mastakî: Sakız agacınun yagıdur. Fârisîde revgan-ı [10] dıraht-ı 
kündür-i rûmî derler. Süst-endâmlara gayet fâʾide eder. Ve derlemez gövdelere [11] 
ve aʿzâlara süreler. Sanʿatı defne yagı sanʿatı gibidür. Mürekkebâtda mürâcaʿat 
lâzım degildür. [12]

Dühnü’l-mastakî: Sakız yagıdur. Fârisîde revgan-ı kündür-i rûmî derler. ʿUm-
rânîler semen-i sîrî [13] derler. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l-hurûʿ: Kene tohmı yagıdur. Fârisîde revgan-ı bîd- [14] encîr derler. Eski 
zeyt yagı gibidür. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. Sanʿatı [15] mürekkebâtda 
mahallinden görile.

Dühnü’l-levzü’l-mürre: Acı bâdem yagıdur. Fârisîde revgan-ı bâdem-i [16] telh 
derler. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür, baʿzılar ratb dediler. Sanʿatı mürek-
kebâtda [17] mahallinden görile.

Dühnü’l-levzü’l-hulv: Tatlu bâdem yagıdur. Fârisîde revgan-ı bâdem-i şîrîn [18] 
derler. ʿUmrânîler sâkız-ı semen derler. Tabîʿatı bürûdetde muʿtedildür ve rutûbeti 
çokdur. Sanʿatı [19] mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l-cevz: Koz yagıdur. Fârisîde revgan-ı girdegân derler. [20] Tabîʿatı kaviy-
yü’l-harâredür, muhallildür ve ratb dahı derler. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden 
görile. [21]

Dühn-i lübb-i hûh: Şeftâlû çekirdegi içi yagıdur. Fârisîde revgan-ı magz-ı şeftâlû 
[22] derler. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühn-i levzü’l-mişmiş: Zerdâlû çekirdegi [23] içi yagıdur. Fârisîde revgan-ı 
magz-ı şeftâlû derler. Sanʿatı mahallinden mürekkebâtda görile. [24]

Dühnü’n-nârcîl: Hindistân cevzi yaʿnî büyük cevz yagıdur. Fârisîde revgan-ı [25] 
nârgîl derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Mürekkebâtda mahalliden görile.
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Dühnü’l-bezr: Bezr yagıdur. [168b] [1] Kettân tohmı yagıdur. Fârisîde tohm-ı 
revgan-ı kettân derler ve revgan-ı bezr dahı derler. Tabîʿatı [2] hâr u ratbdur. Sanʿatı 
mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l- bunduk: Funduk yagıdur. [3] Fârisîde revgan-ı bunduk derler. Tabîʿatı 
hâr u ratbdur. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden görile. [4]

Dühnü’l-fıstuk: Fıstuk yagıdur. Baʿzıları bu yaga köknâr yagı derler. Butm ve 
Şâm [5] fıstukı yagı bu fıstukdan akvâdur. Yagı dahı akvâdur. Fârisîde revgan-ı piste 
[6] derler. Tabîʿatı hâr u ratbdur. Sanʿatı bâdem ve funduk yagı gibi çıkar. Mahalline 
mürâcaʿat [7] lâzım degildür.

Dühnü’l-butm: Menevîş yagıdur ki büyük menevîş ve aşlama menevîş [8] derler. 
Şâm fıstukına benzer, dahı degirmi ve büyük olur. Fârisîde revgan-ı ban derler. 
[9] Tabîʿatı gül yagı gibi müberriddür ve kabzı vardur. Defne yagı gibi ve habbe-
tü’l-hazrâ yagı gibi çıkarurlar. [10] Mürekkebâta mürâcaʿat lâzım degildür.

Dühnü’l-benc: Bân tohmınun yagıdur. Fârisîde revgan-ı [11] meng ve revgan-ı 
menc derler. ʿAcâyibdendür ki kendüsinün harâreti nihâyetinde yagınun [12] tabîʿatı 
bâriddür. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühn-i bezrü’l-fücül: Turp tohmı yagıdur. [13] Fârisîde revgan-ı tohm-ı turb 
derler. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür ve eski [14] zeyt yagı mizâcındadur. 
Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l-kurtum: Aspur [15] tohmı yagıdur. Fârisîde revgan-ı hasek-dâne derler. 
Tabîʿatı evvel derecede hârdur ve baʿzılar [16] yâbis dediler, baʿzılar ikincide ratb 
dediler. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l [17] -bezrü’l-encere: Isırgan dikeni tohmı yagıdur. Fârisîde revgan-ı kur-
rayz ve revgan-ı [18] sâsâr kişt ve revgan-ı tohm-ı encere dahı derler. Tabîʿatı evvelde 
hâr ve baʿzılar yâbisdür [19] ve baʿzılar ikincide ratb dediler. Ve kuvveti kurtum ve 
adhır yagı gibidür ve birbirine bedel [20] olurlar. Saʿatı mürekkebâtda mahallinden 
görile.

Dühnü’ş-şûnîz: Kara çörek otı tohmı [21] yagıdur. Fârisîde revgan-ı tohm-ı şûnîz 
derler. Tabîʿatı turp tohmı yagı gibidür. Sanʿatı [22] dahı öyledür. Mahalline mürâ-
caʿat lâzım degildür.

Dühnü’l-hardal: Hardal yagıdur. Fârisîde [23] revgan-ı tohm-ı tere-tîzek derler. 
Tabîʿatı hârdur ve süddeleri açar. Sanʿatı sîsâm yagı [24] gibi çıkarurlar. Mürekke-
bâta mürâcaʿat lâzım degildür.

Dühnü’l-harmel: Yüzerlik tohmı yagıdur. [25] Fârisîde revgan-ı sandal-i dânec 
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derler. Tabîʿatı üçincide hâr u yâbisdür. Sanʿatı hardal [169a] [1] yagı gibi çıkarur-
lar. Mahallinde mürâcaʿat lâzım degildür.

Dühnü’z-zakkûmü’ş-şâmî: Zakkûm yemişinün [2] çekirdegi içi yagıdur. Fârisîde 
revgan-ı magz-ı zakkûm derler. Ziyâde menfaʿatlü yagdur. [3] Fiʿli ʿacâyibdendür. 
Tabîʿatı ikinci derece ortasında hârdur, âhirinde müneşşifdür. Yelleri [4] tagıdur, 
balgamî hastalıklara ve mafâsıla ve arka agrısına ve kemüklerine ve arkada olan 
[yellere] ki [5] ʿavâm ana kûlunc derler, (nâfiʿdür). Ve eger beş dirhemin içseler ishâl 
eder. Eger şarâbı o suyla [6] yedi dirhem içseler mafâsıl agrısına ve ʿırku’n-nisâya 
fâʾide eder. Ve yan başı agrısına [7] ve fâlice ve’l-hâsıl uyuşmışlara dürtseler nefʿ 
verür. Sovuk nıkrîse dahı aʿlâdur, [8] çok dürtmeyeler, tez çıkaralar. Bu zakkûm 
dedükleri Kudüs-i Şerîf ’de olur. Ehlîlec [9] yemişi sûretinde olur derler. Çekirdegi 
büyük sanavber yemişi gibi olur. Bâdem yagı gibi [10] çıkarurlar. Mürekkebâta ih-
tiyâc yoktur.

Dühnü’l-ütrüc: Turunc kabugı yagıdur. Fârisîde [11] revgan-ı kışr-ı turunc derler 
ve revgan-ı zarf-ı nârenc derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür ve kaviyyü’l- [12] harâredür. 
Sanʿatı mürekkebâtda mahallinde görile.

Dühnü’l-kâdî: Hurmâ agacına benzer [13] bir agacın yagıdur. Fârisîde revgan-ı 
keder derler. Yemen’de çok olur. Eger hammâmda [14] bununla yaglansalar yan başı 
ve arka agrılarına fâʾide eder ve yelleri tagıdur ve süst [15] aʿzâları muhkem eder. Ve 
içi kabz eder, harâreti sâkin eder, miʿdeyi kavî eder.

Dühn-i [16] kıssâʾü’l-hımâr: Eşek hıyârı yagıdur ve düvelecik ve cırt atan yagı 
dahı derler. [17] Fâriside revgan-ı har-hıyâr derler. Ve Şeyh Dâvud kavli üzere buna 
hanzal yagıdur ve [18] ʿalkam yagı dahı derler ve revgan-ı hıyârçe derler. Sanʿatı 
mürekkebâtda görile.

Dühnü’d-dıflî: Agu [19] agacınun yagıdur. Fârisîde revgan-ı dıraht har-zehre der-
ler. Yaş uyuza dürtseler [20] mücerrebdür. Agu agacı suyını bir çölmege koyup yüz 
yigirmi dirhemine altmış dirhem zeyt [21] koyup yag kalınca kaynadalar, dıflî yagı 
olur, istiʿmâl edeler.

Dühnü’ş-şehdânec: [22] Esrâr tohmı yagıdur ki kınnab agacı ve kendir agacı 
tohmı derler. Fârisîde revgan-ı [23] tohm-ı kınnab derler ve dühnü’l-kınnab deyü 
zikr olınmışdur. Hâr u yâbisdür. Sâʾir yaglar gibi [24] çıkarurlar. Sinir agrısına ve 
katılıgına, kulak agrısına ve katı şişlere fâʾide eder. [25]

Dühnü’l-haşhâşü’l-esved: Kara haşhâş yagıdur. Fârisîde revgan-ı haşhâş-ı 
siyâh derler. [169b] [1] Uyuşmış aʿzâya ve baş agrılarına dürtseler fâʾide eder. Ve 
kulaga tamzursalar [2] issiden olan agrısın giderür. Ve issi şişlere dürtseler sancusın 
giderür [3] ve harâretin sâkin eder. Ve ak haşhâş tohmınun yagın içseler ve dürtseler 
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öksürüge [4] fâʾide eder. Sanʿatı hardal yagı gibi çıkarurlar. Mürekkebâta mürâcaʿat 
etmege ihtiyâc yoktur. [5]

Dühnü’l-hanzal: Ebû cehil karpuzı yagıdur. Fârisîde revgan-ı harbuze derler. 
Sanʿatı [6] mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l-beyz: Yumurda yagıdur. Fârisîde revgan-ı hâye [7] derler. Sanʿatı mürek-
kebâtda görile.

Dühnü’l-kamh: Bugday yagıdur. Fârisîde revgan-ı gendüm [8] derler. Demregü 
içindür. Sanʿatı iki nevʿ olur. Mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l-hummus: [9] Nohûd yagıdur. Fârisîde revgan-ı nohûd derler. Bu dahı 
demregüye fâʾide eder. Sanʿatı [10] bugday yagı gibidür.

Dühnü’ş-şeylem: Delüce bugdayı yagıdur. Fârisîde revgan-ı züvân [11] derler. 
Bu dahı demregüye fâʾide eder. Sanʿatı bugday yagı gibi çıkarurlar. Mürekkebâta 
mürâcaʿata [12] ihtiyâc yokdur.

Dühnü’l-afsentîn: Pelîn ve yavşan yagıdur. Fârisîde [revgan-ı] afsentîn [13] ve 
revgan-ı hutref  derler. Kızdurıcıdur. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l-kust: [14] Kust yagıdur, Hindîdür. Fârisîde revgan-ı kustü’t-[telh] derler. 
Sanʿatı mürekkebâtda görile. [15]

Dühnü’l-ʿâkırkarhâ: ʿÛdü’l-kahr yagıdur. Fârisîde [revgan-ı] ʿûdü’l-karh derler. 
Sanʿatı mürekkebâtda [16] mahallinden görile.

Dühnü’l-ʿakârib: ʿAkreb yagıdur. Fârisîde revgan-ı ʿakreb [17] derler. Sanʿatı mü-
rekkebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l-hayyât: Yılan yagıdur. Fârisîde [18] revgan-ı mâr derler. Sanʿatı mürek-
kebâtda mahallinden görile.

Dühnü’l-cül: Gül yagıdur. Dühnü’l-verd [19] deyü zikr olınmışdur.

Dühnü’ş-şakâyık: Gelincik çiçegi yagıdur. Fârisîde dahı revgan-ı [20] gül-i şakâyık 
derler. Kılları karardur. Sanʿatı budur ki çiçeginün yaprakların devşirüp [21] gölgede 
kurudup andan dögüp ve eleyüp iki vakıyyesin bir rıtl mersîn [22] yagına koyup 
yigirmi gün güneşde tura.

Dühnü’s-selîhe: Selîhe yagıdur. Fâriside [23] revgan-ı selîhe derler. Ciger, miʿde so-
vuklıgına nâfiʿdür ve ahşâyı kavî eder. Sanʿatı mürekkebâtda [24] mahallinden görile.

Dühnü’s-sâtıʿ: Lahlaha-ı süleymâniyye derler bir otdur yagıdur derler ammâ 
asıl [25] bu terkîbün çökegine lahlaha-ı süleymâniyye derler. Sanʿatı mürekkebâtda 
mahallinden görile. [170a] [1]
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Dühnü’d-dâr-ı şîşaʿân: ʿÛd-ı firengî yagıdur. Baʿzılar sünbül-i hindî yagıdur 
derler. [2] Sanʿatı mürekkebâtda mahallinde görile.

Dühnü’l-lâden: Lâden yagıdur. Fârisîde revgan-ı [3] lâden derler. Sanʿatı mahal-
linden mürekkebâtda görile.

Dühn-i kibrît: Kibrît yagıdur. Fârisîde [4] revgan-ı kükürd derler.

Dühnü’l-gudâf: Kuzgun yagıdur. Eski agrılara ve sıyrıntılara [5] gâyet müfîddür. 
Eger zekere sürseler cimâʿa gâyet kuvvet vere. Sanʿatı mahallinde [6] görile.

Dühnü’l-mâʾ: Buna ʿArabda su yagı [derler. Ammâ su yagı demek] Türkî lisânda 
Hamîd ilinde olur derler. [7] Ammâ baʿzılar mûmiyâ-yı maʿdenî dedükleri bu nevʿ-
dür, ʿAcem içinden gelür derler. Sad bâbında [8] su yagı ve mim bâbında mûmiyâ-
nun envâʿı zikr olınmışdur.

Dühnü’l-kâvend: Habeş’den [9] ve Hind’den ve Yemen’den gelür. İç yagına ben-
zer. Kaf  bâbında kâvend deyü zikr olınur.

Dühn-i [10] aslü’l-mâmîrân: Mâmîrân köki yaʿni karamuk köki yagıdur. Çînîsi 
mâmîrândur. Nefʿi [11] mim bâbında zikr olınmışdur.

Dühn-i ferfiyûn: Ferfiyûn yagıdur. Fârisîde revgan-ı [12] ferfiyûn derler. Balgamdan 
ve sovukdan ve yelden olan cemîʿ agrılara ve sızılara şifâ [13] verür ve bel agrısına ve 
yan başı agrısına ve ʿırku’n-nisâya ve vecaʿ-ı mafâsıla ve nıkrîse [14] fâʾide eder. İbni 
Kaysûm kavlince tâʿûn çıkdugı yere dahı tılâ olınsa muvâfıkdur. [15] Sanʿatı oldur 
ki yigirmi dirhem muhkem suyıla kaynada, kuvveti suya çıka. Süzüp ol suyı [16] yüz 
yigirmi dirhem zeyt ile kaynadalar, sonında yagı bâkî kala. Yine süzüp tekrâr ol [17] 
suya yigirmi dirhem fülfül ve beş dirhem ferfiyûn ve günlük muhkem ezüp azacık 
[18] kaynadalar, andan istiʿmâl edeler, nâfiʿdür.

Dîv-dâr: Cin agacı, dîv agacı derler ve [19] dîb-dâr, baʿzılar şecere[tü’l-lâh] derler 
ve şeceretü’l-cinn derler. Übhül dedükleri yabân ardıcı nevʿindendür [20] derler. Ve 
baʿzılar sanavber-i hindîdür dediler. Ve baʿzılar mukl agacıdur demişler. Sahîhi 
sanavber-i [21] hindîdür, velâkin musavver kitâbun 46 altı rakamlu varakında tas-
vîri vardur. Rûmîler [22] ûlmûs derler. Mâcar, Nemse elmen derler. Ve Lâtîn lisânı 
üzere ûtûs dahı derler. [23] Ve bir nevʿî dahı vardur kârpinû derler. Bunun kökinün 
râyihası ve tuʿmı zurunbâd gibidür. [24] Ve bu agacın südine şîr-i dîv-dâr derler. 
Tabîʿatı hâr ve keskin ve yakıcı ve agsurdıcıdur. [25] Harâreti yübûsetinden azdur, 
zîrâ yübûseti üçüncidedür. Sinirler süstligine, felc ve lakveye [170b] [1] ve dimâgda 
olan emrâz-ı bârideye ve sarʿ ve sekteye nâfiʿdür ve bögrek ve mesâne [2] taşların 
kırar ve makʿad agrılarına ve istirhâsına dahı müfîddür ve tabîʿatı dahı [3] tutar. 
Bunun bişmiş suyına oturalar.
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Dev-ispist: Kara yoncadur. Baʿzılar [4] ak yoncadur dediler. Hâ bâbında han-
dakûkâ deyü zikr olınmışdur.

Dîvtâkûnîtis [5] Lûf  kökidür. Elif  bâbında aslü’l-lûf  deyü ve lâm bâbında lûf  deyü 
zikr [6] olınur.

Dînâr: Sarmaşık nevʿidür. Süryânî lisânı üzeredür. Bezr-i ekşûs deyü [7] zikr olındı.

Dîfrûcas: Bakır taşı derler, dîfrûcâş dahı derler ve dîrcâs [8] dahı derler. Üç nevʿ 
olur. Bir nevʿi maʿdenîdür ki Kıbrûs cezîresinde bir kuyudan [9] çıkarurlar. Egerçi 
balçıkdur velîkin güneşde kurur, taş gibi berk olur. Bir nevʿi dahı [10] olur, pûte için-
de bakırı çıkarurlar, andan bâkî kalur, gümüş gibi[dür]. Ve bir nevʿi dahı markaşîşâ 
[11] taşı yakup andan düzerler. Ve baʿzılar demür fûrûnlarından çıkan ise dahı [12] 
dîfrûcas derler. İmdi dîfrûcas tabîʿatı Câlînûs kavli üzere tuʿmı ve kuvveti mürek-
kebdür [13] ve kabzı harâretinden ziyâdedür ve gâyet müceffifdür. Agızda olan ya-
ralara gâyet fâʾidelüdür. [14] Ve eger ʿasel ile hunnâka ursalar nâfiʿdür. Ve makʿadda 
olan yaralara müfîddür, ziyâde [15] olan etleri yer ve kurıdur. Ve sâʾir bedende olan 
yaramaz fâsid yaralara dahı [16] menevîş samgı ile ursalar müfîddür. Eger sirke ile 
ezüp hıkke ve cerebe tılâ eyleseler [17] zâʾil eder. Eger bunı dögüp serd ve iri kıllara 
sürseler ince ve mülâyim eder. [18] Ve agulu cânavarlar sokdugına menevîş sakızı ile 
sürseler nâfiʿdür.

Dîk: [19] Bednus ve horôs derler. Fârisîde dahı horôs derler ve Efrencîler gâlle der-
ler. Rûmîler [20] petnûr735 derler. Mâcar ve Nemse hân derler, Fırânca kôka derler 
ʿİbrîler tarnegûl derler. Bunun [21] hâyası tez hazm olur. Eti hâr u yâbisdür. Bukrât 
kavli üzere şôrbâsı raʿşeye [22] ve mafâsıla fâʿidelüdür, husûsan torak otıyla kayna-
dup suyından içeler ve [23] besfâyic ile dahı karışduralar. Horôs şôrbâsı rebv ʿilletine 
nâfiʿdür. Eger besfâyic [24] ve torak otıyla bile bişürseler kûlunca nefʿ verür. Eger 
hasek-dâne ile bişürseler balgam [25] ishâl eder. Ve kâbız devâlar ile sahc ve ishâle 
nâfiʿdür. Eger süd ile içerlerse mesâneye [171a] [1] nâfiʿdür. Ve horôsı yarup zehirlü 
ve sâʾir yılan sokdugı mahalle ursalar gâyet [2] müfîddür. Ve katısınun derisini ku-
rıdup ve sahk edüp şarâbla içseler miʿde [3] agrılarına müfîddür. Eger nebât katup 
süfûf  eyleseler yine bu fâʾideyi eder.

Dîkü’l [4]-cinn: Bôstânlarda olur. Tana burnı derler. Kavun ve hıyâr ve sâʾir 
bukûlât [5] köklerin keser bir küçük hayvândur. Çekirgeden uzunca ve büyük ve 
başı dahı büyük [6] olur. Eger bunı dögüp sâbûn ile karışdurup açılması lâzım olan 
çıbanlara [7] ursalar agzın açar ve zeyt ile kavurup sinirleri yaglasalar büzilmiş sinir-
leri [8] ıslâh eder. Ammâ Hayâtü’l-Hayevân kavli üzeredür

735 N. پتنور
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Dibsâkûs: Taraklık derler, çoban [9] taragı derler ve hassü’l-kelb dahı derler ki it 
mârûlı demekdür. Fârisîde çarâmaka derler [10] ve baʿzılar muştü’r-râʿî dahı derler. 
Diken nevʿindendür. Şîrâz’da tûsek derler. Baldırı [11] dahı dikenlü ve uzun olur, 
yapragı mârûl gibi olur. Ehl-i magrib ana şevkü’d-dârçîn [12] derler. Kurudukda 
beyâz olur. İçini yarsalar içinden bir kurtcıgaz çıkar. [13] Tabîʿatı ikinci derecede 
yâbisdür. Eger kökini şarâbla kaynadup tamâm merhem gibi olduktan [14] sonra 
makʿad yaralarına ursalar müfîddür ve nâsûrın dahı giderür. Ve bu otun içinde [15] 
bulınan kurtcıgazları beze baglayup rubʿ isitmeleri içün bâzûsına yâhûd boynına 
[16] kosalar isitmeyi giderür. Ve eger tâze ve eger kurısınun çiçegi bir bez içine bag-
layup [17] süd içine koyup ol bezde nesne kalmayınca ovsalar ol süd yogurt olur. [18] 
Ve tâzesinün suyı ile dahı yogurt olur. Eger bu otı bişürüp bir kesilecek [19] yere yaku 
eyleseler ol yerün hissini giderür, kesdüklerin tuymaz. Ve suda ısladup üç [20] sabâh 
ol sudan içseler talak şişini giderür. Ve bişirüp yeseler âdemi kızdurur [21] ve bevli 
yüridür. Ve efʿâ sokdugına ursalar zararın defʿ eder.

Diyâkûdâ: Şeyh [22] İbni Hekîm kavlince sâzec ve gayr-ı sâzec şarâbdur. Ve 
şarâbü’r-rummân ve şarâb-ı haşhâşdur [23]

Dînârûye: Zûferâya ve hazâya derler. Hâ bâbında hazâ zikr olındı. Ve zel bâbın-
da zûferâ [24] zikr olınur.

Dîg-ber-dîg: Bir mürekkeb devâdur. Şîrâz’da merg-i mûş derler. ʿAmeli musʿid-i 
[25] zırnîhdür. Her kim bunı yese hatâdur. Zırnîh içün olan ʿilâcı etmek gerekdür. 
Ammâ tılâsı [171b] [1] bevâsîre nâfiʿdür, âkile dahı müfîddür. Tabîʿatı terkîblerde 
görile.
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H A R F Ü ’ Z - Z E L  [2]

Zâfnî-yi iskenderânî: Defne-i iskenderânî demekdür. Herdem-tâze dahı derler. 
Lisân-ı Yûnânîdür. [3] Türkçe delüce ot köki derler ve İskenderânî tehneli dahı 
derler. Ve musavver kitâbda [4] lâvurum aleksânderyûs derler yaʿnî gâr-ı iskenderânî 
demekdür. Ve Dîskûrîdûs bu [5] ota hâmâzâfnî demiş yaʿnî zâfnî-yi arz demekdür. 
Ve Ebû’l-ʿAbbâs ve İbni Baytâr bu agaç [6] şakâkul nevʿindendür, Endülüs tagların-
da biter ve kokmaz-vârdur der. Ammâ baʿzılar mersîn yapragına [7] benzer küçük 
yapraklu bir cins defnedür derler. Bu otun yeşil yemişi olur, nohûd kadar [8] olur 
ve budakları bir karış olur der. Kavl-i Diskûrîdûs bunun kökinden [9] altı dirhemin 
içen ʿavrat ıztırâbsız togura ve katarât-ı bevle dahı müfîddür. Ve [10] İbni Baytâr 
kavli üzere togurmayan ʿ avrat altı dirhemin içse togura ve kan tebevvül [11] edenlere 
dahı müfîddür. Ve eger ʿavrat kendüde götürse dahı hayz yüridür ve oglancıgı [12] 
dogurdur. Câlînûs kavli üzere tabîʿatı gâyet hâr ve tuʿmı gâyet acıdur. ʿAbdullah 
bin [13] Sâlih kavli üzere bu ot ile gâr-ı iskenderânî ve hâmâzâfnînün farkı vardur, 
yapraklarınun [14] ve budaklarınun dahı farkı vardur, ammâ kuvvetde ve fiʿlde bir-
birine karîbdür der. Anlarun kavli üzere [15] hâmâzâfnîyi İhtiyârât sâhibi maʿlûm 
edinmişler, biz dahı başka bildürelüm ki maʿlûm [16] ola. Hâmâzâfnîye zâmâ deyü 
yazılmışdur.

Zâfinâ: Hâmâzâfnî derler, gârü’l-arz demekdür. [17] Yukarıda zâfnî-yi iskenderânî 
deyü yazılmışdur. Bunun dalları bir ok uzunı kadar [18] olur ve yemişi kızıl olur ve 
berk olur. Bunun yapragını sahk edüp sudâʿ [19] içün başa zımâd eyleseler müfîddür 
ve miʿde yankunlugına dahı müfîddür. Ve bagırsak sancusına [20] şarâbla içürseler 
muvâfıkdur. Ve sıkılmış suyını şarâbla verseler hayzı ve bevli yüridür [21] ve ʿavratlar 
kendüde fetîl gibi götürseler gene bu ʿameli eder. Bu otun kuvveti Câlînûs kavli 
[22] üzere bundan evvel tahrîr olınan zâfnî-yi iskenderânî kuvveti gibidür. Bunun 
yapragı [23] andan ʿarîz olur. İmdi bu nevʿi dahı beyân edelüm ki maʿlûm ola.
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Zâfinûbidâs: [24] Bu ot dahı yukarıda tahrîr eyledügimüz ot nevʿindendür. Câlînûs 
ve Diskûrîdûs [25] kavli üzere üç nevʿinün dahı eger şeceri ve eger yapragı ve eger fiʿli 
birbirine karîb olup [172a] [1] nihâyet baʿzısınun yemişi kırmızı ve baʿzısınun siyâh 
olur demişler ve baʿzısını [2] devâ yazmışlar, baʿzısını yazmamışlar. Ammâ İbni 
Baytâr kavli üzere bu otun nevʿine [3] Endülüs ʿaşşâbları yapragı ʿarîz mâzeryûn 
ve mâzer dahı derler ve hasîrâ demekle dahı bilürler. [4] Ve Berberiyye halkı edrâr 
derler. Ve Şâm’da dahı çok olur derler, husûsan Beyrût taglarında [5] olur, andan 
bu ota bakla derler. Anlarun katında keyfiyyeti yaramaz bir otdur ve istiʿmâlinden 
dâʾimâ [6] hazer ederler. Ammâ Diskûrîdûs kavli üzere buna hâmâzâfnî derler. Bir 
zirâʿ uzun olur, [7] çok dalları olur, yaprakları nısfından yukarusında olur. Dalla-
rında lezclü berk [8] kabugı vardur. Yapragı yine defne yapragına benzer, andan 
elyak ve andan akvâdur. Kırılmaz, agızda [9] tutsalar dili ve bogazı kekreliginden 
büzer ve acıdur ve uyuşdurur. Beyâz çiçekleri [10] olur, yemişi tamâm oldukda siyâh 
olur. Bunun kökinün aslâ nefʿi yokdur. Taglarda [11] biter. Ammâ yapragını eger yaş 
ve eger kurı [içseler] balgam ishâl eder, kayʾ getürür ve hayzı idrâr eder. [12] Eger 
agızda çigneseler agızdan balgam cezb edüp indürür ve ahsırdur. Eger on beş [13] 
dâne yemişinden içseler tabʿı ishâl eder.

Zebl: Hind Denizi kaplubagası derisidür. [14] Fârîsîde pôst-ı sülehfât-ı bahr-i hindî 
derler. Yûnânca ve Rûmca çeçî de helôna hindiyâ [15] derler ve Tâliyân ve Lâtîn 
lisânında belû târtûka de hindiyâ derler. Rûm diyârına götürüp [16] çok işe sürerler, 
sandûk ve devât düzerler. Kavl-i sâhib-i İhtiyârât [17] bundan düzdükleri tarak, saç 
ve sakal arasında olan konagı zâʾil eder. Ve bunun [18] yakup külini yumurda agıyla 
karışdurup el ve ayak barmakları şakâkına tılâ edeler [19] ve ʿavratlarun nifâsı hâlin-
de içerüde olan şakâklarına dahı muvâfıkdur.

Zübâb: Sinekdür [20] Türkî; meges Fârisî; redûtî Süryânî; miyes Rûmî; muska 
Lâtîn; eyzân Berberiyye; [21] môskû Efrence; moskûz Tâliyân. Ebû caʿfer ve ebû 
hâtem ve ebû’l-hazreş künyet. Sinek [22] bir kaç nevʿ olur. Evvelâ her hayvânun 
sinegi kendüden hâsıl olur, meselâ at ve katırun [23] ve sıgır ve arslan ve kelb sinekleri 
kendü bedeninde bir kurdcıgaz olur, andan sinek [24] olur. Ol ecilden ol cins sinekler 
kendü hayvânından degme hâlle ayrılmaz. Ammâ ortalıkda [25] gezen kara sinek 
dedükleri insân ziblinden hâsıl olur ve az olur ki sahrâlarda baʿzı [172b] [1] eşcâr 
ve otdan hâsıl olur. İmdi büyük sinegi tutup ve başını kesüp gövdesin [2] muhkem 
dögseler ve göz kapagında biten zâʾid kıllara sürseler muvâfıkdur. Ve sinegi cemʿ 
edüp [3] ve dögüp yumurda sarusıyla sahk edüp gözde zâʾid biten kızıl et olur, ana [4] 
zımâd edeler, gâyet münâsibdür. Ve arı sokdugına dahı zımâd edeler, agrısın sâkin 
[5] ede. Ve dâʾü’s-saʿlebe dahı çok çok sürseler kıl bitüre. Kavl-i sâhib-i Minhâc bunı 
[6] yakup dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye tılâ edeler ki müfîddür. Bunun hâkisteri-
nün tabîʿatı [7] bârid ü yâbisdür.
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Zerre: Havâda uçan toz ve sâʾir yegni nesneler ki güneş şaʿşaasından [8] zâhir olup 
görinür, sâʾir zamânda görinmez, zîrâ zerre cism-i hafîfdür. Eger bir esbâb [9] yâhûd 
bir çâr-şeb asakoyup ol esbâb üzerine havâdan uçan zerreleri [10] baʿde rûzgâr ol 
esbâba yapışdurup anı cemʿ edüp ve ol zerreleri kanı [11] turmayan yaralara ve eski 
yaramaz yaralara ursalar kurıdup ıslâh eder. Ve zerre [12] deyü kızıl küçük karıncaya 
dahı derler. Nun bâbında neml deyü zikr olınur.

Zerârîc: Banbul kurdıdur [13] derler Türkî, bu kurda ashâb-ı lügât zürûce dahı 
demişler ʿArabî, Fârisî. Fârisîde [14] âb-gîlûd demişler. Mekesek Fârisî; kantarîdus 
Rûmî; rûyânşâ Süryânî; [15] kîşrâş Rûmî; sefîrâsûn Yûnânî; kantârîtâs Lâtîn; îrʿalan 
Hindî; hîsû [16] Süryânî-yi kadîm; zûnânâ Kadîm. Şeyh Dâvud bu hayvânı arı gibi 
uçar der. Ammâ bir kızılca hayvândur ki [17] sinekden büyük, meselâ kızıl aru gibi 
olur ve siyâh noktaları olur. Südlügen [18] agacında çok olur ve ekser südlügen südi-
ni yer, ol ecilden zehr-nâk olur, semm-i kâtildür. [19] Baʿzılar bunı kuduz it taladugı 
kimesneye verürler, ol ʿillet sâhibi [20] hoş olur demişler. Kavl-i İhtiyârât bu hayvân 
Hemedân’da ve ol etrâfda çok [21] olur. Eger bundan istiʿmâl eylemek murâd eylese-
ler bir yeni bardaga koyup ve agzın [22] muhkem kettân bez ile kapayup baʿde sarp 
sirkeyi kaynadup ve bunı buhârına tutup [23] buhârı ile mütesâʿid olup andan istiʿmâl 
edeler. Bunun aʿlâsı zeheb reng [24] ola. Tabîʿatı gâyet hâr u yâbisdür, baʿzılar ikinci 
derecede hâr u yâbis derler. Çıbanlu [25] uyuza ve yaramaz demregüye ve seretân 
misillü olur şişlere ursalar gidere ve dırnak [173a] [1] barasını dahı giderür ve kör 
olmış dırnagı dahı koparur ve ıslâh eder, tılâ edeler. Ve sâʾir [2] barasa ve behaka sir-
ke ile tılâ edeler, baʿzılar hardal dahı katalar demiş. Eger yalınuz hardal ile [3] sahk 
edüp sürseler kıllar bitürür. Ve bunı zeyt ile bişürseler ol zeyti [4] dâʾü’s-saʿlebe ve 
barasa dahı sürseler müfîddür. Bundan cüzʾice bevl ve hayz idrârı içün [5] vermek 
câʾizdür. Bunı yag ile bir hafta güneşde kosalar, andan bir tamla kulaga tamzursa-
lar [6] agrısın ve sagırlıgın giderür ve ol yag balgamî şişlere be-gâyet fâʾide eder. Bu 
böcegün [7] baʿzılar bir dânesin ve baʿzılar bir buçuk dânesin yeseler âdemi öldürür 
derler. Eger bunı hatâen [8] yemiş olsalar evvelâ zekeri şişüp ve etrâfında çıbanlar 
peydâ olur. Bevli ve mesânesi [9] baglanur, tebevvül eyledügi takdîrce kan tebevvül 
eder. Ve ishâl ve bagırsak sıyrundısı ve gönül [10] dönmek ve ʿakla halel gelmek ve 
bogazı kurımak ve çabalamak ve gaşy olmak ve gözi perdelenüp [11] ve agzınun 
lezzeti kalmayup katrân lezzeti gibi olur. Ve bunun zararı yaz vaktinde ziyâde [12] 
olur ve ʿavrat yese karnında oglancıgı düşürür. Ammâ mesâne taşını çıkarmaga 
hâssiyyeti [13] vardur, nihâyet kanadın ve ayakların içüreler yâhûd baʿzı edviye ile 
vereler veyâ kesîrâ [14] ile vereler. Ve bunı hatâen yemiş olsalar evvelâ kayʾ ve hukne 
ile mukayyed olalar ve tâze süd ve tatlu [15] bâdem yagı içüreler. Baʿzılar torak otı 
dahı fâʾide eder demiş. Torak otını sıgırun sâde [16] yagı ile içürüp kusduralar ve 
yaglu çorbalar ve rûfidân yumurda vereler. Ve [17] sâhib-i Takvîm bunun muslihi 
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kâknec habbıdur ve tîn-i mahtûmdur demiş. Bunun bedeli taynûsâdur ki sanavber 
[18] kurdı derler; bir de yeşil kurd vardur, ol kurd bedel olur. Ammâ taynûsâ tı bâbın-
da [19] zikr olınur. Ve tırtıl kurdına dahı Fârisîler kere-ten derler, bogun bogun olur, 
agaçlarun [20] yapragın yer. İslâmbôl’da çok olur. Onılmaz yara üzerine sürseler 
onıldur.

Zürret: [21] Züred dahı derler ʿArabî; tarınun bir nevʿidür Türkî; câvers-i Hindî 
Fârisî; felencesâl Hindî; [22] erzen Kürd; zürret Şîrâzî; kîtsâ Süryânî; kehrîn Rûmî; 
kînâperîn Yûnânî; [23] ûtîrâ Yûnânî; bence Lâtîn; ûnbel Berberiyye; bâdtalhâ 
ʿİbrânî; fârtalhâ ve kalîhâl Temîmî. Bugday [24] boyınca yassı yaprakları olur. Aʿlâsı 
beyâz olandur. İshâli katʿ eder, ammâ taşrada yaku [25] olsa içi sovıda ve kabz ede. 
Bunun tabîʿatı bârid ü yâbisdür, müceffifdür.

Zurk: Sarmaşıkdur ki [173b] [1] handakûkâ derler. Hâ bâbında handakûkâ deyü 
zikr olındı. Kuş necesine ve pentûmeye dahı derler [2]

Zurkü’t-tayr: Pentûme dedükleri otdur. Bundan ökse ederler ve dıbk dahı derler. 
Ol bir gayrıdur. [3] Bu nevʿi ye bâbında zikr olınur.

Zerkü’l-hatâtîf: Kırlangıç kuşı bokıdur Türkî; sergîn-i piristû [4] Fârisî; merda 
gırâncû Lâtîn ve Tâliyân; katârîla heldônî Rûmca. Gözde olan aklık [5] ʿilletine 
çekeler, giderür.

Zerûr: Yaralara ekecek tuzlardur. Mürekkebâtda tafsîl olına.

Zefker: [6] Yabân kerefs tohmıdur. Fatrâsâliyûndur, fe bâbında zikr olınur. Baʿzılar 
fatrâsâliyûn maʿdenûsdur [7] dediler.

Zeneb: Kuyruk yagıdur. Elif  bâbında elye deyü zikr olındı.

Zeferî: Yabân [8] sezâbıdur. Yaramaz kokar ve âdem kokusından hazz etmez. 
Yapragını dögüp ve içseler [9] yürek agrılarına ve ciger agrısına ve rubʿ isitmesine 
müfîddür. Mâlâ Yesiʿ kavli üzere cümle [10] râyihası kerîh olanlara dahı zefrâ derler.

Zenebü’s-sebuʿ: Arslan kuyrugı derler. Müstaʿmel degüldür. [11] Lisânü’s-sevre 
benzer bir haşîn dikenlü otdur.

Zenebü’l-ʿakreb: ʿAkreb kuyrugı derler bir [12] otdur. Baʿzılar banbal otı derler. 
Tohumları ʿ akreb kuyrugına benzer. Tohmı ʿ akreb sokdugına [13] ursalar fâʾide eder.

Zenebü’l-harûf: Kuduz otınun bir nevʿidür ki bu otun çiçeginün [14] ve tohmınun 
tuʿmı turp ve hardal gibidür. Uvacuk tohmı olur. Eger yapragın sıkup göze sürme 
[15] eyleseler aklıgın gidere. Ve eger kuduz taladugına ursalar zarar görmeye.

Zenebü’l-hayl: Ulama [16] yonca derler Türkî; zeneb-i esb Fârisî; zeneb sûsyâ Sür-
yânî; aşîrûyiş Rûmî; [17] angakûrus Yûnânî; efrûs Kadîm; ayâmâsiyûn Süryânî-yi 
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kadîm; anderûn ʿİbrânî; [18] akûyinûtûm Lâtîn; rûs şavânz Mâcar, Nemse; kôla de 
mûlâ İspânya; kûve de şövâl [19] Fırânca. Bunun bir nevʿi elif  bâbında ümsûh deyü 
zikr olındı. Hendeklerde ve taglarda ve gölgelü [20] yerlerde dahı biter. İçi boş ve 
kızıllıga mâʾildür. Sapı birbiri içine girmişdür, ol ecilden ulama [21] yonca derler. 
Varakı Mekke ayrugına benzer. Tabîʿatı evvel derece bârid, ikincide yâbisdür ve 
kâbızdur, [22] husûsan ʿusâresi ola. Müceffifdür ve çıbanlara ve yaralara ursalar 
bitürür, ʿazîm nefʿi vardur. [23] Ve baş yarugına ve miʿde şişine ve cigere ve istiskâya 
nâfiʿdür. Ve suyla içseler bagırsaga [24] inen kûlunca nâfiʿdür. Ve bunun sıkındu-
sı burun kanın tutar, bundan içüreler ve buruna [25] dahı tamzuralar. Ve şarâbla 
içseler bagırsak çıbanlarına fâʾide eder ve bevli idrâr eder. Ve yapragın [174a] 
[1] dögüp yaramaz çıbanlara ursalar müfîddür. Ve köki öksürüge münâsibdür ve 
zîku’n-nefese [2] dahı fâʾide eder. Ve sirke ile hûre yaʿnî yenür yaraya, başa yaku 
edeler, muvâfıkdur [3]

Zenebü’l-fâr: Sıçan kuyrugı demişler, zîrâ sıçan kuyrugına benzer, ucında tohmı 
oldugından [4] ötüridür. Ammâ baʿzılar sinirlü yaprakdur derler, lisânü’l-hamel 
demekle maʿrûfdur. Lâm bâbında [5] zikr olınur.

Zenebü’s-saʿleb: Lisânü’l-hameldür. Lâm bâbında zikr olınur.

Zenebü’l-kıtt: [6] Hâmâgâlî deyü hâ bâbında zikr olındı.

Zû-hamsetü evrâk: Elif  bâbında eslak [deyü] cümle isimleri yazılmışdur. [7] Ayıd 
agacıdur ve hamsetü evrâk ve asâbiʿ-i penc-engüştdür. Be bâbında zikr olındı. [8]

Zû-hamsetü asâbiʿ: Ayıd agacıdur. Pe bâbında penc-engüşt deyü zikr olındı.

Zû-selâsetü hayât: Alıç derler. [9] Zuʿrûrdur ki ze bâbında zikr olınur.

Zû-selâsetü şevkât: Şükâʿî dikenidür. Şın [10] [bâbında] zikr olınur.

Zû-selâsetü varakât: Bu ism çok yerde vâkıʿ olur, meselâ handakûk [11] ve husye-
tü’s-saʿleb ve fısfısa ve mûkânedür. Her biri mahallinde ve bâbında zikr olınur [12]

Zû-mâʾitü şevke: Zû-mâʾitü reʾs derler. Kaf  bâbında karsaʿnâ deyü zikr olınur.

Zû-selâsetü elvân: [13] Üç yapraklu tırfıldur. Nevâdirdendür. Kavl-i sâhib-i İh-
tiyârât tırfîn ve tırfîliyûn [14] dahı derler. Tı bâbında zikr olınur.

Zûkû: Yabân hevîcidür. Zûkû deyü zel bâbında zikr [15] olınmışdur.

Zû-elfü varaka: Elfiyye derler. Muryâfilîn ve istartiyûtus-ı berrî derler. Ammâ 
elfiyye [16] bin derde ʿilâc oldugıyçün cedvâr dahı derler.

Zeheb: Altundur Türkî; bezek [17] Türkî; zer Fârisî; tıllâ Fârisî; ferfem Temîmî; 
zehbâ Süryânî; lûgarez Rûmî; tibr ʿİbrânî; mârîn [18] Kadîm; mâlme Rûmî; şahşala 
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Lâtîn; ôrô Tâliyân; yalvar Çagatay; zer Kürd; ahrasiyûn [19] Efrencî; zehebâ ʿ İbrânî; 
dekne Hindî; ôraʿ Lâtîn; ôrh Efrencî; şôna Hindî; ʿasced maʿdenî [20] altun; tâʿallet 
Berberiyye; basta Ak ʿArab; zehbâniye ʿİbrî; ûrîm Berberiyye. Altunun [21] tabîʿatı 
muʿtedil ve latîfdür. Eger sevdâ edviyelerine kosalar gâyet münâsibdür. Eger agızda 
[22] sikkelü altun tutsalar buhârı defʿ eder, dil agırlıgına ve susuzlıga fâʿide eder. 
[23] Ve egeden geçmiş altun ki sehâle derler, andan edviye ile yeseler dâʾü’s-saʿle-
be ve dâʾü’l-hayyeye nâfiʿdür [24] ve gözi kavî eder ve kalb agırlıgına ve ʿilletlerine 
fi’l-cümle muvâfıkdur, husûsan hafakâna [25] gâyet müfîddür. Mikdâr-ı şerbeti bir 
kîrâtdur. Ammâ mesâneye zararı vardur, illâ ʿasel ve misk [174b] [1] ıslâh eder. 
Eger altun mîl ile yine altun sehâlesin göze çekseler nefʿ verür. Ve baʿzılar [2] âlât-ı 
bevle ve mesâneye zararı mukarrerdür, illâ mersîn yemişi ve şâh-bellût ıslâh eder [3] 
demişler. Ve altunun ince varakına altun varak derler, maʿrûfdur, gâyet fâʾidelüdür. 
[4] Meselâ mikdâr-ı şerbeti bir danike denlü câʾizdür, ferah verür. Gussaya ve yalı-
nuzlık ʿilletine ve ʿaşka ki [5] şiddet-i sevdâdan olur, eger sevdâ ile olan ʿaşk andan 
maʿlûm olur ki âdemi [6] agladur, ol ʿillete, hafakâna ve cümle sevdâvî emrâza ve 
cüdâma ve devvâra hem yiyeler ve hem zımâd [7] edeler demişler. Ve ʿırku’n-nisâya 
ve fâlice ve nıkrîse dahı müfîddür. Ve bunı istiʿmâl etmek [8] lâzım gelse meselâ 
besfâyic ve kemâderyûs ile içüreler. Ve sevdâvî emrâzun envâʿına [9] ve aʿzâ-yı aslîye 
müfîddür. Bedeni dahı semürdür. Ve küçük oglancıklara dahı götürdeler [10] ki kor-
ku gelmeye ve sarʿlarına müfîddür derler ve [ümmü]’s-sıbyân dahı gelmeye, ammâ 
ümmü’s-sıbyân ʿârız [11] oldukdan sonra fâʾide etmeye. Ve altun yüzük götürdükleri 
parmakda aslâ dâhıs ʿilleti ki [12] ana kurulgan derler, olmaya. Anunçün dâhıs ekser 
baş parmakda ve küçük parmakda olmaz. [13] Altun varakı efyûn ve berşe gıdâ 
eyledüklerinde zarf  eyleseler yürege yapışmaz. [14] Ve kâmilü’l-ʿayyâr işrakı sikkelü 
altun zügürtlük ʿilletine ve marazına gâyet nafiʿdür, [15] zâʾil eder demişler.

Ziʾb: Kurd Türkî; gürg Fârisî; zâyeb ʿİbrânî; lîken Efrencî; [16] lûb Efrencî; lîkô 
Rûmî; lûpô Tâliyân; gôlf  Lâtîn; hâtıf  ve sîdûdel [17] ve sirhân ve gamles ve sâlik 
ʿArabî, kavl-i Hayâtü’l-Hayevân736; evderûs Rûmî; evzûm [18] Lâtîn; gôlv Mâcar, 
Nemse; zehâb ʿİbrî. Eger kurdun cigerin kurudup ve sahk [19] edüp bir miskâlin 
tatlu şarâbla içürseler yine ciger agrılarına fâʾide eder. Eger bokını kûlunc [20] içün 
içürseler fâʾide eder. Ve kurdı bir kaç gün kemükle besleyüp andan bokını tuz [21] ve 
biber ile karışdurup su ile içseler kûluncı açar. Ve agrıyan ayagun uylugı üzerine 
[22] koç yüninden olan ip ile kurt bokını baglasalar fâʾide eder. Ve kuyrugını [23] 
sıgır agılına baglasalar mâdâm ki ol kuyruk andadur, sıgır gayrı anda ugramaz. Ve 
bokını [24] tütsi eyleseler sıçan anda cemʿ ola. Ve kurt sidügi üzerine bir ʿavrat işese 

736 Hamidiye nüshasında “ ʿİbrî ve kavl-i Dîskûrîdûs” yazmaktadır.
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[25] gayrı yüklü olmaya. Ve kurt paraladugı koyun yüninden esbâb eden kimesne 
uyuzlıkdan [175a] [1] kurtulmaya. Ve sag hâyasın çıkarup yün ile ʿavrat kendüde 
götürse şehvet [2] ârzûsın kese. Ve ödini bir dânk kadar balla içseler eski isitmelere 
fâʾide eder. Ve [3] dişi kurdun gözini götürseler uçuk tutmaya ve agulu cânavarlar-
dan ve agrıdan [4] emîn ola. Ve ödini burna tamlatsalar nezelâta fâʾide eder. Ve 
gözlerin cemʿ edüp [5] bir âdem götürse hasmına gâlib ola ve halk muhabbet ede 
ve kurd siniri dahı böyledür. [6] Kurd pâreledügi koyunun derisin bir tarîkle cihâza 
yazsalar ol er [ve] ʿavrat [7] gayrı barışmaya. Ve kurd yagını teşennüce ve ense 
sinirlerine sürseler fâʾide ede. Ve içi yagını [8] dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye dürt-
seler fâʾide eder. Ve kurd başını bir düşmenî koyunınun [9] agılına göme kosalar ol 
koyunlar helâk ola. Bunun beynisini sezâb suyıyla [10] ve zeyt ile bişürüp ve bedene 
sürseler bedende ne kadar ʿillet varısa, eger taşrada [11] ve eger içerüde, nâfiʿdür. 
Ve gözini sarʿ içün götüreler ki gâyet müfîddür. Bunun ödi [12] teşennüc ve küzâza 
ve sovukdan olan sinir yaralarına nâfiʿdür. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi [13] kavli üzere 
eger bunun derisi üzerine oturmaga idmân eyleseler kûluncdan emîn [14] olalar. Ve 
bunun ödini yürege sürseler istirhâsına müfîddür. Eger ödini zanbak [15] yagıyla 
zekere tılâ olınsa bâhı tahrîk edüp nuʿût-ı tâmm getüre ve ʿacâyib göreler. [16]
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H A R F Ü ’ R - R E ʾ

Reʾsü’l-ʿicl: Buzagı başıdur derler Türkî; antirrînô Rûmî ve Lâtîn; [17] verânet 
Mâcar, Nemse; kavâsâ de terezâ737 İspânya; nûrûn de yâlôn Fırânca. Tabîʿatı [18] ve 
ʿameli esterâtîkûs dedükleri ot gibidür. Birbirine bedeldür. Elif  bâbında esterâdîkûs 
[19] deyü zikr olınmışdur, ammâ bu otun tasvîri gayrı nevʿdür, rakamından görile. [20] 
Buzagı başı ve ana ayı kulagı derler.

Râvend-i hindî: Bir müshil devâdur. Cümle Efrenc [21] ve Rûm tabîbleri buna 
mecuvâkân derler. Gurâbiye dedükleri şekerden eyledükleri kurs gibi [22] bir kök-
dür. Râvend gibi bunun dahı ishâli ve fiʿli oldugıyçün buna râvend-i rûmî deyü 
[23] tesmiye etmişlerdür. Tabîʿatı evvel derecede hâr ve ikinci derecede yâbisdür, 
muhallildür ve müshildür. [24] Lezzeti yokdur ve harâfeti dahı yokdur.

Râvend: Râvend Türkî; rîvend Fârisî; bîh-i rîvend [25] Fârisî; hârtâ Hindî; râvûn 
Rûmî; râvenâh Yûnânî; rubô Efrencî; fahs738 Temimî, reyûne [175b] [1] Lâtîn; rû-
bârbârô Efrencî; râyûn Kadîm; kadarhâ739 Muhammed Temîmî. Ammâ râvend-i 
şâmî dedükleri [2] ʿaşebü’r-râvend yaʿnî râvend otı demekdür. Bu nevʿ râvend ile 
sahtiyân boyarlar. Ve râvend [3] fiʿli gibi bunun dahı fiʿli vardur, lâkin râvendden 
buçuk dirhem verseler bundan [4] bir dirhem iktizâ eder. Geldük imdi maksûd olan 
râvend ki Çînî ve Horâsânî olur. [5] ʿAlâsı Sînî ola ve sahk oldukda zaʿferân rengi 
gibi ola ve agır ola. Kuruduklarında [6] içerüsi haşhâşî ʿanber gibi ola ve sûmmâkî 
mermer gibi kırmızı ola, ak benek benek [7] ola. Tabîʿatı hârdur, baʿzılar muʿtedil 
dediler ve baʿzılar ikinci derecede hâr u yâbisdür derler. [8] Bunı sirke ile kelefe 
tılâ eyleseler zâʾil eder ve ʿasel ile içseler yelleri tagıdur. Miʿde [9] zaʿfına ve bög-

737 N. قواساده ترزا
738 N. فحس
739 N. قدرها
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rek ve mesâne zahmetlerine ve rahm ve cigere ve sancu ve talak marazlarına ve 
ʿırku’n-nisâya [10] ve gögüsden gelen kan tükürene ve rebv marazına [ki] yaramaz 
öksürükdür ve ishâle dahı [11] muvâfıkdur. İshâle nice muvâfıkdur, kendüsi müshil-
dür, suʾâli vârid olursa ishâlün [12] bir hâli vardur bagırsak içinde [zamân zamân] 
gelür, yukarusı kabz olmagla aşagasın ishâl eder, [13] ammâ bununla bir nevbet iki 
nevbet lînet verür, derler. Baʿde ishâle ʿilâc edeler, [14] kâbız devâlar ile kabz ederler, 
gâyet münâsibdür, ammâ hikmete [nâ-]münâsib görinür. Ve dahı [15] sümûmâta ve 
cânavarlar sokdugına muvâfıkdur. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemden iki [16] dir-
heme varınca bi-hasebi’l-mizâc vermek gerekdür. Baʿzı mizâca nısf  dirhem kifâyet 
eder. [17] Seferlerde şöyle kurıca ve yalınuz vermek münâsibdür, ammâ ʿâdet üzere 
şerbet [18] ederlerse ana göre edviye ile olmak gerekdür. Ammâ bizüm üstâdımuz 
bir dirhemden ziyâde maʿkûl [19] görmez idi ve elli yaşından yukarı âdeme müshil 
verdükde aslâ râvend komamışdur. [20] Zîrâ râvend tâzeler içün maʿkûldür, meşîha-
ta râvend câʾiz degüldür, miʿdesine halel gelür [21] ve sovudur, maʿkûl olan râvend 
yerine sinâmekî komakdur. Râvendi sirke ile demregüye [22] tılâ etseler ve suyla eski 
şişlere dahı zımâd edeler, şişini ve humreti giderür. Câlînûs [23] kavli üzere ciger 
agrısına ve talaka nâfiʿdür ve bagırsak süddelerin açar. El-hâsıl eski ciger [24] ve talak 
agrılarına muvâfıkdur ve bu zikr olınan emrâzun katılıgına münâsib gelür ve cigere 
[25] kuvvet dahı verür. Kavl-i Erbiyâsûs miʿde ishâline dahı münâsib görüp verürler. 
[176a] [1] Kavl-i Sifnîn-i Endülüsî mukavvî-yi aʿzâ-yı bâtınadur ve süddeyi açar ve 
fâsid rutûbâtı kurıdur [2] ve balgam-ı lezcden ve hâm hıltdan tabîʿatı pâk eder, istis-
kâya dahı fâʾide eder, bögrek ve mesâne [3] taşların kırar. Eger bunı yagıla iki yagırın 
arasına dürtseler gönülde olan havfı [4] giderür ve yüregi kavî eder. Râvendün bir 
hâssiyyeti dahı bevli yüridür ve ishâl envâʿından ki [5] bagırsakdan yâ cigerden veyâ 
ziyâde rutûbetden ola, fâʾide vere ve balgamî sudâʿı dahı [6] zâʾil eder. Ve ayâric ve 
eski lûgâziyâ ile karışdursalar fiʿli kavî olur ve gerek böyle [7] ve gerek yalınuz hader 
ve felc ve sovuk dimâg ʿ illetlerine ve kûlunc-ı balgamîye ve rubʿ isitmesine ve safrâvî 
[8] isitmeye nâfiʿdür. Kavl-i Fûles bedeni pâk eder ve issi ve harâretlü şişlere gâyet 
müfîddür. [9] Kavl-i Yûhannâ miʿde ve cigere ve bevâsîre ve nâsûr-ı makʿada sahk 
edüp husûsan anzurût [10] ile koyalar, müfîddür. Bunı sefele muzır derler, illâ zamg-ı 
ʿarabî ıslâh eder. Bunun bedeli yarım vezni [11] kadar râvend-i müdahrec ve kendü 
vezni kadar kızıl gül yapragı ve sünbüldür. Kavl-i Râzî bunun [12] bedeli zaʿf-ı ciger 
ve miʿdede kendü vezni kadar kızıl gül yapragı ve beş kendü kadar sünbüldür. [13]

Rânec: Hindistân cevzi. Büyük cevz ki kabugına biber korlar. Nârçîl derler, nun 
bâbında zikr [14] olınur.

Râziyânec: Rezene Türkî; râziyâne Fârisî; bâdyâne Fârisî; berhiliyâ Fârisî, 
Yûnânî; enbâris [15] Rûmî; foven Yûnânî; mâlsara Rûmî; mârsûn Kadîm; nesyâs 
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ʿArabî; fanîkûlû Lâtîn; mârsene [16] Efrencî; fenelik Mâcar, Nemse; halâvî740 Sür-
yânî; hinôz İspânya; nesyâ741 Berberiyye; fönôyil Fırânca; [17] berhiliyâ Fârisî; 
felîmûs Temîmî; fahnas742 Temîmî. Râziyâne berrî ve bôstânî olur. Bôstânîsine [18] 
mârsûn ve berrîsine kâmârsûn derler. Aʿlâsı bôstânî ve tâze olandur. Ve berrî nevʿi 
[19] üçünci derecede hâr u yâbisdür. Bôstânîsi ikincidedür. Berrîsine Şîrâz’da hûlelû 
[20] derler. Bôstânînün yapragı evvel derecede hârdur ve tohmı ve köki üçüncide 
hârdur. Süddeyi [21] açar ve gözi dahı rûşen eder, husûsan samgı ola. Tohmını yâhûd 
arpa ile suyını bişürüp [22] içseler hayz kanın yüride. Ve mesâne agrılarına müfîddür 
ve göze su inmek ibtidâsında [23] dahı muvâfıkdur. Ve râziyâne suyı südi ziyâde eder. 
Ve tohmını ve sâʾiri bişürüp şarâbla [24] içseler ısırıcı cânavarlar sokdugına nâfiʿdür 
ve yelleri tagıdur. Ve tohmını sovuk su ile içseler [25] isitme günlerinde vâkıʿ olan 
gönül dönmesin ve miʿde ʿalavına müfîddür. Ve köki ʿasel ile [176b] [1] kuduz it 
taladugına verseler muvâfıkdur. Ve kökini kurıdup göz edviyeleriyle göze [2] çekse-
ler görmekligi artık eder, râziyâne suyı ve samgı dahı bu ʿameli eder. Ve râziyâneyi 
kaynadup [3] sirkencübîn ile içseler isitmelere fâʾide eder ve ciger ve talak süddelerin 
açar. Âdem peygamber ʿ aleyhi’s-selâm [4] rivâyetinden bir kimesne evvel bahâr güni 
ibtidâsından yay faslı ibtidâsına degin râziyâne [5] tohmından berâber şeker ile yese 
ol yıl ana zarar gelmeye. Baʿzılar bunı terkîb etmeyeler, yalınuz [6] yiyeler demişler. 
Ve yılan ininden çıkdukda gözi görmeyüp bunı bulup [7] gözine sürdügi gibi gözi 
açılur ve bunı râyihasından bulur derler. Ve baʿzılar biz râst [8] geldük yılan ininden 
çıkdı, aslâ bizi görmedi, ardınca varduk râziyâne otını [9] bulup gözini sürdi, gözi 
açılup bizi gördi, gördügi gibi bizüm cânibimize [10] geldi, hücûm eyledi, urup katl 
eyledük, dediler. Ve tâze yapragını bişürüp kendü[yi ve] [11] suyını içseler bögrek ve 
gögüs agrılarına gâyet nâfiʿdür ve gögüsden ahlâtı [12] tükürmek ile çıkarmagı âsân 
eder. Ve miʿdeyi kızdurur ve yelleri tagıdur ve sidük [13] tamlasına dahı münâsib-
dür. Ve kökini ʿavratlar şâf  gibi götürseler hayzı yüride. Ammâ [14] tohmı ile kökini 
kaynadup yeseler içi kabz eder Ve yerakâna dahı fâʾide eder ve ʿavratun [15] nifâsî 
kanın dahı arıdur, mücerrebdür. Ammâ baş agrıdur, illâ sandal ve kâfûr ıslâh eder. 
Bunun [16] bedeli kerefs tohmıdur. Ve berrî nevʿi kavîdür, zîrâ bögrek taşların kırar. 
Ve yerakâna ziyâde [17] nâfiʿdür ve kuduz içün dahı tılâ olınsa fâʾide eder.

Râziyânec-i şâmî: Enîsûndur. [18] Elif  bâbında zikr olındı. Râziyânec-i rûmî 
dahı derler.

Râsen: Anduz derler Türkî; felîmûs [19] Temîmî; zencebîl-i şâmî Fârisî; garşâ Sür-

740 N. حالوى
741 N. نسيا
742 N. فخنس
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yânî; helhenbûn Rûmî; arfakliyûn Yûnânî; [20] mendîkî743 Fârisî-yi kadîm; lûsîtûn 
Tâliyân; alâniyûn Kadîm ʿArabî; bersîkî744 [21] Süryânî-yi kadîm; miyûlûfâ Mechûl; 
hazenbel ʿArabî; cenâh Endülüs. Ve Endülüs lügati üzere cenâh derler [22] ve kel-
mûh745 dahı derler. İki nevʿ olur. Bir nevʿi bôstânîdür ki ana fîl-hûş derler. Ol [23] 
nevʿi hâ bâbında zikr olınur. Ol bir nevʿi cebelîdür. Ol fîl-hûş bu degildür. Bunun 
[24] kökine anduz derler. Tabîʿatı ikincide hâr u yâbisdür, baʿzılar üçüncide demişler. 
Bunun [25] rutûbet-i fazliyyesi vardur. Aʿlâsı yeşil ve tâze ola. Baʿzılar aʿlâsı siyâh ola 
[177a] [1] derler. Sovuk şişlere ve ʿırku’n-nisâya ve rutûbetlü mafâsıl agrılarına yag 
ile kaynadup [2] tılâ edeler. Ve ʿasel ile luʿûk eyleseler öksürüge ve zîku’n-nefese ve 
gögüs ve öyken tarafınun [3] yelmeşik ahlâtına ve böy ve agulu cânavarlar sokdugına 
nâfiʿdür. Ve tabhını içseler [4] bevli ve hayzı akıdur ve gussayı giderür ve miʿdeyi 
kavî eder ve sovukdan olan katarât-ı bevle [5] müfîddür ve kavugı kavî eder ve cemîʿ 
sovukdan olan emrâza nâfiʿdür ve tamarlarda [6] olan ziyâde ahlâtı bevl yolından 
çıkarur. Eger bunun kökini dögüp ʿasel ile [7] bir miskâl içseler cemîʿ uyuşan aʿzâları 
kızdurur ve cimâʿ ârzûsını getürür. El-hâsıl [8] balgamdan ıztırâb çeken kimesnelere 
hodbî-had münâsibdür. Ve aʿzâ çok segirse ana [9] ihtilâc derler, fi’l-hâl sâkin eder, 
zîrâ anun bir nevʿi sovukdan olur ve bu bedeni kurıdur [10] ve aʿzâda rûh mütesâvî 
yürimege başlar. Ve taʿâmı hazm etdürür. Ammâ çok yeseler kanı [11] fâsid eder ve 
menîyi keser. Bundan iki dirhem istiʿmâl olınur. Baʿzılar başı agrıdur ammâ şakîka 
[12] agrısın sâkin eder derler, ammâ baş agrıtdugına sirke ve baʿzılar mastakî ıslâh 
eder [13] derler. Bunun bedeli îrsâdur [ki] sûsen kökidür, Türkî benefşe köki derler, 
Türkçe benevşe [14] köki derler, galat ederler.

[?]746: Göcen derler bir hayvândur. Derisin kürk ederler. Yer göceni [15] dahı derler. 
Fe bâbında fervde kürkinün suhûneti tahrîr olınur.

Râmek: Sük derler, [16] bir terkîbdür. İki cins olur. Bir cinsine Fârisîde sük; Sür-
yânî[ler râmek, Rûmca [17] mekînet747, Yûnânîler bi’l-hindiyye derler. Bir nevʿi dahı 
olur. Mâzûdan ve nâr kabugından [18] ve siyeh zâcdan ve samgdan ve ʿasel ile ve 
misk ile karışdurup ederler. Hindîler [19] vîtrîkûn derler, yine sük gibidür. Tabîʿatı 
bârid ü yâbisdür. Baʿzılar hâr demişler. Kâbız [20] ve latîfdür. Miʿdeyi kavî eder ve 
mevâddı dökilmege komaz. Câlînûs kavli üzere talaga [21] kişnîz ile zımâd etseler 

743 N. منديقى 
744 N. برسيقى
745 N. وكلموخ
746 Bu madde başı iki nüshada da bulunmamaktadır. Nuruosmaniye nüshasında madde başları satır 

başında olmadığından “Râsen” maddesinin devamı gibi yazılmış, Hamidiye nüshasında satır başı 
yapılarak yeri boş bırakılmıştır.

747 N. مكينت
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müfîddür. Kavl-i Erbiyâsûs, sovuk ʿilletlere ve rutûbetden ve bürûdetden [22] olan 
baş ve şakîka agrılarına müfîddür ve diş dipler berk eder. Ve mâzû ve enâr kabugı 
[23] nevʿinden terkîb olınanı makʿadı çıkan kimesne[lere] bunun suyından istincâ 
etdüreler, [24] gâyet müfîddür. Sanʿatı mürekkebâtda görile.

Râtîn: Yûnânî isimdür ki cümle samg ve sakız makûlesine [25] ıtlâk ederler ve çam 
sakızına dahı derler. Kavl-i İbni Simcûn râtînec büyük sanavber samgıdur. [177b] 
[1] Ammâ kolfôniyâ deyü erkek ve yemiş vermez sanavber samgıdur ki kôzmî ve 
kômmî derler, henüz râtînecde [2] envâʿı zikr olınur.

Râtînec: Çam sakızı Türkî; râtiyâne Fârisî; rehtinâ748 Süryânî; [3] kolfôniyâ Rûmî; 
bûfîsenûmî Yûnânî; arnîk749 Hindî; epşûn750 Yûnânî; zehbâ ve sakfâ751 [4] Fârisî; 
reytînec Süryânî; ʿasem752 Efrencî; râtînâ Tâliyân; reşîne Lâtîn; recîne Lâtîn, [5] 
Rûmî; kalkûsâ753 Temîmî; samg-ı sanavber ʿArabî. Ve Fars vilâyetinde râtînâc ve 
râtiyâc ve resene [6] ve şecere dahı derler. Üç nevʿ olur. Samg-ı sanavber, çam sakızı 
derler. Bir nevʿi akar, tonmaz. Ve bir nevʿi [7] berk olur, baʿde âteşe korlar bişürürler, 
ana kolfôniyâ derler. Fârisîler zengibârî derler. [8] Ve bir nevʿi dahı tonmış iken bezr 
yagı ile kaynadup süzerler, sandâlôz olur, boyacılar [9] ve nakkâşlar istiʿmâl ederler. 
Aʿlâsı beyâz ve hoş-bûy olur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Kavl-i ʿÎsâ [10] evvelde yâbis ve 
üçüncide hârdur. Tahlîl edicidür ve kurıdıcıdur ve yaralarda olan [11] lahmı bitürür. 
İllâ elem götürür ve gülnâr ile yaraları ıslâh eder, lâkin sinire zarar eder. İllâ mûm 
yagı [12] ve hayy-ı ʿâlem suyı ıslâh eder. Ve bezr ile bişürdüklerinde duhânı insâna 
nâfiʿdür. İç marazlarına [13] isâbet etmez derler. Baʿzı vilâyetde tâʿûn zamânında 
bunı kaynadurken ʿan-kasdin varup [14] tütüninden nefes alurlar ve Fes vilâyetinde 
verem ʿilleti getürmez deyü etibbâsı nakl ederler. Ve mûm [15] ve gül yagı ile karış-
durup şişlere ursalar fâʾide eder. Kavl-i Fûles, bedeni pâk eder, [16] ahlât komaz ve 
menîyi ziyâde eder ve behaka ve kelefe ve nemeşe müfîddür ve ʿadesiyye dedükleri 
bedenden [17] çıkan sivilcülere ʿasel ile kaynadup sürerler, nâfiʿdür. Ve iki yumurda 
ile bir miskâl bundan [18] aç karnına içseler öksürüge ve rebv ʿilletine ve ak ciger 
yaralarına muvâfıkdur.

Râzıkî: Sâhib-i Câmiʿ [19] ak sûsendür demiş ve baʿzılar gayrıdur demişler ve pen-
bedür demişler ve kettândur demişler [20] ve yine râzıkî yagı, üzüm çiçegi yagıdur 

748 N. رهطنا
749 N. ارنيق
750 N. اپشون
751 N. زهباوسقفا H. ذهباوسقفا
752 N. عسم
753 N. قلقوسا
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demişler ve yine kettân tohmı yagıdur demişler ve beyâz [21] sûsen yagıdur demişler. 
Ve İhtiyârât müʾellif  râzıkî, zanbak çiçegidür. Kavl-i sâhib-i Minhâc [22] zanbak 
ve ak sûsendür. Ve sâhib-i Câmiʿ zanbak, ak yâsemendür der. Sâhib-i İhtiyârât [23] 
bunlar dahı hilâfdur, der. Ammâ ki zanbak ak sûsen nevʿindendür derler ve [24] İbni 
Baytâr dahı çok kavl getürmişdür. Ammâ esahhı ak sûsendür. Şeyh Dâvud kavli 
üzere [25] ak sûsene ve zanbaka ıtlâk olınur.

Reʾsü’l-fâr: Sıçan başıdur. Fârisîde ser-i mûş [178a] [1] derler. Kurudup ve yakup 
ve dögüp ve ʿasel ile karışdurup dâʾü’s-saʿlebe [2] tılâ etseler muvâfıkdur.

Râmehrân754: Şeyh Dâvud kavli üzere Fars hükemâsınun terkîbidür. [3] Bunı terkî-
bâtda ekser yazmamışlar.

Reʾsü’l-erneb: Tavşan başıdur, hargûş derler. [4] Bunı dahı yakup ve dögüp ve ayı 
yagıyla dâʾü’s-saʿlebe tılâ eyleseler muvâfıkdur.

Rânâ: Yûnânî [5] lisânı üzere enârdur. Rummân deyü re bâbında zikr olınur.

Rebîsâ: Küçük balıkdur. Hürmüz’den [6] gelür imiş ve Germe Sîr’de755 buna 
mâhî-yi evşene ve mâhî-yi deşne derler. Bundan mâhiyâne [7] ederler ve kurudup 
dahı yerler imiş. Tabîʿatı erbiyândan yaʿnî çekirgeden issirekdür. Bâhı harekete 
[getürür] [8] ve miʿdeye aʿlâdur, ammâ susadur. İllâ mârûl koçanı ıslâh eder. Baʿzı 
nüsha sâhibleri [9] rebîsâ, deniz engecidür derler ve baʿzılar taşa benzer bir şeyʾdür 
derler, ammâ hareket eder derler. Göz [10] devâlarında seretân gibi göze çekerler ve 
miʿdeye dahı muvâfık gelür derler.

Rebâh: Zebâd kedisidür. [11] Bunun nefʿi ze bâbında zebâd [deyü] zikr olınur.

Rıbrık: ʿInebü’s-saʿlebdür. ʿAyın bâbında zikr olınur. [12]

Rübûb: Cümle rubblardur. Mürekkebâtda tafsîl olınur.

Rubbü’s-sûs: Buyan balı derler. [13] ʿ Arabda ʿ usâre-i sûs derler. ʿ Ayın bâbında zikr olı-
nur. Ve sûs dedükleri haşebîdür. [14] Sûs deyü sin bâbında cümle isimleri ile zikr olınur.

Rebel: Yabân pelînidür. Afsentîn-i berrî [15] derler. Elif  bâbında zikr olınmışdur.

Retût: Şeyh Dâvud kavli üzere hınzîrün [16] büyügine derler.

Rette: Hindî funduk Türkî; funduk-ı hindî Fârisî; bunduk hindûnâ Süryânî; 
[17] leftû kâri[d]yâ îndiyâ Rûmî; bersikînî Yûnânî. Be bâbında bunduk deyü zikr 
olınmışdur.

754 N. رامهران
755 N. كرمه سير
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Retem: [18] Şeyh Dâvud kavli üzere ehl-i Şâm katında bilinür. Bu emkinede meş-
hûr degildür.

Ruteylâ: [19] Böy derler, Fârisîde dulma derler. Örümcek gibi olur, gâyet aguludur, 
âdemi öldürür. [20] Ammâ Yezd vilayetinde çok olur, ana hâye-gîrek derler imiş. 
Rengi sarırak olur. Ammâ Rûm [21] vilâyetinde siyâhı dahı olur. Ammâ bir ot vardur 
Yûnânîler fâlîcigun derler ve Rûmîler felûskûn [22] derler ve baʿzılar fâlâçikûn derler 
ve lûfâkîs dahı derler, ammâ felûskûn demekle bulınmak [23] kâbildür, hattâ Türkçe 
feleskûn otı derler. Yarpuza benzer kuvvetlüce otdur, naʿnâdan dahı [24] kuvvetlü 
olur. Yabânda çok biter, ekser çayırlu yerlerde biter. Yûnânca fâlîcigun demek olur. 
[25] Ol ot fe bâbında zikr olınur. Ammâ bu otı böy sokmış kimesnelere gâyet fâʾide 
eder, [178b] [1] hem yiyeler ve hem zımâd edeler. Bundan aʿlâ devâ olmaz.

Riclü’l-cerâd: Çekirge ayagı derler, zerneb deyü [2] zikr olınur Türkî; pâ-yı me-
lah Fârisî; riclâ kamîsî756 Süryânî; bezîren karandulûs757 Rûmî; mekî [3] kûriyûs758 
Yûnânî. Kavl-i Şeyhü’r-reʾîs bakla-ı yemâniyyenün kâʾim-makâmıdur. Sill mara-
zına [4] nâfiʿdür. Bunun tabhı rubʿ ve mutbıka isitmelerine nâfiʿdür. Kavl-i Mesîh 
zernebdür der. Ve [5] İhtiyârât müʾellif(in)ün [kavli] dahı zernebdür ki ana Tür-
kistânîler Türkistân servisi derler. [6] Ze bâbında zerneb deyü zikr olınur.

Riclü’l-gurâb: Şâm’da riclü’z-zâg derler. Türkçe kuzgun [7] ayagı derler bir ot-
dur Türkî; pâ-yı kelâg Fârisî; ricl gurâb Süryânî; tîgâris Rûmî; [8] kûrîkus Temîmî; 
gâkûmîn Yûnânî. Yapragı tere yapragına benzer, yerden yukarı bir karış [9] olur, 
ortasında olan yapragı uzunca, iki tarafı kısaca olur, ol ecilden kuzgun [10] ayagı 
derler. Eger tuzıla bişürüp yeseler arka ve yan agrılarına nefʿ verür ve iki dirhemin 
[11] dögüp içseler nefʿ verür. Ve yürek agrısına ve kûlunca nâfiʿdür, husûsan köki 
ola, muvâfıkdur. [12] Bunun köki evvel derece âhirinde hârdur ve ikinci derece ev-
velinde yâbisdür. Bunun şerbeti iki [13] dirhemdür. Asıl nıkrîs içün yalınuz verilmek 
gerekdür. İki dirhemden üç dirheme varınca câʾizdür. [14] Ve mafâsıla dahı sûrıncân 
gibi mazarratı yokdur. Bundan baʿzı münâsib edviye ile hab edeler, [15] gâyet münâ-
sibdür. Ve suyından kaynadup andan kurslar dahı edeler. Hâcet vaktinde [16] mafsal 
agrısına dürterler, nâfiʿdür.

Riclü’l-hamâme: Şencârdur. Bâb-ı elifde ebû halsâ [17] deyü zikr olınmışdur.

Recle: Semüzlik otıdur, baklatü’l-hamkâdur. Zikr olınmışdur.

Recîne: Şeyh [18] Dâvud kavli üzere samg-ı sanavberîdür. Râtînec deyü zikr olındı.

756 N. رجالقميصى
757 N. بزيرن قرندلوس
758 N. قوريوس
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Riclü’l-ʿukâb: Tavşancıl [19] ayagı derler ve riclü’l-ʿakʿak dahı derler ve ric-
lü’l-gurâb ve Mısır’da âtrîlâle riclü’l-gurâb [20] derler, henüz zikr olındı. Ve âtrîlâl 
dahı elif  bâbınun ibtidâlarında zikr olınmışdur. [21]

Riclü’l-ferrûc: Horôs ayagı derler ve riclü’l-felûs dahı derler, kâkulî derler. Kâf 
bâbında zikr olınur. [22]

Rihbîn: Tarhana gibi süd ile olur bir terkîbdür. Şîrâz’da karakurut derler. Kavl-i 
İbni Mâseveyh [23] tabîʿatı ikincide hâr u yâbisdür. Miʿdeye aʿlâdur. İllâ bundan 
yaramaz hılt hâsıl olur. Ve bundan [24] şâflar edüp götürseler tabʿı akıdur. Buna tıb 
kitâblarında mâʾü’l-lebenü’l-matbûh deyü zikr [25] etmişler, ammâ esahhı yogurt 
[suyına]derler.

Rahme: Buna baʿzılar kartal derler, baʿzılar çaylak ve kerkesdür [179a] [1] de-
mişler, esahhı İbni Baytâr kavli üzere kartaldur. Kavl-i İhtiyârât murdâr-hâr derler 
bir kuşdur ki [2] Şîrâz’da harzed derler, baʿzı Fars dilinde eskenc759 derler. Afrîka’da 
meslekûne760, ʿUmrânîler râhâm, [3] Süryânîler sâlîpûnâ derler. Bunun ödini benef-
şe yagıyla muhâlif  tarafındagı kulaga tamzursalar, [4] şakîkalara tılâ eyleseler kulak 
agrısın ve şakîkayı zâʾil eder ve oglancıklar kulagına [5] tamzursalar yelini giderür. 
Ödini gül suyıyla göze çekseler gözün aklıgına fâʾide eder. Belki [6] bunun necesin 
ʿavratlar kendü altında buhûr eyleseler oglanı düşürür. Ve zeyt ile [7] geç işiden 
kimesne kulagına dahı tamzuralar, nâfiʿdür. Ödini ʿakreb ve yılan ve aru sokdugına 
[8] sürseler, nefʿ verür. Kavl-i Şerîf  etini hardal ile kurudup andan buhûr eyleseler 
[9] baglu kişilere yedi defʿa tütsi vermekle bagları şeşilür. Ve sag kanadı yelekinden 
[10] bir dânesin zahmet ile toguran ʿavratun uylugına kosalar âsân togura. Ve [11] 
kavl-i İbni Zühr eve bundan buhûr eyleseler [haşerât kaçar. Bunun necesini sirke 
ile barasa sürseler ıslâh eder. Ve cigerin sirke ile büryân eyleseler,] mecnûna üç gün 
üçer defʿa içürseler şifâ bula. [12] Ve katısınun iç yüzinde olan sarıca derisinün kuru-
sını sahk edüp [13] şarâbla içseler her zehre devâdur. Başını oglan togurmaz ʿavrat 
yanında götürse [14] oglanı ola ve zahmetli toguran ʿavratlar götürseler âsân togura.

Ruhâm: Mermer. Fârisîde [15] dahı seng-i mermer, ʿİbrâniyye sâʾibîn761, Efrencî-
ler marmre, Lâtînde ve Tâliyânda mârmrô [16] ve Rûmlar marmara derler. Çok 
nevʿ olur. Sarı ve siyâh ve kırmızı ve beyâz ve beyâz ile karışık [17] sarı dahı olur 
ve her biriyle karışık dahı bulınur. Aʿlâsı beyâz olandur. Kavl-i Şerîf  [18] bârid ü 
yâbisdür. Bundan üç gün her gün bir miskâl dögilmiş olanı bal ile karışdurup [19] 

759 N. اسكنج
760 N. مسلكونه
761 N. سائيبين
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yeseler bedende olan çıbanları kurıdur ve kan galebesin sâkin eder. Bunı yakup 
[20] ve dögüp kanı turmayan yaralara ekseler kanı tutar ve onıldur ve şişleri menʿ 
[21] eder. Ve makberelere yazıluca taşdan alup içseler ʿaşkı zâʾil ola. Ve keçinün [22] 
boynuzın göyündürüp külin alup ol mermer ile sahk edüp bir demüre dürtse [23] 
ve andan ol demüri kızdursalar ve tuzlu suya koyup sovutsalar gâyet kayʾı berk [24] 
ola. Kavl-i Minhâc evvel derecede yâbis ve ikincide hârdur. Şakîka ve dâʾü’s-saʿlebe 
dahı müfîddür. [25]

Ruhh: Sîn cezîresinde olur bir büyük kuşdur. Büyüklügi katı ziyâdedür derler. 
Hattâ [179b] [1] mellâhlar derler ki bu kuşun ayagı ile atdugı taş, ev mikdârı bü-
yükdür der. Ammâ [2] Hayâtü’l-Hayevân sâhibi bu kuş için garâʾibât yazmış.

Reşâd: Acı tere. [3] Fârisîde sipendân ve tere-tîzek derler. Hıref  deyü zikr olın-
mışdur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür [4] ve latîfdür. Kurtları öldürür ve yelleri tagıdur 
ve balgamı katʿ eder, ammâ miʿde ve mesâneye [5] muzırdur ve taktîrü’l-bevl ihdâs 
eder. Meselâ mahrûrî mizâca hindibâ ve mârûl ile vereler, [6] ıslâh eder.

Rüşk: ʿAkrebdür. Ehl-i Basra lügati üzere kasâm derler. ʿAyın bâbında ʿakreb [7] 
deyü zikr olınur.

Rasâs-ı esved: Kurşundur. Muharrakı elif  bâbında âbâr deyü zikr olındı. [8]

Rasâsü’l-ebyâz: Kalay Türkî; erzîz Fârisî; ayârâ Süryânî; kasîtôs Rûmî; mûlîsûr 
[9] Yûnânî. Şîrâz’da kalʿay derler. Kavl-i Dîskûrîdûs marlîndes762 ve Hindîler ablî-
nem763 derler [10] ve Fârisîde erzîzü’l-âbâr ve üsrüb derler ve Berberîler elrûn ve 
Lâtînler ebârâ derler. [11] Aʿlâsı sâfî ola. Kalayun tabîʿatından kurşunun tabîʿatı 
yegdür ve nefʿi artıkdur. ʿArabda [12] kalaya ve kurşuna dahı rasâs derler. Nihâyet 
rasâs-ı esved kurşuna derler. Muharrakı [13] elif  bâbında âbâr deyü zikr olındı. Bu 
mahalde murâdımız yanmamış hâm kurşundur. ʿArabda rasâs [14] derler, Fârisîde 
üsrüb derler, Süryânîler rasâsâ derler, Rûmîler mûliyû derler ve cümle Efrencî-
ler [15] cônbû derler ve Lâtînler pulûmbûm derler, ʿİbrîler ʿavfres sârûfe764 derler. 
Kurşunun [16] tabîʿatı bârid ü ratbdur. Baʿzılar bârid ü yâbis dediler. Bunun mu-
harrakınun ve isfîdâcınun [17] yaʿnî üstübecinün letâfeti ziyâdedür, telyîn ve tahlîli 
vardur. Bunun yanması elif  bâbında [18] âbârda ve üsrüb-i sûhtede zikr olınmışdur. 
Bunun bürûdeti kalʿay nevʿinden ziyâdedür [19] ve kalʿay nevʿine kıstîr ve kısdîr dahı 
derler. Eger bundan bir küçük tahtacık edüp [20] ve kasıga ve bele baglasalar ihtilâmı 
menʿ eder ve sinir üzerine peydâ olan sivilcülere [21] dahı tahta edüp baglasalar 

762 N. مارليندس
763 N. ابلينم
764 N. عوفرث ساروفه
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müfîddür ve hıyârek gibilerün ibtidâsında dahı böyle ederler [22] ve miʿde yaralarına 
ve bevâsîre ve zeker yaralarına ve kasuk ve meme yaralarına ve seretân [23] misillü 
yaralara fâʾide eder. Bunun ʿusâresin alup zeyt ve gül yagıyla ve ayva veyâhûd 
[24] mersîn yagı karışdurup ol kurşun tahtaya sürseler ol emrâza ki fi’l-cümle [25] 
yukarıda zikr olınmışdur, nâfiʿdür. Ve bunun egeden geçmişini yeseler mürdâseng 
yemiş gibi ʿ illet [180a] [1] peydâ edüp sidügi ve necesi baglar, iki tarafdan dahı kabz 
eder ve miʿde ve bagırsak [2] sıkleti ve sancusını ve şişirmesini ve zîku’n-nefes gibiler 
eder, hattâ hunnâk dahı olur ve îlâvus [3] kûluncı dahı peydâ eder ve levni karardur. 
Buna ʿilâc kusmak gerekdür ve kerefs tohmı ve torak otı [4] ve encîr ve bûre suyıyla 
ve mâʾü’l-ʿasel ile kusduralar ve isfîdbâc şôrbâları, gıdâları [5] vereler. Ve kurtılma-
sınun nişânı oldur ki bevli ve karnı sürer. Kavl-i Şeyhü’r-reʾîs eger bunı [6] şarâbla 
ve zeyt ile hall edüp issi şişlere ursalar nâfiʿdür. Kavl-i İbni Zühre [7] eger bundan 
bir pâre kurşunı et ve tavuk ve her ne ise bişetururken içine bıraksalar [8] aslâ gayrı 
bişmez. Eger kurşundan yüzük edüp barmagına takınsalar [bedeni] arıkladur. [9] 
Ve kurşunı yagıla sürseler ki yag karara, andan ol yagı bir demüre sürseler gayrı 
[10] demür pâs tutmaya. Ve kurşunı yemiş vermez agaca asakosalar meyve-dâr ola.

Rutab: [11] Yaş hurmâ Türkî; hurmâ-yı ter Fârisî; temrâ ratbânâ Süryânî; tabânâ 
Rûmî; kasârhûnîn [12] Yûnânî; temrü’n-nahl Kadîm; fenîkânyâ Rûmî. Tabîʿatı 
ikinci derecede hâr ve evvelde ratbdur. Baʿzılar bunun [13] harâreti rutûbetinden 
azdur derler. Ve her nevʿün ki tatlusı ziyâde ola, harâreti ziyâde ola. [14] Kavl-i İshak 
ikincide hâr u ratbdur. Bunun gıdâsı kurı hurmâdan ziyâdedür, ammâ yürekde 
[15] yel eyler. Yaş ve kuru encîr hurmâ-yı ratb gibidür, sovuk miʿdeye aʿlâdur ve 
kızdurur, menîyi [16] arturur ve sovuk tabîʿatı mülâyim eder. Ammâ diş diplerine 
ve dişe yaramazdur ve âvâza dahı yaramazdur [17] ve ekser bogazı hancere ʿilletine 
ugradur, miʿdede tez müteʿaffin olur ve baş agrıdur ve südde [18] getürür. Ve issi 
mizâclu kişiler yeseler evvel issi suyla yuyalar, andan yiyeler. Bunun [19] ıslâhı bâdem 
ve haşhâşdur. Bunı sikencübîn ile yiyeler ve baʿde mârûl koçanı veyâ sirke [20] ile 
hıyâr yiyeler.

Ratbe: Yoncadur. Fısfısa derler. Kurusına katt derler. Yem yerine geçer. Fârisîde 
[21] ispist ve süpüst dahı derler. Süryânîler ratbâ, Rûmîler mîzîfun Yûnânîler [kînâ]
semûn derler. [22] Fe bâbında fısfısa deyü zikr olınur.

Raʿyü’l-ibl: Buna raʿyü’l-iyyel deyü yazmışlar, ammâ ekser raʿyü’l-ibl [23] olmak 
gerekdür, meselâ deve otı demek ola. Zîrâ cümle elsinede böyledür ki buna ʿArab-
da şevkü’l-cemâl [24] derler. Tag keçisi otı dedükleri hilâfdur. Bunun yapragı me-
nevîş yapragına benzer ve tohmı mersîne [25] benzer, deve otı derler bir otdur. Baʿzı 
kitâbda söz başı gerçi raʿyü’l-iyyeldür. İyyel, tag keçisine derler. [180b] [1] Bu ota 
deve otı derler, zîrâ deve bundan yese agulu cânavarlar sokdugından emîn [2] olur. 
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Ol ecilden şarâbla tohmını ilan sokdugına içirürler. Buna sefânî derler, Fârisîde 
[3] dahı eyledür. Süryânîler raʿyâ iblâ, Rûmîler hôrtâr kâmîla, Yûnânîler hîmûhîn 
derler bir otdur ki [4] tabîʿatı evvelde hâr ve ikincide ratbdur. Ve Câlînûs evvelde 
hâr ve ikincide yâbis demiş. Ve [5] sinire muzırdur, illâ kuru üzüm yâ sünbülü’t-tîb 
ıslâh eder. Şerbeti nısf  miskâldür. [6] Kavl-i Mâsercûye sovuk yelleri tagıdur, zeyt ile 
zımâd edeler. Ve yapragı şişlere nâfiʿdür. [7]

Raʿyü’z-zerâzîr: Şeyh Dâvud kavl üzere füvvedür. Fe bâbında zikr olınur.

Raʿyü’l-hamâme: [8] Burçakdur. Kersene deyü kef  bâbında zikr olınur. Buna 
gögercin otı derler, bir habbedür. [9] Gögercinler bunun ekser dibinde sâkin olur. 
İki nevʿ olur. Sagîr ve kebîr olur. ʿArabda [10] ʿikreş, Fârisîde habbe-i kebûter, Sür-
yânîler raʿyâ rebûn765, Rûmîler mûs peristûrnin [11] ve ehl-i Mısr sâkü’l-hamâm ve 
Yûnânîler mîyâgîdûn derler. Temîmî fûstîn der ve tıb kitâblarında [12] bu habbeye 
firistârîyûn ve peristârîyûn dahı derler. Bunun maʿnâsı yine raʿyü’l-hamâme [13] 
demekdür. Kadîmden feristâr ve peristâr deyü gögercine derler. Ammâ bu hab-
be iki nevʿ olur. Küçük [14] nevʿine ʿArablar ʿikreş ve Fârisîde berâberân derler ve 
büyük nevʿine enârâ bartay766 ve Lâtîn [15] lisânı üzere ârî ve Berberiyyede mahî 
dîren767 ve festârîyûn dahı derler. Bunun kabugın [16] çıkarsalar ʿaynî ile mercimek 
gibi olur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Gögercinler severler ve sıgırlar [17] dahı severler. 
Eger bunı dögüp gül yagıyla veyâ tonuz iç yagıyla karışdurup şâf  gibi [18] ʿavratlar 
götürseler rahm agrısın fi’l-hâl sâkin eder. Ve sirke ile yaku eyleseler ısırguya [19] ve 
yaramaz çıbanlara ve cerâhate ursalar nâfiʿdür. Ve bal ile derin çıbanlara ursalar 
etini bitüre. [20] Kavl-i Dımışkî âkileye ve seretâna ve Ebû Cerîh hattâ bunı sirke ile 
yaramaz eski çıbanlara uralar, der. Deryâ [21] suyıyla karışdurup âkileye ve nemleye 
ve sovukdan olan şakka nâfiʿdür.

Raʿâd: Bir balıkdur. [22] İçi ak ve üsti dargıl reng olur. Bu balık sayyâd elin ditredür 
derler. Kavl-i Diskûrîdûs [23] târfâsâlâşâ ve Lâtîn lisânı üzere torâflî derler. Temîmî 
ʿufranü’l-mâʾ ve İbni Simcûn raʿâda [24] balıgı, ʿakrebü’l-mâhîdür demiş. Bu balıgı 
diri iken başı agrıyan kişinün başına yakın [25] etseler agrısın fi’l-hâl defʿ ede ve 
makʿad çıkdugına dahı yakın etseler içerü [redd] eder. Ve zeyt [181a] [1] ile bişürüp 
ol yagı mafsallar agrılarına dürtseler gidere.

Raʿyü’l-hımâr: Deve otı dedükleri [2] ki raʿyü’l-ibl deyü ve raʿyü’l-iyyel deyü he-
nüz zikr olınmışdur. Şeyh Dâvud kavli üzere bâd-âverd [3] otı gibidür, bir issi otdur.
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Regs: Cülnârdur. Cim bâbında cülnâr deyü zikr olınmışdur. [4]

Ragîlâ: Baʿzı diyârlarda bugday içinde bulınur bir habdur. Bugdaydan ayıtlanup 
[5] bugdayı andan pâk ederler. Bunun taʿâmı yaramazdur. Kavl-i sâhib-i İhtiyârât [6] 
Şîrâz’da buna her ve Fârisîde hurr derler.

Ragvetü’l-kamer: Ay taşı derler, buzâku’l-kamer [7] derler ve zebedü’l-kamer 
dahı derler ki hâ bâbında hacerü’l-kamer deyü zikr olınmışdur.

Ragvetü’l-haccâmîn: [8] Sünger derler. İsfenc deyü elif  bâbında zikr olınmışdur.

Ragvetü’l-milh: Tuz posası [9] yaʿnî tuz kaymagı derler. Bunun kuvveti tuz kuvve-
tinden ziyâdedür ve muhallil ve mülattıfdur. Zebedü’l-milh [10] deyü zikr olınmışdur.

Ragvet-i mâʾü’l-milh: Zebedü’l-milh derler ki henüz zikr olındı. Harâkatı ve [11] 
harâreti ziyâdedür ve gâyetdedür.

Refş: Büyük kaplubagadur. Fırât’da ve büyük ırmaklarda [12] çokdur. Sin bâbında 
sülehfât deyü zikr olınur.

Rafrâf: Serçe gibi gölgesiyle [13] oynar bir kuşdur. Buna ʿArabda mülâʿibü zıllehu 
derler ve hâtifü zıllehu derler. Ve deve [14] kuşına dahı rafrâf  derler. Nun bâbında 
neʿâm deyü zikr olınur.

Rakk: Timsâha ve [15] kaplubaganun deryâda ve karada olan nevʿlerine derler. Sin 
bâbında sülehfâtü’l-berrî [16] ve bahrî deyü zikr olınmışdur.

Rukâs: Buna baʿzılar cüft-âferîddür derler. Egerçi sanavberî [17] şekl bir dikendür. 
Baʿzılar laʿbe-i berberî derler ki sûrıncândur ve baʿzılar husyetü’s-saʿleb ki [18] dilkü 
taşagı derler. Her biri kendü bâbında zikr olındı.

Rakʿa: Her sınık ve fâtık aʿzâya [19] derler. Sardukları devâya rakʿa derler ve dahı 
meselâ hıyâr ve pentûme gibi ve hâmâ aktî gibilere [20] dahı derler. Ammâ rakʿa asıl 
bir köke derler ki gâyet kızıl ve berk olur ve tabîʿatı İbni Baytâr [21] ve İhtiyârât kavli 
üzere bârid ü yâbisdür. Eger bundan bir miskâlin dögüp nîm-birişt [22] yumurda ile 
üç gün içseler bedende darbda ve sakatda olan(a) ve hasûsa gâyet sâlihdür. [23]

Rekʿâ: Şeyh Dâvud kavli üzere serahsdur. Sin bâbında zikr olınur.

Rakûn: İhtiyârât [24] kavli üzere hınnâdur. Zikr olındı.

Rakâʿ-ı yemânî: Küçük enâr gibi olur. Cevzü’l-kayʾ dedüklerine [25] benzer, 
ammâ başı üç köşelüdür ve şikâftedür. Baʿzılar bunun yemişi encîr gibi olur ve yap-
ragı [181b] [1] kabak yapragına benzer, agacı çenâr agacına benzer derler. Aʿlâsı 
yetişmiş ola. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. [2] Balgam kayʾ etdürür ve miʿdeden rutûbât 
ve galîzlerin çıkarur.
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Rakîbü’ş-şems: Der-hem ismidür [3] ve sâmaryûmâya dahı derler ve hubbâzî 
gibi dümûʿ edene dahı şemse derler.

Rummânü’l-hulv: [4] Tatlu enârdur Türkî; enâr-ı şîrîn Farisî; rummânî şîrinâ 
[Süryânî] ; rôdî aglîkî Rûmî; [5] kûtînûs Yûnânî; gıranâda Lâtîn; lûm gıranât Tâ-
liyân, Efrencî; râvîdan Lâtîn; [6] râmânî Süryânî-yi kadîm; rûfân ʿ İbrânî; retûyum768 
ʿİbrî; rûfânî Süryânî; armûten769 Berberiyye; [7] ravâ Kadîm. Enârun aʿlâsı tatlu, 
yetişmiş ola. Tabîʿatı evvel derecede bârid ve âhirinde [8] ratbdur. Baʿzılar iʿtidâlle 
hârdur derler. Bunun cilâsı kabz iledür ve lîneti dahı vardur. Eger [9] çekirdegi ʿasel 
ile kulak agrısına kosalar nâfiʿdür. Enâr bogazı ve gögsi mülâyim eder, miʿdeye [10] 
cilâ verür, kalbe ve miʿdeye ve hafakâna muvâfıkdur ve bevli yüridür. Eger bunun 
suyını güneşe [11] kosalar, galîz oldukdan sonra göze çekseler görmekligi ziyâde eder. 
Bunun çekirdegi [12] miʿdede şişirmeklik ve riyâh peydâ eder, ammâ ekşi enâr ıslâh 
eder. Kavl-i Râzî bunun [13] mukavvî olup ve nuʿût getürdügi nefhi cihetindendür. 
Bunı ıslâh lâzım degildür, zîrâ nefhi [14] tez geçer. Eger çiçegini yaksalar cerâhatlara 
ekseler fâʾide eder.

Rummân-ı hâmız: Ekşi enâr Türkî; enâr-ı turş [15] Fârisî; rummân hâmızâ Sür-
yânî; rôdî ûkşînû Rûmî; gıranâd râgûre Lâtîn; [16] gıranât âvre Tâliyân. Aʿlâsı büyük 
ve âb-dâr ola. Enâr envâʿı az gıdâ verür ve kâbızdur ve [17] çiçegi dahı kâbızdur. Ekşi 
enâr tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür. Baʿzılar rutûbet [18] ve yübûsetde muʿ-
tedil derler. Safrâyı keser. Dânesi ʿ asel ile agız agrısına nâfiʿdür. Ve ʿ usâresi [19] gözde 
olan nâhun ʿilletine nâfiʿdür. Çekirdegi yagmur suyı ile ıslatsalar kan tükürmegi 
[20] menʿ eder ve hafakâna fâʾide eder ve kalbe ferah verür ve miʿde yankunlıgına 
müfîddür ve ciger harâretine [21] nefʿ verüp isitmelere münâsibdür. Ve bunun sevîki 
yaʿnî unı ishâl-i safrâvîye [22] nâfiʿdür ve ʿavratlar aş erdügine ârzûların defʿ eder. 
Bunun idrârı tatlu enârdan [23] artıkdur. Şarâbı ve rubbı humâra aʿlâdur ve susuzlıgı 
giderür ve gönül dönmesini ve kusmagı [24] keser, husûsan naʿnâlu ola. Ammâ çok 
yeseler şehvete muzırdur. Ekşi enâr çekirdeginün kurusı [25] tabîʿatı tutar. Kavl-i 
sâhib-i Takvîm ekşi enâr sîneye ve âvâza muzırdur, illâ ʿasel veyâ sükkerî [182a] 
[1] helvâ ıslâh eder. Yaşlu kimesneler yeseler bundan sonra zencebîl perverdesi yâ 
turunc perverdesi [2] yiyeler. Eger tatlu enârun ve eger ekşi enârun ve eger iki nevʿ 
enârı karışdurup şerbetlerini [3] şın bâbında şarâb-ı rummân deyü zikr olınur.

Rummân-ı müzz: Ekşi şekl olan nârdur, ana [4] lüffân derler. Tabîʿatı rummânın 
tabîʿatındandur yaʿnî ekşi ve tatlu enâr tabîʿatındadur. Miʿdeye ve kalbe [5] ve harâ-
rete ve ʿataşa cümle enârlardan yegdür.
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Rummânü’l-ʿaselî: Haşhâşdur. Zikr olınmışdur.

Rummânü’l-enhâr: [6] Hûfârîkûn nevʿindendür. Hede zikr olınur. Şâm’da buna 
âbdûsâmen dahı [7] derler.

Rummân-ı ekber: Fülfül agacı nârıdur ki hâda habbü’l-fülfül deyü zikr olınmış-
dur ve mugâs [8] bunun kökidür. Mimde mugâs deyü zikr olınur.

Remâd: Kül yaʿnî yanmış küldür Türkî; [9] hâkister Fârisî; kâtmâ Süryânî; sitâhî 
Rûmî; ahilya Rûmî; kûnyâ Temîmî; sendr Efrencî; [10] astakinî Afrîkî; şînere Lâtîn; 
enfeze Berberiyye. Cümle küller müceffifdür. Baʿzıların zikr edelüm.[11]

Remâdü’l-mâzeryûn: Südlügen nevʿinün bir nevʿi mâzeryûndur, bunun külidür. 
Cilâsı [12] ve ʿufûneti vardur. Gözün rûşenini arturur, husûsan devâʾü’l-hatâtîf  ile 
bile ola. Devâʾü’l-hatâtîfe [13] kırlangıç devâsı derler. Dal bâbında zikr olınmışdur.

Remâdü’l-bellût: Bellût agacı külidür. Kâbızdur. [14] Kanı tutar. Ve kökinün küli-
ni üç güne degin her gün ikişer dirhemin alma şarâbıyla içseler [15] miʿde yaşlıgına 
ve zahmetine muvâfıkdur.

Remâd-ı hatabü’l-kerm: Üzüm çubugı külidür. Fârisîde [16] hâkister-i çûb-ı zer 
derler. Aʿlâsı eski olmakdur. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür, baʿzılar hâr demişler. [17] 
Bagırsak yarasına nâfiʿdür. Bundan yarım dirhem istiʿmâl olınur. Ammâ ak cigere 
zarar eder, [18] illâ kesîrâ ıslâh eder. Ve sirke ile cânavarlar ısırdugına ve kuduz it 
taladugına muvâfıkdur. [19] Ve natrûn ve sirke ile zımâd etseler ki hâyalarda olan 
artık etleri giderür. Eski zeyt [20] ile ve sirke ile ve iç yagıyla karışdurup yaku eyleseler 
mafsallar süstligine ve sinirler [21] bozıldıgına muvâfıkdur.

Reml: Kumdur. Eger eleyüp ve kızdurup bir bez içine kosalar [22] agrıları sâkin 
eder.

Remâdü’l-kasab: Kamış külidür. Fârisîde hâkister-i ney derler. Aʿlâsı [23] Nabatî 
ola yaʿnî Şâmî demekdür. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Baʿzılar üçünci derecede hâr u 
yâbis [24] dediler. Südde-i merâreyi açar. Bundan bir dânk istiʿmâl olınur. Ammâ ak 
cigere ziyân eder, illâ [25] kesîrâ yâhûd şeker ıslâh eder.

Remâdî: Göze çekecek bir kadîm kühldür. Göz yaşın ve rutûbâtın [182b] [1] neşf 
edüp göze hiddet verür ve oglancıklara gâyet münâsibdür ammâ gece ile [2] çekme-
yeler. Sanʿatı mahallinde görile.

Remâd-ı ʿaşrü’l-hatâtîf: Kırlangıç yuvası külidür. Fârisîde [3] hâkister-i âşiyâne-i 
piristû derler. Bunun yakması böyledür ki bardaga koyup agzın [4] gil-i hikmet ile 
kapayup tennûrda bir sâʿat tîz âteşde tura. Andan çıkarup [5] sahk edüp istiʿmâl 
edeler. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. ʿAvratlar güç togursalar [6] bir miskâl içürdeler. 
Ammâ ak cigere ziyân eder, illâ sirkencübîn ıslâh eder.
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Remâdü’s-seretân: [7] Yengeçler külidür. Bunun yanması çok nevʿ olur, ammâ 
Minhâc kavli üzere bardaga koyup [8] gil-i hikmet ile kapayup tennûra salalar ki 
yukaruda zikr olınmış idi, andan çıkarup [9] sahk edeler. Tabîʿatı evvel derecede 
hârdur, ikincide yâbisdür. Sin bâbında seretân [10] deyü zikr olınur.

Rems: Bir nevʿ nohûddur, şîhe benzer. Hummusda zikr olınmışdur.

Remâd-ı tibnü’l-bâkılâ: [11] Bakla samanı külidür. Fârisîde hâkister-i çûb-ı bâ-
kılâdur. Be bâbında bâkılâ deyü [12] zikr olınmışdur.

Renf: Behrâmec deyü zikr olınmışdur.

Rend: Sâhib-i Minhâc mersîn ve sâhib-i Câmiʿ [13] gâr demiş ki defnedür. İkisi dahı 
mezkûrdur.

Rüʾus: Başlar Türkî; ser-hâ [14] Fârisî; rîşâ Süryânî; kîfâlî Rûmî; kefhazâlû Yûnânî; 
rôʾs ʿİbrâniyye; mâten770 [15] Hindî; vamânâ771 Hindî; teste Lâtîn; kâbôta ve kâba 
Tâliyân; naʿk Berberiyye; râves [16] Kadîm. Başlarun aʿlâsı oldur ki rutûbeti muʿtedil 
olan hayvânun ola. Tabîʿatı hâr [17] u ratbdur ve galîzdür. Çok gıdâ verür ve menîyi 
arturur ve hizmet edenlere sâlih gıdâ verür. [18] Koyun başların bişürüp suyın hukne 
etseler bagırsagı ter eder ve bögregi ve sinirleri [19] ve bedeni aʿlâ eder ve bâhı dahı 
ziyâde eder. Bunun harâreti ve yübûseti azdur. Ammâ geç hazm [20] olur, dârçîn 
ile yiyeler ve sonra mastakî çigneyeler. Ve baş ditredügin giderür. Ve [21] dilinün eti 
hafîfdür ve gözi tîz hazmdur. Beyni sovukdur, geç hazm olur, çok yeseler [22] kûlunc 
eder. Beyniyi hardalla yemek münâsibdür ve saʿter ve sirke ile muvâfıkdur. Ve dili 
tuz ile [23] yeseler, miʿdesi sovuk olanlar ve hareket etmeyenler yemeyeler. Keçi başı 
âhû [başından] terdür. Ammâ ufak [24] balık başı ki kurumış ola ve tuzlanmış ola, 
göyündürseler makʿad yaruklarına ve ciger şişlerine [25] ve bögrek şişi ve gayrı berk 
şişlerine ursalar nâfiʿdür. Ve tuzlu balık başını eger [183a] [1] yakup ʿakreb sokdugı 
mahalle ursalar nâfiʿdür.

Revâs: Cırcîrü’l-mâʾdur. Cim bâbında zikr [2] olınmışdur.

Rûsuhtec: Rastık taşıdur ki yanmış bakırdur. Fârisîde mis-i sûhte derler [3] ve baʿzı 
Fars dilinde rûy-sûhte derler. Tabîʿatı üçünci derecede hârdur. Kâbız, müceffifdür 
ve mülattıfdur. [4] Sarı suyı ishâl eder. Ve siyâh boya makûlesindendür ki kılları 
siyâh eder ve pâk [5] ve berrâk eder ve ıslâh eder. Ve göze cilâ verür ve ziyâde olan 
akar yara ve yaramaz çıbanları menʿ eder. [6]

Rûbiyân: Ûskûmrî balıgıdur. Baʿzılar [çekirgedür derler.] Çekirge erbiyândur 
ki deniz çekirgesidür demişler, [7] ana teke derler, ehl-i Mısr karîdûs derler, ehl-i 
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Endülüs kamrûn derler ve Süryânîler ʿaksîn ve Yûnânîler [8] kâris, Rûmîler kârîdîn 
derler. Muhammed Temîmî kavli üzere ʿaşîndür772. İbni Zühr Havâss’ında getür-
mişdür. [9] Bunı dögüp siyâh nohûd ile yürege zımâd eyleseler namâz-bûr kurdın 
çıkarur. Bunı [10] sirkencübîn ile içseler yine bu ʿameli eder. Ve kurıdup biber ile 
sahk edüp göze [11] sürme etseler perdesin giderür. Kavl-i Mâsercûye tabîʿatı iʿtidâl 
ile hârdur ve ratbdur. [12] Ve tuzlanmadın yeseler menîyi ziyâde eder ve cimâʿı kavî 
eder. Bunun tuzlusı ve eskisi [13] oldukdan sonra sevdâ ve hıkke tevellüd etdürür. 
Kavl-i Râzî geç hazm olur ve miʿdeye yaramazdur, [14] ammâ sirke ile ıslâh edeler 
ve issi mizâclu kişiler üzerine nâr suyı içeler veyâhûd ʿûd [15] veyâ ayva mürebbâsı 
yiyeler. Ve sirkesiz müherrâ bişürseler, sogan ve gendene ve kuzı yagı ve [16] yumur-
da sarusıyla karışdurup yeseler cimâʿı kavî edüp ʿavratı tez yüklü eder. [17] Ammâ 
baʿzılar bunı istâkôz derler. Şeyh Dâvud dahı buna karîb rivâyet etmişdür. [18]

Revsü’l-hımârü’l-ehlî: Ev eşegi tersidür. Fârisîde sergîn-i har derler. Eger yan-
mışı, eger [19] yanmamışı cümle akan kanları tutar. Bunun tâzesini sıkup ve suyını 
burna kosalar [20] burun kanını tutar ve sirke ile dahı bu ʿameli eder. Bunun tâzesi-
nün suyını içseler bögrek [21] taşın kırar. At tersi dahı böyledür. Ve ʿalef  yemiş eşek 
tersi kurusını şarâbla [22] içseler ʿakreb sokdugına nâfiʿdür.

Revsü’l-birdûn: Katır tersidür. Fârisîde [23] sergîn-i ester derler. Bunı hâmile ʿav-
rat tütsi eylese ölmiş oglanı ve meşîmeyi çıkarur. [24]

Rûbâ: ʿInebü’s-saʿlebdür. ʿAyın bâbında zikr olınur.

Rehşî: Sîsâmun tâhinidür ki yagı [25] alınmazdan evvel olandur. Şîrâz’da ârde 
derler. Tabîʿatı hâr u ratbdur, galîzdür. İllâ ʿasel veyâ betmez [183b] [1] ıslâh eder. 
Sîsâm deyü sin [bâbında] zikr olınur.

Rehecü’l-fâr: Sıçan otıdur. Harfkân derler ki semmü’l-fâr [2] ve türâbü’l-hâlik 
dahı derler. Şük deyü şın bâbında zikr olınur.

Reyhukân: Zaʿferândur. [3] Baʿzı ʿArab lügati üzeredür. Zikr olınmışdur.

Rehdiye ve’r-rehdûn: Bir kuşdur. Serçe gibidür. [4] Mekke-i Mükerreme’de husû-
san Mescid-i Harâm’da çokdur. Tabîʿatı serçe kuşı gibidür.

Rîtânec: Çam sakızıdur. [5] Râtiyânec deyü zikr olındı.

Rîbâs: Uşhun Türkî; rîvend Türkî; rîbvâc Fârisî; yâgmisâ [6] Süryânî ve Rûm; 
fiyûhamîn Süryânî; hân cevân ten filâ773 Nemse, Macar; hatâle Lâtîn. Bunun [7] 
kuvveti tûrunc ve koruk ekşisi gibidür. Aʿlâsı Fârisîdür. Tabîʿatı ikinci derecede 
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bârid ü [8] yâbisdür. Ve harâreti keser ve mestligi dahı keser, humâra eyüdür. Ve 
tâʿûna ve ʿufûnetlü isitmelere [9] ve harâretlü marazlara müfîddür. Bâha dahı fâʾide 
eder ve hasbe ve kabarcıga dahı müfîddür. Ve suyını [10] göze çekseler rûşen eder. 
Bevâsîre ve gönül dönmesine hafakâna ve issi miʿdeye ve cigere [11] münâsibdür. Ve 
suyını arpa unıyla içseler, nemleye ve humreye dahı tılâ etseler müfîddür. Kavl-i 
sâhib-i Minhâc [12] gögse ve kûluncı ziyâde eder. İllâ agaç kavunı mürebbâsı ıslâh 
eder. Kavl-i sâhib-i Takvîm [13] siniri kurıdur. İllâ koruk şarâbı enîsûn ile ıslâh eder. 
Bedeli tûrunc yâhûd [14] koruk ekşisidür.

Riʾet: Öyken Türkî; kızıl ciger Türkî; şuş Fârisî; dâmâ Süryânî; [15] kazgûnî Rûmî; 
kôstîn Yûnânî; asbrô sikôtî Rûmî; riyâ774 Süryânî; nût Lâtîn; [16] tûzâvî Berberî-
ne. Öykenün tabîʿatı hâr u ratbdur. Tez hazm olur. Tabîʿatı tutar, az gıdâ verür. 
[17] Kavl-i Rûfes yâbisdür ve geç hazm olur der. Sirke ve kerâvyâ ile ıslâh edeler. 
Ammâ [18] aʿlâsı kuzı cigeri ve yabân koyunı cigeridür. Ve kuzı cigerini kebâb edüp 
akan [19] sucıgazın göze çekseler müfîddür. Sigile ve demregüye sürseler giderür. 
Kızıl cigerün [20] miʿde ve âlât-ı bevle zararı vardur, illâ mersîn ve şeker ıslâh eder.

Riʾetü’s-saʿleb: [21] Dilkünün kızıl cigeridür. Fârisîde şuş-ı rûbâh derler. ʿUnsul 
sirkesiyle yeseler [22] rebv ve zîku’n-nefes marazlarına nâfiʿdür. Ve ayı cigeri dahı 
bu ʿameli eder.

Riʾetü’l-cemel ve Riʾetü’l-hınzîr: [23] Deve ve hınzîr cigerleridür ki yakup külini 
ayak sahcına ursalar nâfiʿdür ve çig [24] iken, issi iken kosalar bu ʿameli eder. Ve ayı 
cigeri dahı böyledür. Hınzîr cigeri külini yaş [25] uyuza ekseler muvâfıkdur.

Riʾetü’l-hımârü’l-vahşî: Yabân eşegi cigeridür. Fârisîde şeş-i har-gûr [184a] [1] 
derler. Eger kurıdup ve dögüp içseler zîku’n-nefese ve öksürüge nâfiʿdür.

Riʾetü’l-bahr: [2] Deniz öykeni derler. Deniz kenârında sırça gibi yaldarur bir 
nesnedür. Tâze iken şaʿşaʿası vardur. [3] Kûlusî bâlâsîvî775 derler yaʿnî riʾetü’l-bahr 
demekdür. İhtiyârât kûlûmuz bâlâsîvî der. Tâzesin [4] sahk edüp nıkrîse ururlar ve 
sovukdan hâsıl olan el ve ayak yaralarına müfîddür. [5]

Reyhân: Büyük feslegendür Türkî; reyhânü’l-mülk ʿArabî; zaymurân ʿArabî; 
şâhisferem Fârisî; [6] vâsîlikô Rûmî; reyhânü’l-mülkâ Süryânî, Lâtîn, Tâliyân. Şın 
bâbında şâhisferem [7] deyü zikr olınur.

Reyhân-ı süleymân: Süleymân feslegeni Türkî; küçük feslegen Türkî; sipirgam-ı 
süleymânî [8] Fârisî; reyhân süleymân Yûnânî; vâsilîkâ Rûmî; kîmâgûsî Yûnânî, 
Lâtîn, [9] Tâliyân. Buna cemisferem derler ve cemâhû süleymân dahı derler. Bunun 
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[otı] Fars ve Isfahân taglarında [10] torak otı gibi hurde biter. Ve yapragı[nı] İhtiyârât 
sâhibi hatmî gibidür, der. Çiçegi küçük olur. [11] Sarmaşık gibi agaçlara sarmaşur. 
Muhaffif  ve latîfdür. Eger sirke ile ısırguya ve balgamî şişlere [12] tılâ eyleseler müfîd-
dür ve nıkrîse ve bevâsîre ve lakveye dahı müfîddür ve ʿakreb ısırdugına [13] tılâ 
edeler. Ve ʿavrat gül yagıyla kendüde götürse rahm agrısına fâʾide eder. Kavl-i İbni 
Mâseveyh [14] bunun tabîʿatı hârdur. Gizlü ve âşikâre bevâsîre fâʾide eder. Bundan 
istiʿmâl [15] eyleseler baş agrıdur, illâ nîlûfer yagı ve kâfûr ıslâh eder. Bunun bedeli 
merzencûşdur ki [16] sıçan kulagı derler.

Reyhân-ı dâvud: Sıçan kulagı otıdur. Yabân feslegenidür. Reyhân-ı dâvud [17] 
dahı derler. Üznü’l-fâr deyü zikr olınmışdur.

Reyhânü’l-kâfûr: Bu dahı bir feslegendür. [18] Bizüm gördügümüz üzere kâfûr 
kokusına benzer bir otdur. Ammâ İhtiyârât sâhibi kavli budur ki [19] buna kâfûr-ı 
yehûdî ve şecere-i kâfûr dahı derler, Fârisîde sûs derler, agaç nevʿindendür, [20] 
Horâsân’da çok olur, çiçegi hurmâ çiçegine benzer ve yapragı yabân mârûlına 
benzer, yapragı [21] ve çiçegi kâfûr gibi kokar, der. Bunı eger yaş, eger kuru iken 
elde uvsalar kâfûr gibi kokar. [22] Tabîʿatı ikincide hâr u yâbisdür. Eger bunı çok 
koksalar ʿakıl karışdugını giderür. Eger dâʾim [23] kokulasalar başda olan galîz ahlâtı 
tahlîl eder. Ve her-bârî kokması gerçi sovuk [24] mizâcluya muvâfıkdur, ammâ issi 
mizâcluya eyü degildür.

Reyhânî: Sırf  ve rakîk ve kokusı eyü [25] olan şarâba şarâb-ı reyhânî derler. Hı 
bâbında hamrda tafsîl olınmışdur.

Rîmesʿet: [184b] [1] Topalak derler ki sin bâbında suʿd deyü zikr olınur.

Ritîbânec: Engeçe benzer bir taşdur. [2] Kavl-i sâhib-i Minhâc tabîʿatı ikinci 
derecede bârid ü ratbdur. Ve İhtiyârâtda kavl-i müʾellif  seretân-ı bahrîdür. [3] Se-
retânlarda zikr olınur.

Rîs: Kuş yüni yaʿnî yelek. Fârisîde per; [4] Süryânîler emle; ʿİbrânîler tûsâ; Berberî-
ler nîferdî776; Hindîler panh derler. Lâtîn ve Tâliyân penna [5] derler. Bunı yakup 
külini yaralara ekseler hoş eder. Ve sınmış [6] olan buruna bununla ʿilâc ederler. 
Eger bogaza soksalar âdemi kusdurur. Ve baykuş [7] yünini isitme içün tütsi edeler. 
Kartal yünini ʿavratlar iki ayagı arasına asakosalar [8] oglancıgı tez togura. Hüdhüd 
yünini evde veyâhûd dükkânda her nereye asakosalar nazar [9] ermeye.

Rîk: Tükürükdür. Eger tükürük ve eger salyardur. Be bâbında buzâk deyü zikr 
olındı.[10]
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H A R F Ü ’ Z - Z E ʾ

Zâc: Birkaç isimle söylenür. Meselâ zâc, zâg, sahîr ahîsâ ve îrisî heyûrî [11] derler. 
Birkaç nevʿ olur. Meselâ beyâz, kızıl, yeşil ve sarı olur. Beyâza kulkadîs derler [12] ve 
şûgâr dahı derler ki Yûnân’da halkîsîn derler. Ve kızıl zâca sûrî derler. Yeşil zâca 
[13] kulkas ve kulkand derler. Sarı zâca kulkatâr derler. Fârisîde zâc-ı şutur-dândân 
derler. [14] Aʿlâsı Mısrîdür ki berrâk ola, meselâ zırnîh-i bedehşânî gibi ola. Elde 
tez kırıla ve pek ola, [15] eski olmaya. Ve bir nevʿ dahı vardur demiş idük, zâc-ı sûrî 
derler. Fârisîde [16] zâc-ı kefşgerân derler. Şîrâz’da zâc-ı siyâh derler ve Yûnânîler 
mâlîtarânâ ve melitarânâ dahı [17] derler. Ve bir nevʿi ki sarı zâcdur, kulkatâr den-
mişdi, eskidikçe ol dahı zâc olur. Bu nevʿi [18] gayrısından muʿtedil olur ve bunun 
yakıcılıgı gayrıdan aʿlâdur. Ve kızıl ve yeşil ve ak [19] ve sarı ve kulkatâr, bunlarun 
hep kuvvetleri yeksândur. Lâkin ihtilâf  bunlarun gılzet-i letâfetindedür. [20] Meselâ 
beyâz zâc cümleden eltafdur ve cümleden kavîsi yeşildür ve cümleden galîzi [21] 
kızıldur. Ammâ kulkatâr hayrü’l-umûri evsatuhâ makûlesindendür. Ve bir zâc dahı 
vardur, Yûnânîler [22] misbak777 derler. Cümleden aʿlâsı Kıbrûsî’dür ki anun rengi 
sarı olur. Ve kulkatârun [23] tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür ve gayr zâclarun 
dahı tabîʿatlar birbirine benzer. Bu kâbız [24] ve muhrik ve huşk-rîşe ihdâs eder. 
Uyuza ve saʿfeye ve nâsûra ve burun kanına ve kulak [25] yaralarına ve süddelerine 
fâʾide eder, ʿasel ile bunı fetîl edüp kulaga sokalar. Ve âkile ki [185a] [1] burunda ve 
agızda ve diş diplerinde olsa, nâfiʿdür ve dimâga ve çene şişlerine [2] nâfiʿdür. Ammâ 
bundan yemek yaramazdur, âdemi öldürür. Buna devâ tere yagı ve tâze süd [3] 
vereler. Kavl-i İbni Baytâr bunun iki dirhemin ʿasel ile yeseler namâz-bûrı düşürür. 

777 N. مسبق

www.tuba.gov.tr



[4] Ve suyla bir mikdârcigini burına tamzursalar dimâgı arıdur. Ve suyıla ʿavratlar 
götürinseler [5] rahm kanın keser ve burun kanın keser. Ve yakup balla karışdurup 
göz [6] kapagınun iriligine sürseler giderür. Ve şarâbla karışdurup hukne eyleseler [7] 
ʿırku’n-nisâyı giderür ve saç ve sakalı arıdur. Eger edviye ile ursalar bî-nazîr siyâh 
eder. [8]

Zân: Murân derler bir agacdur. Zikr olınur.

Zâvûk: Zîbak derler. Zikr olınur.

Zâg: [9] Kuzgun ve karga envâʿıdur. Tohum kargasına gudâf  derler ve kara kargaya 
zâg derler. [10] Ak ile karışık olan kargaya gurâb derler. ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi 
eyle der. [11] Eger bunun etini ve kursagını kurıdup ve sahk edüp ʿasel ile karışdurup 
[12] ve behak sâhibi üç gün birer kîrât yeseler behakı zâʾil ola. Ve yumurdasını bevâsî-
re [13] tılâ olınsa nâfiʿdür. Ve baʿzı nebîz ile bogaza ve gögse yaku olınsa öksürüge [14] 
ve talak üstine yaku olınsa talaka nâfiʿdür. Baʿzılar kuzguna dahı zâg demişler, [15] 
esahhı dahı budur. Ve kuzgunun eti kargalardan galîzdür. Küçük kara karganun [16] 
eti yenür, kuzgunun yenmez, gaseyân ve kerb getürür. Buna ʿilâc kusdurmakdur.

Zebîb: [17] Kuru üzüm Türkî; mevîz Fârisî; efsâsâ778 Süryânî; istâfîlâ Rûmî; bîtûnâ 
Yûnânî; [18] pâsalû Tâliyân; çînû şûgâtô Lâtîn; rûhî Temîmî. Baʿzılar mutlak kızıl 
üzüme zebîb [19] derler. Aʿlâsı Horâsânî ve Şâmî ve Kônevî ve râzâkî ve siyâhdur. 
Tabîʿatı evvel derecede [20] hâr u ratbdur. Etinün ve çekirdegi[nün] evvelde bârid ü 
yâbisdür. Kavl-i Câlînûs evvelde bârid, ikincide [21] yâbisdür. Çekirdegi ile yeseler 
bagırsak agrısına fâʾide eder ve miʿde ve cigeri kavî eder. Eti [22] öykendeki ve mesâ-
nedeki balgamı sürer. Eger müshil edviye ile on dirhemin çekirdeksiz katsalar [23] 
tabʿı sürer ve öksürüge müfîddür. Ve üzümün etini taru unıyla karışdurup ve balla 
[24] kavursalar balgamı agızdan çıkara. Ve bakla unıyla ve kemmûnla karışdurup 
hâyada ve sâʾir yerlerde [25] olan şişlere yaku edeler. Ve şarâbla sahk edüp mafsalda 
ve gövdede olan yaramaz çıbanlara [185b] [1] yaku eyleseler müfîddür. Ve câvşîr 
ile karışdurup nıkrîse ursalar nâfiʿdür. Ve yaş mizâclu [2] kişiler çekirdeksiz yiyeler, 
öykene fâʾide eder.

Zebîbü’l-cebel: Türkçe mevîzec derler ve mevzek [3] dahı derler. Bu husûsda 
kitâb sâhibleri çok ihtilâf  etmişler. Baʿzısı râsen ve baʿzı [4] bir siyâh mısrî habdur 
ve baʿzılar nâzle otıdur demişler, ammâ esahhı mevîzecdür ki Şîrâzîler [5] mevîzek 
derler. Mim bâbında zikr olınur.

Zebedü’l-bahr: Deniz köpügi derler. Fârisîde kef-i deryâ; [6] Süryânîler zebe-
dü’l-bahrâ ve ʿufâr-ı dîmâ derler. Rûmîler talâse l’âfrôz derler. ʿİbrânîler zebe-
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dü’l-bahr derler. [7] Lâtîn ve Tâliyân lisânı üzere alsiyûnûm ve Yûnânîler favâniyûn 
derler. Bir yeyni taş [8] gibi köpükdür, ammâ beş nevʿ olur. Bir nevʿi sünger gibi olur, 
tolu olur ve râyihası balık [9] gibi kokar. Ve bir nevʿi gözde olan nâhuna ʿilleti gibi 
yapışmış veyâ süngere o misillü yapışmış [10] olur. Bunun tecvîfi çokdur, râyihası de-
niz yosunına benzer. Üçünci nevʿi deryâ kurdı [11] gibi dânecikler olur. Bunun adına 
emlesûn779 derler ve Şîrâzîler kerm-i eyyûb derler. Dördünci [12] nevʿi hareketlü 
yün gibi olur. Bu nevʿine ekser etibbâ süngerdür demişler. Beşinci nevʿi mântar [13] 
gibidür, kokusı yokdur, içerüsi berkdür. Aʿlâsı verdî şekl ola yaʿnî yaprak yaprak 
[14] ola ve sarılıga mâʾil ola. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür, baʿzılar ratb 
demişler. [15] Evvelâ dâʾü’s-saʿlebe nâfiʿdür. Bunı yakup kızıl şarâbla süreler, kılların 
bitürür. Ve [16] bogazda olan kesmeye ve demregüye ve uyuza ve behaka ve barasa 
ve çıgıda el-hâsıl deride [17] hâsıl olan leke makûlesine ursalar gâyet müfîddür. Ve 
mûm-revgan edüp istiʿmâl [18] ederlerse gâyet münâsibdür ve talaka ve istiskâya ve 
ʿusr-ı bevle ve mesâne çıbanlarına [19] ve bögrek agrısına ve hayz akıtmaga nâfiʿdür. 
Bir dânk yâ iki dânk istiʿmâl olınur. Ve [20] baʿzılar bunı başa ve havâssa zararı 
vardur derler, ammâ kabak yagı ıslâh eder. Baʿzılar [21] kesîrâ ıslâh eder demişler.

Zübere: Atun ayagınun iç yüzinde olan mühredür. Fe bâbında [22] feres zikr olın-
dukda maʿân zikr olınur.

Zebedü’l-bahîre: Ay taşıdur ki hacerü’l-kamer derler. Yûnânîler [23] ezârâfiyûn 
ve âzermî ve edrefîs dahı derler. Süryânîler gâfûr derler. Hacer-i asyûsa benzer 
[24] bir taşdur. Gâyet hiddetlüdür, içerüye zarar eder, yalınuz istiʿmâl etmeyeler. Ve 
bi’l-cümle hiddetlüdür. [25] Ammâ taşradan ʿırku’n-nisâya nâfiʿdür. Ve kavl-i Râzî 
göze cilâ verür ve meme şişlerine [186a] [1] eyüdür, sâkin eder, dögüp uralar.

Zebedü’l-kavârîr: Meshakûniyâ derler. Sırça kefidür. [2] Âsâr-ı karniyyeye cilâ 
verür.

Zebedü’l-kamer: Ay taşıdur. Hacerü’l-kamer deyü henüz zikr olındı.

Zübd: Tere yagı [3] ve kaymakdur Türkî; kere-i tâze Fârisî; sahâv tarâyâ Süryânî; 
vutûrô halûra780 Rûmî; şehûr781 [4] Yûnânî; mântika nova Lâtîn, Tâliyân. Aʿlâsı 
tâze, semüz koyundan alına. Tabîʿatı evvel derecede [5] hâr u ratbdur, ammâ rutû-
beti ziyâdedür ve munzıc ve muhallildür. Bedene tılâ eyleseler semürdür ve aʿlâ 
gıdâ [6] verür. Sinir yaralarına nâfiʿdür ve kulak tozı şişlerine ve zâtü’l-cenbe ve agız 
şişlerine [7] dahı muvâfıkdur. Ve küçük oglancıklarun dişlerine süreler, tez bitürür. 
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Ve balla karışdurup [8] luʿûk gibi yeseler öykenden kan tükürmege ve öyken şişlerine 
ve zâtü’l-cenbe fâʾide eder. [9] Ve eger içseler ishâl eder ve kattâl cânavarlarun zehrin 
ibtâl eder, ʿale’l-husûs içüp [10] tekrâr kusduralar. Ve küçüklerün dişleri biterken diş-
lerine her-bâr süreler, mülâyim eder [11] ve ıztırâbsız diş çıkara. Ve yumşak etmekle 
yeseler eyü gıdâdur ve âdemi semürdür. Ve yılan sokdugı [12] mahalle sürseler fâʾide 
eder. Ve eger is yaʿnî tütünin kâgıd üstine alsalar, göze çekseler [13] sürme gibi, göz 
yaşın keser. Ve ʿavratlar hukne eyleseler rahm şişlerini giderür ve salâbetin [14] nerm 
eder ve bagırsak çıbanların ıslâh eder ve sinir cerâhatine ve dimâg perdesine fâʾide 
[15] eder. Ve bâdem ve şeker ile karışdurup yeseler kuru öksürüge fâʾide eder ve 
kavuk [16] agzında olan çıbana dahı muvâfıkdur. Ve kuru demregüye sürseler ıslâh 
eder. Ve yalınuz [17] tere yagın içseler iç agrısına ve ishâle fâʾide eder, ammâ be-has-
bü’z-zâhir kâbız degildür, [18] kıyâs olınur. Ammâ ishâle müfîddür ve hükemânun 
ekseri tecribe etmişdür. Ve zahîre dahı [19] bundan hukne ederler, hiç olmazsa süd 
ile hukne edeler ve lâkin tere yagı tuzlu olmamak [20] gerekdür. Ve rûfidân yumurda 
ile kuru ahlâtı mülâyim eder. Ve baʿzı edviye ile göze çekeler, ammâ [21] içine iki 
tamla zeyt katup göze çekseler gözi göregen olur. Yalınuz zeyt [22] münâsib degildür, 
zîrâ hiddetlüdür, gözi karardup kanın harekete getürür. Meger isin [23] alalar yaʿnî 
tütünin kâgıda tutup alup göze çekeler.

Zebâd: Kalye-i miskdür. Misk [24] kedisinün kiridür, meşhûrdur. Sonra terbiye 
ederler, râyihası tayyib olur. Fârisîde dahı [25] zebâde derler. Yûnânîler ve Lâtin ve 
Rûmîler zânbâtî derler. Tabîʿatı üçünci derecede hârdur ve rutûbet [186b] [1] ve 
yübûsetde muʿtedildür. Bunun kokması ve sürinmesi sovuk baş agrısına ve şakîka [2] 
agrılarına ve zükâma nâfiʿdür. Bundan bir kîrât mikdârını müferrih şarâbla içseler 
hafakânı [3] zâʾil eder ve zaʿf-ı kalbe nâfiʿdür. Ve bir dirhemin zaʿferânla ve semüz 
tavuk ile vazʿ-ı hamle [yakın] [4] ʿavrata içürseler âsân vazʿ-ı haml ede. Ve yalınuz 
zebâdı kulak agrısıyçün kulaga [5] fetîl edüp koyalar. Ve deryâda pine derler büyük 
sadef  gibi bir nesne olur, içinde [6] saçı olur, ol saçı alup zebâda bulaşdurup agrıyan 
kulaga sokalar, [7] agrısın sâkin eder ve içinde olan çirgini pâk eder.

Zibl: Necesdür. Fârisîde [8] sergîn derler. Yûnânîler ve Rûmîler iskatâ, Efrencîler 
merde derler. İnsânun ve hayvânun [9] birbirine muhâlifdür, ammâ cümle necesler 
kızdurıcıdur ve tahlîl edicidür. Eyle olsa her birinün [10] tafsîli zikr olınur.

Ziblü’l-etfâl: Oglancık necesidür. Fârisîde sergîn-i peçe; [11] Yûnânîler ve Rûmîler 
iskâta môra ve Efrencî ve Lâtîn ve Tâliyân lisânı üzere merde de [12] peçinî nev 
derler yaʿnî henüz togan oglanun necesi ki taʿâm ve gayrı yemek yiyüp [13] bir nesne 
halt olmamış ola. Meselâ ibtidâ olan necesini alup, kurudup ve andan balla [14] 
karışdurup dimâga yapışdursalar hunnâka fâʾide eder. Ve yine neces kurusın sirke 
[15] yâhûd şarâbla içseler cemîʿ isitmelere ve agulu cânavarlar sokdugına müfîddür. 
Ve yalınuz [16] dögseler gövdede olan azmış yaralara ekseler ıslâh eder. Mâmîsâ otı 
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ki hilâliye [17] ve sarılık otı dahı derler, yapragını neces ile karışdurup ve nebât katup 
gözün [18] aklık ʿ illetinün envâʿına sürseler müfîddür. Ve bogaz şişinden helâka yakın 
hâl vâkıʿ [19] olsa ʿasel ile karışdurup necesi depesine ve boynı altına birkaç kere 
ursalar halâs [20] ola. Ve agulu ok demrenleriyçün ursalar cezb edüp zehrin dahı 
alur. Ve yerakân [21] içün şarâbla veyâhûd sirke ile vereler. Ve ishâl katʿ içün dahı 
muvâfıkdur, katʿ [22] eder. Ve ökçe yaruklarına ve gicidügine ursalar muvâfıkdur.

Ziblü’l-laklak: Leylek necesidür.[23] Fârisîde sergîn-i laklak derler.

Ziblü’l-bakar: Sıgır tersidür. Hısâ deyü hâ bâbında zikr olındı. [24] Bunı masrûʿa 
içürseler sarʿ zahmetine müfîddür. Ve oglancıklar uçugına dahı muvâfıkdur, ammâ 
az vereler. [25]

Ziblü’l-hardûn ve’l-verel: Kelerün ve erkek kelerün necesidür. Fârisîde sergîn-i 
ʿazâye derler. [187a] [1] Tılâ eyleseler levni aʿlâ eder.

Ziblü’l-cerâd: Çekirge necesidür. Fârisîde sergîn-i melah derler. [2] Kelefe ve be-
haka tılâ eyleseler münâsibdür.

Ziblü’l-huttâf: Kırlankıç necesidür. Fârisîde [3] sergîn-i piristû derler. Göz agını 
giderür.

Ziblü’l-kelb: Köpek necesidür. Fârisîde [4] sergîn-i seg derler. Ve lâkin kemük ile 
beslenmiş kelbden alalar, eski yaralara koyalar, [5] gâyet nâfiʿdür. Ve ishâl içün süd 
ile içüreler, nefʿ verür. Ve iç kûluncı içün issi [6] suyla hukne edeler. Kavl-i Dîskûrî-
dûs yaz güninde sitâre-i kelb dedükleri yılduzun [7] gurûbından sonra kelb necesini 
alup gölgede kurıdup şarâbla ve issi suyla [8] içürseler tabîʿatı tutar. Ve kemük yemiş 
kelbün ak necesini saklayalar, hunnâk içün ve bogaz [9] şişlerine dögüp muhallil 
edviye ile karışdurup ursalar gâyet müfîddür. [10]

Ziblü’z-ziʾb: Kurd necesidür. Fârisîde sergîn-i gürg derler. Aʿlâsı oldur ki kemük 
[11] yemiş kurd ola ve diken üzerinde bulına. Necesinün içinde kemük bulınur ve kıl 
bulınur. [12] Bundan kûlunca içürseler gâyet nâfiʿdür ve bögregi üzerine asakoyalar, 
eger kûluncında [13] yara yogısa muvâfıkdur. Ve kurd yemiş koyun yüninden iplik 
ile kurt veyâhûd [14] yabân sıgını derisin kûluncun agrısı bir mikdâr sâkin oldugı 
zamânda ol mevziʿe [15] asakosalar zâʾil eder. Ve sâhib-i İhtiyârât [kavli üzere] ikisin 
dahı bir yerden yaʿnî hem [16] koyun yünin ve hem sıgın derisin götürse demregüye, 
behaka ve kelefe nâfiʿdür. [17]

Ziblü’z-zerâzîr: Sıgırcık kuşı necesidür. Fârisîde sergîn-i kevînek derler. Demre-
güye [18] ve behaka ve kelefe nâfiʿdür.

Ziblü’l-ʿasâfîr: Serçe kuşı necesidür. Fârisîde sergîn-i güncişk [19] derler. Yüzde 
olan çıgıt alacalıgın giderür ve agız yarı ile yaʿnî tükürük ile [20] sigile kosalar koparur.
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Ziblü’r- rahme: Çaylak yaʿnî kartaldur ve dölengeç necesidür. [21] Fârisîde sergîn-i 
murdâr-hâr derler. ʿAvratlar tütsi eyleseler oglancıgı düşürür. Ve [22] zeyt ile kulaga 
tamzursalar agırlıgın sâkin eder.

Ziblü’l-hamâm: Gögercin necesidür. [23] Fârisîde sergîn-i kebûter derler. Bu 
makûle neceslerün cümlesinden harâretlü ve issi tabîʿatludur, [24] meselâ sovuk 
marazlara cümlesinden muvâfıkdur. Eger arpa unıyla ursalar tahlîl ede. Ve eger 
sirke [25] ile karışdursalar ve kettân tohmını dögüp bile karışdursalar hanâzîre gâyet 
nâfiʿdür [187b] [1] ki hanâzîri açar. Ve yabân gögercinün necesi sâʾirinden kız-
durıcıdur ve hiddeti artıkdur. Gögercin [2] necesini sovuk marazlarda çok istiʿmâl 
ederler, issi etmek isteseler. Ve mafâsıl ve saʿfeye [3] ve yürek agrısına ve bögrek 
agrılarına nâfiʿdür. Eger arpa unı ile karışdurup [4] ve suyın sirke ile karışdurup berk 
çıbanlara ve hanâzîre ursalar nâfiʿdür, [5] ıslâh eder. Ve sirke ile istiskâ olan kişiye 
tılâ eyleseler nâfiʿdür. Kızıl gögercin [6] necesini iki üç dirhem dârçîn ile içürseler 
bögrek taşını koparur. Ve yakup [7] kül gibi oldukda kettân bezine baglayup âteş 
yanugına zeyt ile karışdurup [8] sürseler muvâfıkdur. Eger kettân tohmı ile ve balla 
yaku edüp katı şişlere ursalar [9] nefʿ verür. Ve eger tere tohmıyla veyâ hardal ile 
yumşak dögüp içürseler sovuk hastalıklara [10] nâfiʿdür. Baʿzılar gögercin necesi âvâ-
zı büzüp boguk eder derler, azacık olunçak [11] zarar etmez. Ve eger tere tohmıyla 
ve hardal ile eski nıkrîse ve tulunlara ve baş agrısına ve çegzinmesine [12] ve yan ve 
yagrın ve arka ve karın ve bögrek ve mafsallar agrısına İbni Baytâr kavli üzere [13] 
müfîddür. Eger arpa unıyla karışdurup tâ hall olınca su ile çalkasalar andan sonra 
[14] bal ve sirke ile bişürseler ve yaku gibi katı şişlere ve hanâzîre ursalar be-gâyet [15] 
fâʾide eder. Eger arpa unıyla karışdurup ve katrân katup ve suyla çalkayup [16] ve 
sahk edüp barasa ursalar üç gün durup ve yine bu minvâl üzere [17] tekrâr tekrâr 
ursalar barası giderür. Eger suyıla bişürüp ʿusrü’l-bevl içün ol su [18] içine otursalar 
şifâ bula, mücerrebdür.

Ziblü’l-fîl: Fîl necesidür. Fârisîde sergîn-i pîl [19] derler. Bunı ʿavratlar yün ile ken-
düde götürse hâmile olmayalar. Ve eski isitmelere dahı [20] nâfiʿdür, buhûr edeler.

Ziblü’l-feres: At tersidür. Fârisîde sergîn-i esb [21] derler. Bunun tabîʿatı ʿamelde 
merkeb tersi gibidür.

Ziblü’d-decâc: Tavuk necesidür. Fârisîde [22] sergîn-i murg-ı hâne-gî derler. Bunı 
kurıdup diş agrısıyçün buhûr ede. Ve agulara [23] ve agulu mantar yemiş kimesnele-
re müfîddür, sirke ile vereler. Ve şarâbla kûlunca dahı nâfiʿdür [24] ve hunnâka dahı 
müfîddür.

Zebûb: Baʿzılar zîreb derler, kediden büyük bir hayvândur. [25] Şeyh Dâvud kavli 
üzere berrîdür ve gâyet tülüdür.
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Zeberced: Zeberced derler. Tabîʿatı ikinci [188a] [1] derecede bârid ve evvelde 
yâbisdür. Gözi kuvvetlü eder. Bâkî menâfiʿi hacer-i zebercedde zikr olınur. [2]

Zerîk: Tûtî derler bir kuşdur. İki cins olur. Bir cinsine pâpâgâle derler. Elif  [3] bâbın-
da zikr olınmışdur. Mâlâ Yesiʿ kavli üzere tabîʿatı hâr u yâbisdür. Bâhı tahrîk eder. 
Bunı [4] evvel zeyt ile yaglayup andan tabh edeler. Kelefe ve nemeşe nâfiʿdür. Eger 
ödini tılâ [5] eyleseler yâhûd göze çekseler beyâzlıgın giderür. Eger ödini zekere sür-
seler istirhâsına [6] nâfiʿdür. [Ve bir nevʿi andan küçük olur. Asıl tûtî bu nevʿine derler 
ve Fârisîde tûtek derler. Bu nevʿinün eti büyük nevʿinden dahı galîzdür derler.]

Zebedü’l-kavârîr: Sırça kefi derler. Meshakûniyâ deyü mim bâbında zikr olınur.

Zecmûl: Küşûtdur. [7] Kefde zikr olınur.

Zahârif: Su yüzinde yürür ve uçar, Türkçe inkılâb782 derler bir böcekdür. [8] Eger 
cemʿ edüp muvâfık yagıla dâʾü’s-saʿlebe sürseler nâfiʿdür. Ve Hayâtü’l-Hayevân 
sâhibi [9] dahı bu hayvâncıga zahârif  demiş.

Zücâc: Sırçadur. Şişe dahı derler Türkî; âb-gîne [10] Fârisî; zücâcî Süryânî; züccâʾ 
ʿİbrânî; yâlîn Rûmî; ûrtûs Yûnânî; kardetalû783 [11] Lâtîn; katrânâ Temîmî; kizâz 
ʿArabî; resûmâris Yûnânî; kavârîr ʿArabî. Tabîʿatı evvel derecede [12] hâr ve ikincide 
yâbisdür. Eger dişe bunun hurdesini sürseler cilâlandurur. Ve zanbak [13] yagıyla 
tılâ eyleseler kıl bitürür. Bunun kabzı ve letâfeti vardur. Gözün akını dahı giderür, 
[14] rûşen eder. Ve yanmış sırçanun ʿameli göz devâlarına dahı münâsibdür ve kavî 
olur. Yanmışı [15] sahk edüp şarâbla içseler kavuk ve bögrek taşını koparur. Ve eger 
yanmamış [16] istiʿmâl olınsa gâyet berk sahk olınmak gerekdür. Bunun yanmışı 
birkaç nevʿ olur. [17] Ammâ demür bardak içine koyup başı aşaga âteşe koyalar ve 
her-bâr hareket etdüreler. [18] Üç sâʿat mikdârı her-bâr [19] âteşde tura, andan sahk 
edüp istiʿmâl edeler.

Zedvâr: Cedvâr-ı hindîdür. Cim bâbında [20] zikr olındı.

Zurunbâd: Zurunbâ derler. Erdil köki dahı derler Türkî; ʿırku’l-kâfûr ehl-i 
Mekke; [21] keçûr784 Hindî; setûlâk785 Kadîm; saglûlâ786 Süryânî; kâfîrûr Rûmî; 
kalâmartûn787 Yûnânî, [22] Lâtîn ve Tâliyân, ʿırku’t-tîb ʿArabî; kâfûrü’l-kaʿk ʿArabî; 
zurunbâd ehl-i Mısr. Ehl-i Mekke buna [23] ʿırku’l-kâfûr demege sebeb oldur ki bu 

782 N. انقالب
783 N. قردتلو
784 N. كچور
785 N. سطوالك
786 N. سغلوال
787 N.قالمه طون; H. مرطون قال
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kök tâze iken kâfûr gibi kokar bir acı kökdür. [24] Ammâ kaynatsalar acılıgı az kalur. 
Ve tabîʿatı ikinci derecede ve baʿzılar üçüncide hâr u yâbisdür [25] dediler. Baʿzılar 
evvelde demişler. Galîz yelleri tahlîl eder ve rahimde olan yelleri kezâlik tahlîl eder 
[188b] [1] ve bedeni semürdür. Sogan ve sarmısak ve şarâb ve gayr nâ-hoş kokuları 
giderür. Ve eger [2] agızda tutsalar gönül dönmegini giderür ve kayʾ tutar, bundan 
bir dirhem istiʿmâl edeler. Büyük [3] tiryâklara dahı korlar. Kalbe ferah ve kuvvet 
verür ve sevdâyı ishâl eder ve bevli yüridür [4] ve hafakâna ve fikir fesâdına ve 
gam ve endûha ve dâʾim bilâ-sebeb korkmaga müfîddür. Bunun [5] menâfiʿi çokdur, 
meselâ durûnc gibidür. Ve yaş miʿdeyi kurıdur ve ısırıcı cânavarlar sokdugına [6] 
dahı münâsibdür. Ve agızda tutsalar diş agrısına nâfiʿdür ve dişi gâyet saklar. Ve 
bunun [7] yaşını dögüp taban altına sürseler başda ve şakîkada olan agrıları giderür. 
[8] Ve eger tütsi eyleseler karıncalar kaçar. Ve dâʾü’l-fîl marazına sürseler fâʾide eder. 
Eger bu köki delüp [9] segirdene asakosalar cimâʿa kuvvet verür ve zekeri kıvâma 
getürür. Kavl-i Câlînûs ʿırku’n-nisâya [10] ve mafâsıl ve yerakâna ve rutûbetden olan 
sarʿa nâfiʿdür, asel ile bir dirhem vereler. [11] Eger bundan çok yeseler kalbe zarar 
eder, ammâ yarpuz ıslâh eder. Kavl-i sâhib-i Takvîm sünbülü’t-tîb [12] ıslâh eder. 
Râzî kavli üzere bunun bedeli, haşerât sokdugına ve galîz [13] yeller tagıtmakda dû-
runc veyâhûd tûrunc çekirdegidür ve bir mikdâr yabân güneyigi katalar. [14] Baʿzılar 
bunun bedeli şeytarac ve anduzdur dediler.

Zerrîn-dıraht: Altun agaç derler [15] bir agaçdur. Baʿzılar tûrunc agacı demişler 
ammâ degildür. Buna zerrîn-dıraht derler. ʿAcem’de, Kâzerûn’da [16] çok olur ve 
Nişâbûr’da dahı bulınur derler. Varakı zeytûn varakına benzer ve çiçegi [17] üzüm 
zamânında açılur. Âyîne kursı gibi olur. Fârisîde ve Süryânda dahı zerrîn- [18] 
dıraht derler. Rûmîler dendra lûgî derler ve Yûnânîler kûnsîmûn derler. Bunun 
tâze [19] yapragın dögüp suyını müselles ile içürseler ʿırku’n-nisâya ve ʿusr-ı bevle ve 
ʿusr-ı hayza [20] nâfiʿdür ve kavukda olan tonmış kanı çıkarur. Ve haşerât ısırdugına 
cemîʿan fâʾide eder. [21] Kavl-i Yûhannâ lesʿ-ı hevâmm ve efʿâya dahı zımâd edeler 
ve hem içüreler. Ammâ baʿzılar mesâneye muzırdur [22] demişler, illâ mersîn ve bel-
lût ıslâh eder. Bunun bedeli kendü vezni kadar büyük [23] kantariyûndur ve kendü 
kadar hıyâr-zeh tohmı ve ol kadar tûrunc çekirdegidür. Baʿzılar yarım vezni [24] 
kadar zaʿferândur dediler.

Zerâvend-i müdahrec: Erkurtaranı derler bir otun kökidür. Fârisîde [25] zerâ-
vend-i müdevver ve zerâvend-i gird derler. Hindîler keçûr derler, ammâ Hindîler 
zurunbâda dahı keçûr derler, [189a] [1] ol gayrıdur. İmdi buna zerâvend-i müdah-
rec derler, zerâvendün dişisidür. Bunun yapragı [2] sarmısak yapragına benzer bir 
kökdür, çok budagı olur ve râyihası latîf  olur ve yemişi [3] ardıç yemişine benzer, 
ammâ bunun yüzi buruşuk olur. Aʿlâsı kırmızı ve zaʿferânî [4] levn ola. Tabîʿatı 
ikinci derece âhirinde veyâhûd üçünci evvelinde hârdur ve ikincide yâbisdür. [5] Ve 
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baʿzılar ikincide hâr ve üçüncide yâbisdür dediler. Bu nevʿi zerâvend-i tavîlden akvâ 
[6] ve eltafdur. Bu kökün nısfından yukarusı bedenün nısfından yukarusına nâfiʿdür 
[7] ve nısfından aşagası yine bedenün nısfından aşagasına nâfiʿdür derler. Ve yine 
bu kökün [8] nısfından yukarusı mukayyîʾdür ve nısfından aşagası müshildür derler. 
Mikdâr-ı şerbeti [9] nısf  dirhemdür. Rebv ʿilletine ve vesvâsa ve sarʿa ve ınçkıruga 
ve nıkrîse bundan [10] iki dirhem istiʿmâl edeler. Ve haşerât sokdugına müfîddür. Ve 
demren ve diken ve kemük [11] batsa cezb edüp çıkarur, yaku edeler. Ve behaka dahı 
nâfiʿdür ve diş diplerin [12] muhkem eder ve içerüde olan balgamî ahlâtı menʿ eder 
ve kulaga ve işitmege kuvvet verür [13] ve yaramaz yaraları pâk eder ve et bitürür 
ve kulak irinini pâk eder ve talak [14] ve sâʾir şişleri giderür ve sovukdan olan gögüs 
agrısına ve yan başı agrılarına [15] ve tulun agrısına nâfiʿdür ve safrâvî, balgamî 
yerakâna müfîddür ve ʿırku’n-nisâya ve uyluk [16] agrısına ve nıkrîse ve felce ve eski 
agrılara muvâfıkdur. Sâhib-i Minhâc talaka ziyân [17] eder, der. İllâ ʿasel ıslâh eder, 
demiş. Ve bunun bedeli zurunbâd ve kustdur.

Zerâvend-i tavîl: [18] Şecere-i rüstem derler. Türkçe [buna] kömren düvelegi 
dibi demişler ve çigce [19] tiryâk dahı derler. Fârisîde zerâvend ve Yûnânîler dikir 
ve Endülüs’de masmakâr ve masmakrân [20] dahı derler. Rûmîler kantiyûkûn ve 
Yûnânîler aristolôlihyâ ve aristolôhiyâ derler, tâzesine [21] kantulûhilîs derler. Aʿlâsı 
bunun rengi zerâvend-i müdahrec gibi ola ve barmakdan kalın ola. [22] Bu nevʿi-
nün yapragı şalgam yapragına benzer. Çiçegi çirkin kokar, ammâ emrûd çiçegine 
benzer. Tabîʿatı [23] üçünci derecede hâr ve ikincide yâbisdür. Et bitürür ve yaramaz 
yaraları ıslâh eder [24] ve sarʿ ve küzâzı zâʾil eder, bundan içüreler. Ve dahı âdemün 
levnini sâf  eder ve gögsi [25] pâk eder, içerüye dahı fâʾide eder ve ʿufûnetlü çıbanları 
ıslâh eder, diş diplerini muhkem [189b] [1] eder ve dişleri pâk eder ve rutûbeti hoş 
eder. Bunı dögüp sirke ile karışdurup [2] talaka yaku etseler müfîddür ve haşerât 
sokdugına ve agulu otlar zararına dahı müfîddür. [3] Ve hayzı dahı akıdur ve oglan-
cıgı indürür, düşürür ve büyük sogulcanları ve namâz-bûrı [4] düşürür ve miʿdeye 
muvâfıkdur. Ammâ kavl-i İshâk cigere zarar eder der. İllâ ʿasel ıslâh [5] eder der. 
Bunun bedeli şeytaracdur.

Zerde-çûb: Sarı kökdür. ʿUrûkü’s-sabbâgîn [6] deyü ʿayın bâbında zikr olınur.

Zerhûn: Üzüm agacınun adıdur ve şarâb nâmına [7] dahı demişler.

Zargunc: Çîn’de olur bir yaprakdur.

Zirişk ve Zereng: Enberbârisdür. [8] Zikr olınmışdur.

Zırnîh: Zırnıkdur Türkî; zırnîh Fârisî; zirnîhî Süryânî; ermesînîkîn [9] Rûmî; ez-
sâykûn788 Yûnânî; karsâtîs Yûnânî, kavl-i Şeyh Dâvud; mesîlâ Mechûl; [10] karûfhâ 

788 N. ازسايقون
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Temîmî. Birkaç nevʿ olur. Sarı ve kızıl ve yeşil ve boz [ve] ak olur. Ammâ aʿlâsı 
sarıdur [11] ve Ermen’den alınandur. Ve râyihası kibrît gibi olur. Fârisîde zırnîh-i 
bedahşî derler. Tabîʿatı [12] üçünci derecede hâr u yâbisdür. Yakıcıdur ve kabzı ve 
ʿufûneti vardur ve lezzâʿdur. Meselâ [13] ziyâde eti yer, kılları yolar yaʿnî giderür. Eger 
iç yagıyla cerâhate sürseler fâʾide eder ve uyuza [14] dahı fâʾide eder. Ve bunun kızıl 
ve sarı nevʿin bir çölmege koyup agzın sıvayup [15] furûnda çölmek ak olınca kosalar, 
andan çıkarup erimiş bakıra tarh edüp [16] ve azacık bûre katalar, bakırı beyâz eder 
ve kokusın eyü eder derler. Ve zırnîhi zift [17] ile karışdurup tırnakda olan aklara 
ursalar giderür. Ve zeyt ile gövdeye [18] sürseler bitleri kırar. Ve zeyt ile burunda ve 
gayrı yerde olan çıbanlara sürseler [19] gâyet muvâfık ola. Ve gül yagıyla bevâsîre ve 
issi şişlere fâʾide eder. Kızıl veyâ sarı [20] zırnîhin yanmışı cüzʾice [yanmışını] şarâb-ı 
inûmâlîyle içseler gögüsde olan irinleri [21] tagıda yâhûd taşra çıkara. Ve çam sakızı 
ile bir mikdârcık tütsi edüp [22] ve bir kamış ile ol tütüni bogazına alsa fâʾide eder. 
Ve ʿasel ile luʿûk etseler âvâzı [23] açar. Ve çam sakızıyla karışdurup hablar eyleseler 
ve aç karnına yutsa rebv ʿilletine fâʾide [24] eder ve zîku’n-nefese dahı gâyet muvâ-
fıkdur. Zırnîh suyın içen kişiye vakt [25] olur ki karın agrısı zâhir olur. Buna ʿilâc issi 
su içeler. Andan sonra arpa [190a] [1] ve pirinc suyın içeler ki ol zahmet zâʾil ola. 
Eger kızıl zırnîhi mûm-revgan edüp [2] burun çıbanına ve agızda olan âkileye ve 
gayrı yaralara müfîddür. Kavl-i Hûdeyr789, zırnîh [3] üç nevʿ olur. Sarı ve kızıl ve ak 
olur. Beyâzı öldüricidür. Ve sarı nevʿi kara [4] bereye tılâ edeler, eserin gidere. Ve 
kızıl nevʿi fetletgûn790 nâm ʿilleti zâʾil eder. Ve marsûb [5] zırnîh öldüricidür. Bunı 
hatâen yiyen kimesne sıçan otı yemiş gibi olur. Buna ve ana [6] ʿilâc evvel kusmak 
gerekdür, issi suyla kusduralar ve yag içüreler ve andan yine yagı, [7] issi su ve cüllâb 
ve şîrlûgan veyâhûd bâdem yagı vereler ve pirinci bişürüp vereler [8] ve semüz tavuk 
suyını vereler ve tâze süd vereler halâs ola, bi-izni’llâhi teʿâlâ. [9]

Zırnîh-i horâsânî: Şeyh Dâvud kavli üzere semmü’l-fârdur.

Zerneb: Çekirge ayagı derler Türkî; [10] tûrunc gibi kokar bir otdur Türkî; ric-
lü’l-cerâd ʿArabî; pâ-yı melah Fârisî; riclâ kamîsî Süryânî; [11] podî lesûn791 Rûmî; 
evmercâ792 Yûnânî; tebrec793 Hindî; serv-i türkistânî Fârisî; milkî ʿArabî, [12] Şeyh 
Dâvud. Bu ot çekirge ayagına benzer, ol ecilden buna böyle isimle söylerler. [13] 
Tabîʿatı ikinci derecede âhirinde hâr u yâbisdür. Bu ot zurunbâd gibi gâyet müfer-

789  
790 N. فتلتغون
791 N. پديلثون
792 N. اومرجا
793 N. تبرج
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rih [14] ve kalbe kuvvet verür ve içi kabz eder, cigerlere gâyet fâʾidelüdür. Bunı gül 
yagıyla [15] yâ benefşe yagıyla buruna tamzursalar sovuk olan baş agrısını sâkin eder 
[16] ve yaşlıga dahı müfîddür. Bunun kuvveti selîhe kuvveti ve kebâbe gibidür. Sovuk 
ve [17] zaʿîf  cigere ve agrılarına ve sinir agrılarına dahı nâfiʿdür ve bundan olan 
yelleri tahlîl [18] eder. Ammâ tabîʿatı tutar, illâ issi cüllâb ıslâh eder. Bunun bedeli 
dârçînîdür. Baʿzılar [19] selîhe yâ kebâbedür, baʿzılar hîl-i bevvâdur dediler, baʿzılar 
tûrunc kabugıdur derler.

Zerhek794: [20] Zerdek dahı derler, hasak dedüklerinün suyıdur. ʿUsfurda zikr olınur.

Zerîrâ: Bakla-ı mübârekedür. [21] Süryânî [lisânı] üzeredür. Zikr olınur.

Zerk: Sunkur toganı ve sunkur çakırı derler [22] bir kuşdur. Sin bâbında sunkur 
deyü ve sad bâbında sakr deyü zikr olınur.

Zerkûrîr: [23] Çekirge ayagı ki riclü’l-gurâbdur. Zikr olınmışdur.

Zernîlec: Rîbâsdur. Zikr olındı.

Zercûn: [24] Zer-gûndan muʿarrebdür. Şeyh Dâvud kavli üzere altundur ve her 
kırmızıya dahı derler.

Zerkûn: [25] Sülügendür, selîkûn derler, isrincdür. Sirinc sıfatında sin bâbında zikr 
olınur.

Zürrâfe: [190b] [1] Sûrnâpâ dedükleri hayvândur ki boynı uzun ve ön ayakları 
uzun olur. Fârisîde [2] buna eşter-gâv-peleng derler ve künyeti ebû ʿîsâ derler. Eti 
gâyet galîzdür. Bunun [3] aslâ nefʿi yokdur. Eti sevdâ-engîzdür derler.

Zerîrâ: Aspur çiçegidür, ammâ baʿzılar [4] Cürcân’da olur bir otun çiçegidür ve 
baʿzı lügatda bir agaç çiçegidür demişler. Fârisîler [5] ve Şîrâzîler asfurmek derler ve 
Süryânîler zerîr ve Rûmîler dendra lûgî ve Yûnânîler [6] kûnsîmûn derler. Bunun 
sarı rengi içün boyacılar kullanur. Baʿzılar aspir çiçegidür [7] dediler. Tabîʿatı kavl-i 
Ercîcânis hâr u yâbisdür. ʿIrku’n-nisâya nâfiʿdür ve dem-i câmidi [8] mesâneden 
dahı çıkarur. Buçuk dirhem istiʿmâl olınur. Kavl-i İbni Mâseveyh bunun suyın [9] 
mey-puhtenc ile içseler ʿ usr-ı bevle ve ʿ usr-ı tamsa nâfiʿdür. Kavl-i Yûhannâ haşerât 
ısırdugına ve yılan [10] ve ʿakreb sokdugına içüreler ve hem zımâd edeler. Kavl-i 
Mesîh ve Ercîcânis ahlât-ı rediyye-i bârideden [11] emʿâ ve miʿdeyi pâk eder ve bevl 
yolını dahı balgamî ahlâtdan pâk eder, [12] husûsan müselles ile içüreler. Ve böy ve 
ʿakreb ısırdugına dahı cemîʿan müfîddür.

Zurzûr: [13] Ak ile siyâh ile alaca bir serçe. Ve Şeyh Dâvud kavli üzere başından 
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gayrı yerde [14] nefʿi yokdur. Gışâvet-i ʿayna cilâ verür. Ammâ ʿAcâyib-i Mahlûkât 
sâhibi bu kuş sıgırcık [15] kuşıdur der. Sin bâbında sevdâniyât deyü zikr olınur.

Zaʿferân: Safrân Türkî; [16] kerkemâ Süryânî; kerkem Fârisî; kırôkos Rûmî; ki-
dôkin Rûm; kırifuʿma795 Yûnânî; kerkîmâ Fârisî; [17] cisâd ve câdî ve reyhukân ve 
şuʿûrü’s-sakâlibe ve savk ʿArabî; halûk ʿİbrî. Aʿlâsı tâze [18] ve kızıl renklü ve râyihası 
kavî ola. Zaʿferân nevʿinün aʿlâsı ki Fars vilâyetinde Gîlûye [19] tagında olur. Andan 
Horâsânî’dür ki selkendî796 derler, andan rûd-âverî nevʿidür ve [20] zaʿferân-ı firengî 
Mısır’da meşhûrdur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr, evvelde yâbisdür. Kavl-i Fûles 
üçüncide [21] hâr ve evvelde yâbisdür. Kabz ve tahlîl ve nazcı vardur. Balgam ʿufû-
netini ıslâh eder ve içerüye [22] kuvvet ve levni aʿlâ ve göze cilâ verür. Göz hîresine 
nâfiʿdür ve göz yaşını tutar. ʿAvratlar [23] südi ile göze çekeler, müfîddür. Kalbe kuv-
vet verür, müferrihdür ve uyku getürür. Riyâhı tahrîk [24] eder, bevli yüridür, ciger 
süddelerin açar. Ve şâf  edüp ʿavratlar götürseler rahm agrılarına [25] fâʾide eder. 
Ve makʿad agrılarına dahı yaku edeler. Ve kulak şişlerine müfîddür. Ve taʿâmlara 
kosalar [191a] [1] müferrihdür ve râyiha-ı tayyibe verür ve taʿâmı hazm etdürür. 
Ammâ yalınuz iki dirhemin ʿavrat togururken [2] içse âsân togura. Kavl-i sâhib-i 
Minhâc ʿavrat togururken bir dirhem kifâyet [3] eder der ve şarâbla içseler ziyâde 
mest eder der. Ammâ mahall-i humârda müselles ile içseler [4] humârı defʿ eder. 
Ve arka ve diz agrılarına, edviye-i muvâfıka ile nıkrîse müfîddür. Ve sovukdan [5] 
olan emrâzun envâʿına münâsib edviye ile uralar, nâfiʿdür. Ve oglancıklar çiçek 
[6] ve kızamuk çıkarsalar göz kapaklarına halka gibi süreler, gözde çiçek çıkmaya. 
Ve gövdede [7] çıkan kan hareketlerinün envâʿına muvâfıkdur ve talaka ve mesâne 
ve nefes âletlerine muvâfıkdur [8] ve nâfiʿdür. Kavl-i İshâk ak cigere zarar eder, 
illâ enîsûn ıslâh eder. Ve eger bunun suyını [9] başa sürseler uyhu getürür. Ve to-
guran ʿavrata bunı boncuk edüp boynına [10] asakosalar oglan sonın çıkarur. Ve 
zaʿferân yapragın cerâhate ursalar bitürür. [11] Ve hastalıkdan olan göz sarulugına 
suyla karışdurup göze süreler. Bunun [12] köki bevli idrâr eder ve içi kızdurur. Ve 
sürme edüp göze çekseler göz karardugını [13] giderür. Bunun üç miskâlini su ile 
içseler havfdur ki âdemi öldürür. Ve kavl-i Râzî [14] bunun bedeli kendü kadar kust-ı 
hindîdür ve kendü kadar tûrunc çekirdegidür ve bir buçuk dânk [15] sünbül ve altı 
bir kadarı selîhe kabugıdur.

Zuʿrûr-ı müdevver ve Zuʿrûr-ı ʿafs: [16] Mûşmuladur. Fârisîde âlûc-gird derler. 
Rûmca muspulâ ve nuspûrâ derler ve Lâtîn muspulûm der [17] ve Macar ve Nemse 
naspol derler ve İspânya nisperâs ve Fırânca nespilîr derler ve ʿumrânîler [18] ʿav-

795 N. قرفعما ; H. قرفعمنا
796 N. سلكندى
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zerzîn797 der. Hâmı kâbızdur. Câlînûs ve Lâtîn kitâbları müfredâtı kavli üzere [19] 
bunun tabîʿatı ve fiʿli zuʿrûr-ı bôstânî fiʿli gibidür. Ana Türkçe alıç derler. Henüz 
zikr [20] olınur.

Zuʿrûrü’l-cebel: Tonuz erigi ve yabân alması ve yabân alıcı derler ve tüffâh-ı 
berrî [21] ve azveniyâ798 ve zû-selâsetü habbât derler. Bunun agacına töngel derler, 
Şîrâz’da kiyel derler. [22] Kavl-i Câlînûs helûmiyûn derler ve Fârisî-yi kâdîm üzere 
âlûc-ı deştî ve Süryânîler [23] ʿadernâ tûrâyâ799 ve Rûmîler sefîlûsiyûn ve Yûnânî-
ler helûmiyûn derler. Aʿlâsı kırmızıdur [24] ve bôstânîdür, zikr olınur. Ammâ sarı 
nevʿinün tabîʿatı bârid ü yâbisdür ve kâbızdur. [25] Miʿdeye aʿlâdur, içi kabz eder, 
selesü’l-bevli dahı tutar ve safrâyı ve kanı dahı teskîn eder [191b] [1] ve kayʾ ve 
gönül dönmesini giderür, issi miʿde ve cigere kuvvet verür ve dâʾü’l-fîl ʿilletine nâ-
fiʿdür. [2] Kavl-i sâhib-i Takvîm bedene gıdâ verür, mukavvîdür ve semürdicidür ve 
bele kuvvet verür. [3] Ammâ miʿdeyi gerer ve başı agrıdur, illâ gülbeşeker ıslâh eder.

Zuʿrûr-ı bôstânî: Alıçdur [4] Türkî; müsellesü’l-ʿacem ʿArabî; kiyel-i sürh Şîrâzî; 
âlûc Fârisî; garertâ800 Süryânî; kiyel-dârû [5] ʿArabî ve Fârisî; derlûkez801 Rûmî; 
meskalâ802 Hindî; sîglan803 mechûl; heykalîkûn Yûnânî. [6] Aʿlâsı kırmızı [ve] ye-
tişmiş ola. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür, baʿzılar ratbdur dediler. Kavl-i Diskûrîdûs [7] 
safrâ galebesine ve kan hareketine nâfiʿdür ve bedene ve bele gıdâ ve kuvvet verür 
ve semürdür. [8] Erbiyâsiyûs ve İbni Baytâr kavli üzere miʿdeyi eyü eder ve içi kabz 
eder. Ziyâde [9] kâbızdur. Egerçi safrâyı ve kanı sâkin eder, ammâ çok yeseler kûlunc 
getürür. Erbiyâsiyûs [10] kavli üzere mirre-i safrâyı sögündürür. Ve dâʾü’s-saʿlebe ve 
behaka ve kelefe hammâmda koyun ödi [11] ile karışdurup süreler. Musaddiʿ ve mü-
rahî-yi miʿdedür, illâ gülbeşeker ıslâh eder. Baʿzılar [12] râziyâne ıslâh eder demişler.

Zaʿferânü’l-hadîd: Demür zaʿferânı derler. Sadâü’l-hadîd ve zencârü’l-hadîd [13] 
ve reng-i âhen derler. Demürden zaʿferân gibi ederler. Tabîʿatı kâbızdur ve bârid-
dür. [14] Eskisi hâr u yâbisdür. Eger ʿavrat kendüde götürse kanı tutar. Ve ʿavrat [15] 
içse hâmile olmaz. Eger bunı sirke ile halt edüp sivilcülere ve humreye ursalar [16] 
nâfiʿdür ve tırnakda olan kurulgana dahı ursalar nâfiʿdür, ammâ üzerine ekeler. Ve 
makʿada [17] erişen bevâsîr agrılarına ve dahı diş diplerine uralar, muhkem eder.Ve 
nıkrîse edviye [18] ile bile ursalar nefʿ verür ve dâʾü’s-saʿlebe dahı nâfiʿdür.

797 N. عوزرزين
798 N. ازوينا
799 N. عدرناطورايا
800 N. غررتا
801 N. درلوكز
802 N. مسقال
803 N. صيغلن ; H. صيغل
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Zagber: Ak mürrdür. Fârisîde mürr-i sefîd [19] derler. Mürr envâʿı mim bâbında 
zikr olınur.

Zift-i rûmî: Reçîne ve rûmî zift ve zift-i [20] rûm, pîssâ urum, birûtînâ rûmî dahı 
derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Sanavber agacından [21] akar. Ve ʿırku’n-nisâya, 
nıkrîse ve mafâsıla nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür. Kavl-i Râzî 
[22] berk şişlere uralar, nerm eder ve arpa unıyla hanâzîre uralar ve her cerâhate 
dahı [23] korlar. Kavl-i İbni Mâseveyh derin yaralardan eti bitürür. Ve duhânı göz 
yaşına [24] nâfiʿdür, basarı kavî eder. Ve mesâne agrılarında ve makʿad şakâklarında 
edviyelere katalar. [25] Ve ʿakreb sokdugına dahı nefʿ verür.

Zift: Zift Türkî; zift Fârisî; [192a] [1] zift küfr Süryânî; pîssâ Rûmî; birûtînâ Yûnânî, 
Lâtîn, Tâliyân. Üç [2] nevʿdür. Bahrî ve berrî ve cebelîdür. Aʿlâsı bahrî ve siyâh ve 
seyyâl ola. Kavl-i ʿÎsâ [3] cümlesi hâr u yâbisdür. Sovukdan olan öksürüge fâʾide 
eder ve zâtü’r-riʾeye [4] ve cüzâma dahı fâʾide eder. Mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. 
Ziyâdesi ishâl eder, [5] ammâ tîn-i mahtûm yâ tîn-i kıbrûsî ıslâh eder. Kavl-i Fûles 
cüzâm üzerine sıgır ödi [6] ile karışduralar ve tılâ edeler ve uyuza dahı zencâr ile 
sürseler giderür. Bâdem [7] yagı ve zeyt yagıyla kaynadup diz ve uyluk agrılarına ve 
darblarına ve [8] ʿırku’n-nisâya ve vecaʿ-ı mafâsıla tılâ edeler, müfîddür.

Ziftü’r-ratb: Sarıca katrân ki [9] tenbûb agacından olur Türkî; zerd-zift-i tenbûb 
Fârisî; zift ratbâ [10] Süryânî; fîtûlisûn Rûmî; fitûciyûn Yûnânî, Lâtîn, Tâliyân. 
Asıl yaş [11] zift budur, müncemid degildür. Merhemlere girer. Kâr kabîlindendür. 
Kâr dedükleri kara sakız gibi olur, [12] issi bınarlardan çıkar, maʿdenî ziftdür. Sıvık 
olur, kâr-ı seyyâl derler. Baʿzısı [13] berk olur, kâr-ı huşk ve kâr-ı yâbis derler. Kara 
sakız gibi olan Taberiye denizinden [14] çıkar veyâ Âfek nâm mahallin sâhilinden 
çıkarurlar ve ana kafrü’l-yehûd derler, anlar mahallinde [15] zikr olınur. İmdi geldük 
ziftü’r-ratba ki tenbûb agacından alınur. Bunun dühnini [16] ahz ederler, revgan-ı 
zift derler. Ahlât-ı galîzeyi nazc eder ve tırnakda olan beyâzı [17] giderür ve berk 
şişleri mülâyim eder ve demregüyi zâʾil eder ve kan tükürmegi giderür [18] ve müs-
hildür. Eger revgan-ı zift dedüklerini ʿasel ile zehirlere içüreler, tiryâkdur ve efʿâ [19] 
ve ʿakreb sokdugına ol mevziʿe tılâ dahı edeler. Ve bunun tütüni göz kirpiklerin [20] 
bitürür ve yaraların zâʾil eder. Bu tütünün kuvveti günlük tütüni gibidür.

Zefîzef: [21] Endülüs zebânı üzere ʿunnâbdur. Zikr olınur.

Zakkûm: Zakkûm yagıdur. Dal bâbında dühn-i [22] zakkûm deyü zikr olındı.

Zelâbiyye: Zelbiyye helvâsıdur. Ve zelâbiyye deyü bir nefîs taʿâma dahı [23] derler. 
Nercisiyye dahı derler. Ammâ zelbiyyeye Şîrâz’da zelbî ve halka-çînî [derler.] Ve 
Rûm vilâyetinde [24] halka-çînî gayrı helvâdur ve zelâbiyye deyü ve zelbiyye deyü 
bir nefîs helvâdur, meşhûrdur. [25] Bu helvâ katâyıf  ve halka-çînî dedükleri helvâdan 
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hafîfrekdür ve anlardan tez hazm olur. Yaş [192b] [1] öksürüge ve sîne ve öyken 
rutûbetine münâsib ve muvâfıkdur, ammâ ziyâde kızdurur. Bunı [2] yedükden sonra 
sikencübîn yâhûd lüffân enârı yiyeler. Ve bu helvâ kavukda ve öykende [3] ve bög-
rekde olan fezalâtdan olan taşları menʿ eder.

Zelem: Habbü’l-ʿazîz ve [4] habbü’l-lezîz derler. Hâ bâbında habbü’z-zelem deyü 
zikr olındı.

Zülâl: Kar içinde bulınan kurta [5] zülâl derler. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi bu kurt 
parmak kadar olur, sarı noktalu [6] olur der. Bürûdet-i şedîdesi olmagla bunı agıza 
koyup emerler. Ammâ baʿzılar üç [7] dâne zülâl kurdı yeseler ʿ ataşı sâkin eder derler.

Zimâretü’r-râʿî: Çoban düdügi [8] derler bir otdur. Fârisîde nây-ı şubân derler, 
Süryânîler ayûb raʿyâ804 derler, Rûmlar [9] kiyâtîlûsum derler, Yûnânîler bi’l-hindiy-
ye derler. Baʿzı Fars lisânı üzere çôbân-dârû [10] ve şubân-dârû dahı derler. Tabîʿatı 
ikinci derecede hâr u yâbisdür. Kasık yarugına müfîddür. [11] Bunun mikdâr-ı şerbe-
ti iki dirhemdür. Erbiyâsûs kavli üzere eger bundan içseler [12] hareket-i ahlâtı tahlîl 
eder. Ve efyûn ve erneb-i bahrî yemiş kimesnelere iki dirhem içüreler. [13] Câlînûs 
kavli üzere dahı mesânede ve bögrekde olan taşları kırar, çıkarur. İbni Mâseveyh 
[14] ve Rûfes kavilleri üzere bagırsak yaralarına ve sancularına ve rahm agrılarına 
nâfiʿdür. Bevli [15] ve hayzı idrâr eder ve rahm ihtinâkına ve riyâhına dahı müfîddür. 
Ammâ baʿzılar cigeri zaʿîf  [16] eder der. İllâ ʿınebü’s-saʿleb suyı ıslâh eder.

Zümürrüd: Zümürrüd taşıdur. Kavl-i Aristôtâlîs [17] zümürrüd ve zeberced ikisi 
dahı bir nevʿdür. Magrib zemîninde altun maʿdeninden çıkar. Eger [18] aʿlâsını bir 
yılanun gözine karşu tutsalar yılanun gözinden yaş akar, ol yılan [19] giderek kör olur 
derler, fi’l-hâl gözi solar derler. Ammâ zümürrüdün çok nevʿi vardur. [20] Kitâb-ı 
Ahcârât müʾellifi kavli üzere zümürrüd şerîf  ve nefîs cevherdür ve maʿdenî [21] taş-
dur. Yeşil ve şeffâf  olur. Ve bunun maʿdeni Mısır hudûdında şarkî tarafında [22] ve 
karalar içinde saʿîd zemînde ve Nîl ortalarında ve Bahr-i Kulzüm tagında ve Kudüs 
medînesinde [23] olur. Elvân reng olur. Baʿzınun rengi tamâm ve baʿzınun tamâm 
degil bulınur [24] ve kıymeti ana göre olur. Bir nevʿi vardur, zümürrüd-i sâbûnî der-
ler. Tedrîc ve tertîb ile tamâm [25] reng olur, ol nevʿine zübâbî ve reyhânî derler. 
Andan sonra silkî ve zencârî [193a] [1] ve saykalî ve zulmânî derler ve sâbûnî ve âsî 
ve âcîm (ve) kürrâsî derler. Ammâ aʿlâsına zübâbî [2] derler ki yeşil sinek gibi berrâk 
ola, cümle etrâf  görine. Reyhânî dedükleri reyhân [3] gibi olur. Silkî dedükleri pazu 
ve çügündür yapragı gibi olur. Ve saykalî dedügi musaykal [4] ve berrâkdur. Ve zen-
cârî zencâr gibidür. Ve zulmânî boz rengdür. Sâbûnî dedügi ele alsalar sâbûn [5] gibi 
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sıyruncakdur. Âsî dedüginün rengi mersîn gibi olur. Kürrâsî dedügi pırasa yapragı 
[6] gibi yeşil olur. Ve âcîm ak olur ve boz reng dahı olur ve gâhî sarı gibi dahı [7] olur. 
Zümürrüdün kıymeti Hind’de ziyâdedür. Ve zübâbî metâʿ-ı bilâd-ı Firenk’dür. Sarı 
nevʿi tez [8] kırılur ve âteşe tâkat getürmez. İmdi geldük yeşil zümürrüdün nefʿi ve 
hâssiyyeti oldur ki [9] tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Sekiz arpa agırını içseler aguları ve 
agulu cânavarlar sokdugını [10] defʿ eder. Ve çok nazar eyleseler gözde olan hîreleri 
ve göz zahmetlerin giderür. Ve boynında [11] veyâ yüzük kaşında götürseler uçuk, 
sarʿ içün nâfiʿdür. Ve kan ishâli olana [12] ve cümle kan sızdugına ve cüzâm rencine 
içüreler. Ve oglan togdukda bogazına asakosalar [13] uçukdan ve cüdâmdan emîn 
ola. Ve’l-hâsıl zümürrüdün nefʿi çokdur.

Zümmec: Atmaca kuşıdur. [14] Fârisîde çarh derler. Şerîf  kavli üzere etini yeseler 
yürek zaʿfına ve hafakâna [15] fâʾide eder. Ve ödini sürmelere katup göze çekseler 
karanulıgın giderür. Ve necesini [16] çıgıda sürseler çıgıdı giderür. Be bâbında beşe 
deyü zikr olınmışdur.

Zencebîl: Zencebîl [17] Türkî ve Fârisî; zencebîlâ Süryânî; sûlcefvîn805 Rûmî; 
arestavîn806 Yûnânî; kamûlû Temîmî, Tâliyân. [18] Zencebîl yabânî olmaz, ʿan-kasd 
gars ederler, hüdâyî sâʾir kökler gibi bitmez. Fülfül tabîʿatına [19] muvâfıkdur. Fülfül 
kadar latîf  degüldür. Aʿlâsı Çînî’dür. Ve tabîʿatı çok ihtilâf  üzeredür. [20] Netîce-i 
kelâm üçünci derecede hâr ve ikincide yâbisdür, kızdurıcıdur. Taʿâmı hazm eder ve 
içi [21] yumşadur ve miʿdeye muvâfıkdur ve göz kararmasına muvâfıkdur. Cigerde 
olan süddeleri [22] açar ve cimâʿ içün dahı muvâfıkdur ve miʿdede ve bagırsakda 
olan yelleri tagıdur ve miʿde [23] yaşlıgını giderür, menîyi ziyâde eder, sovuk miʿde 
ve cigeri ıslâh eder. Ve iki dirhemin berâber [24] şeker ile ve issi suyıla içseler bedeni 
kızdurur ve sovuk geçene dahı müfîddür. Ve yelmeşik [25] sulu balgam ishâl eder 
ve hıfzı artturur, başda ve bogazda olan yaşlıgı giderür [193b] [1] ve göz yaşını 
giderür, agulu cânavarlar sokdugına muvâfıkdur. Bal ile terbiye edüp yeseler [2] 
balgam ve sevdâyı âsân çıkarur. Ve eger keçi eti kebâb edüp zencebîle karışdurup 
[3] ve ol kebâbı kurudup göze çekseler göz perdesin giderür ve göz kararmasın dahı 
giderür. [4] Ve sakız ile çiyneseler dimâgdan çok balgam indüre. Ve zencebîl müreb-
bâsı cimâʿa gâyet muvâfıkdur [5] ve her taʿâmı hazm etdürür ve balgamı kurıdur, 
pîrlere fâʾide eder ve gövdede gâlib olan [6] balgamı giderür. Bunun bedeli dâr-ı 
fülfül ve ak biberdür. Baʿzılar bunun bedeli bir buçuk veznince [7] andızdur. Kavl-i 
İshak bogaza zararı vardur, illâ ʿasel ıslâh eder. Baʿzılar samg-ı ʿarabî [8] ve kesîrâ 
ıslâh eder derler.
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Zencebîlü’l-kelb: İt zencebîlidür Türkî; zencebîl-i seg Fârisî; [9] zencebîl kelbâ 
Süryânî; senûhifyûn Rûmî; fersîtâmyûn Yûnânî; fülfülü’l-mâ ʿArabî. [10] Yapragı 
sögüt yapragına benzer. Buna kelb zencebîli demege sebeb, kelb yese öldürür. [11] 
Tabîʿatı üçünci derecede hâr ve evvelde yâbisdür. Aʿlâsı tâze ve sarı yaprakları ola 
ve [12] tuʿmı zencebîle benzeye. Tâzesini kendü tohmı ile dögüp yüze ursalar eskiden 
[13] olan çıgıdı ve gayrı eserleri dahı zâʾil edüp ve yalınuz yapragınun suyını sıkup [14] 
taʿâma katsalar yelleri tagıdur ve tohmı ile yapragını katı şişlere ursalar hall eder. 
[15] Mikdâr-ı şerbeti iki miskâldür. Eger yeseler öykene ve sadra zararı vardur, illâ 
cüllâb ve bezr-i katûnâ [16] ıslâh eder.

Zencebîlü’l-ʿacem: Encüdân-ı horâsânî kökidür. Üştür-gâz deyü zikr olınmışdur. [17]

Zencebîl-i şâmî: Zencebîl-i beledî derler, anduzdur. Rede râsen deyü zikr olın-
mışdur. [18]

Zenbûr: Kovan arısıdur. Nun bâbında nahl deyü zikr olınur.

Zanbak: Zanbakdur Türkî; [19] sûsen-i sepîd Fârisî; şûşânî Süryânî; hâvâdâ 
Yûnânî; kırina Rûmî; irîs sâfûr [20] Yûnânî; sûsen-i âzâd Fârisî; lîlûm Lâtîn; mâtâr-
gûn807 Tâliyân. Aʿlâsı tâze, [21] tayyibü’r-râyiha ola. Kavl-i Yûhannâ ikinci derecede 
hâr u yâbisdür. Sinir kesildügine nâfiʿdür ve issi [22] su yakdugına müfîddür. Mu-
hallil, mülattıfdur. Dimâgdan fezalâtı ve rîhi menʿ eder. Kavl-i Yûhannâ [23] ikinci 
derecede hâr u yâbisdür. Bunun kökini gül yagıyla bişürseler talak agrısına süreler 
[24] ve rahm agrısına içüreler ve temrîh edeler ve kökini bişürüp diş agrısına agızda 
tutalar. [25] Berrî nevʿi dahı böyledür. Kavl-i İshak kökinin bişmişini sancuya sirke 
ile bir dirhem mikdârı vereler. [194a] [1] Ve bezr-i benc ile bugday unıyla hâyalar 
şişlerine ve humreye şarâbla zımâd edeler, müfîddür. [2]

Zanbak-ı berrî: Yabân zanbagıdur. Sin bâbında sûsen envâʿı yazılmışdur. Ammâ 
yabân zanbagı [3] ile eger sarı yâsemen çiçegini müherrâ edüp yeşil hanzal ile ve 
bir dirhem bunun [4] yagından dahı alup istiskâya ve mafâsıla ve diz agrılarına ve 
arka agrısına sürseler, [5] mücerrebdür. Ammâ asıl yabân zanbagı dedükleri 121 
sürh rakamlu musavver kitâbda vardur, ʿaynî ile sultânî [6] zanbaka benzer, lâkin 
andan küçük olur.

Zanbak-ı nârencî: Zülf-i nigâr dedükleri sarı [7] zanbakdur. Fârisîde dahı gîsû-yı 
nigâr derler. Rûmîler keztûferînis derler ve cümle Efrencîler [8] lîlûm câldô derler. 
Câlînûs ve Diskûrîdûs ve Mâbîşûl808 kavli üzere bunun [9] kökini eger âteş yanugına 
dögüp ursalar nefʿ verür.

807 N. ماتارغون H. زتارغون
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Zencâr: Kalemî cengârdur Türkî; [10] zengâr Fârisî; şahnâ Süryânî; enârîn Rûmî; 
iyûs Yûnânî; kasbîtûs [11] Yûnânî ve Süryânî ve Efrencî. Kalemî cengâr iki nevʿ olur. 
Bir nevʿi ʿ amelî ve bir nevʿi maʿdenî olur. [12] Aʿlâsı maʿdenî ola ve bakır maʿdeninden 
alına. Ana Yûnânca bâsfâlifes809 derler. Tabîʿatı dördünciye [13] degin hâr u yâbisdür 
ve gâyet keskindür. ʿAmelînün tertîbi budur ki bir bakırı yine [14] bir bakıra sürterler 
ve sirke dökerler, koyıldukdan sonra yigirmi dört dirhemine [15] dört dirhem şâb 
ve dört dirhem yalama tuz korlar. Güneşe korlar ki tâ rengi [16] jengâr gibi ola. Bir 
nevʿi dahı budur ki bakır bürâdesinün her gün üzerine dört dirhem [17] sirke koyup 
çalkayalar, jengâr rengi ola. Ve bir nevʿi dahı elli dirhem sirkeye yüz dirhem [18] eski 
sidük katarlar ve dört dirhem şâb ve dört dirhem tuz katarlar, [19] mermer üzerinde 
bakır ile ezerler ve anun rengi kavî olmak içün azacık bakırdan sahife üzerinde [20] 
olursa dahı hûb olur. Cengârı eger kühl etseler gözde olan çıbanları giderür [21] ve 
yaşların keser. Eger zengârı demür ile karışdurup yaramaz çıbanlara sürseler [22] bi-
türür. Ve eger cerâhate dürtseler şişirmeye. Ve ʿ asel ile bişürüp bevâsîre ve yaramaz 
çıbanlara [23] ursalar fâʾide eder ve ziyâde etlerini giderür. Ve eger menevîş sakızı ile 
ve natrûnla [24] karışdurup çıbanlu barasa ve uyuza sürseler giderür. Ve göz otlarına 
katup [25] kühl eyleseler gâyet muvâfıkdur. Ve ciger zahmetlerinün üzerine ursalar 
fâʾide eder. Ammâ miʿdeye [194b] [1] yaramazdur, illâ tatlu bâdem yagı ıslâh eder. 
Ve şol zencâr ki nûşâdır ve şâb ve [2] sirkeden düzilmiş ola, eger sahk edüp burna 
üfürseler burunda olan [3] yaramaz çıbanları ıslâh eder, ammâ agzına tolu su duta 
ki bogazına inmeye. Ve başa dürtecek [4] otlara karışdurup başa sürseler başda olan 
çıbanlar envâʿına fâʾide eder. [5] Ve kühlde göz aklıgını giderür. Ve eger balla ve 
sirke ile bişürüp agızda ve burunda ve kulak [6] dibinde olan çıbanlara ursalar fâʾide 
eder. Ammâ bundan yemek olmaz zirâ muzırdur, âdemi [7] öldürür. Eger hatâen 
yeseler buna ʿilâc tere yagı ve issi su ve cüllâb ve bâdem yagı ve luʿâbât [8] ve yaglu 
çorba vereler. Ve bunun bedeli bir buçuk kadar zencefrdür ki henüz zikr olınur.

Zencefre: [9] Zencefre Türkî; zincerf  Fârisî; safr Şîrâzî; şengerf  Rûmî, Fârisî-yi ka-
dîm; [10] zengefrâ Süryânî; sebvîs Rûmî; serîkûn Yûnân; ferîkûn Temîmî; sinâberû 
[11] Rûmî ve Lâtîn; sân keje de rerâʿû810 İspânya. İki dürlü olur. Altun ve bakır [12] 
maʿdeninde bulınur. Baʿzılar bunı kibrît-i ahmer derler. Şeyh Dâvud dahı böyle 
beyân etmişdür. [13] Bir nevʿi maʿdenî ve bir nevʿi ʿamelîdür. ʿAmelîsini kibrîtden 
ve jîveden berâber sahk edüp [14] bir çölmege korlar, agzın tîn-i hikmet ile sıvayup 
tezek yâhûd furûna bir gün [15] bir gece gömeler, andan çıkaralar. Ve maʿdenî olana 
Yûnânîler heyûn derler, ana ʿArabca hacerü’z-zîbak [16] derler. Ve masnûʿına bir 
lafzla dahı Yûnânîler kînâbârî derler. Bunlarun kuvveti isfîdâc [17] ve şâzenc kuvveti 
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gibidür, muʿtedildür. Fûles ikincide hâr ve evvelde yâbisdür demiş. Eger [18] kîrûtile 
karışdurup âteş yakdugına ve kabarcıklara dürtseler ıslâh ede, cerâhate [19] ve yara-
maz çıbanlara dürtseler bitüre ve dişe dürtseler eti yenmeden emîn ola ve âkile [20] 
zahmetlerine ekseler nâfiʿdür ve ʿufûnetlü yaralara ki azmış ola, nâfiʿdür. Ammâ 
bundan içmek [21] ve yemek olmaz, bu dahı kattâldur. Bunı içseler zîbak-ı maktûl 
içmiş gibi taʿarruz eder. Eger [22] hatâen yeseler yaglu şôrbâ ve yaglular içeler ve 
zîbaka eyledükleri devâları edeler ki zîbakda [23] zikr olınmışdur.

Zunbâ811: Bu ot hiddetlü ve ziyâde harâretlü bir otdur. Baş agrıdur, gönül [24] dön-
dürür. Bu emkinede müstaʿmel degildür.

Zun: Çavdardur. Bugday arasında olur. Dûser [25] deyü dal bâbında zikr olınmışdur.

Zûferâ: Tohm-ı hazâ ʿArabî. Bunun agacına dînârûye derler ve tohmına [195a] 
[1] hazâ derler Fârisî, Türkî; dînârûye Farisî; emlîkâ812 Süryânî; elrînûs813 Rûmî; 
[2] lîkûstîn Yûnânî. Bu ot hazâda dahı zikr olınmışdur. Agacınun habbı encüdâna 
benzer, [3] yapragı râziyâneye ve torak otı yapragına benzer. Kokusı aʿlâ olur, depe-
sinde [4] altun rengi gibi bir çiçegi olur. Eger yemişini ve çiçegini sahk edüp çıban-
lara ve yaralara [5] dürtseler fâʾide eder. Eger şarâbla içseler agulara müfîddür. Ve 
benefşe yagı karışdurup [6] agulu cânavarlar sokdugı mahalle sürseler fâʾide eder. Ve 
ʿakreb sokdugına dahı [7] içüreler ve tılâ edeler. Zûferâ menîyi kurıdur, ıslâhı enîsûn 
ve mastakîdür. Mikdâr-ı şerbeti [8] bir dirhemdür. Mukavvî-yi miʿde ve bedendür, 
gögüs ve öyken agrısına müfîddür. Hazâz ʿilletine hammâmda [9] dögüp gül yagıyla 
başa süreler ve kehleyi öldürür.

Zevân: Delüce bugdaydur. Şeylem [10] derler ki şın bâbında şeylem deyü zikr olınur.

Zûfâ-yı yâbis: Türkçe çördük [11] derler ve Hazret-i Dâvud (ʿa.m.) çoganı dahı 
derler. ʿArabda Kânûn kavli üzere [12] uşnân-ı dâvud derler. Bogum bogum olur 
bir otdur. Zûfâ-yı mısrî dahı derler. Beytü’l-Mukaddes’de çokdur. [13] Zûfâ-yı huşk 
Fârisî; zûfâ yâbisâ Süryânî; isferdiyûn Rûmî; iskîfûn [14] Yûnânî. Bu ot bôstânî 
ve cebelî olur. Aʿlâsı Beytü’l-Mukaddes taglarında [15] alınandur. Tabîʿatı üçünci 
derece hâr u yâbisdür. Eger suyla ve encîrile bişürseler eski [16] öksürüge ve öyken 
şişine ve rebv zahmetine ve başdan gögse ve bogaza inen [17] nezelâta fâʾide eder ve 
zîku’n-nefese dahı fâʾide eder ve kurdları ve namâz-bûrı [18] çıkarur, öldürür. Ammâ 
encîr ve sezâb yapragı ile bişürüp içüreler ve eger balla luʿûk [19] ederlerse dahı bu 
ʿameli eder. Eger bunı bişürüp suyını sirkencübîn ile içseler [20] ishâl eder. Ve sahk 
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edüp kurdamânâ ve gök sûsen kökine karışdurup [21] yeseler kavî ishâl eder. Ve sahk 
edüp yeseler içi yumşada ve encîr ve natrûnla talak [22] üzerine yaku eyleseler talakı 
yumşada. Ve şarâbla issi şişlere ursalar gâyet [23] muvâfıkdur. Ve kaynar suyla karış-
durup göz altında olan kanlara ve kara bereye yaku [24] eyleseler giderür. Ve encîr ile 
bişürüp hunnâka ursalar giderür. Ve sirke ile mazmaza [25] eyleseler diş agrısın sâkin 
eder. Ve kulaga tütsi eyleseler içindeki yelleri tahlîl eder. [195b] [1] Şarâbla birkaç 
gün içseler istiskâya ve agulu cânavarlar sokdugına fâʾide eder. [2] Ve suyla bişürüp 
göze dürtseler göze inen su ʿilletine fâʾide eder. Bunun [3] mikdâr-ı istiʿmâli dört 
dirhemdür. Kavl-i İshak cigere zarar eder, illâ samg-ı ʿarabî ıslâh eder [4] ve ʿunnâb 
ıslâh eder. Bunun bedeli kendü kadar persiyâvşân ve nısf  kadar merzencûşdur. [5]

Zûfâ-yı ratb: Koyun deridür Türkî. Ermenîler vilâyetinde koyun kuyrugı yünin-
den [6] alınan kirdür yaʿnî derdür Türkî; vesah-ı mebş Fârisî; zûfâ-yı ter Fârisî; 
vebâr tînâ814 [7] Süryânî; vesînôsî815 Rûmî; hûsâtîn Yûnânî. Ve Mısır’da buna lâmî 
derler. Şeyh [8] Dâvud bunı gökden yagar demiş, ammâ baʿîddür. Bu devâyı Ermen 
vilâyetinden alurlar. Ol [9] aldukları koyun südlügen otı yiyüp kuvveti ve hiddeti 
ziyâdeliginde südlügen koyunun [10] kuyrugında birikir yaʿnî bir der peydâ olur. 
Anı alup kaynadup cemʿ ederler ve kıvâma [11] getürürler. Bir rivâyeti dahı budur ki 
bir nevʿ dahı olur ki efʿâ yılanı yiyen yabân keçisi efʿâyı [12] yiyüp kuvveti tabîʿatına 
ziyân etmeyüp lâkin harâretinden ol kadar der peydâ olur, [13] cemʿ edüp alurlar. 
Kesîf  edüp zûfâ-yı ratb derler, bu nevʿi gâyet [14] kokuludur. Ve tabîʿatı üçünci 
derecede hârdur ve baʿzılar ikincide ve baʿzılar evvelde ratbdur [15] derler. Berk 
şişleri tahlîl eder. Mûmla zeyt ve iç yagıyla karışdurup makʿadda [16] ve rahimde 
olan çıbana dürtseler yumşadur. Ve iklîlü’l-melik ile ve tere yagıyla karışdurup [17] 
ʿavratlar yün ile götürseler hayızların yüridür ve düşen oglanı tez çıkarur. Ve [18] 
ördegün iç yagıyla karışdurup kulaga ve zeker çıbanlarına ursalar fâʾide eder [19] 
ve göz kapaklarına ve uyuza ve kirpik ve kaş dökildügine ve teşennüce dahı fâʾide 
eder. [20] Ve çölmek içinde göyindürüp baʿde tûtiyâ gibi göze çekseler fâʾide eder. 
Eger ciger üzerine [21] dürtseler sovuklıgına fâʾide eder ve mesânede ve rahimde 
olan berkligi yumşadur ve istiskâya [22] dahı nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti nısf  miskâl-
dür. Kavl-i Takvîm musaddiʿdür. İllâ gül yagı ıslâh [23] eder. Bunun bedeli öküz 
encigi iligidür.

Zehretü’l-hacer: Hazâzü’s-sahr deyü hâ bâbında zikr [24] olınmışdur.

Zehretü’l-kerm: Üzüm çiçegidür. ʿInebde ve kermde hâssası tafsîl olınur. [25] 
Zehm: Yel otıdur, zurunbâd derler. Zikr olınmışdur.

814 N. وبارطينا
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Zehretü’l-mercân: Kuş konmaz derler. [196a] [1] Zehretü’l-mercân dedükleri-
nün küçük nevʿi. ʿInebü’s-saʿleb beşinci nevʿidür. Ammâ buna [2] mercân çiçeginün 
büyük nevʿi derler. Ekser cümle Efrencîler petrûte derler. ʿInebü’s-saʿleb [3] hâssası-
na bunun hâssiyyeti karîbdür. Bunun yemişini kavak yapragıyla dögüp [4] tulunlara 
yapışdursalar fi’l-hâl uyhu getüre ve baş agrılarına dahı müfîddür. Ve bunun [5] eger 
yemişini ve eger cümle yapragını ve dalların ve gülin gül yagıyla ve mürdeseng 
ile merhem [6] edüp ve sâʾir merhemlere dahı katsalar gâyet fâʾide olur. Sanʿatı 
budur ki cümle [7] cerâhatları sovudur ve fâsid yaraları aʿlâ eder. Eger bunun yap-
ragınun tozını şarâbla [8] birkaç gün içürseler fıtık ʿilletine ziyâde nâfiʿdür, ammâ 
fıtık ʿilleti olanlarun kasıgında [9] bag veyâhûd yaku olmak gerekdür. Eger kasugı 
boş bulunursa câʾiz ki kuvvetinden [10] fıtıkı aşaga indüre. Diskûrîdûs ve Câlînûs ve 
Mâseveyh kavli üzere eger fıtık [11] ʿilletlerinden kîle dedükleri ʿillet husyeteyn içine 
girüp büyük olur, ana Türkçe [12] debe derler, ol ʿillete eger buçuk dirhem mikdârı 
dögilmiş yapragın hayyü’l-ʿâlem suyuyla [13] birkaç gün içseler gâyet nâfiʿdür.

Zehretü’l-milh: Tuz çiçegi derler. Nîl’den çıkar. Sular [14] turdugı yerde bulınur. 
Levni zaʿferâna benzer ve kokusı balık gibi kokar ve tuʿmı tuzludur. [15] Eger yara-
maz çıbanlara ve âkileye ekseler fâʾide eder ve kulakdan akan yaşı keser. Göze [16] 
sürme eyleseler perdesin giderür ve çıbanlardan olan âsârı dahı giderür. Şarâbla 
[17] ve su ile karışdurup içseler içi ishâl eder. Ammâ miʿdeye yaramazdur. Ve zeyt ile 
[18] gövdeye sürseler beden süstligine fâʾide eder. Fi’l-cümle acılıgı ve hiddeti tuza 
benzer. [19]

Zehretü’n-nuhâs: Bakırı eridürken arkalarından kalan bakır sonıdur Türkî; tû-
bâl-i mis Fârisî; [20] bakcî816 nuhâsâ Süryânî; haylûlûkîs Rûmî; kâkûmânis Yûnânî. 
Karası ve beyâzı [21] olur. Eger bunı yumşak dögüp çıbanlara ekseler artık etlerini 
giderür ve şişlere [22] ursalar tahlîl eder. Göze sürme eyleseler perdesin giderür. Eger 
dört dirhemin içseler [23] galîz balgamı ishâl eyleye. Eger burunda ve makʿadda olan 
artık etlere ekseler eridür. Eger şarâbla [24] yüzde olan beneklere sürseler giderür. 
Eger akını sahk edüp kulaga üfürseler [25] kulaga fâʾide eder ve eski sagırlıgı giderür. 
Eger balla karışdurup dimâga yapışdursalar [196b] [1] dilcik veremine ve çene 
şişine fâʾide eder. Ve bunı yakup göze sürme eyleseler kapakda [2] olan zahmetlere 
fâʾide eder ve yaramaz çıbanlara ekseler bitüre. Bunun mikdâr-ı şerbeti [3] nısf  dir-
hemdür. Cigere ve ahşâya muzır derler, illâ sinirlü yapragı suyı ıslâh eder. [4]

Zehretü’l-karanfil: Başda dülbende sokındukları karanfildür. Kaf  bâbında ka-
ranfil-i rûmî [5] deyü zikr olınur. Ve yabân karanfiline dahı zehre derler. Henüz zikr 
olınur.
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Zehre: [6] Yabân karanfili ve dere ballıgı derler bir otdur. Serv agaçları dibinde 
biter. Benefşe yapragı [7] gibi olur ve aka mâʾil olur, morca çiçegi olur. Baʿzılar 
buna Türkçe yabân karanfili derler. [8] Kökleri kara harbak gibidür, kokusı dârçîn 
gibidür. Fârisîde dahı zehre ve Süryânîler [9] dahı zehre ve Rûmîler nebîlûrîm ve 
Yûnânîler havâşiyûn817 derler. Ve bir nevʿi dahı vardur, kemâfîtûsa [10] benzer. Er-
guvânî reng ve levni gâyet güzeldür. Yûhannâ ve İbni Mâseveyh kavli üzere [11] hâr 
ve latîfdür demişler. Cerâhati bitürür. Ve hâssiyyeti oldur ki fezalâtı taltîf  eder. Bu 
ikinci [12] nevʿi sarʿa nâfiʿdür, ammâ sikencübîn veyâ müselles ile vereler. Mikdâr-ı 
şerbeti iki dirhemdür. [13] Ammâ âlât-ı bevle ziyân eder, illâ mersîn yemişi veyâhûd 
enâr ıslâh eder. Ve buna gayrı [14] lafz ile Yûnânîler anîles vec818 dahı derler ve Sür-
yânîler ve yine Yûnânîler tefhâres819 derler [15] ve ʿArabda zehre derler ve şecârûnâ 
ve karanfiliyye deyü Endülüs’de derler. Bu ot Şâm [16] vilâyetinde, Beyrût’da olur. 
İbni Baytâr dahı Beyrût’da bulınur demiş ve serv agacınun [17] altında biter der. Ve 
durûnc dahı anda biter derler.

Zehretü’l-mâʾ: Nun bâbında nîlûfer deyü zikr olınur. [18]

Zeytûn: Zeytûndur Türkî, Fârisî; zeytâ Süryânî; elyas Rûmî; ûgriyân Yûnânî; 
[19] olâe sâtîvâ Lâtîn; ölbâm Mâcar, Nemse; ôlîvô İspânya; olîvyir Firânçe; ôlîv [20] 
Lâtîn; kartîfûs Temîmî; fetûstî Hindî. Zeytûnun cebelî nevʿine ʿatme derler. Yetiş-
miş [21] zeytûnun harâreti muʿtedildür, baʿzılar hâr derler ve hâm nevʿi gâyet bârid 
ve kâbızdur. [22] Yeşil zeytûn bârid ü yâbisdür. Siyâh zeytûn hâr u ratbdur. Aʿlâsı 
tâze ola. [23] Siyâh zeytûnun gıdâsı sâʾirinden ziyâderekdür. Zeytûnı dögüp yaku 
eyleseler [24] yaramaz çıbanlara ve kurulgana ki tırnak dibinde biter, dâhıs derler bir 
marazdur, ana ursalar [25] gâyet fâʾide eder. Ve ʿasel ile gizli ve yaramaz çıbanlara 
yaku edeler ve şişleri dahı hall eder [197a] [1] ve başda deri kopsa derisin bitüre. 
Eger çigneseler agızda olan çıbanlara [2] ve agız agrılarına fâʾide eder. Ve yapragı 
arpa unıyla karnı üzerine yaku eyleseler eski [3] ishâli katʿ eder ve yalınuz suyı dahı 
ishâl eder. Ve suyını ʿavratlar şâf  edüp [4] götürseler rahm yaşını ve kan sızdugını 
keser ve göze sürseler göz çıbanlarına [5] fâʾide eder. Ve yapragınun sıkındusı böyle 
olur ki meselâ yapragı dögüp üzerine [6] şarâb saçup tamâm sıkup suyını güneşde 
kurudup andan istiʿmâl [7] olına. Ve yalınuz yapragını kaynadup agızda tutsalar 
diş yenügine ve diş agrısına [8] fâʾide eder. Ve zeytûn yapragı koruk suyıyla hukne 
eyleseler makʿad ve rahm çıbanlarına [9] fâʾide eder. Ve yabân zeytûnına ki cebeldür 
ana ʿatme derler, hâr u yâbisdür. Ve zeytûn [10] suyı hâmdan olan kâbızdur, yetişmiş 
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olan harâreti muʿtedildür. Ve eger yabân zeytûnınun [11] yapragın yakup issi suyıla 
karışdurup ʿırku’n-nisâ ʿilletine tamarlardan yukarı [12] dört barmak ölçüp ursalar, 
ammâ şol kadar dura ki delüp sular akıda, [13] gâyet fâʾide eder. Ve başa sürse-
ler konagın gidere. Ve yaş zeytûn agacından [14] akan yaşını demregüye ve uyuza 
sürseler fâʾide eder ve başa sürseler dahı [15] konagın giderür. Ve zeytûn kökinden 
ʿakreb sokmış kişinün boynına bir pâresin [16] asakosalar zararın defʿ ede. Ve köki-
ni yapragıyla, suyla bişürüp andan mazmaza [17] eyleseler sovukdan başı agrıyan 
kimesneye fâʾide eder. Ve zükâm olanlar bunun suyından [18] başına dahı dökseler 
zükâma fâʾide eder. Ve köki ve yapragı suyına kezâlik zükâm olan [19] kimesne 
burnını bunun bugına yaʿnî buhârına tutsa gâyet fâʾide eder, her ne ʿilletden [20] 
zükâm ise aşaga indürür. Ve zeytûn çekirdeginün içinde olan iç yagıyla ve un ile [21] 
tırnakda olan aklık ʿilletine ve yaramaz çıbanlara fâʾide eder. Ve yeşil zeytûn sirke 
ile [22] içi kabz edüp miʿdeyi debg eder ve tez hazm olur, sirkesiz geç hazm olur. [23] 
Ve zeytûnun evvel yetişen nevʿi vardur, kırmızı zeytûn olur, her vilâyetlerde olmaz. 
[24] Aydın ve İzmir sevâhilinde olur, hurmâ zeytûnı derler, Rûm vilâyetlerinde ana 
mutlak [25] hurmâ dahı derler. Tuʿmı acı degildür. Aydın illerinde çok bulınur. İbni 
Baytâr kavli üzere [197b] [1] andan yeseler içi kabz eder, ammâ miʿdeyi aʿlâ eder, 
âdemi semürdür der. Kara zeytûn tez [2] fâsid olur, miʿdeye ve göze yaramazdur. 
Yeşil zeytûn siyâh zeytûndan acı [3] oldugı takdîrce yeşil siyâhdan yegdür. Ammâ 
kara zeytûnun çekirdegi ile tütsi [4] eyleseler rebv marazına ve öyken zahmetlerine 
gâyet fâʾide eder. Ammâ zeytûnun [keymûsı] [5] ak cigere zarar eder. İllâ ʿasel ıslâh 
eder, baʿzılar enîsûn dahı ıslâh eder demişler. [6] Ve bi’l-cümle yeşil zeytûnun çok 
yemesi safrâ ve siyâhı çok yemek sevdâ artturur. [7] Hurmâ zeytûnı cümlesinden 
muʿtedilrekdür, bu cümleden yegdür.

Zeyt: Zeyt yagı Türkî; [8] revgan-ı zeytûn Fârisî; müshâd zeyte820 Süryânî; eylâdî 
Rûmî; elâdun Yûnânî; ôlîv [9] Efrencî. Tatlu zeytûn yagı ki yetişmiş zeytûndan alı-
nan yag. Tabîʿatı hâr u ratbdur. Ve [10] kırmızı zeytûnun yagınun tabîʿatı yetişmiş ve 
hâm arasında ola, mutavassıtdur. Ammâ [11] yaş zeytûndan alınan ki meselâ zeytûn 
korugı zeyt yagıdur, gerek tâze iken [12] ve gerek birkaç gün turdukdan sonra yagı 
alına, ana zeytü’l-infâk derler, cümle [13] zeyt yaglarından aʿlâdur ki bu vilâyetlerde 
tatlu yag ve el yagı ve su yagı dahı derler, [14] gâyet lezîz olur. Bunun aʿlâsı bu 
nevʿdür. Tabîʿatı evvel derecede bârid ü yâbisdür [15] ve bunun ziyâde rutûbeti dahı 
vardur. Meselâ zeytûn berseng yagı gibi ki yagı gül [16] yagı gibidür ve ekser hâlde 
andan istiʿmâl ederler. Harâretlü degildür ve ol bir yaglar gibi [17] galîz olmaz, rakîk 
ve lezîz olur. Bunun hâssiyyeti budur ki kurdeşene ve humrete [18] ve uyuza ve dem-
regüye ve baş agrısına ve oynamış dişi muhkem eder ve baş konagına [19] müfîddür. 
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Ve eski zeyt yagınun kuvveti hırvaʿ yagı gibidür ki hırvaʿ dedügi bîd-encîr derler, 
[20] Türkçe kene ve baʿzılar kenegerçek derler, tabîʿatı ol kenegerçek yagı gibidür. 
Ammâ tâzesinün [21] tabîʿatı iʿtidâlle hârdur ve belki rutûbete meyli vardur. Bunı 
yusalar muʿtedil olur, meselâ [22] rutûbet ve yübûset arasında muʿtedil olur. Bunun 
yunmasınun kâʿidesi [23] iki nevʿdür. Bir nevʿi yalınuz tatlu su içine koyup karışdu-
rurlar, andan çökegi dibinde [24] kalur. Su üzerinden yagı cemʿ ederler. Ve bir nevʿi 
dahı olur ki kazgana su koyup [25] ve kaynadup zeyt yagı üzerine döküp birkaç defʿa 
tahrîk edüp andan [198a] [1] indürürler ve kendü tamâm süzilüp su üzerinde yagı 
cemʿ edüp acı zeyt [2] yagı tatlu olur. Kavl-i Câlînûs ikincide hârdur. Eger zeyt 
yagınun eskisini [3] kühl etseler zulmet-i ʿayna ve nıkrîse tılâ eyleseler müfîddür. 
Ve yunmış yag sinirler [4] zahmetine ve ʿırku’n-nisâya muvâfıkdur. Eger bundan 
on dirhem arpa suyıyla içseler ishâl [5] eder. Ve yalınuz zeyti issi suyıla içseler ve 
yeseler ve kayʾ etdürseler zehri katʿ eder. [6] Ve agızda tutsalar deri menʿ eder. Ve 
bunı bakır kapda kaynatsalar ve ʿasel gibi kıvâma [7] geldükden sonra alsalar bunun 
menfaʿati huzzaz-ı mekkî menfaʿati gibi olur. Ve cümle zeyt [8] yagları sovuk almagı 
menʿ eder ve sovuk alanlarun bedenine sürmek gerekdür. Bedene ve sovukdan [9] 
olan kûlunca dahı muvâfıkdur ve iç kûlunclarına ki sovukdan ola ve kurı agrısı [10] 
ola, bundan hukne edeler. Ve eski zeyti ʿakreb sokdugına sürseler agrısın [11] fi’l-hâl 
sâkin eder. Ve eski zeytün bedeli bîd-encîr yagıdur ki kene derler. Baʿzılar tere [12] 
yagı bedeldür der. Ve edviye-i kattâlda bedeli zebedü’l-bahrdur.

Zeytü’l-infâk: Tatlu zeyt [13] yagıdur ki zeytûnun korugından alurlar. Türkçe su 
yagı ve el yagı derler. Cümle nefʿi [14] ve esâmîlerinün tafsîli elif  bâbında infâk deyü 
ve işbu ze bâbında zeyt [15] deyü tafsîl olındı.

Zeytâr: Zeytûn yagı çökegidür. Zeyt süfli dahı derler. ʿArabda [16] ʿakerü’z-zeyt ve 
Fârisîde dürdî-yi zeyt ve Yûnânîler âmûrî derler ve Rûmîler sûtûlâdî [17] derler ve 
Tâliyân ve Lâtîn kûndûke ôlîv derler. Tabîʿatı kaynadukdan sonra ikincide [18] hâr 
u yâbis olur. Menâfiʿi ʿayın bâbında ʿakerü’z-zeyt deyü zikr olınur.

Zeyt-i rikâbî: [19] Zeytûn korugından aldukları bir tatlu yagdur ki zeyt-i infâk deyü 
yukarıda zikr [20] olınmışdur. Buna ehl-i ʿIrâk zeyt-i rikâbî derler, zîrâ Şâm’dan deve 
ile getürürler [21] ve ehl-i Mısr buna zeyt-i filistinî derler. Bunun tabîʿatı ve nefʿi 
zeyt-i infâk deyü [22] zikr olınmışdur.

Zeytûnü’l-habeş ve Zeytûnü’l-kelbe: Yabân zeytûnıdur ki zeytûnda [23] zikr 
olınmışdur.

Zeytûnü’l-arz: Mâzeryûndur. Zikr olınur.

Zeyzefûn: İgdedür. Baʿzılar [24] ʿunnâbdur demişler. Gubeyrâ deyü gayın bâbında 
zikr olınur.
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Zeytü’s-sûdân: Hercân [25] vilâyetinden gelür, gâyet issidür. Zeytü’l-hercân dahı 
derler ve Magribü’l-Aksâ ehli [198b] [1] ercân ve erkân dahı derler. Bunun agacı 
iki nevʿdür. Bir nevʿi dikenlü, büyük olur, [2] yemişi küçük bâdem gibi olur, yagını 
andan alurlar. Şîrâz’da ol agaca ercen derler. [3] Ve bir nevʿi dahı yabân bâdemi 
gibidür, buna dahı Şîrâz’da buhrek derler, ʿArabda levzü’l-berrî [4] derler. Ammâ 
baʿzılar zeytü’s-sûdân, zeytü’l-hercân degildür, gayrıdur demişler. Ol [5] zeyt Sûdân 
karalar vilâyetinden gelür, gâyet hârdur demişler. Sovuk marazlara [6] fâʾide eder. 
Ammâ levzü’l-berberün menfaʿati cim bâbında cillevzde zikr olınmışdur.

Zîr: Kettândur. [7] Zikr olınur.

Zîz: Gece âvâz eden çekirge nevʿidür. Baʿzılar ocak çekirgesidür demişler, [8] ammâ 
sahîh oldur ki Mûsâ böcesi derler, yazın öter. Buna sarsar derler, sad bâbında zikr 
[9] olınur.

Zîbak: Civa Türkî; sindik Türkî; sîm-âb Fârisî; zîbak Süryânî; [10] lîşârîrûn Rûmî; 
mıhnâtis Yûnânî; hîzrûs ârjirôs Rûmî [11] ve Lâtîn, izrâdîyirôs Rûmî; kıvâk sipîrâzû-
ga Mâcar-Nemse; kesif  hay ʿİbrî. [12] Bunun ismi çokdur. Ammâ iksîr ʿilminde 
iʿtibâr olınur ve tıb ʿilminde dahı baʿzılar [13] lâzım olup o ecilden her birinden bir 
mikdâr beyân edelüm ki bu isimle zikr olınursa [14] olur: el-fîşân, el-feyz, ez-zem-
zem, el-hayy, es-sehâb, en-nûr ve’z-zevâvûk, er-rûhânî, [15] ʿaynü’l-huyût, el-libn, 
el-hall, ed-dehen, el-âbak, el-firâr, er-rûh, en-nâfiz, et-tayyâr. [16] Bu esmâ cümle 
iksîrciler zebânı üzeredür. Şîrâz’da cîve derler ve İhtiyârât’da [17] müʾellif  kavli üzere 
leyân, ʿutârid, fendâyık821, bark, sakîl, ratb, cesed, [18] mâʾ-i hayât, ʿayân, kabîrlâ, 
mârü’ş-şems, mülkü’l-arz, mâʾü’l-muvâfık, el-ʿabd, [19] el-ʿutâbe, el-hayye, lebe-
nü’l-ʿazrâ dahı derler. Bu zikr olınan isimler musaʿad olmayan nevʿi [20] içündür, 
ammâ musaʿad olan nevʿine talkü’l-hâcî, kandîlü’l-bahr, rekbetü’l-esed derler. [21] 
Bunlarun aʿlâsı sag ve zinde olandur, istiʿmâl olmış olmaya. Tabîʿat-ı zîbak hâr 
[22] ve muhrikdür. Baʿzılar ikinci derecede bârid ü ratbdur dediler. Ve musaʿad ve 
kâbızdur. Bunun ölmişi [23] kehle öldürmekde istiʿmâl olınur. Ve kirdân ve kene 
dedükleri ki sakal ve saç aralarında [24] kırkayak derler kene gibi bir nesne hâsıl olur, 
ana dahı sürseler cümlesin düşürür [25] ve öldürür. Ve gül yagıyla uyuza ve baʿzılar 
sirke ile uyuza ve giciyige süreler demişler. Eger bunı [199a] [1] etmege karışdurup 
sıçan delükleri agzına kosalar sıçanlar kırıla. Ve tütsi eyleseler agulu [2] cânavarlar 
kaçarlar ammâ duhânından ziyâde hazer edeler, zîrâ felc ve raʿşe ve sagırlık ve 
beniz sararmak [3] ve ʿakıl zâʾil olmak ve göz kararmak ve baş ditremek ve agız 
kokusı ve dimâg [4] kurılıgı ihdâs eder. Ve tütüninden yılan ve ʿakreb ve sâʾir agulu 
cânavarlar [5] kaçarlar ve belki ölürler. Ve îlâvus dedükleri yaʿnî rubbü’r-erham ve 

821 N. فندايق
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rubb-ı sâlim dedükleri [6] bagırsak kûluncı olan kimesnenün agzına bâdem yagı 
koyup ve bir danik jîve [7] içüreler, ol baglu bagırsagı çözüp ol kûluncdan halâs 
olur, ammâ baʿzı hükemâ buna [8] rızâ vermedi, zîrâ muhâlifdür. Baʿzılar ölüm 
mertebesine vardukda çâre olmayup en [9] son olur deyü verdiler, ekser halâs oldı. 
Ammâ bizüm üstâdımuz bu husûsda aslâ [10] rızâ vermemişdür. Ve ammâ öldür[il]
memiş cîve gerekdür, yaʿnî ölmiş cîve vermeyeler demekdür. [11] Ve bir kimesnenün 
kulagına zîve dökilse ol kimesneyi bir ayag üzerine tutup ve bir elinün [12] ayasın 
kulagına dutup ve başını ol zîbak giren kulagından yana tutup [13] zîbak taşra çı-
karmışlar. Ve baʿzılar bakır peydâ edeler ve dahı hareket etdürmedin kulaga [14] mîl 
sokalar, pâre pâre mîle yapışa, çıka demişler, ammâ baʿîddür. Ve ölmiş zîbak içmiş 
[15] kimesnelere süci içüreler ve çok kusduralar ve afsentîn ve kerefs tohmı içe ve 
kusa [16] ve mürdâsenge ne ʿilâc lâzım ise buna dahı öyle ʿilâc edeler, mürdesengde 
beyân olınmışdur. [17]
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H A R F Ü ’ S - S İ N

Sâdec: Sâdec-i hindî Türkî ve sâdec-i rûmî Türkî; sâde-i Hindî [18] Fârisî; belûn 
hindvâyâ822 Süryânî; ûklûbût Rûmî; mâlâsrûn Yûnânî; melâ îdîʿa823 [19] Lâtîn. 
Sâdec, Hindî ve Rûmî olur. Hindûsına mâmestân derler ve mâlâ serûn [20] dahı 
derler. Yapragı cevz yapragı gibi olur, su yüzinde peydâ olur, ʿadesü’l-mâhî gibi 
[21] köki olmaz derler. Aʿlâsı tâze ola ve bir yüzi sarıya meyl ede ve bir yüzi yeşil [22] 
ola ve kokusı kavî olup levni siyâh karanfil gibi siyâh olmakdur. Ve Rûmîsi [23] bir 
kökdür ki Şeyh Dâvud kavli üzere zerneb gibidür. Üçünci derecede hâr ve ikincide 
yâbisdür. [24] Esbâb içine kosalar güve dedükleri kurddan ol esbâb emîn olur. [25] 
Ve dil altına kosalar agız kokusın eyü eder ve miʿdeye ve cigere ve sovuklıgına 
fâʾide eder. [199b] [1] Hafakâna dahı nâfiʿdür ve bögrek ve talak agrılarına dahı 
müfîddür ve mukavvî-yi bedendür, bedeni semürdür [2] ve sidügi yüridür. Ve ʿavrat 
oglan togururken sarplansa, içürseler müfîddür [3] ve sonın dahı tez düşürür, çıka-
rur. Ve ʿ avratlar buhûr eyleseler ve sirke ile yâhûd karnına [4] yaku eyleseler hayzı ve 
südi akıdur. Ve mirre-i sevdâya dahı nâfiʿdür ve koltuk râyihasın [5] giderür. Bunun 
kuvveti sünbülü’t-tîb kuvvetinden ziyâdedür derler, ammâ andan nermrekdür. [6] 
Bundan bir miskâl istiʿmâl olınur. Kavl-i İshak, ak cigere ziyân eder, illâ mastakî [7] 
ıslâh eder. Baʿzılar kavuga ziyân eder dediler, illâ ayva şarâbı ıslâh eder. Bunun [8] 
bedeli kendü kadar sünbülü’t-tîbdür ve baʿzılar bunun bedeli selîhe yâ tâlîsferdür 
[9] dediler. Ve bunun kuvveti otuz yıl bâkîdür.

Sâd-everân: Siyâha mâʾil bir [10] kızıl samgdur, kıntâr derler. Süryânîler kâmû-

822 N. بلون هندوايا
823 N. ملى ايديعه
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der kezâ824 ve Rûmîler dendrâ pâlyû renivâ825 [11] ve Yûnânîler mersîr hiyûn826. 
Ve sâd-everânun maʿnâsı Fârisîde sevâdü’l-kasât [12] demekdür ve zahtemü’l-mülk 
dahı derler. Şîrâz’da buna sehek-i dâverân derler. Ve sâhib-i Minhâc [13] bu bir 
samgdur der, ammâ sâhib-i Câmiʿ bir samg gibidür der. Meselâ cevz agacı köki-
nün [14] içinden aldukları samg vardur, bu dahı anun gibidür derler. Ve İhtiyârât’da 
kavl-i müʾellif  [15] bu bir nesnedür ki butm agacınun eskisinden alınur. Farsda buna 
âb-ı bun [16] derler. Aʿlâsı siyâh olup ve kızıllıga mâʾil ola. Tabîʿatı ikinci derece 
bârid ve [17] üçüncide yâbisdür, baʿzılar hârdur demişler. Bu samg kanı tutar, bunı 
içeler ve zımâd [18] dahı edeler. Ve kan tüküren kimesnelere bundan bir dirhemin 
lisânü’l-hamel suyıyla [19] içürseler fâʾide eder ve içi kabz edüp ishâli katʿ eder. Ve 
sirke ile [20] karışdurup ʿavratlar şâf  gibi götürseler rahm kanın keser ve tamarların 
muhkem [21] eder. Ve yeşil mersîn suyıyla iki ve üç miskâl mersîn yagıyla karışdurup 
[22] ʿavratlar başına sürseler kılların muhkem edüp dökilmekden menʿ eder. Ve sirke 
ile [23] karışdurup zeker ve hâya şişlerine ursalar fâʾide eder. Bunı yemek başa [24] 
ziyân eder, illâ zaʿferân ıslâh eder. Bunun bedeli kendü kadar fîl-zehrecdür ve iki 
dânk [25] kamış kökidür.

Sâc: Hind’de olur bir büyük agaçdur. Bundan büyük agaç olmaz [200a] [1] derler. 
Ve berk ve gâyet siyâh olur. Yapragı kalkan kadar büyük olup kış [2] ve yaz müte-
gayyir olmaz. Gölgesinde halk cemʿ olurlar. Eger bunı yakup ve mâmîsâ suyıyla [3] 
sahk edüp göze tamzursalar hadakaya kuvvet verür ve göze ve kapaklarına dahı 
nâfiʿdür. [4] Ve ol agaçdan bir taş ile yumşak sürtüp ve sovuk suyıla sahk edüp [5] başa 
sürseler issi baş agrısın giderür ve safrâvî ve demevî şişlere dahı [6] dürtseler giderür. 
Ve bu agacun kökinden dahı içseler yürekde olan kurtları çıkarur. [7] Ve bu agacun 
yemişinden yag alurlar, ol yaga dühnü’s-sâc derler, maʿrûfdur. Bundan [8] göbek 
miskine agır gelsün deyü katarlar, zîrâ siyâhdur ve agırdur ve râyihası latîfdür. [9]

Sânika: Baldırıkaradur. Persiyâvşân deyü be bâbında zikr olınmışdur. [10]

Sâsâr kişt: Isırgan dikeni tohmıdur ki bezrü’l-encere deyü be bâbında zikr olın-
mışdur. [11]

Sâmm-ı ebras: Katline emir olınan ala kelerdür derler ve yeşil kertenkele dahı 
derler Türkî; lihârd [12] Fârisî; vârsiʾâ827 Süryânî; savrâ Rûmî; kîfûnis Yûnânî. Fârisî-
de dahı [13] savâr828 derler. Ve sâhib-i Câmiʿ ala kurbaga demişdür. Ala sehivdür, ol 

824 N. قامودركوزا
825 N. دندراپاليورنوا
826 N. مرسيرهيون
827 N. وارسئا
828 N. صوار
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cins [14] ala kurbaga mühlikdür. Ve sâʾir ebras mûzî degildür. Şîrâz’da buna mâtireng 
derler [15] ve Isfahânîler bâlvânî derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Aʿlâsı bôstânlarda 
olandur. Eger [16] bunı yarup ʿakreb ısırdugı yere kosalar agrısın sâkin eder. Ve ku-
rudup [17] zeyt yagıyla ezüp ve kel olan başa ursalar kılın bitürür. Ve bu hayvânun [18] 
cigerini diş delügine kosalar agrısın sâkin ede. Bunun bevli ve kanı oglancıklar [19] 
kasıgı yarugına suyıla kaynadup suyına oturdalar. Ve bir nevʿi dahı kasık [20] yarugı 
içün, bunun bevline ve kanına bir mikdâr misk karışdurup oglancıklar [21] zekeri 
delügine kosalar kasık yarugına fâʾide eder. Eger bunı yumşak dögüp demren [22] 
yaralarına ursalar cezb edüp çıkarur.

Sâsâliyûs: Bednus gözi [23] derler ve kasnı agacınun kökidür ki encüdân-ı rûmî ve 
kâşem-i rûmî derler. Sesâliyûs [24] ve sîsâliyûs dahı derler. Bundan sonra zikr olınur.

Sâtil: Sâtil ve şâtil [25] dahı derler. Zikr olınur.

Sâbîzek ve Sâbîzec dahı derler. Lüffâh deyü lâm bâbında zikr olınur. [200b] [1]

Sâtiryûn: Serfetyûn deyü zikr olınur.

Sâlâmendâr: Isırıcı bir hayvândur. Sâlâmenderyâ [2] dahı derler. Hirdûn deyü 
zikr olındı. Keler nevʿindendür. Kuyrugı küçük olur ve alacası [3] siyâhlu olur. 
Nûşâdır maʿdeninde çok bulınur. Sâmm-ı ebrasdan büyükdür. Bu taşla [4] urılmaz. 
Ve âteş yakmaz, âteşi sögündürür derler, ammâ baʿîddür. Başı ve kuyrugı siyâh [5] 
olur. Zerârîh gibi aguludur ki zerârîh, banbul kurdına derler. Eger bunı hatâen bir 
kimesne [6] yese miʿdesi sanculanup ve yüregi şişer ve küzâz ve ihtibâs-ı bevli ve 
ʿaklı [7] zâʾil olup ve dil şişmek ve bedeni kararmak ʿârız olur. Buna ʿilâc kayʾ ve [8] 
tiryâk-ı fârûk ve mesir vereler ve zerârîhe eyledükleri muʿâleceyi buna dahı edeler, 
ol muʿâlece zerârîhde [9] zikr olınmışdur. Şeyh Dâvud kavli üzere salâmender ki 
tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. [10] Ekkâl ve mukarrihdür. Lahm-ı zâʾidi 
yedürmek lâzım olan merâhime korlar. Bunun zeyt [11] içinde bişürdükleri zeyti 
kıllara sürseler tez bitürür.

Sâkü’l-bakar: Sıgır incügidür. [12] Eger yakup ve sahk edüp talak içün verseler 
nâfiʿdür ve yürekden akan [13] kana gâyet muvâfıkdur.

Sibistân: Ökse yemişidür ve dıbk dahı derler ʿArabî. Fârisîler [14] seg-pîstân dahı 
derler, yaʿnî kelb memesi demekdür Türkî; keltâ Süryânî; liyâsûmî829 Rûmî; [15] fânîs-
tarûn830 Yûnânî; mahâta ʿArabî; mahîtâ ʿArabî; mekesâs831 Süryânî; atbâʾü’l-kelb 

829 N. لياسومى
830 N. فانيسطرون
831 N. مكساس
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[16] ʿArabî; yekisnâ ʿArabî; öksô Rûmî; sevâstô Rûmî; sebestân Lâtîn; mîsâ Lâtîn;[17] 
sekâvâs brustberle Nemse; sebeste Fırânca. Bunun aʿlâsı tâze ve samglu gibi ol-
makdur. [18] Tabîʿatı muʿtedildür. Baʿzılar bârid ve baʿzılar hâr u ratbdur ve baʿzılar 
hâr u yâbis demişler. Hâssa-ı evvelîsi [19] oldur ki kurulukdan olan öksürüge fâʾide 
eder ve gögsi yumşadur. İssi mizâclu [20] kişilerün için ishâl eder ve bögrekde ve 
kavukda olan safrâ zararın giderür [21] ve bagırsakda olan yeli çıkarur ve susuzlıgı 
keser ve ısladup suyın içseler isitmelere [22] muvâfıkdur ve üç gün ʿale’t-tevâlî içseler 
karnında olan kurdı ve sâʾir hayvânı [23] çıkarur ve tuzlu balgama ve issi isitmelere 
ki kan ve safrâdan ola, anlara dahı münâsibdür. [24] Bundan otuz ʿaded istiʿmâl 
ederler. Ammâ az gıdâ verür ve balgam tevellüd etdürür ve cigere ziyânı [25] olur 
derler, ammâ ʿunnâb suyı ıslâh eder. Ve bedeli dahı ʿunnâbdur.

Sapârna: ʿ Arabda [201a] [1] germe-i muʿallaka derler. Kef  bâbında tafsîl olınmışdur.

Sâsân: Saman dahı derler, koga [2] otıdur. Be bâbında berdî deyü zikr olındı.

Sâkü’l-hamâm: Gögercin necesidür. Ze bâbında [3] ziblü’l-hamâm deyü tafsîl 
olınmışdur.

Sâsenber: Sîsenber derler, marsama derler, hoş kokulu bir yaprakdur. [4] Bu bâb 
âhirinde sîsenber deyü ve nun bâbında nemmâm deyü zikr olınur.

Sipenc: Hindî bir taşdur. [5] Siyâh ve berrâkdur ve kehrübâ gibi bu dahı cezb eder. 
İki nevʿ olur. Bir nevʿi Kıpçak derbendinden [6] gelür. Bu taş aslında bir su imiş. 
Mürûr-ı eyyâmla müncemid olur, şiddet-i havâ teʾsîr [7] edüp sipenc olur. Ve bir 
nevʿi heyelândan gelür, ol maʿdenîdür. Ammâ aʿlâsı derbendî [8] olandur ki Fârisîde 
ana şebe derler ve şeb-reng dahı derler ve Şîrâz’da sûk derler. [9] Şeyh Dâvud kavli 
üzere bu taşda azacık zîbak ve bir mikdâr kibrîtlik eseri vardur. [10] Ve bu taş evvel 
Hind’den gayrı yerde olmazdı, baʿde tokuz yüz elli tarîhinde Şâm [11] taglarında 
dahı bulındı. Aʿlâsı siyâh ve berrâk ola. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Şerîf  [12] havâs-
sından biri, bunı götüren nazardan emîn ola demiş. Kavl-i Aristatâlîs çok [13] yaşlu 
kimesnelerün gözi görmekde zaʿîf  ve hîrelü olsa ki hayâl görinse kim [14] meselâ 
sinek gibi görinse bundan âyine edeler, ana nazar edeler, ol zahmet zâʾil ola. [15] 
Ve göze su inse fâʾide eder. Ve bundan mîl edüp göze çekseler göz göregen [16] ola.

Sebuʿ: Arslan dedükleri yırtıcı hayvândur Türkî; esed ʿArabî; şîr Fârisî; livôndârî 
[17] Rûmî; iliyôndî Lâtîn, Efrencî; hebîs ve bââc832 ve cuhdub ve taysâr ve hâris ve 
haydara ve [18] dûkes ve desâl ve lelîs833 ve zafr ve zabuʿ ve saʿb ve zırgâm ve zaygam 

832 N. بااج
833 N. ليلث
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ve ʿabîs ve [19] ʿasufer ve ʿarâfza834 ve kasvere ve kehnes ve münâfes ve nihâb ve 
ʿarnâs835 ve ded ve eber836 [20] hâlûye. Ve Hayâtü’l-Hayevân kavli üzere arslanun 
beş yüz ismi vardur. Bundan mâʿadâ [21] künyeti dahı vardur. Sarı şekl arslana Mâlâ 
Yesiʿ kavli üzere beledî ve siyâh [22] şekl olana berrî derler ve ak ve boz şekl olana 
cebelî ve Türkî derler. İbni Baytâr kavli [23] üzere arslanun iç yagıyla kasugı ve segir-
deni ve zekeri, makʿadı ovsalar cimâʿa [24] ʿazîm kuvvet verür. Eger bunun yagıyla 
ısırgan dikeni tohmı yagın karışdurup [25] kezâlik zekeri ovsalar cimâʿa kuvvet vere. 
Eger içi yagın bedene sürseler yırtıcı cânavarlar [201b] [1] kaçalar. Eger iki gözi 
ortasında olan derisine yapışan yagını alına dürtseler [2] ʿâlem katında hürmetlü 
olup hâceti revâ ola. Erkeginün ödini baglu kişiler ay evvelinde [3] rûfidân yumurda 
ile içeler. Yagı şişle ve bir pâre derisin kılı ile bile uçuk tutan [4] bâlig olmaduk 
oglan boynına asakosalar uçuk tutmaya. Ve eger tütsi eyleseler [5] [her] gün tutan 
isitmeye nâfiʿdür. Ve arslan derisi üstine oturmak bevâsîre [6] müfîddür. Ve derisin 
esbâb içine kosalar güveden emîn ola. Eger ödini göze [7] çekseler göze hiddet vere. 
Arslandan aslâ isitme eksik olmaz ve vâkıʿasında arslan [8] gören kimesne elbette 
isitme tutar, gerekse bir sâʿat olsun. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli [9] üzere bunun 
eti fâlice ve istirhâya nâfiʿdür. Ve kanı seretâna tılâ olınsa müfîddür. [10] Kanını eger 
kasnı ile karışdurup barasa sürseler zâʾil eder. Bunun hâyasınun [11] bir dirhemin gül 
suyıyla içseler mâdde-i menîyi katʿ eder.

Sebuʿü’l-arz: Baldırıkara derler [12] ve şaʿrü’l-cinn ve küzberetü’l-biʾrdür ki per-
siyâvşân derler. Be bâbında zikr olınmışdur.

Sicillât: [ve sicillât yâsemendür. Ye bâbında zikr olınur.

Sîhliyûs:] [13] Mekke ayrugıdur, hilâl-i meʾmûnî derler. Süryânîler sencelîs837, 
Rûmîler sehûmîs ve baʿzı lügat [14] ile tûnulus derler. Adhîr deyü elif  bâbında zikr 
olınmışdur.

Sencer: İbni Baytâr ve İhtiyârât [15] kavli üzere bir otdur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. 
Yaş miʿdeyi kavî eder, ciger süddelerin [16] açar ve galîz ahlâtı miʿdeden çıkarur, 
taʿâmı hazm etdürür, yelleri tagıdur, sarʿa nâfiʿdür. [17] Ammâ issi mizâcluya yara-
mazdur, harâret getürür.

Sedrûs: Çividdür. Nîl ve nîlec derler. [18] Nun bâbında zikr olınur.

Sedâ: Ehl-i ʿIrâk lügati üzere hilâldür. Zikr olındı.

834 N. عرافضه ; H. عراقضا
835 N. عرناس ; H. عرماس
836 N. ردوابر
837 N. سنجليس
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Sidr-i kâzib: [19] Tırabuzân hurmâsı derler, İslâmbôl’da çokdur. Fârisîde künâr 
derler ve Rûmîler dahı [20] sûdûdûtû derler ve Tâliyân ve Efrencîler tatlî de Tırab-
zônde derler. Câlînûs kavli [21] üzere ve Lâtîn kitâblarınun kavli üzere kâbızdur ve 
yübûseti vardur. Ol cihetden [22] hayzun ifrâtını ve sahcı ve ishâl-i miʿdeye bunun 
agacınun kabugınun nüşâresin [23] issi suyıla veyâhûd şarâbla içürseler gâyet nâfiʿ-
dür. Eger bu minvâl üzere bu ʿilletlere [24] hukne dahı eyleseler müfîddür. Bunun 
nüşâresin dâʾü’l-hayyeye ve dâʾü’s-saʿlebe tılâ eyleseler [25] müfîddür.

Sedir: Nabka agacı Türkî; künâr Fârisî; mîve-i nabk Fârisî; kîlyâ kendâres838 Sür-
yânî; [202a] [1] fîlûn lûtaris839 Rûmî; fîrûtîs Yûnânî; lôtûs Rûmî; sednîs Lâtîn; [2] 
almez840 İspânya; dıraht-ı künâr Fârisî. Bunun yemişine baʿzılar nabka ve baʿzı 
ʿArablar davm derler. [3] Nabka agacınun yapragını kurudup ʿArabistân’da göv-
delerine sürerler, meşhûrdur. [4] Sedir agacı iki nevʿ olur. Bir nevʿi dikenlü olur ve 
dikenlü olmayana zâl derler ve dikenlü [5] olana gayrı derler. Nabka nunda zikr 
olınur. Geldük sedirün yaʿnî nabk agacınun [6] aʿlâsı yassı yapraklu ola, tâze ve 
yeşil olmakdur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Baʿzılar evvel [7] derece ortasında bârid 
ü yâbisdür demişler. Kavl-i Huneyn iʿtidâl ve kabz ve tecfîfi [8] vardur ve duhânı 
dahı kâbızdur. Kavl-i sâhib-i Minhâc bunun samgı küzâzı zâʾil eder [9] ve şişleri 
dahı yumşadur ve tahlîl dahı eder. Kavl-i İshak bundan iki dirhem yeseler [10] ba-
gırsakları kavî eder. Ammâ başa ziyânı vardur, illâ kesîrâ ıslâh eder. Kavl-i sâhib-i 
ʿAkâkîr [11] bagırsakları pâk eder ve beşereyi dahı latîf  eder ve bedene kuvvet verür 
ve [12] tabîʿatı tutar. Kavl-i Bukrât kılı kavî eder ve intişârı menʿ eder. Kavl-i Râzî 
bunun [13] agacınun nüşâresin bişürseler ve içseler ve ihtikân dahı eyleseler bagırak 
yaralarına [14] ve rahimden eskiden akan yaşlara fâʾide eder ve yemişi dahı miʿdeye 
fâʾide eder. [15] Kavl-i İshak issi şişleri tahlîl eder, bunı bişürüp hukne eyleseler zaʿf-ı 
miʿdeden [16] ʿârız olan ishâl-i kâʾinine muvâfıkdur. Ve yemişinün nefʿi nun bâbında 
nabka deyü zikr olınur. [17]

Sezâb: Sadef  derler Türkî ve baʿzılar baganôs derler Türkî; sezâb Fârisî; bîgnâsûn 
[18] Rûmî; rûtâ Lâtîn; dîben ravt841 Nemse; arûta İspânya; ruvân Fırânca; fîgâniyûn 
[19] Temîmî. Bu ot bôstânî ve berrî ve cebelî olur. Aʿlâsı bôstânîdür ve yeşil ve keskin 
[20] tuʿmlu ola. Ekser encîr agacı altında biter. Tâzesinün tabîʿatı ikinci derecede 
hâr u yâbisdür. [21] Kurusınun tabîʿatı üçüncide hâr u yâbisdür. Ve berrî nevʿinün 
tabîʿatı dördüncide [22] hâr, baʿzılar üçüncide demişler. Bôstânî nevʿi mukattıʿdur. Ve 

838 N. قيللياكندارس ; H. قيللياركنداراس 
839 N. فيلون لوطرس ; H. قيلون لوطرس
840 N. المز 
841 N. دبين راوت
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yelmeşik ahlâtı tahlîl [23] eder. Fâlice ve ʿırku’n-nisâya ve evcâʿ-ı mafâsıla müfîddür. 
Ve eski baş agrılarına un ile [24] yaku eyleseler ve bundan yalınuz yeseler bevli ve 
hayzı yüridür, ammâ içi kabz eder. Ve agulu [25] otlarun zararı içün encîr ve koz 
ile yedüreler ve agulu cânavarlar sokdugına dahı fâʾide [202b] [1] eder. Ammâ 
menîyi ve şehvet-i cimâʿı katʿ eder. Ve torak otıyla bişürüp içseler iç agrısın [2] zâʾil 
eder. Bögrek ve gögüs agrısına vermek lâzım geldükde ʿusr-ı nefese ve öksürüge 
[3] cevz ve encîr ile vereler. Ve öykende olan issi şişlere fâʾide eder. Ve yumurda ile 
bişürüp [4] hukne eyleseler rahimde ve bagırsakda olan yelleri tagıdur. Bunı sahk 
edüp ʿasel ile [5] karışdurup ʿavratlar makʿadına ve fercine ursalar rahimleri agrısına 
ve hunnâka fâʾide eder. [6] Ve şöyle yeseler karında olan kurdı çıkara. Ve mafâsıl 
içün ʿasel ile yaku edeler, [7] müfîddür. Ve eger tuzlu ve eger tuzsuz yeseler gözi tîz 
eder. Ve göz sancusına un ile [8] karışdurup yaku ede. Ve eger yumşak dögüp kurısın 
burnına üfürseler kanın [9] tuta. Ve defne yapragıyla berâber edüp katı şişlere yaku 
etseler muvâfıkdur. Ve kîrûtî [10] ile ve mersîn yagıyla karışdurup çıgıda ve beneklere 
ursalar gidere. Ve natrûnla ak behaka [11] sürseler ve defne yagıyla sigillere ursalar 
münâsibdür ve torak otıyla demregüye muvâfıkdur. [12] Eger bunı sıkup suyını tâze 
enâr kabugında sahk edüp kulaga tamzursalar agrısın [13] sâkin eder. Bunun eger 
suyını râziyâne suyıyla ve ʿasel ile karışdurup göze çekseler [14] göz zaʿfın gidere. 
Ve sirke ve isfîdâc ve gül yagıyla karışdurup başda olan [15] çıbanlara ursalar ve 
kızamuga ve nemleye dahı ursalar giderür. Ve sarmısak ve sogan [16] râyihasın bun-
dan çignemek ile zâʾil olur. Ammâ çok yeseler âdemi helâk eder. Eger sezâbla [17] 
tohmını içseler iç agrısına fâʾide eder. Ve tohmınun bir dirhemin ʿasel ile yâhûd 
sikencübîn ile [18] içseler miʿde yaşlıgından ve kurulıgından olan ınçkıruga fâʾide 
eder. Fâlic ve raʿşe ve [19] teşennüc içün bir dirhem yedüreler. Ve bir dirhemi bunun 
miʿdeyi kavî eder ve talaka fâʾide [20] eder. Ve ınçkıruga ʿasel ile suyından bir dirhem 
içürseler müfîddür ve kûluncı dahı giderür. [21] Ve istiskâ-yı lahmîye encîr ile yaku 
etseler müfîddür. Ve oglancıklarun uçugına, burnına [22] yapragınun suyından bir 
iki tamla tamzursalar nâfiʿdür. Ve ʿakreb sokdugı mahalle yaku etmek [23] münâ-
sibdür. Ve eger zeyt içinde bişürüp kasuga ursalar habs-i bevle fâʾide eder. [24] Eger 
bunun kabugını yumşak dögüp dâʾü’s-saʿlebe dürtseler giderür. Ve tag sezâbını [25] 
sıkup ve suyın mûm ile karışdurup eski dâʾü’s-saʿlebe ursalar kılın bitürür. [203a] 
[1] Ve sezâbun şerbeti iki dirhemden üç dirheme varınca câʾizdür, gayrı ziyâde câʾiz 
degildür. [2] Hatâen ziyâde yeseler kayʾ ile muʿâlece edeler ve agu agacı kim dıflî 
derler, ana olan muʿâlece gibi [3] edeler, ıztırâbdan halâs eder.

Sermak: Türkçe sirkin otı derler. Sermec ve kataf  [4] ve kîmâr dahı derler. Kaf 
bâbında kataf  deyü zikr olınur.

Serîkûn: Yanmış zencefredür, [5] esrîkûn dahı derler. Zencefr deyü zikr olınur.
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Serahs: Kuzgun otı Türkî; namâz-bûr [6] otı Türkî. Baʿzılar eyrelti otınun bir 
nevʿidür dahı demişler Türkî; gîl-dârû Fârisî; [7] cil-dâr Farisî; hıtmân ʿ Arabî; sagber 
ʿArabî; kidekân Kadîm; bîtârîs Yûnânî ve gayrı kadîm [8] lisân üzerine felhûn der-
ler; pîdâ Süryânî; hafîderûncî Rûmî; ziyâdûs [9] Yûnânî; festûfes Temîmî; festâves; 
fesrâfesâres Temîmî; batârîs Fârisî. [10] Bu ot iki nevʿ olur. Erkek ve dişi olur. Aʿlâsı 
erkek ve siyâha mâʾil ola. [11] Kavl-i ʿÎsâ tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Eger 
dört miskâl kökinden mâʾü’l-ʿasel [12] ile içseler habbü’l-karʿ dedükleri namâz-bûr 
kurtların çıkarur ve ʿasel karışdurup [13] luʿûk gibi yedürseler gerü bu fâʾide eder. 
Ve üç dirhemin şarâbla uzun kurtlar içün [14] içüreler. Ve ʿavratlar yükli olmamak 
içün içseler hergiz yükli olmaz. Eger bunı kurıdup [15] ve yumşak dögüp kel baş 
çıbanlarına ekseler bitüre. Ve tâze yapragın bişürüp [16] yeseler tabʿı yumşadur ve 
süddelerin açar ve miʿdeyi balgamdan pâk ve mücellâ eder. Bunun [17] tâze budagın 
göze zımâd veyâhûd çöp veyâhûd gayrı nesneler girse bunun suyını [18] kosalar 
fi’l-hâl taşra bıraga ve demrenlere yaku eyleseler bedenden çıkara. Ve kökinden 
[19] bir miskâl nîm-birişt yumurda ile üç gün içseler kılları düşmekden menʿ eder 
ve [20] et kesilmege dahı fâʾide eder. Ve baʿzı kötürüm kişiler içün bunun kökini 
pâk [21] yıkayup andan pâreleyüp ve dögüp altı yüz dirheme bin altı yüz dirhem 
[22] bal karışdurup yan başı agrılarından kötürüm olanlara mütevâtir birer mikdâr 
yedürseler [23] maʿcûn tamâm olmadın şifâ bula. Ve kuru yapragın dögüp hınnây-
la başa ursalar göze [24] inmek ʿilletlerin gidere. Yalınuz şerbeti istiʿmâl olınmak 
lâzım geldükde sâhib-i Minhâc [25] kavli üzeredür ki iki dirhemdür. Kavl-i Fûles 
ʿırku’n-nisâya ve bögrege ziyân eder ve [203b] [1] ferce, mesâneye ve nıkrîse ve 
mafâsıla nâfiʿdür, ammâ ʿasel ile yedürmek gerekdür. Ve baʿzılar bögrege ziyân 
[2] eder derler. İllâ şâh-bellût ıslâh eder veyâhûd şîh-i ermenî ve şeker ıslâh eder 
demişler. [3] Bunun bedeli şebrem tohmıdur.

Serbâ: Sermâ dahı derler, Şeyh Dâvud kavli üzere nebîz [4] makûlesidür.

Serâd: Halâldur. Zikr olınmışdur. Ve serâd dahı derler. Şeyh Dâvud kavli üzere [5] 
henüz zikr olındı.

Serâsâd: Penc-engüştdür. Zikr olınmışdur.

Serkâne842: Saʿtere benzer [6] bir otdur. Yaprakları ayvatana gibi olur ve tohmı 
sîsem gibi olur. Eger tohmından içseler ishâl [7] edüp balgamı ve safrâyı çıkarur.

Seretân-ı nehrî: Irmak yengecidür Türkî; Har-çeng [8] Fârisî; seretânâ Süryânî; 
kînâvin Rûmî; kâfînesrâ843 Yûnânî; kâvure Rûmî; alâgûstâ [9] Lâtîn; sâgânûs Rûmî; 

842 N. سرقانه ; H. سرقسانه
843 N. قافينسرا ; H. فاقيلينرا
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kânser Lâtîn; kângıjô İspânya; kânkûs Fırânca; seretân [10] ʿİbrî; pâgûryâ Rûmî; 
derkel844 Hindî; çeng Fârisî; çekceng Şîrâzî; karkînûn Yûnânî; [11] egjenc845 Lâtîn; 
kâbura Efrencî; karkanyô Diskûrîdûs; remyâ846 Hindî; ʿ akrebü’l-mâʾ ʿ Arabî. Tabîʿa-
tı [12] hâr u ratbdur. Aʿlâsı tatlu su yengecidür. Eger yalınuz bundan yeseler yâhûd 
zımâd eyleseler kuduz [13] it taladugına fâʾide eder, sirke ile dahı yedüreler. Ve yakup 
külinden üç buçuk miskâl [14] çıntıyânâyla karışdurup üç gün şarâbla içseler kuduza 
gâyet fâʾide eder. Ve [15] meslûline ve göbek burusına dahı fâʾide eder, husûsan eşek 
südiyle vereler. Ve sovukdan [16] olan ayak ve makʿad yaruklarına ʿasel ile yedürseler 
fâʾide eder ve kelefe ve behaka dahı [17] sürseler zâʾil eder ve ʿ akreb ve böy sokdugına 
yedürüp ve tılâ dahı edeler. Eger yengeci [18] sudan çıkardukları gibi sahk edüp deve 
südiyle agulu cânavarlar sokdugına [19] içürseler şifâ vere. Ve bişürüp şôrbâ gibi sîl-i 
öyken çıbanlara yine fâʾide eder. [20] Ve ak şarâbla içseler mesâne zahmetlerine ve 
ʿusr-ı bevle ve mesâne taşına fâʾide eder, çıkarur. [21] Ve eger râziyâne ve kerefs ile 
bişürüp yeseler ve suyından içseler bevli ve hayzı idrâr eder. [22] Bunun çigini sahk 
edüp suyıla yusalar sâfî edüp ol suyı içseler [23] ve gargara etseler hunnâka ve çene 
agrısına fâʾide eder. Ve yengeç gözini iki günde bir isitmelü [24] kişi tütsi eylese ve 
boynında götürseler isitmesi defʿ ola. Ve et ile şôrbâ edüp [25] öykeninde veremi 
olanlara yedürseler gâyet fâʾide eder ve cimâʿı ve bâhı artturur. Eger engeç [204a] 
[1] karnını yarup ve tuz ile yuyup andan arpa ile bişürüp yeseler öyken [2] veremine 
gâyet müfîddür. Bunı yarup yılan ve gayrı cânavar sokdugına ursalar [3] fâʾide eder 
ve berk şişlere ursalar hall eder. Ve deve südiyle kan tükürenlere külini [4] tîn-i mah-
tûm ve samgla ve kesîrâ ile ve rubbü’s-sûs ile karışdurup yeseler ak [5] ciger veremine 
fâʾide eder. Ve torak otıyla bişürüp gargara eyleseler agulara fâʾide [6] eder. Bunun 
ayakların yemişlü agaçlara asakosalar İbni Baytâr kavli üzere yemişleri [7] dökilür. 
Ve eger memede seretân ʿilleti olan kişilere bunun külini ekseler seretân [8] ʿilletini 
gidere. Ve yengeç yanmasın öyle edeler kim meselâ bir bardaka koyup agzın tîn-i [9] 
hikmet ile kapayup bir gün bir gece tennûrda tura, andan çıkaralar. Baʿzılar bunun 
[10] mesâneye zararı vardur, illâ tîn-i kıbrûsî ıslâh eder demişler. Bunun bedeli kuru 
[11] ola, kendü vezni kadar sadef  kabugınun dögilmişidür derler.

Seretân-ı bahrî: [12] Deniz yengecidür. Fârisîde har-çeng-i deryâyî derler. Asıl 
deryâ yengecine hacerî derler. Ana [13] seretân-ı bahrî ve hacerî dahı derler ki Çîn 
denizinden çıkan aʿlâsıdur. Meselâ bu nevʿ engece [14] havâ tokınıcak taş gibi olur. 
Eger bundan yumşak dögüp ekseler çıbanlardan [15] olan eseri giderür ve gözi tîz 
eder ve dişe sürseler mücellâ eder ve bundan âteşde [16] yaksalar gâyet latîf  olur ve 

844 N. دركل
845 N. اكژنج
846 N. رميا
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tûtiyâya koyup sürme eyleseler gözi kavî eder [17] ve yaralara kosalar kurıdur, gâyet 
müfîddür.

Seretânü’l-mâ: Ahtabôd balıgıdur. Rûmlar ve [18] Efrencîler dahı ahtapôd derler, 
gâyet mukavvîdür. Sâfî zeyt içinde bişürseler ve yeseler [19] müfîddür. Ve bişmezden 
evvel bunı ziyâde dögüp andan bişüreler.

Seretân-ı hindî: [20] Bârid ü ratbdur. Meslûla nâfiʿdür ve bâhı ziyâde eder.

Serfetyûn: Dilkü taşagıdur. Sâtiryûn [21] dahı derler. Hı bâbında husyetü’s-saʿleb 
deyü zikr olındı.

Serhiyûs: Serkiledür. Şeytarac-ı hindî [22] derler. Şın bâbında zikr olınur.

Sirâcü’l-kutrub: Yaldurur ot derler, âteş [23] gibi şaʿşaʿsı vardur ve yebrûhü’s-sa-
nem ve âdem köki ve Süleymân agacı dahı derler, zîrâ Süleymân [24] peygamberün 
yüzügi kaşında bu agaç var idi, ins ve cinne hükm ederdi. Ve baʿzılar sirâcü’l-kat-
rabîl847 [25] dahı derler. Hadm-giyâ Fârisî; estreng848 Fârisî; serʿâd kutrub Süryânî; 
[204b] [1] lûhînûs Rûmî; katûhîtâ Yûnânî; yebrûcü’l-ʿakâd849 ʿArabî; şeceretü’s-sa-
nem ʿArabî; ʿabdü’s-selâm [2] ʿArabî, Türkî; lüffâh ʿArabî; yehîbü’r-rûh Süryânî; 
dûdâyim ʿİbrî; mândıragôrâ Rûmî ve Lâtîn, [3] Berberiyye; elrân Nemse, Mâcar; 
mândırakô İspânya. Bu ot yebrûhü’s-sanem degildür, gayrıdur [4] derler. Ammâ 
iki nevʿ dahı olur. Yebrûhdur ve şeceret-i süleymân bin dâvud (ʿa.m.) ve şeceret-i 
[5] iskender-i zü’l-karneyn dahı derler. Ve Hazret-i Süleymân peygamber bu kök 
ile dünyâyı zabt [6] ederdi derler. Ve baʿzı Yûnân kitâblarında fakîr bir kitâbdan 
terceme ile vâkıf  oldum ki [7] bu ota cin otı derler imiş. Yebrûh deyü ye bâbında 
beyân olına. Âdem sıfatında bir kökdür, [8] cemîʿ endâmı âdeme benzer, yer altında 
bir kökdür. Ayagı üzerine turur, yapragı yer yüzinde it [9] burnı yapragına benzer. 
Kızılca yemişleri de olur. Ammâ bunun içün çok kîl ü kâl etmişlerdür, [10] cümlesin 
tafsîl eylesek bir cüzʾ olur. Ve yapragınun kokusı ʿasel kokusına [11] benzer. Baʿzı 
taglarda olur, ammâ Şâm vilâyetine yakın yerlerde aʿlâsı olur ve Kudüs-i [12] Şerîf 
kurbında Yebrûhî derler bir sahrâda olurmış. Yûnân ve Süryân kitâblarında böyle 
[13] şerh olınmışdur. Bunun çıkarmasınun vakti oldur ki Merrîh hamel burcında ola 
veyâ cedy [14] burcınun yigirmi dördünci derecesinde ola ve Ay Merrîh’e mukârin 
ola veyâ ikisi dahı [15] bir burcda ola. Se-şenbe güni gün togarken ol otı kazup 
dört yanın [16] muʿallak koyalar, birkaç gün karnı acıkmış it getürüp boynına urgan 
baglayup [17] ve bir ucın ol ota baglayup ve ırak yere varup ol iti çagırup etmek [18] 

847 N. القطربيل 
848 N. استرنك ; H. رسرنك 
849 N. يبروج العقاد ; H. يبروح الصعاد
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göstereler, it çekinüp ol otı koparup etmege gelse gerekdür. Ol kelb [19] düşüp ölür. 
Ve Süryân ve Yûnân kitâblarında bu makûle şeyʾi Yebrûh sahrâsından [20] gayrı 
yerde olmaz derler. Ammâ Rûm ili ve sâʾir Anatolı taglarında dahı olursa bu köki 
[21] çıkarsalar kimesneye zarar irgürmez, illâ nefʿi dahı nâkısdur. Ol nevʿine Rûmî 
yebrûh derler. [22] Bunun gece ile ırakdan âteş gibi şuʿlesi olur, yakın geldüklerinde 
gâʾib olur, [23] ammâ âteşinün şuʿlesinden ol yebrûh maʿlûm olur. Bunun nefʿi evvelâ 
şîrînlik [24] içündür, baʿde mâlihûlyâ ve fâlice ve lakveye ve cüdâma ve ʿ akıl karışdur-
dugına ve sarʿa ve nisyâna [25] fâʾide eder. Bir kimesne bunun mikdârından azacık 
yemişi ile sahk edüp ve zanbak yagıyla [205a] [1] alınlarına ve kaş üzerine dürtseler 
pâdişâhlara ve beglere varup anlar huzûrında şîrîn [2] görinmekle mukarreb ola. Ve 
yemişini kızarmazdan mukaddem alup ve dögüp gül yagıyla ʿavratlar [3] karnına ve 
arkasına sürseler oglan düşürmekden emîn olalar. Ve çiçeginden dahı [4] açılmadın 
bir goncasın alup ve kettân bezine sarup ve yedi reng yün [5] iplik ile uçuk tutan 
oglancıklarun boynına asakosalar mâdâm ki boynındadur [6] zahmetden emîn ola. 
Ve açılmış çiçegini dögüp zeyt ile kavursalar ol zeytden [7] ʿavratlarun karnına sür-
seler togurmayan ʿavrat fi’l-hâl togura. Ve kökini evde [8] buhûr eyleseler ecinneye 
nâfiʿdür, tagılurlar. Ve ʿ akıl karışup hezeyân söyleyenlere [9] ve beyhûde vâkıʿada fer-
yâd edenlere ve hayâl görür kimesnelere ve her-bâr havf  çeken [10] oglancıklara ve 
sâʾirlere bundan buhûr eyleseler nâfiʿdür. Ve bunun kökinün bir pâresini [11] âdem 
derisine sarup götürseler veyâhûd yalınuz kökini götürseler suya gark olmaya [12] 
ve suya batmaya ve evde yanmaya demişler ve ok geçmeye ve kılıç kesmeye ve 
ugrıdan ve harâmîden [13] emîn ola. Ammâ Firenk ve Rûm tabîbleri kitâblarında 
bir mikdâr âdem derisiyle götürseler [14] yıldırım şerrinden emîn ola demişler, zîrâ 
bu otun âteşi vardur, gayrı ʿârız yıldırım [15] âteşi bunun yanında bâtıl olur derler. 
Ve ay tolu iken bir pâresin götürse [16] ana kimse gazab etmeye ve muhabbet edeler. 
Fûles hekîm kavli üzere budur kim İbni Baytâr [17] kavli gibi bu otun ʿalâmeti budur 
kim gece olıcak agacınun kabugı âteş gibi ışılar. [18] Eger kurusa ışılamaz yaʿnî şaʿ-
şaʿsı olmaz. Isladup beze sarakosalar yine [19] âteş şuʿlesi evvelki gibi olur, ışılaması 
ol ecildendür derler. Bunun ırakdan [20] görenler âteşini baʿzılar ʿârız degildür, âteş 
gibi hâssa kendüdendür derler. Muhammed bin Temîmî der kim [21] bu âteş göri-
nilmek hâleti serv agacı kökinde dahı olur der kim ben tecribe eyledüm, [22] mâdâm 
kim yaş idi âteş şuʿlesi verür der ve sultânî sögüd kökinde dahı âteş [23] olur der. 
Takvîm kavli üzere sirâcü’l-kutrub katı ziyâde nâfiʿdür ve hukne eyleseler [24] nezf-i 
deme ve bagırsak yaralarına dahı müfîddür ve yaralara ekseler müfîddür. Mikdâr-ı 
şerbeti [25] bir dânkdan yarım dirheme degindür. Ziyâdesinün öykene zararı vardur, 
illâ kesîrâ ıslâh [205b] [1] eder. Bunun bedeli yebrûh köki veyâhûd lüffâh dedükleri 
çiçekdür veyâhûd bir buçuk kadar Rûmî [2] yebrûhdur yâhûd bâd-âverd dikenidür 
ki şükâʿî derler, maʿrûfdur.
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Serv: Selvi agacıdur [3] Türkî; azâd-yermek850 ʿArabî, Fârisî; servînâ Süryânî; 
kîferûsiyûn Rûmî; bargârûn [4] Yûnânî; fikâris Yûnânî; alberî851 Hindî; behrâm 
harâ852 Süryânî-yi kadîm; tubîk853 Lâtîn; supressû [5] Lâtîn; cibârissyâ Rûmî; supresen 
Nemse; felmevîrûn854 Süryânî; sipresin İspânya; [6] siprîs Fırânca; âzer855 ʿİbrî. Serv 
agacınun tabîʿatı ikinci derecededür. Baʿzılar harâret [7] ve yübûsetde muʿtedildür, 
baʿzılar bâriddür dediler. Tuʿmınun harâreti ve ʿ ufûneti ve harâkatı ve kabzı [8] vardur 
ve varakı kâbız ve muhallildür. Kanı keser, ʿufûneti giderür. Kavl-i Râzî bunı yalınuz 
yâhûd [9] arpa unıyla zımâd edeler, humre ve nemleye ve gözde olan issi şişlere nâ-
fiʿdür. Eger bunun [10] yapragını ve dallarını ve cevzini buhûr eyleseler haşerât kaçar. 
Ve külini âteş yakdugı yere [11] ekseler ve yaş yaralara dahı fâʾide eder. Ve yapragı 
kasık yarugına fâʾide eder, şöyle kim [12] zımâd edeler, gâyetle müfîddür. Eger bunun 
agacını sahk edüp azacık mürr katup içseler [13] kavuga inen yaramaz hıltları çıkarur 
ve bevl tutulmasına fâʾide eder. Ve kozagını yaş [14] iken iki dirhemin şarâbla içseler 
kan tükürmege nefʿi vardur ve bagırsak çıbanlarına ve artık [15] hıltdan karında olan 
çıbanlara fâʾide eder ve ʿusr-ı nefese ve öksürüge fâʾide eder. Ve bişürüp [16] suyın 
encîr ile karışdurup katı şişlere ursalar münâsibdür ve burun içinde [17] olan artık ete 
ursalar giderür. Ve sirke ile bişürüp andan termiye baklasıyla [18] karışdurup tırnakda 
olan aklık ʿilletine ursalar ve kûlunc içün agrısı [19] üzerine yaku eyleseler giderür. Ve 
mûm ve tatlu zeyt ile miʿdeye ursalar kuvvet [20] verür ve makʿada dahı ursalar sovuk 
alanlara ve iç sancusına ve bevâsîr şiddetine nâfiʿdür. [21] Ve bişürüp sirke ile agızda 
tutsalar diş agrısın gidere. Bunun cevzinün [22] ve samgınun bâkî tafsîlleri cim bâbında 
cevzü’s-serv ve sad bâbında samgü’s-serv deyü [23] zikr olınur ve ʿayın bâbında dahı 
ʿilkü’s-serv deyü zikr olınur. Bunun bedeli yarusı [24] kadar nâr kabugı ve kendü vezni 
kadar kızıl anzurûtdur. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemden [25] iki dirheme degindür. 
Ziyâde yeseler ak cigere ziyân eder, illâ cümle samg makûlesin [206a] [1] ıslâh eder.

Serv-i cebelî: Tag servisidür kim ʿarʿar deyü ʿayın bâbında zikr olınur. [2]

Sirinc: Yanmış üstübecdür. Kurşunı yakup sülügen ederler, kızıl olur. [3] Üsrübenc 
dahı derler, elif  bâbında zikr olınmışdur. Fars vilâyetinde isfîdâc-ı sürh-i sûhte [4] 
derler Fârisî; isrinc gûnîsâ856 Süryânî; singerf  Fârisî; sirmencâ857 Süryânî; [5] ûsâ-

850 N. اذاديرمك ; H. اذاويرمك 
851 N. البرى
852 N. بهرام هرا
853 N. تبيق ; H. بتيق
854 N. فلمويرون
855 N. اذر ; H. اور
856 N. اسرنج كونيسا
857 N. سرمنجا
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fiyûn Rûmî; rufûtpâris858 Yûnânî. Bunun kuvveti şâdeneden artıkdur. [6] Tabîʿatı 
bârid ü yâbisdür ve kâbızdur. İç yagıyla yâhûd lisânü’l-hamel suyıyla hukne etseler 
[7] bagırsak yaralarına fâʾide eder. Ve zeyt ile merhem etseler yaralarun çürük etle-
rin yer, [8] pâk eder ve kanı tutar. Ve âteş yanugına dahı bunun merhemin istiʿmâl 
edeler, gâyet [9] nâfiʿdür. Mim bâbında merhemlerde zikr olınur.

Sifend: ʿÛd-ı belesân deyü ʿayın bâbında zikr olınur. [10]

Sîsâliyûs: Bednuz gözi derler. Sâsâliyûs Rûmî; sîsâliyûs ʿArabî [11] ve Efrencî 
ve Rûmî; sîsâlî Tâliyân; tarzîlûn Yûnânî; sîsâlî Lâtîn; sîsâliyûs [12] ʿavâm; estîzek859 
Nemse; sermûntâ860 Fırânca. Buna baʿzı yerlerde Türkçe bednuz gözi [13] derler. 
Encüdân-ı rûmî ve tohmına kâşem-i rûmî derler, ammâ baʿzılar encüdânun ber-
rîsidür [14] demişler yaʿnî kasnı agacınun yabânîsidür. Aʿlâsı Rûmîdür ve beyâzdur. 
Yapragı râziyâne [yapragına] [15] benzer, depesi torak otına benzer, köki kuvvet-
lüdür. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür, [16] muhallil ve mülattıfdur. Evcâʿ-ı 
bâtıneyi sâkin eder ve müncemid olan balgamı zâʾil eder ve safrâdan hâsıl [17] olan 
zararı defʿ eder ve arka ve yan başı agrılarına ve rebv ʿilletine ve zîku’n-nefese [18] 
ve eski öksürüge gâyet nefʿi vardur. Eger kaynadup suyın içseler ve eger maʿcûn 
eyleseler [19] miʿdeye kuvvet verür ve cemîʿ insânun ve hayvânun karnındagı kurdı 
düşürür ve hamlini [20] düşürür, ammâ toguracak zamânında verseler âsân togura 
ve nifâs agrılarına fâʾide eder. [21] Ve tohmını şarâbla içseler taʿâmı hazm etdürür 
ve iç agrısına ve isitmelere fâʾide eder. Ve biberle [22] ve şarâbla sovuk geçdügine 
içürseler ʿilletden emîn olalar. Ve İbni Baytâr kavli üzere koyun [23] ve keçi ve sâʾir 
hayvânlarun dişisine yedürseler döli çok ola. Ve bunun insâna [24] suyın içürseler 
bevli ve hayzı yüride. Ve tohmından üç dirhemin on güne degin mey-puhtencle 
[25] içseler bögrek agrısın giderür. Takvîm kavli üzere sarʿa ve sinir emrâzına ve 
müncemid olmış [206b] [1] balgama ve yelden olan sancuya ve ʿusr-ı bevle ve 
ihtinâk-ı rahme ve bögrek agrısına ve arka agrılarına [2] mikdâr-ı şerbeti buçuk 
dirhemdür. Ziyâdesinün öykene zararı vardur, illâ bertânîkî ıslâh eder. [3] Bedeli 
fatrâsâliyûndur.

Setrûniyûn: Yapagı sâbûnı derler bir otun kökidür. Buna kündüs [4] derler ve 
kündüş dahı derler. İhtiyârât’da kavl-i müʾellif  kündüşün bir nevʿidür kim ana [5] 
âzeryûn derler, elif  bâbında zikr olınmışdur. Ammâ İbni Baytâr kavli üzere bu bir 
otdur kim [6] incecik budakları olur ve birbirinden ırak olur ve yapragı kızıl renglü 
olur, ak [7] çiçekleri olur. Tereke arasında çok biter, kokusı eyü olur ve kökleri uzun 

858 N. رفوطپارس ; H. رقوطپارس
859 N. استيزك
860 N. سرمونتا
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ve ak [8] olur. Türkler bununla yapagı yurlar. Kökinden buçuk dirhemini istiʿmâl 
ederlerse bevli idrâr eder [9] ve çene agrılarına ve ʿusr-ı nefese ve eski öksürüge ve 
yerakâna fâʾide eder. Eger câvers ve kebere köki [10] ile içseler taşları kırup bevl ile 
çıkarur ve talak şişlerine dahı müfîddür. Ve ʿavratlar [11] öninde götürseler hayz 
kanın idrâr eder ve içinde oglanı öldürür, çıkarur. Ve un ile [12] ve sirke ile yaku 
eyleseler çıbanlu uyuza dürtseler giderür. Ve göz şâflarında istiʿmâl [13] eyleseler 
gözi göregen eder. Ve sahk edüp balla karışdurup buruna tamzursalar [14] başda 
olan hıltları indürür, çıkarur. Bunun bir dânk kökinden yigirmi dâne kemmûn ile 
[15] ezseler lakve olan kişilerün burnına tamzursalar zahmetin giderür, ıslâh eder.

Setîʿûn861: [16] Zûferâ deyü ze bâbında zikr olınmışdur.

Setrâtbûs: Su yosunıdur. Köki olmaz, su yüzinde [17] peydâ olur. Yapragı bâd-
renbûyeye benzer ve naʿnâdan büyücek olur. Tabîʿatı bârid ü ratbdur. [18] Bundan 
içseler bögrekden sızan kanı tutar. Ve sirke ile yaku eyleseler yaralarun şişlerin [19] 
giderür ve balgamî şişlere fâʾide eder. Balgamî nıkrîse deryâ yosunı bulınmazsa 
bunı uralar. [20]

Setrâk: Setvâk dahı derler, zurunbâddur. Ze bâbında zikr olınmışdur.

Suttâh: Yeryüzinde [21] döşenmiş ota suttâh derler. Meselâ harşâ gibi ve anun 
emsâli gibi.

Sitrekâ: Mîʿa-ı sâʾile [22] deyü mim bâbında zikr olınur.

Setâriyûn: Karistârîyûn derler ki Fârisîde berberân derler [23] bir yaprakdur. Ta-
bîʿatı hâr u ratbdur. Sovuk çıbanları giderür, dögüp üzerine kosalar. [24] Ve ʿakreb 
sokdugına yaku edeler ki agrısın sâkin eder.

Setâhînus: Farâsiyûna [25] benzer bir ak otdur. Farâsiyûndan yapragı uva-
cık. Yûnânîler senderîtis derler, Endülüs’de [207a] [1] kâre derler, Süryânîler 
ermîkân862, Lâtîn gâle firişte863, Rûmîler îrâkliyâ derler. Ve bir nevʿi dahı [2] olur, 
senderîtis agriyâ derler yaʿnî berrî nevʿi demekdür. Bir otdur ki taglarda ve berk 
[3] yerlerde olur. Tabîʿatı üçünci derecede hârdur. Bevli ve hayzı yüridür ve oglanı 
düşürüp [4] çıkarur. Ve bişürüp suyın içseler hafakâna fâʾide eder ve yüregi kavî eder 
ve ökçe [5] agrılarına nâfiʿdür ve kuduz taladugına bundan yedürüp kusdursalar 
fâʾide [6] eder. Ve zeyt ile kaynadup diş agrısına fâʾide eder ve mâlihûlyâ ve cemîʿ 
sevdâvî [7] emrâza muvâfıkdur.

861 N. سطيعون
862 N. ارميعان ; H. ارميقان
863 N. غاله فرشته
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Setbûs: Cülnârdur. Cim bâbında zikr olınmışdur.

Suʿûd: Burna tamzuracak [8] eşyâdur. Mürekkebâtda tafsîl olınur.

Suʿâlî: Öksürük otıdur. Fe bâbında fenceyûn deyü [9] zikr olınur.

Suʿd: Topalak derler bir kökdür. Türk-i kadîmde topalak derler. Suʿd Türkî; [10] 
müşk-i zemîn Fârisî; siperus Lâtîn; vutdû gâlgân Nemse, Mâcar; çûnibâ İspânya; [11] 
sûfet864 Fırânca; sehlâ865 Süryânî; kîfrûn Rûmî; dîskîtûn Yûnânî; kîsâris [12] Yûnânî-
yi kadîm; vîgânî Hindî; lehîs866 Süryânî-yi kadîm; kîfâris ehl-i magrib; yâsmâmet [13] 
Berberiyye; beşmûsâ867 Berberiyye; pence Lâtîn; arûsîtarûn Kadîm; ve arûsîtarûn 
Diskûrîdûs, Kadîm; [14] cîber Efrencî. Suʿd birkaç nevʿ olur. Bir nevʿi dahı vardur, 
kumlu yerlerde biter. Şîrâz’da [15] ana suʿd-ı rîkî derler, kum suʿdı demekdür. Ve 
kurkurûn dahı [suʿd ] demekdür. Ve bir Hindî suʿdı [16] dahı vardur. Eger çigneseler 
zaʿferân rengi gibi rengi çıkar. Suʿdun aʿlâsı Kûfîdür ki hoş-bûy [17] olur ve tolu olur. 
Andan sonra Hindîdür kim içerüsi beyâz ola. Tabîʿatı evvel derecede [18] hâr ve 
ikincide yâbisdür, kızardıcıdur. Eger bunı yumşak dögüp onılmaz çıbanlara ekseler 
[19] onılda. Ve yeseler bevli yüridür ve kavukda olan taşı çıkara ve hayzı yüridüp 
indürür, [20] ʿakreb sokdugına fâʾide eder ve rahm sovuklıgına ve agzı yumuldugına 
ki ihtinâkü’r-rahm [21] derler, fâʾide eder. Ve kurusın sahk edüp agız çıbanlarına ve 
âkile çıbanlarına fâʾide eder. [22] Menevîş yagıyla içseler ʿaklı ziyâde eder ve levni 
gökçek eder, bevâsîre fâʾide eder, [23] agız kokusın hoş eder ve dâʾim olan istirhâya 
ve kulâʿ ki agızda olur, ana dahı fâʾide [24] eder ve katarât-ı bevle müfîddür. Cigeri ve 
miʿdeyi kızdurur ve burun kokuların giderür ve diş [25] diplerin muhkem eder, ʿakıl 
ve hıfzı artturur, eski isitmelere ve bevâsîre müfîddür, sinirleri kavî [207b] eder. 
Bundan iki dirhem istiʿmâl olınur, ziyâde yememek gerek, zirâ kanı kurıdur. Katı 
[2] çok yerler ise kan kurutdugından gayrı cüzâm marazı getürür. Eger iki dirhemin 
şarâbla [3] içseler, eger namâz-bûr ve eger gayrıdur, çıkarur. Ve yemege katup yese-
ler gerü yine bu fâʾide eder. Ve yaku [4] edüp miʿdeye ursalar yâhûd içseler kusmagı 
menʿ eder. Ve zift ile karışdurup [5] beneklere ursalar giderür. Kavl-i İshak ak cigere 
ziyân eder, illâ enîsûn ıslâh eder. Ve öksürüge [6] ve bogaza ziyân eder, illâ şeker ve 
sandal katalar, ıslâh eder. Bunun bedeli dârçîn ile [7] egirdür.

Saʿter: Sad bâbında saʿter deyü zikr olınur.

Saʿdân: Demür dikeni nevʿindendür dediler. Baʿzılar [8] ana benzer ve yapragı dahı 
benzer derler. Şeyh Dâvud kavli üzere ishâle ve zahîre nâfiʿdür. [9]

864 N. سوفت; H. سوشت
865 N. سحال 
866 N. لخيس ; H. مجتس
867 N. بشموسا ; H. بشموثا
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Sagber: Kuzgun otıdur, serhîs derler. Zikr olınmışdur.

Sagbîn: Ve zagbîn dahı [10] derler ki sekbînecdür. Henüz zikr olınur.

Sefercel: Ayvadur Türkî; âbî Fârisî; bih Fârisî; [11] sepârgelî868 Süryânî; kîdônî 
Rûmî; sefrûyâ Yûnânî; kidônîlâ mîlâ Yûnânî-yi kadîm; bersîkâ mîlâ [12] Dîskûrîdûs; 
kizôniyâ Afrîkî; sefrûlîm869 ʿİbrâniyye; bih Kürd; kotônyâ Efrencî; kuyuten Nem-
se; [13] kôtônân Lâtîn; memrîliyô İspânya; kuvantîn Fırânca; habûs beristîn ʿİbrî. 
Aʿlâsı [14] büyük ve yetişmiş ola. Tabîʿatı evvel derece âhirinde bârid ve baʿzılar 
ikinci âhirinde ve baʿzılar üçüncide [15] bârid dediler. Baʿzılar harâret ve bürûdetde 
muʿtedildür derler. Ekşisi kâbızdur, tatlusı bevli [16] idrâr eder, çiçegi dahı böyledür. 
Ayva karından kan-ı fezalâtı menʿ eder ve tutar. Ve suyı [17] kan tükürene nâfiʿdür 
ve intisâbü’n-nefes ve rebve ve humâra ve kayʾ içün dahı nâfiʿdür [18] ve susuzlıgı 
dahı keser. Miʿdeye kuvvet verür, suyı dahı miʿdeye ziyâde [kuvvet verüp] [19] bevli 
akıdur. Eger yemişler ile bişürürlerse idrârı ziyâde olur ve zûsentâriyâ [20] ʿilletine 
dahı fâʾide eder ve akan kanları gerü tutar ve harkatü’l-bevle dahı müfîddür, ammâ 
suyını [21] zekerün delügine tamzursalar. Eger bunı taʿâm üzerine yeseler karnı yüri-
dür, ammâ taʿâmdan [22] evvel yeseler tabîʿatı habs eder. Bunun bişmişinden hukne 
eyleseler makʿad ve rahm şakâklarına [23] fâʾide eder. Ve ayvanun kokusı kalbe ve 
dimâga kuvvet verür ve kayʾ ve gaseyânı keser. Eger [24] bundan çok yeseler sinir 
agrıları ve bagırsak sancusı ve belki kûlunc getürür. Ve hâmı hazm [25] olmaz, ammâ 
yaş hurmâ ve ʿasel ıslâh eder. Ve ayva şarâbı şın bâbında zikr olınur. [208a] [1]

Sifend-i sefîd: Ak hardaldur. Hardal-ı sefîd deyü hı bâbında zikr olındı.

Sefâzîkûs: Yabân [2] soganı nevʿindendür. Tabîʿatı hâr u yâbisdür ve müshildür. 
Bişmiş ve çig yerler. Her yerde olmaz. [3]

Sefendûliyûn: Yabân kemmûnıdur. Kemmûn-ı berrî deyü kef  bâbında zikr olınur.

Sefn870: Hurmâ betmezidür. [4] Fârisîde seylân derler. Kavl-i İhtiyârât ʿasel-i ratb-
dur. ʿArabda dibs derler. Dal [5] bâbında dibs deyü zikr olınmışdur.

Süfûf: Süfûflar ve tozlardur. Mürekkebâtda tafsîl olınur. [6]

Sıkôlôfendiriyûn: Talak otı derler, kırkayak otı dahı derler. Ve ekser besfâyic 
yanlarında [7] kayalarda biter. Sıkôlôbendiriyâ dahı derler, kırkayaklu demek olur. 
Yapragı kırkayaklu dedükleri [8] sarı çıyana benzer. ʿArabda ol çıyana erbaʿa ve 
erbaʿûn derler. Bu otun baʿzı esnâfı [9] ve baʿzı ismi baʿzılar kavli üzere iskûlûfender-
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yûn deyü elif  bâbında zikr olınmışdur. [10] Ve buna Türkler kırkayak derler ve altun 
otı dahı derler, ammâ bu bâbda menfaʿati zikr olınur. [11] Buna Fârisîde giyâh-ı 
câlînûs derler. Yûnânîler iskîlinus ve saklînûs ve eslînûn [12] ve fetârîk dahı derler ve 
Magribîler cinciyâse, ʿArabîde sâkıbü’l-hacer derler. Ekser etibbâ ʿakrabân [13] der-
ler ve baʿzı etibbâ sıkôlôkandırâ ve Rûm ve Lâtîn asplenum ve İspânya dûrâterbiyâ 
[14] ve Fırânca setrâk871. Ve zikr olınan ot kurda benzer. Meselâ bu otun dalları ve 
çiçegi [15] olmaz, yapragı besfâyic yapragı gibi olur ve dipcigezi kızılca olur. Yapragı 
içinde sarıca [16] kurda benzer bir şeyʾ olur, tohmı ol şeyʾdür. Şîrâz’da buna zen-
gî-dârû derler. Tabîʿatı [17] evvel derecede hâr ve ikincide yâbisdür. Baʿzılar harâret 
ve yübûsetde muʿtedil dediler. [18] Latîf  ve muhallildür. Talaka ʿazîm nefʿi vardur ve 
bögrekde ve kavukda olan taşları tagıdur [19] ve talak katılıgın yumşadur. Yapragını 
sirke ile bişürüp kırk güne dek müdâvemet [20] edüp içeler, mücerrebdür ve talak 
üzerine yaku etseler dahı münâsibdür. Eger ʿavratlar bunı [21] yalınuz ve baʿzılar ka-
tır talagı ile boynında götürseler aslâ yüklü olmazlar, ammâ ay âhirinde [22] ki ayun 
sabâh ve ahşam görinmedügi yigirmi tokuzuncı veyâhûd otuzuncı gün gerekdür. 
[23] Dîskûrîdûs kavli üzere yerakâna ve ınçkıruga ve ʿırku’n-nisâya ve felc ve lakveye 
[24] ve vesvâs-ı sevdâvîye ve sarʿa nâfiʿdür. Bundan iki dirhem istiʿmâl olınur, ammâ 
kalbe [25] ve miʿdeye zararı vardur, İllâ mastakî ıslâh eder. Baʿzılar mesâneye muzır 
derler, illâ ʿasel ıslâh [208b] [1] eder. Bunun bedeli iki kendü kadarı kemâderyûs ve 
baʿzılar kendü kadarı kebere köki [2] kabugı bedeldür dediler. Bunun bir nevʿi dahı 
olur, ol dahı bu tabîʿatdadur. Bir küçük sogana [3] benzer. Bu otun bir mikdârın bir 
hınzîre yedürmişler, andan öldürüp karnın yarup [4] içinde aslâ talakı bulınmamış-
dur derler. Takvîm kavli üzere mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür. Ve [5] miʿdeye zararı 
vardur, illâ gül yapragı ıslâh eder. Ve bedeli gâfis[dür].

Sakmûniyâ: Türkçe [6] kara südlügen derler ve mahmûde dahı derler. Zekûniyâ 
Fârisî; yâhîrâ Süryânî; berhîrâ872 Süryânî; [7] dîkerdeye873 Lâtîn; sıkâmînû Rûmî, 
Lâtîn; sıkâmônis Rûmî, Lâtîn; iskâmôniyâ [8] Rûmî, Lâtîn; sâkâniyûn Yûnânî. 
Yetûʿât envâʿındandur. Leblâba benzer bir yaprakdan [9] alurlar, ol otun südidür. 
Müncemid olup samg gibi olur. Sakmûniyâ ve mahmûde derler. [10] Çiçegi ak 
olur. Aʿlâsı Antâkıyye’nündür, yegni olmakdur, meselâ elde ovsalar tez hakk [11] 
ola ve suda hall ola ve süd gibi beyâz ola. Ammâ südi siyâh veyâ sarı olursa [12] 
berk olur, barmak ile hurd olmaz, ol nevʿi yaramazdur. Ve bunı tâ ki alma veyâ 
ayva içinde [13] büryân edüp ve terbiye etmeyince istiʿmâl etmeyeler, terbiyesiz 
mahmûde istiʿmâli câʾiz degildür. [14] Bunun bir nevʿi terbiyesi dahı böyle olur ki 
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alma veyâ ayvanun için oyup ve sakmûniyâyı [15] içine koyup agzın kapayup ve 
kettâna sarup ve andan hamîre sarup [16] tennûrda nerm âteş ile bişürüp andan çı-
karup gölgede kurudup istiʿmâl [17] olına. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür, 
baʿzılar ikincide demişler. Ve baʿzılar terbiye [18] olmamışun harâret ve yübûseti 
dördüncidedür ve muhrikdür dediler ve baʿzılar ikincide demişler. [19] Harâreti 
yübûsetinden artıkdur. Baras ve behaka ve kelefe tılâ olınsa müfîddür. Bunı eger 
sirke ile [20] bişürüp ve arpa unıyla yaku eyleseler ʿırku’n-nisâya fâʾide eder. Eger 
yün ile ʿavratlar [21] götürseler oglancıgı öldüre ve çıkara. Ve bal ve zeyt ile hûre ve 
yenür başlara [22] dürtseler ıslâh eder. Ve sirke ile bişürüp çıbanlu uyuza dürtseler 
giderür ve [23] sirke ile eski baş agrısına sürseler giderür. Eger bundan bir yâhûd 
iki dânkı [24] mâʾü’l-karâtîn ile içseler safrâyı ve yelmeşik balgamı ishâl eder. Ve 
sakız ile çekirdegi çıkmış [25] ayva içinde bişürüp ol ayvayı yeseler zahmetsiz ishâl 
eder. Eger sakmûniyâ agacınun [209a] [1] kökini dögüp barasa ursalar giderür. 
Ve zencebîl ve enîsûn ve biber ve tuzıla karışdurup [2] istiʿmâl eyleseler miʿdeye 
ziyân etmeye. Ve sabr ve ʿûd ve mastakî ile karışdurup istiʿmâl [3] eyleseler miʿdeye 
ziyân etmeye. Sovuk mizâclu kişilerün miʿdelerine kuvvet verür. Sakmûniyânun [4] 
kuvveti otuz yıla degin bâkîdür. Eger kırk [yıl] geçmişinden altı arpa agırı içseler 
bevli fi’l-hâl [5] yüride. Eger aç karnına üç arpa agırı kadarı berâber türbüd ile 
içseler karnında kurtlarun [6] envâʿın çıkarur. İllâ zaʿîf  cigere ziyân eder, ammâ 
nişâsta ve enîsûn ile ıslâh [7] olına. Eger bunı hatâen ziyâde yiyüp ıztırâb verse ʿilâ-
cı ayran içüreler ve alma [8] sıvıkı ve ayva rubbı ve rîbâs rubbı ve summâk vereler, 
yiye. Minhâc kavli üzere bunun [9] bedeli üç vezni kadar hurûdur demişler ammâ 
baʿîddür, zîrâ tıb kitâblarında buna bedel yokdur [10] demişler. Baʿzılar sakmûniyâ 
bulınmasa yine kendü agacınun köki bedeldür demişler, bu câʾizdür [11] veyâhûd 
türbüd bedel olur.

Sakâkul: Eşkâkîl deyü elif  bâbında zikr olınmışdur ve şın [12] bâbında dahı şakâkul 
deyü zikr olınur.

Sekirât: Misvâk agacı habbı derler. Elif  bâbında [13] misvâk, erâk deyü zikr olın-
mışdur.

Sekâle: Mûsâ böcegi derler. Rûmlar sakâlibe derler [14] ve jejîkâ dahı derler ve 
Lâtîn lisânı üzere sekâzâ derler ve İspânya’da segâderâ874 [15] derler. Eger bu böcegi 
biber ile içseler kûlunca gâyet nâfiʿdür. Eger yalınuz içseler mesâneye [16] ve ʿusr-ı 
bevle Câlînûs ve Lâtîn kitâbları kavli üzere müfîddür. Bundan üç dânesin [17] içeler.

Sukûrdiyûn: Yabân sarmısagı. ʿArabda sûm-ı berrî derler. Uskûrdiyûn deyü [18] 
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elif  bâbında zikr olınmışdur. Ve şukûrdiyûn dahı derler, ol dahı zikr olınur. Bunun 
[19] tabîʿatı dördüncide hâr u yâbisdür. Mülattıf  ve müfettihdür. Yaramaz yaralara 
ʿazîm nefʿi vardur, [20] ıslâh eder ve bozılmış sinirlere dahı fâʾide eder. Bâkî menfaʿati 
dahı zikr olınur. [21]

Sıkôlôfendiriyâ sâlasa: Deniz kırk dört ayaklusı derler. Rûmca dahı deniz hay-
vânı demekdür. Eger zeyt [22] ile bişürüp ol zeyti başa dürtseler fi’l-hâl saçı döke ve 
gövdeye sürseler [23] giciyik eder. Mâlâ Yesiʿ kavli üzere sebʿ ü sebʿîn dahı derler.

Sakankûr: Sakankûr balıgıdur [24] Türkî; mâhî-yi sakankûr Fârisî; cerdâbâdîbles875 
Süryânî; sakânkûryû Rûmî; iskânkûr [25] Yûnânî; hârkâfânîlûs Yûnânî; bervîbâlîs 
Yûnânî; verel-i mâhî ʿArabî, Fârisî; [209b] [1] sakankus ʿArabî; iskankûs Lâtîn, 
Rûmî; istinkô İspânya; azkankûs [2] Efrencî; sâkankûr ʿİbrî. Timsâh neslindendür. 
Bunun göbegi ve erkegi aʿlâdur. Hattâ sürre-i [3] sakankûr derler. Sakankûr Mı-
sır Nîl’inde olur. Timsâh neslindendür derler. Sâʾir aʿzâsından [4] göbegi yegdür 
ve yaz faslında heyecânı vaktinde sayd olınan sâʾir zamânda sayd olınandan [5] 
yegdür. Tabîʿatı ekser etibbâ kavli üzere ikinci derecede hâr ve evvel derecede 
yâbisdür. [6] Cimâʿdan el çekmiş kişilere nâfiʿdür. Ekser şarâbla göbegini içürüp ve 
maʿcûnın dahı [7] ederler, mahallerinde zikr olınur. Ve bögregi yagı dahı aʿlâdur. 
Sakankûr, menîyi ve şehvet-i cimâʿı [8] kavî ve ziyâde eder. Ve sovukdan olan sinir 
agrısına mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. [9] Ammâ başa ziyânı vardur, illâ ʿasel 
ıslâh eder. Ve eger şehvet-i bâhı ziyâde harekete getürürse [10] mercimek şôrbâsı ve 
tatlu mârûl yiyeler. Hikâyet ederler ki sakankûr Mısır Nîl’inde olur, [11] taşra çıkup 
kumda yavrılar. Eger Nîl’e giden yavrısı timsâh olur ve karada [12] kalan sakankûr 
olur. Erkek ve dişisi dahı togurur derler. Ve sâhib-i Câmiʿ’den [13] İhtiyârât-ı Be-
dîʿiyye sâhibi hikâyet eder ki kış eyyâmında beyâbânî dilkü bunı görüp [14] üzerine 
varur, sayyâdlar andan bilüp bulurlar, dilküyi ve sakankûrı, ikisini bile [15] sayd 
ederler. Ve sakankûr hem suda ve hem karada gezmege kâdirdür. Ve etibbâ-yı 
selefün [16] ittifâkı bunun üzerinedür ki Remle ve Saʿîd deryâlarında ziyâde bulınur 
derler. Sakankûr [17] kelere benzer, karada ve denizde gezdügiyçün Fars vilâyetinde 
sakankûra verel-i mâhî derler. [18] Fars’un baʿzı vilâyetlerinde verel-i mâʾi demişler. 
Ve keler ile sakankûrun farkını bilmek [19] dileseler evvelâ sakankûr Nîl’e karîb olur 
ve sakankûr başı ince ve kelerün [20] yassı olur ve derisi haşîn olur ve sakankûr rengi 
ablak olur, meselâ ak ve siyâh [21] ve yeşil ve sarı ile olur, ammâ kelerün alacası boz 
ve kırmızı olur ve sarı olur. [22] Ve Muhammed Temîmî’den hikâyet olınur ki bir 
sakankûrun erkeginün başında şâh gibi iki [23] zekeri olur ve dişisinün iki ferci var, 
başındaki şâhı ile cimâʿ eder imiş der [24] ve iki zekerlü erkek sakankûr gördüm, 
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der. Husyesi dahı iki idi ve kuyrugı bir idi ve [pes iki] [25] ferclü sakankûr olur 
der. Ve sakankûr, kum içinde yigirmi dört mikdârı yumurda togurup [210a] [1] 
andan sakankûr togar derler ve gıdâsı, anası su balıgı ve beyâbânî, küçük, ısırıcı 
cânavarcükler [2] dahı yedürür derler. Ve hikâyet ederler ki sakankûrı sayyâdı sayd 
eyledükde sakankûra elbette [3] yetişürse sayyâdı ısırup ve suya kaçmaga çalışur. 
Eger suya yetişürse [4] hoş, eger yetişmezse sakankûr fi’l-hâl tebevvül edüp kendü 
bevline bulanur ve kurtılur; [5] ammâ sayyâd helâk olur. Eger dahı evvel sayyâd 
suya yetişürse sayyâd kurtılup [6] ve sakankûr suya yetişmedügiyçün ve bevline 
bulanamadugıyçün fi’l-hâl başı üstine [7] yıkılup helâk olur. Ve derler ki tâze 
sakankûrdan kurumış ve tuzlanmış [8] sakankûr yegdür. İssi mizâclulara çok eyü 
degildür, ammâ sovuk mizâclulara nefʿi artıkdur. Bunun [9] asıl mikdâr-ı şerbeti bir 
miskâldür, ammâ baʿzılar baʿzı devâlar ile üç miskâle degin câʾiz [10] görmişlerdür, 
ammâ herkesün mizâcına göre vermek yegdür. Ve bunun göbeginden kuyrugına 
[11] varınca olan aʿzâsı yukaru tarafından yegdür. Ve bunı yedürmek lâzım gelse 
mizâcına [12] ve vaktine göre vereler ve eski şarâbla veyâhûd mâʾü’l-ʿasel ile veyâ 
mey-puhte yâhûd bişmiş [13] kurı üzüm nakîʿi ile veyâ rûfidân yumurda sarusıyla 
yedüreler ve gâhî bir dirhemine [14] ol kadar cırcîr tohmı katup yedürseler müfîddür. 
Câlînûs kavli üzere bunun [15] bedeli husyetü’s-saʿlebdür. Eger meʿâcînde ise kendü 
vezni kadar koyalar ve ol kadar sıgır [16] zekeri kurusı katalar ve ol kadar hevîc 
tohmı katalar. Ve Takvîm kavli üzere helyûn ve [17] hıltît tohmı buna bedeldür. Ve 
mikdâr-ı şerbeti yarım miskâldür. Ve sakankûrun [18] bir nevʿi dahı Hindistân’da 
Bahr-i Kulzüm’de ve bilâd-ı Habeş’de dahı olur. Bu nevʿinün yine nefʿi [19] vardur. 
Ve bir nevʿ keler vardur, ol dahı balıkdur. Saydâ vilâyetinde olur, semîketü’s-saydâ 
derler. [20] Sin bâbında semîketü’s-saydâ deyü zikr olınur.

Sükker: Şeker Türkî; şeker Fârisî; saharâ [21] Süryânî; tarûsvâ876 Rûmî; zaharlîs877 
Yûnânî; zahârî Rûmî; fânîd Fârisî; sakârûm [22] Lâtîn; zûkor Mâcar; çûkre Fırânca; 
asûkâr İspânya; kend Fârisî; kend Hindî; çûkarô [23] Lâtîn; eblûc ʿArabî; Aʿlâ sükker 
demekdür, Süleymânî. İsm-i sükker kasabü’ş-şeker ʿArabî; şeker kamışı [24] Türkî; 
ney-i şeker Fârisî; kermâl878 Efrencî; kand ʿArabî; esed-i kutrub Fârisî; kâne de 
çûkarô Lâtîn; [25] kasabü’l-masârr Ehl-i Yemen. Aʿlâsı beyâz ve şeffâflu ve taberzedî 
ola. Taberzed deyü balta ile kırdukları [210b] [1] berk ve ak şekere derler. Bunun 
[tabîʿatı] evvelde hâr, baʿzılar ikinci derece evvelinde hâr ve Muhammed Temîmî 
[2] evvelde hâr u yâbisdür demiş, ammâ ekser etibbâ muʿtedildür demişlerdür ve 
baʿzılar evvelde ratb [3] dediler. Taberzed şekeri muʿtedil ve gayrı[sı] harârete mâʾil 
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dediler. Gayrıdan bu kavl muʿteberdür. İhtiyârât [4] sâhibi eskisinün tabîʿatı yübûset 
üzeredür der. Ve müleyyindür, miʿdeye nâfiʿdür ve [5] cilâsı vardur, cilâsı ʿaselden 
ziyâdedür ve şeker-i süleymânî telyîni fânîz şekerinden [6] ziyâdedür. Şekerün evvel 
kuvveti kurıdıcıdur, ikinci kuvveti cilâ verür, süddeleri ve mecârîyi [7] açar. ʿAsel gibi 
miʿdeye zararı yokdur ve susuzlık getürmez. Şekerün şerbeti tabîʿatı [8] mülâyim 
eder ve mesâneye ve bögrege ve miʿdeye muvâfıkdur, husûsan nebât ile ve yag ile 
içseler [9] bevl tutıldugına müfîddür. Ve yumşak dögüp göze sürme eyleseler beyâz 
ʿilletinün [10] rakîkine nâfiʿdür. Ve yalınuz şeker yelleri tagıdur ve tabîʿatı yumşadur. 
Ve eger tatlu bâdem yagıyla [11] içeler, kûluncı giderür. Ve cevz-i bevvâ katup yese-
ler öksürük balgamına müfîddür, keser. Eski şeker gerçi [12] miʿdede olan balgamı 
giderür, ammâ susadur ve galîz kan eyler. Eger şekeri sâde yagıla [13] içseler sidük 
tutıldugını giderür ve on iki dirhem şekeri, yigirmi dirhem sâde yagıla [14] içseler 
sidük tutıldugın giderür. Ve on iki dirhem şekeri yigirmi dirhem sâde yagıyla ılıcak 
[15] içseler göbek burusına ve iç agrısına fâʾide eder. Ve on iki dirhem şekeri issi [16] 
suyıla içseler öksürüge ve öyken düdügi tar oldugına müfîddür. Eger [bir] mik-
dâr şekeri göz [17] kapagında olan uyuzlara sürseler fâʾide eder ve zükâm olanlara 
buhûr eyleseler fâʾide eder. [18] Mükerrer şeker içi muhkem yumşadur ve öksürüge 
ve balgama fâʾide eder ve bögürün dört yanını kızdurur. [19] Ve nebât şekeri göze 
cilâ verür ve öykene fâʾide eder ve deve südi ile istiskâ içün [20] içüreler ve bu minvâl 
üzere dahı kavuga ve nezelâta ve bögrege ve cigere ve miʿdeye nâfiʿdür. Ve otuz [21] 
gün on ikişer dirhemin her gün içseler rebv zahmetine ve zîku’n-nefese fâʾide eder. 
[22] Ve kefi alınmış şekerün susuzlıgı ve ʿataşı olmaz. Ve lîneti olan kimesneye çok 
şeker [23] vermeyeler, zîrâ mags ü sahc-ı emʿâ ki bagırsak sıyrundısı ile sancusıdur, 
ol ʿillet [24] ʿârız olur. Şekerün bedeli siyâh erik suyı ki hekîmî erik derler. Ve cümle 
şekerün muslihi ayvadur [25] ve tabâşîrdür derler. Ve baʿzılar bunun bedeli Horâsânî 
mevîzdür dediler.

Sükkerü’l-ʿuşer: Bir şekerdür kim [211a] [1] ʿuşer dedükleri agaca gökden yagar, 
meselâ agacun çiçegini ve dallarını mevziʿinden alurlar, [2] ana sükkerü’l-ʿuşer derler. 
Bu nevʿi gökden yagar. Horâsân’da çok olur. Baʿzı diken üzerinde [3] ve şecer-i ʿuşer 
dedükleri agaç üzerinde müncemid olan kâfir vilâyetlerinde, Kalâvuryâ yakasında 
[4] olan dahı akvâ ve aʿlâ olur. Kavl-i İbni Sînâ buna menn derler ki Yemen’de olan 
[5] beyâz ve Hicâz’da olan siyâh ve azacık kekreligi olur. Ammâ harâretde muʿtedil 
ve tabʿı [6] telyîn eder, meselâ şerbetini müleyyin şerbet yerine kâʾim-makâm eder-
ler. Ve şerbeti istiskâ [7] içün nâfiʿdür, ammâ göze zararı vardur ve şeker gibi susuzlık 
getürür. Miʿdeye ve [8] cigere ve bögrege ve kavuga müfîddür. Ve bundan otuz gün, 
on ikişer dirhem issi [9] suyıla içseler rebv marazına ve zîku’n-nefese nâfiʿdür. Ve 
şeker-i taberzed ve Süleymânî ve [10] eblûc dedükleri şekerde dahı bu hâssa vardur. 
Şeker bahsinde zikr olındı.
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Sikbâc: [11] Ekşi aşa derler, ammâ asıl berhîz çorbasına derler ve ekşilü olan çor-
balara [12] Fârisîce sik-bâ derler. Her kankı şekl hubûbdan veyâ her kankı hamîrden 
ederlerse tabîʿatı [13] ana mâʾil olur. Ekser hastalıkdan kalkmış kişilere ve tabîʿatı 
taʿâmdan istignâ eyledükleri [14] mahalde bu çorba nâfiʿdür.

Sekbînec: At kasnısıdur Türkî; sekbîne Fârisî; şafgînâ [15] Süryânî; aftarûsûs879 
Rûmî; sâgâbetûn Yûnânî, kavl-i Dîskûrîdûs; [16] sâgâbetîn Yûnânî; aferbitûn880 Sür-
yânî; serâpinûn ʿ avâm; serâpiyû ehl-i dükkân; [17] sâgâpenôn Lâtîn; sâgâpenû Rûmî; 
sagâ Muhammed Temîmî. Hıyâra benzer bir otun samgıdur. [18] Aʿlâsı İbni Baytâr 
kavli üzere taşrası kırmızı ve içerüsi beyâz ola ve keskin [19] kokulu ve suda tez hall 
olan ve Isfahânî nevʿi aʿlâdur ve ammâ sâhib-i Câmiʿ aʿlâsı [20] sâfî ola ve râyihası 
kasnı ve kına samgı gibi ola. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür, [21] muhallil ve 
mülattıfdur. Felce ve yan başında olan mevâddı ishâl eder. Eger kûlunca içürseler 
[22] veyâ hukne etseler müfîddür ve bevâsîr agrılarına dahı nâfiʿdür. Öksürüge ve 
uçuga ve talak [23] agrısına dahı müfîddür. Eger bir dirhem içseler öykende olan 
galîz hıltları çıkarur ve isitmelerde [24] fâʾide eder. Ve şarâb-ı inûmâliyle içseler hayzı 
yüridür ve içinde oglanı öldürür [25] ve çıkarur. Ve sirke ile ʿavratlara kokulatsalar 
rahimde olan agrılarını ve hunnâkını giderür [211b] [1] ve gözde olan çıbanlara ve 
perdesine ve göz karardugına ve su indügine dahı fâʾide eder. [2] Ve acı bâdem ve 
sezâb suyıyla göze dürtseler müfîddür. Eger bunun bir miskâlin yelmeşik [3] balgam 
içün içürseler galîz rutûbâtı çıkara ve mafâsıl agrılarına ve ʿırku’n-nisâya ve bal-
gamî [4] ve rîhî olan kûlunc agrısına ve balgamî bagırsak agrısına ve bevâsîr agrısına 
ve agulu [5] otlar zararına ve makʿad ve rahm ve bagırsaklarda vâkıʿ olan sovuklara 
dahı fâʾide eder, bevli [6] ve sarı suları yüridür, akıdur ve bögrek taşı tagıdur. Ve 
gözde olan kıllara [7] sirke ile dürtseler nâfiʿdür. Ve yılan veyâ ʿakreb sokdugı mev-
ziʿe tılâ etseler [8] müfîddür. Ve Isfahânî nevʿinün bir miskâlin içseler cimâʿı ziyâde 
etdürür ve cigere dahı [9] fâʾide eder ve sovukdan ve yelden olan sudâʿa nâfiʿdür. 
Ve sirke ile hanâzîre ursalar [10] müfîddür. Demrene ve dikene dürtseler çıkarur. Ve 
bir dirhemi namâz-bûrı [ve gayrı] kurdı çıkarur ve sovukdan [11] olan nıkrîse fâʾide 
eder. Ammâ baʿzılar mesâneye zarar eder, illâ uşak ıslâh eder derler. [12] Kavl-i 
sâhib-i Takvîm miʿdeye ve bagırsaga yaramazdur, illâ mastakî ve enîsûn ıslâh eder. 
Bunun [13] bedeli ak kına ve yarım vezni câvşîrdür ve baʿzılar bunun bedeli mukl 
ve sabr ve uşak [14] ve câvşîrdür dediler. Her birinden dörtde bir kadar ola. Baʿzılar 
erkek sanavber samgı dahı [15] bedeldür demişler.

Sük: Bir Hindî terkîbdür. ʿAmelde râmek gibidür. Ammâ gayrı yerlerde dahı [16] 
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ederler. Sanʿatı mürekkebâtda görile. Sükü’l-misk ve sükü’l-ikrâs ve sükü’l-cülûd ve 
sükü’l-mâʾ [17] dahı derler. Dört nevʿ olur. Bir nevʿi miskden ve bir nevʿi bagırsakdan 
ve bir nevʿi [18] deriden olur ve bir nevʿi sudan olur. Fârisîde dahı sük derler. Sür-
yânîler [19] hasbâ881 ve Rûmîler ûstîrkûn ve Yûnânîler tarîkyûs882 derler ve Rûmîler 
ve Lâtînler [20] fângâkûs ve Tâliyân kankâmô derler. Tâze emlec suyından ve mâzû-
dan ve hurmâ kabugından [21] ederler. Kavl-i ʿÎsâ tabîʿatı hâr u yâbisdür. Gamı ve 
hüznü keser ve eski yürek agrısın [22] dahı giderür, meselâ mikdâr-ı istiʿmâli yarım 
miskâldür. Kavl-i Bukrât sudâʿa nâfiʿdür, cigeri ve talakı [23] ve öykeni ve yüregi 
kavî eder, süddeleri açar ve yelleri tagıdur ve sinir agrısına fâʾide [24] eder ve kan 
sızdugını dahı menʿ eder ve oglancıklar ishâline gâyet fâʾidelüdür. [25] Kavl-i Mesîh 
zaʿîf  bedende olan balgama nâfiʿdür, ihtinâk-ı rahme ʿavratlar götürse müfîddür 
[212a] [1] ve bevâsîre ve çıbanlara eger yumşak dögüp ekseler nâfiʿdür, ammâ sarı 
şebboy [2] yagı ki ana hîrî derler, mukaddem sürüp andan ekseler müfîddür. Kavl-i 
Fûles sarʿa [3] dahı nâfiʿdür ve bâhı ziyâde eder, miʿdeyi kavî eder ve zekeri dahı kavî 
eder ve oglancıklarun [4] döşege işedügine fâʾide eder.

Sükü’l-misk: Terkîbdür. Meselâ felence ve mâzû ve kebâbe [5] ve besbâse ve san-
dal-ı menâsîrden ve sünbülü’t-tîb ve ʿasel ile terkîb olınur. Sanʿatı [6] mürekkebâtda 
zikr olınur.

Seknec: Hacer-i tâgîtûsdur, gâgâtîs dahı derler. Hâ bâbında [7] hacer-i tâgîtûs deyü 
zikr olınmışdur.

Segî raglâ: Besfâyicdür, sakî raglâ dahı derler. [8] Süryânî [lisânı] üzere çok ayaklu 
demekdür. Besfâyicdür. Be bâbında zikr olınmışdur.

Sükûfe: [9] Şeyh Dâvud kavli üzere misvâk agacı habbıdur. Henüz sekîrât deyü 
zikr olındı. [10]

Sikencübîn: Sirkencübîn Türkî; sikengübîn Fârisî; halâvezefşâ883 Süryânî; 
ekşenûrmelî [11] Rûmî; ôrmelisûn Yûnânî; usnûm884 Lâtîn; kûlsûm İspânya; sir-
kerâncübîn [12] Fârisî. Sikencübîn sükkerî nevʿidür. Aʿlâsı şeker-i taberzedden ola. 
Tabîʿatı bürûdete [13] mâʾildür. Baʿzılar muʿtedil ve baʿzılar yâbisdür dediler. Ve çok 
yerde taʿâm üzerine yerler. [14] Taʿâmun ve meyvelerün mazarratın ıslâh eder. Her 
biri mahallinde zikr olınmışdur ve bundan sonra [15] dahı zikr olınur. Sikencübîn 
hummâya ve süddeye ve susuzlıga nâfiʿdür. Miʿdeyi balgamdan [16] arıdur ve ekser 
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mizâca muvâfıkdur. Cigeri sovuk tutar, latîf  eder ve fezalâtı ve safrâları [17] koparur, 
bevli idrâr eder ve safrâvî ve balgamî olan emrâza müfîddür, isitmelülere gâyet [18] 
münâsibdür. Ammâ baʿzılar bâha ve sahca ve öksürüge ve bögrege ziyân eder der-
ler, illâ cüllâb [19] ıslâh eder. Bundan baʿzılar on dirhem ve baʿzılar yigirmi dirhem 
emrâz-ı safrâ ve balgam [20] içün otuz dirhem demişler, ammâ ıslâh-ı taʿâm içün 
beş dirhem kâfîdür. Çok yeseler [21] mesâneye ziyân eder, ammâ mersîn yemişi ve 
bellût ıslâh eder.

Silk: Pazı derler. [22] İki nevʿ olur. Bir nevʿinün köki büyük olur. Tabîʿatı ikisinün 
dahı birdür derler Türkî; [23] tatsız ot Türkî; cugundur ʿArabî; çügündür Fârisî; 
pancar Türkî; silkâ Süryânî; sîpûklûn [24] Rûmî; şegkûla Rûmî; sûtalîn Yûnânî; 
sikula Lâtîn; arbe mûlû885 Tâliyân; betâ Lâtîn; [25] mângôlt Nemse; aselkâs İspân-
ya; pûre Fırânca; terâzîr886 ʿİbrî; selâkûn ʿİbrî. Kara [212b] [1] pazuya silk-i cevz 
derler. Gayrı çügündüre silka âzûm derler, ʿİbrî. İki nevʿinün [2] bir nevʿi pazudur ki 
yapragı siyâh gibi olur. Ve bir nevʿinün köki şalgam kökine benzer, [3] kırmızı şekl 
olur, çügündür ve çugundur derler. Tabîʿatı mürekkebü’l-kavîdür, dediler. Baʿzılar 
evvelde [4] hâr u yâbisdür ve baʿzılar evvelde ratb dediler, ammâ esahhı ikincide 
bârid ü yâbisdür. [5] Ve muhallil ve mülattıfdur ve müfettihdür. Siyâhınun kabzı 
vardur. Beyâzınun tahlîl ve cilâsı vardur. [6] Kelefe ve dâʾü’s-saʿlebe ve küzâza ve 
sigile nâfiʿdür. Eger başı bununla yusalar kehleyi ve konagı [7] öldürür ve giderür. 
Eger çügündüri mercimek ile bişürüp yeseler içi kabz eder ve bişürüp [8] yalınuz 
suyın içseler ishâl eder. Sirke ve hardal ile yeseler süddelerin açar ve talak şişine 
[9] fâʾide eder. Suyın balla karışdurup burna tamzursalar dimâgı arıdur ve kulak 
agrısına [10] dahı nefʿ verür. Eger yapragınun suyını sovukdan yarılan yerlere dürt-
seler fâʾide eder. [11] Ve behakı natrûnla yudukdan sonra pazunun yapragın ursalar 
müfîddür. Eger dâʾü’s-saʿlebe [12] ve yaramaz çıbanlara ursalar fâʾide eder ve âteş 
yanugına ve yüzde olan beneklere [13] ursalar fâʾide eder. Ve suyını şişlere ursalar 
sâkin eder ve burunda olan yaramaz [14] çıbanlara dürtseler münâsibdür. Ve kûlunc 
içün hardalla yeseler nâfiʿdür. Demregüye ve sigile [15] bal ile yaku etseler münâsib-
dür. Ve suyını iscakla kulaga tamzursalar agrısın giderür. [16] Ve turna ödiyle burna 
tamzursalar lakve rencini giderür. Ve huknelerde bunun suyını istiʿmâl [17] ederlerse 
gâyet müfîddür. Eger sirkeye bunun suyından kosalar İbni Baytâr kavlince [18] dört 
sâʿatden sonra şürb olına ve şarâba kosalar iki sâʿatden sonra sirke [19] eyleye. Ve 
yapragını oglancıklarun başında olan çıbanlara [kosalar] fâʾide eder ve kûlunca 
muvâfıkdur [20] ve suyın burna tamzursalar diş ve kulak ve tulunlar agrısın giderür. 
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Ve balgamı ishâl [21] eden otları çügündür suyıyla içeler, balgamı âsân çıkara ve 
nıkrîse ve mafâsıl agrısına [22] fâʾide eder. Ve suyını nezle içün ve uçuk tutanlar 
içün burna tamzursalar muvâfıkdur. [23] Ve altı dirhem çügündür suyına bir buçuk 
dirhem gârîkûn ezüp içseler galîz, yelmeşik [24] ahlâtı çıkarur ve balgamı keser. Ve 
kan çıbanlarını işletdükde bunun yapragıyla işledeler, [25] eger bununla işletmeyüp 
tez agzı kapanursa yanında bir dahı biter. Ve bunun mazarratı [213a] [1] oldur ki 
muhrik ve müdirr ve keymûs dedükleri hazma yaramazdur ve nefh getürür, illâ 
sirke ve hardal [2] ıslâh eder. Ve köki miʿdeye yaramazdur, gaseyân getürür, illâ 
koruk suyı ıslâh eder [3] ve tûrunc suyı ıslâh eder.

Selîkûn: Sülügendür. Elif  bâbında isrinc deyü [4] zikr olındı.

Silkü’l-mâʾ: Su kenârında olur. Su pazusıdur, cârü’n-nehr derler. [5] Cim bâbında 
zikr olınmışdur.

Silk-i çugundurî: Çügündür ve pancar derler. Silk ile maʿân [6] zikr olındı.

Silk-i cebelî: Silk-i berrîdür. Yabân pazusıdur. Bunun kökine Şîrâz’da [7] halyemû 
derler ki ol hummâzdur. Fârisîde âzâd-dârû derler ve helemût dahı derler. Tabîʿatı 
[8] hâr u ratbdur. Nıkrîse ve mafâsıla zımâd ederler, ʿazîm nâfiʿdür. Ve balgama ve 
öksürüge nebât [9] şekeri süfûfıyla müfîddür ve mücerrebdür. Ve kara bereye gül 
suyıyla zımâd edeler, müfîddür. [10]

Silk-i berrî: Cebelîdür kim henüz bâlâda zikr olındı. Hummâz nevʿindendür. Hâ 
bâbında hummâz-ı berrî [11] deyü zikr olınmışdur.

Silkü’l-ahmer: Çügündür ve pancar derler. Silk ile maʿân zikr olındı. [12]

Selîme: Diş otı derler. Dişi bununla yurlar. Esfâkûs derler Yûnânî; elfâkûs [13] 
Rûmî; sâlviyâ Lâtîn; sâlî Nemse; sâlviyâ İspânya; sâvulcas Fırânca; sâlûce [14] Mâ-
car, Nemse; sâlvân Leh. Bu ot panbuklık otı gibidür, yaprakları haşîn olur. Tabîʿatı 
[15] üçüncide hâr u yâbisdür. Bunun suyını şeker ile içseler hayzı açar ve balgamî 
ʿilletlere, [16] husûsan başdan inen balgamlara nâfiʿdür. Agızda yapragın dahı çigne-
seler gâyetde muvâfıkdur [17] ve mesâne ve bögrek ʿilletlerine dahı nâfiʿdür. Bunun 
tafsîli elif  bâbında esfekûs deyü [18] zikr olındı.

Sült: Kabuksuz arpadur Türkî; peygamber arpası Türkî; cev-i berehne Fârisî; [19] 
tarâgîs Yûnânî; kıritârî vînhûr çûfliyû Rûmî; cev-i terş Horâsânî; çetûçenuçepî887 
[20] Tâliyân; çentâ Süryânî; mînce888 Fârisî, şaʿîrü’l-gayrî demek olur. Olge Fırânca; 
süllet [21] Afrîkî; tarâhîs Dîskûrîdûs. Bunun gıdâsı arpa gıdâsından azdur, ammâ 
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[22] bugdaya benzer bir arpadur. At ve sâʾir hayvânât [içün] dahı seferde azacıgını 
yem etmek [23] kifâyet eder. Menfaʿati yine arpa gibidür, ammâ bu kuvvetlüdür. Şın 
bâbında şaʿîr deyü arpa [24] zikr olındukda bu dahı zikr olınur.

Selîhe: Hakkında çok kîl ü kâl vardur. Kasyâ derler bir [25] agaç kabugıdur. Gayrı 
yerde dahı olur derler, ammâ Engûrî taglarında dahı çok olur derler. [213b] [1] 
İllâ esahhı budur ki katır kuyrugı dedükleri otun kökinün kabugıdur. Fârisîde [2] 
dahı selîhe Fârisî; selîhyâ Süryânî; kasyâ Rûmî; fîyôsûs Yûnânî; kâsye [3] Fırânca; 
leykîne Yûnânî yaʿnî kışretü’l-menâfiʿ demekdür; felîha Yemen; selîhâs Yemen; 
kâsem [4] Lâtîn; hîrû Hindî; fîzâ Muhammed Temîmî; fûnîf  Muhammed Temîmî; 
kalsiyâ Temîmî; isliyûs Yûnânî;[5] risliyûs Yûnânî. Birkaç nevʿ olur. Bir nevʿinün 
râyihası ve tuʿmı aʿlâdur. Ve bir nevʿi [6] sezâb tuʿmına benzer. Ve bir nevʿi gerçi 
siyâhdur, ammâ kerîhetü’r-râyiha olur, ince [7] kabugı olur, ana kesîlâ derler kim 
[bu] nevʿi selîhenün içidür derler ve baʿzılar selîhedür [8] dahı demişler. Ol nevʿi 
kefde kesîlâ deyü zikr olınur. Ve bir nevʿi dahı olur Muhammed Temîmî [9] kav-
lince gök olur, etibbâ bunı çok kullanurlar. Bu nevʿine nefîtis mûslîtis889 [10] derler, 
bu dahı aʿlâdur. Bundan gayrıları cümlesi yaramazdur derler. Ve bir nevʿi dahı 
olur [11] siyâh ve ince olur, bogumlu olur ve baʿzılar bunı Hind tütüninün agacı [12] 
kökinün kabugıdur dediler, ammâ baʿîddür. Ve selîhenün çînî nevʿi dârçîn içinde 
[13] bulınur veyâhûd ana muttasıl bulınur demişler ve selîhe giderek dârçîne döner 
derler, [14] ana selîhe-i çînî derler. İmdi aʿlâsı kızıl, yâkûtî reng olup veyâ mercân 
[15] gibi rengi ola ve ince delükleri ola, sâfî ola ve dişe yapışa ve râyihası aʿlâ ola [16] 
{ve belki şarâb râyihası gibi ola, sâfî ola, dişe yapışa ve râyihası aʿlâ ola}890 [17] ve 
belki şarâb râyihası gibi râyihası ola, eseri ola. Bu nevʿi istiʿmâl ederler. Bu nevʿine 
[18] Muhammed Temîmî çok dürlü akvâl söylemişdür. Tabîʿatı üçünci derecede 
hâr u yâbisdür, az kabzı [19] dahı vardur. Aʿzâya kuvvet verür ve diş diplerine ʿasel 
ile tılâ etseler ve göz edviyelerine [20] dahı kosalar gözleri göregen edüp ve gögsi 
yumşadur. Ve bunun şarâbın [21] ederlerse miʿdeye ve cigere kuvvet verür ve dahı 
hayzı ve bevli idrâr eder ve efʿâ [22] ısırdugına dahı nâfiʿdür ve oglancıgı ʿavratlarun 
karnından ve sonını dahı çıkarur. [23] Bundan bir dirhem istiʿmâl olınur. Ve ʿasel 
ile yüze sürseler levni güzel eder ve çıgıtı [24] varısa giderür. Ve buhûr eyleseler 
rutûbeti rahimden pâk eder ve râyihasını giderür. Yılan [25] sokdugına ve cümle 
şişlere dahı müfîddür. Bögrek agrısına dahı müfîddür, ammâ süd ile [214a] [1] içü-
reler. Baʿzılar der kim bagırsaga zararı vardur ve başı agrıdur, illâ enberbâris ıslâh 
[2] eder. Kavl-i İbni Mâseveyh bunun bedeli iki kendü kadarı dârçîndür. Takvîm 

889 N. نفيطس موسليطس
890 Tekrar edilmiştir.
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kavli [3] üzere mikdâr-ı şerbeti buçuk dirhemdür. Ziyâdesi bögrege ziyân eder, illâ 
lükk ıslâh [4] eder. Bedeli asârûndur.

Salît: Salata dedükleri zeyt yagıyla oldugıyçün [5] derler. Salît zeyd yagına derler. 
Zeyd yagı envâʿı ze bâbında zikr olınmışdur. Ve her [6] kankı ota tuz ve yag ve sirke 
konsa salata derler. Lâtîn lisânıdur, tuzlu demekdür. [7]

Selcem: Şalgam dahı derler. Şın bâbında zikr olınur.

Selhü’l-hayye: Yılan kabıdur [8] Türkî; yılan kavı Türkî; pôst-ı mâr Fârisî; ebûkâ-
vus891 Rûmî; ûtûz yermân892 [9] Yûnânî; ʿarves amulûs893 Yûnânî; pîçî de fîdî Rûmî; 
sineknâ anguyum Lâtîn; [10] sılâncet bâlve894 Nemse; pilye de kôluver İspânya; ʿovr 
nâhars ʿİbrî. Aʿlâsı [11] erkek yılanun ola ki beyâz ola, zîrâ dişinün kavı siyâh olur. [12] 
Kavl-i Erbiyâsûs tabîʿatı bârid ü yâbisdür, gâyetle kurudıcıdur. Eger diş agrısıyçün 
[13] sirke ile yâ şarâbla bişürüp agızda tutsalar nâfiʿdür ve şarâbla bişürüp [14] kulag 
agrısıyçün kulaga tamzursalar gâyetle nâfiʿdür ve göz otlarına katsalar [15] gâyet 
fâʾidelüdür ve zeyt ile bişürüp makʿad agrısına dürtseler müfîddür. [16] Muhammed 
Temîmî kavli üzere dühnler ile kulak agrısına müfiddür. Eger kebere yapragıyla 
bişürüp [17] agızda dutsalar diş agrısına dahı muvâfıkdur. Ve eger bundan buhûr 
eyleseler yılanlar [18] kaçar. Kavl-i Muhammed Temîmî bundan bir dirhemin ve 
iki dirhem arpa unıyla karışdurup [19] andan kurslar eyleseler ve külde bişürüp 
ve yedürseler bevâsîrün eger içerü ve eger [20] taşrada olan nevʿine muvâfıkdur. 
Bundan bir dirhemin üç dâne hurmâyla ezüp [21] yedürseler ve tılâ dahı eyleseler 
sigilleri giderür. Ve oglan togururken ʿavrat sarplansa [22] bundan yanı başına bag-
lasalar fi’l-hâl togura, ammâ içerüde oglan sag ise [23] sag togura, ölmiş ise ölmiş 
togura. Ve zeyt ve mûm yagıyla karışdurup [24] kîrûtî gibi edüp makʿad ʿilletlerinün 
envâʿına ve gögüs agrılarına tılâ etseler gâyet [25] nefʿi vardur. Ve sovukdan olan 
kulak agrısına ve çıbanına zeyt ile kulaga tamladalar [214b] [1] cerâhati ve bereleri 
var ise fi’l-cümle muvâfıkdur. Ve zeyt ile güneşde tamâm turdukdan [2] sonra [göz] 
kapaklarına sürseler muvâfıkdur ve kirpigi dökilmekden saklar. Ve bunı buhûr 
eyleseler [3] ʿavratlara, oglan sonı kalsa yâhûd oglan kalsa ölmeden fi’l-hâl düşü-
re, [4] mücerrebdür. Ve bundan göze sürme eyleseler gözi göregen eder. Ve yakup 
dâʾü’s-saʿlebe [5] sürseler kılların bitürür. Bundan çok yeseler göze zarar eder, illâ 
râziyâne suyınun [6] taktîri ıslâh eder.

891 N. ابوقاوس
892 N. اوتوزيربان
893 N. عروس املوس
894 N. بالوه
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Selbîn: Kenger dikeni nevʿindendür. ʿAyın bâbında ʿakkûb deyü zikr [7] olınur.

Selvâ: Bıldırcın kuşıdur. Sümâne deyü bundan sonra zikr olınur. [8]

Sillûr: Balıkdur. Cirrî derler. Nîl’de olur. Bu bâbda semek deyü envâʿı zikr olınur. [9]

Sülehfât: Kaplubaga Türkî; seng-puşt Fârisî; keşef  Fârisî; lâk-puşt [10] Şîrâzî; kâ-
seb895 Hindî; karnakâ896 ve el-lihâ ve er-refş ʿArabî, kavl-i Şeyh Dâvud; kelonâ [11] 
Yûnânî; şülehfâ Süryânî; şîlônâ Yûnânî; târtûga Efrencî envâʿı; ahîlônâ [12] Rûmî. 
Kaplubaga üç nevʿ olur, bahrî ve nehrî ve berrî olur. Bunlarun ödini agız [13] agrı-
sına dürtseler müfîddür, kulaga tamzursalar münâsib ve hunnâka dahı müfîddür. 
[14] Ve yumurdası oglancıklarun öksürügine nâfiʿdür. Deryâ kaplubagasını tavşan 
mâyesi [15] ve şarâb ve kemmûn ile bişürüp içseler agulu cânavarlar sokdugına ve 
yetûʿât [16] envâʿına fâʾide eder. Ve karada olan baganun kanın uçuk tutanlara içür-
seler [17] fâʾide eder. Ve deniz bagasın tâ ak olınca yaksalar ve sahk edüp ve sâde 
yagıla [18] karışdurup seretân ve gayrı çıbanlara ve od yanugına dürtseler giderür. 
Deniz [19] bagasından bogazlayup için pâk edüp andan yakup külini biber ile [20] ve 
ʿasel ile maʿcûn edüp sabâh ve ahşam birer kaşık rebv zahmetine ve solumaga [21] 
yeseler fâʾide eder. Deniz bagasınun kanın alup arpa unıyla karışdurup [22] biber 
kadar hablar edüp sabâh ve ahşam masrûʿa verseler ʿacîb nefʿi vardur. Ve kanını [23] 
el ayak yaruklarına ve nıkrîse sürseler gâyet fâʾidesi vardur. Ve baganun iç [24] yagını 
teşennüc ve küzâza ki sinir çekilmek ve egesi çekilmek derler, üzerine sürseler [25] 
nâfiʿdür. Bir defʿa süreler ve etin dahı yedüreler ki bu husûsa yine nâfiʿdür ve kanını 
dahı [215a] [1] içüreler dahı fâʾide eder. Kunduz hâyasıyla baganun kanını hukne 
eyleseler gerü teşennüce [2] gâyet müfîddür. Deryâ bagasın yakup külini yumurda 
agıyla karışdurup el [3] ve ayak ve gayrı yaruklara sürseler fâʾide eder. Başı agrıyan 
kimesnenün başına [4] baga başın asakosalar agrısı sâkin ola. Eger çalkoyun kaplu-
bagayı yatursalar [5] ol mevziʿe tolu yagmaz demişler, ammâ baʿîddür. Karada olan 
baganun kanı İbni Sînâ [6] kavli üzere masrûʿa nâfiʿdür. Eger baga ödini kurutsalar 
ve çig balla sahk edüp [7] göze sürme eyleseler göz sulanmasını menʿ eder ve ak ʿil-
letini dahı giderür. Ve bagayı [8] bişürüp suyına kasıgı yarılan oglancıkları oturtsalar 
fâʾide ede. Baʿzı [9] nüshada kavuk zahmetin dahı giderür demişler. Bundan yemek 
gönül döndürür, ammâ rîbâs [10] rubbı yâhûd şarâbı ıslâh eder. Baʿzılar bunı tavuk 
bişürür gibi buhâr ile bişürüp [11] iç veremleri içün her-bâr yerler ve Firenk ve Rûm 
tabîbleri Firenk vilâyetinde küçükden [12] taʿlîm eylemişlerdür, her-bâr bunı halka 
yedürmegi göstermişlerdür. Hâlâ o ecilden anlar [13] katında bundan îbâ etmeyüp 
her-bârı kaplubagayı tavuk gibi bişürüp yerler. [14]

895 N. كاسب
896 N. قرنقا
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Selzâzniyûn: Bu ota Fârisîde sâyâhî derler. Muhammed Temîmî kavli üzere sel-
zânîyûn [15] Lâtîn lügati üzeredür. Bu bir agaçdur kim üç arşın boyı olur ve güli kızıl 
olur. Andan [16] sonra şehdâne mikdârı dânecikleri olur. Bunun agacını [ve] eger 
ol dâneciklerini cemîʿ [17] agulu cânavarlar sokdugına yeseler fâʾide eder ve gögsi 
ve bogazı yumşadur ve âvâzı [18] sâfî eder ve suyın içeler. Şeyh Dâvud kavli üzere 
tabîʿatı üçünci derecede hâr ve [19] yâbisdür.

Selme: Kıbtî dikeni derler. Şevke-i kıbtî deyü şın bâbında zikr olınur.

Selâha: [20] Tag erkecinün bevlidür. Fârisîde bevl-i büz-i kûhî derler. Rûmîler 
katârîma yizâvâv897 derler. [21] Tâliyân lisânı üzere pîşe de râmô898 derler. Vakt-i 
heycâsında yaʿnî kızup harekete [22] geldügi zamânda taş üzerine bevl eder, taş 
üzerinde olan zift gibi [23] olur, selâha derler. Bunı cemʿ ederler, cüzâm içün baʿzı 
edviyelere karışdurup [24] devâ ederler. Şeyh Dâvud kavli üzere tabîʿatı üçünci de-
recede hâr u yâbisdür. Veremleri [25] ve çıbanları akıdur ve tılâ eyleseler sâʾir âsârı 
dahı giderür. Eger içseler ahlâtı çıkarur. Eger bir [215b] [1] dirhemin sikencübîn ile 
kırk güne degin içürseler cüzâm ʿilleti zâʾil ola. Eger etrâfa [2] dahı bu ʿillet dagıldı 
ise dahı halâs ola.

Sultânü’l-cebel: Bir otdur, talak [3] otı derler. Şeceretü’t-tıhâl deyü şın bâbında ve 
sarîmetü’l-cedî deyü sad bâbında zikr [4] olınur.

Selâga: Mukl demekdür. Mim bâbında mukl deyü zikr olınur.

Süleymânî: Bir merhem [5] ismidür. Mürekkebâtda zikr olına. Ve Şeyh Dâvud 
kavli üzere bir zehirdür, sülümen derler. [6] ʿArabda devâʾü’s-saʿleb derler. Yüzde 
olan âsârı giderür. Aʿlâsı beyâz ve agır olup [7] Firenk vilâyetinden gelendür. Tabîʿatı 
Şeyh Dâvud kavli üzere ikinci derecede hâr [8] ve üçüncide yâbisdür. Baʿzılar dör-
dünci derecede hâr u yâbisdür. Yaraları bir günde [9] onıldur derler, ammâ baʿîddür, 
fe-emmâ lahm-ı zâʾidi yer, ol cihetden onıldur. Huşker-siyâb [10] dedükleri mismârî 
ve meşhûr sigilleri koparur ve sâʾir cümle âsârı giderür. Üzerine [11] tılâ etmek ge-
rekdür ve bundan yemek ve içmek olmaz, ʿazîm hatardur, semm-i kâtildür. Evvelâ 
âvâzını [12] bogup andan helâk eder ve öykeni baglar ve şehveti sâkıt eder. Gâlibâ 
bir günde [13] helâk eder. Ve zamâne ʿavratları bunı yüzlerine sürerler beyâz görün-
sün deyü, [14] ammâ havâssı dişleri siyâh eder. Bunı yemiş kimesneye ʿilâc, zîbak ve 
semmü’l-fârdur [15] ki sıçan otı derler, anlarun ʿilâcı gibidür. Anda zikr olınmışdur. 
Ve bunı tılâda bir çekirdek [16] kadarı tılâ ederler ve üzerine yumurda akı sürerler, 
meselâ bunı âkile ve balgamdan münʿakid olan [17] balgam içün sürerler. Ammâ 
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fakîr aslâ maʿkûl görmedüm, bununla ʿilâc hatardur. Bunun [sanʿatı] [18] budur ki 
meselâ yüz elli dirhem zîbak ve on iki dirhem semmü’l-fârun bu ikisini sahk [19] 
edüp tasʿîd olacak kaba koyup zencefre eyledükleri gibi tabh edeler, sülümen [20] 
olur. Bunun sanʿatı zencefrede dahı yazılmışdur.

Summâk: Summâk Türkî; eşki ot [21] Türkî; kızıl ekşi Türkî; tetrî Fârisî; sumâkiyâ 
Süryânî; rudâves Rûmî; [22] rûsmâkîn Yûnânî; semâkîl Süryânî; rûs ûtâ899 Diskûrî-
dûs; [23] rûs Lâtîn; tımtım Kadîm, Fârisî; sûmâgre İspânya; cörböryâm Macâr; 
ovg ʿİbrî; [24] sumâk ʿİbrî. Bunun yapragıyla debbâglar kösele ve sahtiyân boyarlar. 
Summâk [25] iki nevʿ olur. Bir nevʿine Şâmî ve bir nevʿine Horâsânî derler. Büyük 
nevʿine Horâsânî [216a] [1] ve küçük nevʿine Şâmî derler. Sâʾir Rûm vilâyetlerinde 
olan Şâmî cinsindendür. [2] ʿAlâsı Şâmî nevʿi ola. Tabîʿatı ikinci derecede bâriddür, 
baʿzılar evvelde demişler. Üçüncide [3] yâbisdür. Gâyet kâbızdur. Eger summâk 
yapragını bişürüp suyından saç ve sakal yusalar [4] kararda. Ve hukne eyleseler 
bagırsak çıbanlarına münâsibdür. Kulaga tamzursalar irinini [5] giderür. Yapragın 
[balla] karışdurup dâhıs dedükleri tırnak dibinde çıkan kurulgan [6] çıbanına ve 
yaramaz şişlere ursalar gâyet fâʾide eder. Ve summâkı taʿâma saçup [7] yeseler ishâli 
giderür ve bagırsak çıbanlarına fâʾide eder. Ve suyıyla yaku edüp [8] ensede olan şiş-
lere ursalar giderür ve kara bere şişlere ursalar nâfiʿdür. [9] Ve ʿasel ile göz kapagına 
ursalar iriligin giderür ve yeseler dil iriligin giderür ve rahimden [10] akan şeyleri 
keser. Ve pelîd agacı kömüri ile dögüp bevâsîre ursalar [11] giderür, mücerrebdür. Ve 
summâk suyını kıvâma gelince kaynadup andan agızda tutsalar yenen [12] dişlere ve 
agrısına fâʾide eder. Katʿ-i ishâl içün summâkı ayva şarâbıyla içeler [13] ve rahimden 
kan sızdugını ve sidük çoklugını dahı keser. Ve kızıla boyanmış yün [14] içine koyup 
kan akdugı mevziʿe berk baglasalar kanı tutar. Ve taʿâm iştihâsı [15] getürür, ʿataşı 
teskîn eder, gaseyânı menʿ eder ve safrâdan olan ishâli ve sahcı keser [16] ve zû-
sentâriyâ ʿilletine nâfiʿdür. Ve bunı bişmiş et ile ziyâde eküp yeseler içi [17] muhkem 
eder ve kavurup yeseler tabʿı gâyet kabz eder. İshâllerde tabʿı tutduramazlarsa [18] 
kavurup vereler kim dahı kuvvetlüdür. Ve gül suyında ısladup ol gülâbı issiden 
[19] hâsıl olan göz agrısına dürtseler defʿ olur ve kirpigin kavî eder. Eger agızda [20] 
dutsalar diş agrısın defʿ eder. Ve gönli dönen kişiye summâkı kemmûn ile dögüp 
[21] sovuk iken içüreler, defʿ ede. Eger on iki dirhem summâkı altmış dirhem su ile 
[22] bişürüp ve ol suya bez yaturup gözlerün beşigin ki kızıl kızıl olur, [23] ursalar 
ol marazı defʿ eder. Eger summâkı dögüp sovuk ile içseler kangı ʿuzvdan [24] kim 
kan aksa ol kanı keser. Yapragı oglancıklar ishâli içün karınlarına yaku [25] edeler. 
Eger yapragı suyın tamâm kıvâma gelince kaynadup andan istiʿmâl etseler aʿzâyı 
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[216b] [1] kavî eder ve mâdde inmegi menʿ eder. Eger sinirlü yapragı suyıyla ezüp 
yaramaz çıbanlara [2] ursalar fâʾide ede. Ve yaku edüp zekere ve ol etrâfa cümle 
yaku eyleseler katarât-ı bevl [3] dedükleri sidük tamladugına fâʾide eder. Dâʾim is-
tifrâg eden kişinün [4] galebesin giderür. Ve bunun samgı olur, azu dişler agrılarına 
dürtseler sâkin [5] eder. Summâkun sovuk cigere ve etrâfına ziyânı vardur, illâ ʿasel 
ve selîhe ıslâh [6] eder. Baʿzılar mastakî dahı ıslâh eder der. Bunun bedeli hummâs 
kökidür, baʿzılar korukdur [7] deyü nakl ederler ve baʿzılar ekşi tût dahı hâm ve kızıl 
iken alup kurudurlar, [8] her husûsda bunun bedeli olur.

Summâkü’d-debbâgîn: Küçük mâzûya derler. [9] ʿAyın bâbında ʿafs deyü zikr 
olınur. Ve baʿzılar summâk yapragıdur derler.

Semsâk: [10] Sıçan kulagı otı, merzencûş ve baʿzı ʿArab lisânı üzere ʿankaz derler. 
[11] Kavl-i İhtiyârât ve gayruhu bu ot âzânü’l-fâr[dur]. Mim bâbında merzencûş 
deyü [12] ve elif  bâbında âzânü’l-fâr deyü zikr olınmışdur.

Semîn: Semüz ve yaglu et yagıdur. [13] Aʿlâsı kemâle eren hayvânda olandur. Ta-
bîʿatı hâr u ratbdur. Tabʿı sürer ve tez hazm [14] olur. Bâhı ziyâde eder. Çok gıdâ 
verür, taʿâmı süricidür ve kendü tez müstahîl olur. [15] Bunı az az yemek gerek. Islâhı 
limôn ve tuz ve râsen ve zencebîl ve issi otlar [16] ıslâh eder.

Simsimü’l-berrî: Yabân susamıdur. Fârisîler cülcül-âver derler. Bunı [17] göze 
çekeler, ʿilletine müfîddür.

Simsim: Susam Türkî; sîsâm Türkî; küncüd Fârisî; küncîd [18] Fârisî; şûmî Sür-
yânî; sîsâmî Rûmî; saknâfyûr Yûnânî; sîsâmûn [19] Yûnânî; cülcân ve cülcülân 
ʿArab, magrib. Ehl-i magribî sîsâmun bezrine cülcülân [20] derler. Cülcül Kadîm; 
sîsâmûm Lâtîn; algaryâ900 İspânya; cûcûlane Fırânca; sûmsumîn [21] ʿ İbrî. Ve yagına 
dühnü’l-hall derler. Aʿlâsı tohmı büyük ve tâze ve yaglu ola. Cirmi [22] yagından 
akvâdur. Tabîʿatı evvel derece ortasında hâr, âhirinde ratbdur, baʿzılar ikincide [23] 
ratb demişler. Miʿdeye yaramazdur. Bundan çok yeseler miʿdeyi agrıdur, ammâ 
rîbâs rubbı [24] ıslâh eder. Eger sinir galîzlıgına yaku etseler nâfiʿdür. Ve kulakda 
olan zahmetlere [25] ve şişlere ve âteş yanugına ve bagırsak agrısına ve yılan sok-
dugına sürseler [217a] [1] fâʾide eder. Ve gül yagıyla başa ursalar güneşden olan 
sudâʿı giderür. Ve yagını şarâbla [2] bişürüp cümle bu zikr olınan emrâza sürseler 
gerü fâʾide eder, husûsan yüzde [3] olan şişlerün agrısın ve sancusın sâkin eder. Ve 
ʿasel ile karışdurup [4] yeseler zehirleri defʿ eder. Sîsâmda baʿzı yelmeşik hâl vardur, 
ol hâli ʿasel [5] defʿ eder ve ziyâde sîsâm yemek miʿdeyi ifsâd eder. Eger yapragın su 
ile kaynadup [6] kılları yusalar yumşadur ve uzadur ve başda olan yaralar envâʿına 
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fâʾide eder. [7] Ve yagın dahı mersîn suyıyla bişürüp kıllara dürtseler muhkem eder. 
Ve issi kandan ve [8] tuzlu balgamdan olan giciyik envâʿına dürtseler fâʾide eder. 
Ve kara bereye kavurup [9] ve dögüp yaku eyleseler karasın alur ve tonmış kanun 
üzerine yaku eyleseler [10] müfîddür. Ve yagınun on sekiz dirhemin tartup ve dört 
dirhem çekirdeksiz [11] kara üzüm suyıyla ve sabrun ıslanmış suyıyla karışdurup ve 
on iki dirhem [12] enîsûn suyıyla karışdurup acla içseler tuzlu balgamdan ve sâʾirden 
olan [13] giciyigi giderür, eger yaruklara dürtseler şakâkı giderür. Eger sîsâmı ısladup 
[14] suyın içseler hayzı yüride ve mükerrer şeker ile içseler çok nefʿi hâsıl olur. Ve 
[15] eger sîsâmı kettân tohmı ile yeseler cimâʿı ziyâde ede. Ve kabın çıkarup yeseler 
bedeni [16] semürdür ve gögüs ve öyken hastalıklarına fâʾide eder ve eski öksürüge 
dahı fâʾide [eder.] [17] Ve yagın kulaga tamzursalar süddesin açar. Ve yagın berâberi 
mûm ile karışdurup yüze [18] dürtseler levni gâyet sâf  edüp eger miʿdeye ve sâʾir 
yaramaz şişlere ursalar [19] fâʾide eder. Kuru teşennüc olan kişiye yedürüp ve yagın 
dürtseler fâʾide ede ve [20] zîku’n-nefes ve rebv zahmetine ve gögüsde vâkıʿ olan 
çıbanlara ve gövdede olan kurulgana [21] fâʾide eder. Bunun miʿdeye zararı vardur 
ve agzı kokudur ve gaseyân getürür ve [22] susadur ve galîz hılt ihdâs eder ve geç 
hazm olur, ammâ kurumışınun zararı azdur [23] ve her-bâr ʿasel ıslâh eder. Kavl-i 
Câlînûs bunun bedeli kettân tohmıdur. Takvîm kavli üzere [24] ak haşhâş tohmı dahı 
bedel olur.

Semkahûn901: Bâlâda zikr olınan samsık. Zikr olındı. [25]

Semûrniyûn: Yabân kerefsidür. Semûniyûn dahı derler. Kef  bâbında kerefs en-
vâʿında [217b] [1] zikr olınur.

Semkûtîn: Şeyh Dâvud kavli üzere hayyü’l-ʿâleme ve kantariyûna derler. [2] Zikr 
olınur.

Simsim-i berrî: Kusduran derler ve cebel-i hindî dahı derler. Ceblâheng [3] deyü 
cim bâbında zikr olınmışdur.

Semîkalis: Şeyh Dâvud kavli üzere bir Hindî [4] yapragıdur, müstaʿmel degildür.

Semâkîl: Summâkdur kim henüz tafsîl olınmışdur.

Sümne: [5] Semüzlik otlarından ve her terkîb kim semüzlik içün ola, ana mutlak 
sümne derler. [6] Baʿzılar şâh-dâne-i berrî derler. Bunun habbı habbü’s-sümne deyü 
hâ bâbında zikr olınmışdur. [7] Ve habbü’l-ʿulleyke yaʿnî bögürtlen köki habbına 
dahı habbü’s-sümne derler.

Semmü’l-hımâr: Agu [8] agacı ki dıflî deyü dal bâbında zikr olınmışdur.
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Semmü’l-fâr: Sıçan otıdur. Ehl-i ʿIrâk [9] türâbü’l-hâlik der ve ehl-i Endülüs rehe-
cü’l-fâr der ki şük deyü şın bâbında [10] zikr olınur.

Semmü’s-semek: Balık otı derler, mürg-i mâhî derler. Mâhî-zehrecdür. Mim 
bâbında [11] zikr olınur.

Semen: Sa yagı Türkî; sâde yagı Türkî; revgan Fârisî; çûbâ Süryânî; [12] voûtiôr 
Rûmî; sîsâs Yûnânî; hemmâh ʿİbrî; rûn Kürdî; kerken902 Hindî; terdî903 [13] Hindî; 
evdî904 Berberî; mântika cümle Efrencî; bûttîr Mâcar; bûttîrûs Rûmî-yi kadîm ve 
bundan mâʿadâ [14] Lâtîn ve Tâliyân ve Firenk ve İngilîz ve Filemenk ve Fırânca 
lisânınca bûtiyrû derler. Bunun [15] tâzesinün fiʿli ve nazcı vardur ve telyîni kay-
makdan akvâdur. Tabîʿatı evvel derecede [16] hâr u ratbdur ve harâreti kaymakdan 
ziyâdedür. Kulak dibinde ve uylukda olan şişleri [17] yumşadur. Ve eger sıgırun sâde 
yagın içseler ve dürtseler efʿâ yılan agusını yürege [18] yetişdürmeye ve katı şişlere 
ve oglancıklarun kulagı dibinde olan şişlere dahı [19] ursalar yumşadur. Ve şeker ile 
ve acı bâdem yagıyla gögse sürseler mülâyim eder ve [20] şişi tahlîl eder ve hâm ve 
yaramaz hıltları bişürür. Ve muʿayyenesi yokdur, [21] anunçün gâhî içi kabz eder ve 
gâhî ishâl eder. Ve cümle agular zararın defʿ eder, [22] fi’l-hâl içürüp ve kusdurup 
birkaç defʿa böyle edeler. Ve kül suyı yaʿnî hâkister [23] suyıyla karışdurup hukne 
eyleseler bagırsak çıbanlarına ve iç agrılarına nâfiʿdür. Ve penbe [24] ile çıbanlar 
üzerine kosalar pâk eder ve onıldur ve cerâhat [agzına] korlarsa bitmege komaya. 
Ve [25] eski yagı kınaya karışdurup uyuza dürtseler giderür. Ve on iki dirhemin altı 
dirhem [218a] [1] şeker ile bevl tutıldugına içürseler bevli yüride. Ve şâf  edüp 
ʿavratlar [2] öninde götürse rahimde olan çıbanlara be-gâyet fâʾide ede ve makʿada 
dürtseler [3] bevâsîre muvâfıkdur. On iki dirhem yaga elli dirhem nâr suyı katup 
içseler [4] dusentâriyâ adlu iç agrısına fâʾide eder. Ve göze dürtseler katılıgın yumşa-
da [5] ve ʿınebü’s-saʿleb suyıyla karışdurup göze dürtseler göz şişlerine ve sancusına 
[6] gâyet münâsibdür. Ve kulaga tamzursalar agrısın sâkin eder. Ve kuru öksürüge 
balla [7] karışdurup veyâ kahvesine katup içseler fâʾide eder. Ve kesme dedükleri 
bogaz [8] agrısına eger kesmeden sonra ve eger kesmeden dahı isicak sâde yagı 
içseler ve gargara etseler [9] müfîddür. Ve yedi gece her gece yüze sürseler cilâ vere 
ve çıgıdı ve gayrı[yı] giderür. Bunun [10] başa zararı vardur, illâ ekşi enâr ıslâh eder. 
Ve bedeli kaymakdur.

Semen: Ak güldür. Vesîre derler. [11] ʿ Arabda verd-i ebyaz derler, Fârisîde gül-i sefîd 
derler, ammâ baʿzılar bu ism Fârisîdür ve [12] bu çiçek dahı gayrı bir ak çiçekdür, 
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ammâ buna peygamber çiçegidür derler. Halîmî dahı böyle demiş. [13] Vav bâbında 
verd-i ahmer ve sîr deyü zikr olınur.

Semârûg: Mântardur. Futr derler. Fe bâbında [14] zikr olınur.

Semek: Balıkdur. Fârisîde mâhî derler ve baʿzılar bakiyâs905 derler. Nûnâ906 [15] 
Süryânî; ipsârî Rûmî; tarîgalyâ Yûnânî; mâhî Kürd; kîşe907 Afrîkî; dâg ʿİbrî; [16] 
eselmân908 Berberiyye; pîş Lâtîn; posôn Fırânca; mâse Hindî. Ve yılan balıgına 
[17] semekü’l-hayye derler Türkî; yılan balıgı Türkî; mâr-mâhî Fârisî; dâghâ nâhâs 
ʿİbrî; [18] helî Rûm; ancuyilla Tâliyân; serîfenî de mârîne İspânyôl. Ve tekür balıgına 
Türkçe [19] beg balıgı derler ve Rûmîler targalyâ ve Lâtîn mûllûs ve İspânyôl sâlmôn 
derler. [20] Ve ekser hükemâ hastalara yedürürler. Zaʿîf  ve hurde bir balıkdur. Ve 
izmârîde cinsi balıga dermene [21] derler ve izmârîde dahı derler, bu dahı sakîl de-
gildür. Ve üç nevʿ kaya [22] balıgı dahı vardur. Ekser anlardan dahı hastalara yedü-
rürler. ʿArabda kemân, Türkçe kaya balıgı ve [23] Rûmca gôvîzî ve Lâtîn gôbiyûs ve 
Mâcar gôb ve İspânyôl gôvires ve [24] Fırânca gôpiyûn. Ve hastalara lâzım olmagın 
bunları tafsîl üzere zikr eyledük. Eger [25] sâʾirlerini bu minvâl üzere zikr edersek 
katı tafsîl olur. Geldük bâlâda tahrîr olınan [218b] [1] semek dedügimüz balıgun 
aʿlâsı büyük olmaya, tâze ola. Deryâ balıgı ola ki kefâldür. Cümleden [2] hafîfi kaya 
balıgıdur. Ammâ nefîs olan balıklar tekür ve kalkan ve levrek ve kefâl ve dil [3] pisi 
balıgı ve kara göz, güz eyyâmında çıkar ana Rûm’da harsûfî909 derler ve deli balık 
[4] dahı derler, ʿArabda cerâfe derler ve büyük mercân balıgı ve turna balıgıdur. Ve 
sakîl olan [balıklar] kôbana [5] ve palâmûd ve ûlûfer ve uskumrî makûleleridür. Ve 
tatlu su balıgınun aʿlâsı ala balıkdur. [6] Ve yılan balıgı, gerçi gıdâsı latîf  olur ve bâhı 
ziyâde edüp cimâʿa kuvvet verür, [7] lâkin sakîldür, yalınuz hazm olınmaz, belki 
kuvvetlü bir şeyʾ lâzımdur. Meselâ şarâb yâ müselles [8] ya limôn şarâbı ya limônıla 
ʿasel şarâbı ola. Sâʾir balıklarun dahı hazmı derece derecedür [9] ve cümlesi elbette 
miʿdeye sıklet verür ve cümlesi derece derece serîʿatü’l-istihâledür, [10] tez fâsid olup 
ve miʿdeyi dahı fâsid eder. Ve gıdâ cihetinden bir nevʿ balık olur, [11] yılan balıgı 
gibidür, turna balıgına benzer. Baʿzı yerlerde ʿArabca kûsec derler, Rûmîler sillûris 
[12] ve Lâtîn sillûrûs ve İspânyôl sîlibô ve Mâcar sinûr910 ve Tâliyân isnûryûn911 [13] ve 
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Fırânca isnûrîn912 derler. Burnı uzun balıkdur. Gıdâsı latîfdür. Ve andan şebût [14] 
dedükleri kalkan balıgı derler, andan gıdâsı az ve sakîlrekdür, lâkin lahm-ı tarîdür 
yaʿnî tâze [15] ve ter ve pâk eti vardur. Ammâ şebûta deyü baʿzı yerlerde birkaç 
balıga demişler ve şebûta [16] balıgına baʿzılar Fırât ve Dicle-i Bagdâd’da olan balıga 
demişler. Bu esahh olmakdur. Taşlu [17] yerlerde olan balıkdan aʿlâ ve lezîzdür ve 
râyihası kerîh olmaz ve bişmiş oldukda râyihası [18] elde kalmaz. Balıgun tabîʿatı 
ikinci derecede bârid ü ratbdur. Bâhı lâ-büdd ziyâde eder. Eger [19] tuzlu balıgun 
başını yakup ve çıbanlarda olan ziyâde etlere ekseler ve yaramaz [20] çıbanlara dahı 
ekseler ıslâh eder ve sigilleri koparur. Ve kuduz it taladugına [21] yedürseler ve tılâ 
etseler müfîddür ve agulu cânavarlar sokdugına dahı yaku etseler [22] münâsibdür. 
Ve yüregini yarup ve pâk edüp sirke ile bişürüp yeseler [23] isitmelülere ve issi mizâc-
lu kişilere ve yerakâna fâʾide eder. Tâze balıgı çok yemek [24] bele be-gâyet zarar 
eder, balgamı ziyâde eder, sinirde ve dimâgda zahmetler eder. Ammâ tuzlu [25] 
balıgun ve eger tuzlu yılan balıgınun başını isitmelülere verürlerse muvâfık gelür. 
[219a] [1] Sanʿat-ı tıbbda böyle etmek ne kadar muhâlifdür, ammâ bunun aslı 
budur ki isitmelülere [2] bu makûle sakîl ve tuzlu balık yedürseler ol gün ıztırâbla 
isitme tutsa [3] gerekdür ve isitmenün ziyâde tutup ziyâde harâreti bedende refʿ 
olmagla uçuklayup [4] isitme fârig olup halâs olur. Lâzım olan budur ki koz yagıyla 
ve zeyt [5] ve biber ile bişürüp ve üzerine zencebîl mürebbâsı yiyeler yâhûd müselles 
içeler yâhûd [6] limôn ile ʿasel şerbeti yâhûd ekşisi artık limôn şarâbı içeler ve balık 
[7] yedüklerinden sonra susuzlıga sabr edeler, zîrâ eger tâze ve eger tuzlu, susadur. 
Balıgun [8] cümlesi geç hazm olur ve yaramaz balgam getürür. Eger çok yeseler 
gerü kusalar, kâbil degil ise [9] müshil içeler. Barî bundan hâsıl olan balgam bir ma-
raza erişdürmedin bu tarikile [10] çıka gide, zîrâ tıb kitâblarında bundan kûlunc ve 
tuzlu balgam ve sekte ve felc hâsıl olur [11] derler. Ve semüz balık çok gıdâ verür ve 
hastalıkdan kalkmış kişilere kaya balıgı vereler, [12] gayrısın vermeyeler. Ve yogurd 
ile balık cemʿ etmeyeler ve zinhâr yumurda ile dahı cemʿ etmeye. Bunlar [13] ile cemʿ 
eylemek nâkihîne hod gâyet yaramazdur, câʾiz ki helâk ede. Ve balıgı saʿter ile [14] 
yiyeler ve eger ekşisiz yeseler üzerine kâbil ise sirke içeler, degil ise ʿasel yâhûd [15] 
helvâ yiyeler.

Semek-i memlûh-ı memkûr: Tuzlu balıkdur. Ammâ baʿzı vilâyetde ve Magrib 
vilâyetinde [16] tâze balıgı bişürüp bahâr ve sirke ve sarmısak ile destîlere ve fûcîlere 
korlar, [17] vilâyet vilâyet hediyye gönderürler. Beş altı ay gider, aslâ fâsid olmaz. 
Lâkin başını [18] ve kemügini çıkarurlar ve ekser zahîre edüp sefere götürürler. Ve 
mâdâm ki tâze degil idügin [19] söylemeyeler, henüz bişmiş tâze balık kıyâs olınur. 
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Gayrı vilâyetlerde böyle edemediler, [20] eyledükleri fâsid olmışdur. Ve bu balıgun 
sıkleti tâze balık ile tuzlu balık arasındadur. [21]

Semek-i saydâ: Sakânkûrî derler, bir mukavvî kelerdür, küçükdür. Şâm’da se-
meketü’n-nezle derler. [22] Saydâ nâm mahalle karîb bir bınar balıgıdur. Baʿzılar 
kumdan bınara varur derler bu balık. [23] Baʿzılar kumdan vardugı içün sakankûr 
nevʿindendür dediler. Yûnânîler sîaʿfînû913 derler [24] ve Süryânîler meskâsâ914 
derler. Evvel bahârda hareketi zamânında tutarlar, karnın yararlar, tuzlayup [25] 
kurudurlar. Aʿlâsı erkegi olur. Sag iken erkegi maʿlûmdur ve öldügi vaktin erkegi 
dişisi [219b] [1] maʿlûm degildür. Erkeginün kurusından buçuk dirhem yumurda 
sarusıyla taʿâmdan sonra [2] yiyüp ve sehilce uyusalar, zekeri kâʾim eder, çok cimâʿ 
edeler. Ve bunun erkeginün [3] ʿalâmeti başı küçük ve bedeni büyük olur. Erkegi 
erlerün cimâʿın ziyâde eder. Ve dişisi [4] ʿavratlarun iştihâsını ziyâde eder ve ak 
şarâbla içseler İbni Baytâr kavli üzere [5] gâyet muvâfıkdur, nuʿût-ı tâmm getüre.

Semek-i meskîc: Semek-i meslîc dahı derler, sirke içinde [6] kerefs ve sezâb ve 
zaʿferân ve naʿnâ ile ve saʿter ile beş balık şôrbâsıdur. [7] Tabîʿatı bâriddür ve baʿzılar 
issi cigerlülere muvâfıkdur derler ve yerakâna dahı nâfiʿdür. Ammâ göze [8] ziyân 
eder, illâ pâlûde ve helvâlar ıslâh eder.

Sümâne: Bıldırcındur. Rînec Fârisî; [9] ârûhî Şîrâzî; sümâne Süryânî; ortîk Rûmî; 
hîfûsûr Yûnânî; lârûn [10] Fârisî. Baʿzılar bu kuşa selvâ dahı demişler ve ʿArabda 
katlü’r-raʿd derler, zîrâ yıldırım âvâzın [11] işitse ölür derler. Rûm diyârına ʿAra-
bistân’dan gelür. [Tabîʿatı] Takvîmü’l-Edviye ve Yehûdî [12] kavli üzere üçünci 
derecede hâr u yâbisdür. Çok yemeyeler, zîrâ teşennüc ve temeddüd eder. Ammâ 
ödini [13] yalasalar sarʿa nâfiʿdür ve kanın kulaga tamzursalar agrısın sâkin eder. 
Etini yeseler [14] kalbün şekâvetini yumşadur, bu hâssa yüregindedür. Hastalıkdan 
kalkmış kişilere fâʾide [15] eder ve kavukda ve bögrekde olan taşları tagıdur ve sidügi 
yüridür. Eger bunı kişnîc [16] suyıyla bişürseler zararın defʿ eder. Bunun sergîni serçe 
sergîni ile yaʿnî serçe [17] necesiyle farkı yokdur. Ve eti sovuk mafâsıla İbni Minhâc 
kavli üzere nâfiʿdür. Kavl-i Şeyhü’r-reʾîs [18] bunun zararı oldur ki câʾiz ki harbak 
yemiş ola, zîrâ bu kuş harbak yer [19] imiş.

Semendel: Semender derler bir kuşdur. Sendel dahı derler. Arz-ı Sind’de olur. [20] 
Bunı anda yerler ve ekser bu kuşı kurudup zahîre ederler. Bu kuş, bir yeşil kuşdur. 
[21] Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli üzere eger bir kimesne bu kuşı Sind diyârından 
yüz zirâʿ kadar [22] uzak yerde yese helâk olur. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi bu kuşun 
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âteşde togurup [23] ve âteşe girdügine müteʿallik ʿacâyib nesneler yazmış. Ammâ 
havâssında ol diyârda bu kuşun [24] ödinün bir dânk mikdârı nohûd suyıyla ve tâze 
süd ile bir defʿa içseler semm-i kâtil [25] yemiş kimesneleri halâs eder. Ve dimâgını 
ismid sürmesiyle göze nâzil olan su içün [220a] [1] sürme eyleseler ol su zâʾil ola ve 
gözün hadakasın hıfz ede.

Semmûr: Semmûr kürk [2] etdükleri hayvândur. Eger semmûr, eger zerdavâ ve 
eger sansardur, bir cins hayvândur demişler ve [3] bunları tıb kitâblarında birbirin-
den fark etdürmemişler. Lâkin sevâhilde sansar olur dahı [4] bârid vilâyetde zerdavâ 
olur ve dahı şiddet üzere bürûdeti olan vilâyetde semmûr olur. [5] Ol takdîrce bu 
hayvâna semmûr derler. Kürki sansar [ve] zerdavâdan issi olur ve kızdurıcu [6] olur. 
Baʿzılar dilkü derisinden dahı issi olur derler, ammâ siyâh dilkünün kürki bundan [7] 
mülâyim olmagla ekseriyyâ siyâh dilkünün derisi dahı semmûrdan issi olur. El-hâsıl 
semmûr [8] gögüs agrısına ve sovuk mizâclulara ve bögrek agrısına ve sancusı olan-
lara fâʾide eder [9] ve müferrihdür, kalbe ferah verür. Ve göz hîrelense semmûr ile 
silseler cilâ verür. Ve bir ʿuzva kış [10] günlerinde humret vâkıʿ ola, üzerine semmûr 
derisi baglayalar. Ve azmış yaralara ve teşennücden [11] dahı havf  olına, üzerine 
semmûr kürki pâresini muhkem saralar. Ve başdan dişlere ve [12] çenelere nâzle ve 
inhidâr ʿilleti ʿârız olsa semmûr derisini saralar. Ve semmûr derisinün [13] hareketi 
oldugı mukarrerdür, zîrâ bir ev içinde hâricden aslâ rûzgâr girmese, semmûr derisi 
pâresin [14] evün ortasına kosalar lâ-büdd evün bir kenârında bulınur ve semmûr 
derisi pâresin [bir] kimse [15] cebi içine konsa lâ-büdd ol semmûr derisi ol cebün 
içinden çıkup düşer, bu meşhûrdur. [16]

Semâr: Ilgun yemişidür. Şeyh Dâvud kavli üzere esl deyü elif  bâbında zikr olın-
mışdur. [17]

Semâke-i raʿâda: Bir balıkdur ki âdemi ditredür. Gâyet sovuk olur, âdem elile 
yapışmaga kâdir [18] olamaz. Ditredür balık derler. Sayyâd elinde ve balık agı için-
de dahı ditrer, hattâ sudâʿı olan kişinün [19] başına yakın eyleseler sudâʿı zâʾil olur 
derler. Ammâ Câlînûs ben tecribe eyledüm, sahîh [20] degildür der; ammâ balık 
ölmiş iken tecribe eyledüm, diri iken tecribe eylemedüm der. Ve ʿAlî İbni [21] ʿAbbâs 
kavli üzere dahı bu balıgı hader sâhibinün yaʿnî bedeni uyuşmış kimsenün [22] başı 
üzerine kosalar fâʾide eder demiş. Ve Muhammed Kazvînî ʿAcâyib-i Mahlûkât’da 
dahı zikr etmiş ki [23] bu balıg küçük balıkdur ve deryâ balıgıdur. Sayyâdlar bu balıgı 
sayd eyledüklerinde ol balıgun [24] ditremesinden sayyâd eli ditreyüp agı tutmaga 
kâdir olamazlar, hattâ agı bir taşa yâhûd [25] bir agaca baglar kim balık ölüp baʿde 
ditremek hâssiyyeti bundan zâʾil olup andan alurlar. [220b] [1] Ve Hind etibbâsı 
bu balıgı şiddet-i harâreti içün istiʿmâl edeler demişler. Ve bunun istiʿmâli [2] altıncı 
iklîmde olur, gayrıda mümkin degildür. Kavl-i Şeyhü’r-reʾîs sudâʿı olan kimselere 
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yakın [3] götürseler sudâʿı zâʾil olur. Bir hatun kendü üzerine bundan asakosa eri 
andan [4] bir karış ayrılmaga kâdir degildür derler ve eger er götürse ʿavrat yine bir 
karış mufârakata [5] kâdir degildür.

Sinâ: Sinâmekî Türkî; sînâ-yı mekkî Fârisî; sinâmekyâ Süryânî; yâtûskûlun [6] 
Rûmî; senâ Rûmî; sûmâlûnus Yûnânî; alûysin915 Yûnânî; mâzek liyû916 Lâtîn; 
dînâdibâ [7] Hindî; kenbedâʿa917 Fâris-i magrib; sennâ Lâtîn; sennel Nemse, Mâ-
car; sen İspânya. [8] Bunun tohmına baʿzılar arz-ı Hicâz’da habbü’s-senâya yaʿnî 
senâ habbına sâmaryûmâ derler ve [9] baʿzılar dahı râʿiyyü’ş-şems derler. Bunun 
habbı nohûd gibi olur. Senâ, Hicâz’da ve bâdiyede [10] olur, ammâ Hicâzî nevʿinün 
hakîkati oldur ki yalınuz biter ve kırmızıca olur ve yapragı [11] sezâb yapragından 
büyük olur ve etrâfında mercimek gibi şeyʾ olur ve gâhî [12] siyâhca olur. Eger agızda 
çigneseler azacık acılıgı olur ve luʿâbı kettân tohmı luʿâbı [13] gibidür ve incecik 
kökleri olur, kökinün aslâ nefʿi olmaz. Ammâ bir nevʿi dahı olur, [14] anun ismine 
Yûnânca alûten derler. Geldük imdi senânun tabîʿatına ki evvel derecede [15] hâr u 
yâbisdür. Ve nefʿinün evvel hâssiyyeti sevdâya ve el ayak yübûsetden yarılsa [16] ana 
dahı gâyet muvâfıkdur. Bundan iki dirhem istiʿmâl olınur, üç dirhemden ziyâde [17] 
olmaz. Baʿzılar beş dirhem ve yedi dirheme degin câʾiz görmişler, ammâ tâzelere 
ve mahrûrî [18] mizâca çok vermek revâ degildür. Ve kıl dökilmege dahı nâfiʿdür ve 
sinirlü etlerün [19] teşennücine dahı nâfiʿdür. Uyuza ve çıbanlara ve giciyige dahı 
nâfiʿdür. Eger tatlu yag ile bişürüp [20] içseler çok balgam çıkarur ve arka ve bel ve 
uyluk agrısına dahı nâfiʿdür. El-hâsıl [21] sinânun hâssiyyeti sevdâ ve safrâları ihrâc 
eder ve kalbi kavî eder ve azacık [22] ahlât-ı balgamı dahı çıkarur. Ammâ bunun 
suyıyla matbûhı beş dirhemden altı dirheme varınca suyı [23] câʾizdür. Ve sevdâvî 
fikirlere ve uçuga dahı nâfiʿdür, pâk eder. Ve bundan eger müsinn yaʿnî [24] yaşlu 
âdemlere verseler maʿkûldür, ammâ râvendi yaşlu ve müsinn âdemlere çok vermek 
[25] hatâdur, zîrâ yaşlu kimesnelerün miʿdeleri sovukdur, râvend münâsib degildür, 
sinâ münâsibdür. [221a] [1] Ve tâzelere dahı sinâ vermeyeler, orta yaşlulara vereler. 
Bu takdîrce bi-hasebi’l-mizâc [2] ikisinden dahı halt edüp vereler, gâyet muvâfıkdur. 
Zîrâ senânun harâreti ziyâdecedür, [3] râvendün bürûdetini taʿdîl eder. Ve riyâhî 
şişleri giderür ve kabzı açar ve tabʿı sürer ve dâʾü’s-saʿleb [4] ve dâʾü’l-hayye şer-
betlerinde ve safrâ ve sevdâ içün verdükleri şerbetlerde bundan muvâfık [5] müshil 
şerbet olmaz. Ammâ kavuga ziyân eder, illâ sarı helîlec ıslâh eder ve sâhib kavli [6] 
üzere erik ve temr-i hindî ıslâh eder. Ve bedeli besfâyic ve şâhterec ve râvenddür ve 
[7] sünbül-i hıtâyî derler ak ve sarıya benzer bir kökdür.

915 N. الويسن
916 N. ليو مازك
917 N. كنبداع
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Sinâ-yı endülüsî: Şeyh Dâvud kavli üzere derdâr [8] agacıdur.

Sünbülü’t-tîb: Sünbülü’t-tîb İhtiyârât sâhibi kavlince üç nevʿ olur [9] der, ammâ 
kadîmî Yûnân kitâblarında yedi nevʿ olur derler. Bir nevʿine sünbülü’t-tîb derler 
[10] ve bir nevʿine sünbül-i ʿasâfîr derler ve bir nevʿine sünbülü’l-emen derler ve bir 
nevʿine sünbül-i rûmî [11] derler ve bir nevʿine sünbül-i hindî derler ve bir nevʿine 
sünbül-i hıtâyî derler ve bir nevʿine [12] sünbül-i çînî derler ve bir nevʿine Tâliyân 
sünbül derler ve bir nevʿine nârdîn sünbül [derler.] Ammâ nârdîn [13] deyü Yûnânî-
ler cümle sünbüllere dahı derler. Anlarun lisânında sünbül deyü hemân nârdîn [14] 
demekdür. Sünbülü’t-tîb ʿArabî, Türkî, Fârisî; sünbül-i iskîlâkûs Fârisî; bûlhûşe [15] 
Fârisî; şeblet918 nârdîn Süryânî; nârdostahûnis Rûm; isfîlînûs Yûnânî. Nârdûs [16] 
çelîtkû demek, nârdîn-i rûmî demekdür. Rûmlar tiyârnâdî derler ve Lâtîn lisânı 
[17] üzere selkita derler. Ve nârdîn dedükleri sünbül küçük olur ve köki çok olur. 
[18] Lâtînler nârdum, Mâcarlar edfer menbâdvâsbeyk919 dahı derler ve İspânyôl 
ispîfâsol920 ve [19] Fırânca âsîk ûliteremer derler ve gayrılar nardô bir, gayrı lisân 
üzere sepûlet nardô [20] derler. Ve sünbülü’t-tîb sünbül-i hindîdür ki bundan sonra 
zikr olınur. Ammâ istiʿmâl olınan [21] ve zikr olınan çetük sünbülinün bir nevʿidür 
dediler. El-hâsıl sünbül-i hindî yine [22] sünbülü’t-tîbdür. Baʿzılar sünbül-i ʿ asâfîr dahı 
derler. Sünbülün Rûmîsine nârdîn-i aklîtî [23] derler, nun bâbında zikr olınur. Aʿlâsı 
sûrî ve tâze ve hoş-bûy ola. Ve sünbül-i hindîye [24] Efrencîler esbünle tûdî derler 
yaʿnî sünbül-i ʿıtrî demek olur. Yûnânîler nârdîn ve Lâtîn [25] esbünle derler. Ve 
sünbül-i hindî dahı Muhammed Temîmî kavli üzere iki nevʿ olur. Bir nevʿi [221b] 
[1] sünbülü’l-ʿasâfîr ve bir nevʿi sûrî dedükleri ki Hindîler sufâr yatîfî derler. Suʿd 
otına benzer derler. [2] Yatîfî deyü bu otun bitdügi yere derler. Aʿlâsı suʿd gibi olan-
dur. Maʿlûm oldı ki [3] nârdîn dedükleri sûrî nevʿindendür. Başı küçük olur, içinde 
olanı agza [4] alduklarında çok zamân râyihası gitmez. Bu nevʿine ʿanfîs921 derler. 
ʿAnfîs bir çayun ismidür, [5] ol çaya mensûb olup ana yakın biter. Ana Hindî dahı 
derler. Sûrîden bu [6] nevʿinün tabîʿatı zaʿîfdür. Kavl-i Câlînûs evvel derecede hâr ve 
ikincide yâbisdür. [7] Baʿzılar üçünci derecede yâbis dediler. Muhallil ve mülattıfdur 
ve müfettihdür. Sidügi yüridür. Eger [8] içseler içi kabz eder. Eger ʿavratlar şâf  gibi 
götürseler rahimden sızan kanı keser. [9] Eger yumşak dögüp çıbanlara ursalar akan 
yaşını keser. Eger sovuk su ile içseler [10] gönül döndügini sâkin eder ve hafakâna ve 
içerüde olan yellere fâʾide eder. Eger [11] kühl edüp göze çekseler kirpigini bitürür ve 
şişleri tahlîl eder. Bundan bir dirhem [12] istiʿmâl olına, bir buçuk dirhemden ziyade 

918 N. شبلت
919 N. منبادواسبيق
920 N. اسپيفاسل
921 N. عنفيص
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içmezler. Sünbül, sadrı ve cigeri ve miʿde süddelerini [13] açup ve miʿdeye kuvvet 
verüp ve agız kokusını giderür ve sarılıga ve talaka [14] dahı fâʾide eder ve agrıların 
sâkin eder ve zîku’n-nefese ve istiskâ-yı lahmîye ve balgamîye [15] nâfiʿdür ve kayʾı 
menʿ eder ve dimâg süddesin açar. Eger suyına ʿavratlar otursalar rahimleri [16] 
şişlerine fâʾide eder ve kaş ve kiprik yusalar kılların bitürür ve sünbül-i rûmî [17] dahı 
bu husûsa nâfiʿdür. Ve eger afsentîn ile bişürüp suyın içseler cigere ve yerakâna 
[18] ve miʿde ve makʿad yellerine aʿlâdur. Ve eger şarâbla içseler agulu cânavarlara 
ve talaka dahı fâʾide [19] eder. Ve sünbül-i rûmînün şarâbı cigere ve talak şişlerine 
fâʾide eder ve ʿusr-ı bevle [20] dahı nâfiʿdür ve levni sâf  eder ve ʿaklı tîz eder ve 
kuvvet-i mâsikeyi muhkem eder, ammâ bögrege [21] ziyân eder, illâ kesîrâ ıslâh eder. 
Kavl-i Câlînûs bunun bedeli adhîr-i hoş-bûydur. [22] İki vezni kadar koyalar. Baʿzılar 
bunun bedeli sâdecdür dediler. Sâhib-i Takvîm kavli [23] üzere ıslâhı tebâşîrdür. Ve 
bedeli adhır ve mastakîdür.

Sunkur: Beyâz şâhindür ki beyâz [24] çakır ve sunkur derler. ʿArabda bâzü’l-mülûk 
ve sunkurü’l-mülûk dahı derler ve bâzü’l-ebyâz derler [25] ve zerk dahı derler. Bu-
nun mizâcı cümle toganlardan issi ve harâretlüdür. O ecilden cümle [222a] [1] 
toganlardan akdâmlu ve hiddetlüdür. Ve bunun envâʿı sad bâbında sunkur deyü 
zikr olınur. [2]

Sünbül-i hindî: Şîşaʿân derler. Minhâc kavli dahı böyledür demiş, ammâ gayrıları 
[3] ve İhtiyârât sâhibi hilâfdur. Sünbülü’t-tîbdür ki henüz yukarıda zikr olınmışdur.

Sünbül: [4] Sünbül çiçegidür. Vav bâbında verdü’s-sünbül deyü zikr olınur.

Senbût: Kemmûndur. Kef  [5] bâbında zikr olınur.

Sünbülü’l-kelb: Sâhib-i Câmiʿ dârdâr agacı yemişidür. [6] Elsine-i ʿasâfîr dahı 
demekle maʿrûfdur [der]. Ammâ İhtiyârât sâhibi, sâhib-i Câmiʿ bu arada sehv 
[7] etmişdür, zîrâ derdâr agacına ʿArabda şeceretü’l-bakk derler ve Fârisîde isfîdâr 
derler ve [8] Türkçe kara agaç derler ve elsine-i ʿasâfîr hod bir agacun yemişidür ki 
Fârisîde ana [9] âher derler, Türkçe kuş dili derler, sünbül anun bahârıdur demişler.

Senderûs: [10] Hâm kehrübâ demişler ve baʿzılar bir sarı samgdur demişler, ammâ 
esahhı ardıç samgıdur ki ardıç [11] sandalôs dahı derler. Zîrâ Muhammed Temîmî 
dahı ʿarʿar-ı hindî samgıdur, üçünci iklîmde Magrib-i Aksâ [12] tarafında olur, bunı 
baʿzı yaglar ile istiʿmâl ederler ve tabîbler dahı ekser istiʿmâl ederler der. [13] Kavl-i 
sâhib-i Müfrede ʿArabda ve Fârisîde senderûs ve Süryânîler kâmûzed ve Rûmîler 
[14] kânkâmûn ve Yûnânîler takârîmûs derler. Tabîʿatı Takvîm kavli üzere ikincide 
hâr [15] ve yâbisdür ve muhaffifdür. Miʿdede ve bagırsakda olan balgamı giderür ve 
namâz-bûr kurtlarını [16] öldürür ve sinir süstligine dahı fâʾide eder ve kan tükürene 
ve bevâsîre dahı müfîddür. [17] Eger bundan yeseler ve tütsi dahı eyleseler bevâsîre 
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nâfiʿdür ve zükâmı giderür ve başdan [18] yaşlar indürüp nezleye dahı muvâfıkdur. 
Eger gül yagıyla karışdurup eski el, ayak [19] yaruklarına ursalar fâʾide eder. Ve ya-
lınuz çıbanlara ekseler kurıdur. Ve hafakâna ve yaş rebv [20] ʿilletine dahı müfîddür 
ve uçuga ve talaka ve eski ishâle ve her kandan kan gelse keser, müfîddür. [21] Ve 
mâʾü’l-ʿasel ile içeler bevli ve hayzı akıdur. Ve göze çekseler mücellâ eder. Ve duhânı 
dahı nezleye [22] ve zükâma her-bâr gâyet münâsibdür. Kavl-i İhtiyârât diş agrısına 
gâyet nâfiʿdür. [23] Diş agrısına hîç bundan muʿtedil devâ olmaz. Bunun kuvveti 
kehrübâ kuvveti gibidür. Eger bundan [24] sikencübîn ile içseler bedeni [lâgar eder]. 
Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dirheme degin câʾizdür. [25] Ammâ sinire ziyân eder 
demişler, illâ bâdem yagı ıslâh eder ve cüllâb ıslâh eder. Bunun [222b] [1] bedeli 
Muhammed Temîmî kavli üzere samgü’l-hercân dedükleri samgdur. Hercân deyü 
baʿzı yag gelür [2] bir vilâyet vardur, ammâ sâhib-i Takvîm kehrübâ ve lükk ana 
bedeldür demişler.

Sandôkis: Sülügen [3] derler, sir[inc] ve isrinc derler. Zikr olınmışdur.

Sendirîtis: Farâsiyûna benzer bir otdur. [4] Küzberetü’s-saʿleb derler. Kef  bâbında 
zikr ederüz. Ammâ bu ot farâsiyûna benzer, özdeki [5] bir karış olur, taş arasında 
biter, issi şişlere gâyet nâfiʿdür. Ve bir nevʿi dahı [6] olur, yapragı eyrelti yapragına 
benzer, tohmı çügündür tohmına benzer, kilid otı derler, cerâhate nâfiʿdür. [7] Ve 
bir dürlüsinün yapragı kişnîc yapragına benzer, evvel çicegi ak olur, sonra altun 
gibi [8] sarı olur. Eger bu otı dögüp cerâhate ekseler et bitürür ve şişmekden menʿ [9] 
eder. Eger ʿavratlar şâf  edüp götürseler rahm yaşın keser. Eger suyın içseler sahca 
[10] nâfiʿdür. Baʿzılar bunun ʿusâresi demü’l-ahaveyndür dediler, ammâ galatdur.

Senderek: [11] Übhül ardıcınun bir nevʿidür. ʿArabda arkanis922 dahı derler ve 
Rûmlar künâper derler ve Lâtînler [12] yûniperûs ve Mâcar ve Nemse vakhôter der-
ler ve Fırânca lisânında çinepre derler. Ve bu agacun [13] samgına Rûmlar kâmiyâ 
ergûmşîrûreş923 ve Mâcar ve Nemse vernis derler ve İspânya lisânında [14] verîz924 
derler. Bunun cümle nefʿi ve sâʾir ahvâli übhül deyü elif  bâbında zikr olınmışdur. [15]

Sencefre: Ve zencefre dedükleri bir kızıl boyadur. Zikr olınmışdur.

Sunbâdec ve sunbârec [16] ʿArabî; sunpara taşı Türkî; sunpâre Fârisî; kuvînûn 
Rûmî, sekûmâlîser Aristatâlîs [17] kavli üzere bunun tabîʿatı ikinci derecede bârid 
ve üçüncide yâbisdür. Kavl-i Muhammed Temîmî dördüncide [18] bârid ü yâbisdür. 
Bunun maʿdeni Çîn cezîrelerinde olur. Şâm’da ve Hind’de ve Endülüs’de [19] dahı 

922 N. ارقنس
923 N. اركومشيرورش
924 N. وريز
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bulınur. Bunun hâssiyyeti budur kim cemîʿ taşlarun cismini sunpâre yer. Ve demür-
leri [20] bununla pâk ederler. Eger bunı ezüp diş diplerine sürseler pâk eder ve cilâ 
verür. [21] Ve âteşde yakup ve sahk edüp çıbanlara ve yaramaz kabarcıklara ekseler 
giderür. Eger bunı [22] sahk edüp ve sirke ile karışdurup alnına zımâd eyleseler issi 
baş agrısın giderür. [23] Ve sahk edüp bir mikdâr tuz katup dişe ursalar pâk beyâz ve 
mücellâ eder. Ve sırçayı [24] kesmek lazım gelse sunpâre ile keserler.

Sincâb: Sincâb kürkidür ki semmûrdan [25] issiligi aşagadur ve muʿtedil kürkdür. 
İssi mizâclu kişilere ve yigitlere ve şarâb içen âdemlere [223a] [1] münâsib ve 
muvâfıkdur. Tabîʿatı İhtiyârât sâhibi kavli üzere kıyâsen bârid ü ratbdur. [2] Kavl-i 
Muhammed Kazvînî ʿAcâyib-i Mahlûkât’da bunun etini mecnûnlara yedürseler 
cünûnı zâʾil olur [3] ve sevdâvî emrâzı olanlara dahı yedürseler gâyet nâfiʿdür, der.

Sindiyâl: Şâm ehli [4] lisânı üzere bellût agacına derler.

Senûn: Dişe sürecek ve göze ekecek [5] tozlardur. Mürekkebâtda tafsîl olınur.

Sindiyânü’l-arz: Farâsiyûndur. Fe bâbında zikr [6] olınur. Şeyh Dâvud sendîritî 
demiş.

Sindihân: ʿÛd agacınun Hindîsi ki [7] agır ve siyâh olur. Suya bıraksalar suyun 
dibine yatar. Tabîʿatı üçünci derecede hâr [8] u yâbisdür. Nıkrîse gâyet nâfiʿdür, 
bundan içüreler ve zımâd dahı edeler. Ve meʿâcîn [9] edviyelerindendür, meʿâcîne 
dahı katalar.

Senânîr: Cümle emleclere ıtlâk olınur.

Sinnevr: [10] Kedi Türkî; gürbe Fârisî; kâte Rûmî; kâte; Lâtîn ve cümle Efrencî; 
sivannârâ Süryâni; hatûl [11] ʿİbrî. Hind kedisinün derisinün issiligi dilkü kadar var-
dur. Kavl-i Şerîf  eger bunı [12] bir çölmege koyup ve agzın gil-i hikmet ile kapayup 
tamâm yandukdan sonra külini [13] yaʿnî hâkisterin sirke ile ezüp barmak araları 
yaruklarına sürseler gâyet nâfiʿdür. [14] Ve eti hâr u yâbisdür. Bevâsîre gâyet nâfiʿdür 
ve bögregi issi eder, kûlunca dahı nâfiʿdür. [15] Kavl-i İbni Baytâr dâʾim kediyle 
yatmak ve yanında kedi tutmak insânı arıkladur. Eger necesini [16] tütsi eyleseler 
oglan sonını çıkarur. Ve etini kurıdup eger demren, eger kamış [17] ve eger diken 
batdugı yerlere ursalar cezb edüp çıkarur. Ammâ nefesi cigere [18] çıban ve sill getü-
rür derler, agzına berâber tutmayalar. Sâhib-i ʿAcâyib-i Mahlûkât [19] Muhammed 
Kazvînî kavli üzere bir kimesne kedinün dişini yanında dutsa [gece] ile korkmaya. 
[20] Ve dişini göze sürme gibi çekseler gündüz nice görürlerse gece dahı öyle göreler. 
[21] Ve bunun ödini yarım dirhem zanbak yagıyla karışdurup lakve sâhibi olanlarun 
[22] burnına suʿût eyleseler zâʾil eder. Ve kemmûn ve tuz ile sahk edüp eski yaralara 
[23] ekseler ıslâh eder. Ve siyâh kedinün talakını hayzını gören ʿavrat üzerinde [24] 
tutsa hayzı kesilür, mâdâm ki üzerindedür hayz görmeye. Ve siyâh kedinün etini 
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[25] yeseler sihir kâr etmez. Ve cüzâm ashâbına yedürüp içerlerse gâyet münâsibdür. 
Ve ʿavratlarun [223b] [1] sonını ihrâc etmede yabân kedisinün dahı menfaʿati evde 
besledükleri kedi gibidür. [2]

Sengisbûye: Sibistândur. Zikr olınmışdur.

Senbûsec: Sâmsa dedükleri taʿâmdur. [3] Baklava tabîʿatındadur. Sanʿatı mahal-
linde görile.

Sengbûye: Ayıd tohmıdur. Sengisbûye, sencisbûye, [4] sencbûye dahı derler ki 
bezr-i sîsebân ve habbü’l-fakd derler, zikr olınmışdur. İhtiyârât [5] kavli üzere[dür].

Sinâd: Fîle benzer bir hayvândur, ammâ fîlden küçükdür ve hortumı vardur. [6] 
Bu diyârlarda olmaz. Yavrusını anası togururken hortumı ile yaladukda ıztırâb [7] 
verüp öldürür imiş. Ol ecilden anası karnında iken yavrusı başın [8] çıkarup yerden 
otlak otlayup anası dönüp hortumile ohşayup [9] ve yalamak istese yavrusı yine 
içerüye kaçar derler. Nice günlerden sonra tamâm kuvvet [10] hâsıl edüp bir gün 
hemân anası karnından ve fercinden kendüyi otlak otlar gibi [11] olup taşra bıragup 
kaçar ve gayrı anası yanına gelmez. Bu husûsı dahı [12] ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi 
Muhammed Kazvînî dahı tafsîl edüp tasvîr eylemiş. Bunun tabîʿatı [13] fîl tabîʿatına 
benzer,[cemîʿ] hâssiyyeti dahı [fîl] gibidür.

Sünûnüvâ: Kırlankıç nevʿidür. Bu kırlankıcun beyâzı [14] çokdur. Bunlar evler 
içinde yuva etmezler, zîrâ bu nevʿ kırlankıç bir mikdâr vahşîdür, hattâ evlerün [15] 
saçakları altında yuva ederler ve yuvaların gâyet birbirlerine yakın ederler. Türkçe 
buna gâvur kırlankıcı [16] ve yabân kırlankıcı dahı derler. Bunun dahı tabîʿatı ol bir 
kırlankıç tabîʿatındadur. Baʿzılar bu [17] kırlankıca ki ana ʿArabda huttâf  ve huttâf-ı 
ehlî derler. İşbu sünûnüvâ dedükleri kırlankıçdan [18] müsahhindür derler. Hı bâbın-
da huttâf  zikr olınmışdur.

Sûrıncân: Öksüz oglan çigdemi [19] derler. Egri kesdâne dahı derler. Süryânîler 
belmeh hamsâlînâ925 ve Rûmlar ermûzaktilûs ve Yûnânîler [20] berkûtîs derler ve 
Mısır’da ʿakne derler ve ʿIrâkda laʿbe-i berberî ve Yûnânîler kolîcifin ve ehl-i dük-
kân [21] ve baʿzılar bulbûsâ ve akîmârûn derler ve Fârisîde dahı sûrıncân derler. 
Aʿlâsı [22] Mısrî’dür ve içerüsi ve taşrası beyâz olmakdur. Ve gâyet kızıl ve siyâh 
olan [23] yaramazıdur, istiʿmâli câʾiz degildür. Habeş İbni Hasan kavli üzere bunun 
tabîʿatı üçünci [24] derece evvelinde hârdur ve ikinci derece evvelde yâbisdür. Baʿ-
zılar üçüncide yâbis ve ikincide [25] bârid dediler. Bunun kuvveti budur kim evvelâ 
balgamı ishâl eder ve nıkrîs ve mafâsıl agrısın [224a] [1] teskîn eder ve beden 
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uyuşugına müfîddür ve eski yaralara ve nıkrîse yaku eyleseler nâfiʿdür, [2] ammâ 
çok nıkrîsde tutmayalar, zîrâ şişleri berk eder. Kavl-i Muhammed Temîmî bunun 
mafâsıl [3] ve bevâsîr-i bâtın içün hâssiyyeti ʿacîbdür. Eger sahk edüp ve koyunun 
eski sâde yagıyla [4] karışdurup penbe ile makʿada dürtseler iki defʿada bevâsîri 
giderür. Ve deniz [5] suyıyla nıkrîse ve mafâsıla ursalar gâyet fâʾide eder. Ve sûrıncâ-
nun beyâzını berâberi [6] şeker ile ve sehilce zaʿferân ile içe, balgamı ve hâm ahlâtı 
ishâl eder ve mafsal agrılarına [7] ve nıkrîse ishâl eyledügi içün münâsib gelür ve 
cimâʿı ziyâde etdürür. Ve Şeyhü’r-reʾîs [8] kavli üzere mafâsıl içün kemmûn ile ve 
fülfül ile latûh etseler fâʾide eder. Bunun [9] mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür. Ve kara 
ve kızıl sûrıncân yaramazdur, baʿzılar kattâldur derler. Beyâzdan [10] gayrısı istiʿmâl 
olınmamak gerekdür. Cümle sûrıncânun bögrege ve zaʿîf  miʿdeye ziyânı [11] vardur, 
illâ kesîrâ ve zaʿferân ıslâh eder ve şeker ıslâh eder. Bunun bedeli kendü vezni [12] 
kadar türbüddür ve iki vezni kadar eftîmûndur ve iki dânk ak harbakdur ve mafâsıl 
içün [13] bedeli hınnâ yapragıdur ve yarım vezni kadar muklü’l-yehûddur ve baʿzılar 
bunun kendi kadar bûzîdân [14] ve türbüd bedeldür dediler.

Sûftiyûn: Dilkü taşagı derler. ʿArabca husyetü’s-saʿleb derler. Hı bâbında [15] zikr 
olınmışdur.

Sûrî: Zâc nevʿindendür, zâc-ı sûrî derler. Zikr olınmışdur.

Sûtîrâ: [16] Muhallisa-ı ekber dedükleri maʿcûna derler. Nevrûz otına dahı derler. 
Ve ihdâs bir maʿcûn dahı olur, [17] ana dahı setîrâ derler. Mim bâbında muhallisa 
zikr olınup ve maʿcûnın dahı mim bâbında zikr edelüm. [18]

Sûs: Buyan derler, köki tatlu olur bir otdur. Rubbı re bâbında rubbü’s-sûs deyü 
[19] ve ʿayın bâbında ʿusâresi ʿusâre-i sûs deyü ve köki ʿırku’s-sûs deyü beyân olınur 
[20] Türkî; Fârisîde mesk ve mehk ve zehrâm derler; sûşâ Süryânî; hulûkûrus926 [21] 
ûlfûrzûn Yûnânî; gılîkûkiryâ Dîskûrîdûs; bekîs927 ehl-i Şâm; tâferyâ [22] Dîskûrîdûs; 
ravşen hâmâ928 Hindî; tarîdye929 Lâtîn; gılîkûrîzâ Rûmî; dûsîzerâzez930 [23] Lâtîn; 
lakrîz Mâcar; regâlîsâ İspânya; reklîsse Fırânca. Buyan dedükleri otun menfaʿati 
asıl [24] kökindedür. ʿUsâresin alurlar, rubbü’s-sûs derler, re bâbında zikr olınmışdur. 
Ve kökini [25] dahı baʿzı eczâya katarlar,ʿırku’s-sûs derler, ʿayın bâbında zikr olınur. 
Geldük sûsun [224b] [1] tabîʿatı hâr u yâbisdür. Baʿzılar muʿtedil dediler ve baʿzılar 
bârid dediler. Takvîmü’l-Edviye ve [2] Câlînûs muʿtedil ve azacık harârete mâʾildür 

926 N. خلوقورس
927 N. بكيس
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der. Kavl-i Minhâc ciger agrısına nâfiʿdür. Bundan [3] bir dirhem veyâ iki dirhem 
istiʿmâl olınur demişler. Bir dirhem ve iki dirhem istiʿmâl olınan [4] bunun suyınun 
ʿakîdesidür kim rubbü’s-sûs derler. Bunun suyını ʿArabistân’da [5] ʿArablar kasʿa 
ile issice edüp içerler ve issi kum üzerine yuvlanup bunları ziyâde [6] ishâl eder. Ol 
diyârlarda buna ʿArablar şerbeti derler. Ve sadra ve bogaza nâfiʿdür, [7] hatîbler ve 
müʾezzinlere ve hânendelere lâzımdur, savtı sâf  eder. Ve koltuk kokusına [8] dahı 
gâyet nâfiʿdür. Ammâ talaka ziyân eder derler, ammâ kırmızı gül varakı ıslâh eder. 
Yalınuz [9] buyan köki aslü’s-sûs deyü elif  bâbında menâfiʿi ve isimleri ile zikr olın-
mışdur. [10]

Sûs: Güve dedükleri kurtdur ki ekser esbâba ve kürke üşer ve bazı meyveye ve 
kurı [11] meyveye üşen kurta dahı sûs derler. Eger bunları kurıdup kettân bezi ile [12] 
götürseler hummâları defʿ eder.

Sûsen: Zanbak envâʿıdur. Dört nevʿ olur. Bir nevʿi [13] beyâzdur, âzâd derler. Ve bir 
nevʿi gök yapraklu olur ana kebûd derler. Ve bir nevʿi sahrâyîdür ol [14] nevʿine elvân 
reng derler, gök ile sarı ile olur yaʿnî alaca olur, ana âsmângûnî [15] derler ve ʿ Arabda 
âsmâncûnî derler ve anun kökine îrsâ derler ki Türkçe galat edüp [16] benefşe köki 
dedükleridür. Elif  bâbında îrsâ deyü zikr olınmışdur. Ve bir nevʿi sarı [17] sûsen dahı 
olur. Ekseriyyâ sular içinde ve sular kenârında olur. Ol sarı nevʿine [18] sûsen-i hıtâyî 
derler ve İbni Baytâr kavli üzere ana akîmârûn derler, anun boyı [19] uzun olur. Ve 
sûsenün berrîsi ve bôstânîsi olur. Fârisîde sûsen ve Türkçe [20] susam ve yine Fârisîde 
pîl-gûş derler. Şûşânî Süryânî; uskûrus931 [21] Rûmî; eâlîs932 Yûnânî; savsân ʿİbrî; 
karşûtûlîsû Yûnânî; hasmîr Hindî; [22] ʿâd sûriyâ lilyûmyû isbâta933 Afrîkî; cilyô Ef-
rencî; kırînô Rûm; mârittâgûn Tâliyân. [23] Ammâ istiʿmâl olınan gök sûsendür ve 
sûsenlerün aʿlâsı âsmâncûnîdür ki Türkçe [24] gök sûsen ve yabân sûseni dahı derler. 
Zanbakî dahı derler. Fârisîde [25] sûsen-i âsmângûnî derler, gökine îrsâ derler. Îrûs 
Efrencî; mâkirûn Yûnânî; tâbrût [225a] [1] Berberiyye; lîlyûm Lâtîn; savsân ʿİbrî; 
yerbû kârizûnô İspânya; pılâ de cîlcen934 Mâcar; [2] bılâ de lîle Filemenk; kırînô 
agriyôz Rûm; kırînô ûkşî Rûm. Râzî kavli üzere [3] tabîʿatı ikinci derecede hâr u 
yâbisdür ve yübûsetde muʿtedildür, ammâ berrî sûsenün [4] harâreti, yübûseti ol bir 
nevʿinden ziyâdedür ve tamâm cilâ verür. Sûsen nevʿi yüzde [5] olan çıgıdun siyâh 
nevʿine sürseler nâfiʿdür ve uyuzlarına dahı nâfiʿdür ve [6] bôstânî zanbak köki dahı 
böyledür, ammâ issi su yakdugına bôstânî nevʿi gayrıdan [7] nâfiʿdür. Talak agrısına 
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ve cânavarlar ısırdugına, husûsan ʿakreb ısırdugına sürseler [8] nâfiʿdür. Ve bunun 
kokusı fezalâtı dimâgdan tahlîl eder. Eger kökini ʿasel ile içseler [9] sarı suyı ishâl 
eder. Bundan bir miskâlden iki miskâle degin câʾizdür. Ammâ [10] çiçeginün kokusı 
issi baş agrısına ziyân eder, illâ kâfûr ıslâh eder. [11] Kavl-i Şeyhü’r-reʾîs sûsen-i âzâ-
dun hükmi ve eger tabîʿatı zaʿferâna karîbdür, harâreti ve yübûseti [12] zaʿferândan 
azdur. Ve müferrihdür, kalbe ferah verür. Ve ak nevʿinün çiçegi ve yapragı cânavar 
[13] sokdugına yaku etseler müfîddür ve yagın sinirlere ve rahme dürtseler yumşada 
ve [14] yapragın âteş yanugına dögüp ursalar fâʾide eder. Eger sirke ile karışdurup 
[15] cerâhate ursalar müfîddür. Ve suyın balla bişürüp eski çıbanlara ve harârete 
ursalar [16] fâʾide eder. Ve kökin gül yagıyla âteş yanugına, rahm berkligine dürtseler 
fâʾide eder [17] ve hayzı idrâr eder ve çıbanlara dürtseler bitüre. Ve ʿasel ile sinirler 
büzildügine [18] ve barasa ve behaka ve çıbanlu uyuzlara ve başda olan çıbanlarına 
ve yüze sürseler [19] teşennücin gidere. Ve eger yalınuz kendüsi sahk edüp sirke ile 
ve ban yapragı ve [20] bugday unıyla hâya şişlerine ursalar, gâyet müfîddür. Ve toh-
mı agulu cânavarlar sokdugına [21] içürseler fâʾide eder. Ve kökini kaynadup suyın 
agızda tutsalar diş agrısın [22] sâkin ede ve içseler zîku’n-nefese ve rahm ve talak 
şişlerine ve iç agrısına dahı [23] fâʾide eder. Ve yagınun on sekiz dirhemin içseler 
ishâli defʿ eder ve îlâvus [24] kûluncı ki bir sancudur, rubb-ı erham ve rubb-ı sâlim 
derler, ana fâʾide eder. Ve zeyt ile bişürseler [25] gerü bu fâʾideyi eder. Ve ak sûsenün 
kökinden üç miskâlin suyla ve ʿasel ile içseler [225b] [1] zihni tîz eder ve sarı su 
dahı ishâl eder. Ve gök sûsen çiçegini on dirhem [2] kantariyûn ve iki dirhem ʿasel 
ile karışdurup içseler sidügi yüride ve [3] ʿ ırku’n-nisâya ve ihtibâs-ı bevle dahı müfîd-
dür. Ve tohmını şarâbla içseler sidügi yüride. Eger [4] sirke ile içseler talak şişlerin 
yumşada. Ve yapragın şarâbla bişürüp [5] hâm âkileye ve hûreye ursalar nâfiʿdür. 
Çiçegini koksalar mahrûrî mizâcun başın [6] agrıdur, illâ nîlûfer ıslâh eder. Bunun 
bedeli nercisdür dediler.

Sivârü’l-kuzât: [7] Mâzûdur. ʿAyın bâbında ʿafs deyü zikr olınur.

Sûbiyâ: Sübyâ derler birincden [8] ederler bir bûzedür. Gögüsden ve öykenden 
balgamı katʿ eder. Cigerden ve talakdan süddeleri [9] açar ve ʿusrü’l-bevle nâfiʿdür. 
Ve efâviye katarlar. Bâha ve hazma dahı muʿîndür. Şeyh [10] Dâvud kavli üzere bu 
nevʿ birinc bûzesine birinci bulamaç edüp azacık kuru [11] üzüm ʿusîresi ve dârçînî 
ve karanfil ve besbâse katup eyyâmına göre bir [12] günden ve baʿzı vakit iki günden 
sonra içeler.

Sevâdü’l-hind: Kara selîhedür, [13] selîhe-i esved derler. Tiryâk edviyelerindendür. 
Selîhede zikr olındı.

Sevelân: Sevelân [14] derler Fârisî; sevlânâ Süryânî; felyûhûs Rûm; sevelân Yûnânî. 
Devâʾü’r-rûmîdür [15] ve Sıkâla’dan dahı gelür. İshak ve Şeyhü’r-reʾîs kavli üzere 
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dördünci derecede hâr [16] u yâbisdür. Bundan bir habbe kadarın pazı suyıyla suʿût 
eyleseler Diskûrîdûs [17] kavli üzere lakveye nâfiʿdür ve göz kapagına ve göz şişlerin 
ve hareketin dahı sâkin [18] eder. Ve bunun hâssiyyeti oldur ki deriyi yakar. Kavl-i 
Erbiyâsûs hâr ve muhrikdür ve [19] edviye-i kattâledendür. Bunı yemekde hazer 
gerekdür, ammâ zımâdı sovuk şişleri tahlîl eder ve bedenden [20] dahı riyâhı tagıdur. 
Ve nergis yagıyla balgamî ve sevdâvî şişlere sürseler fâʾide eder. [21] Bunı yeseler 
beden derisine ziyânı vardur, ammâ tâze süd ve kabak yagı ıslâh eder. [22] Mikdâr-ı 
şerbeti bir habbedür. Bundan ziyâde câʾiz degildür ve bir habbe mikdârını dahı 
yalınuz [23] câʾiz degildür, silk suyıyla suʿût edeler.

Sivârü’l-hindû: İplik iplik bir otdur, [24] ʿakreb kuyrugına benzer, kurusı penbe 
gibi tagılur. Geşt ber geşt derler. Kef  [25] bâbında tafsîl olınur.

Sevdâniyât: Sıgırcık kuşıdur. Fârisîde dârîz derler, Şîrâz’da [226a] [1] dârî nemek 
derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Bâhı ziyâde eder, kûlunca nâfiʿdür, ammâ dimâga [2] 
muzırdur ve etinün gâyet hiddeti vardur. Ekser haşerât yer, anunçün eti hiddetlü-
dür ve kokusı [3] beddür ve kendü dahı beddür, husûsan ak ola. Ekser bu kuş çekirge 
yer, meşhûrdur.

Sûrah: [4] Kef-i deryâ nevʿindendür. Deryâ kenârınun taşlu yerinde olur. Deryâ 
suyından tonup [5] taş gibi olmışdur. Kuvveti tuz gibidür. Ve zehretü’l-milh derler. 
Tuz çiçegi vardur, ana dahı [6] benzer. Belki tuzdan tuʿmı dahı latîfdür ve mülattıf 
ve muhallilligi dahı çokdur.

Sevîk: Arpa. [7] Tâbede kavururlar, Türkçe ana kavurga derler. Kaçan un eylese-
ler ʿArabca sevîk ve Türkçe [8] kavut derler. Pist Fârisî, sencînâ935 Süryânî, hâvut936 
Rûmî, kîmûlîh937 Süryânî, [9] esrâ938 Rûm, etrâ939 Lâtîn, mûs Nemse, pâpâs İspânya. 
Aʿlâsı arpa sevîki [10] ola, muʿtedil kavrılmış ola ve kepegi az ola. Ve bugdaydan 
bâridrekdür ve aʿlâdur, ammâ [11] tabîʿatı baglar. Eger bunı tatlu enâr suyıyla karış-
durup yâhûd süfûf  eyleseler [12] miʿde yaşlıgını kurıdur ve safrâvî kayʾı gerü tutar ve 
baş agrısına nâfiʿdür ve gönül [13] döndügini giderür, miʿdeye kuvvet verür. Bundan 
ʿasel ile ʿasîde yaʿnî muhalleb[î] gibi [14] eyleseler ve oglancıklara verseler tez semür-
dir, ammâ âdemi şiş[ir]ür, illâ şeker ıslâh [15] eder. Ve cümle kavrılmış habbe unına 
sevîk derler.

935 N. سنجينا
936 N. حاوت
937 N. كيموليخ
938 N. اثرا
939 N. اترا
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Sevîkü’l-hınta: Bugday kavurgasını [16] un eyleseler ve kavursalar bugday kavrukı 
derler. Aʿlâsı muʿtedil büryân olandur. [17] Tabîʿatı evvel derecede hâr u ratbdur 
ve baʿzılar muhallil ve mülâyimdür dediler. Eger ıslatsalar nakîʿ gibi [18] eyleseler 
bârid olur. Eger bundan içseler harâreti sögündürür ve rutûbet hâsıl eder [19] ve 
miʿdeden geç geçer ve nefhi ziyâdedür. Lâzım olan budur ki bugdayını suyla yuya 
ve yedüklerinde [20] şeker katalar ki ıslâh eder.

Sevîkü’n-nabk: Tag alması kavutıdur. Fârisîde [21] pist-ı künâr derler. Mısır’da ve 
Bagdâd’da çok olur. Sovuk su [ile] içseler miʿdeye muvâfıkdur, tabîʿatı [22] tutar ve 
ʿavratlarun kanın dahı tutar. ʿİllet-i ishâl içün seferlere götüreler. [23]

Sevîkü’t-tüffâh: Alma kurusı kavutıdur. Fârisîde pist-ı sîb derler. Ve safrâdan gö-
nül [24] dönmesini sâkin eder, miʿdeye kuvvet verür ve tabʿı tutar, susuzlıgı giderür. [25]

Sevîkü’l-karʿ: Kabak kavutıdur. Tabîʿatı mülâyim eder ve öksürüge dahı fâʾide 
eder ve harâretlü gögse [226b] [1] dahı nâfiʿdür.

Sevîkü’r-rummân: Enâr kavutıdur. Fârisîde pist-ı enâr derler. Bârid [2] u yâbis-
dür. Miʿdeyi pâk eder, nâfiʿdür ve tabîʿatı berk eder ve safrâyı sâkin eder [3] ve 
taʿâma iştihâ getürür.

Sevîkü’l-harnûb ve’l-gubeyrâ: Keçi boynuzı ve igde [4] kavutıdur. Tabîʿatı tutar 
ve ishâle nâfiʿdür.

Sîsenber: Mârsama ve pârsama dahı derler, [5] ʿâşık yapragıdur. Nemmâm ve 
nemmâme ve nemmâmül-melik dahı derler. Nun bâbında nemmâm deyü [6] zikr 
olınur.

Siyâb: Halâldür. Hı bâbında zikr olınmışdur. Ve baʿzılar beleh derler yaʿnî [7] hur-
mâ korugı ki hurmâ agacı üzerinde depesinde hurmâ korıgı gılâfdan sâdır [8] olur, 
ana beleh derler. Be bâbında zikr olınmışdur.

Sîsârûn: Kara çörek otı [9] agacıdur ve kökidür Türkî; bîh-i bîsne-dâne Fârisî; 
çûb-ı besîne-dâne Fârisî; ʿ akâr şîvbânâ940 [10] Süryânî; sîsârûn Rûm; sîsârûn Yûnânî; 
sîser Lâtîn; cerlîn941 [11] Mâcar; ciridyâ İspânya; asbâʿ942 ʿİbrî. Baʿzılar bu kara çörek 
otı degildür, nihâyet [12] kara çörek otına benzer, bu ota ʿArabca kulkâs derler [der]. 
Sâhib-i Minhâc ve [13] sâhib-i Câvî ve Râzî dahı Câvî’den olan nakli ve Huneyn 
ve sâhib-i İhtiyârât [14] kavli üzere kara çörek otına sîsârûn derler. Acılıgı ve kabzı 
vardur. Tabîʿatı [15] Mesîh kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür, tahlîli var-

940 N. عقار شيوبانا
941 N. جرلين
942 N. اصباع
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dur. Eger kökini bişürüp [16] yeseler ve miʿdeye ursalar fâʾide eder ve sidügi yüride. 
Sâhib-i Câmiʿ ve Diskûrîdûs’dan [17] nakl ederler kim sîsârûn kulkâsa derler der. 
Karaca çörek otı agacı oldugı [18] takdîrce mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür, ammâ 
âlât-ı bevle ziyân eder, illâ tîn-i ermenî ve kıbrûsî [19] ıslâh eder.

Siyâheng: Eşek hıyârıdur. Kıssâʾü’l-hımâr deyü zikr olınmışdur. [20]

Sîsebân: Sîbân dahı derler, ayıd agacı tohmıdur. Hâ bâbında habbü’l-fakd deyü 
zikr [21] olınmışdur. İbni Baytâr esl agacıdur yaʿnî ılgundur demiş, ammâ sâhib-i 
Minhâc ve gayrı [22] ayıd tohmı dediler.

Sîbiyâ: Mürekkeb balıgıdur Türkî; sîbiyâ Fârisî; subyâ Rûm; balafk943 [23] Nemse; 
cebyasâ İspânya; seka Fırânca; dâʿ hâdyû944 ʿİbrî. Mürekkeb balıgı iki nevʿ olur. 
[24] Bir nevʿine Rûmlar ve Yûnânîler kalâmâr derler. Başından bir kemük gibi şeyʾ 
çıkar. İki nevʿ [25] dahı mürekkeb balıgıdur. ʿArabda lisânü’l-bahr ve kanâta dahı 
derler. Balık gibi bir şeyʾdür, ammâ kemügi [227a] [1] olmaz. Deryâlarda çok 
bulınup ammâ İbni Baytâr ve sâhib-i İhtiyârât [2] Beytü’l-Mukaddes sevâhilinde 
bulınur demişler. Lisânü’l-bahr dedükleri ol sîbiyânun başından [3] taş gibi çıkan dil 
gibi beyâz, yumşakdur. Altun ve gümüş üzerine sivâr [4] eyledüklerinde zer-gerler 
bundan kullanurlar. Bunun eger kursagın bişürüp yeseler [5] gerçi hazmı güçdür 
ve lâkin tabîʿatı mülâyim eder. Cümle deniz böcekleri tabʿı mülâyim eder. Miʿ-
deye çok [6] muvâfık degildür, ammâ limôn ıslâh eder ve üzerine müselles içseler 
müfîddür. Ve ol [7] kemük kim lisânü’l-bahr derler demiş idük, behaka ve kelefe ve 
nemeşe ve uyuz ʿilletlerine sürseler [8] zâʾil eder. Eger yakup andan sonra sahk edüp 
tuz ile karışdurup göze [9] sürme eyleseler gözde biten etin giderür ve dişe sürseler 
cilâ verür. Bu balıgun [10] içinden çıkan mürekkeb gibi şeyʾi eger dâʾü’s-saʿlebe sür-
seler kılın bitürür. Ve mürekkeb eyleseler [11] câʾiz olur, lâkin tez kurur ve mürekkeb 
yerine istiʿmâl gayrıdur.

Seyfü’l-gurâb: Yabân [12] zanbagı nevʿindendür, sûsen derler. Asıl buna delbûs 
derler. Dal bâbında zikr olınmışdur. [13]

Sîmkâ: Şeyh Dâvud kavli üzere yabân turpınun tohmından alurlar bir yagdur.

Sîsbezûn945: [14] Su teresi. Hurfü’l-mâʾ derler. Hâ bâbında zikr olınmışdur.

Seykerân: Bencdür ki berş [15] maʿcûnına tohmını katarlar, bezr-i benc derler. Be 
bâbında zikr olınmışdur.

943 N. بالفق
944 N. داعهاديو
945 N. سيسبزون
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Sîkrânü’l-hût: Balık [16] otıdur. Mâhî-zehrec derler, zikr olınur. Ve bûsîr dahı der-
ler. Be bâbında zikr olındı.

Saykumûr: [17] Şeyh Dâvud kavli üzere cümmeyz encîridür.

Sîr: Su kerdemesi ve su teresi ve kaz [18] ayagı ve kurretü’l-ʿayn dahı derler. Cırcî-
rü’l-mâʾ deyü cim bâbında zikr olınmışdur. Buna behak dahı [19] derler. Su içinde 
ve su kenârında olur. Güzel râyihası vardur, kızdurıcıdur ve muhallildür. [20] Hayzı 
ve bevli akıdur, bögregün taşına nâfiʿdür. Eger çig ve eger pişmiş yeseler gâyet [21] 
müfîddür ve zûsentâriyâ ʿ illetine dahı nâfiʿdür. Bâkî menfaʿatler kaf  bâbında kurre-
tü’l-ʿayn [22] deyü zikr olınur. Şeyh Dâvud kavli üzere hurmâ betmezine dahı derler.

Sîryû: Yabân sarmısagıdur, [23] sûm-ı berrî derler. Elif  bâbında uskûryûn deyü zikr 
olındı.

Seyâl: Yâsemendür kim [24] ye bâbında zikr olınur.

Seyâverân: Cevz agacı samgı derler. Baʿzılar eski cevz agacından [25] akan siyâh 
yaşdur derler. Sâd-everân deyü bâb evvelinde zikr olınmışdur. [227b] [1]
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H A R F Ü ’ Ş - Ş I N

Şâh-lûc: Ak erik nevʿindendür ve cân erigi [2] ve bögrek erigi, ıccâs-ı asfer ve ıccâs-ı 
ebyaz derler, âlû gürde ve şâh-lûk derler. [3] Rûmlar damâşkinû ve saylîkû derler 
ve gâh olur ki pûrîkû derler ve Efrencîler pûrûne [4] del reg946 derler ve Mâcar 
ve Nemse yermâveyn947 derler. Erigün cümle nevʿi elif  bâbında ıccâs [5] deyü zikr 
olındı. Bunun aʿlâsı beyâz ve sarı olandur. Bu nevʿinün ishâli [6] siyâh erikden azdur, 
ammâ siyâh erige hekîmî erik derler, hasta olana lâzımdur. Eger [7] beyâz ve sarı 
erigi kurıdup yeseler taʿâm iştihâsın getürür ve mahrûrî mizâca [8] gâyet nâfiʿdür. Ve 
pîr âdemlere çok yedürmek ilkâ etmeyeler, yedükleri takdîrce der-ʿakab [9] mastakî 
yâhûd günlük yedüreler. Ammâ ekşisin issi mizâclulara muvâfık gelür ve kayʾı [10] 
katʿ eder. Bunlarun aʿlâsı ve ihtiyâr olındugı oldur ki tuʿmda muʿtedil ola, hâsılı 
[11] sâdıkü’l-humûza olmak gerekdür. Ve kurısınun hoş-âbı veyâ pişmiş şeker ile 
mürebbâsı safrâvî [12] harârete ve isitmeye muvâfıkdur ve tabʿı müleyyin ve mülâyim 
tutar ve hıkkeyi giderür ve öksürük envâʿına [13] müfîddür ve hayz dahı akıdur.

Şâh-lûk: Şeyh Dâvud kavli üzere emrûddur. Kef  [14] bâbında kümmesrâ deyü 
envâʿı zikr olınur.

Şâh-âlûc-ı berrî: Gögem derler. Cümle Efrencîler purûnû sâlvitîkû [15] derler. 
Bunun mâhiyeti ve fiʿli ve tabîʿatı zuʿrûr gibidür. Câlînûs ve Lâtîn [16] kitâbları kavli 
üzere nihâyet bunun [humûz]âtı vardur.

Şâh-encîr: Tîn-i lezîz ʿArabî; [17] tîn-i rakîkü’l-cild ʿArabî; löp encîri Türkî; vezîrî 
encîri Türkî; issi yemez encîri Türkî; [18] şîkâ vâsîlikû Rûmî; fîkî Lâtîn; faycın Mâ-
car; hîgôs İspânya; fiykîr [19] Fırânca; tânîm ʿİbrî; ecîr Kürd; benût şôh ʿİbrî; tenîn 

946 N. دل رك ; H. دل رنك
947 N. يرماوين
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Süryânî; nârjet Berberiyye; [20] sûnâ Diskûrîdûs. Aʿlâsı beyâz ve içerüsi dahı beyâz 
ola. Ol takdîrce [21] lâ-büdde tarusı yaʿnî çekirdegi berk olmaz, kâysî olur. Tabîʿatı ve 
hâssiyyeti te bâbında tîn [22] deyü zikr olınmışdur. Ve tâzesinün ve kurusınun sanʿatı 
dahı tîn-i ratb deyü ve [23] tîn-i yâbis deyü zikr olınmışdur. Bu mahalde bir mikdâr 
ism yazılmakdan murâd budur ki [24] şâh encîrün yaʿnî encîrün aʿlâsınun isimleri 
bunlardur.

Şâh-encîr-i cümmeyz: Cümmeyz encîridür. Cim [25] bâbında cümmeyz deyü 
zikr olınmışdur. Rûmîler şîkûmûrû ve Lâtînler fîgô môrdes derler [228a] [1] ve 
ʿİbrîler sakmîm948 derler.

Şâh-encîr-i hindî ve Tîn-i hindî: Buna Hindî encîri ve yaprak [2] encîri derler. 
ʿİbrîler tânâ hundîs949 derler. Yaprak üzerinde biter bir dikenlü encîrdür, [3] tat-
sızdur. Bunun dikenlerini bir pâre çuka yâhûd ʿabâ pâresiyle silüp [4] andan kabın 
soyup yerler. Baʿzılar şeker ile yerler. Tabîʿatı sovuk tutar, çok [5] gıdâ vermez ve 
lezzetlü degildür. Rûm âdemîsi çokluk istiʿmâl etmezler.

Şâhterec: [6] Şâhtere derler Türkî; baklatü’l-melik ʿArabî; benîle Fârisî; fagîs 
Dîskûrîdûs; [7] fâlînûs Câlînûs; mâlînûs Yûnânî; beskasmâr950 Yûnânî; şehtere Fâ-
risî; [8] şâhterâ Süryânî; kîkîzyûn Rûm; cencûvâvûn Yûnân-yi kadîm; cencîdyûne [9] 
Yûnânî; fînûs Rûm; şeks951 Afrîkî; aşen952 ʿİbrî; kûmûhtere Efrencî; kânfevâs953 [10] 
Süryânî; cencelîn954 Hindî; sultânü’l-bukûl ʿArabî. Huneyn kavli üzere bakmâs955 
[11] derler ve baksemâs956 ve kemmûn-ı berrîye dahı derler ki küzberetü’l-hamâm-
dur. Şâhterenün aʿlâsı [12] tâze ve yeşil ola ve acılıgı ziyâde ola. Bunun yapragı ve 
dalları istiʿmâl olınur. [13] Tabîʿatı harâretde muʿtedil demişler. Kavl-i Mâsercûye 
evvel derecede bârid, ikincide yâbisdür. [14] Baʿzılar harâreti muʿtedil ve yübûseti 
ikincide dediler ve baʿzılar üçüncide bârid ü yâbisdür [15] dediler. Demi sâfî eder, 
hıkkeye ve cerebe içürseler nâfiʿdür ve diş diplerin pâk eder. [16] Eger bunı sıkup 
birkaç kaşık mikdârını bir çanak süd çirozı katup içseler [17] safrâyı ishâl ve bevli 
idrâr eder ve ciger süddelerin açar ve zaʿfın giderür, miʿdeyi [18] kavî eder. Ve dahı 

948 N. سقميم
949 N. تانا هنديث
950 N. بسقسمار
951 N. شكس
952 N. اشن
953 N. قانفواس
954 N. جنجلين
955 N. بقماس
956 N. بقسماس
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suyını göze dürtseler gözi göregen eder ve yaşın keser. Bunun [19] mikdâr-ı şerbeti 
suyınun on dirheminden yarım rıtl bugdaya degin câʾizdür, [20] ammâ kurısınun 
suyın beş dirhemden on dirheme degin câʾizdür. Ve tohmı otından [21] kavîdür. 
Eger suyını samgla karışdurup gözde olan kılı yoldukdan sonra dürtseler [22] gayrı 
bitürmeye. Ve yaş iken yalınuz suyın içseler yanmış ahlâtı ishâl eder ve yaramaz [23] 
kanları arıdur ve uyuz envâʿına ve tuzlu balgama dahı müfîddür. Bunun suyınun 
[24] yedi dirhemin veyâ kendünün üç dirhemin berâberi sarı helîle ile içseler gâyet [25] 
ishâli olur, fâʾideler eder. Eger sirke ile terbiye eyleseler ve yedürseler kusmagı sâkin 
[228b] [1] edüp gönül döndügin gidere ve miʿde ve bagırsagı arıdup artık ahlâtı 
sürer. [2] Ve bu otı ısladup ol sudan baş ve sakal yusalar konagın ve kehlesin giderür, 
[3] pâk eder. Ve suyın kına ile karışdurup hammâmda uyuza ve giciyik envâʿına [4] 
sürseler fâʾide eder. Eger suyın kaynadup mazmaza eyleseler diş diplerin muhkem 
[5] eder, agızda ve dilde olan harâretlü ıztırâbları giderür. Ve uyuz ve giciyik içün 
suyını [6] temr-i hindî ile içüreler dahı münâsibdür. Miʿdeyi kavî eder ve süddelerin 
açar ve bagırsakda [7] ve miʿdede muhtebes olan fezalâtdan pâk eder. Bunun bedeli 
cereblerde ve hummâlarda [8] yarım kendü kadarı sinâ-yı mekkîdür. Şâhterenün 
talaka zararı vardur, illâ [9] sikencübînü’l-berverî ıslâh eder.

Şâh-bellût: Kestânedür Türkî; kastal ʿArabî; şeh-bellût Fârisî; [10] bellûtî Süryânî; 
kâstânâ Rûm; karînûn Yûnânî; mârrônes İspânya; kâstânîs [11] Fırânca; ʿarmivun 
ʿİbrî; ebû ferû ʿArabî. Kestâne bellûtdan tatludur. Aʿlâsı aʿlâ yetişmiş [12] ola. Ta-
bîʿatı harâretde ve bürûdetde muʿtedil ve ikincide yâbisdür, baʿzılar evvelde yâbis 
demişler. [13] Cilâsı vardur. Agulara nâfiʿdür ve miʿde yaşlıgından olan ishâl ve zahîr 
envâʿına [14] dahı nâfiʿdür. Câlînûs kavli üzere cümle hubûbâtdan bunun gıdâsı 
artıkdur ve belki [15] gıdâda etmek gıdâsına karîbdür. Ve mesâneye muvâfıkdur, zîrâ 
ahlât-ı rediyyeyi mesâneden [16] pâk eder ve bedeni semürdür. Kavl-i Ebû Cerîh 
müneffihdür, karnı şişirür ve gâyet yel eyler [17] ve lâkin suda bişürseler nefhi az 
kalur ve tuʿmı dahı tatlu olur. Ve kan tükürene dahı [18] nâfiʿdür ve azacık takvîti 
vardur, zîrâ müneffihdür. Ve geç hazm olur, illâ râziyâne tohmı ve nebât [19] ıslâh 
eder.

Şâgûne: Yenidünyâ agacıdur.

Şâh-çînî: Kara tahtası derler ve kına tahtası [20] dahı derler Türkî; şeh-çînî Fârisî; 
şâh çînâ Süryânî; fîzâbînû Rûmî; sahnâsiyûr957 [21] Yûnânî. Bu degirmice kurs yaʿnî 
bu tahta gibi şeyʾi Çîn vilâyetinün sinirlü yapragından ki [22] lisânü’l-hamel-i çînî 
derler, anun suyını sıkup ʿusâresinden siyâh tahtalar gibi ederler. [23] Sâhib-i İh-
tiyârât ve Râzî kavilleri üzere hınnâ yapragını dögüp sirke ile karışdurup [24] tahta-

957 N. سخناسيور
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lar ve kurslar ederler. Tabîʿatı bâriddür. Ve issi baş agrılarına ve issi şişlere ezüp [25] 
dürtseler fâʾide eder. Kavl-i sâhib-i Müfredât ve Râzî tahlîli ve kabzı vardur. Eger 
[229a] [1] şarâb sirkesiyle tılâ etseler issi baş agrısına gâyet nâfiʿdür. Kavl-i Ebû 
Cerîh [2] eger karın agrısına dahı eyleseler müfîddür ve diş diplerine ve issi şişlere 
dahı nâfiʿdür [3] ve evrâm-ı erbiyyeye ve cerâhâte dahı kullanurlar. İki kardaş kanı 
dedükleri gibi fiʿli [4] vardur. Eger kemük kırıldugına kîrûtıla ursalar ıslâh eder. Ve 
baʿzılar tenzüvî-yi hıtâyî [5] derler, ammâ baʿîddür.

Şâsferem: Kirmânî yarpuz derler, habak-ı kirmânî derler, beg yarpuzı [6] dahı 
derler, ammâ buna baʿzı yerlerde reyhân-ı dâvud dahı demişler Türkî; sultâ-
nü’r-reyâhîn [7] kavl-i Şeyh Dâvud; şâh-perem Fârisî; şâh-sifermâ Süryânî; îlîsfûyinî 
Rûm; [8] fensâmyûn958 Yûnânî-yi kadîm; afnîş959 Yûnânî; zemânmâ960 Süryânî. İbni 
Baytâr kavli üzere [9] yapragı sezâba benzer, kış ve yaz çiçegi eksik olmaz. Tabîʿatı 
evvel derecede hâr ve [10] ikincide yâbisdür. Baʿzılar muʿtedil ve baʿzılar bârid de-
mişler. Dimâgdan fezalâtı tahlîl eder. [11] Tohmından bir miskâlin sovuk su ile içse-
ler issiden olan ishâli giderür. Eger issi [12] mizâclu kişiler sovuk su saçup koksalar 
dimâg süddelerin açar ve agız agrıların [13] dahı giderür ve agıza eyü koku getürür. 
Ve kâbızdur. Husûsan yapragı kabza latîfdür ve ciger ve [14] gögsi balgamdan pâk 
eder ve dâʾü’l-fîle dahı tılâ etseler müfîddür. Ve bu otun üzerine [15] sovuk su ser-
püp alnına dürtseler veyâhûd baglasalar fi’l-hâl uyku getürür [16] ve âteş yanugına 
fâʾide eder. Kavl-i Muhammed Temîmî dâʾim koksalar dimâga kuvvet verür ve [17] 
hafakâna fâʾide eder. Ve şâhisferem reyhânîsini bevâsîre gâyet nâfiʿdür derler [18] 
ve edviye-i kattâl içenlere bu otdan içürseler nâfiʿdür ve baş ve şakîka ıztırâbına [19] 
dahı nâfiʿdür, ammâ sahk edüp suʿût edeler. Eger içseler ciger ve talak ve bögrek 
[20] agrısına dahı müfîddür.

Şâhin: Togandur. Bunun envâʿı be bâbında bâşık ve bâz [21] deyü ve sin bâbında 
sunkur deyü zikr olındı ve sad bâbında sakr deyü zikr olınur.

Şâdenc: [22] Kan taşı Türkî; göz otı Türkî; şâdene Fârisî; kâbâdermâ Süryânî; 
karsitîlûs [23] Rûm ve Yûnânî; mâtîtûs Yûnânî; hacerü’d-dem ʿArabî. Baʿzılar em 
talîs derler yaʿnî kan [24] demekdür. Hindîler libyûs961 derler. Hacerü’t-tûr yaʿnî kan 
taşı demek olur der. Bu taş [25] birkaç nevʿ olur. Şâzenc, ʿadesî ve câversî ve Hindî 
olur. Ammâ aʿlâsı ʿadesîdür, [229b] [1] andan sonra câversîdür kim ana haşhâşî 
derler ve andan sonra Hindîdür. Şâdenc-i ʿadesînün [2] aʿlâsı gâyet kızıl olup meselâ 
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siyâha mâʾilrek ola, kırsalar tez kırıla. Ve [3] şâdene-i ʿ amelî dahı vardur. Ve şâdene-i 
hindî gâyet berk taş gibidür ve ʿamelî [4] olur, meselâ mıknâtîs yakup şâdenc ederler. 
Şâdencün gâyet aʿlâsı [5] sürh reng ve ʿadesî nevʿi olup ve tez ezilendür. Ve yaramaz 
nevʿi oldur kim su ile [6] yusalar kızıllıgı gider, beyâz olur ve berk olur, ana ʿamelî 
derler, nişânı bu üslûb [7] üzerinedür. Şâdencün tabîʿatı ʿÎsâ kavli üzere ikincide hâr 
u yâbisdür. Baʿzılar [8] bunun gayr-ı magsûl olanı evvelde hâr ve ikincide yâbisdür 
dediler, ammâ magsûlını [9] ikinci derece evvelde bâriddür derler. Bunun yunma-
sınun kâʿidesi oldur kim [10] şâh-dâneyi evvel sahk edüp andan bir çanakda ısladup 
andan ezüp [11] bir mikdârını alıkoyup çökegi tâ kim dibine çöke, üzerinden ol suyı 
gayrı [12] çanaga koyup ve bir defʿa dahı su koyup, tekrâr teʾhîr edüp andan yine [13] 
suyını üzerinden alup gayrı yere koyup bir defʿa tamâm turılınca böyle [14] edesin, 
andan sonra bâkîsin ve sâfîsi kalup anı kurudup [15] şâdenc-i magsûl diyesin. Ziyâ-
de kabz ve tecfîfi vardur. Eger bunı balla karışdurup [16] göze dürtseler kapagınun 
iriligin ve yarasın giderür. Ve eger ʿavrat südiyle [17] karışdurup göz üzerine ursalar 
agrısın ve yaşın dahı giderür. Ve eger şarâbla [18] içseler habs olmış bevli idrâr eder 
ve dâʾim akan hayzı tutar. Ve ekşi ve tatlu enâr [19] suyıyla kan tükürenlere içürse-
ler nâfiʿdür. Ve akâkıyâ ile karışdurup göz agrılarına [20] ve gözde olan uyuzlara 
sürseler gâyet müfîddür ve göz yarasında olan [21] ziyâde eti yer, ıslâh eder. Ve göz 
agrılarında yumurda beyâzı ile dahı ursalar muvâfıkdur. [22] Bunun mikdâr-ı şerbeti 
nısf  dirhemdür. İçerüye ve miʿdeye ziyân eder, illâ emberbâlîs [23] ʿusâresi ıslâh eder. 
Bunun bedeli yarım kendü kadar yanmış tûcdur ve dörtde [24] bir dânkı kadar tû-
tiyâdur. Kavl-i Nişâbûr bunun bedeli mıknâtîsdür. [25] Ve baʿzılar mıknâtîsi yaksalar 
ʿamelî şâdenc olur derler, bâlâda zikr olınmışdur.

Şâzvâz: [230a] [1] Bir hayvândur ki bu diyârlarda olmaz. Buna evs dahı derler. 
Boynuzı kırk üç şuʿbelüdür. [2] Rûzgâr esdükçe her şuʿbeden bir savt gelüp cümle 
hayvânlar başına cemʿ olur. [3] Ammâ etibbâ aslâ nefʿini yazmamışlar. Ve boynuzı 
gergedân gibidür ve bir dânedür. Ammâ gergedânun [4] boynuzınun dibi ve ucı 
birdür, ammâ ortası çataldur.

Şâh-bânek ve Şâh-bânec: [5] İhtilâfdur. Gâbânek ve şâbânek ve şâh-bânec 
dahı derler. Şehbânek Fârisî; şehbânekâ [6] Süryânî; satûnyûn Rûm; ankasânûn962 
Yûnânî; sehânec ve şâhfânec ʿArabî. [7] Benefşecü’l-kelb demişler, ʿArabca kısû-
nü’l-kelb dahı demişler. Ve sâhib-i Câmiʿ [8] bernûfdur der, be bâbında bernûf  deyü 
zikr olınmışdur, ve şecere-i ibrâhîm bunun küçük [9] nevʿidür der. Ve Gâfıkî’den 
dahı nakl eder kim bu kaysûm nevʿindendür. Ve Hâvî dahı [10] sâhib-i Câmiʿden 
nakl eder kim berrî şebremün habbıdur der. Ve İbni Baytâr şecere-i meryemdür 
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der. Ammâ [11] İhtiyârât’da müʾellif  kavli üzere cümlesi hilâfdur. Esahhı budur kim 
benefsecü’l-kilâbdür ki [12] Şîrâz’da ana less-i seg derler. Ammâ Minhâc bunun 
kuvveti kaysûm kuvvetine benzer der. [13] Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. 
Sarʿa nâfiʿdür ve agızda olan salyara [14] dahı nâfiʿdür, husûsan oglancıklar salyarına 
gâyet nâfiʿdür ve yürekde olan yelleri [15] tagıdur. Ve kâʾim-makâm-ı merzencûşdur.

Şâbîzec: Şeyh Dâvud kavli üzere lüffâhdur. [16] Zikr olınur.

Şâf: Şâflar envâʿı işbu bâb âhirinde şiyâf  deyü tafsîl [17] olınur.

Şâtıl: Tomalan mantarına benzer, bir kurı tomalan mantar gibidür. Hind’den [18] 
gelür. Ammâ baʿzılar bunı saçaklu bir kökdür derler, ammâ esahhı olan bir kurı 
tomalan mantarı [19] gibidür. Hindûstân’dan gelür ve Türkistân’da dahı çok olur. 
Şâtil dahı derler. Şîrâz’da [20] rûşenk derler. Bunun tabîʿatı Muhammed Temîmî 
kavli üzere üçünci derece âhirinde hâr u yâbisdür. [21] Keymûs-ı galîzeyi ishâl eder 
ve sinirler hıltınun galîzini dahı çıkarur, felce ve lakveye [22] ve raʿşeye fâʾide eder 
ve mafsala ve teşennüce ve dimâg zahmetlerine bunun fâʾidesi çokdur. [23] Mikdâr-ı 
şerbeti yarım dirhemdür. Berâberi şeker ile ve issi su ile içürseler aʿlâdur. [24]

Şâbûrkân: Şeyh Dâvud kavli üzere erkek demürdür. Hâ bâbında hadîd deyü 
envâʿı [25] zikr olınmışdur.

Şâb-ı rûmî: Ak biberdür. ʿAcem’de fülfül-i sepîd derler ki fe bâbında zikr [230b] 
[1] olınur.

Şâdânak: Esrâr yapragı tohmıdur ki kınnab tohmı derler, şehdânec derler [2] ve 
şâh-dânec dahı derler. Şın bâbında şehdânec zikr olınur ve kaf  bâbında kınnab [3] 
deyü zikr olınur ve tohmı be bâbında bezrü’ş-şehdânec deyü zikr olınmışdur.

Şebrem: Agaç südlügenidür. [4] Bôstânlarda ve su kenârında biter. Bogumlu kamış 
gibi olur. Yapragı terhûn yapragı gibi [5] olur. Fârisîde dahı şebrem derler, ammâ 
Şîrâzîler gâv-ı nebtûsek derler ve gâv-ı nebtûmek [6] dahı derler, zîrâ sıgır yese zarar 
eder, öldürür, ammâ koyunı öldürmez. Şebremâ Süryânî; [7] tûtâmelûn Rûm; kîn-
nûs Yûnânî; nîtûr Dîskûrîdûs; vînâ ʿ armaʿrâ963 [8] Hindî; nelberîn964 Lâtîn; halnâyâ965 
Süryânî; mâlkûr Berberiyye; kûmûbiyûn Ermeniyye; [9] fermûn Efrencî; nîtûmlû 
Afrîkî; setvâsâ Dîskûrîdûs; pilityûsâ Lâtîn; [10] şürünb-i hicâzî ʿArab, Mısr, Kavl-i 
Şeyh Dâvud. Bu otun aʿlâsı hafîf  [11] ve baldırı kızıl şekillü olup Rûmî olmakdur. Bu 
otun yaramazı ve istiʿmâl [12] olınmayan nevʿinün kırmızılıgı az ola ve Fârisî olan 
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dahı yaramazdur. Aʿlâsınun [13] tabîʿatı Minhâc kavli üzere ikinci derece evvelinde 
hârdur ve üçünci âhirinde yâbisdür. [14] Baʿzılar üçüncide hâr ve ikinci âhirinde 
yâbisdür dediler. Muhammed Temîmî bunun lebeni yaʿnî südi [15] dördünci derece-
de hâr u yâbisdür der. Ammâ bunun bir dirhemini şarâbla yâhûd [16] mâʾü’l-karâtîn 
ile içseler ishâl eder. Ve eger mukl-ı yehûd ve uşak ve sikencübîn ile karışdurup 
[17] hablar eyleseler iki dirhemi ishâl eder. Eger kûlunc olanlara yedürseler fâʾide 
eder. [18] Ve eger kâsnî ve mârûl ve râziyâne ve dilkü üzümi suyından karışdurup 
südini [19] kurutsalar sonra milh-i hindî ve türbüd ve sarı helîle ve sabr ile karışdu-
rup iki dânk [20] yâ üç dânk içeler, sarı suya ve veremlere ve süddelere fâʾide eder. 
Ve bir ıslâhı [21] dahı budur kim otını ki dögilmiş olmaya, bir gün bir gece tâze 
süd ile ısladalar. [22] Andan acılıgı ve kuvveti zaʿîf  olur ve ahlât-ı rediyyeyi çıkarur. 
Cümlesinden tâze [23] süd ile ıslatmak münâsibdür. Andan enîsûn ve kemmûn ve 
ehlîlec ve hindibâ suyı [24] katalar ve bundan bi-hasebi’l-mizâc kîrât ile vereler, zîrâ 
bunun mikdâr-ı şerbetinde [25] çok ihtilâf  yazmışlardur. Bu minvâl üzere kurslar 
ve hablar düzüp andan [231a] [1] verürlerse gâyet müfîddür. Ve bu otı ısladukları 
südi yabâna dökeler, [2] zîrâ ol süd yaramazdur, hemân südlügen otı bir [mikdâr 
ıslâh içündür. Ve sâhib-i Minhâc bu otun südinün şerbeti bir dânkdur ] demiş, zîrâ 
mazarratdandur, husûsan [4] issi mizâclulara yaramazdur. Bu otı ziyâde içenlerün 
miʿdesine ve cigerine ve bâhına [5] ve menîsine ve sinirlerine ve makʿad tamarlarına 
zarâr eder ve açar, eger ıztırâb verürse [6] sovuk suya oturalar. Bu devâ ishâli katʿ 
eder. Bunun südinün iki dirhemi [7] kattâldur. El-hâsıl bir gün bir gece süd içinde 
ısladalar ve birkaç defʿa südini tebdîl [8] edeler. Bir gün bir geceden artık komayalar. 
Ve südlügenlerde yedi nevʿ südlügenün [9] hâssiyyeti oldur kim her kankı dem-
regüye sürseler demregüyi giderür, ammâ küçük oglancıkları [10] incidür, ıztırâb 
verür, bedeni tahammül eylemez. Gerçi demregüyi giderür, ammâ yara eder. Ve 
fi’l-cümle [11] südlügen içenlere ıztırâb verürse tâze süd içeler ve ʿınebü’s-saʿleb suyı 
[12] vereler ve kaymak ve yag dahı içüreler, sâʾir zehirlü husûslarda [ne] içür[ür]seler 
buna dahı [13] öyle ʿ ilâc edeler. Zinhâr südlügenün hiddetini almayınca şerbet yerine 
vermeyeler [14] ve bir kimseye verseler ishâl edecek iken kabz etse maʿlûm oldur ki 
dahı hiddeti [15] vardur, tez ıztırâb vermedin tâze süd içüreler ki kuvveti bâtıl ola 
ve ʿilâc lâzım [16] ise edeler. Bunun bedeli mâzeryûndur. Sâhib-i Takvîm kavli üzere 
kıssâʾü’l-hımâr buna [17] bedel olur.

Şibt ve Şibis: Torak otıdur. Fârisîde dahı şibt derler; [18] ammâ Şîrâzîler şivîd der-
ler Süryânî; anisîn Rûm; anitû Rûm; kûtâlmûn [19] Yûnân; anîtûn Tâliyân; ansîk966 
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Tâliyân; nahbevâker967 Süryânî; harçeşmer Hindî; [20] anîtûm Lâtîn; dîllem Mâcar; 
eneldô İspânya; şivî ve şivît ve şivîd Fârisî; [21] anet Fırânca; sabrâyâ Süryânî; fâren968 
Temîmî. Torak otınun aʿlâsı tâze ve yeşil [22] ve çiçegi açılmış ola. Tabîʿatı ikinci ile 
üçüncide ikisi mâbeyninde hârdur. Kavl-i Muhammed Temîmî ikinci [23] âhirinde 
hâr ve ikinci evvelinde yâbisdür. Sovuk hıltları bişürür ve yelleri tagıdur. Tâzesinün 
[24] bişürüciligi ziyâde ve kurusınun tahlîli ziyâdedür. Veremleri bişürür ve uyhu 
getürür [25] ve südi akıdur ve taʿâm üzerine su içmekden miʿdede fâsid olan etʿime-
den [231b] [1] hâsıl olan ınçkırugı sâkin eder. Ammâ çok müdâvemet eyleseler ve 
bişmiş suyını [2] her-bâr içseler gözi zaʿîf  eder, ammâ bagırsak sızındusına ve belki 
yarasına [3] dahı müfîddür ve her-bâr suyı mesâne taşını çıkarur ve çiçegi makʿadda 
ve zekerde olan [4] yaralara fâʾide eder ve nevâsîre ve bevâsîre dahı muvâfıkdur, 
hem içüp hem kaynamış [5] suyında oturalar ve hem bişmiş otını makʿada gül yagıy-
la uralar. Eger kaynadup [6] ʿavratlar içine otursalar rahimde olan ʿilletlerine fâʾide 
eder. Ve bunı yakup taşra [7] çıkan bevâsîre ursalar bevâsîri yerinden kopara. Ve 
suyın kulaga tamzursalar [8] sevdâ ʿilletlerin ve agrısın giderür. Ve eger kaynadup 
ve ʿasel ile karışdurup [9] içeler veyâ otını ʿasel ile yeseler yapışık balgamları giderür, 
gögüsden ve gayrıdan çıkara [10] ve safrâyı dahı çıkara. Eger otını sahk edüp ʿasel 
ile kıvâma gelince bişürüp andan [11] makʿada dürtseler veyâ şâf  eyleseler ishâl 
eyleye ve yelleri dagıda. Ve tohmını helîle ile [12] kaynadup yeseler südi yüride ve 
miʿdeye dahı muvâfıkdur. Eger taʿâma katup yeseler [13] arka ve yan başı agrısına 
muvâfıkdur. Ammâ başa ve isitmelüye ve mahrûrî mizâca muvâfık [14] degildür ve 
mesâneye ve bögrege çok yemek ziyân eder, illâ limôn ve ʿasel ıslâh eder. [15] İbni 
Baytâr kavli üzere cümlesin kaynadup içseler bögrek ve yürek ve kavuk [16] agrıları 
kim süddeden ve galîz yellerden ola, fâʾide eder. Kavl-i sâhib-i Takvîm bunun [17] 
muslihi dârçîn ve karanfildür. Ve bunun bedeli gene kendü tohmıdur. Ve otınun 
mikdâr-ı şerbeti [18] beş dirhemden yedi dirheme varınca câʾizdür. Sâhib-i Takvîm 
kavli üzere bunun zararın [19] şalgam defʿ eder. Ve bedeli bâbûnecdür. Ve bunun 
kuvveti on yıl bâkîdür.

Şeb: Şâbdur [20] Türkî; zâc-ı bellûd ʿArabî; zâc-ı sefîd Fârisî; zeme Fârisî; zâg-ı 
rûşen Fârisî; sîrâfâsînâ [21] Süryânî; sitâftiriâ Rûm; istafrûres969 Yûnânî; sitûnâtîr 
Dîskûrîdûs; sitîtrenâs970 [22] Dîskûrîdûs; alômn Efrencî; alômze İspânya; nîr971 ʿİbrî; 
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zârnef  Berberiyye; eberçeşeme972 [23] Hindî; hîrnî973 Süryânî; alûm Lâtîn; askar-
na974 Afrîkî; alôn Nemse. Şâb çok nevʿ [24] olur, ammâ tıb ʿilminde istiʿmâl olınan 
üç nevʿdür. Bir nevʿi şeb-i yemânîdür. Kuvveti [25] derece-i sâlisede hârdur, ziyâde 
beyâz ve ekşi olur ve kabzı ziyâdedür, dili burar. Yemen’den gelür. Ve ikinci [232a] 
[1] nevʿi Mısrîdür, ziyâde kâbızdur, kabz-ı kaviyyesi vardur, sarıya mâʾil beyâzdur ve 
tez kırılur. [2] Ve üçünci nevʿine şeb-i ratb derler. Eger bu nevʿi gâyet beyâz ve sâf 
olursa [3] ikinci nevʿi şebden yegdür ve makbûldür ve râyihası dahı latîfdür. Ammâ 
Yemânî ki [4] şeb-i yemenî derler, cümlesinden latîfdür. Ve Yemen taglarında bir tag 
vardur, anda su gibi tamlayup [5] ve buz gibi müncemid olup yaʿnî tonup şâb olur 
derler. Beyâzrakdur. Ammâ ʿavâm [6] göz taşı vardur, yeşil taşdur, atlarun gözinde 
kîsî oldukda at gözine [7] sürerler, şeb-i yemânî derler, bu ol nevʿi degildür. Şeb-i 
yemânî beyâz ve sarıya [8] mâʾildür, göz taşı yeşil olur. Ve tûtiyâ-yı hindî ki bakır 
maʿdeninden çıkar, anda olur [9] ve şeb-i yemânî ise Yemen’den gelür, beyâz olur. 
Râzî kavli üzere tabîʿatı ikinci [10] derecede yâbisdür ve bâriddür. Baʿzılar üçüncide 
hâr u yâbisdür derler. Eger bunı sirke [11] ile ve sirke çökegi ile her nereden kan 
sızarsa kosalar kanı tutar. Ve sirke [12] ve bal ile agızda dutsalar oynamış dişleri muh-
kem eder. Ve ʿasel ile karışdursalar [13] agızda olan kulâʿ ʿilletine müfîddür. Ve çoban 
tayagı otıyla ki ana ʿasâʾü’r-râʿî derler, behaka [14] sürseler giderür ve kulakdan akan 
mâddeye dahı tamzursalar muvâfıkdur. Ve üzüm yapragı [15] ve mâʾü’l-ʿasel ile bi-
şürüp çıbanlu uyuza dürtseler münâsibdür. Ve su ile ısladup [16] giciyik ve barasa 
ve tırnak barasına ve kurulgana ve sovukdan olan yaruklara dürtseler [17] nâfiʿdür. 
Bundan bir cüzv, bir cüzv tuz ile akan yaralara ekseler fâʾide eder. Ve berâberi 
[18] mâzû ile dögüp sirke çökegi ile karışdurup âkile çıbanlara dürtseler nâfiʿdür. 
[19] Ve su ile karışdurup başda olan kehleye ve konaga dürtseler giderür ve [20] âteş 
yanugına dahı müfîddür ve balgamî şişlere sürseler giderür ve koltuk altına sürseler 
[21] giderür. Ve bir gökçe bez ile bir mikdârın cimâʿdan evvel ʿavrat tutınsa rahm 
kanın keser [22] ve hamli menʿ eder ve içinde ölü oglanı çıkarur. Eger şebi dögüp 
dişlerine sürseler [23] nâzlesin ve kan hareketin giderür. Ve bir hâssiyyeti dahı budur 
kim bulanık suya bir mikdâr şeb [24] bıraksalar fi’l-hâl turıldup sâfî eder. Ve gece 
sayıklayan kimesnenün yasdugı [25] altına kosalar nâfiʿdür, ammâ her hâlde yedür-
mek yokdur. Baʿzı kimesneler görürüz, öksürük [232b] [1] içün verürler, hatâdur. 
Bundan vermeyeler, âdemi helâk eder. Eger bunı hatâen yeseler ʿalâmeti [2] oldur 
ki ziyâde öksürük ve göz kararması ʿârız olur. Buna ʿilâc tâze süd ve kaymak ve 
tere [3] yagı içüreler. Bunun bedeli siyâh ve kara tuzdur. Kendü vezni kadardur. 

972 N. ابرچشمه
973 N. خيرنى
974 N. اسقرنه
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Ve bunun yanmış[ın] [4] nâsûr etlerine ve zâʾid etlere ekseler, meselâ âteşe bıragup 
ʿâdetce kaynadup kendü [5] âteş içinde müncemid ve münʿakid ve beyâz sahîh olur, 
çıkarurlar, yaralara andan ekerler. [6] Sâhib-i Takvîm kavli üzere bunun sadra zararı 
vardur, illâ luʿâbât ıslâh eder. Ve bunun [7] bedeli zâc ile ak kayadur derler.

Şebü’l-esâkife ve Şebü’l-ʿusfur: Boyacılar kalyesidür, [8] kalye taşı derler. Mu-
saʿaddur. Şebü’l-kalay dahı derler. Kaf  bâbında zikr olınur.

Şeb-i batbât: [9] Çoban tayagı derler bir otdur. ʿAyın bâbında ʿasâ’r-râʿî deyü zikr 
olınur.

Şebet: Şeyh [10] Dâvud kavli üzere örümcek nevʿidür. ʿAyın bâbında ʿankebût deyü 
zikr olınur.

Şebûka: [11] Büyük hamândur. Büzürg ve hamân-ı kebîrdür. Hı bâbında zikr olınmışdur.

Şebbûta: Bir balıkdur, Türkçe [12] altun balıgı derler. Baʿzı lügâtda kalkan balıgı 
derler; ammâ sahrâyef  ve Fârisîde şebbût [13] ıglanus balıgına derler, ol ecilden ga-
lat etmişlerdür. Bagdâd ve Basra Dicle’sinden çıkarurlar [14] ve Fırât’da dahı çıkar. 
Bunun ödi göz edviyelerindendür. ʿAlî İbni ʿÎsâ el-Kehhâl kavli üzere [15] bunun 
ödini ve deniz kaplubagasınun ödini ve sırtlan yavrusı ödini ve dişi [16] keklik ödini 
ve tavuk ödi ve tavşancıl ödi ve yabân keçisi ödi, cümlesi göze [17] su inse gâyet 
muvâfıkdur, göze çekeler. Ve şebûtun eti gâyet latîfdür. Bundan [18] ziyâde havâya 
pertâb eder balık yokdur, ʿAcâyibü’l-Mahlûkât sâhibi Muhammed bin Kazvînî [19] 
kavli üzere on zirâʿdan ziyâde havâya kalkup yine deryâya düşer. Baʿzılar [20] bu 
balıga kalkar derler, kalkan balıgıdur diyenler anunçün galat ederler derler.

Şibâb: [21] Mâhûdâne agacıdur. Mim bâbında zikr olınur.

Şebe: Baʿzılar buna şübhân derler, diken [22] nevʿindendür. Süryânîler sânâhî der-
ler. Yûnânîler fâlîyûris derler. Kendüsi ebegümecine benzer. [23] Üç zirâʿ uzunlugı 
var, berk ve yabân yerlerde biter, yapragı mersîn yapragına benzer, kızılca [24] çiçegi 
olur, şehdânec tohumları gibi tohumları olur. Eger bu otı sıksalar yelmeşik suyı 
[25] çıkar ve ol sudan içseler öksürüge ve kavukda olan taşlara ve agulu cânavarlar 
[233a] [1] sokdugına gâyet fâʾide eder. Eger yapragın ve kökin yaku eyleseler hû-
reler ve âkileler [2] evvelinde ve balgamî şişlere ursalar fâʾide eder. Ve yapragınun 
suyını içseler içi [3] kabz eder ve yemişinün suyını içseler kavukda olan taşları tagıda 
ve [4] gögüsde olan yaramaz ahlâtı kagurup tükürmekle çıkara.

Şibrık: Agaçdur, etrâfı [5] esel dedükleri hasîr eyledükleri saza benzer. Kavl-i Ebû 
Hanîfe kızılca olur, kumlarda biter [6] acı nesnedür. Ayagın savakladan kimselere 
hınnâ ile suyını tabanına ursalar fâʾide eder. [7] Ve göz degmemek içün at bogazına 
asakoyalar. Sâhib-i Kâmûs tasrîh [8] etmişdür.

506 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Şebân-kâre: Nevrûz otına derler. Bu ammâ nevrûz otı bitdügi tagun [9] adıdur. 
Ol tag ʿAcem’dedür. Pân-zehr anda olur. Ol bir tarafında cedvâr ve bîş olur [10] 
dediler. Nevrûz otına muhallisa derler. Anda çok olur, ol tagun ol tarafında [11] 
muhallisadan gayrı nesne olmaz. İyyel dedükleri yabân keçisi anı yiyüp herzesinde 
[12] pân-zehr baglar, ol ecilden muhallisa otına şebân-kâre derler. Şebân-kâre ol 
tagun [13] ismidür, şebârî demek nevrûz otına bu sebebdendür.

Şeset: Şeyh Dâvud [14] kavli üzere bir çiçeksiz otdur, müstaʿmel degildir.

Şeceretu’l-lâh: Hind çam agacı ve Hind [15] sanavberidür derler ve übhül-i hindî 
dahı derler. Fârisîde dîv-dâr derler. Dal bâbında [16] zikr olınmışdur. Ve buna şece-
ret-i ekle dahı derler, henüz zikr olınur.

Şeceret-i hurret: Tesbîh [17] agacı kim âzâd-dıraht derler. Elif  bâbında zikr olın-
mışdur.

Şeceretü’l-bakk: Kara agacdur [18] kim derdâr derler. Dal bâbında zikr olın-
mışdur.

Şeceretü’l-ekle: Hind çam agacıdur. Şeceretü’l-lâh [19] deyü henüz zikr olındı.

Şeceretü’l-hayyât: Serv agacıdur kim sinde zikr olındı. [20] Bu agaçda yılanlar 
yatur. Yılanlarun mekânıdur. Ol ecilden şeceretü’l-hayyât deyü zikr olındı. [21]

Şeceretü’l-kırmız: Agaç kırmızıdur, pernâkûf  derler. Kaf  bâbında kırmız ile 
maʿân zikr olınur. [22]

Şeceretü’l-bârid: Yohsul urganı dedükleri sarmaşıkdur. Leblâb deyü lâm bâbın-
da zikr olınur. [23]

Şeceret-i rüstem: Zerâvendün dişisidür. Zerâvend-i tavîl derler. Ze bâbında zikr 
olınmışdur. [24]

Şeceret-i mûsâ (ʿa.m): ʿUlleyk nevʿindendür. ʿUlleykü’l-ʿades ve ʿulleykü’l-kelb 
derler bu vilâyetlerde. [25] İt burnı dikenidür kim ʿayın bâbında zikr olınur. Ve ʿul-
leyk deyü yine bögürtlen dikenine [233b] [1] dahı derler.

Şeceretü’t-tinnîn: Yılan yasdugı ve yılan bıçagı ve fîl kulagı derler. Lûf  [2] deyü 
lâm bâbında envâʿı zikr olınur.

Şeceretü’l-hatâtîf: Sarı kökdür kim ʿayın bâbında [3] ʿurûk-ı sufr deyü zikr olınur.

Şeceretü’z-zıfâdaʿ: Kurbaga otı derler. Kaf  bâbında kebîkec [4] deyü zikr olınur.

Şeceretü’d-dem: Eşek mârûlıdur. Şencâr ve şengâr deyü bunlardan sonra zikr [5] 
olınur ve ebû halsâ deyü elif  bâbında tafsîl olınmışdur.
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Şeceret-i ibrâhîm: Ayıd agacıdur [6] derler. Kavl-i Gâfıkî penc-engüştdür ve 
baʿzılar şehbânecdür derler ve sâhib-i Filâha mugaylân [7] agacıdur ve İhtiyârât 
dıraht-ı nermdür ki mugaylân dikeninün agacıdur demekdür. [8]

Şeceretü’t-talak: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere henüz şeceretü’l-kef  deyü zikr olınur. [9]

Şeceretü’l-kef: Asâbiʿ-i sufrdur. Elif  bâbında zikr olınmışdur.

Şeceretü’l-behak: Kunâberîdür. Kaf  [10] bâbında zikr olınur. Şeyh Dâvud buna 
şeceretü’l-bakk demiş.

Şeceret-i ebî-mâlik: Köpürtgen [11] ve kara ot ve sarılık otı derler. Rûmca sâpûn-
ye. Sad bâbında sâbûnü’l-kak [12] deyü zikr olınur. Bunun köki ile Şâm’da esbâb 
yurlar. Sâbûna benzer. Nem-nâk [13] ve sulu yerlerde biter. Köki hemân sâbûn 
gibidür. İhtiyârât’da müʾellif  kavli üzere [14] bu ot gilîm-şûy otı nevʿindendür. Elif 
bâbında asl-ı ʿartanîsâ zikr olındı. [15] Köki sevdâ ishâl eder ve ishâle dahı muʿîn 
olur. Cümle zahmetlere fâʾidelüdür. Hattâ cüzâma [16] dahı nâfiʿdür.

Şeceretü’d-dübb: Dıraht-ı zuʿrûrdur.

Şeceretü’l-yemâm: Şeyh Dâvud kavli üzere [17] sad bâbında sâmaryûmâ deyü 
zikr olınur.

Şeceret-i dıbk: Öksüd yelim yemişidür. Sibistân [18] derler. Kavl-i İhtiyârât dı-
raht-ı sibistândur. Sin bâbında zikr olınmışdur. [19]

Şeceretü’t-teys: Erkeç otı derler ve tarâgiyûn derler.

Şeceretü’l-berâgîs: Pire otı derler. Baʿzılar müstaʿmel [20] bir nesnenün yapragı-
dur dediler.

Şeceret-i meryem: Bunun [içün] etibbâ birbirine muhâlif  söz söylemişler [21] ve 
tahkîk edememişler ve gayrı nüshalarda dahı bir hoşça beyân edememişler, ammâ 
[22] sâhib-i Minhâc tahkîk-i buhûr-ı meryemdür, demiş ve üç nevʿ olur demiş. Bir 
nevʿinün kökine ʿartanîsâ [23] derler. Buhûr-ı meryem ve ʿartanîsâ bâbında zikr olın-
mışdur ve ʿayın bâbında dahı zikr olınur. [24]

Şeceretü’l-gâr: Defne agacıdur. Kavl-i İhtiyârât deh-mest. Tabîʿatı üçünci dere-
cede hâr [25] u yâbisdür. Menfaʿati gayın bâbında gâr deyü zikr olınur.

Şeceretü’l-âder: Keff-i ʿâyişe derler. [234a] [1] Kaʿbe-i Şerîf  yolından gelür. 
ʿAvratlar ʿÂyişe ve Fâtıma ana eli derler. Suya korlar, [2] ıslanur, açılur. Baʿzı ʿav-
ratlar oglan togururken suyın alup içerler. Ammâ [3] böyle beyân etmeden murâd 
budur ki bu ota baʿzılar sümûmdandur demiş yaʿnî aguludur [4] derler ve Selmân 
İbni Hasân dahı böyle demiş, ammâ İbni Baytâr’da bu ot [5] zehirlü degildür lâkin 
zehirlü husûslara devâdur demiş.
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Şeceret-i hasan: Şeyh kavli [6] üzere âzâd-dırahtdur. Elif  bâbında zikr olınmışdur.

Şecer-i der: Sahnûn kuşı [7] gibi bir hoş âvâzlu kuşdur. Boynı buran derler. Fâ-
risîde der derler. Küçükdür [8] ve aʿlâsı küçük olandur. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi 
bu kuşı sahnûndur der. Bunun [9] eti hâr u yâbisdür. Ve hazmı güçdür ve yaramaz 
gıdâ verür, kanı kurıdur, kuruluk mütevellid [10] olur, lâkin çok yagıla mazarratı az 
kalur. Ve sâhib-i Câmiʿ, Râzî kavlinde bunun [11] eti ratbdur ve aʿlâ keymûsı vardur 
ve tez hazm olur der. Karâtîs Rûhânî kavli üzere [12] mâlîhûlyâ ashâbına bundan 
efdal nesne olmaz.

Şahm: Yagdur Türkî; iç yagıdur [13] Türkî; pîh Fârisî; terbâ Süryânî; eksenkî975 
Rûmî; fûnîtis Yûnânî; âdipîs Lâtîn; [14] fâbest976 Nemse; gûrzûrâ İspânya; mû-
men977 ʿİbrî; halab ʿArabî; gırâsse Fırânca; [15] sîva Efrencî; bâberû978 Afrîkî; sitâʾir 
Yûnânî; vezde Kürdî. Aʿlâsı budur ki kemâl [16] bulmış hayvândan alına. Tabîʿatı 
hâr u ratbdur. İç yagınun rutûbeti et yagından [17] azdur. Tabîʿatı yâbisdür, ammâ 
iç yagı bogaz huşûnetine müfîddür ve issi edicidür ve gaseyân [18] getürür. Bunun 
mazarratını tuz ile limôn ve zencebîl ve mersîn tahlîl ve ıslâh eder. [19]

Şahmü’l-batt: Kaz yagıdur. Tavuk yagından issicedür ve latîfdür. Bunı mûm-rev-
gan [20] eyleyüp yüze sürseler yüzi pâk edüp cilâ verür.

Şahmü’d-decâc: Tavugun [21] yagıdur. İssiligi kaz yagından azdur. Horôs yagı 
miyânedür. Ak tavuk yagı dil [22] huşûnetine ve rahm agrısına nâfiʿdür.

Şahmü’l-ivezz: Ördek yagıdur. Dâʾü’s-saʿlebe nâfiʿdür [23] ve yüzde ve dudaklarda 
olan yaruklara gâyet nâfiʿdür.

Şahmü’l-arz: Sâhib-i Minhâc [24] penbedür demiş. Kutn deyü kaf  bâbında zikr 
olınur. Ve sâhib-i Câmiʿ yer sogulcanıdur [25] ki harâtîn derler demiş ve İhtiyârât’da 
müʾellif  kavli üzere harâtîn emʿâʾü’l-arzdur [234b] [1] der. Cümlesi zikr olınmışdur.

Şahmü’l-arz: Hı bâbında harâtîn deyü zikr olındı.

Şahmü’l-fîl: [2] Fîl yagıdur. Hârdur. Eger kendüyi bundan yaglasalar haşerât ya-
kın gelmez, kaçar.

Şahmü’l-iyyel: Yabân [3] keçisi yagıdur, issidür, teşennüce fâʾide eder. Eger bu 
yagdan bir kimesne yaglansa ısırıcılar [4] ziyân etmeye.

975 N. اكسنكى
976 N. فابسط
977 N. مومن
978 N. بابرو
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Şahmü’l-esed: Arslan yagıdur. Fârisîde pîh-i şîr; Süryânîler terbâ aryâ979; [5] 
Rûmîler ekşenkî livonder980; Süryânîler leyôzâ981; Yûnânîler kûtîs liyôndâ derler. 
Cümle yaglardan [6] issidür, rutûbeti az, yübûseti çokdur ve kuvvetlidür, husûsan 
erkeginün ola. Berk [7] şişlere ve balgamî şişlere nâfiʿdür. Kavl-i sâhib-i Müfrede ve 
kavl-i Ercîcânis dâʾü’s-saʿlebe [8] ve hanâzîre merhem edeler ve tılâ edeler. Ve sûf 
pâresiyle ʿavratlar götürse rahm [9] berkligine dahı muvâfıkdur. Kavl-i Dîskûrîdûs 
bevâsîre ve tâʿûna ve çıbanlara ve [10] balgamdan ʿârız olan ʿilletlere dahı nâfiʿdür 
ve zaʿîf  aʿzâyı kavî eder ve [11] evrâm-ı sevdâviyyeye dahı nefʿ verür ve cereb-i bal-
gamiyye ve çıbanlarına ve cerâhatine nâfiʿdür. [12]

Şahmü’l-hımârü’l-ehlî: Ev merkebi yagıdur. Deride olan eserlere ve âteş yanu-
gına nâfiʿdür. [13]

Şahmü’l-hımârü’l-vahşî: Yabân eşegi iç yagıdur. Bunı kust yagıyla karışdurup 
arka ve bel ve dizde [14] olan yeller içün sürseler nâfiʿdür.

Şahmü’l-maʿz: Keçinün iç yagıdur. Cümle yaglardan ve belki [15] teke yagından 
dahı kâbızdur, ammâ teke yagınun ziyâde tahlîli vardur. Bagırsak yarasına [16] ve 
yarugına nâfiʿdür. El-hâsıl keçi yagı hınzîr yagından kavîdür, zîrâ tez tonar. Bagır-
sak sancusına [17] ve zehr içün hukne etseler muvâfıkdur ve zerârîc içmiş kimesneye 
gâyet münâsibdür. [18]

Şahmü’l-hınzîr: Tonuz yagıdur. Bunun muvâfıkı oldur ki genç ola. Cümle 
yaglardan rutûbeti [19] ziyâdedür. Zeyd yagından ziyâdedür. Bagırsak yaralarına 
ve şişlere nâfiʿdür ve agulu cânavarlara [20] dahı nâfiʿdür. Bundan bir dirhemden 
üç dirheme degin istiʿmâl ede, ammâ evlâ oldur ki bundan [21] ʿilâc etmeyüp keçi 
yagından edeler, zîrâ keçi yagı bunun kâʾim-makâmıdur ve ol tabîʿatdadur. [22] Hın-
zîr yagı harâmdur. Veyâhûd bunun bedeli şahmü’l-kelbü’l-mâdur ki köpek balıgı 
derler, anun [23] yagın tedârik edeler, efdaldür.

Şahmü’l-bakar: Sıgır yagıdur. Ve koyun ve keçi yagından hâr u yâbisdür, [24] 
ammâ eti anlardan bâriddür. Nihâyet galîzdür ve yagı arslan yagı ile keçi yagı 
arasında [25] mütevassıtdur. Bunun bedeli kaz yagıdur derler.

Şahmü’l-ʿicl: Buzagu yagıdur. Bunun issiligi sıgır [235a] [1] yagından azdur.

Şahmü’d-dübb: Ayu yagıdur, latîfdür. Dâʾü’s-saʿlebe ve sovukdan olan yaruklara 
[2] ve barasa nâfiʿdür. Kavl-i Şerîf  bunı enâr kabugında issi edüp içine berâber 
zeyt [3] katup ve andan her nereye sürseler kılı çok getürür ve nâsûra [4] sürseler 

979 N. تربا اريا
980 N. اكشنكى لوندر
981 N. ليوزا
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zâʾil eder ve bu yagı isicak edüp mafâsıla ve makʿada dahı sürseler [5] ve güneşde 
gerilmiş sinire sürseler yumşadur. Bunun bedeli kelb iç yagıdur. [6] Kavl-i İbni Zühr 
bunı dâʾü’s-saʿlebe sürseler kılı bitürür ve gözde olan ziyâde kılı yoldukdan [7] sonra 
çekseler gayrı bitmez.

Şahm-ı semekü’l-bahrî: Deniz balıgı yagıdur. Gözi göregen eder [8] ve göze su 
inse menʿ eder. ʿAsel ile göze çekeler.

Şahmü’l-efʿâ: Engerek yılanı yagıdur. [9] İssidür ve hiddetlüdür. Ve ekser tabîbler 
ittifâk etmişler, göze [su] inmegi menʿ eder, lâkin kimesne [10] bunun üzerine ikdâm 
edememişdür. Ve ʿAlî bin ʿAbbâs eydür, gözde ziyâde [11] biten kılı menʿ ederdür. 
Kavl-i İshâk bundan bir dânk yâhûd iki dânka degin [12] câʾizdür. Isırıcılara ve soku-
cılara nâfiʿdür, ammâ yürege ziyân eder, illâ basal-ı ʿunsul [13] ıslâh eder.

Şahmü’l-kâvend: Çîn’den gelür bir yagdur. Kaf  bâbında kâvend deyü zikr [14] 
olınur. Bunı Muhammed Temîmî Şâm’da buna benzer bir yag gördüm der. Baʿzı-
lar bir maʿdenden [15] alınur, Çîn’de bir agaçdan alınur demişler ve baʿzılar balıkdan 
çıkar demişlerdür ve baʿzılar [16] bir dört ayaklu hayvânundur derler. İhtilâf  çokdur. 
Kâvendde kafda zikr olınur. [17]

Şahmü’s-saʿleb: Dilkü yagıdur. Fârisîde pîh-i rübâh derler ve Süryânîler terbâ 
baʿlâ982 [18] ve Rûmîler [eksenkî983 alepû ve Yûnânîler kûtîs lâfiyûs984 derler.] Pen-
be ile kulaga ve rebv marazına dahı nâfiʿdür. Kavl-i Dîskûrîdûs [19] evcâʿ-ı mafâsıla 
nâfiʿdür ve sarılıga muvâfıkdur, sarılık içün bedeni bununla [20] yaglayalar. Göze su 
inse bu yagdan issi edüp başa süreler ve tulunlara zımâd [21] edeler ve göz karar-
masına nâfiʿdür. Kavl-i Erbiyâsûs ve Rûfes bögrek ve mesâne [22] taşların çıkarur 
ve zekeri kavî eder, bâhı ziyâde eder ve sovuk yelleri tagıdur, [23] içeler ve zımâd 
edeler. Kavl-i Câlînûs veremleri açar, bedeni kavî eder, nıkrîse ve [24] mafâsıla ve 
ʿırku’n-nisâya dahı nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti lâzım oldugı zamânda [25] gerçi 
içerüsine zaʿf  verür ammâ mastakî yâhûd selîhe ıslâh eder.

Şahmü’t-timsâh: [235b] [1] Timsâh yagıdur. Bu yagı ʿakreb soksa sürseler fi’l-
hâl sâkin eder. [2]

Şahmü’l-hantal: Hantal içidür. Ebû Cehil karpuzıdur. Fârisîde pîh-i hantal ve 
Süryânîler [3] kâviye fâtancûyâ985 ve Rûmîler hanâfelîs ve Yûnânîler isferûduve986 

982 N. تربا بعال
983 N. اكسنكى
984 N. قوطيس الفيوس
985 N. كاويه فاطنجويا
986 N. اسفرودوه
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derler. Hantalun için [4] çıkarsalar üç aydan sonra kuvveti zaʿîf  olur. Menfaʿat-i 
hantalda zikr olınur. [5]

Şahmü’l-mezc: Yabân hatmîsidür. Kavl-i İhtiyârât hatmî-yi berrîdür. Zikr 
olınur. [6]

Şehâr ve Şebhare: Kalye taşıdur. Kaf  bâbında kalyî deyü zikr olınur.

Şıhnet: Altun tûbâlıdur. [7] Te bâbında tûbâlü’z-zeheb deyü zikr olınmışdur.

Şerbet: Farâsiyûndur. Zikr olınur. [8]

Şerî: Hantaldur. Hantal deyü zikr olınur.

Şerbîn: Katrân agacıdur Türkî; [9] dıraht-ı katrân Fârisî; şerbînâ Süryânî; mîlâyâ 
şerbîn Rûmî; fîlûrbiyûsâmî Yûnânî; [10] hâdiris Dîskûrîdûs; lâruye987 Lâtîn; senderûs 
Rûmî; sedrûs [11] Lâtin; ʿatrân988 ʿİbrî. Şeyh Dâvud kavli üzere agacınun kuvveti elli 
yıl bâkîdür. [12] İki nevʿ olur. Bir nevʿi küçük ve bir nevʿi büyük olur. Katrân agacı 
derler, büyük [13] agaç olur ve Teke ilinde çok olur. Bunun dırahtın binâlara korlar, 
aslâ çürimez. [14] Ve katrân köpügi ki ʿArabca gârîkûn derler, bundan dahı alınur 
derler ve gayrı yere dahı alınur. [15] Gârîkûn ise gayın bâbında zikr olınur. Ammâ 
katrânun agacınun tabîʿatı [16] kavl-i Râzî üçüncide hâr u yâbisdür. Bunun yapragın 
kaynadup diş agrılarıyçün [17] mazmaza edeler, müfîddür. Ve yemişi cigere ve öksü-
rüge ve taktîrü’l-bevle nâfiʿdür ve ʿavratlar togurdukda [18] meşîmeyi taşra çıkarur. 
Ve biber ile istiʿmâl ederlerse bevli akıdur, tabîʿatı tutar. Ve zehirlü [19] deniz ernebi 
yemiş kimesnelere bunun yemişini şarâbla içürseler gâyet müfiddür. Ve yabân [20] 
keçisinün iç yagıyla karışdurup bedene sürseler aslâ ısırıcılardan havf  etmez. [21] Ve 
yemişi maʿcûnlara katılur. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Miʿdeye zararı vardur ve 
sudâʿ[22] getürür ve çok yemeyeler, ammâ sinirlü yapragı ve cüllâb ıslâh eder.

Şarâbü’l-sanavber: [23] Köknâr ve fıstuk şarâbı derler. İç ʿilletlerine gâyet nâfiʿ-
dür. Sad bâbında sanavberün [24] âhirinde tabîʿatı zikr olınmışdur.

Şarâb-ı sünbül: Mukavvî eşribelerdendür. Bunun tabîʿatı [25] mürekkebâta havâle 
olınmamışdur. Meselâ sünbül ve [dârçînî ve kâkule ve ʿûd-ı hindî ve cevz-i hindî] 
[236a] [1] bunlardan bir dirhem ve karanfil buçuk dirhem ola. Mecmûʿını dögeler 
ve beş edviye mikdârı su [2] koyalar, müherrâ bişürüp nısfı kalınca kaynadalar, baʿde 
süzüp üzerine buna [3] katılmış edviyenün suyı mikdârınca ogul balı koyup baʿde 
üzerine [4] gül suyı ezilmiş buçuk dirhem zaʿferân katalar.

987 N. الريه
988 N. عطران
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Şarâbü’ş-şaʿîr: Arpa suyından [5] terkîb ederler bir şarâbdur. Evvel İngilîz vilâ-
yetinden çok getürürler idi. Fârisîde [6] cev-âb-ı müskir derler ve Rûmlar kıritârû 
kırâşî derler ve cümle Efrencîler zîtûm derler [7] ve Rûmlar kezâlik zîtûs derler. 
Tabîʿatı bürûdet üzeredür. Diskûrîdûs [8] kavli üzere idrârı ziyâdedür, ʿusr-ı bevle 
aʿlâdur. Eger ziyâde içseler kilyeye ve aʿzâya [9] yaramazdur ve câʾiz cüzâm marazı 
getürür. Bundan çok içmegi idmân etmeyeler.

Şakâkîl: [10] Şakâkul ve şeşkâkul. Eşkâkîl dahı derler. Elif  bâbında zikr olınmışdur.

Şeş-dendân: [11] Kızıl yemişlü sarmaşıkdur. Fâşiristîn derler. Fe bâbında zikr olınur.

Şeş-tere: [12] Füvve dedükleridür. Fe bâbında zikr olınur.

Şeş-dünb: Şeyh Dâvud kavli üzere [13] kırmızı köklü. Nûbe vilâyetinden gelür. 
Ammâ emkinede müstaʿmel degildür.

Şarâb-ı şeker: [14] Mukavvîdür. Cimâʿa kâdir olmamak rutûbet ziyâdeliginden-
dür, şeker şarâbı rutûbeti [15] defʿ eder ve fezalâtı hall eder ve dimâgı muhkem kılup 
ziyâde eder ve cimâʿı kavî kıldurur [16] ve bunlardan gayrı on sekiz fâʾidesi vardur 
derler. Terkîbi bu mahalde beyân eyledük. [17] Sâʾirlerinün sanʿatı mürekkebâta 
havâle eylemişizdür, zîrâ bunlar katı lâzım olmagla [18] terkîbâtda bulmaga muhtâc 
olmayalar. Birkaç lâzım olan şeyler bu mahalde yazılmagla tafsîl [19] olmak lâzım 
gelmez. Sanʿatı budur ki meselâ zencebîl ve dârçîn beşer dirhem ola, kâkule iki 
[20] dirhem ola, karanfil bir dirhem ola. Cümlesin dögüp bir çölmege koyup yedi 
edviye [21] mikdârınca üzerine su koyalar, baʿde kaynadup, ammâ ʿakd etmeyeler, 
kuvveti tamâm çıka. [22] Andan sâfî edüp şeker ile kaynadup ʿakd etmeyeler yaʿnî 
berk bişürmeyeler [23] ve mikdârınca misk katalar ve her kaçan içmek isteyeler sabâh 
vaktinde zaʿferân katup [24] bir kaşık mikdârı içüp kaba kuşluk olmayınca yemek 
yemeyeler, baʿde ʿacâyib göreler. [25] Cümle mukavvî eşribe ve agdiye üzerine beş 
sâʿat geçmedin taʿâm yemek, husûsan birbiri [236b] [1] ardınca sular içmek ʿamel-i 
takvîti bâtıl eder. Cümle mukavvî maʿcûnlar dahı böyledür. Taʿâma ve çok [2] suya ve 
perhîze kâdir ise mukavvî taleb ede, degil ise beyhûde yere mukavvî [3] taleb etmeye.

Şaturye: Kekik otınun büyük yapraklusıdur. Bôstânîsi bu nevʿdür. [4] Fârisîde 
Tebrîzîler bu nevʿine mezde989 derler. Sin bâbında saʿter deyü beyân olındı [5] ve 
sad bâbında saʿter deyü beyân olınur.

Şatîse: İbni Baytâr ve Ebû’l-ʿAbbâs kavli [6] üzere bu ota Endülüs şeşbere990 derler 
bir otdur. Âkileye mücerrebdür ve Karvânî kavli üzere [7] hummâlara dahı nâfiʿdür, 
ammâ bu emkinede müstaʿmel degildür.

989 N. مزده
990 N. ششبره
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Şuʿûr-ı sakâlibe: Zaʿferândur ki zikr [8] olınmışdur.

Şaʿrü’l-cinn: Baldırıkara ve su sünbülidür ki be bâbında persiyâvşân deyü [9] tafsîl 
olınmışdur.

Şuʿârîr: Hıyârdur, meselâ küçük hıyârdur, büyük hıyâr degildür. [10] Kıssâʾ-ı kûçek-
dür. Kaf  bâbında zikr olınur.

Şaʿîr-i rûmî: Baʿzılar kabuksız arpa demişler, [11] ammâ sahîhi kızılca bugdaydur 
derler. Handerûs deyü hı bâbında zikr olınmışdur.

Şaʿîr: Arpadur. [12] Ammâ kabuksuz arpa ki peygamber arpası derler, nüsha sâhibi 
buna kabuksız arpa derler, [der]. Bu [13] arpa sin bâbında sült deyü zikr olınmışdur. 
Geldük asıl arpaya ki ana ʿArabca şaʿîr [14] ʿArabî; arpa Türkî; cev Fârisî; sagârî991 
Süryânî; kıritârî Rûmî; alîsûn992 Yûnânî; kûtî993 [15] Dîskûrîdûs; sûmerîr994 Berbe-
riyye; hôrzâvum Lâtîn; cersten Nemse; sevâzâ İspânyôl; [16] ôrch Fırânca; seʿûrâ995 
ʿİbrî; ceh Kürdî. Bunun tabîʿatı Beyâdûk kavli üzere [17] sült dedükleri kapsız arpa 
ki peygamber arpası derler, andan aşagadur. Bu kaplu arpanun [18] aʿlâsı büyük ve 
beyâz dânelü ve tolu ola. Mâsercûye kavli üzere tabîʿatı evvel [19] derecede bârid u 
yâbisdür, baʿzılar ikincide demişler. Tahlîl ve cilâsı vardur ve gıdâsı [20] bugdaydan 
azdur ve tabîʿatı bâriddür. Bir mikdâr müneffihdür, ammâ enîsûn ıslâh eder yâhûd 
[21] tatluca ot katalar. Ve bunun unından mâlîhûlyâsı olan kimesnenün başına [22] 
girde etmegi edüp ve yarı bişürüp ursalar fâʾide eder. Ve unını bulamaç edüp [23] ve 
zeyt katup birkaç sabâh ılıcak edüp içeler issi ve harâretlerden ve sayıklamadan [24] 
ve korkmakdan ve beyhûde fikirlerden emîn eder. Ve yeseler gögsi pâk eder ve ök-
sürüge [25] fâʾide edüp bevli idrâr eder ve bögrek ve kavugı pâk eder. Ammâ miʿdeye 
bir mikdâr zarar [237a] [1] eder, illâ mastakî ıslâh eder ve şeker ıslâh eder. Ve arpa 
unını issi edüp kelefe [2] ve çıbanlu uyuza sükker ile ursalar ve iç yagıyla ve sirke 
ile issi edüp issi nıkrîse [3] yaku eyleseler fâʾide eder. Ve encîr ile ve mâʾü’l-karâtînle 
bişürüp issi şişlerün [4] envâʿına ursalar fâʾide eder. Ve zift ve çam sakızı ve gögercin 
tersiyle berk [5] şişlere ursalar fi’l-[hâl] yumşadur. Ve iklîlü’l-melik ile ve haşhâş 
kabugıyla yan [6] başı agrılarına ve zâtü’l-cenbe yaku etseler münâsibdür. Ve kettân 
tohmı ile ve boy ve sezâb [7] ile yedürseler bagırsak yellerin tagıdur. Ve yaş zift ve 
mûm ile ve oglancık sidügiyle [8] ve zeyt ile hanâzîre ursalar yumşadur. Ve eger 
mersîn ve kemmûn ile ve it burnı [9] yemişi ve nâr kabugıyla istiʿmâl eyleseler ishâl 

991 N. صغارى
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olana gâyet nâfiʿdür, fi’l-hâl kabz [10] eder. Ve ayva ve sirke ile karışdurup nıkrîs 
şişlerine ursalar muvâfık gelür. [11] Ve mârûl ve ʿınebü’s-saʿleb suyıyla agrır göze 
ursalar sâkin eder. Ve sirke ile [12] karışdurup issi baş agrısıyçün alnına yaku eyle-
seler sâkin eder ve ʿuzvını [13] kavî eder. Eger arpayı dögüp çıkan südi ile gargara 
etseler issi bogaz şişlerin [14] giderür, ammâ tekrârca edeler ve susuzlıgını ve miʿde 
yankunını dahı giderür. Ve bir mikdâr arpayı [15] suda bişürüp ol suyı cümle has-
talara içürseler gâyet nâfiʿdür, meselâ cemîʿ harâreti [16] tenzîl eder, aslâ bu sudan 
gayrı [su] vermeyeler. Sularun perhîzi arpa suyıdur. Ve arpanun [17] kavrılmışı yel 
eylemez. Ve mesâneye arpa zarâr eder derler, illâ enîsûn ıslâh eder. Ve encîr ile [18] 
balgamî isitmelere fâʾide eder ve merzûz edüp harâretlü agrılara ursalar sâkin [19] 
eder ve agız agrısına dahı nâfiʿdür ve hâyalara harâret inüp kızartsa arpa unını [su 
ile karışdurup yaku edeler]. [20]

Şaʿîr-i hindî: Hind arpasıdur. Aʿlâsı yeni ve agır ola. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. 
Hayzı [21] ve tabʿı tutar. Bundan üç dirhemi istiʿmâl olınur. Ammâ mesâneye zarar 
eder, illâ kehrübâ ıslâh [22] eder.

Şaʿr: Kıl ve saç Türkî; mûy Fârisî; şaʿre Süryânî; mâllî Rûmî; emliyûs [23] Yûnânî; 
mûy Kürdî; şeyʿâr ʿİbrî; enzhârye996 Afrîkî; anzât997 Berberiyye; kâl Hindî. [24] 
Eger saçı ve kılı yaksalar sûfun yaʿnî yünün yanması gibidür. Ammâ baş kılları 
yanmasınun [25] nefʿi gayrıdan artıkdur. Tabîʿatı ikinci derecede yâbisdür ve mü-
ceffifdür. Eger âdem kılı [237b] [1] sirke ile kuduz it taladugına ursalar ol sâʿatde 
ıslâh ede. Ve şarâb [2] ve sirke ile karışdurup başda olan cerâhate ursalar hoş edüp [3] 
şişlerin menʿ eder. Ve buhûr edüp ʿavratlar otursalar rahimde olan hunnâkı gidere 
[4] ve akan yaşını kese. Ve ʿasel ile sahk edüp [sürseler] oglancıklar agzında olan 
kulâʿı gidere. [5] Ve günlük veyâhûd bal ile sahk edüp başda olan cerâhate ekseler 
fâʾide eder. [6] Ve yanmış kılı mürdeseng ile sahk edüp gözde olan giciyik ve uyuza 
dürtseler [7] fâʾide eder. Ve koyunun sâde yagıyla ufak şişlere ve sivilcülere ursalar 
müfîddür. [8] Ve gül yagıyla kulaga kosalar kulag agrısın ve diş agrısın dahı sâkin 
eder ve âteş [9] yanugına ursalar fâʾide eder. Ve sarʿ içün tütsi eyleseler fâʾide ede. 
Ve yanmışını çıkan [10] makʿada ekseler içerü red ede. Küçük oglancık saçın bez ile 
baglayup ʿakreb [11] sokan kişi götürse agrısın sâkin ede ve nıkrîs sâhibi dahı götür-
mek müfîddür. [12] Eger âdem kılını bir nesneye tütsi eyleseler levnini sarı eder. Eger 
kılı taktîr edüp suyın [13] kıl bitmeyen yere dürtseler kıl bitüre. Eger yagını çıkarup 
gümüşe tamzursalar iksîrciler [14] ʿilminde gümüşi sarı eder ve sarı etmege muvâfık 
eczâya çok yardım eder. Eger yanmış kılı [15] merhemlere kosalar kıl bitürür ve zâʾid 

996 N. انزحاريه
997 N. انزاط

M E t İ N 515

www.tuba.gov.tr



biten etleri yaralarda yiyüp ıslâh eder. [16] Kavl-i Dîskûrîdûs insân kılını sabr ile 
karışdurup [alnına] kosalar şakîka ve baş [17] agrıların sâkin eder. Ve yanmış kılı gül 
suyı ile karışdurup tulunlara ursalar [18] agrısın sâkin eder. Ve keçinün kılları dahı 
kurudıcıdur, sâʾir kıllarda olan hâssa [19] bunda dahı vardur. Ve tiftik keçisi kılından 
olan esbâba Türkçe sof  [20] derler, esbâb dikerler. Yün degildür, tiftikdür. Maʿlûmdur 
ki esbâbı gâyet fâhirdür. [21] Yaz faslında âdemi sovuk tutar ve kış faslında issi tutar 
ve toz kabul etmez. Tozlu [22] vilâyetlerde husûsan ʿ Arabistân’da çok istiʿmâl ederler, 
zîrâ yünden hafîf  olur. [23] Ve derler ki yün esbâb giymek kûlunca nâfiʿdür. Eger 
kürki çıkarup kürke bedel [24] giyerlerse kürke sûf  ve yün esbâb bedel olmaz, belki 
penbelü kapama bile bedel [25] olmaya, husûsan çıkardukları kürk dilkü ve semmûr 
ve zerdavâ ve sansar ola. Sûf  [238a] [1] ve yün aslâ bunlara bedel olmaz, ammâ 
kalpak dedükleri kürklü ʿarakiyyeye yünden olan [2] keçe külâh bedel olur. Ammâ 
keçe külâhun başa ve göze ve dişlere çok zararı vardur, meger aslâ [3] çıkarmayalar, 
gayrı nezelâtdan kurtulamazlar. Bunlar üç nevʿ nesnedür, insânun bedenine gâyet 
[4] zarar verür. Bir nevʿi keçe külâhdur ve birisi dahı cılkavadur ki dilkü kürkidür ki 
çıkarup [5] gayrı kürk giydükleri gibi arka agrısı ki halk galat edüp ana kûlunc derler, 
ol [6] ʿilleti îrâs eder. Ve birisi dahı keyf  makûlesidür, buna dahı mübtelâ olanlarun 
[7] miʿdesini ve cümle bedenini teshîn eder, baʿde keyifden ferâgat ederse miʿde ve 
beden [8] sovuk olup taʿâmı hazm edemez, gûne gûne zaʿf  ve ʿilletler hâsıl olur, 
sonra yine [9] teshîn edeyim deyü murâd eylese ekseri yerine gelemez, helâk olur. Bu 
üç şeyʾden [10] lâyık olan budur ki mübtelâsı olmadan hazer edeler.

Şaʿrü’l-cabbâr: Baldırıkaradur. Şaʿrü’l-gûl [11] derler. Persiyâvşân deyü zikr olınmışdur.

Şagâl: Çakal dedükleri hayvândur. Fârisîde [12] dahı şagâl derler. Rûmca alepû ve 
Firenkçe ……..998 derler. Bu hayvân ʿâdetce dilkü gibi harâmzâde bir hayvândur. 
[13] Ve baga girse üzümi yiyüp bir alay zarar dahı eder ve keçe pâbûcı ugurlar. Ve 
tavugun [14] gâyet ʿâşıkıdur, her kanda tavuk görse ihtiyârî kalmaz. Ve eger su kuşını 
çakal sayd [15] etmek murâd eylese kendüsini otlu[ga] muhkem sarup ve su kenâ-
rına ve su içine otluk [16] bırakdılar kıyâs olınup içinde çakal gizlenüp derdmend 
kuş [gelüp] otluk üzerine [17] çıkar, fi’l-hâl su kuşını tutup yer. Eger çakal dilini 
bir cemâʿat arasına bıraksalar [18] aralarında husûmet vâkıʿ ola. Eger bunun ödini 
buçuk dirhem kadarın alup issi [19] su ile üç gün mütevâliyen içseler talaka nâfiʿdür. 
Ve bunun eti ay başında bir tutan [20] sarʿa gâyet nâfiʿdür ve cigerinün bir miskâli 
cümle sarʿa nâfiʿdür. Eger iligini bûrak ile [21] karışdurup barasa tılâ eyleseler halâs 
ede. Eger sag gözini götürseler [22] Hayâtü’l-Hayevân kavli üzere göz degmekden 
emîn ola, mücerrebdür.

998 Metinde burası boş bırakılmıştır. Müracaat ettiğimiz diğer nüshada da bu şekildedir.
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Şeflec: Kıssâʾü’l-keberdür. Semerü’l-lasaf  [23] deyü se bâbında zikr olınmışdur.

Şifnîn-i berrî: Kızılca üveyik derler. Gögercin yavrusı [24] yerine istiʿmâl olınur, 
ammâ baʿzılar turgay derler. ʿArabca yemâm ʿArabî; vestâniye ʿArabî; [25] turgay 
Türkî; bû-tîmâr Fârisî; şifînâ Süryânî; kîtânûs Rûmî; dînâs [238b] [1] ehl-i ʿIrâk; 
fîrmûzîn Yûnânî. Bunun aʿlâsı küçükdür. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Kurusı [2] kavî 
olur. Meflûca nâfiʿdür, ammâ uykusuzluk getürür ve dimâga zarar verür, illâ sirke 
[3] ile kişnîz ıslâh eder. Bunı bogazladukdan sonra bir gün turmak gerekdür. Andan 
bişürüp [4] pîrlere ve hastalıkdan kalkmış kimesnelere İbni Baytâr ve Minhâc kavli 
üzere gâyet [5] aʿlâdur. Mâsikeye ve havâssa kuvvet verür ve hıfzı ve zihni ziyâde 
eder. Bunun [6] eti keklik etinden yegdür. ʿIrâk vilâyetinde çok olur.

Şifnîn-i bahrî: Yemâme-i bahrî [7] derler, kanadı oldugıyçündür, ammâ uçmaz. 
Kuyruklı balıkdur Türkî; deniz yarasası Türkî; [8] kuyrugı diken Türkî; deniz ej-
deri Türkî; deniz engeregi dahı derler Türkî; deniz ʿakrebi dahı [9] derler Türkî; 
kanadlu balık Türkî; hûtü’n-nesr ʿArabî; abrak999 Endülüs; [10] abrîk Diskûrîdûs; 
derâkûsâlisâ1000 Rûmî; tarâkûmârînû1001 Efrencî; pâstanâkâmârînû1002 [11] Lâtîn. Bu 
balık denizde olur bir balıkdur. Kanadı ve levni ve kendüsi yarasaya benzer, [12] 
ammâ yarasadan büyük olur. Kuyrugı sıçan kuyrugına benzer, ucında dikeni olur, 
[13] igne gibi âdemi urur, gâyet ıztırâb verür. Kavl-i İhtiyârât ve Şerîf  [14] eger bir er 
ve eger bir ʿavrat bir yere tebevvül eylese, o tebevvül eyledükleri yere bunun dike-
nini [15] kosalar mâdâm ki o diken ol mevziʿde ola, anlarun kavugı ve sidigi yolları 
acıya [16] ve ıztırâb vere, tâ ol mevziʿden gidermeyince sâkin olmaya ve bir kişinün 
yasdugı altına [17] kosalar, aslâ uyumaya ve bir agaç dibine dikse yaʿnî gömseler ol 
agacı kuruda [18] ve evde gömseler ol ev halkı dagıla. Ve bu balıgı yakup külini iki 
kişinün arasına [19] saçsalar ayru düşeler. Kavl-i İbni Baytâr ve Mihrârîs bunı bir 
kimesnenün başı altına [20] kosalar aslâ uyumak kâbil degildür.

Şüfûdes: Şeyh Dâvud kavli üzere kunâberîdür. [21] Kaf  bâbında zikr olınur.

Şakâyıku’n-nuʿmân: [Bir nevʿine] âzerbuyûn derler, ol elif  [22] bâbında zikr 
olındı. Ve bir nevʿine dahı Türkçe gelincik çiçegi ve lâle çiçegi derler Türkî; lâle 
Fârisî; [23] şakâyık Süryânî; fiyâfitûris Rûmî; iflûhûris Yûnânî; arâmônî Yûnânî; 
[24] argâmônî Yûnânî; argâmôsîra Yûnânî; sâmarâ Efrencî; abrâgûnyû1003 Süryânî; 

999 N. ابرق
1000 N. دراقوثالثا
1001 N. طراقومارينو
1002 N. پاستناقامارينو
1003 N. ابراغونيو
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har-berâkrân1004 [25] Berberiyye; şikar ve şakîk ve lefîb1005 ʿArabî; çentûre Lâtîn; 
anemône Rûmî ve Lâtîn; anemôn [239a] [1] gayrı; sûsânâs hâmlah1006 ʿİbrî. Şeyh 
Dâvud buna şakâyıku’n-nuʿmân demege bâʿis [2] oldur ki Nuʿmân bin Münzir bir 
şakâyık menzil[in]e varup bundan kimesne koparmasun [3] ve hayvân girmesün 
deyü yasag etmişdür derler. Bu şakâyık beş nevʿ olur. Üç [4] nevʿi müstaʿmel degil-
dür. Bir nevʿi şakâyıku’n-nuʿmân derler ve bir nevʿine şikar [5] derler. Fârisîde ana 
lâle-i sürh derler. Kavl-i Dîskûrîdûs asıl argâmûnî bu [6] nevʿdür, şakâyıkdan bir 
mikdâr kurıca olur, meselâ haşhâş-ı berrî gibi olur, ammâ yapragı [7] gene nuʿmâna 
benzer, çiçegi dahı kırmızı olur. Başı küçük olur, meselâ haşhâşü’l-mismâr [8] gibi 
olur. Köki degirmi olur, levni zaʿferân gibi olur. İkincide hâr u yâbisdür. [9] Şakâyı-
ku’n-nuʿmân suyını göze çekseler yaralarına şifâ verür ve yapragıyla barası yusalar 
[10] tagyîr eder. İmdi şakâyıku’n-nuʿmân tabîʿatı ʿÎsâ Basrî ve Minhâc kavli üzere 
evvelde [11] hâr u yâbisdür, baʿzılar ikincide hâr dediler. Cilâsı ve tahlîli vardur. Eger 
kökini dögüp [12] ve suyın sıkup burna tamzursalar dimâgı pâk eder. Ve agızda çiy-
neseler dimâgdan [13] balgamı küllî indürür ve gayrı yerden dahı balgamı çıkarur. 
Ve bişürüp ve mûmla yaku eyleseler [14] gözde olan issi şişleri giderür ve çıbanlara 
ursalar bitüre. Ve yapragın ve [15] dalların bişürüp yedürseler bevli yüride. Ve eger 
şâf  gibi götürürlerse [16] hayz kanın yüride. Ve çıbanlu uyuza yaku edüp dürtseler 
gidere. Ve çiçegini yaş [17] koz kabugıyla kaynadup saça ve sakala sürseler gâyet kara 
eyleye ve demregüye [18] sürseler gidere. Ve yapragın ve çiçegin kurudup çıbanlara 
ekseler gidere. Ve sıkup [19] suyın göze tamzursalar gözde olan aklıgı gidere ve göze 
inen suyı menʿ edüp [20] ve gözi göregen ede. Ve bunun şarâbınun dahı göze ve başa 
fâʾidesi vardur, [21] istiʿmâl edeler. Ve kurı iki dirhemin altmış dirhem yaş koz ka-
bugıyla sırçaya [22] koyup ve iki hafta yeni at tersine gömüp andan kılları boyasalar 
gâyet [23] kara ede. Ve bir sırça içine sahk olmış dört dirhem rastık taşı koyup [24] ve 
üzerine yaş cevz kabugı ve lâle çiçegi kodukdan sonra tekrâr dört dirhem [25] rastık 
taşı kosalar ve agzın tîn-i hikmet ile kapayup at tersinde [239b] [1] üç hafta tursa 
andan kıllara sürseler gâyet siyâh ede. Ve bunun [2] tohmını günde bir dirhem sovuk 
su ile içeler barası gidere ve İbni Rıdvân çok tecribe [3] eyledüm der. Eger şarâbla 
bişürüp göz çıbanlarına ve yüzde olan çıban gibi [4] sivilcülere sürseler giderür. 
Ammâ miʿde agzına ziyânı vardur, illâ rîbâs rubbı [5] veyâhûd turunc şarâbı ıslâh 
eder. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemden üç dirheme dek [6] câʾizdür. Kurısı iki dirhem 
kifâyet eder.

Şakâkul: Eşkâkîl dahı derler, elif  [7] bâbında zikr olındı Türkî; ammâ şakâkîl, ce-

1004 N. خربراكران
1005 N. لفيب
1006 N. سوساناث هاملح
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zer-i berrî ʿArabî; yabân hevîci Türkî; gezer-i deştî [8] Fârisî; sitaflîn diyâre1007 Sür-
yânî; selvâhûn1008 Rûmî; lâfeke agriyû Rûmî; asyûn1009 [9] Yûnânî; pâstinâk Lâtîn; 
yâstenî Nemse ve Mâcar, senâmûryâ İspânyôl; [10] bâstenâvis Fırânca. Şakâkîl ve 
haşkîkul ve hişkîkul dahı derler. Gezer-i aklîtîdür ki [11] Fârisîde gezerü’l-berr derler. 
Şeyh Dâvud kavli üzere hursü’n-nîl derler. Bunun [12] tabîʿatı husûsında çok ihtilâf 
etmişler. Kavl-i Fûles üçünci derecede hâr u ratbdur, [13] ammâ rutûbeti İbni Baytâr 
kavli üzere harâretden ziyâdedür. Bunun mürebbâsı cimâʿı ziyâde [14] etdürür ve 
nuʿût-ı tâmm getürür, miʿdeyi ve cigeri kızardur ve çok yeseler rûhı kavî eyler. [15] 
Bâ-husûs zencebîl mürebbâsıyla bile yeseler gâyet müfîddür. Kavl-i Câlînûs mu-
kavvî-yi aʿzâdur. [16] Kavl-i Diskûrîdûs istiskâ ibtidâsına ve bagırsaklara nâfiʿdür, 
menîyi ziyâde [17] eder, nuʿût-ı tâmm getürür. Kavl-i Fûles cimâʿa lezzet verür ve 
ihtinâk-ı rahme nâfiʿdür ve [18] kuduz it taladugına ve cümle haşerât ısırdugına nâ-
fiʿdür. Bundan iki dirhem istiʿmâl [19] olınur. Şeyhü’r-reʾîs bunun kurısı latîf  ve tâzesi 
rûh kuvvetin ziyâde eder, der. [20] Kavl-i Râzî bunun bedeli kendü kadar bûzîdân 
ve baʿzılar dârçîn ve hevîc tohmıdur derler. [21] Bundan çok yeseler ak cigere zarar 
eder. Baldırıkara veyâhûd nebât ki cüllâb edeler, [22] ıslâh eder.

Şikar: Şakâyıku’n-nuʿmân nevʿindendür. Menfaʿati dahı şakâyık ile maʿan tahrîr 
[23] olınup zikr olınmışdur.

Şakarrâk: Hemmâz karga derler ve baʿzılar aru kuşı derler ve firrik [24] kuşı dahı 
derler ve baʿzı yerlerde bu kuşa boyun burandur dediler ve baʿzı yerlerde [25] bunı 
hemmâz karga derler ve baʿzılar buna vâsıl kuşı dahı derler imiş, ammâ ʿArabca 
ahyal [240a] [1] derler Türkî; kâskîne Fârisî; kâskinek Fârisî; belvâse ʿArabî; sun-
kura ʿArabî. [2] Bu kuşun tabîʿatı gâyet hârdur. Bir yeşil ve kara sarı levnlü kuşdur. 
[3] Bagırsaklarda olan riyâh-ı galîzi tagıdur, ammâ mahrûrî mizâc yemek câʾiz de-
gildür [4] ve geç hazm olur, illâ sirke yâhûd sikencübîn sükkeri veyâhûd ʿaseli ıslâh 
eder. [5] Eger bunı yeseler semüzlik getürür.

Şukûrdiyûn: Yabân sarmısagıdur Türkî; aşkardiyûn [6] Kadîm; uskûrdiyûn dahı 
tahrîr olunagelmişdür Türkî; hâfızü’l-ecsâd ʿArabî; hâfızü’l-mevtî [7] ʿArabî; sûm-ı 
berrî ʿArabî; sîrmû Fârisî; uskûrdiyûm Rûmî ve Lâtîn ve vâser pâteng1010 [8] Nemse; 
uskûrziyô İspânya; kâbârâs Fırânca. Gâyet hârdur, kuvvet-i evvelîsi [9] budur ki 
bevli idrâr edicidür. Eger yaş iken dögüp ve kurusın [10] şarâbla ısırıcılar ve agu 
yemişler içün içürseler halâs eder ve sîneden [11] keymûs-ı galîzi pâk edüp çıkarur. 

1007 N. سطفلين دياره
1008 N. سلواهون
1009 N. اصيون ; H. اطيون 
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Ve ledg-i miʿdeye ve ʿusr-ı bevle ve karha-ı emʿâ [12] içün mâʾü’l-ʿasel ile iki dirhem 
mikdârın içeler. Eger sirke veyâhûd gül suyıyla [13] karışdurup nıkrîse ursalar agrısın 
ve humretin sâkin eder ve ʿavrat [14] götürse hayz açar. Bâkî menâfiʿi ve isimleri 
uskûrdiyûnda ve sûmü’l-hayyede zikr olınmışdur. [15]

Şekerhenc: Demür dikenidür. Şikûhenc dahı derler. Hâ bâbında hasek deyü zikr 
olındı. [16]

Şükâʿî: Şeytân degirmeni dedükleri degirmi dikenün otıdur, boga dikeni [17] dahı 
derler, tohmına kalugan derler imiş, Türkî; bâd-âverd Fârisî; hâr-ı mühek Fârisî; 
[18] gûbâhûrâ1011 Süryânî; akânsâ lûkî Rûmî; lûfînigikî Yûnânî; iskâpyûz1012 Lâtîn; [19] 
falûgâzatûs1013 Süryânî; dârû Hindî; bûgûgâ Efrencî. Yaʿnî şevketü’l-ʿibrâniyye [20] 
demekdür. Akînâliyûkî Yûnânî yaʿnî şevketü’l-beyzâ demekdür. Bu ot iki nevʿ olur. 
[21] Bir nevʿi dahı vardur, ana Türkçe kalkan dikeni derler ve şevketü’l-beyzâ derler. 
17 sürh [22] rakamlu musavverde vardur, maksûd ise nazar olına. Ve bi’l-cümle bu 
ot bâd-âver deyü [23] be bâbında dahı zikr olınmışdur. Rûzgâr olınca yuvalanur, 
degirmen gibi depesinde müdevver [24] bir ak diken olur. Cüzʾî rûzgârdan hareket 
etmegle bilâ-tahrîkin hareket eyledi [25] kıyâs edüp şeytân yüridür deyü oglancıklar 
şeytân degirmeni demişler, ismi [240b] [1] böyle kalmışdur. Tabîʿatı üçünci derece-
de hâr u yâbisdür. Baʿzılar evvelde hâr ve ikincide [2] yâbis demişler. Sâhib-i Takvîm 
evvelde bârid ü yâbis demiş. Muhallil ve mülattıfdur. Eger [3] oglancıklar başı altına 
kosalar agız salyaları kesile. Ve fâlice suʿût eyleseler ve suyında [4] otursalar ve şarâb-
la içseler müfîddür. Eger şarâbla içseler miʿde rutûbetine ve rahm yellerine [5] dahı 
nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti üç dirhemden beş dirheme degin câʾizdür. İhtiyârât [6] 
kavli üzere yanmış sevdâyı ishâl eder, miʿdeyi ve bedeni ve bagırsakları pâk eder. [7] 
Eger âkile marazına ekseler yaralarını kurıdur. Fûles kavli üzere barasa ve behaka 
ve cüdâma [8] ve felce afsentîn [ile] içüreler, gâyet nâfiʿdür ve bogaz ve makʿad şişle-
rin tagıdur. [9] Ve köki rahimden olan eski yaşlıgı giderür ve eger gögüsden öksürük 
ile kan [10] gelse keser ve cümle bundan akan rutûbâta ve göz yaşına müfîddür. Ve 
İbni Sînâ kavlince [11] eski isitmelere ve rubʿ isitmelerine dahı müfîddür.

Şekûsâ: Bag sarmaşıgına derler. Elif  [12] bâbında ekşûs deyü zikr olınmışdur.

Şük: Sıçan otıdur Türkî; türâbü’l-hâlik [13] ʿArabî; rehecü’l-fâr ʿIrâkeyn; ehl-i 
Magrib; semmü’l-fâr ʿArabî; mürg-i mûş Şîrâzî; [14] zırnîh-i sefîd Fârisî ve Kirmânî, 
mürgşemû Şeyh Dâvud, ʿArabî. Sıçan otınun aʿlâsı Horâsân’dan [15] gelür. İki nevʿ 
olur. Sarı ve beyâz olur. Kuyumcılar gümüşe kullanurlar. Buna baʿzılar [16] altun 

1011 N. كوباحورا
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duhânıdur ve baʿzılar gümüş ve bakır duhânıdur derler, ammâ İhtiyârât sâhibi ve 
müʾellif  [17] kavli üzere deryâ tarafından getürürler. Gûlengûdmî dahı derler, maʿ-
denden alur[lar] derler. [18] Semm-i kâtildür. Şeyh Dâvud kavli üzere Horâsân’dan 
ve Venedîk’den dahı gelür ve iksîrciler [19] buna zırnîh-i sefîd derler. Eger bunı 
hatâen yeseler musaʿad [zîbak] ʿilâcı gibi ʿilâc olmak [20] gerekdür. Eger bundan 
bir mikdârın hamîre koyup fârelere yedürseler fâreleri öldürür [21] ve duhânından 
dahı kaçarlar ve bunı yiyüp helâk olan sıçanun kokusından [22] gayrı sıçanlar dahı 
kaçarlar. Ve baʿzı ehl-i keyf  olup ziyâde keyf  yiyen kimesneler gayrı [23] murâd üze-
re keyifleri tutmaz olur ve bu sıçan otını tedrîc ile keyf  edünürler. Şeyh [24] Dâvud 
kavli üzere kuvveti yedi yıl bâkîdür. Bunun tabîʿatı dördünci derece evvelinde hâr 
[25] u yâbisdür. Eger bunı yag ile sahk edüp cereb ve hıkke üzerine kosalar nefʿ verür 
[241a] [1] ve gül suyı ile sovuk şişlere kosalar tahlîl eder ve cerâhati onıldur.

Şükûfe: [2] Çiçeklerdür. Meselâ şükûfe-i hınnâ, [fukkâh]-ı hınnâ; şükûfe-i levz, 
fukkâh-ı levz, fukkâh-ı bâdem; [3] şükûfe-i adhır, fukkâh-ı adhîr; şükûfe-i sünbül, 
fukkâh-ı sünbül; şükûfe-i zer fukkâhü’l-kerm; [4] şükûfe-i hasek fukkâhü’l-hasek 
derler, maʿrûfdur.

Şelcem: Şalgamdur Türkî; şelcem ʿArabî; şelcem [5] ʿArabî ve Fârisî; lift ʿAra-
bî; şalgam Fârisî; lagsâ1014 Süryânî; bôliyâ Rûmî; gôngilyâ [6] Rûmî; gôcîlî Rûmî; 
liyûfiyûn Yûnânî; râpûm Lâtîn; rüvâben Mâcar, Nemse; nâvô [7] İspânya; râve 
Fırânca. Lâm bâbında lift deyü zikr olınur. Şalgam iki nevʿ olur, [8] berrî ve bôstânî 
olur. Ve bôstânî nevʿi dahı iki nevʿ olur. Bir nevʿi uzun [9] olur, bir nevʿi müdevver 
olur. Yûhannâ kavli üzere tabîʿatı ikincide hâr ve evvel derecede [10] ratbdur. Çok 
gıdâsı vardur, menîyi arturur, bevli yüridür, ammâ ishâli yokdur, taʿâma [11] iştihâ 
getürür. Eger sirke ve hardal ile turşî ederlerse harâreti artar, ammâ diş [12] diplerine 
fâʾide eder ve miʿdeyi kızdurur ve şehvet-i cimâʿı ziyâde eder. Yalınuz şalgam [13] 
dahı mukavvîdür, ammâ galîzlıgı ve nefhi dahı vardur ve şehvet-i cimâʿı ziyâde 
eder. Çok yeseler [14] üzerine cevârişler yemek gerekdür. Eger sovuk nıkrîse ve sovuk 
ayak yaruklarına [15] bişürüp merhem gibi ursalar fâʾide eder. Ve yürek sanculansa 
bişürüp issi iken [16] yaku etseler müfîddür. Eger bir şalgamı delüp içine mûm ile 
gül yagı kosalar ve bişürüp [17] çıbanlu yaralara ursalar veyâhûd dögüp mûm ile 
ve gül yagıyla kaynadup [18] ursalar uyuz çıbanına dahı fâʾide eder. Ve yapragını 
bişürüp yeseler ishâl eder. [19] Tohmı maʿcûna girer ve agulu cânavarlara fâʾide 
eder ve cimâʿı ziyâde etdürür. Eger kökinün [20] bir pâresini sahk edüp balla yeseler 
talagı giderür ve sidügi tutılanlara fâʾide [21] eder, ammâ yabânî şalgam gerekdür, 
dahı müfîddür. Eger tohmını boynına asakosalar koltuk [22] ve boyun şişlerin gidere.

1014 N. لغثا
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Şesl1015: Hind ayvasıdur Türkî; bih-i hindî Fârisî; [23] sârekilî hindivânâ1016 Süryânî; 
septîfûn Rûmî; kidônyâ indiyâ Rûmî; henkardiyâ1017 hindivâ [24] Yûnânî; seferce-
lü’l-hindî ʿArabî. Buna hind ayvası derler, bir müdevver koz gibi nesnedür, acıdur 
[25] ve kâbızdur, zencebîle benzer. Aʿlâsı tâze ve sarı şekl olmakdur. Mâsercûye kavli 
üzere [241b] [1] hâr u yâbis ve latîfdür. Kavl-i İshak ve İbni Baytâr üçünci derece-
de hâr, evvelde ratbdur, [2] mülattıfdur. Keymûsât-ı galîzeyi yumşadur, berk sinirlere 
gâyet nâfiʿdür. Eger buçuk [3] dirhemin içseler yelleri tagıdur, sinirlere fâʾide eder 
ve nisyâna ve ʿırku’n-nisâya ve [4] nıkrîse bir dirheme varınca câʾizdür. Bi-hase-
bi’l-mizâc vereler, ziyâde vermeyeler, zîrâ [5] zanbak-ı maktûl kadar ıztırâb verür. 
Eger bunı hatâen ziyâde yeseler ishâl ʿârız olursa [6] zararı tez defʿ eder, ʿalâmet-i 
hayrdur. Buna ʿilâc yaglu şôrbâdur. Bunun hâssiyyeti [7] dahı oldur ki rahimde ʿârız 
olan yelleri tagıdur ve oglancıgı saklar. Eger ʿasel ile seherî [8] içseler miʿdeyi arıdur 
ve bagırsak rutûbetine ve istiskâya dahı sâhib-i Takvîm kavli üzere [9] eftîmûnun 
bişmiş suyıyla içüreler. Bunun bişmiş şerbeti beş buçuk dirhem kifâyet [10] eder, zîrâ 
bunun öykene zararı vardur, illâ ʿasel ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere [11] baş 
agrıdur, illâ kara haşhâş ve şeker ıslâh eder.

Şuhâtar1018: Şeyh Dâvud kavli üzere [12] Hindî tuzdur. Mim bâbında milh deyü 
envâʿı zikr olınur.

Şemʿ: Bal mûmıdur Türkî; mûm Fârisî; [13] şagûsâ1019 Süryânî; kerî Rûmî; fârûsî 
Yûnânî; şemʿ-i ʿasel ʿArabî; serâ Lâtîn; [14] viâks Mâcar, Nemse; çerâ İspânya; çîre 
Fırânca; serâ Tâliyân; sâgavâ ʿİbrî; nahôs1020 [15] ʿİbrî; bekûrî1021 Afrîkî; davbâʿ1022 
ʿİbrî; kîrôs Yûnânî; metûhat1023 Hindî; gayrâ1024 ʿamme-i Endülüs. [16] Câlînûs kavli 
üzere bal mûmınun tabîʿatı harâret ve bürûdetde muʿtedildür. Kâkik [17] balınun 
hâm mûmı ve tâzesinün tabîʿatı hârdur. Ve beyâz bal mûmınun tabîʿatı bürûdete 
[18] mâʾildür, ammâ aʿlâsı kırmızı şekl olup râyihası latîf  olmakdur. Ammâ deniz 
suyı [19] içinde tondurmayalar, tabîʿatı ve râyihası yaramaz olur derler. Mûm mer-
hemlerün cüzʾ-i aʿzamıdur. [20] Ve nazcı azdur, sinirlere ve gögüs huşûnetine tılâ 

1015 N. شسل ; H. شلس
1016 N. ساركلى هندوان
1017 N. هنقرديا
1018 N. شخياطر
1019 N. شغوثا
1020 N. نحوث
1021 N. بكورى
1022 N. دوباع
1023 N. متوحط
1024 N. غيرا
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etseler nâfiʿdür. Ve benefşe yagıyla [21] luʿûk edüp ursalar muvâfıkdur. Ve memede 
ve emcekde süd tonsa ve vecaʿı olsa [22] bundan on dâne tarı mikdârı yutsalar nefʿ 
verür ve bagırsak yarasına dahı [23] mikdâr yutsalar nâfiʿdür. Ve sümûmı cezb eder 
ve göz kapagı ʿilletlerine ve uyuzına dahı [24] nâfiʿdür ve zehirlü ot ve demrenler 
yarasına tılâ eyleseler müfîddür. Ve sûsen ve zanbak [25] yagıyla bedene sürseler 
levni sâfî eder ve kelefi giderür. Ve vebâ günlerinde şemm edeler. Ve eger [242a] 
[1] zeyt veyâhûd gül yagıyla eridüp içseler veyâhûd hukne eyleseler içi kabz eder, [2] 
ammâ taʿâm iştihâsın giderür. Eger merhem edüp katı yerlere ursalar yumşada. 
Eger azacık [3] şırlugan ile içseler gögüs ve bogaz ve ciger agrılarına fâʾide eder ve 
âvâzı aʿlâ eder [4] ve kurı öksürüge dahı fâʾide eder. Eger beze âteşde bulayup kara 
bereye ve sızlayan [5] yerlere ve urılmış aʿzâya sarsalar ıslâh edüp siyâhlık eserin 
giderür ve [6] agrısın sâkin eder ve mülâyim eder. Bal mûmını yalınuz yaraya ursalar 
yarayı yalar [7] yaʿnî siler, illâ sonra bir mikdâr bişmiş şeb veyâhûd azacık zencâr 
ekseler ıslâh [8] eder. Ve bedeli zift ve zeyt ve mürdâsenc ve gül yagını karışduralar, 
bedel olur derler. [9]

Şemşerâ: Balık otıdur, merzencûş derler. Elif  bâbında âzânü’l-fâr deyü zikr 
olınmışdur. [10]

Şemâr: Râziyânedür. Re bâbında râziyânec deyü zikr olınmışdur.

Şimşâr: Çimşir agacıdur. [11] Baks deyü be bâbında zikr olınmışdur.

Şemmâme: Türkçe yıylagaç derler, küçük alaca [12] kavundur. ʿAcem’de dest-en-
bûye derler, dal bâbında zikr olınmışdur. Ve her ne ki elde tutup [13] ve anı kokula-
mak murâd ederler, o makûlelerin cümlesine şemmâme derler ve dahı dest-enbûye 
[14] derler. Agaç kavunına ve tûrunc ve limôna ve lâdene ve ʿanbere ve bu makûleler 
ki elde götürürler, [15] dest-enbûye derler.

Şenhâr: Eşek mârûlı derler. Bunun ismi çokdur. Elif  [16] bâbında ebû halsâ deyü 
tafsîl vardur, andan maʿlûm olur.

Şagûle: Kuş etmegi derler. [17] Bunun ismi çokdur. Te bâbında tûderî deyü tafsîli 
tahrîr olınmışdur.

Şenbelît: [18] Sûrıncân çiçegidür, fukkâh-ı sûrıncân derler. Elif  bâbında ʿasâbiʿ-i 
hürmüs deyü [19] zikr olınmışdur ve sûrıncân sin bâbında sûrıncân deyü zikr olındı 
ve fe bâbında [20] fukkâh-ı sûrıncân deyü çiçegi zikr olındı.

Şenbelîd: Sûrıncân çiçegi Türkî; [21] şükûfe-i sûrıncân Fârisî; falyâ dahmasâlînâ1025 

1025 N. فليادحمصالينا
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Süryânî; fîlovâr merfatrilûs1026 Rûmî; [22] fînô kûtîs Yûnânî; armûzâknelû1027 Efrencî 
envâʿı. Bunı baʿzılar sûrıncânun yapragıdur [23] dediler ve baʿzılar çiçegidür dediler. 
İhtiyârât ve Câmiʿ sâhibleri, sahîh çiçegidür dediler. [24] Aʿlâsı tâze ve sarıya mâʾil 
ola. Tabîʿatı ʿÎsâ kavli üzere ikinci derecede hâr [25] u yâbisdür. Bunun râyihası 
sovuk baş agrısına ve dimâgun galîz yellerin ve süddelerin [242b] [1] açar, ammâ 
miʿdeye muvâfık degildür, illâ alma ve turunc rubbı ıslâh eder. Sûrıncân çiçeginün 
[2] mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. Yûhannâ bin Serâfiyûn kavli üzere evcâʿ-ı mafâ-
sıla [3] yaku eyleseler müfîddür. Ve zencebîl ile bunı yeseler şehvet-i bâhı arturur ve 
sinirleri [4] kavî eder, sovuk yelleri tagıdur. Eger kurıdup yeseler balgam ve sevdâ 
ʿilletlerin giderür. [5] Ve sovuk marazlar[ın] İbni Mâseveyh kavli üzere, eger vecaʿı 
rutûbetden degil ise [6] vecaʿ-ı mafâsıla müfîddür ve yan başı ve diz ve incük ve 
nıkrîs ve fâlice ve ihtinâkü’r-rahme, [7] eger sovukdan ise bu cümleye muvâfıkdur.

Şinâr: Farâsiyûndur. Fe bâbında farâsiyûn [8] deyü zikr olınur.

Şenhıyâr: Uzun hıyârdur. Fârisîde bâdreng ve kâvencek dahı [9] derler. Bunun 
envâʿı zikr olınmışdur.

Şunc: Burma sadef  derler, halezûn nevʿindendür, [10] küçük ve büyük dahı olur. 
Fârisîde keçek derler ve Şîrâzîler kasbek derler. [11] Ve bir nevʿine vedaʿ derler, vav 
bâbında zikr olınur. Vedaʿ dedüklerine Şîrâzîler [12] tûtiyâ-yı ekber derler. Ve şuncı 
yakarlar, şunc-ı muharrak derler. Toprak bardaga koyup gil-i hikmet ile agzın [13] 
muhkem kapayup tennûrda beyâz olınca alıkorlar baʿde muhkem sahk edüp ve 
yurlar, [14] tekrâr dögüp istiʿmâl ederler. Tabîʿatı bârid ü yâbis olur. Eger gözde olan 
aklık [15] ʿilletlere çekseler zâʾil eder ve göz yaşını çeker kurıdur, neşf-i rutûbet eder 
ve tamâm [16] cilâ verür. Ammâ yanmış veyâ yunmış olmayan dahı göze cilâ verür, 
lâkin yanmış ve yunmış [17] olan ziyâde kurudıcı olur, göz yaşını keser. Eger yan-
mamışını senûn edüp dişe [18] sürseler mücellâ edüp ve issi agrısını giderür. Bunun 
bedeli vedaʿ dedükleri sadefdür. [19]

Şend: Şeyh Dâvud kavli üzere kaf  bâbında kemkâm deyü zikr olınur.

Şûnîz: [20] Kara çörek otı derler Türkî; habbetü’s-sevdâ ʿArabî; sunîz Fârisî; sevnîz 
Fârisî; siyeh-dâne [21] Fârisî; şebûyânâ1028 Süryânî; yîrden1029 Rûmî; emâtîneşûn1030 
Yûnânî; mînîzûn mechul; [22] mâlîşyûn Dîskûrîdûs; nigella Efrencî; melenî Afrîkî; 

1026 N. فيلوارمرفطرلوس
1027 N. ارموذاقنلو
1028 N. شبويانا
1029 N. ييردن
1030 N. اماطينشون
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kîsah ʿurbân; şinîze [23] ʿurbân, ʿArabî; şimene mavros Lâtîn, yaʿnî kara tohm de-
mekdür, melânsûm Rûmî; habît1031 Lâtîn, [24] Tâliyân; sâves1032 Mâcar, Nemse; 
nîgalyâ İspânya; alpûr1033 Efrence; kasâʿ1034 ʿİbrî; mâvrô kôkkî [25] Rûmî; kasah1035 
ʿİbrî. Kara çörek otınun tabʿı Bukrât kavli üzere üçüncide hâr u yâbisdür. [243a] 
[1] Aʿlâsı siyâh ve tâze ve yaglu olmakdur, tuʿmı acıdur, cevher-i latîfdür. Harâ-
reti nüzûcet [2] üzeredür. Teshîni ve tecfîfi Muhammed Temîmî kavlince üçünci 
derecededür, mukattıʿdur ve mücellâ ve müneşşifdür. [3] Eger dögüp bez içine 
baglayup zükâmı olanlar şemm-i dâʾim eyleseler zükâmı giderür. Ve gövdeye [4] 
sürseler kehleleri öldürür. Fûles kavli üzere sovuk yelleri tagıdur ve gögsi [5] pâk 
eder, yelmeşik ve sovuk hıltları ve rutûbâtı çıkarur. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. 
[6] Baʿzılar bir dirhemdür derler. Câlînûs kavli üzere sovuk agrılara ve sovuk emrâ-
za, meselâ [7] buruna tamzursalar fâlic ve lakve ve istirhâ-yı beden ve teşennüc ve 
zükâm makûlelerine nâfiʿdür. [8] Takvîm’de Diskûrîdûs kavli üzere sarʿ ve hadere ve 
riyâh-ı bârideye ki dimâgda ola, [9] müfîddür. Ve dögilmiş habbü’l-bân ve mevîzec 
ile karışdurup burna tamzursalar [10] fi’l-cümle dimâgda olan sevdâ ve balgam, her 
ne ise nâfiʿdür. İbni Baytâr kavli üzere eger [11] alnına yaku eyleseler baş agrısın 
giderür. Ve sahk edüp sûsen yagıyla buruna [12] tamzursalar göze inen suya fâʾide 
eder. Eger sirke ile çıbanlu uyuza sürseler [13] müfîddür ve eski ve katı balgamî 
şişlere ursalar fâʾide eder. Eger oglancık sidügiyle [14] sigillere ursalar koparur. Eger 
sirke ve gülnâr agacıyla bişürüp mazmaza eyleseler [15] diş agrısın giderür ve eger 
göbege yaku eyleseler göbek ve yürekde olan kurtları [16] çıkarur. Eger birkaç gün 
içseler sidügi ve hayzı ve südi akıdur. Eger natrûnla içseler [17] nefes tutıldugına 
fâʾide eder. Eger bir dirhem içseler agulu cânavarlar sokdugına fâʾide [18] eder. Eger 
buhûr eyleseler haşerât kaçar. Eger bir dirhemin içseler balgam ve sevdâdan olan 
isitmeye [19] fâʾide eder ve namâz-bûr kurdın çıkarur. Ve bir gece sirkede ısladup 
ertesi [20] burna tamzursalar eski baş agrısına ve lakve ʿilletine nâfiʿdür. Sirke ile 
barasa ve [21] behaka ursalar gidere. Eger ʿasel ve issi suyıla içseler kavuk ve bögrek 
taşlarını [22] kırar. Eger pelîn suyıyla içseler bogaza yılan kaçsa çıkara. Ve benefşe 
yagıyla [23] kulaga tamzursalar kulak yellerin ve sovukdan olan zahmetlerin çıkara 
ve süddelerin [24] aça. Eger zeyt ile kavurup ol yagı iki tamla burna tamzursalar 
zükâmı açar. Eger [25] bir mikdârın benefşe ve mûm yagıyla karışdurup başa ursalar 
kılları dökildügine [243b] [1] fâʾide eder. Eger kavurup ve dögüp ve gül suyıyla 
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karışdurup incük [2] yaralarını ve çıbanlarını sirke ile yudukdan sonra ursalar 
müfîddür. Eger sahk edüp [3] kuduz it taladugına issi suyıla bir dirhemden ziyâde 
içseler fâʾide eder. Eger [4] sirkencübîn ile içseler rubʿ isitmesine fâʾide eder. Eger 
sâde yagıla ve ballara [5] karışdurup yeseler nefsâ agrılarına ve meşîme dedükleri 
oglan kabına ve perdesine [6] ve rahm agrısına ve yürek agrılarına fâʾide eder. Ve 
yedi ʿaded çörek otını ʿavrat [7] südiyle buruna tamzursalar yerakânı ki ana sarulık 
derler, fâʾide eder. Takvîmü’l-Edviye kavli [8] üzere mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. 
Ziyâdesi bögrege ve âlât-ı nefese zarar eder, [9] illâ bakla suyı ve nebât ıslâh eder. 
Sâhib-i Takvîm kavli üzere cigere ziyân eder, [10] illâ bezrü’l-benc ve bezrü’r-reşâd 
ıslâh eder. Ve bedeli bezrü’r-reşâddur.

Şevasrâ: Birincâsef  [11] nevʿindendür ki asberûsemâ1036 derler ve artâmâsiyâ dahı 
derler ve miskü’l-cinn derler, ʿIrâkîler [12] tayyibü’r-rîh derler. Bu nevʿi sarı şekl olur 
derler. Tabîʿatı hâr u bâriddür. Huknelere korlar, [13] yelmeşik ahlâtı ishâl eder ve 
sovukdan olan ʿırku’n-nisâya ve vecaʿ-ı mafâsıla [14] dahı huknesi müfîddür. Ekser 
huknelere korlar.

Şüveylâ: İbni Baytâr kavli üzere birincâsef  [15] kendüsidür. Be bâbında zikr 
olınmışdur.

Şevkerân: Baltırandur Türkî; deli baltıran Türkî; [16] tahmâ ʿArabî; şevkerân Fâ-
risî; şevkerânî Süryânî; afyûnîkû Rûmî; aleşlûslûs1037 Yûnânî; [17] kôniyûn Yûnânî; 
mîkôniyûn Yûnânî; bârîkûn Yûnânî; tagîkiyûn1038 çâgûtâ Yûnânî; [18] lû Yûnânî; 
sekûtâ Rûmî, Lâtîn; zacrakrâvsû1039 Mâcar, Nemse; segûzâ İspânya; sîkuvâh1040 [19] 
Fırânca; dûres Fârisî; dûres-i teftî Fârisî. Buna bîh-i rûmî dahı derler. Bu otun [20] 
tohmına evvel şevkerân derler idi, ammâ şimdi cümle otına dahı buna şevkerân 
derler ve [21] bezr-i benc-i Rûmî dahı derler. Rûmî eczâdur, ammâ Yezd vilâyetin-
de dahı olur, teft-i yezdî [22] derler. Aʿlâsı andan gelür. Ol ecilden Fârisîde dûres-i 
teftî derler. Yetûʿâtdandur [23] yaʿnî südlügen nevʿindendür. Eger tohmı ve eger 
çiçegi ve eger sâʾir agacı cümle südlügendür, istiʿmâl [24] eyledükleri ekser tohmı 
ve çiçegidür. Tabîʿatı Huneyn kavli üzere dördünci derecede bârid ü yâbisdür. [25] 
İbni Baytâr kavli üzere üçünci dereceden tâ dördünciye varıncadur ve semm-i 
kâtildür. Ve bunun [244a] [1] tohmı kurudugı vaktin dallarınun ʿusâresin sıkup 
andan güneşde tondurup [2] tılâlarda ve şâflarda istiʿmâl ederler ki göz devâlarıdur 

1036 N. اصبروسما
1037 N. الشلوسلوس
1038 N. طغيقيون
1039 N. زجقراوثو
1040 N. سيقواه
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ve humre ve nemleye sürseler [sâkin eder. Eger otını ve yapragını dögüp hâyalara 
sürseler] [3] ihtilâm olmakdan menʿ eder. Eger memeye sürseler südi keser. Eger 
kıl biten yerlere sürseler [4] kıl bitürmez. Ve oglancıklar hâyasına sürseler büyük 
olmaz ve kız memesine sürseler [5] büyük olmaz. Ve eger bundan bir dânk kadarı 
baʿzı tatlu nesne ile içseler sarı [6] suyı ve yanmış safrâyı ishâl eder ve uyhu getürür. 
Bundan ziyâde içseler kan [7] tondurur ve yürege zararı vardur, temeddüd ve göz 
kararmak ve teşennüc ve hunnâk edüp helâk [8] eder. Ammâ eger azacık ıztırâb 
verürse tiryâk ve şarâb-ı reyhânî ıslâh eder. [9] Eger çok ıztırâb verürse kayʾ, andan 
şarâb-ı sırf  ile biber ve eferbiyûn [10] ile devâ edeler. İbni Baytâr kavli üzere göz 
agrısına suyını çekseler fâʾide eder. [11] Ve bunun ʿilâcı afsentîn ve fülfül ve kunduz 
hâyasıdur ve sezâbdur, eşek südi [12] dahı muvâfıkdur ve kurdamânâ ve kara günlük 
fi’l-cümle zararını defʿ eder ve biber ile ısırgan [13] dikeni tohmı dahı muvâfıkdur ve 
defne yapragı ve encüdân ve hıltît dahı münâsibdür. Bunun [14] bedeli iki ol kadar 
bezrü’l-bencdür. Sâhib-i Takvîm kavli üzere issi nıkrîse suyın [15] sürseler müfîddür. 
Ve teft-i yezdî deyü Bursa’da bir kök vardur, ana derler [16] ve ol vilâyetde ol köke 
mâ-hasal agacı ve muhassal köki dahı derler, baldıranun köki [17] olsa câʾizdür. 
Ammâ bizüm bildügimüz teft-i yezdî Bursa’dan gelür bir kökdür Hadd-i zâtında 
[18] Rahîkî’nün berş maʿcûnınun sâʾir berşlerden mümtâz olması işbu zikr [19] olınan 
teft-i yezdînün kökidür derler. Mim bâbında mâ-hasal deyü zikr olına. [20]

Şevender: Pancar ve çügündürdür. Şeyh Dâvud hevîc ile şalgam mâbeyninde bir 
kökdür der. [21] Ammâ Şâm’da ve baʿzı ʿAcemde çügündüre şevender derler. Sin 
bâbında silk deyü [22] zikr olınmışdur.

Şevketü’l-beyzâ: Şeytân degirmeni derler, rûzgâr önince yuvalanur. [23] ʿArabca 
luʿbü’s-sıbyân ve ʿaynü’s-sıbyân dahı derler ve Fârisîde bâd-âverd derler, [24] ʿArab-
da dahı bâd-âverd derler. Be bâbında bâd-âverd deyü zikr olınmışdur. Ve henüz 
şükâʿî [25] deyü dahı zikr olındı.

Şevʿ: Bân agacıdur. Şecereü’l-bân derler, Fârisîde dıraht-ı bân [244b] [1] derler. Be 
bâbında zikr olınmışdur ve habbı hâ bâbında habbü’l-bân deyü dahı zikr olınmış-
dur [2] ve yagı dal bâbında dühnü’l-bân deyü zikr olınmışdur.

Şevketü’d-dûd: Süpürgelik [3] derler. Sarı çiçeklü, yeşil budakludur. Gügül kurdı 
buna ekser kozak sarar ve [4] katır kuyrugı dahı derler ve eşek pâpâdyası dahı derler. 
Fârisîde gâv-çeşm ve [5] har-ı çeşm derler, cümle Rûmlar ve Lâtînler çenîstâ derler. 
İki nevʿ olur. Bir nevʿinün [6] çiçegi güzelce kokar ve çalısı büyük olur. Bunun tohmı 
suyıyla ve gülengübîn ile [7] içürseler veyâhûd bir mikdâr enîsûn ile içürseler kayʾ 
edenleri gayr kusdurmaz ve [8] idrâr bevl edüp ve taşların kırar, ammâ taktîr olın-
mış suyını dahı işbu [9] söyledügimüz ʿilletlere verürlerse dahı yegdür. Eger çiçegini 
yumurda ile içseler hanâzîri [10] giderür. Bunı sikencübîn ederler, talak ʿ illetine gâyet 
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nâfiʿdür. Eger çiçegi ile kusdursalar [11] ʿ ırku’n-nisâya ve nıkrîse ve bögrek ʿ illetlerine 
nâfiʿdür. Ve bunun çiçeginün [12] mikdâr-ı istiʿmâli iki dirhemden beş dirheme va-
rıncadur ve tohmınun üç dirhemden dört [13] dirheme varıncadur.

Şûgbâr: Şûgâr dahı derler, ak zâcdur. Zâc-ı ebyâz deyü [14] ze bâbında zikr olın-
mışdur.

Şevketü’l-yehûd: Şevke-i ibrâhîmiyyedür. İbrâhîm dikeni derler. [15] Kaf  bâbında 
karsaʿna deyü zikr olınur.

Şevke-i mısriyye: Karaz derler. Kaf  bâbında [16] karaz deyü zikr olınur.

Şevke-i kıbtiyye: Şevke-i mısriyyedür ki karaz derler, henüz zikr [17] olınmışdur. 
Bu ota derler ki ekle sâlih bir otdur. Mısır’dan ʿAcem vilâyetine nakl olınmış, [18] 
anda zararı müşâhede olınup ekle kâbil olmadı derler, hattâ sümûmâtdan oldı [19] 
derler.

Şevketü’z-zerkâ: Kaf  bâbında karsaʿnâ deyü zikr olınur.

Şevhat: Tarı salkımıdur. [20] Tarı dahı salkım iken şevhat derler.

Şevkü’d-dârçîn: Muştü’r-râʿî deyü mim bâbında [21] zikr olınur.

Şevketü’z-zeheb: Harşef  nevʿidür. ʿAyın bâbında ʿakkûb deyü zikr [22] olınur.

Şevketü’l-ʿulleyk: Kirm-dâne nevʿindendür derler, ihtilâf  çokdur. Elif [23] bâbın-
da işhîs deyü zikr olınmışdur.

Şevketü’l-ʿarabiyye: Şeytân degirmeni derler, bâd-âverd [24] derler. Şükâʿî deyü 
yukarıda zikr olınmışdur.

Şevket-i şehbâ: Keçi boynuzı nevʿindendür. [25] Ye bâbında yenbût deyü zikr 
olınur.

Şevket-i müntine: İhtilâfîdür. Baʿzı yerlerde duhân [245a] [1] agacı derler.

Şûrre: Kavl-i İbni Baytâr Hicâzîler ismidür. Hicâz Denizi intihâsında biter, [2] 
defneye benzer bir agaçdur derler. Yeşil yemişi olur, belâdura dahı benzer.

Şûdânik: Yund [3] kuşı derler ve kavlanç1041 kuşı ve fikfik kuşı derler, ammâ esahhı 
sıgırcık kuşıdur. [4] Sin bâbında sevdâ-yı benât deyü zikr olınmışdur.

Şûşmîr: Küçük kâkuledür, hâl [5] derler. Kaf  bâbında kâkule deyü envâʿı zikr 
olınur.

1041 N. قولنج
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Şehdânec: Kınnab agacı tohmıdur ki [6] kendir tohmı derler. Yapragı esrâr yapra-
gıdur. Kaf  bâbında kınnab deyü envâʿı zikr olınur. [7]

Şehd: Gömeç balıdur. İsm-i Fârisîdür ve baʿzı Fârisî lügatında şâf  dahı derler. [8] 
ʿAyın bâbında ʿaselün envâʿı zikr olınur.

Şîh: Pelîn, yavşan ve sarı yavşan [9] derler ve depesi sarı derler Türkî; şîh ʿArabî; 
şîha ʿArabî; dirmene Fârisî; ebû hasâ1042 [10] Süryânî; afrûtûşin Rûmî; hîtarûn1043 
Yûnânî; fikas1044 Temîmî; karîtûn1045 Yûnânî; [11] bûlîm şîtân1046 Efrencî; kendbâ-
hen1047 Hindî; vahşîzek Fârisî; dûhû1048 Süryanî; [12] abrûtun1049 Lâtîn. Bu ot afsentîn 
degildür. Pelîn derler yapragı ince, ak şekl olur [13] ve depesi sarı dahı derler, ammâ 
afsentînün yapragı ve çiçegi küçük pâpâdyaya benzer, [14] ana afsentîn derler. Buna 
şîh-i ermenî derler, Türkistân’da ve Ermen’de dahı olur. Ve bir [15] nevʿi dahı olur, 
şîh-i cebelî derler, buna benzer ammâ bu degildür. Ana Yûnânca efliyûn derler. 
[16] Ve fi’l-cümle şîh nevʿinün aʿlâsı Ermenî olmakdur. Mesîh kavli üzere üçünci 
derecede [17] hâr u yâbisdür. Kavl-i İhtiyârât ikincide hâr, evvelde yâbisdür. Mu-
hallil-i riyâh-ı galîzdür [18] ve mukattıʿdur. Kabzı, afsentîn kabzından azdur. Eger 
bunı yakup külini bâdem yagıyla [19] dâʾü’s-saʿlebe tılâ eyleseler müfîddür ve âkile 
marazına dahı müfîddür. Eger suyını gül suyıyla içseler [20] ʿusr-ı nefese muvâfıkdur 
ve yürekde kurtlar ve sogulcanlar envâʿın çıkarur. Bevli ve hayzı [21] yüridür. ʿAkreb 
ve böy sokdugına ve zehirlere nâfiʿdür. İki miskâlin yakup [22] saç dökilen mevziʿe 
yaku etseler saçı tez gele. Ammâ bunun sinirlere ziyânı [23] vardur ve musaddiʿdür, 
illâ türmüs baklası ıslâh eder ve rîbâs şarâbı ve turunc şarâbı [24] ıslâh eder. Takvîm 
kavli üzere sandal ve lisânü’l-hamel suyı ıslâh eder. Ve bunun [25] mikdâr-ı şerbeti üç 
dirhemdür. Câlînûs kavli üzere kûlunc yellerin tagıdur. Ve [245b] [1] Ve Dîskûrîdûs 
kavli üzere yanmış ve harekete gelmiş sevdâyı giderür, meselâ bedende [2] eseri zâ-
hir olsa menʿ edüp zâʾil eder ve bedeni kavî eder ve ʿ ırku’n-nisâya [3] ve nıkrîse zeyt-i 
ʿatîk ile gâyet nâfiʿdür. Rûfes kavli üzere dâʾü’s-saʿlebe [4] ve balgamî isitmelere ve 
eski talak sâhiblerine ʿazîm nefʿi vardur, süreler. Buna bedel [5] şîh-i cebelî ve kendü 
kadar afsentîn ve kendü kadar kanbildür.

1042 N. ابوحثا
1043 N. خيطرون
1044 N. فقس
1045 N. قريطون
1046 N. بوليم شيطان
1047 N. كندباهن
1048 N. دوهو
1049 N. ابروطن
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Şeylem: Delücedür Türkî; [6] cev-i dü-behlû Fârisî; şeylûmâ Süryânî; yîlerî1050 
Rûmî; eâmîvâ1051 Yûnânî; îrâ Rûmî; [7] pôliyûm Lâtîn; yûyû İspânya; yuvâbîrâ1052 
Efrencî; lôliyâm Efrencî; hîdâ1053 Süryânî; ezvân1054 [8] Yûnânî; velûke1055 Afrîkî; 
zevân ʿArabî. Bu habbe bugday arasında degirmice olan delüceye [9] derler, ammâ 
asıl bugday arasında olup meselâ bugday sulu yerde fâsid olup [10] bugday yerine 
delüce biter. Hurde arpaya benzer bir arık habbedür, müskirdür. Eger bugdayda 
[11] katup etmek eyleseler acı olur, ʿâdetce sekr verür. Tabîʿatı Muhammed Temîmî 
kavlince [12] üçünci derecede hâr ve ikincide yâbisdür. Sâhib-i Takvîm kavli üzere 
ikinci derecede [13] hâr u yâbisdür. Latîfdür ve cilâsı vardur. Eger behak üzerine 
kibrît ile tılâ olınsa [14] giderür. Ve kettân tohmı ile baʿzı şişlere ve hanâzîre ursa-
lar tahlîl eder. Eger hanâzîri [15] ve çıbanları açmak murâd olursa gögercin bokı 
ile uralar, hanâzîri aça. [16] Eger demregüye bugday unıyla ursalar giderür. Eger 
hâmile ʿavrat buhûr eyleseler togurmaga [17] yardım eder. Eger dögüp hamîr edüp 
diken batdugı mevziʿe ursalar dikeni [18] çıkarur. Eger şarâbla ısladup içseler gâyet 
agır uyku getürür. Bunun [19] yagı dahı demregüye bugday yagından yegdür. Eger 
yagın şakîkaya sürseler muʿtedil [20] ve lezîz uyku getürür. Ve’l-hâsıl delücenün sekri 
ve sederi vardur, illâ [21] sâhib-i Takvîm kavli üzere helîlec ve benefşe ıslâh eder. 
Takvîm kavli üzere bâhı katʿ [22] eder, illâ kuru kişnîc ıslâh eder. Demregüde buna 
bedel bugday unıdur.

Şîr-i emlec: [23] Emleci tâze süd içinde ısladup mürebbâ edeler, Türkî; şîr-i emle 
Fârisî; şîrâ emlecâ [24] Süryânî; kalûnâmîser1056 Rûmî; gâlâ minû emlecî Rûmî; 
bi’l-hindiyye Süryânî. İbni ʿAbdân kavli [25] üzere tabîʿatı üçüncide bârid ü yâbis-
dür. Tâze süd içinde ısladurlar. Aʿlâsı tâze [246a] [1] ve siyâh ola. Rutûbâtı kız-
durmadan neşf  eder, ammâ talak sâhiblerine muvâfık [2] degildür, illâ hamâmâ 
ve selîhe ıslâh eder. Dîskûrîdûs kavli üzere yaramaz [3] ahlâtlu balgamdan miʿdeyi 
arıdur ve başı ve dimâgı pâk eder ve dâʾü’s-saʿlebe dahı [4] muvâfıkdur ve bârid 
mizâclulara muvâfık degil görinür, ammâ anlara dahı muvâfık ve [5] münâsibdür. 
Yûhânîs kavli üzere eski sovuk baş agrılarına gâyet [6] nâfiʿdür ve miʿdeyi ve ahşâyı 
ahlâtdan pâk eder. Eger behaka ve kelefe tılâ olınsa [7] fâʾide eder. Erbiyâsûs kavli 
üzere bunı helîlec ile ve ʿasel ile maʿcûn olmışından [8] her gün bir miskâl mikdârın 

1050 N. ييلرى
1051 N. ااميوا
1052 N. يوابيرا
1053 N. هيدا
1054 N. ازوان
1055 N. ولوكه
1056 N. قلوناميثر
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yeseler cemîʿ evcâʿ-ı bârideye nâfiʿdür ve beden sıhhatini hıfz [9] edüp kavî eder ve 
mukavvîdür. Baʿzılar bunun tabîʿatına hâr u ratb dahı demişler. [10] İssi olmayan 
yelmeşik balgamı dahı çıkarur ve şehvete kuvvet verür ve agız suyın [11] katʿ eder ve 
kan harâretin ve sevdâlu kan hareketin sögündürür. Ammâ mesâneye dahı zararı 
[12] vardur, illâ tâze süd ıslâh eder.

Şîrec: Şırlugan yagıdur Türkî; sûsam yagı [13] Türkî; dühnü’l-hall ʿArabî; şîre Fâ-
risî; revgan-ı küncîd Fârisî; şehârhalyâ1057 Süryânî; [14] sîsâmû lâdî Rûmî; dînûtîn 
Yûnânî; ôleyû de sûrhû Lâtîn; dühn-i hoş [15] Fârisî ve Şîrâzî. Aʿlâsı tâze ve tuʿ-
mı eyü ola. Tabîʿatı hâr u ratbdur. Yûhannâ kavli [16] üzere müleyyindür ve az 
harâreti vardur. Miʿde agzına ziyân eder, illâ rîbâs ıslâh [eder.] [17] Mikdâr-ı şerbeti 
lâzım oldugı kadardur. Huşûnete ve sadra ve sevdâvî yaruklara muvâfıkdur. [18] 
Eger mersîn ile bişürseler kılları saklar ve kavî eder. Eger üzüm ile bişürseler ve 
içseler [19] demevî ve balgamî hıkkeyi giderür ve zîku’n-nefese muvâfıkdur, tabîʿatı 
muʿtedil eder. Sevdâ [20] ashâbına menfaʿati tabîʿatından ziyâdedür. Ve agulu otlar 
yiyen kimesneye içirüp [21] kayʾ etdürüp birkaç defʿa içürseler nâfiʿdür, zîrâ zehri yag 
makûlesi üzerine [22] alur, kayʾ etmekle bile çıkarur. Birkaç defʿa içüreler.

Şeytarac: Serkile derler, Hindî ve Rûmî [23] olur Türkî; ʿusâb Berberî; şeytara 
Fârisî; arbûyî1058 Süryânî; lehîndiyûz1059 [24] Rûmî; înşeres1060 Süryânî; lendiyûn 
Yûnânî; şerfesnâcâs1061 Süryânî; [25] tâlilâf  elcâs1062 Yûnânî; şeytarac Lâtîn; çîzâ 
Fârisî; ûlâh1063 Hindî; cevzü’l-edâmel [246b] [1] Magrib, ʿArabî; hurf-ı berrî ʿAra-
bî; abrîs1064 Rûmî; ayrîs1065 Lâtîn; lepizyûm [2] Lâtîn; vîlderferes1066 Mâcar, Nemse; 
nâskûrîsû1067 İspânya; mônte zînô1068 Lâtîn; [3] kâsrâce1069 Fırânca; hâmise Fârisî. 
Şeyh Dâvud ekser bunı makâbirde biter der. Şeytarac [4] dedükleri ot üç nevʿ olur. 
Bir nevʿi berrî olur, şeytarac-ı berrî derler. Lâtîn [5] lisânı üzere lepizyûm lôntâniye1070 

1057 N. شحارحليا
1058 N. ايربويى
1059 N. لحينديوز
1060 N. اينشرس
1061 N. شرفناجاس
1062 N. تاليلف الجاس ; H. تأليف الجاس
1063 N. اوالن ; H. اواله
1064 N. ابريس
1065 N. ايريس
1066 N. ويلدرفرس
1067 N. ناسقوريسو
1068 N. مونته ذينو
1069 N. قاسراجه
1070 N. لپزيوم لونتانيه
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derler ve Mâcar, Nemse gâven bellûm1071 derler, Fırâncalular [6] pâsrâce derler. Ve 
bir nevʿi dahı Hindîdür. Aʿlâsı Hindî, ince kabuklu olup kızıllıga [7] mâʾil olmakdur. 
ʿÎsâ kavli ikinci derecede hâr u yâbisdür. İhtiyârât sâhibi ʿAcem’de [8] eyüsi olur der 
ve Lahta’dan gelür. Müʾellif  kavli üzere imtihân olındı, cümlesinden [9] aʿlâ çıkdı 
der. Tabîʿatı ikinci derece âhirinde hâr u yâbisdür, ammâ Câlînûs dördünci [10] 
derecede hârdur demiş. Eger sirke ile barasa ve behaka ve takşîrlü nevʿine sürseler 
cilâ [11] verür ve vecaʿ-ı mafâsıl içün içseler nâfiʿdür ve talak üzerine tılâ olınsa [12] 
muvâfıkdur. Baʿzılar bu otı kulaga asakosalar talak agrısın sâkin eder [13] derler. 
Mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür. Ammâ kızıl cigere ziyân eder, illâ mastakî ıslâh 
eder. [14] Eger bunun yapragın anduz kökiyle dögüp ʿırku’n-nisâya sürseler fâʾide 
eder. [15] Eger diş agrısıyçün agrur dişün muhâlif  tarafında olan eline bunı alup 
[16] ol eli üzerine yatsa diş agrısın sâkin eder. Ve sirke ile demregüye [17] tılâ olınsa 
muvâfıkdur. Bunun bedeli füvvedür, baʿzılar kebere kökidür derler. Kavl-i sâhib-i 
Takvîm [18] ve Dîskûrîdûs eski baş agrılarına ve dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye ve 
birsâm ve [19] sersâm ʿilletine ve oglan sonı agrısına ve hâsıra ve yan başı ve diz ve 
baldır [20] agrılarına ʿasel ile maʿcûn edüp içeler ve eger hab edüp yeseler dahı câʾiz-
dür. [21] Fûles kavli üzere sarʿa ve cüdâma ve intişâr-ı şaʿra ʿasel ile maʿcûn edeler ve 
cüdâm [22] ʿilletün üzerine ekeler ve gövde soyuldugına dahı nâfiʿdür.

Şîr-zah ve Şîrzak: [23] Yarasa bokıdur derler, baʿzılar yarasa bevlidür derler. 
Ammâ yarasanun bevli olmaz, südi [24] olur. Kuş kısmında südi olanun bir nevʿi 
yarasadur. Ammâ sâhib-i Câmiʿ yarasa [25] bokıdur der ki sergîn-i huffâş derler ve 
sâhib-i Minhâc bevlü’l-huffâş ve lebenü’l-huffâşdur [247a] [1] der. Fârisîde sergîn-i 
şeb-pere ve Rûmca gâla nifterîda derler. Hâr u yâbisdür, harâreti [2] ziyâde ve cilâsı 
vardur. Eger göz ʿilletlerinden zafereye ve ak düşmesine bundan çekseler [3] zâʾil 
eder. Ve İhtiyârât kavli üzere mesâne taşların kırar.

Şîrâziyye: Bir helvâdur. [4] Hâr u ratbdur. Bâhı ziyâde eder, ammâ safrâvîlere 
muvâfık degildür, illâ kesîrâ ıslâh eder. Tabîʿatı [5] mahallinden görile.

Şîşâ: Bir makbûl ve mergûb maʿcûndur. Etibbâ medh eylemişlerdür. Çok [6] nefʿi 
vardur. Sarʿa ve sekteye ve fâlic ve lakveye ve teşennüce ve nisyâna ve raʿşeye ve 
fezaʿa [7] ve habsü’n-nefese ve hafakâna ve hayâle ve ʿakıl karışdugına ve iç agrıları-
na ve öyken agrılarına [8] ve riyâh-ı galîzeye ve vecaʿ-ı mafâsıla ve nıkrîse ve vecaʿ-ı 
rahme ve devvâra ve oglancıgı ana karnında [9] saklamaga ve dil agırlandugına 
nâfiʿdür. Kuvveti yedi yıla degin bâkîdür. Sanʿatı mahallinde görile. [10]

Şîr-bahsîr: Hind’den gelür, sarıca kökçegizdür. Şîr-bahşîr dahı derler. Tabîʿatı 
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hâr ve [11] yâbisdür. Sevdâyı ve balgamı ishâl eder ve galîz hıltları ve fâsid mâddeleri 
çıkarur. [12] Şerbeti bir dânkdur . Yarım dirheme degin câʾizdür.

Şîr-erbîkûl: Baʿzı otlardan ederler. [13] Meselâ sezâb ve kerefs ve naʿne ve kürrâs 
ve cırcîr ve tuz ile ve saʿter ve hardal ve çörek [14] otıyla ederler. Hazma muʿîn ve 
riyâhı tahlîl eder, ammâ yedüklerinde az yiyeler. Ve bir nevʿi dahı vardur, [15] ana 
Türkçe tere-toh derler ve eczâ-yı sebʿa dahı derler. Meselâ bir baş sarmısak, beş 
dirhem [16] naʿne, yigirmi dirhem maʿdenûs, yedi ʿaded ak bâdem, bir dirhem biber, 
beş dirhem ak etmek [17] veyâhûd beksimâdı muhkem dögüp otuz dirhem sarp sirke 
ile muhkem karışduralar, [18] gâyet latîf  ve hazma muʿîndür. Taʿâm üzerinde hardal 
eyledükleri gibi bunı dahı taʿâm ile [19] yiyeler.

Şîr-huşk: Baʿzı agaçlar ve taşlar üstine yagan kudret helvâsıdur ki [20] samg gibi to-
nar. Fârisîden muʿarrebdür. Şîrîn-huşk demekdür ve baʿzı Fars lisânında [21] feydûm 
derler. Hâr ve iʿtidâle karîbdür. Fiʿli terencübîn fiʿlinden aʿlâdur. Aʿlâsı Horâsânî [22] 
olur. Huneyn kavli üzere tabîʿatı evvel derecede hâr u ratbdur. Öksürüge nâfiʿdür 
ve issi şişlere [23] ve issi mizâclulara fâʾide eder. Gögsi yumşadur. Eger çok içüp ve 
yeseler miʿdeyi [24] zaʿîf  eder, illâ alma ve mastakî ıslâh eder. İbni Mâseveyh ve 
Sâhib-i Takvîm kavli üzere [25] safrâyı ishâl eder. Sadrı ve riʾeyi mülâyim eder ve 
ʿataşı dahı teskîn eder. Mikdâr-ı şerbeti [247b] [1] yigirmi dirhemdür. Bunun bedeli 
terencübîndür ve terencübîn dahı bu cinsdür.

Şeybetü’l-ʿacûr: [2] Palâmût yosunıdur. Fârisîde düvâle derler. Horâsân’da kerbâ-
sek derler. Balâmût [3] ve cevz ve sanavber agaçlarında bulınur. Elif  bâbında uşne 
deyü zikr olınmışdur.

Şîrâbe: [4] Haşhâşdur. Hı bâbında haşhâş deyü zikr olındı.

Şîh-i habeşî: Siyâh biberdür. [5] Fe bâbında fülfül deyü zikr olınur.

Şîhü’l-bahr: Deryâ hayvânıdur. Başı ve agzı ve [6] burnı buzaguya benzer. Her 
cumʿa ertesi taşra çıksa gayrı denize girmez. Eger [7] derisin pâbûc [gibi] ayaga 
giyseler nıkrîsi zâʾil eder. Eger bir pâresin İbni [8] Baytâr kavli üzere balgamî isit-
melülere tütsi eyleseler be-gâyet fâʾide eder. Eger [9] evde tütsi eyleseler sivrisinekler 
kırıla ve kaçalar. Ammâ ʿAcâyib-i Mahlûkât [10] sâhibi şîhü’l-bahrîyi ak sakallu 
âdem şeklinde yazmışdur.

Şiyân: İbni Baytâr [11] kavli üzere Sukutrâ cezîresinden gelür bir samgdur. İki kar-
daş kanı derler, [12] der. Dal bâbında demü’l-ahaveyn deyü zikr olınmışdur.

Şîhü’r-rebîʿ: Yûnânca arbagâdûn [13] derler bir devâdur.

Şeybe: Bôstânlarda olur ak reyhândur derler. İbni Baytâr kavli [14] üzere baʿzılar 
şeybetü’l-ʿacûr dedükleri pelîd yosunı budur. Şeybe, pelîd yosunıdur [15] demek 
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galatdur derler. Ol ecilden başka tahrîr olınmışdur. Ammâ bunun [16] râyiha-ı 
tayyibesi vardur, uşne dedükleri pelîd yosunınun râyiha-ı tayyibesi yokdur derler. 
[17] Fi’l-cümle kuvveti kızdurıcıdur. Eger dögüp balgamî şişlere ursalar nâfiʿdür ve 
zükâma [18] dahı müfîddür ve dimâg süddelerin açar. Eger kaynadup ʿavrat içine 
otursa [19] kan sızdugın keser. Eger şâf  gibi götürseler rahm yaşların gidere ve galîz 
yellerin [20] giderür ve rahm agzın açar ve hayzı yüridüp oglancıgı çıkara. Şeyh 
Dâvud bunı elbette [21] uşnedür der.

Şiyâf-ı cevzî: Bûş-ı derbendî deyü be bâbında zikr olınmışdur. [22]

Şiyâf-ı sabr: Gözün köşesindeki nâsûrı giderür. Sanʿatı mahallinde görile. [23]

Şiyâf-ı tûtiyâ: Süleymâniye derler. Göze cilâ verür, zafereyi ve seyli ve beyâz ve 
tarfeyi giderür, [24] mücerrebdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı şâdenc: Gözün cerebine ve seyline fâʾide eder [25] ve lahm-ı zâʾideyi gide-
rür. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı zengâr: Seyle ve zafereye ve ve sebele [248a] [1] fâʾide eder ve lahm-ı 
zâʾidi giderür. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı altun-ı kılîmiyâ: Göze su [2] inmegün evvelinde fâʾide eder ve gözün 
tonugın giderür ve beyâz rakîkin dahı zâʾil [3] eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı iklimiyâ-yı zeheb: Gözün hîrelıgına ve sülâka [4] ve gözün kenârları kızıl 
oldugına fâʾide eder.

Şiyâf-ı anzurût: İssiden [5] olan gözün agrısına ve gözün şol cerâhatine kim yara-
maz çirgi ve sancusını giderür. [6] Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı ebyâz: Remedün evveline fâʾide eder. Sanʿatı mahallinde görile. [7]

Şiyâf-ı tûtiyâ-yı kılîmiyâ-yı zerd: Gözün eskimiş beyâzını gidere. Sanʿatı ma-
hallinde görile. [8]

Şiyâf-ı karnü’l-iyyel: Besereye ve karhaya fâʾide eder. Sanʿatı mahallinde görile. [9]

Şiyâf-ı akâkıyâ: Gözün köşesi yandugına ve yendügine, lahm mâkun(a) fâʾide 
eder ve gözün [10] nûrın ziyâde eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı âbâr: Gözün cerâhatların [11] onıldur ve et bitürür ve göz taşra gelmege 
komaz. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı âbârike: [12] Bir dürlü dahı karhaya ve mûr-ı sürha fâʾide eder. Sanʿatı 
mahallinde görile.

Şiyâf-ı kayser: Gözün [13] cerebin giderür. Sanʿatı mahallinde görile.
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Şiyâf-ı mâmîsâ: Gözün katı agrıların ve sancuların [14] dindürür ve uyku getürür. 
Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı merârât: Göze su inmegün [15] ibtidâsına istiʿmâl edeler, su inmegi menʿ 
ede. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı karn-ı muharrak-ı iyyel: [16] Göze ʿârız olan tîreye fâʾide eder ve karha-
nun yerini belürsiz eder. [17] Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı muharrak-ı kalʿay: Gözde olan beyâzı belürsiz eder. [18] Sanʿatı mahal-
linde görile.

Şiyâf-ı meshakûniyâ: Gözde olan beyâzı yer, giderür. Sanʿatı [19] mahallinde 
görile.

Şiyâfü’l-misk: Göz agrısına ve karhaya ve remede gâyet nâfiʿdür. [20] Sanʿatı ma-
hallinde görile.

Şiyâf-ı câlînûs: Muhammed bin Zekeriyyâ kavli üzere buna ak [21] şiyâf  derler. 
Göz agrısına ve gözde olan karhaya gâyet nâfiʿdür, cilâ verür. [22] Sanʿatı mahallinde 
görile.

Şiyâf-ı âbâr: Gözün karhasına ve gözün yaramaz kılların [23] giderür. Agrısına ve 
göz içindeki sivilcülere ve karhasına dahı nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde [24] görile.

Şiyâfü’l-cerâhat: Muhammed bin Zekeriyyâ kavli üzere göz cerâhatine ve agrı-
sına ve karhasına [25] nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı ahzar: Muhammed bin Zekeriyyâ ve Huneyn kavli üzere göze [248b] [1] 
ak düşse ve cerebine ve seyline nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı vîrec: [2] Seyl ve cereb ve zafer ve göz akına ve hıkkeye nâfiʿdür. Sanʿatı 
mahallinde görile. [3]

Şiyâf-ı dînârhûn: Seyl ve zafereye ve agrısına ve issiligine ve kanına nâfiʿdür. 
Sanʿatı [4] mahallinde görile.

Şiyâf-ı şahmü’l-hantal: Muhammed bin Zekeriyyâ kavli üzere mübârek ve 
gâyet [5] nâfiʿdür. Göz ʿilâcıdur. Yûhannâ ve Serâfiyûn kavli üzere bu ʿillet [6] rutû-
bet-i galîzeden olsa ve kalın olsa baʿde fâsid olup göz üzerinde beyâzlık [7] kalur ve 
ʿilletinün sâhibi berhîz etmek gerekdür. Meselâ yogurt ve balık ve ekşi süci [8] ve 
mest ve cimâʿdan. Ve gözine şiyâf-ı merâret çeke. Bu husûsa lâzım olacak [9] devâlar 
mürekkebâtda tafsîl olınur. Sanʿatı mahallinde görile.

Şâf: Bu şâflar hukneye [10] bedel olan şâflardur ki baʿzı müleyyin ve baʿzı kâbızdur. 
Makʿada götürürler. Ve baʿzısı [11] ʿillet-i zahîr içün ve ʿilel-i bâtına içündür.
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Şâf-ı zahîrî: Yaʿnî iç agrısına ve [12] zevre ve kana fâʾide eder. Mahallinde görile.

Şâf-ı akâkıyâ-yı kâbız: İshâl olanlara [13] nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Şâf-ı müshil: Tabîʿatı telyîn eder. Sanʿatı mahallinde [14] görile.

Şâf-ı kûlunc: İç agrılarına ve kûluncı giderür. Sanʿatı mahallinde görile. [15]

Şâf-ı kûlunc-ı âher: Bagırsak kûluncların açar. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâfü’s-sıbyân: [16] Oglancıklarun ve zaʿîf  hastalarun tabîʿatı kuru ola, yumşa-
dur ve açar. Sanʿatı [17] mahallinde görile.

Şiyâf-ı benefşe: Kûluncı açar ve issi marazlara fâʾide eder. Sanʿatı [18] mahallinde 
görile.

Şiyâf-ı zahîr: Göbek burusını ve kanı keser. Sanʿatı mahallinde [19] görile.

Şiyâf-ı zahîr-i âher: Zahîri ve katı agrıları sâkin eder. Sanʿatı mahallinde [20] 
görile.

Şiyâf-ı kûlunc-ı âher: Eger bu şiyâfdan bir dirhem ve yarım miskâl hukneye [21] 
katsalar fâʾide eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı kûlunc-ı dîger: Bir dürlü dahı [22] kûlunca fâʾide eder. Sanʿatı mahallinde 
görile.

Şiyâf-ı sekbînec: Arka agrısına ki [23] sovukdan ola, fâʾide eder. Sanʿatı mahallin-
de görile.

Şiyâf-ı sekbînec-i âher: Bu dahı [24] arka agrısına kim sovukdan ola, fâʾide eder. 
Sanʿatı mahallinde görile. Bu şiyâflara [25] hamûl derler. ʿAvratlar öninde götüreler. 
Türkçe fitil, Fârisîde furzece derler. [249a] [1]

Şiyâf-ı hamûl: Yedi yıllık baglanmış hayzı açar. Sanʿatı mahallinde görile. [2]

Şiyâf-ı hamûl: Kezâlik hayz içün nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Şiyâf-ı hamûl: Ana karnında [3] oglanı çıkara yaʿnî âsân togura. Sanʿatı mahal-
linde görile.

Şiyâf-ı hamûl: Kim oglan [4] togurmayan ʿavratlara nâfiʿdür. Togurmamak yâ 
bürûdetden yâ rutûbetden olur veyâ ziyâde [5] semüzlikden olur, eger rahimde 
sakadlık yogısa. Sanʿatı mahallinde görile. [6]

Şiyâf-ı hamûl: Ziyâde akan hayzı katʿ eder. Sanʿatı mahallinde görile.
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H A R F Ü ’ S - S A D  [7]

Sâbûn: Sâbûndur Türkî; sâbûn Fârisî; safônyâ Rûmî; sapûnî Yûnânî; şâbôn [8] 
Lâtîn. Bunun tabîʿatı Ercîcânis kavli üzere hâr u yâbisdür. İbni Vâfid ve İbni Bay-
târ [9] kavli üzere dördünci derecede hâr u yâbisdür ve baʿzılar hâr ve muhrik derler, 
aʿzâyı [10] yakar ve cilâ-yı kaviyyesi vardur. Kûluncı açar ve hâm hıltı ishâl eder. Eger 
şâf  gibi götürseler [11] kabzı açar ve ishâl eder. Eger bez üstine veyâhûd yün üstine 
ve sûf  üstine [12] ezüp demregüye kosalar nâfiʿdür. Eger tuz ile hammâmda giciyik 
ʿilletine sürseler giderür. [13] Eger hınnâ ile karışdurup sürseler nemeşi giderür. Ve 
gül yagıyla kaynadup oglancıklarun [14] başında olan çıbana kosalar ıslâh eder. Eger 
şehriye çıbanına dahı yaku eyleseler muvâfıkdur, [15] ammâ birkaç gün uralar ve 
her-bâr issi su ile yuyalar. Ve iki dirhem sülügen ile yâ zencefrenün [16] yanmışı ile 
karışdurup andan hammâmda kıla sürseler kılı siyâh eder. Eger eşek mârûlı [17] 
köki ile ve gögercin bokıyla karışdurup açacak çıbana ursalar nazc verüp açar. [18] 
Eger bunı yeseler yâhûd suyın içseler âdemi öldürür. Buna ʿilâc evvel issi suyıla 
ve şırlugan [19] ile kayʾ etdüreler, andan sonra semüz tavuk suyı ve bâdem yagıyla 
gıdâ vereler. [20] Sâbûn Takvîm kavli üzere kılları tez agardur ve tez kocaldur. Ve 
bedeli kireç ile uşnândur. [21] Ve Şeyh Dâvud kavli üzere sâbûnı evvelâ Hermes 
kitâbında buldılar ve Bukrât’un [22] sanʿatıdur derler. Ve kadîmden ʿIrâk vilâyetinde 
müncemid olup getürürler idi. Anunçün [23] sâbûn-ı ʿırâkî derler idi. Sonra Şâm’da 
terkîb eylediler ve baʿde her yerde olur [24] oldı.

Sâmaryûmâ: Banbal otı Türkî; ʿakreb otı Türkî; sâmaryûmâ Fârisî ve Yûnânî; 
[25] sâmaryâ Rûmî; sâmaryûmî Süryânî; semeryûfâ1072 Yûnânî; haşîşetü’l-ʿakreb; 
ehl-i Mısr; [249b] [1] turnîşûl ʿAcem, Endülüs; gubeyrâ ehl-i Mısr; âyinû turniyûn 
tûmâgâ1073 Yûnânî, yaʿnî güneş ile tahvîl eder [2] ve tagyîr ve nakl eder demekdür 
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ve tûmâgâ büyük demekdür; sefrînûs Diskûrîdûs, [3] yaʿnî zenebü’l-ʿakreb demek-
dür. Bu ot ʿakreb otı, anunçün derler ki kökden [4] üç budak biter, dibinde akça 
çiçekleri olur. Kızıla mâʾil olur ve ʿakreb kuyrugı [5] gibice olur. Yaprakları güneşe 
bakar, anunla bile döner, incecik köki olur, istiʿmâl [6] olınan kökidür. Eger bir tu-
tam alup su ile bişürüp içseler sevdâyı ishâl [7] eder. Ve ʿakreb ısırdugına şarâb ile 
içürseler ve yaku dahı etseler müfîddür. Ve eger [8] yemişinün dört dânesin alup 
rubʿ isitmesi tutan kimesne isitme tutmazdan [9] bir sâʿat evvel şarâbla içseler gayrı 
tutmaya. Eger yemişini yaku etseler deride olan [10] artık etleri ve sigilleri kurıda. 
Eger sıbyânda dimâg şişlerine ursalar giderür. [11] Eger yumşak dögüp ʿavratlar 
öninde şâf  gibi götürseler hayzı yüride ve [12] oglancıgı dahı çıkara. Bunun bir 
dürlüsi dahı olur, uvacıkdur, sulu yerlerde [13] biter ve yemişi dahı degirmice olur, 
sigiller gibice asılup turur. Eger anı sirke ile ısladup [14] sigillere ursalar ve yeseler 
fâʾide eder. Eger yumşak natrûnla ve zûfâyla ve tere tohmıyla yeseler [15] namâz-bûr 
kurtların çıkarur. Sâhib-i Takvîm ve İshak kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede [16] 
hâr u yâbisdür. Bögrek ve mesâne agrılarına nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti bir miskâle 
degin câʾizdür. [17] Ammâ cigere zararı vardur, illâ selîhe ve hamâmâ ıslâh eder. 
Dîskûrîdûs kavli üzere [18] berrî nevʿi dikenlü olur. Bir miskâl bundan yarım miskâl 
kesîrâ ve iki dirhem mersîn habbı ile [19] yeseler bögrek ve mesâne agrısına gâyet 
nâfiʿdür. Erbiyâsûs kavli üzere eger [20] bunı dögüp zeyt yagıyla balgamî şişlere ve 
sevdâvî ʿilletlere yaku eyleseler [21] gâyet nâfiʿdür. Şeyh Dâvud kavli üzere bunun 
şerbeti bir miskâldür, ziyâdesi [22] talaka zarar eder, illâ ʿasel ıslâh eder. Ve bunun 
çiçeginün ʿusâresini samg ile ezüp [23] ve lâcüverd yerine kitâbet eyleseler kâbildür. 
Ve fâlice ve teşennüce ve hadere dahı müfîddür.

Sâʿaddiye: [24] Muhallebî gibi dögilmiş birinc ile ederler. Baʿzılar zaʿferân dahı 
katalar. Tabîʿatı ve fiʿli muhallebî [25] gibidür.

Sâbûnü’l-kâk: Şecere-i ebî-mâlik derler. Şâm-ı Şerîf ’de bu lisân üzere [250a] [1] 
söylerler. Şın bâbında şecere-i ebî-mâlik deyü zikr olınmışdur.

Sâb: Eşek hıyârıdur. [2] Kıssâʾü’l-hımâr derler ve baʿzılar yetûʿâtdandur demişler.

Sabâra: Küçük lûfdur. Lâm bâbında [3] lûf  envâʿı zikr olınur.

Sâhiyye: Cezer deyü zikr olınmışdur.

Sâfir: Ayagından asılur [4] turur, gece öter bir kuşdur. Bundan sonra safr deyü zikr olınur.

Sâlebiyye: Sakbeliyyede [5] lisân-ı ʿAcemî üzeredür. Bu bir otdur ki şâlebiyyeye 
benzer, râyihası, tuʿmı dahı anun gibidür. [6] Gözde beyâz ʿillet olsa giderür.

Sâsalî: Sâsalâ ve savsalâ dahı derler, Yûnânca [7] erbiyûs gâlâ derler. Çiçeginün 
içinde tohmı olur, kara çörek otı yerine etmege korlar. [8] Köki bülbûs kökine benzer, 
çig iken yerler ve meslûkını dahı yerler, ammâ bu emkinede [9] müstaʿmel degildür.
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Sâlâmenderâ: Sâlâmender dahı derler bir yaramaz kelerdür. Türkçe su se-
menderi derler. [10] Sin bâbında salâmenderâ ve salâmender deyü zikr olınmışdur. 
Bunun tabîʿatı hâr u yâbisdür, [11] müsahhin ve muʿaffin ve müferrihdür. Çıbanlu 
uyuzlara muvâfık merhemlere katarlar. Fiʿli zerârîh [12] fiʿli gibidür. Muhammed 
Temîmî kavli üzere eger zeyt içinde müherrâ bişürüp kıllara sürseler [13] bitürür. Ve 
eger elin ve ayagın ve başın kesüp ʿasel içine bıragup ʿasel içinde [14] yatup andan 
istiʿmâl edeler. İbni Cezle kavli üzere kısa kuyruklu ısırıcılardan [15] bir nevʿdür der. 
İbni Simcûn teʾlîfinde kavli, kendi dört ayaklu bir hayvândur, âteşe [16] girse âteşi 
sögündürür. Eger yeseler âdemün levni ve ʿaklı tagyîr olup raʿşe ve hader [17] ve 
verem-i lisân hâsıl olur, tez ʿilâc edeler. İbni Cezerân kavli üzere bir hayvândur, 
[18] kuyrugı kısa kelere benzer. Ve İbni Simcûn böyle degildür deyü Muhammed 
Temîmî’de tafsîl olınmışdur. Ammâ [19] bizüm gördügimüz budur ki tasvîri 130 
siyâh rakamlu musavver kitâbun varakında yazılmışdur, [20] görile. Sahîhi budur, 
zîrâ kadîmden gelen kitâblarda musavverî kitâb sahîh olmak gösterür. [21] Kavl-i 
Fûles ve gayrı bunun külini barasa ve cerebe ekseler ıslâh eder.

Sabbâr: Temür [22] hindîdür. Te bâbında temr deyü zikr olınmışdur.

Sabâ: Buna sinâ-yı mekkî derler. Baʿzılar sinânun [23] ʿusâresidür derler ve baʿzılar 
zerde-reng ʿusâresidür derler. Tabîʿatı bâriddür. Eger [24] issi nıkrîse ursalar ziyâde 
nâfiʿdür.

Sabırâ: Acı sabır derler bir samgdur Türkî; sabr Fârisî; [25] samg-ı telh Fârisî; 
sabr-ı sukûtrî Fârisî; galvî1074 Süryânî; aloyâ Rûmî; fekrâ1075 Yûnânî; aley elcer-
te1076 [250b] [1] Efrencî; teʿr ʿArabî; ʿaloyî ʿArabî; alôî Yûnânî; albâbâh1077 Hindî; 
terîd Fârisîyyetü’l-magrib; [2] sabâr ehl-i Mısr; alôî; Rûmî; alovâh Lâtîn; ale pâtek1078 
Nemse, Mâcar; yervâbâlûjâ İspânya; [3] alovâs Fırânca, sabr ʿİbrî. Sabrun aʿlâsı 
Yemen vilâyetinde olan cezîrelerde Sukûtrî [4] dedükleri cezîrede hâsıl olandur. Ol 
cezîrelerün sâhiri çok olur derler, [5] sâhib-i İhtiyârât Bedîʿasında tafsîl etmişdür. 
Sabr üç nevʿ olur. [6] Sukûtrî ve ʿArabî ve Semcânî derler. Aʿlâsı Sukûtrîdür. Ammâ 
Muhammed Temîmî kavlince sabr-ı hazremî [7] derler bir nevʿi dahı olur. Bi’l-cüm-
le aʿlâsı Sukûtrî ola ve kırmızıya mâʾil ola ve kırsalar [8] tez kırılup hurde hurde ola, 
aʿlâdur. Sâʾir samglar degme hâlle kırılmaz, baʿzısı mülâyim olur. [9] Bir nevʿine 
ʿArabî demiş idük, ana sabr-ı ʿadenî derler ve sabr-ı yemenî dahı derler. Semcânî 

1074 N. غلوى
1075 N. فقرا
1076 N. الى الجرته
1077 N. الباباه
1078 N. اله پاتك
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dedükleri [10] cümleden alçakdur. Sabr-ı sukûtrînün tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere 
ikinci derecede [11] hâr u yâbisdür. Baʿzılar evvelde hâr dediler. Sâhib-i Takvîm kavli 
üzere evveldedür. [12] İbtidâ-yı kuvveti safrâ ishâl etmekdür. Muhammed Temîmî 
kavli üzere safrâ ishâl eder. Müsehhin ve mücellâdur [13] ve onılducıdur. Tâze 
yaraları bitürür, nâsûrı ve bevâsîri ve şakâklarını ve akan [14] kanını dahı giderür, 
tatlu şarâbla karışdurup uralar. Ve barmakda ʿârız olan [15] siyâhlık eseri ki ana 
âsârü’l-bâdıncâniyye ve âsârü’l-benefseciyye derler, ol eserleri dahı [16] giderür. Ve 
göz uyuzına dahı sürme gibi çekseler fâʾide eder. Ve ʿasel ve gül yagıyla alnına [17] 
ve tulunlarına ursalar baş agrıların giderür. Ve ʿasel ve şarâbla dili altında olan 
sinirlere [18] ursalar giderür, zîrâ anda dil altında dil altı derler bir ʿillet ʿârız olup ol 
[19] ʿ illete kurbagacık dahı derler ve diş diplerine ve agızda olanlara fâʾide eder. Ve [20] 
şarâb-ı kâbız ile saça ursalar dökilmez. Eger fâsid ve onılmaz yaralara ekseler onıl-
dur, mücerrebimüzdür. [21] Eger makʿadda ve zekerde onılmaz yaralar olsa tamâm 
yudukdan sonra bundan ekseler [22] fâʾide eder. Ve miʿdede galebe-i safrâsı olanlara 
gâyet muvâfıkdur. Sabrun bevâsîre ziyâde [23] nefʿi vardur, gül yagıyla uralar ve 
duhânına dahı otursalar kezâlik nefʿi vardur. [24] Mikdâr-ı şerbeti bir miskâlden iki 
dirheme degin câʾizdür. Baʿzılar bunun üç dirhem mikdârını [25] bir dirhem mastakî 
ile içüreler, kâmil şerbet olur, ammâ yalınuz vermek bevâsîri olanlara [251a] [1] 
olmaz, zîrâ efvâh-ı ʿurûk dedükleri makʿadda hâsıl olan tamarlarun agzı açılmak-
dur, ol [2] zararı vardur. Her-bâr sabr istiʿmâl oldukça mastakî ve gül ve mukl ile 
verilmek gerekdür, bunlar [3] muslihidür. Ve bagırsaga dahı ziyân eder derler, ol 
husûsda kesîrâ ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm [4] kavli üzere cigere dahı zararı vardur, 
nebât ve sinirlü yaprak ıslâh eder. Eger göze [5] su inse fâʾidelüdür, sürme gibi çe-
keler. Ve öldürici zehirlere ve arka agrılarına müfîddür. [6] İbni Baytâr kavli üzere 
bir dirhemini iki dirhem su ile içseler kan tükürmegi keser ve yerakânı [7] eride. 
Eger râziyâne yâhûd ʿasel ile veyâhûd su ile hablar edüp üç dirhemin yutsalar [8] 
gâyet tenkıye eder. Ve eger edviye-i müshileye bir dirhem sabr katsalar ol müshilün 
zararın [9] gidere. Eger üç gün bir kimesne sabr yese uyuzı gidere ve fehmi tîz ve 
zihni kavî eder. Bendükşeler [10] agrısına ve nıkrîse fâʾide eder ve bâtıl olmış taʿâm 
arzûsın götüre ve fâsid [11] ârzûları gidere, kil ve toprak yemek ve ana benzer ne ise 
kese, gidere. Eger buçuk dirhemin [12] içseler miʿdeyi arıda, sevdâvî mâlihûlyâ ve 
sevdâvî fikirleri gidere ve balgamı dahı mafsallardan [13] çeker ve süddelerin açar. 
Eger tütsi eyleseler rebv ʿilletine fâʾide eder. Ve sinirlü yaprak ile [14] ve suyla hall 
edüp burun ve kulak çıbanlarına kosalar gidere. Ve sirke ile [15] humre ve şirâ ʿillet-
lerine sürseler giderür. Ve’l-hâsıl issi mizâclulara kesîrâ ile ve sovuk [16] mizâclulara 
mukl ile içüreler ve miʿdesinde ve cigerinde zahmeti olana mastakî ve günlük [17] 
ile içüreler. Bunun bedeli kendü vezni kadar huzzazdur ve miʿde nefʿinde bedeli 
afsentîndür. [18] Baʿzılar kendü kadar afsentîn ve huzzaz dediler. Takvîm kavli üzere 
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ʿırk-ı madenî ʿilleti ki [19] ekser baldırda iplik gibi bir sinir uzanup çıkar, Türkçe ol 
ʿillete iplik [20] siniri derler ve Fârisîde rişte derler, bu diyârlarda çokluk olmaz, o 
ʿillete dahı [21] nâfiʿdür.

Sabîb: Bu ot sezâba benzer bir otdur derler. Baʿzılar hızâba yaʿnî boyaya [22] katar-
lar. Çokluk müstaʿmel degildür.

Sahnâ: Kılçıksız balıkdan ederler, mürekkebdür. Sîr derler [23] bir balıkdur. İşbu 
bâbun âhirinde sîr deyü zikr olınur. Nihâyetü’l-emr sahnânun isimlerin [24] bunda 
zikr edelüm, baʿde sîr deyü ol balıgı dahı mahallinde beyân edelüm. Sahnâ ʿArabî; 
kılçıksız balık [25] Türkî; mâhî-âbe Fârisî; mâhiyâbe Fârisî; sahnî1079 Süryânî; hem-
lâcîr1080 Rûmî; bi’l-hindiyye Yûnânî; [251b] [1] sîru mathûn ʿArabî; salâmûra de 
sahina Rûmî; akve salâta de pîşî sahina envâʿ-ı Efrencî. Bu tuzlu [2] balıga sahnâ 
derler, ammâ sîr dedükleri balıkdan olur. Tabîʿatı Muhammed Temîmî kavli üzere 
ifrâtla [3] hâr u yâbisdür. Sâhib-i Takvîm kavli üzere evvel derecede hâr ve ikincide 
yâbisdür. [4] Ve balgamı miʿdeden izâle eder ve taʿâma iştihâ getürür, ammâ havâssa 
muvâfık degildür. [5] Edhân-ı bâride ile istinşâk edeler. Bunun mikdâr-ı şerbeti beş 
dirhemdür. İbni Sînâ kavli [6] üzere [mücellâ] ve müceffifdür, ammâ hıltı yaramaz-
dur, uyuz ve giciyik îrâs eder. Ebû Cerîh kavli [7] üzere balgamî yan başı agrılarına 
ve miʿdeden eski agız kokularına nâfiʿdür ve miʿde [8] rutûbetini giderüp agzı hoş 
kokulu eder. İshak kavli üzere susadur [9] ve baş agrıdur ve bedeni kurıdur. Huneyn 
kavli üzere miʿdede rutûbâtdan ve müteʿaffin [10] balgamdan hâsıl olan yaramaz 
buhâra nâfiʿdür ve kanı yakar ve giciyik ve uyuzlar hâsıl [11] olur, ammâ eski agız 
kokularına nâfiʿ ve miʿdeden fâsid olmış rutûbâtı zâʾil [12] eder ve koltuk râyihasın 
giderür.

Sadef: Kabuklu böcekdür Türkî; deniz sadefi Türkî; [13] sadef  Fârisî; halâzûnâ 
Süryânî; merâfehsiz Rûmî; berdfûdâ Yûnânî; menâfis [14] Muhammed Temîmî; 
harîbe Buhârâ, fenceş1081 Lâtîn; vedaʿ ʿArabü’l-Yemen ve gayruhu. Sadefün envâʿı 
çokdur [15] ve cümlesinün esnâfın bilmek güçdür ve tabîʿatların teşhîs müşkildür. 
Ve her nevʿden meşhûr [16] olanlardan vedaʿ deyü vav bâbında ve halezûn deyü 
hâ bâbında zikr eylemişizdür, ammâ cümlesinün [17] esnâfın bu bâbda ve meşhûr 
olmayan nevʿinün dahı cümlesinün tafsîlini işbu [18] mahalde sadef  deyü tahrîr ve 
tafsîl eyledüm ki her kim işbu böcekleri bulmak murâd eyleye lâ-büdde [19] sadef 
envâʿın tecessüs eder. İmdi asıl sadef  incü sadefidür ki ʿArabca sadefü’l-lûʾlûʾ [20] 
ʿArabî; sadef-i mürvârîd Fârisî; çîgû de mârgirînâ Rûmî; sadefâ lûluvâ Süryânî; 

1079 N. صخنى
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merkânyâsyâ1082 [21] Süryânî; ûnyûbuse mârgârîtâ Lâtîn; perlîn Mâcar, Nemse; 
perlâs İspânya; margalîs1083 [22] ʿİbrî. Geldük bu nevʿine dahı ʿArabca vedaʿü’ş-şev-
keteü’l-bahrî derler, Türkçe kara diken derler. [23] Harşef-i deryâyî Fârisî ve hâr-
nâk-ı deryâyî Fârisî; ahînûs1084 Rûmî; akînûs mârînûs1085 [24] Lâtîn; arîze de mâr 
İspânya; kapûdyâmîbî1086 ʿİbrî. Üç nevʿ olup şalgam köki gibi [25] degirmi olur, 
iki nevʿinün dikenleri gâyet siyâh olur. Ve bir nevʿine cühûd kara dikeni [252a] 
[1] derler, kendüsi ve dikenleri kızıl şekl olur, vav bâbında vedʿü’ş-şevketü’l-bahrî 
deyü [2] zikr olınur. Meşhûr olmayanlardan bir nevʿine dahı ʿArabca berkûre ʿA-
rabî; kuyruklu nünük [3] Türkî; bûksînâ1087 Lâtîn; bûzyâves1088 İspânya; beyâves1089 
Fırânca. İşbu zikr [4] eyledügimüz nevʿi üç gûnedür, birbirinden küçükdür. Ve bir 
sınıfı dahı vardur iki nevʿdür. ʿArabca [5] kırfîr derler ʿArabî; içi kof  nünük Türkî; 
pûrperâ Rûmî; pûrpûrâ Lâtîn. Ve bir sınıfı [6] dahı dört nevʿ olur. Bir nevʿi büyük-
dür. Türkçe saçlu pine derler, içinde saç bulınur [7] ve gâhî hurde incü dahı bulınur. 
Bu nevʿlere Yûnân ve Efrencî’nün musavver kitâblarında [8] buna ʿArabca merefs 
ʿArabî; şîvâde ve pine Türkî; pînes Rûmî; metôlis Lâtîn; [9] metôlî Lâtîn; meşilyûs 
İspânya. Bunlardan mâʿadâ bir sınıfı dahı vardur, deryâ [10] kenârlarında kumlu 
yerlerde olur, ak şîvede derler. Üç nevʿ olur, iki nevʿi [11] şîvede dedükleridür ve bir 
nevʿi baʿzı diyârlara ve Agriboz Cezîresinde ve deryâsında [12] beş altı kantâr çeker 
büyük taşları çıkarup kırarlar, içinde barmak mikdârı [13] çıkar, ana Türkçe sülene 
derler, cümle diyâr böceklerinün etinden bunun eti makbuldür. [14] Ve iki nevʿ ki 
şîvede demiş idük, bunlara ʿArabca hâme ʿArabî; ak şîvede [15] Türkî; hâme Lâtîn 
ve Rûmî; telînôs Rûmî; telînâ Lâtîn; bernelîs İspânya. [16] Bunlardan mâʿadâ bir 
küçük tırnak gibi sadef  vardur, Hind deryâsından gelür, [17] ana Türkçe iblîs tırnagı 
derler, elif  bâbında azfârü’t-tîb deyü zikr olınmışdur. [18] İmdi bunlarun cümlesinün 
etini yerler, mukavvîdür, çig yerlerse şehvet-i bâhı harekete [19] getürür. Ve cümlesi-
nün kabuklarını yakdukdan sonra istiʿmâl olınur, tûtiyâ ve iklîmiyâ [20] gibi yurlar, 
andan sonra göz edviyesi olur. Muhkem sahk edüp istiʿmâl edeler. [21] Her birini 
mahallinde zikr eyledük. Bunlarun cümlesinün etini bişürüp suyını içseler içi [22] 
yüridür, ishâle yakın lînet verür ve eger tuzlu suda bişüp ol sudan içseler [23] teshîl-i 
vilâdet içün muvâfıkdur. Muhammed Temîmî kavli üzere eger ferfûrî sadef  nevʿini 
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[24] talînes sadefün etiyle bişürseler ve yedi gün ʿale’d-devâm suyın içseler öksürügi 
keser, [25] giderür. Halezûn böcesi sadefinün dahı bu ʿillete böyle nefʿi vardur ve ya-
lınuz kabugını baʿzı [252b] [1] kâbız devâlar ile onılmaz yaralara ekseler müfîddür. 
İbni Cezle kavli üzere sadefün aʿlâsı [2] tatlu suda olup beyâz şeffâflu olmakdur. 
Âdemün aʿzâsına diken ve kılçık [3] batsa bunı üzerine ursalar cezb edüp çıkarur. 
Eger bunlarun her kankısı [4] olursa etini bişürüp nıkrîse yaku eyleseler gâyet nefʿ 
verür. Eger talakı [5] olanlarun talakı üzerine yaku eyleseler dahı müfîddür. Ve ku-
duz it taladugına [6] etinün suyını içseler fâʾide eder. Eger küçük sadef  suyını içseler 
tabʿı sürer. Eger [7] sadef  kabugını yanmış ve yunmış göze sürme gibi çekseler göz 
kapaklarınun [8] iriligine ve göze su inmesine ve gözün aklık ʿilletine ve göz yarasına 
müfîddür. [9] Ve cümle bedende olan fâsid ve yaramaz yaralara ve âkile makû-
lesinün ibtidâlarına fâʾide [10] eder, kurıdur, zîrâ sadef  makûlesinün ziyâde tecfîfi 
vardur. Kavl-i sâhib-i Takvîm [11] ve Câlînûs bunun yanmışını ʿ asel ile karışdurup iki 
üç kere bedene sürseler [12] yan başına ve diz agrılarına ve ʿırku’n-nisâya ve nıkrîse 
ve fâlice ve berk agrılara nâfiʿdür. [13] Enderûmâhes kavli üzere bedende istiskâya ve 
istiskâ nevʿinden ʿârız olan [14] şişlere nâfiʿdür. Ammâ kalbe ve gögse zararı vardur, 
illâ bâdrencbûye ve nebât ıslâh eder. [15]

Sadefü’l-bevâsîr: Zekte1090 derler bir sadefdür, bevâsîre sadefi dahı derler. 
Kulzüm ve Hicâz denizinde [16] çokdur. Burma sadefdür, yine halezûn dedükleri 
sadefün büyügine benzer, siyâh şekl [17] ve katmer katmer olur, burmaludur ve 
yaramaz kokusı vardur. Ammâ bevâsîre tütsi eyleseler gâyet [18] fâʾidelüdür. Eger 
göyündürüp ve ʿ asel ile karışdurup sigillere ursalar giderür [19] ve zahîr zahmeti içün 
dahı fâʾide eder.

Sadâü’l-hadîd: Demür zaʿferânı derler Türkî. Ze bâbında [20] zaʿferânü’l-hadîd 
deyü zikr olınmışdur. Zaʿferânü’l-hadîd ʿArabî; zencârü’l-hadîd ʿArabî; zeng-i 
âhen [21] Fârisî; jengâr-ı âhen Fârisî; sadâferzlâ Süryânî; kiyûn rûsend1091 Rûmî; 
fârûfesûr [22] Yûnânî. Bunun tabîʿatı kâbız ve bâriddür, ammâ eskisi hâr u yâbis-
dür. İshak kavli üzere [23] ikinci derecede hâr u yâbisdür. ʿAvratlar hayzına nâfiʿ 
bir devâdur ve yaraları onıldur. Fûles [24] kavli üzere çiçekden ve uyuzdan olan 
âsâr içün su ile karışdurup tılâ [25] etseler, kelefi ve nemeşi ve sevdâvî kara eserleri 
giderür, ammâ birkaç defʿa tılâ edeler. Mesîh kavli üzere [253a] [1] tâze yaraları 
kurıdur. Bunun hâssiyyeti sovudup ve kabz etmekdür. İbni Mâseveyh kavli [2] üzere 
dâhıs çıbanınun akan kanına ve humreye ve sivilcülere ve nıkrîse dahı nâfiʿdür [3] 
ve gözde olan zafere ʿilletine ve göz kapagı iriligine dahı nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti 

1090 N. زكته
1091 N. كيون روسند
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yarım [4] dirhemdür. Ammâ cigere ziyân eder, illâ sünbülü’t-tîb ve şeker ıslâh eder. 
Zarv Yemen’de olur, [5] Rûm’da da olur. Zarv deyü zâd bâbında zikr olınur.

Sarsar: Gece öter, çekirge gibidür. Gece çekirgesidür. [6] Zîr dahı derler, ze bâbında 
zikr olındı. Baʿzılar buna Mûsâ böcesi derler. Agaçlarda kırk gün [7] çagırur derler, 
ammâ ol nevʿ böce degildür. İbni Baytâr başmakçı böcegidür demiş, ana [8] benât-ı 
verdân deyü be bâbında zikr olınmışdur. İhtiyârât sâhibi bu gece öter çekirgedür, 
Şîrâz’da [9] cervâsek1092 derler, eger bunı büryân edüp kûlunc içün bir dânesin fülfül 
ile [10] yeseler nâfiʿdür ve kurısı dahı ʿusr-ı bevle müfîddür. Bu böcege Fârisî lügât 
ashâbı [11] cerz demişlerdür.

Sarfân: Kızıl hurmâ. Üsrüb dahı derler, Fârisîde mektûm derler. Te bâbında [12] 
temr deyü zikr olınmışdur.

Sırâye: Hantaldur. Büyük ve sarı olur. Ana sırâye derler. Hı bâbında [13] hantal 
deyü zikr olınmışdur.

Sarîmetü’l-cedî: Tag sultânı derler bir otdur. Bogum bogum [14] budakları olur ve 
akça çiçegi olur, kâknec gibi uvacık yemişi olur. Endülüs tabîbleri [15] sultânü’l-ce-
bel derler, yapragı kısûsa benzer, Türkî; bi’l-şebâniye ʿArabî; atresin1093 Berberî; 
[16] merse sakîl1094 Lâtîn; berukûmes Yûnânî. Câlînûs kavli üzere üçünci derecede 
hâr [17] u yâbisdür. Ve İbni Baytâr kûles nevʿidür demiş ve yemişi dahı ana benzer. 
İhtiyârât [18] sâhibi bu ota talak otı derler, der. Şeceretü’t-tıhâl deyü zikr olınmışdur. 
Eger bunun [19] tohmın bir nice gün şarâbla otuz dirhemin içseler talakı giderür 
ve bevli yüridür ve içi [20] yumşadur ve oglan sonını çıkarur ve rebv ʿilletine dahı 
fâʾide eder. Eger bunun tohmından [21] ak şarâbla kırk güne degin içseler talakı 
yumşadur ve artık hıltları bevl ve gâʾit [22] yollarından çıkarur ve ʿusr-ı nefese dahı 
fâʾide eder. Eger ʿ avratlar içseler pâk ede. Bu otı [23] koyun yese talakı giderür, çoban 
bogazlayup talakın bulmaz.

Sarb: Samg derler. [24] İşbu bâbda envâʿı zikr olınur.

Sarîrâ: Be bâbında bâdrûc deyü zikr olınmışdur.

Saʿter-i fârisî: [25] Güyegü otı Türkî; kekik otı Türkî; Arnâvud biberi Türkî; âvîs 
Fârisî; [253b] [1] saʿter Fârisî; âvişe Şîrâzî; sâserî1095 Süryânî; tûmûş Rûmî; safîrûs1096 

1092 N. جرواسك
1093 N. اطرسن 
1094 N. مرسه ثقيل
1095 N. صاثرى
1096 N. صفيروس
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[2] Yûnânî; îzôb ʿ İbrânî; îzôbâ Süryânî; çâsere Kürdî; hîvâmen1097 Süryânî; mevsîl1098 
[3] Süryânî; ôrîganû Lâtîn; ovîgâs1099 Yûnânî; rîgânû Rûmî. Saʿter dedükleri ot [4] 
çok nevʿ olur, ammâ bir nevʿi iki sınıf  üzerine tahrîr edelüm. İşbu nevʿinün [5] küçük 
yaprakları olur ve küçük olur, berrî nevʿi derler. Zûfâ yapragına benzer, levni [6] 
sarıya mâʾildür. Kökinün menfaʿati yokdur, istiʿmâl olınan yapragı ve çiçegidür, 
ammâ [7] şarâbı ve sâʾir efʿâli hâşâ kuvveti gibidür. Aʿlâsı bu nevʿdür ki hurde yap-
rakları [8] ola, berrî nevʿi ola. Buna saʿter-i fârisî derler. Ol bir nevʿi bundan sonra 
beyân edelüm. [9] Saʿter-i fârisînün tabîʿatı Minhâc ve Muhammed Temîmî ve 
İhtiyârât kavilleri üzere üçünci derecede [10] hâr u yâbisdür, ammâ sâhib-i Takvîm 
kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür. Muhallil ve mülattıfdur. [11] Yan başı 
agrılarına nâfiʿdür. Eger çigneseler diş agrılarına muvâfıkdur ve cigere ve miʿdeye 
[12] dahı nâfiʿdür ve kurtları ve habbü’l-karʿı sürer, çıkarur ve bevli ve hayzı akıdur 
ve yanmış [13] safrâyı dahı çıkarur, taʿâm iştihâsı getürür, yelleri tahlîl eder. Bunun 
bir miskâli istiʿmâl [14] olınur. Eger bunı ekseriyyâ istiʿmâl eyleseler rutûbetlü göz 
agrısına nâfiʿdür ve yagı [15] dahı gögse ve öykene müfîddür. İshak kavli üzere cigere 
ve âlât-ı nefese ziyân eder, [16] illâ kuru encîr ve ʿ unnâb ıslâh eder. Eger bunı bişürüp 
suyını şarâbla cânavar [17] sokdugına içürseler fâʾide eder. Ve eger mey-puhtec ile 
içseler agulu otlardan baldıran [18] ve efyûn gibilerün zararın defʿ eder. Ve eger si-
kencübîn ile dahı defʿ-i habsin içün [19] içseler müfîddür. Ve hıyâr-zeh ile içseler aʿzâ 
dökildügine ve makʿada ve cigere gâyet [20] nâfiʿdür. Eger kökin sûsen yagıyla burna 
tamzursalar fezalâtı çıkara. Eger sirke ile [21] içseler talaka nâfiʿdür ve hayzı ve bevli 
akıdur. Eger bunun tabîhini içseler tabʿı sürer [22] ve safrâyı çıkarur. Eger ʿasel ile 
luʿûk gibi eyleseler bogaz şişlerine ve öksürüge fâʾide [23] eder. Eger sevîk dedükleri 
un ile balgamî şişlere ursalar şişlerin giderür. Eger [24] bunı her-bâr yeseler taʿâmı 
hazm eder ve bagırsagı galîz balgamlardan pâk eder, gıdâları latîf  [25] eder. Ve eger 
ʿunnâb ile dalların bişürüp suyın içseler galîz kanı rakîk eder ve galîz [254a] [1] gı-
dâyı latîf  eder. Ve eger kuru encîr ile yeseler derledir ve cümle dahı yanmış safrâ ve 
sevdâ ve [2] balgam ishâl eder. Mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür. Tuz ve sirke ile yemek 
gerekdür.V bi’l-cümle [3] saʿter kûlunca ve rahm ve mesâne agrılarına müfîddür. Ve 
eger bunun çiçegin ʿasel ve sükker ile [4] perverde edüp her gece bir miskâl yeseler 
göze su inmesini menʿ eder ve zihni kavî [5] eder ve ʿakreb sokdugına dahı müfîd-
dür, hem yiyeler ve hem yaku edeler. Ve bagırsak [6] sanculansa saʿter muvâfıkdur, 
defʿ eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere saʿter menîyi ziyâde [7] eder. Dîskûrîdûs kavli 
üzere şehvet-i bâhı ziyâde eder. Bogaz agrısına [8] dahı nâfiʿdür. Eger bunı yakup ve 

1097 N. حيوامن
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yumurda sarusıyla ve gül yagıyla makʿad yaruklarına [9] sürseler dahı muvâfıkdur. 
Eger bevâsîre ve eger nevâsîre ve eger büsûr ve eger riyâh-ı bâridedür [10] dahı 
muvâfıkdur.

Saʿter-i bâbilî: Büyük yapraklu kekik otıdur Türkî; âvîs-i büzürg-i giyâh [11] Fârisî; 
âvîşe Şîrâzî; merze Tebrîzî; sayterâ Yûnânî; şeyterâ Yûnânî ve Süryânî; [12] satriyâ 
İspânya. Saʿterün bu nevʿinün dalları dört köşelü murabbaʿ olur ve [13] mülâyim 
olur. Ol bir nevʿinden kendüsi küçükdür, ammâ yaprakları büyükdür. Ve başında 
[14] çiçekleri çok olur, sünbülesi çiçek ile tolu olur. Bunun kuvveti kezâlik [15] hâşâ 
kuvveti gibidür. Bir nevʿi dahı iki dürlü olur, berrî ve bôstânî olur. Berrî nevʿinden 
[16] fiʿlde ve kuvvetde azdur. Bu nevʿleri dahı agulu cânavarlar sokdugına müfîddür. 
Eger bişürüp [17] suyın içseler ishâl eder, bevli ve hayzı akıdur, artık ahlâtı çıkarur. 
Eger ʿasel ile [18] luʿûk gibi eyleseler öksürüge ve öykene ve talak şişlerine fâʾide eder. 
Eger suyın [19] içseler gönül döndügine, ekşi gegirmege ve miʿdede fâsid hılta müfîd-
dür. Eger bugdayı [20] bununla bişürüp yan başına yaku etseler agrısın giderür. Eger 
bunı baʿzı taʿâmda [21] istiʿmâl eyleseler miʿdeyi issi eder ve taʿâmı hazm etdürür ve 
gözi tîz eder, ciger ve miʿde [22] süddelerin açar. Eger çiçeginden iki miskâlin tuz ve 
sirke ile içseler sevdâyı ve balgamı [23] ishâl eder ve miʿde agrılarına ve kûlunc ve 
rahm agrılarına ve mesâne agrısına fâʾide eder. [24] Eger ʿasel ve şeker ile terbiye 
edüp yeseler miʿdede fâsid buhârdan olan [25] hayâlâtı giderür ve unutsalıgı zaʾil 
eder ve göze su inmiş olsa fâʾide eder [254b] [1] ve menʿ eder. Ve eger kaynadup 
müshil otla içseler zahîr ishâli olmakdan menʿ eder. Ve [2] mürebbâsından her gece 
bir miskâl yeseler göze su indürmeye, ʿaklı ve fikri tîz ede ve gözi [3] göregen ede 
bi-emri’llâhi teʿâlâ.

Sagbîn: At kasnısıdur, segbîn dahı derler. Sin [4] bâbında sekbînec deyü zikr olındı.

Sufrü’l-beyz: Yumurdanun sarusıdur. Hâr u ratbdur. [5] Bunun gıdâsı beyâzından 
yegdür. Bunun menfaʿati budur ki gözün mevâdd-ı münhadiresin [6] ve allâm-ı 
hâdisesin menʿ edüp ve göz remedin ve göze baʿzı nesne tokınmakdan [7] hâsıl olan 
vecaʿ ü âlâmın giderür. Ve yumurdanun sâʾir ahvâli be bâbında beyz deyü zikr [8] 
olınmışdur.

Sufr: Bakır ve baʿzılar tûc derler. Minhâc kavli üzere nuhâs deyü nun bâbında [9] 
zikr olınur.

Safr: Sâfir dahı derler ve Türkçe ishak kuşı dahı derler. Ayagından baʿzı [10] eşcâra 
ve baʿzı dîvârlara asılup çagırur. ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi hikâyet [11] eder ki bu 
kuş gök yüzi üzerime yıkılmasun deyü havf  edüp ayakların [12] yukarı tutar der. Ve 
dahı bir latîf  rivâyet eylediler ki bu kuş cumʿa gecesi başı [13] aşaga ve ayakları yuka-
rı asılmaz derler ve bir ʿavrat suʾâl edüp taʿaccübdür ki her gece [14] ayakların yukarı 
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kaldurursın ve cumʿa gecesi oldukda ʿâdete muhâlif  ve ayakların [15] kaldurmazsın 
dedi. Ol kuş ana cevâb verdi ki gök yüzi üzerime düşmesün [16] deyü havf  ederüm, 
ammâ cumʿa geceleri şol kadarçuk ayaklar yukarı kalkar ki bana aslâ [17] ihtiyâc 
kalmaz der. Eyle olsa bu kuşun nefʿi ve sâʾir hâli baykuşun gibidür. Be bâbında [18] 
bûm deyü zikr olınmışdur.

Safsâf: Sögüt nevʿidür, gâlibâ sögüd agacınun küçük [19] nevʿidür. Hı bâbında hılâf 
deyü zikr olınmışdur.

Safîne: Yabân servi agacıdur. Muhammed Temîmî [20] übhül degildür, ammâ üb-
hüle benzer demiş. Elif  bâbında zikr olınmışdur.

Safrâgûn: Çingene [21] kuşı derler, alaca kuşdur. Kuyrugı dâʾim bunun dahı fikfik 
kuşı gibi hareket [22] eder, ammâ bunun alaca saru ile karışıkdur, ammâ fikfik kuşı-
nun beyâz ile [23] siyâhlu alaca olur. Asıl bu kuşa üzüm çingeni derler. Targulûdis 
deyü tı bâbında [24] zikr olınmışdur. Ve baʿzılar bu kuşı yund kuşıdur dediler, ammâ 
ʿArabda yund kuşına sagve [25] ve Farsda ragve derler.

Safrâ: ʿArabda biter bir otdur. Kumlarda biter, riclü’l-hamâme gibi yaprakları 
olur, [255a] [1] budakları ince olur ve çiçegi sarıdur. Suyını istiskâ içün istiʿmâl 
ederler. Bu [2] vilâyetlerde müstaʿmel degildür.

Sufîrâ: Boyacılar boya ederler bir otdur. Ehl-i Mısr ʿûdü’l-kîse derler. [3] Her yerde 
bilmezler. Yapragı harnûb-ı şâmî yapragına benzer, üzerinde kırmızı ve siyâh nok-
taları [4] olur, Antâkıyye’de çok olur, ehl-i magrib dahı sufîrâ derler, ammâ Endülüs 
vilâyeti ʿaşşâbları [5] buna çenâr agacıdur demiş. İbni Baytâr’da dahı böyle beyân 
olınmış, ammâ baʿîddür. Müstaʿmel [6] degildür.

Sufer: Kıl gibi hurde kökcegizdür. Lezzeti harşef  kökinün tuʿmına benzer. Şâm’da 
ve Mısır’da [7] meşhûrdur. Bu ot dahı Antâliyye’de biter demişler. Baʿzılar bir kök-
dür, gayrı şekildür [8] demişler, mechûldür. Bunı ʿavratlar saç uzatmak içün istiʿmâl 
ederler. Eger bunı sahk [9] edüp bân yagıyla kıl biten ve kıl biteçek yerlere dürtseler 
tez bitüre. [10] Ve eger zeyt yagıyla kel başa dürtseler ziyâde nâfiʿdür.

Sakr: Çakır togandur [11] Türkî; çarg Fârisî; hîdâ1100 ʿİbrânî; havâdînâ1101 Süryânî; 
yerâkî Rûmî; anemûʿâş1102 Afrîkî; [12] desterk1103 Efrencî; nevʿamâde1104 Berberiyye; 
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bâşe Fârisî; nâbînâ Berberî. Çakır etinün [13] tabîʿatı hâr u yâbisdür. Eger bunun 
etini tuz ile kurıdup andan sahk edüp [14] iki dirhemin sovuk su ile üç güne degin 
içseler öksürüge ve rebv ʿilletine fâʾide [15] eder. Eger ödini göze çekseler göze su 
inmek ibtidâsına nâfiʿdür ve göze [16] kuvvet verür. Eger çakır tersin çıgıda sürseler 
gidere.

Salûn: Yabân harnûbıdur. [17] Ehl-i Mısr harnûb-ı müntin derler. Yemişine hab-
bü’l-külâ derler. Elif  bâbında enâgûris [18] deyü zikr olınmışdur ve hâ bâbında 
habbü’l-külâ ve hı bâbında harnûblar sanʿatında dahı zikr [19] olındı.

Salma: Mangur aşı derler bir taʿâmdur. Et pâresiyle yâhûd et suyıyla [20] veyâhûd 
köfte ile bişürürler. Meselâ hamîri mangur gibi tutmaç ederler ve ana tatlu ve [21] 
ekşi katarlar, meşhûrdur. Salma aşı derler. Şeyh Dâvud kavli üzere tabîʿatı [22] ikinci 
derecede hâr u ratbdur. Bundan dem-i sâlih tevellüd eder ve ahlâtı dahı ıslâh eder 
[23] ve iç ve ciger zaʿfın ve fesâdın dahı ıslâh eder ve yanmış hıltı ve ʿataşı teskîn [24] 
ve izâle eder, ammâ südde eder ve gögse zaʿf  verür, illâ bâdem yagı ıslâh eder. [25]

Salsâl: Baʿzılar bunı üveyik kuşıdur derler. İhtiyârât saksagan [255b] [1] kuşıdur 
demiş.

Sıllıyân: Muhammed Temîmî kavli üzere sâc agacına benzer ve menfaʿatde [2] 
dahı sâc agacına benzer bir agacdur. Baʿz yerlerde buna şeceretü’l-elbiye derler, 
yapragı sâc [3] agacına kâʾim-makâm olur derler.

Samg: Püs Türkî; zamk Türkî; küspe Türkî; zed [4] Fârisî; uzdû Şîrâzî; zamg Fâ-
risî; halîts1105 ʿİbrâniye; zed-tâzî Fârisî; dîkerîden1106 [5] Afrîkî; ʿamrâlek1107 Efrencî; 
kâmûzed Süryânî; denîdbiyûn1108 Rûmî; kôlla Rûmî; tarâgnû [6] Rûmî; kômmâ 
Yûnânî. Samglarun mecmûʿını her lisân üzerine tahrîr eylesek gâyet [7] tafsîl olur, 
ammâ samgı birkaç lisân üzere tahrîr edelüm, maksûdı olan kimse [8] her kankısınun 
samgı ise mahallinde bulalar ve nihâyet meşhûr ve lâzım olanlarun [9] dahı birkaç 
nevʿin beyân edelüm. Ammâ cümle samglarun tabîʿatı hâr u yâbisdür. Menfaʿatlü 
samgun [10] ibtidâsı samg-ı ʿarabîdür. Andan gayrı esnâfı çokdur. Tâze şecerden 
alınan samglar kuvvetlü [11] olur. Samg esnâfından meselâ samg-ı bâdem ve samg-ı 
ıccâs ki erik samgıdur ve dâmîsâ samgı ki [12] ʿAcem içinde Şebân-kâre tagında 
olur, andan tetrî samgı ki summâk samgıdur, andan kümmesrâ [13] samgı ki emrûd 
samgıdur, andan serv samgıdur, andan akâkıyâ samgıdur, andan hatmî samgıdur, 
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[14] andan zeytûn agacı samgıdur, andan sezâb samgıdur, andan hıltît samgıdur ki 
[15] kasnı derler, andan hûz-ı rûmî ki kehrübâdur hûz deyü hâ bâbında zikr olındı 
ve kef  [16] bâbında kehrübâ deyü zikr olınur, andan Tarsûs samgıdur ki uşak derler, 
andan katâd samgıdur ki [17] kesîrâ derler, andan sezâb-ı berrî samgıdur ki sâfîsâ 
derler, andan sanavber samgıdur ki [18] râtînec derler, çam sakızı dahı derler, andan 
harşef  samgıdur ki kenger-zed derler ve bellût samgıdur ki [19] baʿzı nesne ile terkîb 
ederler, andan sanderûs ki boyacılar sandalôz derler, [20] andan senderûs samgıdur 
ki sin bâbında zikr olınmışdur, andan haşhâş samgıdur ki [21] efyûn deyü zikr olın-
mışdur, andan lübân ve kündür samglarıdur ki günlükdür, andan butm samgıdur 
ki meneviş samgıdur ve karaz samgıdur [23] ve Mısır dikeni samgıdur. Ammâ samg-ı 
ʿarabî dedükleri akâkıyâ agacı samgıdur ve Mısrîdür derler, ammâ [24] İshak bin 
Süleymân Muhammed Temîmî’den hikâyet eder ki ben samg gördüm Hicâz’da 
ümmü mugaylân [25] dedükleri agaçdan alurlar ve zuʿm edüp ana samg-ı ʿarabî 
derler, der. Kavl-i Temîmî cümle samglarun [256a] [1] kuvvetleri otuz yıla degin 
bâkîdür. İshak bin ʿ İmrân samg-ı ʿ arabî iki sınıf  olup [2] Mısrî ve Hicâzîdür. Akâkıyâ 
dikeni ʿusâresine Mısrî derler ve ümmü gaylân dikeninden [3] aldukları ʿusâreye 
Hicâzî derler. Ve İbni Cezle kavli üzere samg-ı ʿarabî muʿtedildür der. [4] Baʿzılar 
bârid ü yâbis ve iʿtidâlle kurudıcıdur dediler. Ve bi’l-cümle lâzım olan samglardan 
[5] birkaç samg birkaç lisân üzere tekrâr edelüm. Meselâ:

Samgü’l-ʿarabî: Samg-ı ʿarabî Türkî; ʿArabî küspe [6] Türkî; zed-i ʿarabî Fârisî; 
kâmûzed Süryânî; denîdbiyûn Rûmî; kôlla biyûn Rûmî; [7] kûfîmûn Yûnânî; ʿam-
râlek de môrô1109 cümle Efrencî. Samg-ı ʿarabînün tabîʿatı Câlînûs [8] kavli üzere 
muʿtedildür. Harâreti var ise katı azdur, cümle samglardan yegdür. Aʿlâsı sâfî [9] ve 
şeffâflu ve pâk ve agız yarına tokınsa birbirine yapışmakdur. Ammâ baʿzılar tabîʿatı 
muʿtedil [10] ve baʿzılar azacık harâreti vardur derler ve baʿzılar bârid ü yâbis derler. 
Muhaffifligi iʿtidâlledür, [11] kabzı dahı vardur. İssi öksürügi mülâyim ve âvâzı sâfî ve 
miʿdeyi kavî eder ve [12] ishâl-i safrâviyyeye nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti iki miskâldür. 
Gögüs ve bogaz ve öyken kabzına [13] ve huşûnetlerine nâfiʿ ve müfîddür ve hiddetlü 
otlarun hiddetlerin keser, ammâ İshak kavli üzere [14] sefele zarardur, illâ kesîrâ ıslâh 
eder. Baʿzılar ahşâyı irhâ eder, illâ sandal şarâbı ve gül [15] suyı ıslâh eder dediler. Ve 
sâhib-i Takvîm kavli üzere kan tükürenlere dahı fâʾide [16] eder. Câlînûs kavli üzere 
bagırsagı kavî eder ve merârî safrâvîsin dahı ishâl [17] eder ve cimâʿı ziyâde etdürür. 
Diskûrîdûs kavli üzere edviye-i müshileden ʿârız [18] olan zararı giderüp bedeni kavî 
eder. Bunun bedeli kesîrâdur. Takvîm kavli üzere [19] muslihi sirkedür.

Samgü’l-ıccâs: Erik samgıdur Türkî; zed-i âlû Fârisî; kâmûzed câcâ [20] Süryânî; 
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denîdbiyûn kaftalâ1110 Rûmî; kôlla damâşkînâ Rûmî; fûfâ mâliyûn Yûnânî. [21] Erik 
samgınun İshak kavli üzere tabîʿatı hâr u ratbdur. Ak ciger ve gögüs ve bögrek [22] 
agrılarına nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti dört dirhemdür, ziyâdesi miʿdeyi irhâ eder, [23] 
ammâ ütrüc veyâhûd rîbâs tohmı ıslâh eder. Bukrât kavli üzere bunun harâreti 
ve [24] yübûseti vardur, ol ecilden mesâne ve bögrek taşlarına nâfiʿdür. Sirke ile [25] 
demregüye tılâ olınsa giderür ve yaralar bitürür. Diskûrîdûs kavli üzere mülattıf 
[256b] [1] ve mukattıʿdur ve mukavvîdür. Rûfes kavli üzere göze sürme gibi çekse-
ler gözi kavî [2] eder, gâyet fâʾidelüdür.

Samgü’d-dâmînâ: ʿAcem’de Şebân-kâre nâm tagda olur bir [3] agaç samgıdur, 
gayrı yerde olmaz Türkî; zed-i dâmînâ Fârisî; kâmûzed dâmînâ Süryânî; [4] denîd-
biyûn damînâ1111 Rûmî; kôlla damînâ Rûmî; fûfînemû dâmînâ Yûnânî. Dâmînâ 
samgınun [5] tabîʿatı Erbiyâsûs kavli üzere cidden hâr u yâbisdür. Aʿlâsı tâze olup 
[6] tuʿmı hiddetlü olmakdur. Mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür, ziyâdesi miʿ-
deyi irhâ eder, [7] illâ cevz-i bevvâ ve kuru şeker ıslâh eder. İbni Mâseveyh kavli 
üzere bunun kuvveti hıltîte [8] benzer, miʿdede ve bagırsakda ʿârız olan galîz yellere 
nâfiʿdür. Eger bunı şarâb [9] ile ve fülfül ve sezâb ile içseler felc ve temeddüd gibi 
sinir agrılarına nâfiʿdür. Râzî [10] kavli üzere ʿasel ile göze çekseler göze su inmek 
ibtidâsına muvâfıkdur [11] ve sovukdan olan göbek sancusına kasnı gibi bunı dahı 
göbege yapışdurup [12] koyalar ve bogaz şişlerine dahı münâsibdür. İshak kavli üze-
re eger kuru encîr ile [13] istiʿmâl eyleseler yerakâna nâfiʿ olup bevli ve hayzı akıdur 
ve sancuya ve sovukdan [14] olan eski ishâle müfîddür.

Samgü’l-summâk: Summâk samgıdur Türkî; kızıl ekşi [15] zamgı Türkî; zed-i 
tetrî Fârisî; kâmûzed summâkiyâ Süryânî; denîdbiyûn vulûs Rûmî; [16] kôlla de 
summâkyâ Rûmî; fûrû summâkîn Yûnânî. Summâk zamgınun tabîʿatı Ebû Cerîh 
kavli [17] üzere evvel derecede hâr u ratbdur. Mikdâr-ı şerbeti nısf  miskâldür, ziyâ-
desi [18] bögregi irhâ eder, illâ şâhisferem ve ʿasel ıslâh eder. Onılmaz yaraları ve 
çıbanları [19] ıslâh eder. Mâsercûye kavli üzere diş âkilesiyçün ol mahalle kosalar 
[20] muvâfıkdur. Diskûrîdûs kavli üzere fâsid çıbanlara nâfiʿdür. Dişlerine [21] kosalar 
agrısın sâkin eder. Ebû Cerîh kavli üzere bunı merhemlere kosalar [22] et bitürür ve 
garb ʿilletine kîrûtî ile tılâ etseler nâfiʿdür ve çıbanlu uyuza [23] dahı müfîddür ve 
yaramaz çıbanlara gül yagıyla gâyet müfîddür.

Samgü’l-kümmesrâ: Emrûd samgıdur [24] Türkî; zed-i emrûd Fârisî; kâmûzed 
kümmesrîyâ1112 Süryânî; denîdbiyûn apîdî Rûmî; [25] apriyû kôlla Rûmî; fûlûfiyûs 
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Yûnânî. Armud samgınun tabîʿatı İshak kavli üzere [257a] [1] hâr u ratbdur. Aʿlâsı 
sâfî olmakdur. Mikdâr-ı şerbeti dört dirhemdür, ziyâdesi talak [2] ve etrâfına zarar 
eder, illâ tîn-i ermenî ıslâh eder. Diskûrîdûs kavli üzere öyken [3] agrısına ve çıbanı-
na dahı fâʾide eder. Eger bunı dögüp alma şarâbıyla içseler sîl [4] ʿilletine ve gögüs 
agrısına ve issi rebv ʿilletine nâfiʿdür. İbni Mâseveyh kavli üzere gögsi [5] mülâyim 
eder ve âvâzı sag edüp nefese muʿîn olur, öykeni ahlât-ı balgamiyyeden [6] pâk eder 
ve kan tükürenlere nâfiʿdür.

Samgü’s-serv: Servi samgıdur Türkî; zed-i serv [7] Fârisî; kâmûzed servîyâ 
Süryânî; denîdbiyûn de kîfarûsyû Rûmî; kôlla de [8] çipârissyû Rûmî; furû ber-
semârûn Yûnânî. Servi samgınun tabîʿatı Diskûrîdûs [9] kavli üzere hâr u ratbdur, 
ammâ baʿzılar hâr u yâbisdür dediler. Aʿlâsı tâze ve pâk [10] ola. Mikdâr-ı şerbeti üç 
dirhemdür, ziyâdesi miʿdeyi zaʿîf  eder, illâ mastakî veyâhûd [11] enîsûn ıslâh eder. 
Mâsercûye kavli üzere rütâbâ samgından kurıdur yaʿnî [12] çıbanları ve yaraları 
onıltmaga müfîddür ve bu ikisi çıbanlu uyuza ve öyken çıbanlarına [13] gâyet nâfiʿ-
dür. Ebû Cerîh kavli üzere göz kapakları iriligine ve çıbanlarına ve garb [14] ʿilletine 
nâfiʿdür ve merhemlere dahı girer. Huneyn kavli üzere eger bunı dögüp merhem 
[15] eyleseler yara çıbanlarında olan nâsûra gâyet muvâfıkdur ve yaraları onıltmaga 
[16] bunı dögüp üzerine ekeler, nefʿ verür.

Samgü’l-akâkıyâ: Karaz dikeni samgıdur Türkî; [17] zed-i akâkıyâ Fârisî; kâmû-
zed karazî Süryânî; denîdbiyûn akâkıyâ Rûmî; kôlla de akâkıyâ [18] Rûmî; fûrîn 
adremûniyâ1113 Yûnânî. Akâkıyâ dedükleri şeyʾ elif  bâbında bir mikdâr zikr [19] 
olınmışdur. Bir samgdur ki Mısır dikeni tohmınun ʿusâresinden samg alurlar, buna 
Mısır’da [20] sart1114 ve send dahı derler, yapragına varakü’s-selem derler. Sahtiyân 
ıslâh ederler. Buna [21] kart demege bâʿis Yemen’de Karta derler bir yer vardur, hat-
tâ anda kebş kartı derler koçlar [22] olur, bu diken anda çok olur. Akâkıyânun tabîʿatı 
Ebû Cerîh kavli üzere hâr [23] u yâbisdür. Aʿlâsı tâze olmakdur. Mikdâr-ı şerbeti 
yarım dirhemdür, ziyâdesi cigere ve [24] ciger etrâfına zarar eder, illâ sünbülü’t-tîb 
veyâhûd selîhe ıslâh eder. Bu samg cümle [25] samglardan akvâdur, sovuk ʿilletlere 
ve eski isitmelere nâfiʿdür. Eger tiryâklara ve mesirlere [257b] [1] kosalar gâyet 
muvâfıkdur ve dahı bunun gibilere ve edviye-i mürekkebâta katsalar müfîddür. [2] 
Erbiyâsûs kavli üzere eger bunı içseler sovuk yelleri tahlîl eder. Eger seretân [3] ʿil-
letine ve berk şişlere ve sovuk yellere zeyt ile yaku olınsa müfîddür. Dımışkî [4] kavli 
üzere bunı eger edviye-i mürekkebâta katup felc ve lakveye ve bagırsak sancusına 
[5] ve emrâz-ı bârideye dahı bi’l-cümle gâyet nâfiʿdür.

1113 N. فورين ادرمونيا
1114 N. سرط 
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Samgü’l-hatmî: Hatmî agacı samgıdur Türkî; [6] zed-i hîrdiye Fârisî; kâmûzed 
raginâ1115 Süryânî; ankîyûs1116 Rûmî; ûferdînûn Yûnânî; [7] kôlla de ankîsû Rûmî. 
Hatmî samgınun tabîʿatı İbni Mâseveyh kavli üzere bârid [8] ve ratbdur. Mikdâr-ı 
şerbeti iki dirhemdür. Çok istiʿmâl olınsa miʿde agzın irhâ eder, [9] illâ tûrunc veyâ 
rîbâs rubbı ıslâh eder. Bunun aʿlâsı tâze ve pâk ola ve [10] yeni ola. Ebû Cerîh kavli 
üzere issi öksürüge ve kan tükürenlere nâfiʿdür ve gögsi yumşadur [11] ve zâtü’r-riʾe 
dedükleri ʿillete lâzım edviyeye dahı katsalar gâyet müfîddür. İbni Mâseveyh [12] 
kavli üzere bogazı sâfî edüp tabîʿatı tutar ve harkat-ı bevle dahı fâʾide eder, [13] ʿataşı 
teskîn eder ve ciger süddesin açar. İshak kavli üzere issi cigere ve şişlerine [14] dahı 
muvâfıkdur ve boşanmış yüregi tutar ve merârî öksürüge dahı nâfiʿdür ve mah-
rûrîlere [15] dahı muvâfık olup ve içerüsinün issiligine ve harâretine dahı müfîddür.

Samgü’z-zeytûn: [16] Astarek derler ʿ Arabî ve Türkî; zeytûn samgıdur Türkî; zed-i 
zeytûn Fârisî; kâmûzed zeytâ [17] Süryânî; denîdbiyûn agriyôs Rûmî; kôlla de agrî-
yuvâlîs Rûmî; ûrkîtâzûn [18] Yûnânî. Zeytûn samgınun tabîʿatı Dımışkî kavli üzere 
hâr u yâbisdür. Aʿlâsı [19] zekiyyü’r-râyiha olup pâk olmakdur. Mikdâr-ı şerbeti bir 
buçuk dirhemdür, ziyâdesi bögreklere [20] zarar eder, illâ haşhâş şarâbı ve hıyâr 
tohmı ıslâh eder. Dîskûrîdûs kavli [21] üzere yabân zeytûnun samgı çıbanlu uyuza ve 
demregüye nâfiʿdür ve yaramaz, fâsid [22] çıbanlara merheme katalar, muvâfıkdur. 
İbni Mâseveyh kavli üzere bogazı sâfî edüp [23] tabʿı tutar ve yenmiş dişlerün içine 
soksalar agrısın sâkin eder. Râzî kavli üzere [24] göz gışâvetine ve aklık ʿilletine ve 
karniyye iriligine dahı nâfiʿ olup çıbanların çapaklandurur [25] ve cilâ verür yaʿnî 
onıldur. Ve bevli idrâr ve hayzı inzâl eder ve cenîni ıskât eder. Mesîh [258a] [1] 
kavli üzere yabân zeytûnınun samgı göze ve beyâzına ve suyına cilâ verür. Ve bunı 
baʿzılar [2] edviye-i kattâle ʿadd ederler, harâreti ve kuvveti şedîd derler. Ziyâdesi 
kattâl olsa câʾizdür. [3]

Samgü’s-sezâb: Sadef  samgıdur Türkî; zed-i sezâb Fârisî; kâmûzed bîganâye [4] 
Süryânî; denîdbiyûn fîgânûn Rûmî; kôlla de âpîgânûs Rûmî; ûrtanîgaş [5] Yûnânî. 
Sadef  samgınun tabîʿatı Huneyn kavli üzere üçünci derecede hâr ve ikincide [6] 
yâbisdür. Aʿlâsı râyihası hiddetlü olmakdur. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, 
ziyâdesi baş [7] agrıdur, illâ sükkeri benefşe maʿcûnı ıslâh eder. Câlînûs kavli üzere 
bagırsagı [8] kavî eder ve bagırsakdan yaramaz ahlâtı ve yanmış safrâyı ishâl eder. 
Bukrât kavli [9] üzere bagırsagı kavî eder ve yelleri tagıdur ve berk şişleri tahlîl eder 
ve bogaz [10] hanâzîrlerine tılâ etseler onıldur. Mâsercûye kavli üzere felc ve lakveye 
ve ʿırku’n-nisâya [11] ve sovukdan olan mafâsıl agrılarına ʿasel ile içseler nâfiʿdür. 
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Ve cümle bedende olan [12] riyâh-ı bâride içün eski zeyt ile tılâ edeler, müfîddür. 
Huneyn kavli üzere [13] zulmet-i basar içün göz edviyesine katarlarsa müfîddür.

Samg-ı sezâbü’l-berrî: Yabân sezâbı [14] samgıdur. Se bâbında sâfîsâ deyü zikr 
olındı.

Samg-ı levz: Bâdem samgıdur Türkî; bâdem küspesi [15] Türkî; zed-i bâdem Fâ-
risî; kâmûzed levzâ Süryânî; denîdbiyûn kale Rûmî; kolla de migdala [16] Rûmî; 
dendibîlûs Yûnânî. Bâdem samgınun aʿlâsı tâze agaçdan alına. Ve tabîʿatı [17] İshak 
kavli üzere bârid ü ratbdur. Mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür, ziyâdesi talaka [18] zarar 
eder, illâ sezâbla uşak ve sirke ile zımâd etseler ıslâh eder. Fûles kavli üzere [19] gögüs 
agrısına ve öykene ve öyken ve gögsi çıbanlarına nâfiʿdür ve kil ve toprak yemege 
[20] muʿtâd olanlarun iştihâsın keser ve hâmile ʿavratlar bunı her-bâr yeseler karnın-
da oglancugı [21] kavî olur ve tez togurur ve son dedükleri deriyi dahı tez çıkarur. 
Câlînûs kavli [22] üzere öyken agrısına nâfiʿdür ve ciger süddelerin açar ve sarı suyı 
giderür. Fûles [23] ve Mugnes kavli üzere eger bunı ʿasel ile içseler hayz kanın keser 
ve lohûsa ʿavratun [24] bedenini kavî eder.

Samgü’l-butm: Meneviş agacınun envâʿı vardur, anlarun samgıdur. ʿİlk derler [25] 
bir nevʿi mastakîdür, Rûmîde bir nevʿi terementin derler. Her biri mahallinde zikr 
olınur. ʿİlk [258b] [1] ʿayın bâbında, mastakî mim bâbında zikr olınur. Ve teremen-
tin dahı butm agacıdur. [2] Şecerü’l-butm ve habbetü’l-hazrâ deyü kerrâtla zikr olın-
mışdur, anlarun samgıdur. Habbesinün yaʿnî yemişinün [3] adı habbetü’l-hazrâdur.

Samgü’t-tarsûs: Uşak deyü elif  bâbında zikr olınmışdur. [4]

Samgü’l-hûzü’r-rûmî: Kehrübâ dedükleri samgdur. Kef  bâbında kehrübâ deyü 
zikr olınur.

Samgü’l-katâd: [5] Ketre samgdur. Kef  bâbında kesîrâ deyü zikr olınur.

Samgü’s-sanavber: Çam sakızıdur, muʿtedildür. [6] Re bâbında râtînec deyü zikr 
olınur.

Samgü’l-harşef: Kenger samgıdur. Bôstânî kenger sakızıdur ki [7] kenger-zed 
derler ve türâbü’l-kayʾ dahı derler. Kef  bâbında kenger-zed deyü zikr olınur ve tâ 
[8] bâbında türâbü’l-kayʾ deyü zikr olınmışdur.

Samgü’l-balât: Türkçe taş yelimi derler, mermer ile [9] Konya taşından olur. 
Yûnânîler kîşû fulâ1117 derler. Sâhib-i İhtiyârât kavli [10] üzere bunun maʿnâsı yanmış 
taş demekdür. Ammâ sâhib-i Minhâc kavli üzere iki [11] nevʿ olur, bir nevʿi maʿdenî 

1117 N. كيشو فال

M E t İ N 553

www.tuba.gov.tr



ve bir nevʿi mürekkebîdür. Mürekkeb nevʿinün sanʿatı budur ki sabr ve mürr [12] ve 
hûn-ı siyâvşân ve ʿilk ve anzurût ve samg-ı ʿarabî ki her birinden birer cevz kadar 
[13] ve mercân köki ve zâc ki her birinden yarım cevz kadar dögüp ve samg-ı ʿarabî 
ile karışdurup [14] ʿacîn edüp gölge dîvâr üzerinde kurudalar. Bu terkîb her ne kadar 
eski [15] olsa aʿlâ olur, tabîʿatı müceffif  olur. Cerâhâte nâfiʿdür, irini ve kanı tutar ve 
[16] baş yaralarını ıslâh eder. İbni Baytâr kavli üzere bu yelimi ki Konya taşından [17] 
ve mermerden ederler, eger yumşak dögüp cerâhate ekseler bitüre ve yaş çıbanlara 
[18] ekseler fâʾide eder.

Samgü’l-kemkâm: Yemen’de olur, büyük bellût agacına benzer bir agacun [19] 
samgıdur. Baʿzılar ol agacun kabugıdur dediler, ammâ Râzî kavli üzere tahkîk [20] 
samgıdur, ol agaca sarv derler. Sad bâbında sarv deyü tafsîl olınur.

Samgü’r-ratb: [21] Hurmâ samgıdur ve baʿzılar gayrıdur dediler. Tabîʿatı hâr u 
yâbisdür. Yaramaz yaralara ve çıbanlu [22] uyuza nâfiʿdür ve bevâsîr ve nevâsûr 
edviyelerine katarlar, müfîddür.

Sanavber: Köknâr [23] Türkî; fıstuk agacı Türkî; çam fıstukı Türkî; çam agacı 
Türkî; büyük çam Türkî; neşk [24] Fârisî; eârzî1118 Süryânî; beftâniyûn Rûmî; pef-
kinû Rûmî; kalûgîtûn Yûnânî; [25] şecerü’l-arzü’l-ünsâ ʿ Arabî; kâc Şîrâzî; astaranbu-
la1119 Afrîkî; bîn Efrencî; atramîne1120 Hindî; bîne [259a] [1] Lâtîn; erzâ1121 Süryânî; 
setrûbilînû Yûnânî; nûsîmâ Yûnânî. Bu agaç fıstuk agacı ve [2] köknâr agacıdur ki 
çam agacı esnâfındandur ki sanavberün dişisidür, âzer1122 dahı derler. [3] İki nevʿ 
olur, sanavber-i kibâr ve sanavber-i sıgâr derler. Yemişine fıstuk ve köknâr derler, [4] 
maʿrûfdur. Hâ bâbında habbü’s-sanavber deyü yemişi zikr olınmışdur. Şecerinün 
bâkî menâfiʿini [5] dahı tahrîr edelüm ki Câlînûs kavli üzere köknâr agacınun tabîʿa-
tı ikinci derecede [6] hâr ve üçüncide yâbisdür. Ammâ bunun tabîʿatı içün çok ihtilâf 
etmişlerdür [7] ve lâkin Câlînûs kavli ihtiyâr olınmışdur. Baʿzılar hâr u ratbdur de-
mişler ve ratb [8] olan yemişidür demişler ve muʿtedilü’l-harâre dahı demişler. Ve 
bi’l-cümle kökinün kabugınun [9] ʿazîm kabzı vardur. Sahc ʿilletine gâyet nâfiʿdür, 
yürek üstine zımâd edeler. [10] Eger issi su yakdugı yerlere dahı ekseler müfîddür. Ve 
yapragı yaraları onıldur. Ve kabugınun [11] bişmiş suyından alup gargara eyleseler 
başdan balgam indürür. Ve duhânı göz kirpiklerine [12] ve gözün bınarı ve kuyrugı 
tarafında olan âkilesine dahı münâsibdür, tütsi edeler. [13] Ve yapragınun kabugını 

1118 N. اارزى
1119 N. اسطرنبله
1120 N. اطرمينه
1121 N. ارزا 
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içürseler ciger agrılarına ve bögrek agrılarına nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti [14] üç dir-
hemdür. Küçük ve büyük sanavberlerün tabîʿatları birbirine yakındur. Eger küçük 
[15] sanavber agacınun kabugını içseler içi kabz eder. Ve yumşak dögüp ve günlük 
[16] isi ile yaʿnî günlük tütüni ile ve mürdeseng ile karışdurup beden üzerinde [17] 
her ne dürlü çıban varısa ana ekseler fâʾide edüp kurıdur ve âteş yanugına [18] dahı 
münâsibdür, muvâfıkdur. Eger mersîn yagıyla ve erimiş mûm ile karışdurup [19] 
kezâlik çıbanlar envâʿına dürtseler bitüre. Ve eger tütsi eyleseler ʿavratlar içindeki 
oglan [20] sonını çıkara. Eger sanavberün kabugı suyını içseler içi tutar. Ve yapragın 
dögüp [21] harâretlü şişlere yaku eyleseler agrısın sâkin eder ve tâze yaralara ursalar 
bitüre [22] ve kan sızdugın kese. Eger yapragın, eger agacın sirke ile bişürüp agızda 
dutsalar [23] nezelâta ve diş agrılarına gâyet fâʾide eder. Ve bir miskâlin sovuk su 
ile veyâhûd [24] mâʾü’l-ʿasel ile içseler ciger zahmetlerine fâʾide eder. Ve isini yaʿnî 
tütünini sürme edüp [25] göze çekseler kirpikleri dökilmekden menʿ edüp ve kapak 
zahmetlerine fâʾide eder. Ve bunun [259b] [1] şarâbın dahı ederler, taʿâmı hazm 
etdürür ve bevli yüridür ve nezelâta ve öksürüge fâʾide [2] eder ve eski ishâle ve 
bagırsak çıbanlarına ve istiskâya fâʾide eder ve rahimden [3] eskiden akan yaşı keser. 
Ve eger balla dögüp her gün üç dirhem içseler [4] fâlice gâyet fâʾide eder. Ve eger 
kaynamış suyını zahmetlü aʿzâlara dökseler fâʾide eder. [5] Şarâbınun sanʿatı budur 
ki köknâr içini dögüp tatlu şîrede ısladup [6] andan sonra bişürüp istiʿmâl edeler. 
Husûsan bagırsak çıbanlarına fâʾide eder, [7] gâyet nefʿi vardur.

Sanavber-i sagîr: Buna dahı küçük köknâr agacı derler. Fârisîde [8] sanavber-i 
kûçek derler. Bunun dahı yemişi olur. Bu nevʿi dahı büyük sanavber gibidür. [9] 
Ammâ nüsha sâhibleri bunun tabîʿatı hakkına dahı çok ihtilâf  etmişlerdür. Bu 
sanavbere [10] Yûnânîler nîtrândis ve Rûmîler kûkûnâriye mikrô derler ve pefkunûr 
mikrô dahı derler. [11] Lâtînler şabîn derler, Hindîler hîlâtî derler. Bunun dalları ve 
yaprakları serve [12] benzer ve yemişi sanavber yemişi yaʿnî köknâr gibidür. Baʿzılar 
bunı kazm-ı kureyş dedükleri [13] agaç nevʿidür dediler. Muhammed Temîmî dahı 
bu mazmûna muvâfık beyân etmişdür. Ve bi’l-cümle tabîʿatı hâr [14] ve ratbdur 
dediler. Kuvvet-i evvelîsi ve kuvvet-i sâniyesi müsahhindür yaʿnî kızdurıcıdur ve 
yübûseti [15] dahı kemâldedür yaʿnî gâyet kurudıcıdur. Gögüsde ve cigerde zah-
metleri olanlara ve rebv ʿilleti [16] olanlara sanavberün yemişi ki köknârdur, gâyet 
muvâfıkdur. Yalınuz yiyeler ve ʿasel ile [17] dahı yiyeler. Eger harâretlü ʿillet ise şeker 
ile yiyeler. Menîyi dahı artturur, bâha fâʾide eder, [18] husûsan sîsâm dahı katalar. Ve 
iki nevʿ sanavberün yemişini habbü’s-sanavber deyü hâ bâbında [19] zikr eylemişdür. 
Ve bi’l-cümle sanavberü’z-zeker yaʿnî erkek sanavber dahı vardur, anun dahı ta-
bîʿatı [20] buna karîbdür. Anda dahı nevʿan bu hâssalar vardur, ammâ yemişi olmaz, 
agacı ve yapragı ve kabugı ve kozagı [21] kızdurıcıdur ve kurudıcıdur ve üvez agacı 
dahı bu nevʿdür derler.

M E t İ N 555

www.tuba.gov.tr



Sınâr: Çenâr agacıdur. Dâl [22] bâbında dülb deyü zikr olınmışdur.

San Vîr1123: Yemen lisânı üzeredür, bir samgdur. Mürr dedükleri [23] samga benzer, 
Yemen’den gelür. Ekser yaralara istiʿmâl ederler ve ishâli keser. Bu samgun [24] şekli 
huzzaz samgı vardur, hûlân derler, ana dahı benzer. Ve baʿzı hayvânlarun arkasın-
da [25] hâsıl olan ʿakûr dedükleri kurtlara sürseler giderür ve yaramaz çıbanlara ve 
yaralara [260a] [1] sürseler ıslâh eder. Ve İbni Baytâr sâhibi bu devâyı ben eyle-
düm, der. Bevlü’l-iyyelden [2] eyledüm der. Şeyh Dâvud kavli üzere bunun tabîʿatı 
üçüncüde hâr u yâbisdür. [3]

Sanîn: Bir ot ismidür. Nefh içün nâfiʿdür, ammâ müstaʿmel degildür.

Sandal: Sandal [4] agacı derler Türkî; çenden Fârisî; sanderâ Süryânî; felûrîkâ 
Rûmî; celû sekatâ Yûnânî; [5] felûrîkâ Hindî; ahmere1124 Yûnânî; cîdî Hindî; 
aminôs Lâtîn ve Efrencî. Sandal [6] üç nevʿ olur. Bir nevʿine beyâz sandal derler ve 
bir nevʿine kızıl sandal derler ve bir nevʿine [7] sarı sandal derler ki ʿûd-ı sandal dahı 
derler, ammâ ʿûd-ı sandal gayrıdur. Cümlesi istiʿmâl [8] olınur. Ekser Cezâyir bahri 
taraflarında biter, yapragı erik yapragı gibi olur derler. Baʿzılar [9] bu agacun içi 
kırmızı ve taşrası sarı ve kabugı beyâz olur derler. Ol [10] ecilden üç nevʿ sandal bir 
agaçdur derler. Muhammed Temîmî kavlince sandal agacı erik agacı [11] gibidür, 
gâyet berkdür. Kabugı beyâz ve içerüsi sarı reng ve dahı içerüsi kırmızı [12] olur, 
ammâ baʿzılar ak sandal gayrıdur ve kızıl sandal gayrıdur dediler ve ʿûd-ı sandal 
dahı [13] gayrı oldugı zâhirdür. Ve bi’l-cümle sandalun aʿlâsı tenâsırî1125 olup beyâz 
olmakdur [14] ve sarıya nevʿan mâʾil olmakdur. Ak sandalun tabîʿatı İhtiyârât kavli 
üzere [15] üçünci derecede bârid ve ikincide yâbisdür. Minhâc kavli üzere ikinci 
âhirinde bârid, [16] üçüncide yâbisdür. Kızıl sandalun tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere 
ikinci derecede [17] bârid ü yâbisdür. Minhâc kavli üzere dahı böyledür. Ve baʿzılar 
kızıl sandal ak sandaldan [18] ziyâde bârid dediler, hattâ bürûdeti üçünci derecede 
dediler. Ve’l-hâsıl cümle sandallarda [19] hâssiyyet-i evvel budur ki sudâʿa ve ha-
fakâna gâyet nâfiʿdür ve esmeden hâsıl olan emrâza [20] ve ciger harâretine ve agız 
harâretine ve miʿde zaʿfına ve yanmış safrânun harâretinden olan [21] hafakâna bunı 
suyıla sahk edüp miʿde üzerine tılâ ve yaku eyleseler [22] dahı muvâfıkdur. Ve gül 
suyıyla ve azacık kâfûr katup issi baş agrısına sürseler [23] giderür. Ve nûreye katsalar 
râyihasın keser. Ve ʿ ınebü’s-saʿleb veyâhûd hayyü’l-ʿâlem veyâhûd [24] semüz otı suyı 
ile veyâhûd tuhlüb suyı ile karışdurup nıkrîse yaku [25] eyleseler gâyet nâfiʿdür. Ve 
sandal yemek veyâhûd suyını veyâ şarâbını içmek kalbe ferah verür [260b] [1] ve 

1123 N. صن وير
1124 N. اهمره
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kuvvet verür. Ve cümle içerüde olan harâretlerün envâʿına sandal nâfiʿdür, illâ âvâzı 
[2] tutar ve lâkin nebât katsalar ıslâh eder. Bunun bedeli uşnedür. İbni Baytâr [3] kavli 
üzere dört dirhem ak sandalun mahkûkını iki dirhem anzurût katup [4] yumurda 
agıyla tulunlara dürtseler issi baş agrısın sâkin eder ve göze inen [5] nâzleyi giderür. 
Ve kızıl sandalı ʿınebü’s-saʿleb veyâhûd hayyü’l-ʿâlem veyâhûd semiz otı [6] veyâhûd 
tuhlüb suyıyla ezüp yürek ve miʿde zaʿfına ve sersâma ve issi isitmelere [7] ve issi baş 
agrılarına ve nıkrîs envâʿına sürseler fâʾide eder. Ve kızıl saksı [8] pâresi üzerinde 
ezüp gül suyıyla agızda tutsalar zahmetlerin giderür ve müferrih [9] maʿcûnlara ve 
hablara katsalar kalbe gâyet ferah verür. Ve eger sahk edüp zanbak yagıyla [10] göv-
deye ursalar sünükler kanamasın ve gayrı zahmetlerin gidere. Ve eger sandalun her 
kankı [11] nevʿi olursa bir çölmege koyup ve içine nîlûfer çiçegi koyup eger tâzesi [12] 
bulınmazsa kurusından koyup ve gül suyı katup ve su ile toldurup [13] isitme ve agır 
hastalıgı ve gayrı uyku getürmez şedîd hastalarun yanında tennûr [14] içinde kaynat-
salar anun buhârından ve râyihasından hastanun nevʿan uyhusı gele ve [15] sudâʿına 
fâʾide ede ve kuvvet hâsıl ede. Harâretlü hastalıklara gâyet nâfiʿdür. [16] Ve ol su 
içine gâhî dest-mâl ısladup hastanun burnına sürseler dimâgı [17] safâ ede ve kuvvet 
hâsıl olup râhata yüz tutup buhrânı ziyâde degil ise [18] uyhu getüre. Râzî kavli 
üzere sandalı kaynadup hammâmda bedene sürseler hıkke [19] ʿilletine müfîddür. 
Şerîf  kavli üzere eger bedene sürseler kezâlik isitmelere fâʾide [20] eder. Ve bedende 
hâsıl olan issi kan ʿilletlerine ki kurdeşeni ve humret ve devetabanı [21] dedükleri pûl 
pûl, kızıl kızıl çıkar, ve’l-hâsıl cümle issi ve harâretlü beden ʿilletlerine gülâb [22] ile 
kaynadup ve suvadup her-bâr sürseler müfîddür. Ak sandalun bedeli uşnedür [23] ve 
kızıl sandalun bedeli sâhib-i Takvîm ve İhtiyârat kavli üzere fülfüldür. Ve ʿûd-ı [24] 
sandal dedükleri baʿzılar sandal agacınun kökidür dediler, ammâ baʿzılar gayrıdur 
derler, meselâ ʿûd [25] agacı nevʿindendür derler. Ol takdîrce sandal ʿûdı [alup] saksı 
üzerinde ezüp [261a] [1] agız büsûrlarına gül suyıyla dürtseler muvâfıkdur ve sirke 
ile dahı bedende olan humrelere [2] nâfiʿdür. Sandal ʿûdı râyihalulara dahı katarlar 
ve sandal ʿûdı terleme ve agır hastalıklarında [3] derlemeyenlere ve hastalara tütsi 
eyleseler müfîddür, ziyâde nâfiʿdür, fi’l-hâl derlede. [4]

Sûfü’l-arz: Ogul otınun yabânîsidür. Yaramaz kokar. Üç nevʿ olur. Farâsiyûn [5] 
derler. Fe bâbında envâʿı zikr olınur.

Sûf: Yündür Türkî; peşm Fârisî; armâş fîr1126 [6] Yûnânî; mâllî Rûmî; izpûz Rûmî; 
hirî Kürdî; semer ʿİbrî; ʿamar1127 Süryânî; ane Hindî; [7] isbuyûs Rûmî; izbiyûs 
Lâtîn; ayzû pelyû ûmîzû1128 İspânya; gıres de [8] lâlen sevreje Fırânca; semar ʿİbrî. 

1126 N. ارماش فير 
1127 N. عمار 
1128 N. ايزو پليو اوميزو
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Ve keçi kılından ve tiftikden olan sûf  bu degildür, [9] anı şın bâbında şaʿr deyü zikr 
olınmışdur. Yün birkaç nevʿ olur. Her hayvânun [10] yüni bir nevʿdür. Ve kirlü sûf  ki 
koyun yapagınun arasında olan kire vesah [11] derler, ze bâbında zûfâ-yı ratb deyü 
zikr eyledük. Bu mahalde maksûd olan [12] yündür. Yün tabîʿatı hâr u yâbisdür. 
Aʿlâsı mülâyim olmakdur. Yanmış yün tabîʿatı [13] üçünci derecede yâbisdür ve 
müceffifdür. Ve yün yakmasınun sanʿatı ibrişîm yakdukları [14] gibidür, meselâ bir 
bardaga koyup ve üzerine bir delük tabak koyup âteşe [15] yâhûd tennûra koyalar, 
içinde yün yana. Yanmış yün cümle yaraları ve çıbanları [16] kurıdur ve lahm-ı zâʾi-
din yer. Ve yanmamış yün ki kirlü ola yaʿnî yunmamış ola, zeyt [17] ve sirke ve şarâb 
ile ısladup cerâhatlar ibtidâsına ursalar ve kara bere dedükleri [18] darbdan olan âsâ-
ra dahı nâfiʿdür. Ve gül yagı ve sirke ile sudâʿa ve göz agrılarına ursalar [19] giderür 
ve cümle aʿzâ agrısına dahı nâfiʿdür. Ve yünden eger makrame eger şâl dedükleri 
dest-mâller [20] olur, sefere ve yabâna gidenler boyunlarına sarsalar kûlunc zahmeti 
görmeye ve sovuk kâr [21] kılmaya ve yayan yürüyen kimesne boynına sarsa yorıl-
maya. Eger göyinmiş yüni yuyup [22] göz edviyelerine katsalar gâyet muvâfıkdur. Ve 
yün esbâb giymek bögrege ve cigere [23] nâfiʿdür, ammâ kuzı yüni dahı yegdür. Ve 
yünden eyledükleri ipi yaʿnî urganı yavuz sıgırlar [24] dizlerine baglasalar yavaş ola. 
Ve koyunun henüz soyılmış derisini yünile sovuk [25] almış kimesnelere ve gövdesine 
düşmeden veyâ darbdan veyâ âher şeyʾden halel gelse [261b] [1] fi’l-hâl bütün 
gövdesine koyun derisini dahı sovumadan sarsalar ifâkat [2] bula. Sûdân vilâyeti 
içinde bir kimse hasta olsa fi’l-hâl böyle ederler. Ahşamdan [3] deriye sararlar, seherî 
bi-ʿinâyeti’llâh maslahatına giderler. Ve Türkçe sof, tiftik dedükleri [4] keçi kılından 
olana derler. Sin bâbında şaʿr deyü zikr olınmışdur.

Sûtala: Pazu ve pancar nevʿidür, [5] sarusıdur. Sin bâbında silk deyü zikr olınmış-
dur, ammâ silk pazuya dahı [6] derler. Meselâ kızıl pancardur ki silkü’l-ahmer derler. 
Şeyh Dâvud sûtala sûtar deyü tahrîr [7] eylemiş. Şevender dahı derler. Cümle bu 
isimler pancar ve çügündür demek olur.

Savrâ: Keler nevʿindendür [8] derler. Ümm-i cebîn dedükleri hayvândur derler. 
Baʿzılar keler nevʿindendür, ammâ ol ümm-i cebîn dedükleri [9] degildür derler. 
Muhammed Temîmî kavli dahı böyledür. Bunun envâʿı vav bâbında vazag [10] deyü 
zikr olınur.

Sûfü’l-bahr: Deniz yosunıdur, ammâ bu diyârlarda ve bu diyârlarda olan [11] de-
niz yosunı degildür. Baʿzılar riʾetü’l-bahr ve fercü’l-bahr dedükleri deryâ üzerinde 
olan yelmeşik [12] ve yapışkan bir şeyʾdür derler. Ammâ İbni Baytâr maşrık deryâ-
sında ve bilâd-ı Rûm’da ve magribde [13] Kayrevân ilinde İskâkis vilâyetinde olur, 
âdem eli kadar bir sadef  gibi şeyʾdür, der. [14] Ve baʿzılar deryâya yakın yerlerde 
taş üzerinde tuhlübü’l-mâʾ dedükleri deniz yosunı [15] gibi bir şeyʾ olur baʿde deryâ 
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koparur, bulurlar, deryâ üzerinde olur kıyâs ederler, [16] ammâ taş üzerinde olur 
derler. Baʿzılar canlu hayvândur derler. Bu nevʿini issi nıkrîse [17] urdılar, nefʿ verdi. 
Müşâhade eyledük.

Su yagı: Bunı Hamîd ilinde bir derede olur [18] derler ve ol derenün tagında 
mûmiyâ-yı maʿdenî dahı olur derler, baʿîddür. Esahh olan [19] mûmiyâ-yı maʿdenî 
oldur ki Fârisîde bir tagda olur bir magara vardur, andan [20] mûmiyâ-yı maʿdenî 
dedükleri ol tagdan tamlar. Altun maşrapa içine tamlar. Ol vilâyet şâhı [21] anı alup 
andan Rûm’a dahı münteşir olur derler. Ammâ bu su yagı dedüklerine ʿArabda [22] 
yine su yagı derler ve baʿzı vilâyetlerde dühnü’l-mâʾ dahı derler. Dal bâbında dühn 
deyü zikr [23] olınmışdur, ammâ mûmiyâ-yı maʿdenî budur ki diyenler içün dahı 
mim bâbında mûmiyâ-yı maʿdenînün [24] ahvâli zikr olınmışdur.

Sûtar: Şevenderdür yaʿnî çügündür ki ana çugundur ve pancar dahı derler. [25] 
Sûtala deyü henüz zikr olındı, ammâ sûtar Şeyh Dâvud kavli üzeredür.

Sahr: Enârdur. [262a] [1] Rummân deyü re bâbında zikr olınmışdur.

Sahbâʾ ve Sahbâ: Şarâba derler. Hı bâbında hamrun [2] envâʿı ve efʿâli zikr 
olınmışdur.

Sîr: Bir kılçıksız balıkdur. Bundan balık yahnîsi [3] ederler. ʿArabda buna sahnâ 
derler. Bâb evvelinde sahnâ deyü zikr olınmışdur. [4]
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H A R F Ü ’ Z - Z A D

Zâl: Sedir agacıdur ki yemişine nabk ve ʿArabda semerü’s-sedr derler, Fârisîde 
[5] künâr derler ve baʿzılar berrî nevʿine hadîdü’ş-şevk derler. Tallarda biter. Sin 
bâbında sedir [6] deyü zikr olındı ve yemişine nabk dahı derler, nun bâbında nabk 
deyü zikr olınur. Ammâ [7] tagda biten dikenlü nevʿi berrî nevʿidür. Ammâ bôstânî 
nevʿinün yemişine nabk derler. [8] Fârisîde künâr derler. Bagdâd’da çok olur derler.

Zaʾn: Koyundur. Eti keçi etinden [9] aʿlâdur ve bundan hâsıl olan kan ve kuvvet 
gayrı etlerden olmaz. Sovuk [10] mizâclu kişilere dahı fâʾide eder, illâ kuzı eti koyun 
etinden yâbisdür. Sevdâvî [11] mizâca ikisi dahı muvâfıkdur. Gerçi sıgır etini yaz 
günlerinde dahı yeseler muvâfıkdur, [12] sovuk tutar, ammâ sevdâvî mizâca sovuklıgı 
teʾsîr etmeyüp sevdâsın artturur. [13] Eger basdurmasın veyâhûd tuzlu bişmiş ve 
kadîd dedükleri kurımış etini birkaç [14] gün yeseler lâ-büdd sevdâvî emrâzı artturur. 
Andan yaramaz ve çirg kan hâsıl olup [15] ve rûh murâd üzere devir edemeyüp 
bir ʿuzvda elbette bir fâsid yara ve çıban [16] hâsıl olup çok elem çekdürür ve havf 
vardur ki âkile hâsıl olur. Ve’l-hâsıl [17] sevdâvî mizâca koyun ve kuzı münâsibdür. 
Ve koyun eti suyına etibbâ merakü’l-lühûm [18] derler, gâyet kuvvet verür ve âde-
mi semürdür ve lâkin perhîz eden hastalara vermeyeler. [19] Kuzı eti suyını dahı 
vermeyeler, meger nâkihîn olalar yaʿnî hastalıkdan kalkmış olalar. [20] Ve kuzı etini 
göyündürüp ve iki şakk edüp yılan sokdugı mahalle ursalar fâʾide [21] eder ve eger 
şarâbla karışdurup kuduz it taladugına ursalar fâʾide eder. [22] Ve külini göz akına ve 
behaka sürseler müfîddür. Ve ödini eger ayı ödi ve eger sıgır ödi [23] istiʿmâl olınacak 
yere bunı istiʿmâl eyleseler anlara bedel olur. Ve kanını gaşy olan [24] kimesnelere 
sirke ile ursalar nefʿ verürler ve şirâ ʿilletine ve sigillere ursalar dahı [25] münâsibdür 
ve ana benzer artık etleri giderür. Ve eger erimiş mûm ve gül yagıyla karışdurup 
[262b] [1] od yanugına ursalar dahı müfîddür. Koyun etinün tabîʿatı Şeyh Dâvud 
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kavli üzere [2] ikinci derecede hâr ve üçünci derece evvelinde yâhûd ikincide ratb-
dur. Sâʾir etlerden muʿtedildür. [3]

Zabuʿ u ʿ arcâ: Sırtlan derler bir hayvândur Türkî; andık kurdı Türkî ve yallu kurd 
Türkî; keftâr [4] Fârisî; beznâ1129 Süryânî; lîkvâ sekâvî atripô1130 Rûmî; fesmîhûr1131 
Yûnânî; heftâr [5] Kürdî; ûtlat1132 Berberî; sahâr1133 Lâtîn; hasal1134 ʿİbrî; haffâr, 
hafsata1135; ümm-i hayvân [6] künyet; ümm-i saygam künyet; ümm-i tarîk künyet; 
ümm-i ʿâmir künyet; ümmü’l-kubûr künyet; [7] erkek sırtlana ebû ʿâmir künyet; ebû 
kelâde künyet; ebû heytel künyet. Bu hayvânun [8] eti issidür, it eti gibidür. Fûles 
kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür. [9] Eger bunun yanına varan bunda 
[yokdur], bunda yokdur deyü varup baglasa aslâ [10] vahşîlık etmez derler. Bunun 
fercin muhabbet içün götürürler. Eger bunı bişürüp [11] suyını torak otı ve nohûd 
ile nıkrîse ve vecaʿ-ı mafâsılı olanlar ve siniri büzilenler [12] bu suyun içine birkaç 
defʿa girseler fâʾide eder ve içerüde olan yeller içün bunun [13] kezâlik buhârına 
otursalar yelleri tagıdur. Eger bir kimesne eline ebû cehil karpuzı alsa [14] andan 
bu hayvân kaça. Ve bunun dişini götüren kimesnelere it urmaya. [15] Eger bunun 
kanından iki kaşık içürseler kılları dökilen kimesneye fâʾide eder. [16] Eger ödini 
ukhuvân yagıyla eridüp bakır kapda üç gün turup andan gözde olan [17] beyâz dâne 
ki göz bebeginde olur, her ayda iki defʿa ana tılâ eyleseler ol beyâz [18] dâneyi zâʾil 
eder ve ol yag her ne kadar eski olursa ol kadar fâʾidesi ziyâde [19] ola. Eger ödini 
arslan yagıyla yüzde olan kelefe sürseler kelefi giderüp [20] mücellâ eder ve yalınuz 
ödini göze sürme gibi çekseler gözi rûşen eder. Ve baldırınun [21] iligini zeyt-i infâk 
ile nıkrîs içün tılâ eyleseler nâfiʿdür. Eger derisini hâmile ʿavrat [22] karnına baglasa 
oglancıgı hıfz edüp düşürmekden havf  etmeye. Eger bunun [23] derisinden kile yâ 
ölçek edüp veyâhûd kileye derisin mıhlasalar ve cümle tohm [24] edecekleri bununla 
ölçseler ol tohummlar ol yıl âfetden emîn ola. Eger derisinden [25] çanak ya kadeh 
edüp kuduz it talayan kimesnelere andan su içürseler ziyân [263a] [1] etmeye. 
Sâhib-i Câmiʿ kavli üzere eger bunun koltugı altı derisin yakup [2] zeyt ile bişürseler 
maraz-ı ubneyi zâʾil eder. Ve sırtlanun ʿâdeti budur ki bir yıl [erkek] [3] olur ve bir 
yıl dişi olur, zîrâ bu hayvânun kuyrugı altında bir hatt vardur ne [4] erkek ve ne dişi 
idügi ve endâmı bellü degildür. Her-bâr ki birbiriyle çiftleşmek lâzım [5] gelse ol 

1129 N. بزنا 
1130 N. ليقوا سقاوى اترپو 
1131 N. فسميهور 
1132 N. اوطلت
1133 N. صهار 
1134 N. حسل
1135 N. خفصته 
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hatt açılup cemʿ olurlar. Erkegi kezâlik bir yıl böyle olur derler, hattâ [6] tavşan dahı 
böyledür derler. Cümle hayvânlara muhâlifdür, eger it dîvâr veyâ tam üzerinde 
[7] tururken ittifâkı sırtlan ol mahalden geçüp gölgesi kelbün gölgesine berâber [8] 
olmak iktizâ eylese kelb ol tamdan yâhûd dîvârdan düşüp sırtlan anı [9] alup yer. 
Eger sırtlan ödini gözde biten kılları kopardukdan sonra sürseler [10] gayrı zâʾid kıl 
bitmez. Gece sırtlandan cümle hayvânlar karşu komazlar, kaçarlar. İbni Baytâr 
kavli [11] üzere mâlîhûlyâlu kimesnelere bunun kanından içürseler müfîddür. Sırt-
lanun diri [12] iken sag elin derisin bile götürseler ekâbir yanında hürmetlü olalar. 
Sâhib-i Takvîm [13] kavli üzere ak cigere ve gögse zararı vardur, illâ buyan balı ve 
kesîrâ ıslâh eder. Eger bunun [14] iligini insan üzerine baglasalar ol kimesneye uyhu 
galebe eyleye. Kazvinî’nün [15] ʿAcâyib-i Mahlûkât’da der ki eger bunun yüregini 
oglancıklar götürseler zekî olalar. Eger bunun [16] iç yagın her kim kaşına sürse ol 
kimesne gâyet mahcûb ola. Eger fercini mahmûmlar [17] baglasalar hummâları zâʾil 
ola. Bunun derisinden tavşan bogazına bir [18] pâresin baglasalar kelb ve tâzî ol 
tavşandan kaçar ve ana varmazlar. [19] Sâhib-i Takvîm Dîskûrîdûs kavli üzere bu-
nun dişini yakup ve sahk edüp [20] südi ile karışdurup gölgede kurıdup müteharrik 
dişlere sürseler nefʿ [21] verür. Eger bunun azı dişlerin yakmadan dögüp ve sirke ile 
karışdurup [22] çıkarmak iktizâ eden diş üzerine kosalar âsânlık ile çıka.

Zabb: [23] Keler Türkî; ʿazâye ʿArabî; sûmsâr Fârisî; ʿızâ ʿArabî; mâlîs garî1136 Sür-
yânî; halûn [24] sagron Rûmî; câmlegayûn1137 Süryânî; kırôkôrdile Rûmî; efûyûtâ-
mis Yûnânî; harsalîn1138 [25] Lâtîn; efrîm1139 Berberî; semâmîzî Rûmî; lâsertâ Lâtîn; 
haydeş Mâcar, Nemse; lâgartîşe [263b] [1] İspânya; atâkâ ʿ İbrî; sepâ Lâtîn; ebû hisl 
künyet. Şeyh Dâvud kavli üzere [2] zabb dedükleri keler, verel ile hardûn beyninde 
bir hayvândur. Kuyrugı kısacık [3] olur. Ammâ kelerün nevʿi çokdur, vav bâbında 
verel deyü zikr olınur ve hâ bâbında hırbâ [4] bir nevʿi dahı zikr olınmışdur. Zabb 
dedükleri keler dahı verel kelerine benzer, lâkin ʿArab [5] sahrâsında çok olur. Aʿlâsı 
orta olmakdur yaʿnî ne büyük ne küçük [6] ola. Tabîʿatı Huneyn kavli üzere, eti verel 
kelerinden ziyâde hâr u yâbisdür. Bunun [7] eti şehvet-i cimâʿı artturur ve necesi 
göze su inmek ibtidâsına nâfiʿdür. İbni [8] Mâseveyh kavli üzere bunun eti, dikeni ve 
kılçıgı cezb edüp çıkarur. [9] Eger bunı dögüp ok demreni girdügi mahalle ursalar 
çıkara. Râzî kavlince gözün [10] ibtidâ su inmesine eşyâf-ı merâret ile karışdursalar 
nefʿ verür ve dahı [11] südedine ve seyline ve intişârına dahı nâfiʿdür. Eger necesini 
ʿasel ile içseler [12] ahlât-ı bârideden pâk eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere cigeri ve 

1136 N. ماليس غرى
1137 N. جاملغيون 
1138 N. حرصلين
1139 N. افريم
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miʿdeyi ve talakı ve öykeni [13] dahı kavî eder. Gögüs agrısına dahı fâʾide eder, nefʿi 
ziyâdedür.

Zaby: Geyikdür. [14] Gayın bâbında gazâl deyü tafsîl olınmışdur.

Zabr: Şeyh Dâvud kavli üzere yabân [15] hevîcidür. Cim bâbında cezer-i berrî deyü 
zikr olınmışdur.

Zabiyye: Baldırandur. Muhammed Temîmî kavli [16] üzere şevkerândur. Şın 
bâbında şevkerân deyü zikr olınmışdur.

Zacâc: Bir agaç [17] samgıdur. ʿAmmân zemîninde Kahvân nâm tagda olur derler. 
Bir beyâz samgdur. Hattâ bununla [18] esbâb yurlar, gâyet pâk eder imiş ve ol diyâr 
halkı başların dahı [19] ekser bununla yurlar. Ol samgı aldukları agaç bân agacına 
benzer, yemişi siyâh mersîn [20] yemişi gibi kekredür, lisânı burar derler. Bu emkine-
de müstaʿmel degildür.

Zacʿ: Bir agacdur. [21] Dört budaklu olur. Suyını alurlar, tahrîk-i bâh içün muvâfık-
dur derler. Müstaʿmel [22] degildür.

Zadc: Baʿzılar bakla-ı yemânîdür derler, be bâbında zikr olınmışdur. Baʿzıları 
yarpuzdur [23] derler.

Zarv: Sakız agacıdur, mastakî agacınun bir nevʿidür, sakızı acı ve hurde [24] olur 
Türkî; dıraht-ı zarv Fârisî; zarvâ Süryânî; fitâslîş1140 Rûmî; fizûfiş1141 [25] Yûnânî; 
lentiskûs Lâtîn; mânâvâr vibrâ1142 İspânya; lentiska Fırânca; sarî1143 ʿ İbrî; [264a] [1] 
amtar1144 Yûnânî; nebdelet1145 Berberiyye; iskenş1146 Afrîkî; tavfah1147 ʿ İbrî; esteng1148 
Efrencî; matarfûfâ 

[2] Yûnânî; lîgaşke1149 Lâtîn; sithû dendrô Rûmî; lînâ de masdik1150 
Efrencî. Muhammed Temîmî sakız [3] agacıdur, der ve lâkin yemişi olan mastakî 
agacı bir nevʿ olur. Baʿzılar bu samgdur derler, [4] Yemen’den ve Kaʿbe’[den] ge-
lür derler. Ekser ihtimâldür ki sakız agacınun bir nevʿi ola. Ve Rûm ve Firenk [5] 

1140 N. فتاثليش 
1141 N. فضوفش
1142 N. ماناوار وبرا
1143 N. صرى
1144 N. امطر
1145 N. نبدلت
1146 N. اسكنش
1147 N. طوفح
1148 N. استنك
1149 N. ليغشكه
1150 N. لينا د مصدق
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tabîblerinün musavver kitâblarında zarv agacı sakız agacınun bir nevʿidür, der. [6] 
Bu agacun sakızı hurde ve acı olur derler. Ve İhtiyârât sâhibi dahı meneviş [7] agacı 
nevʿindendür demiş. Vâkıʿada sakız agacı yaʿnî mastakî agacı nevʿindendür, [8] zîrâ 
musavver kitâbda asıl sakız agacı budur demişler. Kitâb müʾelliflerinün vilâyetinde 
[9] sakız olmaz, ihtilâf  eyleseler câʾizdür. İbni Baytâr sâhibi der ki zarv agacı [10] 
bellût agacı gibi olur ve yemişi salkım salkım olur der. Vakti erişdükde yapragı [11] ve 
yemişi kızıl olur, bu takdîrce yine sakız agacı nevʿinden olmak lâzım gelür. Ammâ 
[12] baʿzılar zarv agacı Yemen taglarında olur, bellût agacına benzer ve samgına 
kemkâr derler, [13] kuvveti lâden kuvvetine benzer demişler. Ve’l-hâsıl zarv agacı 
sakız agacı nevʿindendür. [14] Ve Muhammed Temîmî mastakî şeceridür deyü tasrîh 
edüp tabîʿatı üçüncide hâr ve evvelde yâbisdür [15] der. Ve İbni Baytâr kavli üzere 
ikinci derecede hâr, evvelde yâbisdür. İhtiyârât [16] kavli üzere üçüncide hârdur, 
evvelde ratbdur. Mücellâ ve muhallil ve mücezzibdür, hattâ bedenün ʿumkından 
[17] cezb eder. Yagınun kuvvet-i ʿâkilesi vardur yaʿnî yürek boşansa tutar [18] ve bal-
gamî yelleri tagıdur ve kabz eder ve agrılarına fâʾide eder ve sancu ʿilletine dahı 
müfîddür, [19] hem içüp hem tılâ edeler, agız agrısına dahı müfîddür. Eger yapragını 
yagı ile bişürüp [20] kulaga tamzursalar agrısın sâkin eḍer ve eger su ile kaynadup 
ol sudan [21] mazmaza eyleseler diş diplerin muhkem edüp balgamı zâʾil eder. Eger 
budaklarınun ucından [22] kaynadup suyından yigirmi dirhem içürseler balgamı 
güçle kusdura. Eger bunun [23] külinden sünnet cerâhatine ve gayrı cerâhatlere ek-
seler bitüre. Bunun samgından [24] mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür. Bundan 
çok istiʿmâl olınsa baş agrısı getürür, [25] illâ gül yagı ve kâfûr ıslâh eder. Bunun 
bedeli butmdur ve Yemen zarvısınun bedeli Endülüs [264b] [1] zarvısıdur. Ve sâ-
hib-i Takvîm kavli üzere budagınun küli kirpikleri bitürür. [2] Bunun yagı mesâneyi 
ve bögregi kızdurur, bevli idrâr eder ve taşları tagıdur [3] ve yemişi istitlâk-ı batna 
nâfiʿdür. Yagı miʿde ve gayrı şişlerine cümle nâfiʿdür. Ve suyı [4] bevâsîre müfîddür, 
ammâ miʿdeye zarar eder, illâ tabâşîr ıslâh iḍer.

Zarb: Büyük [5] kirpidür Türkî, oklı kirpi Türkî; atar kirpi Türkî; şeyhem lügat-ı 
Hemedân; düldül ʿArabî; [6] ârî Berberiyye; iskôrcûpe Lâtîn; ısıkârôhîrô Rûmî; 
ignûs tereszes1151 [7] Lâtîn; higel Mâcar, Nemse; erîzô İspânya; erîzzôn Efrencce; 
kipôs ʿİbrî; tesî [8] Fârisî. Zarb dedükleri hayvân kunfuzun yaʿnî kirpinün büyük 
nevʿidür. Baʿzılar [9] küçük nevʿi demişler ammâ degildür, zîrâ küçük nevʿi okların 
atmaz, büyük nevʿi okını [10] atar, hattâ gece ile bir yere bir karaltu veyâhûd bir 
siyâh çul pâresi asakorlar, yol üzerinde [11] geçmek isteyüp karaltuyı görüp okların 
atar, vâfir bulurlar. Bunun eti [12] hâr u yâbisdür. Eger etini yeseler nıkrîse nâfiʿdür 

1151 N. اكنوس ترسزس
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ve kanın dahı nıkrîs içün uyluklarına [13] yaku edeler, mücerred ayak nıkrîsine nefʿi 
ziyâdedür. Ve eger bunun ile bedeni latûh eyleseler [14] beden kirin ve kelefin gide-
rür ve cilâ verür.

Zarʿ: Hayvân memesidür. İnsân memesi zikr olındukda [15] se bâbında sedy deyü 
zikr olınmışdur. Şeyh Dâvud keymûsı eyü degildür der.

Zarm: Karabaş [16] çiçegi ve karakan ve berekan dahı derler. Ûstûhutûs deyü elif 
bâbında zikr [17] olındı.

Zarîʿ: Bir dikenlü otdur. Kaʿbe yolında ve deniz kenârında çok olur, bir agulu [18] 
otdur derler. Yaşına şîrve ve kurusına zarîʿ derler. Kedi tırnagı gibi olur. [19] Hayvân 
yemez. Fârisîde sepzeh ve Efrencîler kerûmâ1152 ve Lâtîn lebedmâr derler. Deryâ 
kenârlarında [20] olur bir otdur. Eger bunı suyla bişürüp içinde otursalar mafâsıl 
agrılarına [21] fâʾide eder. Ve kurusın eger buhûr eyleseler zükâmı giderür ve kurusın 
hammâmda hıkkeye [22] ve yaş uyuza sürseler ve yusalar giderür. Şeyh Dâvud kavli 
üzere tabîʿatı ikinci [23] derecede hâr u yâbisdür.

Zurûʿü’l-kelbe: İsm-i ʿArabîdür ve ism-i Yemenîdür. Mekke taglarında [24] olur, 
ehl-i Yemen zakkûm derler. Ze bâbında zikr olınmışdur.

Zırsü’l-ʿacûz: Demür dikenidür. [25] Hâ bâbında hasek deyü zikr olındı.

Zaşmelîs1153: Kerdeme nevʿindendür. Cırcîr deyü cim bâbında [265a] [1] zikr 
olındı.

Zagâbîs: Küçük hıyârdur. Zugbûs derler, ammâ zagâbîs bir şeyʾ [2] dahı derler ki 
yer altından helyûn köki gibi olur ve yer altında olan ekşi ve yer üstinde [3] olan tatlu 
olur. Eger bunı kurutsalar yelleri tagıdur, nâfiʿdür.

Zugbûs: Küçük [4] hıyâra derler ve helyûn köki gibi bir otdur, henüz zikr olınmış 
idi. Ammâ zugbûs [5] hâm, küçük karbûza dahı derler. Fârisîde harbuze-i nâ-resîde 
gibi ki Şîrâz’da [6] högüyek derler. Hı bâbında hasaf  deyü zikr olınmışdur.

Zafâyirü’l-cinn: Baldırıkaradur. [7] Su sünbüli derler. Persiyâvşân deyü zikr olın-
mışdur.

Zıfdaʿ: Kurbagalarun [8] envâʿıdur Türkî; çagz Fârisî; vezag Fârisî; gûk Fârisî; 
bek Şîrâzî; averdaʿâ1154 [9] Süryânî; fâtrâkâ Rûmî; fûrûzîs Yûnânî; sâtôfâ Yûnânî; 

1152 N. كروما
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ʿardaʿânye1155 Süryânî; [10] garek Fârîsi; nâhrût Berberiyye; dîlk Hindî; vâtrâkôs 
Rûmî; rânâ Lâtîn; [11] fırôsk Mâcar, Nemse; rânâs İspânya; rânîte Fırânca; sıfardâʿa 
ʿİbrî. Kurbaga [12] çok nevʿ olur, büyük ve orta ve küçük olur. Ve yer kurbagası 
dahı olur, [13] yeşil, alaca, büyük olur, zehr-nâkdur. Rûmîler ana vâtrâkô fâmâkriyâ 
derler, [14] Efrencîler rûsyûs derler. Bununla etibbâ ʿilâc etmezler. Hemân bunun 
külini zifte [15] karışdurup el ve ayak yaruklarına sürerler ve baʿzılar tâzesini sigil-
ler üzerine [16] sürerler. Geldük maksûd olan su kurbagasına ki tabîʿatı Dımışkî ve 
sâhib-i Takvîm [17] kavli üzere bârid ü ratbdur. Eger yakup içerlerse kabz eder. Ve 
eger etini yedürseler [18] ısırıcılar ısırdugına müfîddür, ammâ tuz ve zeyt ile bişürüp 
cüzâm olanlara dahı [19] nâfiʿdür. Ve yanmış etini dâʾü’s-saʿlebe tılâ eyleseler müfîd 
ve külini turmayan kan [20] üzerine ursalar kanı tuta. Ve kurbagayı ʿakreb ve gayrı 
ısırıcılar ısırdugı [21] yarasına kosalar müfîddür. Ve zehr-nâk nevʿin eger hayvân 
ot arasında [22] yerse dişlerin ihtimâldür ki düşüre, kuvvet-i câzibesindendür. Eger 
derisin [23] veyâhûd bütün yarup ok ve diken batdugı yere ursalar taşra çıkarur. [24] 
İsicak olmagla kuvvet-i câzibesin ziyâde mübâlaga hikâyet etmişlerdür. Eger [25] ye-
şil kurbaganun yagını dişe degürseler dişler çıkarur. Eger yeşil kurbagadan [265b] 
[1] hatâen yeseler gövdeyi şişirür ve levni dönüp menîden eser kalmaz baʿde öldürür. 
[2] Ve’l-hâsıl yeşil, zehr-nâk kurbagadur. Ve bir cins su kurbagası vardur, kızıl olur, [3] 
bunlar zehr-nâkdur, bu nevʿi dahı. Her kankı zehr-nâk kurbagayı yeseler issi su ile 
[4] ve ʿasel ile kayʾ etdüreler. Tamâm hiddeti sögündüreler baʿde hammâma girüp 
sikencübîn [5] içüreler ve isfîdâc çorbasın ve dârçînî yedürüp ve şarâb ve müselles [6] 
dahı nâfiʿdür, ammâ halâs oldukdan sonra elbette dişleri döker. Ve saru şekl agulu 
[7] kurbaga vardur. Eger ol kurbagayı yeseler ol dahı ibtidâ-yı ʿalâmeti iştihâyı keser 
ve [8] kursagı ekşidür ve levne fesâd verür ve gaseyân ve kayʾ ve agırlık ve agrılu ınç-
kıruk ve yürek [9] agrısı ve sancusı getürüp yukarıda bildürdigimüz üzere tedebbür 
ile halâs olursa [10] baldırı şişirür ve çıbanlar hâsıl olur. Eger kurbaga dilini uyumış 
kimesne göbegi [11] üzerine kosalar her bildügi haberi söyleye, ammâ bilmedügini 
söylemez. Eger kurbaga [12] kanını karınca hâyası ki ana karınca yumurdası derler, 
üzerine ol mikdâr nûşâdır ile tırâş [13] olmış mevziʿe ursalar gayrı kıl bitürmez. 
Ve bi’l-cümle su kurbagasını zeyt ile [14] bişürüp cüdâma verseler cüdâmlarun 
pân-zehridür. Ammâ içerüsini zaʿîf  [15] eder, illâ gül maʿcûnı ve selîhe ıslâh eder 
ve eger dişleri tahrîk etmeden havf  ederlerse [16] sâhib-i Takvîm kavli üzere şarâbla 
mazmaza edeler.

Zamh: Bir dikenlü agaçdur. Meselâ karaca [17] çaltu dikeni gibidür. Fârisîde net-

1155 N. عردعانيه
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meket1156 derler. Muhammed Temîmî müfredâtında tafsîl etmişdür, [18] ammâ bu 
emkinede müstaʿmel degildür.

Zımâd-ı mîlâtûs1157: İstiskâya nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde [19] görile.

Zımâd-ı ıstamhîkûn: Miʿde ve ciger ve talak sovuklıgına nâfiʿdür. Sanʿatı ma-
hallinde [20] görile.

Zımâd-ı hayyü’l-ʿâlem: Hiddetlü marazlarda miʿde ve yürek ve ciger harâretine 
nâfiʿdür. Sanʿatı [21] mahallinde görile.

Zımâdü’l-kasab: İshâle ve istirhâ-yı miʿdeye nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde [22] 
görile.

Zımâdü’t-tîn: Ciger harâretine ve issi şişlere nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile. 
[23]

Zımâd-ı zaʿfü’l-miʿde: Miʿdeyi sovudur dahı kuvvet verür. Sanʿatı mahallinde 
görile. [24]

Zımâdü’l-istiskâ: Miʿde sovuklıgına ve istiskâya nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde 
görile. [25]

Zımâdü’d-demâmîl: Çıban yakusıdur. Çıbanları oldurur ve açup akıdur. Sanʿatı 
mahallinde [266a] [1] görile.

Zımâdü’n-nıkrîs: Ayak agrısı yaʿnî ekâbir marazına yakudur. Nıkrîse ve issi şiş-
lere [2] nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Zımâdü’ş-şîrec: Miʿde agrısına ve berk şişlere nâfiʿdür. [3] Sanʿatı mahallinde 
görile.

Zımâdü’l-fıtk: Kasık yaruklarına, eger er ve eger ʿavrat nâfiʿdür. [4] Sanʿatı ma-
hallinde görile.

Zımâdü’l-cebr: Kemük kırıldugına ve yerinden ayrıldugına ve et [5] kesildügine, 
bunun gibilere nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Zımâd-ı kastâriyûn: Lakve [6] ve felce, göz agrısına ve baş ve şakîka agrılarına 
ve göz ve agız ve diş agrılarına [7] ve başdan göze inen nezelâta nâfiʿdür, tulunlara 
tılâ edeler. Ve kasık ve kavuk [8] üzerine tılâ olınsa bevli idrâr eder. Ve ʿakreb sokdu-
gına zımâd edeler [9] ve yürege zımâd ederlerse içerüde olan şişleri giderür. Sanʿatı 
mahallinde görile. [10]

1156 N. نتمكت 
1157 N. ميالطوس 
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Zavm: Ayvatana otıdur derler. Bâdrûc dahı derler. Be bâbında bâdrûc deyü zikr 
olınmışdur. [11]

Zavmurân: Baʿzılar zamîrân derler ki henüz zikr olınsa gerekdür. Ammâ İhtiyârât 
[12] sâhibi zamîrân deyü sâhib-i Câmiʿ sehv etmişdür, zamîrân yarpuz nevʿindendür, 
[13] der. Ve zavmurân ise bîd-i müşkdür ana behrâmec dahı derler. Behrâmec be 
bâbında zikr [14] olınur.

Zamîrân: Zamîrân dahı derler. Sâhib-i İhtiyârât şâhisferem-i şîrâzî [15] derler. 
Minhâc kavli üzere Endülüs lisânı üzere zavmurân derler, su yarpuzınun [16] bir 
nevʿidür, der. Yabân naʿnâsına benzer derler.
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H A R F Ü ’ T - T I ʾ

Tâlîsfer: Tâlîsfer, [17] tâlîfer dâr-kîse kavl-i ʿÂfıkî; Hind zeytûnı yapragıdur Türkî; 
tâlisper Fârisî; mâkar [18] mechûl; dârkilîse Yûnânî; tarapîlûn Yûnânî; pôst-ı zey-
tûn-ı Hindî Fârisî; [19] mâserû cümle Efrencî; mâser Lâtîn; derâzkîse1158 Yûnânî; 
fâkar1159 Yûnânî. Tâlîsfer [20] içün çok kîl ü kâl olmışdur. Müfredât ashâbı her biri 
bir nevʿ cevâb verüp [21] baʿzılar kuş dili otıdur dediler, baʿzılar besbâsedür dediler, 
baʿzılar Hindî tût [22] agacı kökinün kabugıdur dediler, baʿzılar Hindî bir agacun 
kabugıdur dediler. Ammâ Hind [23] zeytûnı yapragı idügi isbât olmışdur. Nihâyet 
Şeyh Dâvud der ki Hind’de zeytûn [24] agacı olmaz, ben ana taʿaccüb ederüm, der. 
Minhâc kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür, [25] baʿzılar üçüncide 
demişler ve İbni ʿİmrân kavli dahı böyledür, ammâ sâhib-i Takvîm ve ʿÎsâ kavli 
[266b] [1] üzere evvel derecede hâr u yâbisdür ve Mecûsî kavli üzere harâret ve 
bürûdetde [2] muʿtedildür ve ikincide yâbisdür. Râyihacigi vardur ve tuʿmında 
kekrelik vardur. Miʿde fâsid [3] olsa muvâfıkdur. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. 
Bagırsak yaralarına ve kan [4] tükürenlere ve yürekde olan artık ahlâta ve bevâsîre 
ve fâlice ve lakveye nâfiʿdür. [5] Sirke ile diş agrılarına ve agız sivilcülerine mazmaza 
etseler münâsibdür. Ve eger [6] suyından gâhî içseler ʿaklı saklar, nisyân getürmez. 
Takvîmü’l-Edviye’de Diskûrîdûs [7] kavli üzere bunun yigirmi dirhemine dört rıtl 
su katup âteşde [8] bir rıtl kalınca kaynadup andan içine beş dirhem eftîmûn ve iki 
dirhem [9] ayâric-i faykarâ katup bundan birer mikdâr içseler istiskâya ve fâlice ve 
lakveye fâʾide [10] eder. Fûles kavli üzere buna faykarâ katup cemîʿ sevdâvî emrâz 

1158 N. درازكيسه
1159 N. فاقر

www.tuba.gov.tr



içün içseler [11] gâyet müfîddür. Erbiyâsûs kavli üzere üç [dirhem] helîlec-i asfer ve 
bir dirhem kesîrâ [12] katup şeker ile aç karnına içseler safrâya ve yerakâna muvâ-
fıkdur. Tâlîsferün [13] öykene zararı vardur, illâ ʿasel ıslâh eder. Takvîm kavli üzere 
samg-ı ʿarabî ve kesîrâ [14] ıslâh eder. Takvîm-i Edviye kavli üzere buyan balı ıslâh 
eder. Tâlîsferün bedeli kendü [15] kadar ʿazbe ve yarım kadar besbâsedür. Baʿzılar 
kendü kadar sünbül ve yarım kadarı [16] sâdec demişler, baʿzılar kendü kadarı mukl 
ile übhül demişler. Tâlîsferde bir hâssa [17] dahı yazmışlar, eger bunı bir kimesne 
cimâʿ ederken agzında tutsa inzâli geç ve lezîz [18] eder demişler.

Tâhek: Tesbîh agacı yemişidür derler. Âzâd-dıraht deyü elif  [19] bâbında zikr olın-
mışdur.

Tâvus: Tekir1160 kuşı Türkî; ala kuş Türkî; gelin kuşı [20] Türkî; murg-ı bûkalemûn 
Fârisî; ebû’l-hüsn künyet; ebu’r-reşîd künyet; ebu’z-zîn [21] künyet; ahsenü’t-tayr ʿA-
rabî; pâvonî cümle Efrencî; pâvânî Rûmî; ebû’l-cins künyet; [22] ebû’l-berîş künyet. 
Eger bunun etini yagıyla kavurma gibi edüp ve suyını içseler [23] zâtü’l-cenb ʿilletine 
fâʾide eder. Eger etini ve yagını sezâb suyı ile ve ʿ asel ile [24] karışdurup yeseler miʿde, 
kûlunca ve agrılarun envâʿına müfîddür. Tâvusun eti [25] galîz ve yaramazdur. Yaz 
günlerinde bogazladukdan sonra bir gün bir gece ayagına taş baglayup [267a] 
[1] asakosalar, kış güni ise üç gün üç gece tura, ol takdîrce miʿdeyi [2] arıdup ve tez 
hazm olur. Ve issi miʿdeye tâvus eti nâfiʿdür. Eger tâvusı [3] bogazladukları gibi 
bişürseler eti bişmez ve muzır olur ve hazm olmaz. Etmegün hamîri [4] gelmeden 
bişürmedükleri gibi bayâd eylemeyince bişürmeyeler. Râzî kavli üzere tâvus [5] bir 
taʿâmda agu oldugın hiss eylese feryâd edüp ol taʿâm çanagınun üzerine [6] kanat 
açup ol çanagı kırmak murâd eder. Gelincik dedükleri hayvânda dahı bu hâssa 
[7] oldugın beyân etmişler ve kumrî kuşında dahı bu hâssa vardur derler. Kaf  [8] 
bâbında kumrî zikr olındukda hâssiyyeti dahı zikr olınur. Tâvusun kanını onılmaz 
yaralarun [9] üzerine anzurût ile bile sürseler veyâ kurıdup ekseler onıldur. Eger [10] 
kemügini sahk edüp yakup kelefe ve barasa tılâ eyleseler giderür. Eger etini ve ya-
gını [11] nohûd ve sogan ile bişürüp yeseler cimâʿı ziyâde eyleyeler. Ve beynisin ʿasel 
[12] ve sezâb ile içürseler kezâlik miʿde agrısına fâʾide eder, ammâ kanını içürseler 
[13] âdemi divâne eder. Eger ödinden bir dânk kadar ishâli olanlara içürseler hoş 
[14] edüp kabz ede. Ve etini baʿzı nüshada gördüm, gâyet mukavvî yazmışlar [15] ve 
diz agrılarına müfîddür demişler. Ve yagını sovuk urmış aʿzâya sürseler ıslâh [16] 
eder. Ve kemügini götüren kimesneye göz degmeye. Ve tâvusun pençesin oglan 
togururken [17] zahmet çeken ʿavratlarun uylugına baglayup yâhûd altında buhûr 
eyleseler âsân [18] togurup zahmet çekmeye.
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Târîfa: Habbü’s-selâtîn derler. Dal bâbında dend deyü zikr [19] olınmışdur.

Târatka: Habbü’l-mülûkdür. Mim bâbında mâhûdâne deyü zikr olınur. [20]

Tâlkûn: Bakır tûbâlinden düzerler bir terkîbdür. Mercândan ve sıgır bevlinden 
terkîb ederler. [21] Terkîbi birkaç vech üzeredür, meselâ agulu bakırdan olur, hattâ 
bundan minkâş [22] düzüp gözde ziyâde biten kılı bununla yolarlar, gayrı bitmez, 
bitdügi takdîrce [23] geç biter. Ve bu terkîbden âyine dahı düzüp sâhib-i lakveyi bir 
karanu ev içine kapayup [24] buna bakmagı dâʾim taʿlîm ederler. Tâlîkûn bir tabîbün 
adıdur, bu terkîbi ol düzmişdür. [25] Ammâ bir nevʿi dahı budur ki bakırı kızdurup 
yeşil sogan suyına birkaç defʿa baturup [267b] [1] ve andan tûbâl edüp ve sıgır ve 
âdem bevline kızmış iken bıragup birkaç gün [2] râyiha-ı fâside baglayup andan 
evvel bakırı sebîke edüp bunun gibilere [3] istiʿmâl ederler.

Tebâşîr: Tebâşîr-i Hindî Türkî; Hindî tebeşîr Türkî; tebâşîr Fârisî; [4] tabâşîrâ 
Süryânî; betûsfelûn1161 Rûmî; tabâşîrî Yûnânî; bi’l-hindiyye Yûnânî; [5] ispûdyû 
Rûmî ve Lâtîn ve Efrencî; kırânûnket1162 Mâcar, Nemse; tavâş ve tavâşîr [6] mechûl. 
Tebâşîr dârû-yı Hindî’dendür. Buna çok ihtilâf  etmişler. Ve kara karanfil oldugı 
[7] yerde olur derler ve baʿzılar eski kamışlarun içinde mânkûr gibi kurslar bulı-
nur [8] derler ve baʿzılar kamışun eskisi remâd gibi olup rûzgâr degdükce düşer, [9] 
bulurlar, alurlar der. Ve baʿzı müfredât ashâbı Hind kınâsınun külinden olur, [10] 
rûzgâr tokınup yanar, kül içinde bulınur derler. Aʿlâsı hafîf  ve beyâz olmakdur. [11] 
Tabîʿatı üçünci derece bârid ve ikincide yâbisdür, baʿzılar ikinci derecede yâbidür 
dediler. [12] Dımışkî kavli üzere ikincide bârid ve üçüncide yâbisdür. Mesîh kavli 
üzere üçüncide [13] bârid, ikincide yâbisdür. kabz ve tahlîli vardur. Miʿdeye ve agız 
agrısına nâfiʿdür [14] ve issi göz agrısına nâfiʿdür ve issi hafakâna ve miʿdeye safrâ 
tagallüb edüp andan [15] hâsıl olan gaseyân ʿilletine müfîddür, kalbe kuvvet ve ferah 
verür ve safrâyı dökilmege [16] komaz ve ʿataşı teskîn eder ve issi hummâlara fâʾide 
eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti nısf  [17] dirhemdür, ammâ öykene zararı vardur, illâ 
gül suyı ıslâh eder. İhtiyârât kavli üzere [18] bâha zararı vardur, illâ mastakî ve enîsûn 
ıslâh eder. İbni Baytâr kavli üzere bunı [19] suyla ezüp içürseler eski hummâlara 
ve susuzlıga ve melûllıga ve yalınuz esneyenlere [20] fâʾide edüp rûha ferah verür. 
Bunun bedeli ʿusâre-i lıhyetü’t-teysdür. Baʿzılar bunun [21] bedeli üç vezni kadar 
hıyâr-zeh tohmı içidür ve dört vezni bezr-i katûnâdur ve dahı [22] demişler ki bunun 
bedeli yanmış kâgıd-ı mısrîdür ve dahı demişler ki bunun bedeli kâsnî [23] tohmıdur 
ve yarım vezni sandaldur.

1161 N. بطوسفلون
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Tabâr: İhtiyârât kavli üzere büyük kırmızı encîre [24] derler.

Tubbâk: Gâfis nevʿindendür derler. Gayın bâbında zikr olınur.

Tabaka: Bir agaç yapragıdur [25] derler. Endülüs lisânı üzeredür ve Berberiyye 
lisânı üzere terhelân ve terhelâ dahı derler [268a] [1] ve te bâbında zikr olındı. Bu 
agaç yapragınun berrîsine pire otı derler, çirkin kokar ve dereler [2] içinde bulınur, 
ele yapışur, yapragı sîsem yapragı kadar olur. Evlerde götürürler, pire [3] ve tahta 
biti anı sevmez, andan kaçarlar derler. Ve’l-hâsıl tabaka yapragı baş agrısıyçün [4] 
başa yapışduralar, müfîddür. Ve dögüp suyını alup beş dirhem mikdârı [5] ʿasel ile 
içseler güçle kusdurur.

Tabkâ: İhtiyârât kavli üzere bugday [6] nevʿindendür ve bugday tabîʿatındadur, illâ 
neffâhdur. Etmegi issi iken aʿlâdur, sovudukda [7] bed olur ve geç hazm olur.

Taberzed: Berk sükkere sükker-i taberzed derler ve berk tuza dahı [8] milh-i ta-
berzed derler. Fârisîden muʿarrebdür. Ammâ asıl eger şeker ve eger tuz balta ile 
kırılmaga [9] muhtâc oldugından taberzed derler demişler derler, ammâ baʿîddür. 
Ve şeker[ün] beyâz ve berk [10] ve mükerrer olan[ın]a derler.

Tabîh: Kavundur. Be bâbında bıttîh deyü zikr olındı.

Tabîh: Bişmiş nesnelere derler. [11] Tabîhü’l-eftîmûn derler ve tabîhü’l-usûl derler 
ve tabîhü’l-fevâkih derler, maʿrûfdur. [12]

Tabâhât-ı hâmıza: Ekşilü yâhnîdür. Türkçe depyüz1163 derler. Muʿtedilü’l-harâ-
redür. Miʿdeye ve balgama nâfiʿdür. [13] Eger summâk ekşi[si] ile ederlerse miʿdeyi 
kavî eder, tabʿı imsâk eder. Eger limôn ile [14] olursa şehveti kaldurur ve mafâsıla ve 
sinirlere zarar eder, ammâ sükkerî helvâ [15] ıslâh eder. Sanʿatı mürekkebâtda görile.

Tabâhât-ı mâliha: Aʿlâsı yaglu ve tatlu olmakdur. [16] Tabîʿatı hârdur. Miʿdesi 
yaş olanlara ve nisyân ʿârız olanlara ve balgamî marazlara [17] ve ashâb-ı riyâzete 
nâfiʿdür, ammâ sadra zararı vardur ve ʿataş getürür derler. İllâ zîrbâc [18] ve kabak 
çekirdegi içi ıslâh eder.

Tabîhü’l-hubs: Demür bokı maʿcûnı derler. Maʿcûnü’l-hubsü’l-hadîd [19] derler. 
Çok eczâ katarlar. İstirhâ ve bevâsîre ve terhile yaʿnî süst olanlara ve levni [20] tagyîr 
olmışlara ve sûʾ-i istimrâra ve kıllet-i şehvete nâfiʿ, gâyet makbûl ve mergûb [21] 
maʿcûndur. Sanʿatı mahallinde görile.

Tasrah: Küçük karıncadur. Nun bâbında nemle deyü zikr olınur. [22]

1163 N. دپيوز

574 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Tuhlübü’l-mâʾ: Su yosunı Türkî; kurbaga yosunı Türkî; deniz otlugı Türkî; câf-
havâb yeker1164 [23] Fârisî; çagzâbe Fârisî; tuhlebâ Süryânî; hurûʾü’z-zıfâdaʿ ʿArabî; 
berûniyâ Rûmî; evîsbiyûn1165 [24] Yûnânî; hurûʾü’l-mâʾ ve gazalü’l-mâʾ kavl-i Şeyh 
Dâvud. Bunun [bir] nevʿi dahı olur, mim bâbında [25] müşkü’l-mâʾ deyü tahrîr olı-
nur ve bir nevʿine ʿadesü’l-mâʾ derler, ʿayın bâbında zikr olınur. [268b] [1] Tabîʿatı 
üçünci derecede bârid ve baʿzılar ikincide bârid ü ratbdur demişler. Demi tutar, 
issi [2] şişlere ve harâretlü nıkrîse ve vecaʿ-ı mafâsıla ve harâretine nâfiʿdür. Ve zeyt-i 
ʿatîk ile [3] kaynadup sürseler sinirleri mülâyim eder, dahı oglancıkları bagırsakların-
da olan [4] zahmet içün yüreklerine uralar ve kan sızdugı yerlere dürtseler nâfiʿdür, 
menʿ eder. [5]

Tıhâl: Talakdur Türkî; hayvân talagı Türkî; süpürz Fârisî; tıhâlâ Süryânî; isbî-
linî [6] Yûnânî; isbilîn Rûmî; tuhôl ʿİbrî. Talakun aʿlâsı genç, semiz hayvândan 
olmakdur. [7] Tabîʿatı hâr u yâbisdür, baʿzılar bâriddür dediler. Bunun eyüsi hınzîr 
talakıdur, zîrâ semüzdür. [8] Tılâ olınmaga fâʾidelüdür. Talak etinün kabzı vardur, 
galîz mizâcı ıslâh eder, ammâ keymûsı [9] yaramazdur ve dem-i sevdâvî tevellüd 
eder ve geç hazm olur, ziyâde yag ve iç yagı konılup [10] ıslâh olına, üstine şarâb-ı 
sâfî içüreler ve sirkelü kebere yiyeler.

Tahmâ: Baldıran [11] derler bir zehirlü otdur. Şın bâbında şevkerân deyü zikr olın-
mışdur.

Tahşîkûn: [12] Taʿşîkûn dahı derler yaʿnî kûsî demekdür. Meselâ Ermen demren-
lerini bu otla zehr-nâk [13] ederler, ammâ hıltît bu otun pân-zehridür. Meselâ o 
makûle zehirlü yaralarun [14] üzerlerine süreler.

Tarancûmânis: Persiyâvşândur. Şın bâbında şaʿrü’l-cinn [15] deyü zikr olınmışdur. 
Ve tarancûmâlis dahı derler, bundan sonra zikr olınur.

Tarastûc: [16] Terestûc dahı derler, deryâ balıklarından bir nevʿdür. İşbu balıga 
Rûmîler ve Yûnânîler [17] tarîgalyâ derler, ammâ tarîgalyâ demek tekür balıgı yaʿnî 
beg balıgıdur. Müfredât [18] ashâbı bu balıgı çok yeseler göz perdesin giderür derler. 
Eger bu balıgı yarup [19] deniz cânavarları sokdugına ve ʿakreb ve böy ısırdugına 
ursalar müfîddür. [20]

Tarhûn: Tarhun otıdur Türkî; terhûn Fârisî; tarhûnî Süryânî; ûrsîtûn [21] Rûmî; 
miyûrsinâ1166 Yûnânî; terhûnî Şîrâzî. ʿÂkırkarhâ dedükleri kök tarhûn-ı cebelînün 
[22] kökidür derler. Aʿlâsı bôstânî olmakdur. Tabîʿatı Yûhannâ kavli üzere ikinci 
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derecede hâr [23] u yâbisdür. İbni Mâseveyh kavli üzere üçünci derece ortasında 
hâr u yâbisdür [24] ve baʿzılar bürûdeti dahı vardur dediler, rutûbâtı kurıdur. Ve 
yaramaz nesneler yiyüp veyâ hamr [25] içenlerün agızları kokusına muvâfıkdur ve 
iştihâ getürür ve agız kokusın hoş [269a] [1] eder ve agızda çigneyüp agızda tut-
salar agız agrılarına nâfiʿdür. Eger râziyâne [2] suyına karışdurup şarâb-ı kündür, 
şarâb-ı kâdî ve keder derler Hindî [3] şarâbdur, içürseler havâ fesâdın menʿ eder. 
Meselâ tâʿûn ve hasbe ve cüderî ve [4] kabarcık makûleleri gibileri defʿ eder, ammâ 
tarhûnun cimâʿa zararı vardur ve kanı [5] sögündürür. Eger çigneseler dili ve çeneyi 
uyuşdurur, illâ yumurda sarusı ki [6] nîm-birişt ola yaʿnî rûfidân olmış ola, ıslâh eder. 
Baʿzılar şehvet-i cimâʿı [7] katʿ eyledügini kerefs-i bôstânî ıslâh eder derler.

Tarâsîs: Kalugan agacı [8] derler Türkî; kerârîz Fârisî; tarâsîsâ Süryânî; ekûrbedûs1167 
Rûmî; akûkbis1168 [9] Yûnânî; tursûs ʿArabî; bel Şîrâzî; rubbü’l-arz ve rubbü’r-riyâh 
kavl-i [10] Şeyh Dâvud. Ashâb-ı müfredât tursûs içün biraz söz yazmışlar, [11] baʿzılar 
mântar gibidür demiş, baʿzısı bir otdur demiş, baʿzısı bir dikendür demişler. [12] 
Efrenc ve Rûm tabîblerün kitâblarında tarâsîs bir şekl yazmış ki anun köki tara-
fından [13] lâden alurlar der. Bu husûsda ol kavl ihtiyârât olınmayup İhtiyârât [14] ve 
İbni Baytâr kavli üzere beyân olınmışdur. Tarâsîs nohûd bitdügi mevziʿde çok [15] 
biter, incecik ve kızılca ve akça dahı olur. Kızılca olan tatlu ve akça olan acı olur. [16] 
Aʿlâsı beyâz ve acı olandur. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Cümle aʿzâda hareket eden 
[17] kan husûslarına gâyet nâfiʿdür. Her kanda kan gelse tutar, kâbızü’d-demdür. 
Eger [18] inek veyâ keçi südiyle içseler miʿde süstligini giderür ve içi kabz eder, kanı 
[19] keser. Ve kurusın buruna üfürseler kanın keser. Eger bundan içseler makʿaddan 
[20] ve eger rahimden ve eger sâʾir aʿzâdan akan kanı keser. Bunun mikdâr-ı şerbeti 
iki [21] dirhemdür, ziyâdesi gögse zarar eder, illâ kesîrâ ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm 
kavli üzere [22] makʿadda çıban eder, illâ tâze ʿIrâkî cülnâr ıslâh eder. Bunun bedeli 
yanmış yumurda [23] kabugıdur ve üç bölükde iki kadar karaz ve altı bölükde bir 
bölügi kadar mâzûdur ve on [24] bölükde bir bölügi kadar samgdur.

Tarâgûrîgâlîs1169: Tag yarpuzıdur. Fe bâbında fûdenc [25] deyü ve fûdenc-i cebelî 
deyü zikr olınur.

Tırîfelen: Üç yapraklu otdur, dırfıl [269b] [1] otı degildür Türkî; zû-selâsetü evrâk 
ʿArabî; mevânîs Muhammed Temîmî; tırîfelen Fârisî; tırîfliyâ [2] Süryânî; tırîfelîn 
Rûmî; ûrnîs Yûnânî. Bu ot Yûnanca yonca otına ve handakûkî [3] dedükleri dırfıl 
otına benzer ve dahı nice üç yapraklu otlara tırîfelen dedükleri ecilden [4] bunı dahı 
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dırfıl kıyâs ederler. Ve’l-hâsıl tırîfelen bir arış uzun ve budakları [5] incecik ve kızılca 
olur, morca çiçegi olur, adhîre benzer ve üzerinde uvacık budakları [6] olur ve her 
budagında üçer yapragı olur. İbtidâ kokulasalar nevʿan sezâb kokusına [7] benzer, 
ikinci kokulasalar kafr kokar gibi kokar. Tabîʿatı üçünci derece hâr u yâbisdür. 
Eger bunun [8] tohmından üç dirhem ve varakından dört dirhemin su ile içseler 
sidük tutıldugına [9] ve sarʿa ve nefes tarlıgına ve istiskâ ibtidâsına müfîddür ve rahm 
agrısına dahı [10] fâʾide eder ve hayz yüridür. Ve yapragın sikencübîn ile içseler 
agulu cânavarlar [11] sokdugına nâfiʿdür. Ve kökini yapragıyla bile bişürüp agulu 
cânavarlar sokdugı [12] mahalle yaku eyleseler agrısın sâkin eder ve zararın defʿ 
eder. Ve hummâlara, kaç günde [13] bir tutar isitme ise ana göre ol kadar tohmı ve 
varakından içeler, bi-emri’llâhi teʿâlâ defʿ ola. [14] Ve bu otun kökini ekser meʿâcînde 
çok istiʿmâl ederler.

Tarfâ: Ilgun Türkî; [15] yılgun agacı Türkî; gez Fârisî; kaltâ1170 Muhammed Temîmî; 
ʿarâ1171 Süryânî; mîrhîn Rûmî; arîgânûn [16] Yûnânî; tamariskû Rûmî; mîrîkâ Lâtîn; 
tamarîs Lâtîn; tamarinciyô1172 İspânya; tamarîken1173 [17] Mâcar, Nemse; tamarîs 
Fırânca; şevegez Fârisî. Ilgun agacı birkaç nevʿ olur. Yemişine [18] semeretü’t-tarfâ 
derler, se bâbında zikr olındı. Fârisîde gezmâzec ve gezmâzek dahı derler ki [19] 
büyük nevʿine esl derler ve yemişine habbü’l-esl deyü mahallerinde zikr olınmış 
idi. [20] Hâliyâ maksûd olan ılgun agacıdur ki yine yemişiyle mahlût zikr olınsa 
gerekdür ki [21] ılgunun tabîʿatı bârid ü yâbisdür, baʿzılar hâr demişler. Yemişinün 
ziyâde kabzı [22] vardur. Bunlarun suyını başa ve endâma dökseler kehleleri öldürür. 
Eger kökinden [23] ve yapragından ve yemişinden sirke veyâ şırâyla içseler talaka 
nâfiʿdür. Ve agızda mazmaza [24] eyleseler diş agrısın gidere ve dişlerin muhkem 
ede. Ve eskiden rahimden [25] akan yaşlık içün ʿavratlar suyında otursalar müfîddür 
ve yakup külini [270a] [1] rahimde götürseler dahı rahm yaşlıgına muvâfıkdur. 
Ve külini sulu, akar yaralara ekseler [2] kurudur ve âteş yakdugına dahı fâʾide eder. 
Eger duhânın zükâma ve cüderî gibi çiçek [3] ve kabarcık çıkaranlara gâyet nâfiʿdür. 
Ve kökini kaynadup cüdâm ʿilleti ibtidâlarında [4] suyını içüreler, gaflet olınmaya, 
gâyet müfîddür. Ve eger kâbil olursa ılgun [5] agacından bardak veyâ çanak veyâhûd 
fincân etdürüp kûluncı olanlar ve eger cüdâm olanlar [6] andan su içseler ziyâde 
nâfiʿdür. Ve bunun duhânı sovuk şişlere dahı muvâfıkdur [7] ve bogaza sülük yapışsa 
sülügin düşürür. Ve yemişini içseler İbni Baytâr kavli üzere [8] ishâle ve kan tüküren-
lere ve rahm yaşına ve yerakâna, agu cânavarlar sokdugına fâʾide [9] eder. Ve yaku 
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edüp balgamî şişlere ursalar fâʾide eder. Eger külini yaş çıbanlara [10] sürseler fâʾide 
eder. Ve bunun kökini kaynadup kızıl üzüm ile birkaç defʿa [11] suyın içseler talaka 
ve cigere ve cüdâma fâʾide eder. Eger vakitsiz hayz kanı gelse bundan [12] tütsi edeler 
ve bevâsîre üç kere dürtseler giderür. Bunun dimâg sinirlerine [13] ziyânı vardur, 
illâ zanbak ve nergis yagı ıslâh eder. Ilgunun mikdâr-ı şerbeti [14] üç dirhemdür. Ve 
bedeli göz devâlarında mâzûdur.

Targulûdîs: Sarı ala fikfik [15] kuşıdur. ʿArabca ʿasfûrü’ş-şevk, Fârisîde zerdek der-
ler. Henüz targulûdiktis [16] deyü zikr olınur.

Tarîgûn: Kızıl üveyik derler, baʿzılar gayrı kuşdur derler. Şın [17] bâbında şifnîn 
deyü zikr olınmışdur.

Tarhaşkûk: Yabân hindibâsıdur. Taraşkûk [18] dahı derler. Hindibâ-yı berrîdür. 
Hindibâ envâʿı he bâbında cümle isimleriyle zikr olınur. [19]

Tarafü’z-zenebü’l-iyyel: Minhâc kavli üzere yabân keçisinün kuyrugıdur. 
Sümûm-ı kattâledendür. Eger [20] bunun suyından içseler veyâhûd etinden hatâen 
yeseler yürekde berk agrı peydâ [21] olur ve gussa ve tâsa ve ʿ ataş îrâs eder. Buna ʿilâc 
issi suyla birkaç defʿa [22] kusduralar ve yaglu içürüp tekrâr kusduralar. Andan sonra 
funduk ve fıstuk [23] ve encîr ve misrûdatûs yedüreler.

Tarîh: Tarîh derler bir balıkdur. Küçük olur. Tebrîz taraflarında [24] Âjerbâycân 
taraflarından gelür. Kulzüm deryâsında dahı olur derler. Fârisîde [25] şâh-mâhî 
derler. Aʿlâsı tâze olmakdur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Bundan az yeseler hummâ-yı 
rubʿda [270b] [1] sevdâvîyi taltîf  eder ve tabʿı ıtlak edüp talaka muzırdur. İllâ çok 
yag ıslâh eder. [2]

Tarîgân: Yabân aspurıdur. Bir otdur ki bahâr eyyâmında olur, tarîgan dahı derler, 
[3] henüz zikr olındı. Ve kaf  bâbında kurtum-ı berrî deyü zikr olınur.

Tarâgayûn: Akrîtî [4] cezîresinde olur bir otdur, gayrı yerde olmaz. Mastakî aga-
cına benzer derler. İhtiyârât [5] sâhibi ve İbni Baytâr dahı böyle demiş. Yaprakları 
uvacık olur ve yemişi vardur, [6] depesi samga benzer, samgın alurlar. Bunun samgı 
samg-ı ʿarabî tabîʿatındadur ve samgun [7] ve yapragınun tabîʿatı üçünci derece 
evvelinde hârdur. Eger yemişini ve eger yapragını ve eger samgını [8] şarâbla yaku 
eyleseler demrenleri çıkarur. Eger içseler sidük tamladugını keser. [9] Ve bunun 
yapragı ve râyihası bîş yapragına ve râyihasına benzer, ammâ bîş gibi kuvvetlü [10] 
degildür ve zehr dahı degildür. Bunun iki dirhemin içseler kavuk taşların tagıda [11] 
ve hayz kanın yüride. Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür.

Tarâgayûn-ı âher: Ve bir [12] nevʿi dahı İbni Baytâr tahrîr etmiş. Yapragı sikûlû-
fenderiyûna benzer, köki ak ve [13] ince olur. Eger çig ve eger bişmiş yeseler bagırsak 
çıbanlarına fâʾide eder. [14]
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Tarâgayûn-ı âher: Ve bir nevʿi [dahı] beyân etmiş kim bir karış olup yer yüzine 
düşeni biter, [15] yapragı olmaz, deniz kenârlarında olur, kızılca yemişleri olur, üzüm 
dânesi gibi olur [16] ve illâ uvacık olur. Eger şarâbla içseler eski ishâle ve rahimden 
akan yaşa fâʾide [17] eder.

Tardîyûn: Sin bâbında sâsâliyûs ve sesâliyûs ve sîsâliyûs [18] deyü zikr olındı.

Tırîbula: Tarîfîn deyü henüz zikr olındı.

Tarûkûkûn: Tarîkûn dahı [19] derler. Yabân almasıdur ki zuʿrûr derler. Sekalin 
vâniyâ1174 dahı derler. Ze bâbında zuʿrûr [20] deyü zikr olındı.

Tarûglûdukatus1175: Fikfik kuşıdur ki baʿzı yerlerde çingit [21] derler. Kuyrugında 
sarı ve ak alacası vardur, dâʾim kuyrugı hareket eder, [22] burnı küçük olur. ʿAsfû-
rü’ş-şevk ve Fârisîde ʿasfûrü’s-siyâh dahı derler [23] ve Şîrâzîler dümtek bâlîk derler 
ve Efrencî envâʿı lisânında safrâgûn derler ve [24] targulûdis dahı derler. Eger bunun 
etin yeseler kavuk taşların tagıdur ve gayrı [25] taş olmaga komaz ve içini dahı ye-
seler gerü bu fâʾideyi eder. Diskûrîdûs kavli üzere [271a] [1] bunun içinden azacık 
yeseler nefʿi çokdur.

Tarhamâtîkûn1176: Sürme nevʿindendür. [2]

Turneşûl: Sâmaryûmâdur. Lâtîn üzere turneşûl derler. Endülüs’de Süryânîler [3] 
sâmaryûmâ derler. Sad bâbında sâmaryûmâ deyü zikr olınmışdur.

Tarîkûliyûn: Deniz kenârında [4] biter bir otdur. Çiçegi her gün üç dürlü renge 
girer. Meselâ sabâh ak olur, öyle zamânında [5] mor şekl olur, gece kızıl olur. Uzun-
lıgı bir karış olur, yapragı çivit [6] yapragına benzer ve köki ak olur ve güzel kokar. 
Eger dile degürseler çiçegi dili kızardur. [7] Eger bunun iki dirhemin şarâbla içseler 
içi ishâl eder ve bevli yüridür [8] ve agulu cânavarlar ve otlar zararın defʿ eder. Şeyh 
Dâvud kavli üzere tabîʿatı [9] ikinci derecede hâr ve üçüncide yâbisdür. Bögrege 
zararı vardur, illâ kesîrâ ıslâh eder [10] ve sefele dahı hiddetinden muzırdur, illâ 
ʿunnâb ıslâh eder. Ve mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. [11]

Tarancûmâlis: Persiyâvşân ismidür ki be bâbında zikr olındı. Ve şın bâbında [12] 
dahı şaʿrü’l-gûl ve şaʿrü’l-cinn deyü tafsîl olınmışdur.

Tarâgûnûgun: Tereke arasında [13] biter, penbe gibi kozagı olur. Râzî kavlince 
kûsî derler. Dîskûrîdûs kavli [14] üzere kûsî derler. Kozagında tohmı olur ve köki tatlu 
olur. Eger kendüsini [15] kökiyle bile yeseler göz yaşını keser ve agız kokusın giderür.

1174 N. سقلن وانيا
1175 N. طروغلودقطس
1176 N. طرحماطيقون
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Tarâşne1177: Göz [16] otıdur. Buzagu otı dahı derler. Bu yerlerde müstaʿmel degil-
dür. Ve caʿferiyye ve [17] ʿuşbetü’l-ʿıccevl dahı derler. İki dürlü olur. İki nevʿi dahı 
hâssiyetde birdür. Eger buzagu otlasa [18] gözindeki aklıgı giderür. Yapragı bir nevʿi-
nün yabân şalgamı yapragına benzer ve çiçegi [19] kâsnî mârûlı çiçegine benzer. 
Eger sıkup suyın içseler yelleri tagıdur ve istiskâ [20] ibtidâsına müfîddür ve ciger ve 
talak zaʿfına fâʾide eder ve suyın göze çekseler aklıgın [21] giderür.

Turne: Şerîf  kavli üzere bu ota ʿArabca şebâtü’l-gûl derler. Tabîʿatı [22] hâr u yâbis-
dür. Yer üzerine düşeni biter, kızılca yaprakları olur, ak ve uvacık tohumları [23] olur. 
Eger kurudup ve sahk edüp ılgun suyıyla içseler veyâhûd sahk [24] edüp ʿasel ile üç 
sabâh içseler bevâsîre nâfiʿdür. Maʿcûnı üç dirhemdür [25]

Tagşîl1178: ʿAdes-i mukaşşerdür yaʿnî kabugı çıkmış mercimekden sirke ile aş eder-
ler, [271b] [1] tagşîl derler. Kan galebesine latîfdür.

Taful: Şeyh Dâvud kavli üzere [2] tîn-i kaymûliyâdur.

Talk: Yer yılduzı derler bir taşdur. Bir nevʿine evren pûlı derler Türkî; [3] kevke-
bü’l-arz ʿArabî; ʿırku’l-ʿarûs ʿArabî, Fârisî; talk Fârisî; kevkebâ arʿâ1179 [4] Süryânî; 
agûkûtîber Rûmî; haşîmârûn Yûnânî; habsemyâ1180 Yûnânî; asterâ [5] Yûnânî. 
Bu taş Râzî kavli üzere üç nevʿ olur. Bahrî ve Yemânî ve cebelî [6] olur. Muham-
med bin ʿAlî bunun üç nevʿinün bir nevʿi Hindî ve bir nevʿi Endülüsî [7] ve bir 
nevʿi Yemânî’dür der. Aʿlâsı Yemânî olmakdur. Şeyh Dâvud kavli üzere aʿlâsı [8] 
Kıbrîsî’dür. Tabîʿatı Huneyn kavli üzere evvel derecede bârid ve ikincide yâbisdür, 
[9] kâbızdur ve cilâsı vardur. Ekser etibbâ bundan yemek ve içmek olmaz, hatardur 
derler. [10] Ve istiʿmâl içün terbiyesinde nice dürlü tafsîl eylemişler, ammâ istiʿmâl 
murâd [11] olınsa bir bez içine koyup andan bir taş ile muhkem dögüp andan issi [12] 
suda kaynadup andan samg suyıyla istiʿmâl edeler. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. 
[13] Ziyâdesi talak agrısı getürür, illâ eftîmûnun kaynamış suyı ıslâh eder. [14] Baʿzılar 
bunı yakarlar, andan sonra böyle edüp istiʿmâl ederler. Ve’l-hâsıl [15] bir dirhemi 
lisânü’l-hamel suyıyla kan tükürenlere ve zûsentâriyâ ki iç agrılarındandur, [16] ve 
rahimden ve makʿaddan akan kanları tutar. Eger meme, eger zeker ve eger hâya-
da şiş olsa [17] bunı yine lisânü’l-hamel suyıyla dürtseler fâʾide eder. Eger bunı bir 
çölmege koyup [18] ve ol çölmege issi su koyup her-bâr tahrîk eyleseler evvel bu taş 
ile [19] bulanup baʿde ol suyı süzüp dibine çökse gerekdür, baʿde âteş [20] yakdugına 

1177 N. طراشنه
1178 N. طغشيل
1179 N. كوكبا ارعا
1180 N. حبسميا
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dürtseler eyü eder ve şişlere dahı dürtseler muvâfıkdur ve cüdâmlarun [21] ʿârız olan 
çıbana dürtseler müfîddür. Baʿzılar bundan nısf  miskâli bögrek [22] taşların kırar 
deyü yazmışlar. Eger baş ve şakîka agrılarıyçün dürtseler [23] müfîddür, sabr ile 
karışdurup tulunlara tılâ eyleseler defʿ eder. Ve iksîr ʿamelinde [24] ekser talkı ziyâde 
istiʿmâl ederler imiş.

Talʿ: Hurmânun evvel zâhir olan yemişidür. [25] Evvel zâhir olan hurmâ şükûfesine 
talʿ derler ve kabugına küferrâ derler ve cüferrâ [272a] [1] dahı derler ve içerüsine 
velîʿ derler. Fârisîde beyâz-ı hurmâ ve şükûfe-i hurmâ dahı [2] derler. Hurmânun 
envâʿı cümle isimleriyle büsr deyü be bâbında ve temr deyü te bâbında tafsîl [3] 
olınmışdur. Geldük bu mahalde maksûdumuz olan talʿ ki hurmânun evvel zâhir 
olanına [4] derler. Tabîʿatı Ebû Hanîfe kavli üzere evvel derecede bârid, ikincide 
yâbisdür. Kabzı [5] olmak mümkin degildür, zîrâ kekre ve yaşdur derler. Baʿzılar 
azacık imsâkı vardur [6] derler. Yâkûtî kavli üzere erkek hurmânun evvel zâhir 
olanı kurudup [7] dögüp yeseler cimâʿı ziyâde ede ve miʿdeyi dahı kavî ede ve içi 
kabz eder. [8] İbni Mâseveyh kavli üzere erkek hurmânun kurısı cümmâr dedükleri 
hurmânun [9] kurusına kuvvetde gâlibdür ve sovuklıgı cümmâr ile berâberdür. Eger 
talʿ-ı hurmâyı çok yeseler [10] kûlunc eder. Sâhib-i Minhâc şeker ıslâh eder der. 
Râzî kavli üzere talʿ-ı [11] hurmânun kurusı mukavvî-yi miʿdedür ve mahrûrî mizâ-
ca muvâfıkdur, ammâ müneffihdür. Nefhini [12] zencebîl mürebbâsı veyâhûd issi 
cevârişler ıslâh eder. Eger bunun meslûkasın [13] yerlerse İbni Mâseveyh kavli üzere 
hardal ve kemmûn ve zeyd ve sezâb maʿdenûsı [14] ve naʿnâ ve saʿter ile yiyeler. Eger 
çig yerlerse yaglu yemekler ile yiyeler, meselâ semiz [15] tavuk ve semüz oglak gibiler 
ile yiyeler, üzerine eski hurmâ suyın veyâhûd [16] eski şarâb içeler.

Talh: Mevîz dedükleri yemişdür. Sevâhilde çok olur. [17] Mim bâbında mevz deyü 
zikr olınur. Ve ümmü gaylân dikenine dahı talh derler, elif  bâbında [18] ol dahı zikr 
olınmışdur.

Talisâ: Küçük sadef  böcegidür. Ehl-i Şâm talîs [19] ve ehl-i Mısr dalîs derler. Sad 
bâbında sadef  deyü envâʿı zikr olınmışdur.

Tılâʾ: Şarâbun [20] galîzine derler. İbni Simcûn katrâna dahı tılâ derler ve altuna 
dahı tıllâ derler. Zel bâbında [21] zeheb deyü tafsîl olınmışdur. Ve yakuya dahı tılâ 
derler, henüz zikr olınur. [22]

Tılâʾü’l-kelef: Kelef  ve nemeş dedükleri alaca noktaları zâʾil eder yakudur. Sanʿa-
tı [23] mahallinde görile.

Tılâʾü’l-behak: Ak ve kara behaklara süreler, müfîddür. Sanʿatı mahallinde [24] 
görile.

Tılâʾü’l-baras: Alaca ebras içündür. Sanʿatı mahallinde görile.
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Tılâʾü’l-cereb: [25] Uyuz içündür. Sanʿatı mahallinde görile.

Tılâʾü’l-hıkke ve’l-kamle: Giciyik ve kehle içündür. Sanʿatı [272b] [1] mahal-
linde görile.

Tılâʾ-i fâlic: Muhammed Zekeriyyâ kavli üzere felce nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde 
görile. [2]

Tılâʾ-i kûbâ: Temregü içündür, nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Tılâʾ-i miʿde: Sovuk miʿdeye [3] sürecekdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Tılâʾ-i nıkrîs: Ayak agrısı ki nıkrîs derler ve [4] ekâbir marazı dahı derler, nâfiʿdür. 
Sanʿatı mahallinde görile.

Tımtım: Summâkdur, timtim dahı derler. [5] Sin bâbında summâk deyü zikr olın-
mışdur.

Tamrâ: Kene derler, kenegerçek dahı derler. [6] Hırvaʿ deyü hâ bâbında zikr olın-
mışdur.

Tarbiyûn1181: Minhâc kavli üzere bunı her kim [7] içse dili ve dudagı şişer ve ʿaklı 
gider ve nabzı kesilür. Buna ʿilâc kayʾ etdürüp [8] miʿdeyi pâk etmekdür. Bu diyâr-
larda olmaz derler. Ol ecilden Türkçe ismi yokdur. [9]

Tavâvîs: Tâvus kuşıdur. Bâb evvelinde zikr olındı.

Tûferyûs: [10] Yer pelîdi derler. Kef  bâbında kemâderyûs deyü zikr olınur.

Tavâra: Bîş deyü [11] be bâbında zikr olınmışdur ve hem helâhil dedükleri zehr-i 
kâtildür. Tiryâkı cedvârdur.

Tavbe: [12] Bir otdur, müstaʿmel degildür.

Tûta: Penbedür. Kaf  bâbında kutn deyü zikr olınur.

Tûlîdûn: [13] İt üzümidür. ʿAyın bâbında ʿınebü’s-saʿleb deyü zikr olınur.

Tûtâk agriyûn1182: [14] Yabân bazusı nevʿindendür. Baʿzılar hummâz-ı cebelî der-
ler. Hâ bâbında hummâz envâʿı zikr [15] olınmışdur.

Tuvule: Yûnânca sefendûliyûn derler bir otdur, müstaʿmel degildür.

Tanbât1183: [16] Şeyh Dâvud kavli üzere terencübîndür. Sûdân lügatidür.

1181 N. طربيون
1182 N. طوطاق اغريون
1183 N. طنبات
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Tahf: Tarıdan [17] eyledükleri taʿâmdur derler. Baʿzılar tarı nevʿindendür derler, 
zurk derler. Zel bâbında [18] zurk deyü zikr olındı.

Tayhûc: Çil kuşına benzer Türkî; baʿzılar çil kuşı [19] dediler Türkî; tîhû Fârisî; 
tayhûcâ Süryânî; terîgûnâ Rûmî; fevîlezîn Yûnânî; [20] zerîs zebân-ı Endülüs; ferfûr 
Fârisî. Halîmî sahîh çil kuşıdur demiş [21] ammâ baʿzılar üveyik kuşıdur dediler. 
Bunun aʿlâsı semüz ola. Tabîʿatı [22] harâretde muʿtedildür. Tabʿı baglar, hastalıkdan 
kalkmışlara nâfiʿdür ve yürek [23] ishâlin tutar. Eger sirke ile bişürüp yeseler ishâle 
gâyet fâʾide eder [24] ve riyâzet ehli kimesnelere ve sarulıkdan kalkan kişilere dahı 
herîse gibi [25] bişürüp yedüreler, zîrâ gıdâsı galîzdür.

Taylâfiyûn: Hayyü’l-ʿâlem nevʿindendür. Baʿzılar [273a] [1] turşî eyledükleri kaya 
korugı asıl bu otdur derler. Ammâ İbni Baytâr beyâz [2] çiçegi olur der. Câlînûs kavli 
üzere tabîʿatı evvel derecede hâr ve ikincide [3] yâbisdür, der. Müteʿaffin yaralara 
nâfiʿdür ve behaka ve barasa sirke ile tılâ olınsa [4] fâʾide eder. Eger arpa unıyla 
istiʿmâl olınsa evlâdur. Bu otı evvel bahârda cemʿ [5] ederler ve behaka ve barasa 
güneşde koyalar, şifâ bulur.

Tîkî: Ulaf  yaʿnî ʿalef  [6] derler. Dal bâbında daru deyü zikr olınmışdur.

Tayyibü’l-ʿarab: Mekke ayrugıdur. Elif  [7] bâbında adhır deyü zikr olınmışdur.

Tîtân: Yabân pırasasıdur. Kürrâs-ı berrî [8] deyü kef  bâbında zikr olınur.

Tanûs: Zerârîh kurdına benzer ammâ andan küçükdür. [9] Bunun dahı zerârîh 
gibi kızıl ve siyâh noktaları vardur ve fiʿli dahı zerârîhe benzer. [10] Şîrâz’da bu bö-
cege ʿarûsek1184 derler. Bunun bedeli yine zerârîhdür ve sanavberde [11] yaʿnî çamda 
bulınan yeşil şekl kurd dahı bedeldür.

Tayâ: Nişâdır derler, maʿrûfdur. [12] Nun bâbında nûşâdır deyü zikr olınur.

Tîn: Çamur Türkî; kil Türkî; gil Fârisî; [13] çeşmâd1185 Süryânî; kalâgâ Rûmî; kû-
gîsûn Yûnânî; pilâ Rûmî; lâpsî Rûmî; [14] lâpes Lâtîn; pilô Rûmî; tayn ʿİbrî; terrâ 
Efrencî. Tîn envâʿı çokdur, maʿrûfdur. [15] Türkçe kil derler. Her kil cinsi ʿalâ-hide 
tahrîr olınur. Ve cümle kil makûlesi müberrid ve muhaffifdür, [16] ammâ gün tokınur. 
Harmen yeri balçıgı süst olan bedeni berk eder. Ve balçıgı [17] yakup andan sonra 
yusalar müceffif  ve muʿtedil olur. Ve kîrûtî yagıyla [18] hanâzîre ve berk şişlere ve 
istiskâya ve talak ashâbına tılâ edeler. Ve vebâ hastaligine [19] sirke ile yürek üzerine 
her kankı nevʿi tılâ olınup her buçuk sâʿatde [20] çıkarup bir dahı tılâ olınsa harâretin 
alur ve cigerini hıfz eder.

1184 N. عروسك
1185 N. چشماد
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Tîn-i hikmet: [21] Gil-i hikmet derler. Fârisîde dahı gil-i hikmet derler. Bunun nevʿi 
çokdur. Sırça kaplarda [22] ve çölmege ve destî içlerinde lâzım gelüp yag çıkarduk-
larında ve baʿzı ibrişîm ve sûf  [23] yaksalar ve buna benzer husûslarda ol şîşe kabları 
âteşe ve tennûra koduklarında [24] agızların kil ile kaparlar, ana gil-i hikmet derler. 
Baʿzı masnûʿ toprakdur. Birkaç cins olur. [25] Aʿlâsı sarı toprakdan olandur. Tabîʿatı 
İhtiyârât kavli üzere mahallinden göreler. [273b] [1] Gâyet aʿlâ terkîb etmişdür.

Tîn-i ermenî: Gil-i ermenî Türkî; gil-i ermenî Fârisî; çeşmâd [2] ermeniyâ Sür-
yânî; kalâgâ ermeniyâ Rûmî; lâpsî ermeniyâ Rûmî; pilâ tîsûn Yûnânî; [3] lâpsî 
ermenîyâ Lâtîn; terrâ de ermeniyâ Efrencî; kabʿastan1186. Aʿlâsı kızıl ve güzel ko-
kulu [4] olup ele yapışa ve pâk ola. Tabîʿatı ʿÎsâ kavli üzere evvel derecede bârid, [5] 
ikincide yâbisdür. İshâl-i demevîyi habs eder. Ve tâʿûn hastalıgına hem içürüp [6] ve 
hem üzerine yaku edeler ve yüregi üzerine dahı yaku eyleseler gâyet münâsibdür. 
Ve [7] yaralara ve agız agrısına ve nezelâta ve sîl ʿilletine ve hummâ-yı rubʿa dahı 
nâfiʿdür. Derler ki [8] diyâr-ı Ermen’de ʿazîm tâʿûn olup kavmi bunı idmân ederler. 
Her kim içdiyse [9] halâs olup anunçün gil-i ermenî derler. Ve bir kavim dahı tâʿûn 
zamânında buna idmân [10] etmişler ve bi-izn[i’llâhi teʿâlâ], bi-emri’llâhi teʿâlâ 
emîn olmışlar. Eger bunı şarâb-ı rakîk ile içseler [11] nevâzilden olan zîku’n-nefese 
nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür. [12] Hummâlu hastalıklara gül suyı 
ve sovuk su ile içüreler veyâhûd bardagında ısladup [13] her-bâr andan içüreler. Ve 
kemükleri kırılan kimesne içün akâkıyâ ile yaku etseler [14] nâfiʿdür. Tîn-i ermenî-
nün talaka ziyânı vardur, illâ gülâb ıslâh eder. [15] Sâhib-i Takvîm kavli üzere sinir-
leri kurıdur, illâ bâdem yagı ıslâh eder yâhûd nergis [16] yagı ıslâh eder. Ve bevâsîr 
ʿilletlerinde vâkıʿ olan kabuklarını makʿaddan giderür [17] ve bagırsak çıbanlarına 
ve hayz kanına ve ishâle ve kan tükürenlere ve başdan [18] inen nezelât envâʿına ve 
agız harâretlerine ve mâddelerine ve çıbanlarına ve zîkü’n-nefese [19] ve dahı rebv 
öksürügine gil-i ermenîyi şarâb ile içüreler gâyet fâʾide eder. [20]

Tîn-i mahtûm: Gil-i mahtûm derler Türkî; gil-i bemher Fârisî; çeşmâd gaysâ1187 
Süryânî; kalâgâ lîmnî [21] Rûmî; fûgîsûn Yûnânî; tîn-i kâhî ʿArabî; bîzû lûminûz1188 
Rûmî; terre tînâ Lâtîn; [22] tibârâ isliyâzâ1189 Efrencî; tînü’l-mugra ʿArabî; tînü’l-hî-
ne1190 ʿArabî; tînü’l-heykel ʿArabî. [23] Tîn-i mahtûm dedükleri Lîmnî cezîresinde 
olur. Ol vilâyet kâfir elinde iken zâbiti [24] kendü tasvîrin balçıga mühürler imiş. 

1186 N. قبعسطن
1187 N. چشماد غيثا
1188 N. بيزو لومنوز
1189 N. تبارا اسليازا
1190 N. طين الهينه
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Şimdi vilâyet begi ve kâdîsi agustôsun [25] on beşinde ol cezîrede bir magara gibi 
olan yerde varup bu topragı andan [274a] [1] çıkarurlar. İrtesi gayrı çıkmaz, kâdîsi 
mühürleyüp vilâyet vilâyet gider [2] ve bu makûle mühürlü balçık gayrı yerden dahı 
gelür derler. Bunun içün dahı niçe ahvâl [3] yazmışlar ammâ tafsîldür ve ihtiyâc 
dahı degildür. Tîn-i mahtûmun tabîʿatı bârid ü yâbisdür. [4] Tâze cerâhate ekseler 
onıldur ve yaramaz çıbanlara ve yaralara dahı ekseler bitürüp ʿufûnetin [5] alur, 
ıslâh eder. Ve her kanı tîn-i mahtûm tutar ve issi şişlere ursalar issiligini [6] alur, 
harâretin defʿ eder ve kan tükürenlere ve bagırsak sıyrındısından olan agrılara [7] 
ve zûsentâriyâya dahı muvâfıkdur. Tuzlu su ile ve mâʾü’l-ʿasel ile yuyup [8] hukneye 
katalar. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemden üç dirheme dek câʾizdür. Ve agulu [9] câna-
varlar ve agulu otlara dahı şarâbla içürseler müfîddür ve sirke ile dahı [10] haşerât 
sokdugı mevziʿe tılâ etseler muvâfıkdur. Câlînûs kavli üzere [11] başda şiş peydâ olsa 
gül yagıyla süreler. Diskûrîdûs kavli üzere [12] ırmak engeci ile bişürüp öykende 
olan yaralara müfîddür. Bunun kuvveti [13] gil-i sâmûsdan kuvvetlüdür. Ve eger 
şarâb ile içseler kuduz it taladugına [14] dahı müfîddür, bunı içürüp kusduralar ve 
zehirlü ot yemiş kimesnelere dahı [15] tîn-i mahtûm içürüp kusdursalar münâsibdür. 
Vebâ eyyâmında dahı eksik etmeyüp [16] suyın içeler. Ve’l-hâsıl zehirlü husûsında 
bunun nefʿi ʿacâyibdendür. İshak kavli [17] üzere öykene muzırdur, illâ gülâb ıslâh 
eder. Bunun bedeli kan tutmakda [18] tîn-i rûmîdür veyâhûd tîn-i ermenîdür, ammâ 
sümûmâta buna bedel olmaz, cümlesinden [19] efdaldür.

Tîn-i sâmûs: Yer yılduzı derler Türkî; kevkeb sâmôs [20] ʿİbrî; gil-i sâmûs Fârisî; 
çeşmâd sâmôsî Süryânî; kalâgâ sâmôs Rûmî; [21] ebûberlitîs Yûnânî; yey sâmyâs 
Rûmî; lâpes sâmyôs Lâtîn; terre sâmiyô [22] Efrencî envâʿı. Bu kil gayrılar gibi de-
gildür, bilegi taşı ve talk dedükleri taş gibi [23] olur. Susam atasından gelür derler, 
baʿzılar Kıbrûs cezîresinden dahı gelür [24] derler. Ammâ sâmûs demek, eger Efrenc 
ve eger Rûm ve Lâtîn, Sîsâm atasına [25] derler. Nihâyet böyle kil Kıbrûs’dan dahı 
geldügi ʿaceb degildür. Bu kil tîn-i mahtûmdan [274b] [1] hafîfdür. Bunun yapış-
kanlıgı vardur, yumaga muhtâc degildür, gayr-ı magsûl istiʿmâl olınur. [2] Ve bu 
dahı kanı tutar ve meme şişlerine ve âteş yanugına tîn-i mahtûm bundan yegdür, [3] 
ammâ nıkrîs ibtidâsına işbu tîn-i sâmûs yegdür. İshak kavli üzere [4] tabîʿatı bârid ü 
yâbisdür. İbni Baytâr kavli üzere eger bunı nâr çiçegi ile içseler [5] kan tükürenlere 
ve dâʾim hayzı akanlara fâʾide eder. Eger sirke ile issi şişlere ursalar [6] müfîddür. 
Eger gül yagıyla ve su ile hâya ve emcek şişlerine yaku eyleseler nefʿ [7] verür. Ve 
eger şarâb ile içseler zehirlülere fâʾide eder ve miʿdeye fâʾidesi [8] vardur. Ve göze 
süd ile sürme edüp çekseler göz aklıgın giderür ve [9] çıbanlarına nâfiʿdür. Ve yüklü 
ʿavratlar götürseler oglan düşürmekden emîn olalar. [10] Ve bagırsaklar marazlarına 
bunı tuzlu su ile yuyup ve mâʾü’l-ʿasel ile yuyup [11] lisânü’l-hamel suyıyla hukne 
eyleseler bunun dahı tîn-i mahtûm gibi bagırsak çıbanlarına [12] fâʾidesi vardur. 
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Ve gül yagıyla ve sirke ile nıkrîse yaku eyleseler müfîddür. Bu balçık [13] mesâneye 
zaʿf  verür, illâ mersîn yemişi veyâhûd benefşe ıslâh eder. Bunun [14] bedeli tîn-i 
mahtûmdur.

Tîn-i rûmî: Kâbızdur, müceffifdür. Göz kapaklarında olan şişlere [15] hindibâ ile 
tılâ olınsa muvâfıkdur ve gözde kan ʿalâmeti olsa gâyet fâʾide eder, [16] tılâ edeler.

Tîn-i fârisî: Buna Şîrâz’da gil-i ser-şûy derler. Aʿlâsı kızıl ola. [17] Bârid ü yâbisdür. 
Öyken agrılarına iki miskâl fâʾide eder, ammâ mesâneye zararı [18] vardur, illâ ırmak 
engeci ıslâh eder.

Tîn-i meʾkûl: Yedükleri balçıkdur. Henüz [19] tîn-i horâsânî ve tîn-i nişâbûrî deyü 
zikr olınur.

Tîn-i horâsânî ve Tîn-i nişâbûrî: [20] İkisi dahı bir nevʿdür. Tîn-i meʾkûl deyü 
henüz zikr olınmış idi. Bu bir balçıkdur ki [21] Nişâbûr balçıgı derler. Ak olur, tatluca 
olur. Çigle ve bişmişle dahı derler. Üstübeç [22] kadar beyâz olur. Hattâ Şîrâz’da 
buna gil-i sefîd derler. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Baʿzılar [23] harâreti dahı vardur 
demişler ve azacık tuzlulıgı vardur. Agza kosan hoş eder [24] ve miʿde harâretin 
giderür ve gönül döndügin keser ve imtilâ envâʿına eger heyza ve eger tuhmedür, 
[25] üzerine bir mikdâr bundan yeseler zararın defʿ edüp miʿdeyi fesâddan ıslâh 
[275a] [1] eder. Mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür. Ziyâde yeseler miʿdeye fesâd verür 
ve bögrek [2] taşını ihdâs eder, illâ enîsûn ve kerefs tohmı ıslâh eder.

Tînü’l-kıbrus: [3] Kıbrûs cezîresi kilidür. Aʿlâsı kızıl olmakdur ve râyihası latîf 
olup [4] lisâna yapışmakdur. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Kabzı iʿtidâlledür. Harâret 
envâʿına [5] müfîddür ve şişler envâʿına su ile tılâ olınsa münâsibdür. Mikdâr-ı şer-
beti [6] beş dirhemdür. İshak kavli üzere kan tükürenlere ve bagırsak agrısına hukne 
olınsa [7] ziyâde münâsibdür ve zehirlülere dahı gâyet muvâfıkdur.

Tînü’l-kevkeb: Baʿzılar [8] derler yer yılduzı dedükleri balçıkdur ki tîn-i sâmûs 
deyü henüz zikr olındı. [9]

Tîn-i asfer: Tîn-i sanem derler. Baʿzılar bunı Lîmnî’den gelen tîn-i mahtûm bu 
balçıkdur dediler, [10] baʿzılar gayrıdur der ve bunun mühri sanemlüdür derler ve 
gâhî ol sanemde kırâʾat [11] olınur yazı vardur, bu gayrı kildür dediler. Tîn-i mahtûm 
zikr olınmışdur. [12]

Tîn-i kaymûliyâ: Kefe kili dimekdür yaʿnî hammâmda ʿavratlar kullandugı 
kildür. Ve baʿzı etibbâ bunı [13] tabâşîrdür dediler ve bunı Sakız ceziresinde olur 
deyü haylî Efrenc ve Rûm [14] tabîbleri bu gûne zâhib olmışlar ve Sakız cezîresinde 
armûliyâ1191 derler [15] bir toprak vardur, kaymûliyâ ol toprakdur deyü yazmışlar, 

1191 N. ارموليا 
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ammâ lafz-ı kaymûliyâ kefe kili [16] demekdür ve ʿavratlar istiʿmâl eyledügi kil de-
mekdür. Sakız cezîresinde olan [17] balçık tîn-i beledü’l-mastakî deyü henüz zikr 
olınur.

Tîn-i beledü’l-mastakî: Sakız cezîresi [18] balçıgıdur Türkî; gil-i mastakî-yi âbâd 
Fârisî; tîn-i hayâ İbni Baytâr; hayûs İbni Baytâr; [19] terre deşyû Efrencî; lâpes deşyûz 
Lâtîn; lâpsî hûtaka Rûmî; yeyzâstehû1192 [20] Rûmî; tayn hâsrî ʿİbrî. Diskûrîdûs kavli 
üzere iki nevʿdür. [Bir nevʿi] boz şekildür. [21] Armûliyâ nâm karye topragıdur. Ve bir 
nevʿi beyâzdur. Andan kayagan çıkarurlar, ol kayaganun [22] mekânında olan toprak-
dur. Aʿlâsı beyâz olandur. Eger bunı hammâmda yüze ve cemîʿ bedene [23] sürseler 
gâyet cilâ verür ve âteş yanugına ve çıbanlarına cümlesinden bu efdaldür. [24] İbni 
Baytâr kavli üzere eger emcekde ve hâyalarda ol issi şişlere ursalar gâyet [25] nefʿ verür.

Tînü’s-sanem: Tîn-i asfer deyü henüz zikr olınmışdur.

Tîn-i ahmer: Aşı topragıdur. [275b] [1] Tîn-i mugra derler, neccârlar kullanur. 
Mim bâbında magra deyü zikr olınur.

Tîn-i mugra: Aşı [2] topragıdur. Tîn-i ahmer deyü henüz zikr olındı ve mim 
bâbında dahı magra deyü zikr olınur. [3]

Tîn-i akrîtis: Baʿzılar tîn-i akrîtis derler. Bu balçıgun kuvveti cümle balçıklardan 
[4] azdur. Göz yaralarına nâfiʿdür ve ʿavratlar kendüde götürseler oglan düşürmek-
den [5] emîn olalar.

Tînü’l-kerm: Bag topragıdur ki baglara bag kehlesi üşer, ol vakit [6] sürerler. Asıl 
buna Ôlônye zifti derler, bir siyâh zift gibi olur. Maʿdenî olmagla [7] toprak hükmin-
de yazmışlar. İbni Baytâr dahı kömüre benzer bir siyâh şeyʾdür demiş. [8] Ve’l-hâsıl 
bunı zeyt yagıyla kaynadup baglara bir barmak mikdârı tolaşdururlar, [9] bag biti 
yukarı bag üstine çıkamaz yapışur, helâk olur, bag kurtulur. [10] Buna Rûmîler ûksûs 
gânîlûs1193 derler, Yûnânca isâlîtî1194 derler yaʿnî bag topragı [11] demekdür ve baʿzı-
lar dahı kûmâfîtus1195 derler yaʿnî baga devâ demekdür. İbni Baytâr kavli [12] üzere 
bu toprak Sılôvakyâ ve Sûriyâ bilâdından yaʿnî ol vilâyetde kûmâfîtî derler [13] anda 
bulınur ve Ôlônye nâm memleketde dahı bulınur. Bunun aʿlâsı çam kömürü gibi 
[14] siyâh olmakdur. Boz reng olan yaramazdur. Diskûrîdûs kavli üzere [15] bunun 
kuvveti kâbız ve müleyyin ve müberriddür. Göz sürmelerinde istiʿmâl ederlerse [16] 
kirpikleri bitürür. Câlînûs kavli üzere bu topragun cevheri taşa yakındır. [17]

1192 N. ييزاستخو
1193 N. اوكسوس غانيلوس 
1194 N. اساليطى
1195 N. قومافيطس
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Tîrâne: Şeyh Dâvud kavli üzere mântar gibi bir şeyʾdür, zeytûn ve bellût diple-
rinde [18] bulınur. Agulu mantardur. Tabîʿatı dördünci derecede hâr u yâbisdür. 
Vaktinde âdemi [19] öldürür. Mântardan büyük olur, sünger gibi olur.
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H A R F Ü ’ Z - Z I ʾ  [20]

Zufre: Tırnak otıdur derler. ʿÂfıkî kavli üzere testereye benzer bir otdur, yer 
üzerine [21] düşeni biter, degirmice, uvacık, dırnaga benzer putrakları olur, taşrası 
yeşil, [22] içerüsi kızıl olur, depesinde sarıca çiçekleri olur, köki siyâh olur, [23] içerüsi 
beyâz olur. Tabîʿatı hâr ve hırrîfdür. Eger kökini ve yapragını kurıdup [24] dögseler 
ve yaramaz çıbanlara ve âkileye ve bevâsîre ekseler nâfiʿdür ve sigillere ve kel 
[25] dedükleri baş çıbanlarına ekseler müfîddür. Şeyh Dâvud kavli üzere tabîʿatı 
[276a] [1] dördüncide hâr u yâbisdür. Ve Mâlâ Yesiʿ kavli üzere bu ota besteriye1196 
dahı derler. [2]

Zufr katûrâ1197: Lisân-ı Süryânîdür. Şerîf  kavli üzre bir kökdür, birkaç budakı [3] 
çıkar, üzerinde tagılmış yaprakları olur, yavşan yapragı gibi olur, agacınun [4] içi kı-
zıl ve kabugı kara olur. Yemişleri heyyü fârîkûna [yemişine] benzer. İstiʿmâl olınan 
[5] bunun kökinün kabugıdur. Süryânîler zufr katûrâ derler, Yûnânîler kûryûs1198 [6] 
derler ve tâtâlis1199 dahı derler. Tabîʿatı Muhammed Temîmî kavli üzere üçünci de-
recede bârid ü [7] yâbisdür. Bunun hâssiyyeti budur ki eger tâze cerâhatlara ekseler 
bitüre. Eger dögüp [8] balla maʿcûn gibi yeseler bagırsak çıbanlarına ve bagırsak 
sıyrındusına ve kanına fâʾide [9] eder ve hayzı keser ve her kankı [kan] olursa dahı 
keser.

Zufrü’l-ʿukâb: Zufrü’l-kıtt deyü [10] henüz zikr olınur.

1196 N. بستريه
1197 N. ظفر قطورا
1198 N. قوريوس
1199 N. طاطالس
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Zufrü’l-kıtt: Mâlik atası derler bir otdur. Fârisîde semîkezt1200 [11] ve Yûnânîler 
kalûmâyin derler, Lâtînler şebtîn derler ve Yûnânîler fûlûyûn derler, [12] Süryânîler 
mâher zemâ1201 derler. Tabîʿatı üçünci derecede bârid ü yâbisdür. Bunun tafsîli [13] 
kaf  bâbında kalûmâyin deyü zikr olınur.

Zufrü’n-nesr: Kerkes tırnagı ve kerkes [14] ayası derler bir otdur. ʿArab’da kef-
fü’l-ʿakârib dahı derler. Fârisîde şesen [15] derler ve Lâtîn lisânı üzere menne de lâ-
fer1202 derler ve Yûnânîler kâh tîkî1203 derler ve kâtânîkî [16] dahı derler. Kaf  bâbında 
kâh tîkî deyü zikr olınur. Eger bunı hab eyleseler öksürüge [17] gâyet nâfiʿdür.

Zafîrâ: Zafîr dahı derler bir otdur. İbni Baytâr kavli üzere bu ot [18] yabân yarpu-
zıdur dediler. Fûdenc-i berrî deyü fe bâbında zikr olınur.

Zufretü’l-ʿacûz: Karvân-ı [19] ʿArabî lisânı üzere semerü’l-hasek derler yaʿnî de-
mür dikeni yemişidür. Zikr olınmışdur. [20]

Zalîm: Deve kuşıdur. Erkegine neʿâm derler. Baʿzılar yavrusına derler dediler, [21] 
veledü’n-neʿâm gibi. Nun bâbında neʿâm deyü zikr olınur.

Zılf: Tırnakdur Türkî; hayvân tırnagı [22] Türkî; zufr ʿArabî; hâfir ʿArabî; sünb Fâ-
risî; sümm Fârisî; zıfrâ Süryânî; nîhyâ Rûmî; [23] kiyûs Yûnânî; ûngis Lâtîn; ûnyâs 
İspânya; ôngle Fırânca; sabûran1204 [24] ʿİbrî. Hayvân tırnagınun tabîʿatı İshak kavli 
üzere bârid ü yâbisdür. Ve her hayvânun [25] tırnagınun isimleri bu mahalde beyân 
olınsa tafsîl olur. Her kankı hayvânun tırnagı [276b] [1] bulınmak murâd ise tırnak 
isimleri bu mahalde vardur ve hayvânları dahı mahallinden bulup [2] maksûdı hâsıl 
ola. Eger keçi, eger sıgır ve eger iyyel ve âhû envâʿı ve câmûs ve gayrı [3] tırnakların 
yakup külini istiʿmâl edeler. Aʿlâsı eski olmaya, henüz yanmış [4] ola, kuvveti kâmil 
olur. Dâʾü’s-saʿlebe sirke ile tılâ olınsa cümlesinün nefʿi [5] vardur. Ve baş çıbanla-
rına ve demregüye ve kelefe ve saʿfeye zanbak yagıyla tılâ olınsa [6] nâfiʿdür. Eger 
tagılmış saç ve sakala hatmîden iki cüzʾ ve bir cüzʾ hayvân tırnagı karışdurup [7] 
her-bâr bununla hammâmda yusalar aʿlâ ve mülâyim eder ve sık ve güzel bitüre. 
Ammâ sinirleri [8] irhâ eder, illâ yâsemen yâhûd nergis yagı ıslâh eder. Ammâ erkeç 
tırnagını döşege [9] bevl eden oglan içün suyıla karışdurup verseler nâfiʿdür. İshak 
[10] kavli üzere mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Eger keçi tırnagını yakup ve dögüp [11] 
yâbisetü’l-mizâc kimesnelerün yaralarına ekseler tez kurıdup bitürür.

1200 N. سميكزت
1201 N. ماهر زما
1202 N. مندالفر
1203 N. قاه طيقى
1204 N. صبورن
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Zımmah: Yabân [12] armûdına benzer bir agaçdur. Karvân-ı ʿArabî lisânı üzere 
yemişine semer-i cevder derler. Yebirân1205 [13] ve gabirân dahı derler. Bu memleket-
de müstaʿmel degildür. Cim bâbında cevder deyü zikr olınmışdur. [14]

Zayyân: Od otı derler ve yabân yâsemeni ve yabân nesrîni dahı derler. İt [15] bur-
nı agacı diplerinde biter, sarmaşık gibi sarılur, gül gibi dikeni olur. Muhammed 
Temîmî kavlince [16] behrâmec budur der. Fârisîde ʿakân1206 derler, Lâtînler yerbe 
de fûgûr derler yaʿnî [17] âteş otı demek olur, ʿaşebü’n-nâr gibi. Ve Berberiyye lisânı 
üzere eyzez derler [18] ve baʿzı halk buna marʿik ve zenef  derler. Lâtîn lisânı üzere 
celsômînô derler, [19] ʿArabda sûsân berrâh derler. Yâsemen yapragı gibi olur, köki 
siyâh ve [20] uzun olur, kara harbak kadar harareti vardur. Bunun tabîʿatı dördünci 
derecede [21] hâr u yâbisdür dediler. Eger bunı bir mevziʿe kosalar şeytarac gibi ya-
kar derler. Eger bunun [22] kökini sirke ile yâhûd encîr ile ak ve kara behaka sürseler 
giderür ve eger ʿırku’n-nisâya [23] yaku eyleseler nefʿ verür. Eger bundan iki arpa 
agırı kadarın dögüp benefşe yagıyla [24] buruna tamzursalar sovukdan olan tulun 
agrıların giderür. Bunun altı dirhemin [25] yüz yigirmi dirhem su ile yarı kalınca 
bişürüp andan sonra süzüp kıvâma [277a] [1] getürilüp berâberi şeker ile içseler 
öksürüge ve zîkü’n-nefese fâʾide eder. Eger [2] yagını çıkarsalar gövde süstligine ve 
fâlice sürseler müfîddür. Ve sirke ile dâʾü’s-saʿlebe [3] sürseler muvâfıkdur. Ve kökini 
azacık veyâ bir sâʿat kadar nâsûr etlerine kosalar [4] yumşada. Eger buçuk dirhem 
hıyârşenbe suyı ile içseler kusdura. Ve yapragı ve [5] budakların kurıdup dögüp 
bir dirhem içseler zahmetsiz kusdura. Ve [6] kökinün bir danik kadarın mukl ve 
nişâsta karışdurup içseler, iki kere [7] sevdâ ishâl etdüre. Ve kökini sirke ile bişürüp 
diş agrısıyçün mazmaza [8] etseler fâʾide eder. Ve çiçegini kokulasalar sovuk baş 
agrısını giderür [9] ve galîz yellerin tagıdur. Ve çiçegini yag içinde kırk gün güneşde 
asakoyup [10] andan sonra ol yagı fâlice ve lakveye ve ʿırku’n-nisâya ve teşennüce 
ve raʿşeye ve sovuk [11] şakîkaya ve’l-hâsıl sovuk zahmetlere sürseler giderür, gâyet 
muvâfık ve münâsibdür. [12]

1205 N. يبران
1206 N. عقان
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H A R F Ü ’ L - ʿ AY I N

ʿÂkırkarhâ: ʿÛdü’l-kahr Türkî; pıtrak kök Türkî; ʿûdü’l-kahr [13] ehl-i Şâm; akakrâ 
Fârisî; kerkerâ Şîrâzî; penc-i tarhûn-ı kûhî Fârisî; ʿakârtarhûnâ [14] Süryânî; fûrûtûn 
Rûmî; berûpiyâbin Yûnânî; ʿâkarkerhân Yûnânî; estremâd1207 [15] Hindî; kâkentast 
Berberiyye; tarhûnü’d-dûkus kavl-i Mesîh; tagtagân ve [16] keker kerhân Hindî; 
akırkara Türkî ve ʿavâm; pâjû Rûmî; pîletrûm Lâtîn; sâlîvâres1208 [17] Lâtîn; pe-
retrâm1209 Mâcar, Nemse; piletre İspânya; bebrekre1210 Fırânca; kîkre1211 Süryânî; 
kerkehân[18] Süryânî; ferişkü’l-cevʿ ve feriryûn ve ferîdân1212 Muhammed Temîmî. 
Bu kök tarhûn-ı cebelî [19] kökidür derler. Bunun aʿlâsı uzunca ve pıtraklu ve agır 
ve içi beyâz ve gâyet [20] keskin tuʿmlu, hâr ve muhrik olmakdur. Fûles kavli üzere 
tabîʿatı üçünci derecede [21] hâr u yâbisdür. Dımışkî kavli üzere dördünci derecede 
hâr u yâbisdür ve muhallil ve cezzâbdur. [22] Eger bundan bedene ekseler ʿarak 
getürür yaʿnî derledir. Ve eskiden uyuşmış sinirlere [23] dahı nefʿi vardur, husûsan 
bunun yagı ola, gâyet nâfiʿdür. Ve yaz güninde mütevellid [24] olan süddeleri ve 
kûluncı feth eder. Mikdâr-ı şerbeti nısf  dirhemdür, ammâ öykene [25] bir mikdâr 
zararı vardur, illâ nebât ve tabâşîr ve şeker ıslâh eder ve İshak kavli üzere [277b] 
[1] mevîzec ıslâh eder. Ve dimâgı dahı sovukdan olan emrâzdan pâk [eder.] Gargara 
ederlerse [2] balgamı dimâgdan aşaga indürür ve ʿırku’n-nisâya ve sovuk galebe 

1207 N. استرماد
1208 N. ساليوارس
1209 N. پرترام
1210 N. ببركره
1211 N. كيكره
1212 N. فريدان
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eden aʿzâya dahı [3] muvâfıkdur, zîrâ sovuk eserin bâtıl eder. Ve meflûca ve masrûʿa 
dahı nâfiʿdür. Ve eger ʿasel [ile] [4] maʿcûn ederlerse balgamı zâʾil eder ve yaş ve 
sovuk mizâclulara mukavvîdür, [5] cimâʿı ziyâde etdürür. İshak bin ʿİmrân kavli 
üzere eger bunı sirke ile mazmaza [6] eyleseler, bogaz agrılarına ve şişlerine ve 
balgamî mizâcdan dil uyuşdugına ve dil [7] agırlıgına müfîddür. Ve yagı lakveye ve 
istirhâya ve fâlice gâyet nâfiʿdür. Ve eger ʿasel ile [8] maʿcûn gibi edüp zekere ursalar 
şehvet-engîzdür ve cimâʿa ʿacâyib lezzet [9] gösterür. ʿÂfıkî kavli üzere ʿasel ile ʿâkır-
karhâ yeseler masrûʿa gâyet nefʿ [10] verür. Eger sirke ile bişürüp agızda tutsalar diş 
agrılarına fâʾide edüp [11] ve muhkem eder ve balgam indürür. Ve bunun taktîrin 
ederler yaʿnî suyın çıkarurlar, diş [12] agrısına sürüp gayrı dişe sürmeyeler, zîrâ gâyet 
kuvvetlüdür ve ol su [13] çâre yokdur ki ʿarak râyihası gibi râyihası olur. Eger nezelât 
içün çignemek [14] lâzım gelürse mastakî ile bile çignemek dahı münâsibdür. Eger 
ziftle dahı çigneseler [15] kâbildür. Evʿiye-i dimâgı yaʿnî beyni çanagın kızdurur. Ve 
eger bundan sahk edüp [16] bakla unıyla maʿcûn gibi edüp hâyaların ve zekerin 
içine koyup bir torba [17] gibi bez baglayup bir gün bir gece tursa süst-endâmlara ve 
ʿınnîn ʿilletine [18] yaʿnî cimâʿa kâdir olmayanlara müfîddür. Erbiyâsûs kavli üzere 
eski baş [19] agrılarına ki balgamdan ve sevdâdan ola, bir cüzʾ bundan, iki cüzʾ kızıl 
üzüm ile [20] karışdurup yiyeler. Bunun bedeli gargarada yarpuzdur, miʿde emrâzı-
na anduzdur [21] ve anduzun bedeli dâr-ı fülfül ve ʿaseldür. Baʿzılar şeytarac dahı 
bunun bedelidür dediler. [22]

ʿÂş: Bugday nevʿindendür. Hı bâbında hınta deyü zikr olınmışdur.

ʿÂc: Fîl kemügidür [23] Türkî ve baʿzılar fîl dişine dahı derler Türkî; pîl-dendân 
Fârisî; üstuhân-ı pîl Fârisî; [24] kenâr arîfîlâ1213 Süryânî; erîmâ Rûmî elbaftarûs1214. 
Fîl kemüginün tabîʿatı bârid ü yâbisdür [25] ve müceffifdür. Takvîm kavli üzere yüze 
sürmege ve yüzün buruşuklarına ve nemeş ve kelefe [278a] [1] ve alaca noktaların 
gidermege bundan aʿlâ devâ olmaz, ammâ tutkal ile süreler. Ve nüşâresin [2] eger 
ʿavrat buçuk dirhem içse hâmile ola. Ve eger nârdîn yagıyla dahı götürseler [3] dahı 
kezâlik hâmile ola. Ve demür tûbâlı ile karışdurup bevâsîre sürseler [4] nâfiʿdür ve 
yaralar âsârına dahı nâfiʿdür. Eger meneviş sakızı ile tırnakda olan kurulgana [5] 
kosalar agrısın sâkin eder. Ve eger sıgır boynuzına fîl kemügini sokup [6] oglancık-
lar götürseler vebâdan emîn olalar. İbni Baytâr kavli üzere günde iki [7] dirhemin 
mâʾü’l-ʿasel ile içseler hıfzı ziyâde ede. Eger yedi güne dek bunun [8] iki dirhemin 
her gün mâʾü’l-ʿasel ile içüp andan sonra ʿavrat ile cimâʿ eylese [9] hâmile ola. Hum-
mâlara buhûr eyleseler eski ve yeni isitmelere fâʾide eder. Ve eger sıgır boynuzına 

1213 N. كنار عريفيال
1214 N. البفطروس
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[10] fîl azusını gök bez ile baglasalar sıgır kızanına fâʾide eder. Bunun zararın [11] 
sanavber yemişi ıslâh eder. Ve bedeli keçi boynuzıdur.

ʿÂkûl: Kara yandak derler bir dikendür. [12] Baʿzılar harnûb nevʿindendür demiş-
ler, ammâ İhtiyârât sâhibi ʿâc agacıdur ki [13] kara yandak dikenidür. Hı bâbında 
hâc deyü zikr olınmışdur. Mâlâ Yesiʿ bunı [14] şevkü’l-cemâldür der.

ʿÂkırşemʿâ: Eşek mârûlıdur. Şın bâbında şencâr ve elif  bâbında [15] ebû halsâ 
deyü tafsîl olınmışdur.

ʿUbab: Ve ʿubʿub ve ʿubîb dahı derler. [16] Buna İbni Baytâr çok söz söylemiş ammâ 
İhtiyârât sâhibi kâknec yemişidür [17] demiş ve baʿzılar kâknec agacıdur demişler. 
Kef  bâbında kâknec zikr olınur.

ʿAysalân: [18] Muhammed Temîmî kavli üzere ata soganıdur. Elif  bâbında eskîl 
deyü zikr olınmışdur [19] ve işbu bâbda dahı ʿunsul deyü zikr olınur.

ʿAbîr: Türkçe ʿabur derler, hoş kokulu [20] terkîbdür. Gül kurusından benefşe kö-
kinden ve karanfil ve azacık misk katup [21] bir toz terkîb edüp ana ʿabîr derler. 
ʿAvratlar saçalarına dökerler.

ʿAbher: Nergisdür. [22] ʿArabda nercis derler, ammâ İbni Baytâr astarek ve mîʿadur 
demiş. Râyihası [23] olana dahı ʿabher derler. Minhâc ve İhtiyârât ve sâʾir müfredât 
ashâbı nergis [24] demişler. Nun bâbında nergis ve nercis deyü zikr olınur.

ʿAbîr: Şeyh Dâvud kavli [25] üzere zaʿferândur.

ʿUbeyserân: Baʿzılar ebû serân dahı yazmışlar. Ayvatanaya benzer bir otdur, 
[278b] [1] baʿzılar ayvatanadur derler. Sarı çiçegi olur, ukhuvâna benzer derler. Bu 
diyârlarda müstaʿmel [2] degildür. Râyihası hoşdur, belki sünbülü’t-tîb râyihasına 
benzer. İbni Baytâr [3] Basra’da bôstânlarda eküp reyhânla bile gezdürürler, satarlar 
der. Tabîʿatı İbni Baytâr [4] kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür. İbni Sînâ 
kavli üzere eger suyını [5] göze çekseler gözi göregen eder. Eger bunı sahk edüp ʿasel 
ile ʿavratlar [6] şâf  edüp götürseler rahimleri kızup yüklü olmaga yardım eder, [7] kı-
sır ʿavrata dahı gâyet nâfiʿdür. Eger bunı koksalar zaʿif  ve sovuk dimâgı [8] muhkem 
ede ve sovuk baş agrısına ve zükâma fâʾide edüp süddelerin açar. [9]

ʿUtm: Tag zeytûnıdur. Eger çigneyüp veyâhûd kaynadup suyından mazmaza 
eyleseler [10] agız çıbanlarına fâʾide eder. Eger içseler bevli ve hayzı idrâr eder. Bâkî 
ahvâli ze bâbında [11] zeytûnü’l-cebel deyü zikr olınmışdur.

ʿAşûb: Baʿzılar summâkdur derler, ammâ degildür. [12] Belki enâr agacı gibidür. 
İbni Baytâr kavli üzere yaprakları kuzı kulagı yapragı [13] gibi olur, kızıl olur. Eger 
yapragını bişürüp suyını ekşi ayran ile içseler [14] muhkem kabz eder ve yemege ve 
cimâʿa dahı iştihâ getürür.
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ʿAşak: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere [15] âdem boyı kadar bir agacdur. Yapragı kebereye 
benzer. Kurı yapragın kıllar içün tılâ ederler, [16] kılları koparur derler.

ʿAcb: Çivid tohmıdur. Hâ bâbında habbü’n-nîl deyü zikr olındı. [17] Ve Mâlâ Yesiʿ 
sâhibi habbü’l-külâdur der. Elif  bâbında enâgûris ve hâ bâbında [18] habbü’l-külâ 
deyü zikr olınmışdur.

ʿİcl: Buzagudur. Bunun beynisi elif  bâbında enfeha [19] ve eti lâm bâbında lahm 
deyü, sâʾir ahvâli mahallerinde zikr olınmışdur.

ʿAcemâ: Dilkü taşagı derler [20] bir otdur. Müstaʿcel deyü mim bâbında zikr olınur, 
ammâ asıl bûzîdân deyü [be] bâbında [21] tafsîli zikr olınmışdur. Mâlâ Yesiʿ sâhibi 
bunı saturûniyûndur der. Sin bâbında [22] ol dahı saturûniyûn deyü zikr olındı.

ʿUcmü’z-zebîb: Kasâ1215 derler, Fârisîde dâne-i mevîz [23] derler. Tabîʿatı evvel 
derecede bârid ve ikincide yâbisdür. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere [24] ikinci derece-
de bârid ve üçüncide yâbisdür. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere iki[nci] derecede [25] 
bârid ü yâbisdür. Tabʿı habs eder.

ʿUcfûr: Atlu karıncadur. Ayakları uzundur. Nun bâbında [279a] [1] neml deyü 
zikr olınur.

ʿAdes: Mercimekdür Türkî; tersek Fârisî; fâkî Rûmî; talâkî1216 [2] Süryânî; alînûkîn 
Yûnânî; kâkûs Yûnânî; fâtî Muhammed Temîmî; büls ʿArabî; [3] bülsün ʿArabî; 
[nisk] Kürdî; ʿazısam ʿİbrî; tenbîl beneb1217 Berberiyye; yâkûs Yûnânî; [4] Muham-
med Temîmî; nîşû ve nîcû Fârisî; lesek Lâtîn; linsen Mâcar, Nemse; lenes Lâtîn; 
[5] lentejâ İspânya; lentîka cümle Efrencî; lentille Firânce; mercû Fârisî. Mercimek 
tabîʿatı mürekkebdür. [6] Meselâ kuvvet-i kâbızası ve kuvvet-i câlibesi vardur. Kışrı 
gâyet kâbızdur. Ve [7] kendüsi neffâhdur ve kabzı azdur, ammâ suyı müshildür. 
Aʿlâsı tâze ve büyük, ak [8] şekl olup suyla bişürdüklerinde suyını siyâh etmeye ve 
tez bişe. Tabîʿatı [9] baʿzılar harâret ve bürûdetde muʿtedil demişler. ʿÎsâ kavli üzere 
evvel derecede [10] bârid ü yâbisdür. Ve mukaşşeri yaʿnî kabugı çıkmışı ikinci dere-
cede ve baʿzılar evvel derecede [11] bârid ve üçüncide yâbisdür demişler. Eger bunı 
sirke ile bişürüp çukur olan [12] yaraya ursalar tez toldurup bitüre ve sovukdan olan 
yaruklara dahı nâfiʿdür. [13] Ve sevîk ile nıkrîs üzerine yaku olınsa muvâfıkdur. Ve 
iklîlü’l-melik ve gül yagıyla [14] ve ayva ile gözün issi şişlerine ve makʿad ve emcek 
şişlerine ve memeden kan gelse [15] bunlara cümle tılâ olınsa nâfiʿdür. Ve suyı hun-
nâka fâʾide eder ve bogaz altına yaku olınsa [16] harâretin alur, agrısın sâkin eder. 

1215 N. قصا
1216 N. طالقى
1217 N. تنبيل بنب
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Ve eger enâr kabugıyla ve kuru gül ve ʿasel ile [17] bişürüp makʿada ve gözde olan 
berk şişlere ve âkile yaralarına ve ısırguya [18] ve sovuk yaruklarına ursalar müfiddür. 
Ve eger deniz suyı ve kelem yapragıyla bişürüp [19] emcek şişlerine yaku olınsa südi 
yüride ve her-bâr akıda, bevli ve hayzı dahı [akıda.] [20] Eger şôrbâsını içseler istis-
kâya müfiddür, deli bal ile karışdurup içmek [21] gerekdür. Eger sirke veyâhûd koruk 
suyıyla bişürüp yeseler kan galebesin giderüp [22] kabarcıklara ve issi veremlere fâʾi-
de eder. Ve şôrbâsıyla gargara eyleseler hunnâka fâʾide [23] eder. Ammâ mercimegi 
çok yemek sevdâvi marazlar getürür ve geç hazm olur ve miʿdeye yaramazdur, [24] 
yel eder ve mercimegi bişürdüklerinde bir iki defʿa suyın tebdil edüp evvelki suyın 
[25] içseler ishâl eder ve mercimek şôrbâsı yaramaz düşler gösterür. Sirke ile mah-
mûrlara [279b] [1] muvâfık gelür, ammâ sinirler ve başa ve öykene yaramazdur ve 
mâlihûlyâ getürür, illâ [2] Takvîmü’l-Edviye kavli üzere isfenâc ve silk ve pazu ıslâh 
eder. Baʿzılar mercimegi ıslâh [3] eden râziyâne ve saʿterdür derler. Mercimegün 
bedeli bâkılâ ile berâber fikdür derler.

ʿAdes-i mürr: [4] Acı mercimekdür. Yabân mercimegi nevʿindendür. Şîrâzîler 
penûhled1218 derler. Tabîʿatı hârdur. Bevli ve hayzı [5] idrâr eder ve kanı akıdur ve 
tiryâklık dahı eder. Ammâ Mâlâ Yesiʿ sâhibi bunı [6] sûsen-i berrînün ismidür der. 
Bunun bedeli su yarpuzıdur. Baʿzılar bunun bedeli yarım [7] vezni kadar hanzal dâ-
neleridür ve bir vezni kadar mercimekdür dediler. Ve ʿades-i mukaşşer ki [8] kabugı 
çıkmışdur. Te bâbında tagşîl deyü zikr olınmışdur.

ʿAdesü’l-mâʾ: Su yosunıdur. [9] Ammâ baʿzılar buna persiyâvşândur demişler, 
ammâ sehivdür, zirâ musavver kitâblarda ʿaynî [10] ile tasvir etmişlerdür. 246 sürh 
rakamlu musavver kitâbda tasviri görile. ʿAdesü’l-mâʾ [11] ve tuhlüb ʿArabî; kâkûs 
âpityûn telmâtûn Rûmî; lenes pâlûmteres Lâtîn; eserlens1219 [12] Lâtîn; lentije İspân-
ya; lantîlle de mer Fırâncalu. Bu takdirce [ʿades]ü’l-mâʾ oldugına şübhe kalmadı. 
[13] Tuhlüb ile ʿadesü’l-mâʾ dedüklerinün tabîʿatı birdür. Tuhlüb su üzerinde olan [14] 
otluk gibi yosundur. ʿAdesü’l-mâʾ dâne dâne olan yosundur. Tı bâbında tuhlüb [15] 
deyü zikr olınmışdur.

ʿAdes-i nabatî: Bu mercimek gibi bir otdur. Cümle mercimege benzer, lâkin 
yapragı [16] dahı uzunca ve yassıca ve başında tohmı olur, çörek otına benzer, köki 
acıdur. Tabîʿatı [17] bârid ü yâbisdür. Gıdâsı galîzdür, hazmı geç olur. İhtiyâr âdem-
lere muvâfık degildür, [18] zirâ bürûdeti ziyâdedür ve sovuk mizâclulara veyâhûd 
mizâcı tez bed etmege ve kabza muhtâc [19] olanlara evlâdur.

1218 N. پنوحلد
1219 N. اسرلنس
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ʿAdesiyye-i meze: Bir taʿâmdur. Kabugı çıkmış mercimekden bişürürler. Tabîʿatı 
[20] bürûdete mâʾil olur ve dem hiddeti giderür. Bir mikdâr sirke ve sirke yarusı 
kadar şeker [21] ve bir iki dirhem kişnîz ve tuz koyup bişürürler ve ʿadesiyye deyü 
bir nevʿ nesne [22] ederler. Oglancıklar başına ve sigillerine dahı korlar bir ʿilâcdur.

ʿAzbe: Ilgun yemişidür. [23] Elif  bâbında esl deyü ve se bâbında semeretü’t-tarfâ 
deyü zikr olındı ve cim bâbında cezmâzec [24] deyü dahı zikr olındı ve tı bâbında 
tarfâ deyü zikr olınmışdur.

ʿArak: Rakı dedükleri [25] müskir buhârdur. Ekser tatlu meyvelerden ederler. Nun 
bâbında nebîzü’l-hınta ve’ş-şaʿîr deyü zikr olındukda [280a] [1] âhirlerinde bu dahı 
zikr olınur.

ʿIrk-ı encibâr: Enlik derler. Bögürtlen nevʿindendür. Ekser [2] kökinün kabugı 
istiʿmâl olınmagla ʿayın bâbında ʿırk-ı encibâr deyü yazılmışdur. Ammâ [3] elif 
bâbında encibâr deyü tafsil olınmışdur.

ʿArʿar: Tag servisidür. [4] İki cins olur, yemişlü nevʿinün habbına übhül deyü zikr 
olındı Türkî; serv-i kûhî [5] Fârisî; vühl Şîrâzî; serv dunyâ tûdâ1220 Süryânî; algûsûs 
Rûmî; [6] sâbinâ Rûmî; berûsmârûn Yûnânî; sâbinâ Lâtîn; sûm bâvem1221 Mâcar, 
Nemse; [7] sâbinâ İspânya; sâvînîz Fırânca; ʿarʿâr ʿİbrî; dîv-dâr Fârisî; kitrus Yûnânî; 
[8] duferâre1222 Yûnânî; arfôs Yûnânî. ʿArʿar dedükleri tag servisidür. Efrencîler [9] 
habsız nevʿine antânâs1223 derler. Yemişi elif  bâbında übhül deyü zikr olındı. [10] Tag 
servisinün tabîʿâtı Mesîh kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür [11] ve baʿzılar 
üçüncide hâr, evvelde yâbisdür dediler. Müsahhin ve mülattıfdur. İhtinâk-ı rahm 
[12] içün ve bevli ve hayzı indürmek içün duhânına otursalar gâyet müfîddür [13] ve 
haşerât dahı kaçar. Bundan iki dirhem istiʿmâl olınur. Eger bunun suyından [14] içse-
ler gögüs agrısına ve öksürüge ve yürek şişlerine ve sancuya ve agulu [15] otlar zararı 
defʿine nâfiʿdür. İbni Sînâ kavli üzere süddeleri açar. Mesîh bin [16] Hekim kavli üze-
rine bundan içseler gögsi ve cigeri pâk etmek bunun şânındandur [17] ve agulu otlara 
müfîddür ve haşerât zararın defʿ eder. Şerîf  kavli üzere [18] bunun hablu nevʿinün 
habbını üç dânesini dülbendde götürseler vecîh olup [19] halk ana itâʿat edüp muʿte-
ber ola. Eger bundan dâʾim yeseler sarʿa nâfiʿdür, ammâ çok [20] yemeyeler. Eger çok 
yeseler bagırsaga zararı vardur, illâ katûnâ ve şeker ıslâh eder. Takvîm [21] kavli üzere 
mesâneye zarar eder, illâ bellût ıslâh eder. Bunun bedeli serv kozagıdur. [22]

1220 N. سرو دنيا طودا
1221 N. سوم باوم
1222 N. دفراره
1223 N. انطاناس
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ʿArâ: Baʿzılar ʿarâr dediler. Sıgır gözi pâpâdyasınun sarı nevʿidür. Be bâbında 
bahâr [23] deyü zikr olınmışdur.

ʿUrûkü’s-sufr: Boyacılar köki derler Türkî; sarı kök Türkî; kırlangıç [24] otı Türkî; 
ʿurûkü’z-zaʿferân ʿArabî; ʿurûkü’s-sabbâgîn ʿArabî; zerde-çûbe Fârisî; [25] ʿurû-
kü’s-sabbâgînâ Süryânî; kâlîzîyûn Rûmî; hâlîdûn Rûmî; mâgîlûn Yûnânî. İbni 
[280b] [1] Sînâ kavli üzere kerkem Fârisî; derçûbe Hindî; ʿ aferkerkemâ1224 Süryânî; 
aslü’l-vers [2] ʿArabî. Boyacılar kullandugı sarı kökdür. İki nevʿ olur. Büyük nevʿine 
ʿArabda hürd [3] ve Fârisîde zerde-çûb derler. Küçük nevʿine mâmîrândur dediler, 
mim bâbında [4] mâmîrân deyü zikr olınur. Geldük ʿurûkü’s-sufrun aʿlâsı râyihası 
hiddetlü ola. Tabîʿatı [5] ʿÎsâ kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür. Baʿzılar 
üçüncide hâr ve ikincide [6] yâbisdür dediler. Cilâ-yı kaviyyesi vardur. Diş agrısıy-
çün agızda çigneseler muvâfıkdur. [7] Bunun ʿusâresi göz ʿilletlerine ve beyâzına 
nâfiʿdür, gözi göregen eder. Bundan [8] göze kühl edeler. Ve süddelerden olan sarılık 
ʿilletine bu otun iki nevʿi dahı [9] muvâfıkdur. Mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemdür. 
Eger enîsûn ve ak şarâbla içseler ciger [10] süddesinden hâsıl olan sarılık ʿilletine 
fâʾide eder. Eger bunı kurıdup sivilcüler [11] ve çıbanlar üzerine ursalar fâʾide eder. 
Ve sovuk diş agrısına gâyet muvâfıkdur, [12] agızda çigneyüp ve tüküreler. Eger 
dögüp ʿasel ile bakır kap içinde bişürüp [13] göze dürtseler gözi göregen eder, zîrâ 
buna kırlagıç otı dahı derler. Kırlagıç kör [14] olsa anası bu köki götürüp yavrusınun 
gözine dürter. Mâmîrân deyü mim [15] bâbında dahı bunun küçük nevʿi tafsîl olınur. 
Ve eger suyını ʿasel ile karışdurup [16] buruna tamzursalar dimâgı pâk eder. Bunun 
havâssa zararı vardur ve Takvîm kavli [17] üzere cigere dahı ziyân eder, illâ kurs-ı 
kâfûr ıslâh eder. Ve bedeli mâmîrân-ı çînîdür. Ve ekser [18] sürmelere ve merhemlere 
bu köki kullanurlar.

ʿUrûkü’l-lesaf: Kebere kökidür. Fârisîde [19] bîh-i geber derler. Tabîʿatı hâr u 
yâbisdür. Balgam ishâl eder ve miʿdeye kuvvet verür. [20] Mikdâr-ı şerbeti yarım 
miskâlden bir dirheme degin câʾizdür, ammâ mesâneye zarar eder, illâ ʿasel ıslâh 
[21] eder. Bâki ahvâli keberede zikr olınmışdur.

ʿUrûk-ı hamr: Kızıl kök derler, boya köki dahı [22] derler. Fe bâbında füvve deyü 
zikr olınur.

ʿUrûk-ı beyz: Dilkü taşagı otı kökidür. Mim bâbında [23] müstaʿcel deyü zikr olınur.

ʿUrûkü’s-sabbâgîn: Boyacılar köki derler, iki nevʿ kökdür. [24] Türkîde ve Fârisîde 
zerde-çûpe dahı derler. Bu nevʿi henüz ʿ urûkü’s-sufr deyü zikr olındı. [25] Ve bir nevʿi 
dahı mim bâbında mâmîrân deyü zikr olınur.

1224 N. عفركركما
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ʿIrku’ş-şecer: Sakız makûlesidür. İşbu bâbun [281a] [1] aşagısında ʿilk deyü zikr 
olınur.

ʿIrku’l-kâfûr: Zurunbâ derler bir kökdür. Ze bâbında [2] zurunbâ deyü zikr olın-
mışdur.

ʿIrk-ı yâbis: Çam sakızı nevʿidür. Kaf  bâbında [3] kolfôniyâ deyü zikr olınur. Ve 
cümle samglara dahı derler.

ʿArn: Atun dizi ve toynagı. [4] Be bâbında olan boynuz gibice olur, kemrelenür, bir 
tırnak gibidür. ʿArabca ana ʿazmü’s-sak [5] derler. Diskûrîdûs kavli üzere eger bunı 
sahk edüp sirke ile [6] içürseler sarʿı giderür ve cânavarlar sokdugına dahı müfîddür. 
Yarım dirhem istiʿmâl [7] olınur ve hummâ-yı rubʿ ashâbına bunı tütsi eyleseler 
müfîddür.

ʿIrsım: Yabân bâdıncânıdur. [8] Yemen’de bâdıncân-ı berrîye ʿırsım derler. Hı 
bâbında hadak deyü zikr olınmışdur.

ʿIrku’s-sûsen: [9] Buyan kökidür. Aslü’s-sûsen deyü elif  bâbında zikr olındı ve 
sûsen deyü [10] sin bâbında zikr olınmışdur.

ʿUrûk-ı dâr-ı herm: Sûsen kökidür. Elif  bâbında [11] aslü’s-sûsen ve îrsâ deyü 
envâʿı zikr olınmışdur.

ʿArim: Balıkdur. Ehl-i magrib [12] sardînya derler, Yûnânîler serdîn1225 derler. Sin 
bâbında semegün envâʿı zikr [13] olındı.

ʿArûz: Erkek künâr nevʿindendür derler. İbni Baytâr sedir agacı nevʿidür der. [14] 
İhtiyârât bir dikenlü künâr agacıdur. Künâr Bagdâd’da olur, ʿunnâba benzer bir 
yemişdür. [15] Agacınun erkegi ve dişisi olur ve dikenleri kuş burnı gibi olur. Ammâ 
ʿarûzî [16] demek cümle dikenlü agaca ıtlâk olınur. Sedir agacınun yemişine nabka 
derler, nun [17] bâbında zikr olınur.

ʿArtab: Demür dikenidür. Hı bâbında hasek deyü zikr olınmışdur. [18]

ʿIrk: Ehl-i magrib hûz derler ve dûm derler ve ehl-i Necd kasab derler. Ammâ hûz 
[19] mukl yapragına ve nârcîle ve hurmâ yapragı makûlelerine dahı derler.

ʿArfec: Berrî belemûndur, yaʿnî [20] yabân tohmekanıdur. Südlügen nevʿidür. 
Yetûʿâtdandur. Ammâ Şeyh Dâvud şevkü’l-katâddur [21] der.

ʿArakü’l-insân: Âdem deridür. Âdem deri kanun suyıdur, ana sarı ve merârî [22] su 
karışur. Eger güreşüciler meydânındaki tuz ile karışık derini emcekleri ve hâyaları 

1225 N. سردين ; H. سمارين
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[23] şişlerine ursalar gidere ve harâretin sâkin eder. Ve eger kınâ yagıyla yâhûd gül 
yagıyla [24] karışdurup ʿ avrat memelerine togurmazdan evvel ursalar süd müncemid 
oldugın [25] yaʿnî tondugın ve süd tamladugın menʿ edüp ıslâh ede.

ʿArakü’l-sârʿîn: [281b] [1] Uçuk tutan kimesnelerün derleridür. Topraga düşüp 
yele karışdugı pıtragı [2] yan başı agrısına ve kına yagıyla emcek şişlerine zımâd 
olınsa yankunın [3] giderür.

ʿArakü’d-dâbbe: Hayvân deri. Gâyet zararludur ve zehirdür, âdemi öldürür. [4] 
Eger bir tarîkle bir kimesneye içürseler yüzi sarı ve yeşil gibi olup ve bogazı [5] şişüp 
ve yaramaz kokar derler. Peydâ olup buna ʿilâc oldur ki evvelî issi [6] su ile kayʾ etdü-
rüp baʿde benefşe ve bâdâm yagların mey-puhtenc ile içüreler ve [7] tiryâkü’l-kebîr 
ve misrûdatûs yedüreler ve gıdâlarda isfîdâc çorbası vereler [8] ve milh-i enderânî 
katalar. Eger isfîdâc çorbasını kuzı etiyle verürlerse dahı [9] devâ ola.

ʿArak: Mutlak der makûlesine derler. Fârisî ve Şîrâzî ve Kürdî havî [10] derler; 
Süryânîler daʿsâ1226; Rûmîler durôtas ve Yûnânîler evîthûn derler ve yine Kürdler 
[11] sûder derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür, muhallildür, ziyâde tahlîl eder. At ve sâʾir 
hayvân [12] deri zehirdür, ammâ Muhammed Temîmî kavli üzere at derinden bir 
dirhem sirke ile içseler [13] sarʿa nâfiʿdür der ve haşerât ısırdugına dahı nâfiʿdür der.

ʿArtanîsâ: İbni Baytâr kavli [14] üzere Türkçe arslan ayası derler Türkî; buhûr-ı 
meryem Türkî; devetabanı Türkî; ʿartanîsâ [15] Süryânî; tâlûn Rûmî; fartâliyûn 
Yûnânî; fakîlâsûs Yûnânî; mehd ehl-i Şâm; [16] fîlakî1227 ehl-i Şark; ʿalac baʿzılar; 
çûbek Şîrâzî; hubzü’l-kurûd Muhammed Temîmî; kalîkâ [17] Muhammed Temîmî; 
siklânhûpân pûresnû1228 Rûmî ve Lâtîn; ardâkal1229 Macar, Nemse; pân repevârkû1230 
[18] İspânya; pâyin de fûsa1231 Fırânca; beryâniyâ1232 ʿİbrî; bervâvînâ1233 ʿİbrî. Bu 
otun [19] istiʿmâl eyledükleri kökidür. Şalgam gibi kara köki olur. Tabîʿatı üçünci 
derecede hâr [20] u yâbisdür. Eger kökinden şarâbla içseler agulu cânavarlar sokdu-
gına fâʾide eder. [21] Mikdâr-ı şerbeti yarım miskâlden bir dirheme degin câʾizdür, 
âdemine göre vereler. [22] Eger bundan hukne etseler ʿırku’n-nisâya müfîddür. Eger 
çıbanlara bunun kurusını [23] ekseler veyâhûd ʿ asel ile karışdurup sürseler fâʾide eder 

1226 N. دعثا
1227 N. فيلقى
1228 N. سقالنهوپان پورسنو
1229 N. ارداقل
1230 N. پان رپوارقو
1231 N. پاين ده فوسه
1232 N. بريانيا
1233 N. برواوينا
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ve yaralara dahı [24] muvâfıkdur. Eger kettân ve eger sûf  esbâbı bununla yusalar, 
gâyet beyâz ve latîf  [25] eder. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere bundan yarım miskâl 
içseler yürek kurtların [282a] [1] düşürür der ve hayzı akıdur ve hâmile ʿavrat 
götürse düşürür. Eger burun [2] süddesi olup aslâ koku bilmese bundan gül yagıyla 
bir katre tamzuralar. Ve ınçkıruga [3] yarım miskâlini müselles ile içüreler. Ve süd-
lügen envâʿını hatâen içenlere ʿartanîsâ köki [4] gâyet nâfiʿdür, ammâ ziyâde içmek 
hatâdur. Eger hatâen içmiş olsalar gönül döndürür, [5] bogaz şişer ve kapanur, ishâl 
ve gaseyân getürür ve kuvvet gider ve sovuk derler [6] getürür. Buna ʿilâc hukne 
ve kayʾ ve süd içüreler ve eger teşennüc ʿârız olursa teşennüc [7] ʿilâcı gerekdür. 
Agular defʿinde bunun bedeli zerâvend-i tavîlât ve kendü kadar yarpuz [8] ve kendü 
kadar tûrunc çekirdegidür. ʿArtanîsânun yürege zararı vardur, illâ harnûb [yâhûd] 
mersîn [9] ıslâh eder.

ʿArkasân: Şeyh Dâvud kavli üzere handakûkâdur. Hâ bâbında zikr olınmışdur. [10]

ʿIrku’t-tîb: Şeyh Dâvud kavli üzere işrâs kökidür. [11]

ʿArsaf: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere kef  bâbında kemâfîdûs deyü zikr olınur.[12]

ʿArmaz: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere tuhlübe derler, tı bâbında zikr olındı. Ve sedir 
agacınun [13] berrî nevʿine dahı derler ki ana zâl derler, zikr olınmışdur. Ve defne 
yemişine dahı derler, ol [14] dahı hı bâbında habbü’l-gâr deyü zikr olındı.

ʿAzîz: Bir makbûl sürmedür. Göz karanulıgına [15] ve göz kuvvetine ve yaşlıgını 
korumaga gâyet nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile. [16]

ʿAzîzü’l-kebîr: Büyük kantariyûndur. Kaf  bâbında kantariyûn-ı kebîr deyü zikr 
olınur.

ʿAzîzü’s-sagîr: [17] Küçük kantariyûndur. Kaf  bâbında kantariyûn-ı sagîr deyü 
zikr olınur.

ʿAlc: [18] Mâlâ Yesiʿ kavli üzere Mısır’da harşef  kökinün büyügine derler.

ʿÂlenec: Fârisîde [19] peçe-zer derler. Lâm bâbında liffü’l-kerm deyü, kef  bâbında 
kerm deyü zikr olınur. [20]

ʿAlîc: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere be bâbında buhûr-ı meryem deyü zikr olınmışdur.

ʿAselü’l-lebenî: Sıgla [21] yagıdur ki kara günlük yagı derler. Mim bâbında mîʿa-ı 
sâʾile deyü zikr olınur. [22]

ʿAselü’n-nahl: Arıdan olan baldur Türkî; engübîn Fârisî; dîsâ1234 Süryânî; melî 

1234 N. ديثا
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Rûmî; [23] ankûlîs Yûnânî; ingis1235 Kürdî; sârîhem1236 Hindî; dıbâs ʿİbrî-yi kadîm. 
[24] Ve arı dedükleri sinek ki bal eder, anı dahı bu mahalde beyân edelüm, zîrâ başka 
yazmaga [25] hâcet yokdur ve lâzım dahı degildür. Nahl ʿArabî; bal arusı Türkî; 
meges-i engübîn Fârisî; [282b] [1] isfîka Rûmî; abe cümle Efrencî; dıvorâsarʿâ 
ʿİbrî. Ve şehd şekillü bal makûlesine [2] ʿArabda darab derler, Süryânîler mâlî sarbâ1237 
derler, Yûnânîler belâ mâlî derler, Hindîler adermâ [3] derler ve defʿan Süryânîler 
kesvâdûmâ1238 derler ve Berberiyye lisânı üzere yemâ mahnat derler. [4] Balun aʿlâsı 
beyâz ve sâdıkü’l-halâve ve râyihası latîf  ola ve bahârda olan [5] bal ola, kış balı 
yaz balı gibi degildür. ʿAselün tabîʿatı bir dürlü degildür. Kekik balınun [6] harâreti 
ziyâdedür, Bâsra’nun degildür, ayıd balınun harâreti vardur, bârid çiçekden alınan 
[7] balun harâreti azdur. Ammâ ʿasel ıtlâk olunan bal makûlesinün tabîʿatı başka 
başka [8] bildürelüm ki ekser müfredât ashâbı bildürmemişlerdür ve acı ve zehirlü 
olan balı dahı bu [9] bâbun âhirinde tafsîl edelüm. İmdi maksûdumuz olan kogan 
balınun tabîʿatı ikinci [10] derecede hâr u yâbisdür ve hafîf  çiçekden alınan balun 
tabîʿatı evvel âhirinde hâr [11] u yâbisdür. Ammâ Basra balına baʿzılar evvel dere-
cede hâr u ratb demişler ve ʿasel-i taberzed [12] ve ʿasel-i kasab ve şehd evvelde hâr 
u ratbdur, ammâ şehdün tabîʿatı baʿzılar evvelde bârid ve [13] ratb dediler ve ʿasel-i 
ûmâlî ki ʿasel-i Dâvud derler, tabîʿatı hâr u ratbdur. Geldük maksûdumuz [14] olan 
ʿaselün nefʿine ki ʿaselün kuvvet-i câlibe[si] vardur, derinden rutûbât celb edicidür 
[15] ve lühûm-ı insândan ʿufûneti ve fesâdı menʿ edicidür, meselâ bir aʿzâ sovuk olsa 
hammâmda [16] kekik balı sürerler. Eger bulınmazsa her kankı bal olursa bedene sü-
rüp üzerine [17] kekik ekerler. Ve gövdeye bal sürseler kehleyi öldürür. Ve kust katup 
kelefe sürseler [18] zâʾil eder. Ve kara bere dedükleri siyâh âsâra tuz ile sürseler âsârın 
giderür ve kabuklu [19] çıbanlara ve yaralara sürseler pâk edüp onılmaga sâlih eder 
ve enderânî tuz ile [20] kulak içinde yara olsa fetîl edüp soksalar müfîddür, göze dahı 
cilâ verür ve [21] kulak ziyâde işidür ve göze su inmek zâhir olsa ana dahı müfîddür. 
Balı gömeci ile [22] yeseler ishâl eder, husûsan tâze ola ziyâde sehldür, ammâ çok 
gıdâ verür. Ve gül yagıyla [23] kaynadup ve mantar ve efyûn yemiş ve sâʾir zehirlü ot-
lar yemiş kimesnelere içürseler [24] muvâfıkdur. Ve kuduz it taladugına dahı ʿ aselden 
luʿûk eyleseler nâfiʿdür. Ve [25] harâret-i garîzî yaʿnî harâret-i aslîdür, insânda dahı 
cevherî kuvvetde ola, ʿaseli çok vermeyeler. [283a] [1] Ammâ ihtiyâr kimesnelere 
sükkerî taʿâm yerine ʿaselî taʿâm eyleseler münâsibdür, miʿdeyi [2] teshîn eder ve 
eyü kan tevellüd etdürür, husûsan kış günlerinde ola dahı [3] muvâfıkdur. Ve safrâ 

1235 N. انكس
1236 N. ساريهم
1237 N. صربا
1238 N. كسوادوما

M E t İ N 603

www.tuba.gov.tr



galebe edenlere dahı müfîddür ve dil ve bogaz şişlerine gargara olınsa [4] nâfiʿdür. 
Ve ekşi hamîr katup hâm çıbanlara ve agrıyan yaralara üzerine kosalar [5] harâretin 
sâkin eder. Ve gül yagıyla âteşde issi edüp öksürük içün içseler [6] müfîddür. Şerîf 
kavli üzere gül yagıyla tuzlu balgama sürseler, demregüye dahı [7] sürseler nâfiʿdür, 
gidere. Ve her-bâr ʿasel idrâr bevl edicidür, köpügi alınmamış ʿasel [8] yel eder ve 
öksürügi tahrîk eder ve ishâl eder. Köpügin alup istiʿmâl etmek [9] gerekdür. Eger 
ziyâde balık yeseler veyâ tuzlu balık ve sâʾir tuz ve kurı nesneler [10] yedükde üzerine 
bal şerbeti içseler zararın defʿ eder. Zerâvend-i tavîl ile karışdurup [11] âkile ve hûre 
zahmetlerine yaʿnî yenür başa yaku eyleseler onılda. Ve derlemege kâdir olma-
yan [12] kimesneyi arpa unıyla ve acı bâdem yagı ile dögüp ve karışdurup gövdeye 
sürseler [13] derlede. Ve bal şerbetini eger çig eger bişmiş içseler balgamî nıkrîse 
müfîddür. Ve mukavvîdür, [14] cimâʿ ârzûsın getürür ve bagırsak çıbanlarına fâʾide 
eder. Eger ʿaselden hukne eyleseler [15] ishâli kavî eder ve tuz ile şâf  eyleseler kabzı 
açar. Eger pelîn çiçeginden [16] alınan balı alup yeseler cigere ve miʿdeye fâʾide edüp 
süddeleri açar ve [17] kekik ve hâşâdan olan bal dahı süddeleri açar. ʿ Aselün mikdâr-ı 
şerbeti on [18] dirhemden on beş dirheme degin câʾizdür, ziyâde yeseler yigitlere 
ziyân eder ve kanı [19] yakar, sevdâ eder, ammâ ʿunnâb ve erik ile yeseler zararı defʿ 
olur ve ekşi tûrunc [20] ve tatlu yemişler rubbı dahı ıslâh eder yâhûd üzerine azacık 
tuzlu penîr yeseler [21] ıslâh eder ve ʿataşını sâkin eder. Ve baʿzı acı bal vardur, arılar 
yaramaz otlardan alur. [22] Baʿzı acı otdan almagla acı olur, zarar etmez, ammâ 
baʿzısı südlügen makûlesinden [23] alur, meselâ şevkerân yaʿnî baldıran gibi ve sâʾir 
zehirlü otlardan bal alur, andan çok [24] yeseler ıztırâb verür. Evvelâ koksalar aksırık 
getürür ve gönül döndürür ve sovuk sovuk derler [25] ve gâhî ʿ aklı giderüp serhoş gibi 
bî-hod eder. Buna ʿilâc kayʾ etdüreler ve tuzlu balık [283b] [1] ve sezâb yedüreler 
ve yine kusduralar tâ ki miʿde hâlî kala. Andan tatlu alma ve enâr [2] ve emrûd 
yedüreler. Ve ʿaseli nevâsîr ve efvâh-ı ʿurûka dürtseler dahı fâʾide eder. [3]

ʿAselü’t-taberzed ve’l-kasab: Tonmış bal ve kamış balıdur ki ʿasel-i taberzede 
Fârisîde şîre-i nebât derler [4] ve kamış suyınun evvel alınan suyına dahı şîre-i nebât 
ve katr-ı nebât derler. [5] ʿAselü’t-taberzedün tabîʿatı evvel derecede hâr u ratbdur. 
ʿAsel-i kasabun tabîʿatı müleyyindür.

ʿAsel-i dâvud: [6] Dâvud peygamber balı derler. Elif  bâbında ûmâlî deyü zikr 
olınmışdur.

ʿAselü’l-belâdur: Belâdur balı [7] derler. Bir yag gibi nesnedür. Belâdurdan çı-
karurlar. Be bâbında belâdur deyü zikr olınmışdur. [8] Bâkî menfaʿatlerden biraz 
beyân edelüm. Eger belâdur balını sigillere ve dâʾü’s-saʿlebe dürtseler [9] fâʾide eder 
ve bevâsîri kurıdur ve barası giderür, lakveye ve raʿşeye dahı fâʾide eder, balgamlara 
[10] gâyet fâʾidelüdür. Ve bunun ıslâhı koz içi ve şeker ve sıgırun sâde yagıdur. [11] 
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Ve bunun bir nevʿ yag çıkarması oldur ki nohûd ve bugday yagı gibi çıkarurlar, 
meselâ [12] belâdurun başın koparup bir şişe içine koyup ve şişeyi gil-i hikmet [13] 
ile agzın kapayup ve şişeyi ser-nigûn edüp âteşi etrâfından verüp [14] ve şişenün 
agzın açık korlar, nihâyet baʿzı lîf  ve saç gibi şeyʾ ile [15] berkidüp belâdurun balı ol 
lîfden süzilüp agzından bir kap içine [16] akıdurlar. Çıkarmasınun bir nevʿi oldur ki 
belâdurı yarup ve oyup balın [17] alurlar, âteşsiz nevʿidür, gâyet makbûldür. Ammâ 
ki dögilmiş koz ile ovarlar, [18] ellerine yapışan belâdur balın bir bıçak ile sıyrurlar, 
alurlar. Bu nevʿi dahı cümleden yegdür [19] derler.

ʿUşer: Südlügen nevʿindendür. ʿArabda ve Yemen’de olur. Gökden bu agaç üzeri-
ne [20] bal gibi, şeker gibi nesne yagar. Sin bâbında sükkerü’l-ʿuşer deyü zikr olındı 
Türkî; [21] dıraht-ı zehr-nâk-ı Yemânî Fârisî; ʿuşerî Süryânî; milâyâ nîstûmûlûn 
Rûmî; hamâliyûs1239 [22] Yûnânî; şecer-i ʿarabî ʿArabî; şecer-i yemânî ehl-i Yemen; 
şecerü’l-yetûʿ ʿArabî; sefhâvun Yûnânî. [23] İbni Baytâr kavli üzere ʿuşer ibtidâ 
magrib Tarabulîs’inde şarkiyye cânîbinde bulınup [24] maʿrûf  oldı, andan sonra Mı-
sır diyârında bulındı, ol takdîrce ʿ Arab’da ve Yemen’de [25] ve Hind’de ve Horâsân’da 
dahı çok olur. Yetûʿâtun gâyet kuvvetlüsidür ki südi [284a] [1] cümleden müshil 
ve muhrikdür. Ve yemişi agu agacınun yemişine benzer ve çiçegi dahı eyledür. [2] 
Yemişine harbuʿ derler ve bunun bir nevʿi dahı olur. Her kim gölgesinde yatsa [3] 
helâk olur. Tabîʿatı üçünci derecede hâr ve dördüncide yâbisdür, ammâ Bukrât 
[4] kavli üzere dördüncide hâr u yâbisdür, ammâ kabzı iʿtidâlledür. Eger bunun [5] 
südini saʿfeye ve demregüye tılâ eyleseler müfîddür ve ʿasel ile kulâʿ dedükleri [6] 
agız agrılarına dahı sürseler fâʾide eder. Mikdâr-ı şerbeti iki dânkdur . Mesîh [7] 
kavli üzere bunun südinün üç dirhemi âdemi öldürür. Takvîmü’l-Edviye [8] kavli 
üzere cigeri ve içi yara eder, illâ tîn-i ermenî ıslâh eder. Ziyâde [9] içseler buna ʿilâc 
gâyet sovuk su içinde veyâhûd karlu buzlu su içinde oturalar.[10] Bunun südini ekl ve 
şurbdan hazer edüp tılâlarda istiʿmâl edeler. [11]

ʿUşbetü’l-hanâzîr: Bu ota hanâzîr otı derler ve Fârisîde giyâh-ı hanâzîr derler, 
Rûmîler ve Lâtînler [12] asukrû fulâryâ1240 derler. Bu ot hanâzîre ve bevâsîre ziyâde 
nâfiʿdür. Bunun kökini [13] pâk yuyup ve dögüp andan ʿusâresin alalar ve on beş gün 
güneşde [14] turup âbdan hıfz edeler ve her kaçan murâd olınsa hanâzîri bir gayrı 
merhem ile [15] açup bir mikdâr işledeler, baʿde bu otı koyalar ve bunun ʿusâresin [16] 
dahı süreler, hanâzîr ʿilleti gayrı tohm vermeyüp yaʿnî gayrı yerde bir dahı bitmez 
derler [17] ve bevâsîre dahı kezâlik sürseler gâyet nâfiʿdür.

ʿUşbetü’l-melik: Melik [18] otı derler bir otdur ve gâyet kıymetlü otdur. Vene-

1239 N. حماليوس
1240 N. اسقرو فالريا
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dîk’den gelür, Venedîk tiryâkına [19] katarlar. Rûmlar ancelû huvartârû1241 ve Lâtîn 
ve Efrencîler ancelîkâ derler. Bunun bir dirhemin [20] kırk elli akçeye alurlar. Bunun 
köki istiʿmâl olınur. Ve kuvvet-i evvelîsi eger [21] bir dânk kadarın agızda çigneseler 
diş agrısın ve agız kokusın dahı [22] giderür. Ve eger iki dirhemin içseler tabʿı sürer. 
Ve zehirlerün her nevʿine iki dirhemin [23] içürseler gâyet muvâfıkdur. Ve kuduz it 
ısırdugı mahalle bunun kökini [24] yaku edinseler ve hem içürseler zehirlerden halâs 
ola. Venedîk tiryâkına ol [25] ecilden komışlardur.

ʿAşaka: Sarmaşık nevʿindendür. Lâm bâbında leblâb deyü zikr olınur. [284b] [1]

ʿIşrık: Bir agacdur ki yapragı dilkü üzümi yapragına benzer, çok budakları olur, 
üzerinde [2] keçi boynuzı gibi yemişleri olur, toptolu tohm olur, taruya benzer ve kök-
leri üç ve [3] dört çatal olur, bir karış uzun olur, hoş kokar, taşlu yerlerde [4] biter. Eger 
kökini dögüp altmış dirhem mikdârını dört yüz yigirmi dirhem şarâbla bir gün [5] bir 
gece ıslatsalar üç güne degin içseler rahmi arıda. Eger tohmını içseler südi akıda. [6] 
Eger yaş eger kurı yemişinden yeseler bevâsîre fâʾide eder ve kılı karardur. [7]

ʿUşbetü’s-sibâʿ: Yırtıcılar otı derler ve kuduz otı dahı derler. Baʿzılar pırasaya 
benzer bir otdur [8] derler. Eger yapragınun suyından azacık zeyt ile içseler katı 
kusdura ve [9] kuduz taladugına gâyet nâfiʿdür, cüdâm ve sevdâvî marazlara fâʾide 
eder ve âkile [10] yaralarına dahı fâʾide eder.

ʿUssâb: Serkile derler. Şın bâbında şeytarac deyü [11] zikr olındı. Şeyh Dâvud ʿasîb 
deyü tahrîr etmişdür.

ʿAsfara: ʿAsîfara dahı derler, sarı [12] çiçeklü şebboydur. Mısır benefşesi dahı derler, 
Mûsul ve Bagdâd lisânı üzeredür. Hı bâbında [13] hîrî deyü zikr olınmışdur.

ʿAsâfîr ve Sevdâniyât: Serçe ve sıgırcık kuşıdur. [14] Sıgırcık kuşı sin bâbında sevdâ-
niyât zikr olınur. ʿAsfûr serçe kuşıdur [15] Türkî; ebû’l-sakr ve ebû mahrez ve ümmü 
mezâcim ve ebû yaʿkûb künyeti; güncişk Fârisî; pâsrû [16] cümle Efrencî; ispôrkîte 
Rûmî; sehresen1242 ʿİbrânî; câvcâv Fârisî; el-kutât Berberiyye; [17] cehî1243 Hindî; 
derûrî1244 ehl-i Mısr, kavl-i Şeyh Dâvud. Şeyh Dâvud ʿasfûr demek gögercinden [18] 
gayrısına ıtlâk olınur der. Serçe kuşınun tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. [19] 
Muhammed Temîmî kavli üzere üçünci derecede hâr u yâbisdür. Serçe eti dürrâc 
ve tavuk [20] etinden atyebdür. Bâhı ziyâde eder, husûsan beyni gâyet mukavvîdür. 
Ebû’l-ʿAlâ İbni Zühr [21] kavli üzere istiskâya ve felce ve lakveye ve istirhâya müfîddür 

1241 N. ا نجلو حورتارو
1242 N. سهرسن
1243 N. جهى
1244 N. درورى
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ve cimâʿa kuvvet [22] verür. Ammâ mahrûrî mizâca yaramazdur, rutûbât-ı asliyyeye 
ziyân eder, safrâvî hılt tevellüd [23] etdürür. Bârî üzerine ekşi sikencübîn gibiler yemek 
gerekdür yâhûd harâretlü kişiler [24] bâdem yagıyla sulu kavurma edeler. Kemü-
ginden sakınmak gerekdür, uçları gâyet keskin [25] olur, câʾiz ki bagırsagı yırta. Ve 
serçenün aʿlâsı yabânda uçandur, evde beslenen eyü [285a] [1] degildür. Ve her kuş 
ki yabânî ola yaʿnî vahşî ola, evde beslense kendü tabîʿatından [2] çıkar, âher tabîʿat 
baglar. Ve serçenün necesini uşnân luʿâbı ile karışdurup [3] sigiller üzerine ursalar 
koparur ve zâʾil eder. Ve sevdâniyât dedükleri siyâh [4] serçe ki ana sıgırcık derler, 
anun dahı tabîʿatı issidür, ammâ anun etini çokluk istiʿmâl [5] etmezler, zîrâ ekser 
agulu otlar tohmını ve agulu otlardan ve agulu böcelerden bulup yavrusın [6] besler. 
Etinde hiddet-i kesîr vardur, zehirlü haşerâtdan etine teʾsîr eder derler.

ʿUsfur: Aspir [7] çiçegidür, tohmına kurtum derler Türkî; şükûfe Fârisî; harîkâ1245 
Süryânî; mûrîkâ Rûmî; hûmâyâ [8] Yûnânî; hasak Fârisî; gül-i kâvîşe Isfahânî; 
reng-i zaʿferân Isfahânî; murreyk ʿArabî; [9] hirîʿ ʿArabî; behrem ʿArabî, behremân 
ʿArabî, nakd ʿArabî. Aspur dedükleri otun çiçegidür. Agacı [10] dikenlü olur, çiçegi 
ʿaynî zaʿferâna benzer ve bununla baʿzı esbâb boyarlar, al reng olur. [11] Tohmına 
kurtum derler, Fârisîde hasek-dâne derler, tûtîye yedürürler. Ve ʿArabistân’da çok 
[12] yagın çıkarurlar, ekser yerde istiʿmâl ederler, yagı lezîzdür, ammâ baʿzı inhidârı 
vardur derler. [13] ʿArabistân’da ʿillet-i fıtk çok olması aspur tohmı yagındandur der-
ler. Tohmı kaf  bâbında [14] kurtum deyü zikr olınur. Ammâ aspur iki nevʿ olur, berrî 
ve bôstânî olur. Aʿlâsı [15] bôstânîdür. Tabîʿatı Minhâc kavli üzere evvel derecede 
hâr ve ikinci derecede yâbisdür. [16] ʿÎsâ kavli üzere evvel derece hâr u yâbisdür ve 
kâbızdur. Ve berrî nevʿi ikincide hâr u yâbisdür. [17] Bôstânî nevʿinün nazcı yüzin-
den iʿtidâli vardur ve behakı pâk eder, giderür. Eger sirke [18] ile demregüye dahı 
sürseler ve ʿasel ile oglancıklarun agızları agrısına sürseler, [19] husûsan berrî nevʿi 
ola, fâʾide eder. Ve sirke ile ısırgulara ve issi şişlere ve humre makûlesine [20] sürseler 
müfîddür. Bu çiçegün mikdâr-ı şerbeti bir dirhemden iki dirheme degin câʾizdür. 
[21] Ziyâdesi baş agrıdur, ammâ sögüd yagı ve gül suyı ıslâh eder.

ʿAsâʾü’r-râʿî: Çoban [22] tayagıdur derler Türkî; batbât ve bersiyândârû deyü 
zikr olınmışdur Türkî; bersiyândârû [23] Fârisî; şebtabâtî Süryânî; şetâtâyîz Rûmî; 
belgûsyûn Yûnânî; keşte Şîrâzî; [24] serh-merd Şîrâzî; pôlîgûnû Rûmî ve Lâtîn; 
dîgrâmes1246 Mâcar, Nemse; kôriyâvlâ1247 [25] İspânyôl; kôrçiyûle1248 Fırânca; bâbûs 

1245 N. حريقا
1246 N. ديغرامس
1247 N. قورياوال
1248 N. قورچيوله
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Yûnânî; pekî kijâ1249 Afrîkî; berek setrûs1250 Afrîkî; [285b] [1] hunt nûdye1251 Efren-
cî; merʿânî1252 Süryânî; saltayât1253 Süryânî; hatrî âʿnâ1254 Süryânî, [2] Muhammed 
Temîmî; abûb merʿavî1255 ʿİbrî; batbat Hindî. Çoban tayagı otı üç nevʿ olur. [3] 
Erkek ve dişi ve bir nevʿi dahı küçükdür. Aʿlâsı erkekdür. Muhammed bin Ahmed 
bu ota ʿasâ-yı mûsâ [4] demiş. Tabîʿatı ikinci derecede bâriddür ve üçüncide yâbis-
dür dediler, ammâ İshak kavli [5] üzere evvelde ratb ve ikinci derecede bârid[dür.]. 
Muhammed Temîmî kavli üzere üçüncide bârid [7] ve yâbisdür ve kâbızdur. Tabʿı 
imsâk eder, hayz ve kan tükürmegi menʿ eder ve demevî şişlere [8] ve humreye ve 
nemleye ve baş yaralarına zımâd olınsa muvâfıkdur. Ve ʿusâresin kulaga [9] tamzur-
salar kulak kurdın öldürür ve yarasın hoş eder. Ve taktîrü’l-bevle dahı [10] nâfiʿdür, 
zîrâ bevli berk tutar ve kûlunc ʿilletine dahı müfîddür. Bunun mikdâr-ı şerbeti [11] 
beş dirhemden on dirheme degin câʾizdür. Agulu hayvânlar sokdugına sezâb ile [12] 
içseler münâsibdür. Ve isitmelü kişiye isitme tutmadan bir sâʿat evvel bundan sezâb 
[13] suyıyla içürseler münâsibdür, isitme zâʾil ola, ammâ devirlü isitmeye gerekdür 
yaʿnî bugün [14] zamânında tutsa yarın ikindi zamânında tutsa ana hummâ-yı dev-
vâre derler, Fârisîde [15] teb-i edvâr derler. Ve ʿavratlar öninde şâf  gibi götürseler 
rahimden akan eski yaşı [16] ve kanı keser. Ve şarâbla bişürüp ve azacık ʿasel katup 
cerâhatlar içinde olan [17] çıbanlarına dürtseler fâʾide eder. Ve yapragını miʿde üze-
rine yaku eyleseler miʿde yankunın [18] giderüp kan tükürenlere dahı fâʾide eder. 
Ve issi ve sovuk şişlere ve hûre zahmetine dahı [19] fâʾide eder. Miʿde ve ciger şişleri 
içün yigirmi dirhem suyından ve bir ol kadar [20] iklîlü’l-melik üzerine döşeyüp yaku 
edüp ve iki dirhemin yigirmi dirhem sikencübîn [21] ile içseler gâyet nâfiʿdür. İshak 
kavli üzere öykene zararı vardur, illâ sandal ıslâh [22] eder. Takvîmü’l-Edviye kavli 
üzere sükkerî benefşe şarâbı ıslâh eder. Baʿzılar talaka zarar [23] eder, illâ kerefs ıslâh 
eder dediler. Bunun bedeli ʿınebü’s-saʿlebdür, hummâz dahı bedel [24] olur dediler.

ʿUsâre: Her nesnenün kaynamış ve sıkılmış suyı ve ʿ akîdesidür [25] Türkî; âb-ı huşk- 
şede Fârisî; raʿnâ1256 Süryânî; şûlûs Rûmî; hûlisî Yûnânî; akava [286a] [1] kûvij 
tâtû cümle Efrencî. Her şeyʾün ʿusâresi tahrîr olınmak ve her birini her lisân üzere 
[2] bildürsek gâyet tafsîl olur, ammâ ʿusâre nedür bildürelüm, maksûdları olanlar 

1249 N. پكى كژا
1250 N. برك سطروس
1251 N. خنت نودي
1252 N. مرعانى
1253 N. سلطياط
1254 N. خطرى اعنا
1255 N. ابوب مرعوى 
1256 N. رعنا
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her [3] kankı şeyʾün ʿusâresi ise mahalline mürâcaʿat edüp murâdı hâsıl olur. [4] Ve 
meşhûr ve her-bâr lâzım olanlarda dahı bir nicesin tafsîl edelüm, gâyet mühim 
olan [5] eşyâdan ve mühim elsineden beyân edelüm.

ʿUsâretü’l-mâmîsâ: Sarılık otı [6] eşyâfı Türkî; hilâliye otı ʿusâresi Türkî; âb-ı 
huşk-şede-i mâmîsâ Fârisî; [7] raʿnâ mâmîsâ Süryânî; şûlûs afîmâ Rûmî; hûles 
lisâmyûn Yûnânî. [8] Bunun aʿlâsı sarı olmakdur. Mûsul tarafında ruhbânlar şiyâf 
ederler imiş. [9] İshak kavli üzere tabîʿatı bârid ü yâbisdür. İssi şişleri sögündürür, 
göz agrılarınun [10] eski[sine ve] yenisine dahı fâʾide eder ve göz nûrını arturur. 
Bunun sanʿatı budur ki [11] mâmîsâyı kaynadup ve sıkup suyın galîz edüp kâgıd 
üzerinde [12] âteş yerine güneşde kurudalar ve göz devâlarıyçün şâflar edeler. Bunun 
[13] bedeli huzzaz yâhûd bûş-ı derbendîdür ve tılâlarda akâkıyâ yâhûd fîl-zehrecdür. 
[14] Mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür, ammâ ʿuzvı uyuşdurur, illâ kust yagı ve 
nercis ıslâh [15] eder.

ʿUsâretü’l-enberbâris: Kadın tuzlugı sıkındısıdur Türkî; âb-ı huşk- [16] şede-i 
zirişk Fârisî; raʿnâ demliye misketâ1257 Süryânî; şûlûs efsîmâ Rûmî; [17] hûlis ûfînûs 
Yûnânî; akava kûvijnâ ûşkântû cümle Efrencî. Aʿlâsı ekşiligi [18] yerinde ola. Mesîh 
kavli üzere tabîʿatı bârid ve kâbızdur. Ciger ve miʿde harâretlerine ve [19] issi şişlere 
nâfiʿdür. İbni Mâseveyh kavli üzere safrânun yanmışını sögündürür [20] ve ʿataşı 
dahı teskîn eder. İshak kavli üzere ahşâya kuvvet verür, bagırsak [21] yaralarına ve 
aşagadan kan gitse dahı nâfiʿdür. Sanʿatı, enberbârisün tâzesin [22] alup âteşde suyı-
nı alup galîzce edüp ve kâgıd üzerine koyup [23] âteş yerine güneşe koyup kurudalar. 
Mikdâr-ı şerbeti on dirhemdür, çok [24] yeseler sinirlere zarar eder, illâ reyhân tohmı 
veyâhûd alma rubbı ıslâh eder. [25]

ʿUsâretü’l-afsentîn: Pelîn sıkındusıdur Türkî; âb-ı huşk-şede-i apsentîn Fârisî; 
[286b] [1] raʿnâ afsentînâ Süryânî; sûlû afsentînâ Rûmî; hûlûs ûpsetîn Yûnânî; 
[2] akava kûvij yâtû ûpsunîtâ Efrencî. Pelîn yapragından alınan ʿusâre aʿlâsıdur. 
Cümle [3] yapraklardan ve agaçlar ʿusâreleri hazîrân günlerinde alınmak gerekdür, 
meger ki ol güne degin [4] vakti geçer nesne ola, gül ve benefşe gibi ve gayrı gibi. 
İmdi afsentîn ʿusâresinün [5] tabîʿatı hâr u yâbisdür. Mâsercûye kavli üzere hâr ve 
kâbız ve müsahhindür. Eski [6] isitmelere nâfiʿdür ve ciger süddelerin açar. Mikdâr-ı 
şerbeti bir dirhemdür. Miʿdede olan [7] mirre-i safrâyı giderür, pâk eder. Bunun 
sanʿatı budur ki afsentîni sıkup güneşde [8] müncemid olınca durmakdur. Ammâ 
âlât-ı bevle zararı vardur, illâ mersîn yemişi ıslâh eder [9] ve bellût ıslâh eder. Baʿ-
zılar bunun ıslâhı râvenddür dediler. Takvîmü’l-Edviye kavli [10] sâhibi kavli üzere 
mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Miʿdeyi pâk eder ve yerakâna dahı [11] müfîddür.
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ʿUsâretü’l-âzânü’l-fâr: Balık otı sıkındusıdur Türkî; sıçan kulagı [12] otı sıkındusı 
Türkî; âb-ı huşk-şede-i merzengûş Fârisî; raʿnâ dâzânî [13] kûfferâ1258 Süryânî; şûlû 
semeshû Rûmî; hûlis sâmûs Yûnânî; akava kûvijînâ [14] de sâmeshû cümle Efrencî. 
Bunun aʿlâsı tâze ve râyihası keskin olmakdur. Tabîʿatı ʿÎsâ [15] kavli üzere ikinci 
derecede hârdur, cezzâbdur. Bunun menfaʿati budur ki bundan buruna [16] tamzur-
salar dimâgı arıdur ve lakveye ve sarʿa nâfiʿdür. Diskûrîdûs kavli üzere [17] yaraları 
bitürür, sovuk şişlere nâfiʿdür. Eger bir aʿzâda batmış diken ve kılçık [18] ve demren 
olsa cezb edüp çıkarur ve dimâg süddelerin açar ve ahlât-ı galîzeyi [19] dimâgdan 
sürer indürür. Südde envâʿına ve hadere nefʿi çokdur. Bunun sanʿatı oldur ki [20] 
suyını güneşde müncemid olınca tutalar. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür, ziyâdesi 
baş [21] agrıdur, ammâ gül yagı ve sarp sirke ıslâh eder.

ʿUsâre-i buhûr-ı meryem: Buhûr-ı meryem [22] sıkındusıdur Türkî; âb-ı huşk 
-şede-i buhûr-ı meryem Fârisî; raʿnâ de aʿrtinişyâ Süryânî; [23] şûlû tâlpûs Rûmî; 
hûlis ûlmâyûn Yûnânî; akava de pân puvârkû cümle [24] Efrencî. Bunun ʿusâresi 
yapragından alınur. Takvîmü’l-Edviye sâhibi dahı ʿusâresin [25] yapragından alınan 
der demiş. Huneyn kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede hârdur. Yan [287a] [1] başı 
ve diz ve baldır agrılarına gâyet nâfiʿdür. Ercîcânis kavli üzere cilâsı vardur [2] ve 
muhallil ve mukattıʿ ve cezzâb ve müfettihdür. Meselâ efvâh-ı ʿurûk dedükleri ʿillet 
makʿad agzında [3] açılan tamarlardur, gâyet fâʾide verür. Sûf  ile üzerine uralar ve 
eger şâf  [4] gibi sûfa bulaşdurup götürseler tabʿı ishâl eder ve göbek altına dahı [5] 
zikr olındugı üzere sûf  ile yaʿnî yün ile ursalar yine tabʿı tutmaz, [6] ishâl eder. Eger 
içseler yürekden yılan ve kurtları ve namâz-bûrı çıkarur [7] ve hayzı indürür, ammâ 
oglancıgı dahı düşürür. Eger sikencübîn ile içseler yerakâna müfîddür [8] ve başı 
eger bununla yusalar dâʾü’s-saʿlebe dahı nâfiʿdür ve kelefi ve cümle büsûrları gide-
rür [9] ve talak berkligine yaku olınsa muvâfıkdur. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, 
ziyâdesinün [10] sinire zararı vardur, illâ hayyü’l-ʿâlem ve bâdem yagı ıslâh eder.

ʿUsâretü’r-rummân: Enâr [11] sıkındusıdur Türkî; nârdeng koyusı dahı derler 
Türkî; âb-ı huşk-şede-i nâr [12] Fârisî; raʿnâ de rummânî Süryânî; şûlûs rôdî Rûmî; 
hûlis kûtnûs [13] Yûnânî; akava de gırenâde cümle Efrencî. Enârun rubbı ve ʿusâresi 
iki tabîʿatdadur. Tatlusı [14] evvel derecede bârid ü ratbdur ve baʿzılar iʿtidâlle hâr 
dediler. Ekşisinün tabîʿatı ikincide [15] bârid ü yâbisdür, ammâ baʿzılar bürûdeti 
ve yübûseti iʿtidâl üzeredür dediler. Ekşisi [16] humâra nâfiʿdür ve göz ʿilletlerine 
ve zafereye dahı muvâfıkdur. Tatlusı miʿdeye muvâfıkdur, [17] ekşisi miʿdeye azacık 
zarar eder, ammâ safrânun hiddetin sâkin eder. İsitmeye [18] nâfiʿdür, husûsan şeker 
katalar. Ve yagmur suyıyla kan tükürenlere ve hafakâna münâsibdür. [19] Sanʿatı bu-
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dur ki yazın güneşde kâgıd içinde, kış güni âteşde edeler. [20] Mikdâr-ı şerbeti suyıyla 
yigirmi dirhemdür. Çok yeseler tabʿı sürer, ammâ ayva rubbı veyâhûd tabâşîr [21] 
ıslâh eder. Enârun üç nevʿi ki tatlu ve ekşi ve lüffândur, re bâbında rummânlarda 
zikr [22] olınmışdur.

ʿUsâretü’s-sûs: Buyan balıdur Türkî; rubbü’s-sûs ʿArabî; âb-ı huşk- [23] şede-i 
ez-herâm Fârisî; raʿnâ de şûsânî Süryânî; şûlû halûfûdes Rûmî; [24] hûlis kûtnûs 
Yûnânî; sûlû de aglikô rîzî Rûmî; dôlberrâdez1259 cümle Efrencî. Bunun [25] tabîʿatı 
harâret ve rutûbetde muʿtedildür. Erbiyâsûs kavli üzere az kabzı vardur, [287b] [1] 
öyken kabzını telyîn eder, ol ecilden âvâzı tutulanlara ve hatîb ve müʾezzinlere [2] 
ve hânendelere ve bogaz agrısına ve balgamî öksürüge müfîddür ve ʿataşı keser ve 
mesâne [3] yaralarına muvâfıkdur ve kuvvetlü otlar hiddetini keser. Yûhannâ kavli 
üzere miʿde ʿalevine [4] ve gögüs agrısına ve bögrek agrıları çün dahı tılâ edeler, 
husûsan kökinden [5] eyledükleri rubbı ola. Arkaya kuvvet verür ve bedenün sıhha-
tini saklar, sanʿatı afsentîn [6] ʿusâresi gibidür, eyle ederler.

ʿUsâre-i şakâyıku’n-nuʿmân: Gelincik çiçegi sıkındusıdur [7] Türkî; âb-ı 
huşk-şede-i lâle Fârisî; raʿnâ de şakâyıkâ Süryânî; sûlû anesemûne1260 [8] Rûmî; sûlû 
feyâmtûres1261 Rûmî; sûsânât hâmlec ʿİbrî; hûlis îrâmenûn1262 [9] Süryânî. Gelincik 
çiçeginden ʿusâre ederler, aʿlâsı tâze ve kerîhü’t-tuʿm olmakdur. [10] Tabîʿatı ikinci 
derecede hârdur. Eger bunı buruna suʿûd eyleseler başı ve dimâgı tenkıye [11] eder 
yaʿnî yaramaz fezalâtdan arıdur ve gözün zulmetini ve beyâzını giderür ve yarala-
rınun [12] âsârlarına nefʿ verür. Bukrât kavli üzere eger yün ile ʿavrat götürse hayzı 
[13] tahrîk eder., Sanʿatı kezâlik gayrı ʿusâreler gibi yaz vakti güneşde ve kış vakti [14] 
âteşde müncemid olınca ederler.

ʿUsâret-i kıssâʾü’l-hımâr: Eşek hıyârıdur Türkî; cırt atan [15] düvelegi sıkındusı 
Türkî; âb-ı huşk-şede-i har-ı hıyâr Fârisî; raʿnâ fatûnî hımârâ1263 [16] Süryânî; sûlû 
mesyalûs Rûmî; hûlis sefûsiyâ1264 Yûnânî; akava kûvijvinâ kavâlâ siryû1265 [17] Lâtîn 
ve Rûmî ve cümle Efrencî. Bunun ʿusâresini yemişinden ederler, ammâ [18] yalınuz 
biten yemişi zehr-nâk olur, almayalar. Eger bu kökde çok bitdi ise alalar. [19] Tabîʿatı 
Fûles kavli üzere üçünci derecede hâr u yâbisdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti [20] iki 
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dânkdur , ziyâdeden hazer edeler. Eger bir dânkını buruna suʿût eyleseler yerakâna 
[21] fâʾide eder ve şakîkanun galîzini tahlîl eder ve bunı yalınuz içmezler. Her edviye 
her ne [22] ʿillete lâzım ise ol devâya iki dânk bunun ʿusâresinden katup [23] ʿilâc eder-
ler ve bunun ʿusâresin alduklarında elde ovalar, havânda dögüp [24] almak olmaz. 
Meselâ suyını bir çanaga koyup aşaga çökenine elenmiş kül karışdurup [25] gölgede 
kurıdup kurslar edeler, hâcet vaktinde istiʿmâl edeler, ammâ eski oldukda [288a] 
[1] kuvveti gider. Bunun nefʿi budur ki galîz yelmeşik balgam ishâl eder ve hâm ve 
yanmış [2] safrâ ishâl eder ve sarı suyı dahı ishâl eder ve balgamdan ve kûluncdan 
ve lakveden [3] olan mafâsıl agrılarına müfîddür. Eger çok yeseler içerüsin yara eder 
ve kusdurur [4] ve hunnâk ve gaşy îrâs edüp kuvvet sâkıt olur. Buna kayʾ gerekdür ve 
sâʾir devâsı [5] kaf  bâbında kıssâʾü’l-hımârda beyân olınur. Takvîmü’l-Edviye kavli 
üzere bunun [6] muslihi süfûfü’t-tîn ve koruk rubbıdur.

ʿUsâret-i lıhyetü't-teys: Teke sakalı ʿusâresidür [7] Türkî; âb-ı huşk şede-i büz-rîş 
Fârisî; raʿnâ de vaknâtîsâ1266 Süryânî; sûlû [8] hûfestîdâs Rûmî; hûlis lâzyûn Yûnânî; 
terâgûbûpû ʿavsen bârpûn heres de akava1267 [9] cümle Efrencî; zokân tâyes1268 ʿİbrî. 
Tabîʿatı Yûhannâ kavli üzere bârid ü yâbisdür ve kâbızdur. [10] Kuvvet-i evvelîsi 
miʿde ve ciger harâretine ve issi şişlere nâfiʿdür. Câlînûs kavli üzere [11] nefs-i deme 
ve zûsentâriyâya ve heyzaya müfîddür ve eger irhâ olınmış sinirlere [12] dahı zımâd 
olınsa kavî eder, Râzî kavli üzere öyken ve gögüs agrılarına ve şarâbla [13] bagırsak 
sancusına ve yarasına dahı muvâfıkdur. İshak kavli üzere öykene ziyân [14] eder, illâ 
ʿasel ıslâh eder. Yûhannâ kavli üzere sinire ve evʿiye-i menîye ziyân eder, [15] illâ tâze 
süd ve terencübîn ıslâh eder. Bunun bedeli akâkıyâdur ve bunun ʿusâresinün [16] 
sanʿatı afsentîn gibidür.

ʿUsâretü’l-gâfis: ʿİnde’l-baʿz balık otı sıkındusıdur [17] Türkî; kuzı putragı dahı 
derler Türkî; âb-ı huşk-şede-i gâfis Fârisî; raʿnâ dâ [18] gafis Süryânî; sûlû anâtriyûn 
Rûmî; ûpâtûryûm Rûmî, Lâtîn; evzermeneyk1269 [19] Nemse, Mâcar; hûlis târyûn1270 
Yûnânî. Bunun ʿusâresi sabr gibi acı olur, aʿlâsı [20] siyâh ve acı olmakdur. Ercîcâ-
nis kavli üzere tabîʿatı hâr u yâbisdür. İhtiyârât [21] kavli üzere bârid ü yâbisdür, 
mülattıfdur ve mukattıʿdur. Kuvvet-i evvelîsi hummâ-yı rubʿa ve [22] şatrü’l-gıbb ve 
hummâ-yı balgamiyyeye dahı nâfiʿdür ve cerebe ve hıkkeye dahı gâyet müfîddür, 
ammâ [23] şâhtere suyı ve sikencübîn ile vereler. Mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhem-
dür. İki [24] dirheme degin câʾizdür ve diş agrılarına ve ciger agrılarına dahı nefʿ 
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verür. Bukrât kavli [25] üzere ciger süddesine, Fûles kavli üzere talak berkligine ve 
ciger ve miʿde şişlerine [288b] [1] ve sûʾü’l-ʿınebiyyeye ve istiskâya gâyet fâʾide eder, 
ammâ bagırsagı zaʿîf  eder, illâ alma rubbı [2] ve tabâşîr ıslâh eder, ammâ İhtiyârât 
kavli üzere anşîn1271 içün ziyânı vardur, [3] illâ mastakî ıslâh eder. Bunun bedeli üç 
vezni kadar summâk yapragıdur veyâhûd [4] üç vezni kadar gâfisün kendüsidür.

ʿUsâretül-müşk: Buyan balıdur. [5] ʿUsâretü’s-sûs deyü henüz zikr olındı.

ʿUsâretü’l-kürünb: Lahana ve kelem ʿusâresidür. [6] Tabîʿatı ikincide hârdur. Kef 
bâbında kürünb ve kelem deyü zikr olınur.

ʿUsâretü’l-kart: [7] Elif  bâbında akâkıyâ deyü zikr olınmışdur.

ʿUsâretü’l-haşhâşü’l-esved: Efyûndur. [8] Elif  bâbında efyûn deyü zikr olın-
mışdur.

ʿUsâret-i varakü’l-gareb: Kavak agacı [9] yapragınun sıkındusıdur. Üçüncide 
hârdur. Gayın bâbında gareb deyü tafsîl ve zikr [10] olınur.

ʿUsâretü’l-benc: Bunun bedeli İhtiyârât kavli üzere ʿavsec dikenidür. [11]

ʿUsâret-i şecerü’l-cevz: cevz agacı ʿusâresidür. Gâhî cevz agacı eskisinden [12] 
suyı akar, alup ʿusâre ederler. Bunun bedeli merzencûşdur.

ʿUsâretü’t-tarâsîs: [13] Kalkan dikeni sıkındusıdur. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür ve 
kâbızdur. Bunun bedeli [14] ʿusâre-i kustdur, ol ise elif  bâbında akâkıyâ deyü zikr 
olındı.

ʿIsrîs: Yabân [15] hatmîsidür. Hâ bâbında hatmî-yi berrî deyü zikr olındı.

ʿAsîrü’d-dübb: Endülüs ismiyledür. [16] İbni Baytâr kavli üzere semere-i şecere-
tü’l-ʿutlab demiş. ʿUlb ve ʿutb [17] penbe agacıdur.

ʿAsab: Yûnân lisânıdur. ʿAbbâs misvâkı derler. Nevâris deyü [18] nun bâbında zikr 
olınur.

ʿAsab: Sinir demekdür. Sinirün mizâcı Mâlâ Yesiʿ kavli [19] üzere bârid ü yâbisdür. 
Hazmı güçdür ve gıdâ vermez.

ʿAsfûrü’ş-şevk: Kara serçedür. [20] Baʿzılar siyâh fikfik kuşıdur derler. Tı bâbında 
tarûglûdukatus deyü zikr [21] olınmışdur.

ʿIzras: Yabân hatmîsidür. ʿIsrîs dahı derler, henüz zikr olındı.

ʿAdal: [22] Sinirlü etdür, yaglu olmamak ile hazmı serîʿdür. Eger dögüp bereler 
üzerine ve [23] darb dokınmış mevziʿe ursalar müfîddür.
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ʿAzâye: ʿIzâ dahı derler, kelerdür. Zabb [24] deyü zâd bâbında zikr olındı.

ʿAzât: Dikenlü agaçlara derler. Meselâ ʿ avsec ve kınâd1272 ve karaz [25] ve sedir agacı 
gibi ve gayrı gibi. El-hâsıl dikenlü olanlara cümle ʿazât derler.

ʿUtb: Şeyh [289a] [1] Dâvud kavli üzere pamukdur. Kaf  bânda kutn deyü zikr 
olınur.

ʿAtfel: Yabân [2] naʿnâsıdur. Zamîrân ve zavmurân deyü zâd bâbında zikr olınmışdur.

ʿUtârid: [3] Sünbül-i rûmîdür, zikr olınmışdur.

ʿAtşân: Taraklık ve baʿzılar çoban taragı derler. Dal bâbında [4] dînsâfûs deyü zikr 
olınmışdur.

ʿAzal: ʿAtâr dahı derler, bir degirmi sadef  böcegidür. [5] Hind denizinde bulınur ve 
arz-ı Bâbil’de dahı olur derler. ʿAcâyib-i Mahlûkât’da tasvîri [6] vardur. Bu sadefün 
cirmi degirmi iken içinde hayvânınun başı ve kuyrugı ve iki [7] gözleri vardur. Bunı 
yazın cemʿ ederler. ʿAcâyib-i Mahlûkât ve Hayâtü’l-Hayevân kavilleri [8] üzere bu 
sadefün râyihası güzeldür. Eger sarʿı olanlara buhûr eyleseler sarʿı zâʾil eder [9] ve 
bunun küli dişlere cilâ verür ve âteş yanugına kosalar tâ kavurınca tursa [10] ziyâde 
nefʿi vardur.

ʿIzâm: Kemükdür Türkî; üstuhân Fârisî; kermâ1273 Süryânî; sukbûn [11] Rûmî; 
kôkâla Rûmî; betûkinûs Yûnânî; ôs Efrencî; senûk1274 Süryânî; bafsâl [12] Berbe-
riyye; hestinâh Kürdî; hâl Hindî; voşô Lâtîn; ʿesâmîm ʿİbrî. Kemük makûlesi [13] 
çok nevʿ olur. Âdem ve hayvân kemügi gibi ve her kemügün yine sınıfı vardur 
ve yanmışı vardur [14] ve istiʿmâl olınan ekseriyyâ yanmış kemükdür. Câlînûs kavli 
üzere tabîʿatları bârid [15] u yâbisdür. Muhallil ve müceffifdür. Câlînûs kavli üzere 
âdem kemüginden yanmışını eger sarʿı [16] ve mafâsıl agrısı olanlara kendüsi bilme-
den içürseler zâʾil eder. Eger teke ve sıgır kemügin [17] talaklulara içürseler talakı 
giderür ve ʿasel ile yeseler bâhı ziyâde eder ve eski kemügi [18] yakup kuru yaralara 
ki zekerde ve hâyada ve sâʾir aʿzâda ola, ekseler onıldur. [19] Çürimiş kemügi sirke 
ile bişürüp burun kanı içün başa yaku eyleseler [20] burun kanın keser ve gülâbla 
yaralara yaku eyleseler muvâfıkdur ve eger arpa suyı karışdurup [21] çiçege ve kıza-
muga ve sivilcü makûlelerine sürseler münâsibdür. Sıgırun incüklerin ʿasâ’r-râʿî [22] 
ʿusâresiyle içseler hayzı katʿ eder ve yüregi tutar ve yanmış kemügi âteş yanugına [23] 
ekseler muvâfıkdur. Gelincik incügini ʿ avrat götürse hâmile olmaz ve oglancıklarun 
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[24] ibtidâ düşen dişini dahı yere tokınmadan gümüşledüp ʿavrat götürse hâmile [25] 
olmaz ve ölmiş âdem kemügin ata asakosalar cümle atlar et sancusından emîn 
olalar [289b] [1] ve isitme sâhibine bildürmedin götürtseler isitme zâʾil ola ve par-
mak tırnagınun [2] on dânesin yakup külini her kime yedürseler muhabbeti ziyâde 
ola. Eger âdem dişini [3] hüdhüd kuşınun sag kanadı kemügin uyuyan âdemün 
başı altına kosalar [4] mâdâmki kaldurmayalar uyanmaz ve baʿzı kapularda timsâh 
kemükleri asakomışlardur. [5] Ol kemüge Fârisîde arre-i puşt-i neheng derler, ol 
kemükden sag kolında götürseler [6] ziyâde edeler ve neheng kemügini dilkünün 
ön dişi ile berâber götürseler sarʿı [7] zâʾil ola ve sırtlan önküsin başında götürseler 
şakîka agrısın giderür, ammâ [8] her kankı tarafı agrursa ol tarafa götüre ve horôsun 
sag kanadınun kemügin ve dilkü [9] kemügini dâʾim sıtma tutan kimesne götürse 
zâʾil eder. Ve kelbün âdem ısırdugı azı [10] dişi vardur, ol dişi sahtiyân kaplayup 
götürseler kuduzdan emîn olalar [11] ve oglancıklara götürse dişlerin zahmetsiz 
çıkaralar ve uykuda sayıklayan kişiler [12] götürseler gayrı uykuda fezaʿ etmeyeler 
ve sarılık içün götürseler nâfiʿdür ve [13] kelbler kendüye urmayalar ve eger yanmış 
kelb başı kemügini hınnâyla nezle içün başa [14] ursalar nezleyi giderür ve dişleri 
muhkem eder, ammâ cümle kemüklerün havâssa ve göze zararı [15] vardur, illâ 
benefşe maʿcûnı ve tâze yagları buruna çekmek ıslâh eder.

ʿAzâye: [16] Şeyh Dâvud kavli üzere sâlâmendâr derler bir hayvândur, keler gibidür. 
Sin bâbında [17] sâlâmândere deyü zikr olındı.

ʿIzlâm: Çivid agacıdur, ammâ erkek çividdür. Nîl dedükleri [18] bunun ʿusâresidür 
ve varakına vesme derler ve kütüm1275 dahı derler, çivid ʿızlem agacından [19] olur. 
Bunun envâʿı mahallinde zikr olınmışdur.

ʿAfâr: Kâtile-i ebîh deyü kaf  bâbında [20] zikr olınur.

ʿAfs: Mazı derler Türkî; mâzû Fârisî; ʿâfsî Süryânî; kîkdî Rûmî; [21] kuyûkyûs 
Yûnânî; ekîkdiyâ Rûmî; mâzyâ Rûmî; gâlyâ Lâtîn; gâlyûfel1276 Mâcar, Nemse; [22] 
gâlye İspânya; neveş de gâlyâ Fırânca; ʿafsîm1277 ʿİbrî; ayfâflîs1278 Yûnânî; faykas 
[23] Yûnânî; afsî Süryânî; mâze Kürdî. Mâzû dedükleri cevz-i bevvâ gibi nesnedür. 
Bellût [24] gibi bir agacun yemişidür. Şâmî ve Rûmî nevʿi olur. İkisinün dahı tabîʿatı 
bir nevʿdür [25] ve aʿlâsı Şâmî ve hâm ve yeşil şekillü ve berk ve agır olmakdur. 
Ak şekillü olan nevʿinün [290a] [1] kuvveti azdur. Mâzûnun tabîʿatı Muhammed 
Temîmî kavli üzere bârid ü yâbisdür. Bukrât [2] kavli üzere ikinci derecede bârid 
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ve üçüncide yâbisdür. Takvîm kavli üzere [3] evvelde bârid ve ikincide yâbisdür ve 
ziyâde kabzı vardur. Âteş üzerinde yanmışını ve [4] yâhûd zeytde kaynamışını kıla 
sürseler kılı karardur ve kızgun eski demür arasında [5] yakup dahı kıla sürseler 
karardur ve suyı dahı kezâlik kılları tâze eder. Husûsan [6] nâr kabı ve demür bokı 
dahı katalar ve bi’l-cümle her kankı dürlü hızâba mâzû katsalar kılı ziyâde [7] siyâh 
eder ve sirke ile demregüye sürseler giderür ve yaramaz ve âkile gibi çıbanlara 
[8] sürüp ve ekseler yaşını keser ve kurıdur. Eger dögüp nasûrlu yaralara ekseler 
[9] ziyâde etin yer ve hoş eder ve oglancıklarda olan kulâʿ ki agız agrısıdur, ana 
nâfiʿdür [10] ve dögilmişini yumurda ile eski ishâllere içürseler fi’l-hâl tabʿı tutar, 
ammâ üzerine [11] bir sâʿat kadar olınca su vermeyeler. Eger yanmışını göz kapagına 
sürseler kalınlıgın [12] giderür ve yürekden kan sızmak olursa şarâbla ve sirke ile 
vereler, tutar. Eger kor [13] üzerinde yakup sirke ile ve şarâbla sögündürüp katʿ-ı 
dem içün kezâlik [14] ursalar demi menʿ eder. Eger mâzûyı sahk edüp makʿada ve 
dübür şişlerine ursalar [15] dübüri taşra çıkanları fi’l-cümle müfîddür. Eger kayna-
dup suyına otursalar kezâlik [16] fâʾide eder ve ʿavrat otursa eski rahm yaşlıgına ve 
kokusına müfîddür ve suyı [17] ile tahâret eyleseler dahı olur. Eger sirke ile humre 
ve nemleye ibtidâsında yaku eyleseler [18] fâʾide eder. Eger mâzû ve eger suyı diş 
diplerine ve diş agrısına fâʾide eder ve göbegi [19] çıkan oglancıklarun dahı göbegine 
sürseler müfîddür ve ishâl olanlara yedürseler [20] rûfidân yumurda katup yedüreler 
ve samg dahı katalar ki ziyân etmeye. Eger bunı dögüp [21] ve eleyüp göz kapagını 
döndürüp uyuzına beş gün ekseler uyuzın giderür. [22] Muhammed Temîmî’nün 
mücerrebidür. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür, ammâ dimâg sinirlerine ziyân eder, 
[23] illâ bâdem yagı ıslâh eder. Bunun bedeli kendü kadar semeretü’t-tarfâdur. Mu-
hammed Temîmî kavli üzere [24] bunun bedeli bir buçuk vezni kadar sarı ehlîlec 
ve baʿzılar ekşi enâr kabugıdur dediler. [25] İhtiyârât kavli üzere mâzûnun bellût 
ve mersîn yemişi ve enâr kabugı ve sarı [290b] [1] ehlîlec ve ılgun yemişi ve daru 
kuvvetde ve fiʿlde birbirine yakındur, zîrâ tabîʿatları berâberdür [2] ve birbirlerine 
bedeldür ve mâzûnun kuvveti üç yıl bâkîdür.

ʿUkâr-ı âdem: Yabân enâr kökidür. [3] Mim bâbında makâre1279 deyü zikr olınur.

ʿUkrubân: Kuyrugı iki çatal bir böcekdür. Ekser âdem [4] kulagına girer deyü havf 
ederler ve tâze üzüm arasında dahı bulınur. Eger sarmısak [5] ile ezüp ʿakreb sok-
dugına ursalar nâfiʿdür.

ʿAkîk: Hakîk taşıdur. Fârisîde [6] dahı ʿakîk-i yemenî derler. Hindîler belâre derler. 
Aristatâlîs ve Câlînûs kavli üzere [7] çok nevʿ olur. Maʿdeni bilâd-ı Yemen’de ve sâ-
hil-i Rûm’da çokdur derler. Şeyh Dâvud [8] kavli üzere kızıl ve sarı ve beyâz ve gayrı 
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cins dahı olur der. Aʿlâsı gâyet [9] şeffâflu ve gâyet kızıl ola. Eger yaksalar tabîʿatı 
bârid ü yâbis olur. Göze kuvvet [10] verür ve hafakâna dahı nâfiʿdür ve kalbe kuvvet 
verür ve eger hâtem edüp götürseler [11] hasmun gözi sâkin ola ve korkulardan 
emîn ola ve bedenden akan kanları her kanda [12] olursa olsun keser. Eger ʿavrat 
götürse hayzı keser. Eger yumşak dögüp dişleri [13] ovsalar agardur ve diplerinden 
akan kanı keser ve berk eder ve yanmışını ayrıglanan [14] dişleri diplerine sürseler 
muhkem eder, ammâ diş agartmada mercân dibi dahı katalar, [15] münâsibdür. Ve 
Hazret-i server-i enbiyâ ʿaleyhi’s-selâm buyururlar: Her kim ʿakîk yüzük [16] götürse 
sürûrdan ve hayırdan ve bereketden hâlî olmaya.

ʿAkrabân: Talak otı derler. [17] Elif  bâbında iskûlûfenderyûn deyü ve sin bâbında 
sikûlûfenderiyûn deyü [18] tafsîl olınmışdur.

ʿAkreb: Kuyrugı örü Türkî; ʿakreb Türkî; kejdüm Fârisî; [19] ʿakrebâ Süryânî; 
sikôrpiyôn Rûmî; karîrôs Yûnânî; sikorpiyôs, harsâvis [20] Yûnânî; ûskôrpiyûs alîsû 
Rûmî; akrâpyûs Rûmî; ûskôrpiyûn de setre [21] Lâtîn; alâkrân İspânya; ʿakrâr ʿİbrî; 
ʿakrâb ʿİbrî; mahî1280 Hindî; agrad Berberiyye; [22] harsâvis Yûnânî. Arpa anbârın-
dan hâsıl olan ʿakreb gâyet yaramazdur. [23] Aʿlâsı erkek olmakdur, ʿalâmeti kendüsi 
zaʿîf  ve lâgar ve neşteri galîz olmakdur. [24] Dişisi semüz ve yaglu olur ve büyük olur, 
ammâ neşteri ince olur. Bunı yakarlar. [25] Tabîʿatı İshak kavli üzere bârid ü yâbis-
dür. Eger zeytde kaynadup ol zeyti kulak [291a] [1] agrısına tamzursalar fâʾide 
eder ve ʿakrebi iki pâbûc arasında ezüp yine [2] kendü sokdugı yere ursalar, agrısın 
giderür. Eger yanmış ʿakreb külini [3] içseler mesâne ve bögrek taşların tagıdur. 
Mikdâr-ı şerbeti bir dânkdur , ammâ yılan [4] sokdugına nısf  dirhem vereler. Rûfes 
kavli üzere bögrege, mesâneye, bevl [5] tutıldugına nâfiʿdür. Bedene kuvvet verür ve 
bagırsagı saklar. Bundan istiʿmâl edenlere [6] kûlunc ʿ ârız olmaz derler. Eger mesâne 
ve bögrek taşları içün râziyâne ve [7] enîsûn ve kesîrâ ile içürseler gâyet muvâfıkdur, 
zîrâ öykene bunun zararı [8] vardur, illâ İshak kavli üzere kerefs tohmı ve tîn-i er-
menî ıslâh eder. Eger yanmış [9] ʿakrebi fâre necesiyle göze çekseler uyuzın giderüp 
ve göregen eder ve büyük [10] siyâh ʿakrebi kurıdup ve sahk edüp sirke ile barasa 
sürseler [11] şifâ verür ve zeyt ile ʿakrebi kavurup yaramaz yaralar üzerine yagı ve 
ʿakrebi [12] ursalar ıslâh eder. Eger birkaç ʿakrebi şîşe içinde zeyt ile güneşde tutsalar 
[13] baʿde ol yagdan mafâsıl ve but ve incük ve arka agrılarına sürseler muvâfıkdur 
[14] ve bevâsîre sürseler düşürür ve kurıdur. Eger dâʾim oglan düşüren ʿavrat [15] 
kendüde bir ölmiş ʿakrebi götürse gayrı oglan düşürmez ve ʿakrebün yanmasınun 
[16] birkaç nevʿi vardur. Kibrît ile yakarlar, bardakda çölmekde yakarlar, ammâ asıl 
aʿlâsı [17] ve âsânı oldur ki bakır tencereye koyup agzın gil-i hikmet ile kapayup bag 
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[18] çubugıyla yanmış bir tennûrda bir gece koyasın aʿlâ olur. Ve zeyt ile kavrılan [19] 
ʿakrebi yabâna bıragup ol zeyti dâʾü’s-saʿlebe sürseler kıllarını bitürür. [20]

ʿAkreb-i bahriyyü’l-meşûk: İstâkôzdur. Bunun Fârisîde ismine ejder-i deryâyî 
derler, [21] zîrâ bunun ayaklarınun ucında baş ve agız ve diş vardur. Ejder gibidür, 
gayrı [22] hayvânda bu hâl mutasavver degildür. Bunun etin yerler, balık gibidür, 
ammâ ehl-i tecribe katında [23] gâyet mukavvîdür derler. Husûsan yag ve sirke ve 
sarmısak ve issi otlar ile dahı kavî [24] olur derler.

ʿAkreb-i bahrî: Diken balıgı Türkî; deniz ʿakrebi Türkî; iskôrpiyôz zaʿâlâsâ1281 
Rûmî; [25] iskôrpiyûs mârînû Lâtîn ve cümle Efrencî; ʿakreb-i deryâyî Fârisî. Buna 
diken balıgı derler [291b] [1] Dikenleri zehr-nâkdur. Eger bu balıgı dögüp kendü 
sokdugı mevziʿe ursalar [2] agrısın keser, sâkin eder. Eger bunun ödini göze inen 
sular içün ve şeb-kûrlik [3] içün göze çekseler gâyet nâfiʿdür ve göz yaralar[ın]dan 
lûkûmâ1282 dedükleri ʿillete [4] fâʾide eder.

ʿUkde: Şeyh Dâvud kavli üzere ehl-i Mısr enberbâris agacına derler. [5]

ʿAkîdü’l-ʿıneb: Bozuna ve mey-puhtence ve müsellese ve bekmeze ve bu makû-
lelere ʿakîdü’l-ʿıneb derler [6] ve rubbü’l-ʿıneb dahı derler. Şîrâzîler dûşâb derler, 
ammâ dûşâb tatlu meyve [7] şarâblarına dahı denür.

ʿAkâr kûhân: ʿAsl kûhân dahı derler, ʿâkırkarhâ deyü [8] bâb evvelinde zikr olındı.

ʿUkâr: ʿUkâ1283 dahı derler, hamrdur, hâ bâbında tafsîl olınmışdur.

ʿAkʿak: [9] Saksagan kuşıdur Türkî; salsâl ʿArabî; ʿakke ʿArabî; mebsûm1284 ʿArabî; 
kâlince Şîrâzî; [10] kündüs ʿArabî; kâlîce Fârisî; kazele1285 Fârisî. Saksaganun tabîʿatı 
hâr u yâbisdür. [11] Kimüsi yaramazdur, hazm olmaz. Eger saksagan beynisini sidigi 
tutulanlara içürseler [12] fâʾide eder ve necesini rebv marazına fâʾide eder. Rebv, 
vereme yakın bir marazdur, ʿilel bâblarında [13] tafsîl olınur. Eger bunun dimâgını 
müşk ile karışdurup lakve ve meflûc [14] âdemün burnına tamzursalar fâʾide göre. 
Eger kanını kurıdup gülâbla ezseler [15] ve söylemez oglana içürseler hemân söze 
başlaya ve eger dimâgını tâze iken ok [16] demrenleri üzerine penbe ile ursalar 
müfîddür, âsânlıgla demren bedenden çıka. Eger [17] iligini şeker ile karışdurup 
oglanlara yedürseler gâyet zekî ve fasîh [18] ve fehîm ve hâfız ola ve eger yünini 
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yakup külini karıncaya dökseler karıncalar tagıla gide. [19] Saksagan kuşınun dişisi 
yumurdasını çenâr yapragıyla örter zîrâ, yerse [20] yumurdasını varup yese gerekdür, 
gâyet sever, ammâ yerse çenâr yapragını sevmez. [21] Saksagan gâyetde harâmzâde 
kuşdur derler, meselâ yol üzerinden harâmîden kaçup [22] ihtifâ edenlerün üzerine 
varup feryâd edüp gösterür, harâmîler varup [23] tutarlar.

ʿUkâb: Tavşancıl kuşıdur Türkî; âluh Fârisî; ebû’l-eşyem ve ebû’l-hıcâc ve [24] 
ebû hassân ve ebu’d-dehr ve ebû’l-hetîm künyet; ammâ dişisine ümmü ahvâr ve 
ümmü’n-nakv ve [25] ümmü talebe ve ümmü nevh ve ümmü heşîm künyet; mikâs 
ʿArabî; hudâriyet ʿArabî, müʾennesdür. Bunun [292a] [1] eti hâr u yâbisdür. Sıgır 
etinden belki galîzdür. Eger ödini göze çekseler ibtidâ inen [2] suya fâʾide eder ve 
hiddet verür. Eger tütsi eyleseler ihtinâk-ı rahme fâʾide eder, [3] necesi çıgıda ve 
büsûra ve beneklere dürtseler, müfîddür. Eger necesini hanâzîre ursalar [4] nefʿ 
verür.

ʿAker: Cümle çökege ʿaker derler, ammâ ekser yaglarun çökegine ıtlâk olınur. [5]

ʿAkerü’z-zeyt: Zeyt çökegidür Türkî; zeyt posası ve zeyt tortısı Türkî; [6] dürdî-yi 
zeyt Fârisî; dürdâ zeytâ Süryânî; sûlû tûlâdî Rûmî; bâşû der ôlîv cümle Efrencî. [7] 
Aʿlâsı eski olmakdur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Baʿzılar ziyâde acı [8] 
ve eski olan üçünci derecede hâr ve ikincide yâbisdür demişler. Riyâh-ı şedîdeye [9] 
nâfiʿdür. Eger dizde ve eger sâʾir aʿzâda yel olsa veyâhûd balgamî ve sovuk mizâclu 
[10] kişilerün bedeninde baʿzı yel ve şiş olsa bunı issi edüp süreler, ammâ [11] gâyet 
issi ve kızıl şişlere ol kadar muvâfık degildür. Eger bundan göze sürme gibi [12] 
çekseler göze inen suyı menʿ eder ve gözi rûşen eder ve cümle nâsûrlı [13] yaralara 
dahı sürseler muvâfıkdur ve yeni zeyt çökegini sovuk nıkrîse sürseler [14] muvâfıkdur.

ʿAkerü’d-dühnü’s-sûsen: Sûsen yagı çökegidür. Fârisîde dürdî-yi revgan-ı sûsen 
[15] derler. Cümle Efrencî bâşû ôlîv de îrsâ1286 derler; Rûmîler sûlû tûlâdî de [16] îrsâ 
derler. Göze nâzil olan suya ve rûşen etmege gâyet nâfiʿ olmagla [17] sürme gibi göze 
çekeler, nâfiʿdür.

ʿAkkûb: Bôstânî deve dikenidür ki çakır dikeninün [18] bir nevʿidür, ammâ asıl berrî 
nevʿine ʿakkûb derler. Hâ bâbında harşef  deyü tafsîli tahrîr [19] olınmışdur. Muham-
med Temîmî cümle ehl-i Şâm dahı ʿakkûb derler der.

ʿAksîr: Pire bevli ve [20] mûmiyâ-yı nahl dahı derler. Fârisîde dahı mûmiyâ-yı 
nahl ve Şîrâzîler bermer derler, ʿasel içinde [21] bulınur. Mûmiyâ ʿamelindedür. Vav 
bâbında vesahü’l-gevz deyü zikr olınur.

1286 N. باشو اوليو ده ايرسا
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ʿİkris: Baʿzılar [22] tîl derler, te bâbında zikr olınmışdur ve baʿzılar mercimege ben-
zer ve tarı gibi tohumları olur derler. [23] Müstaʿmel degildür.

ʿAkne: Sûrıncândur ki laʿbe-i berberî dahı derler. Ehl-i Mısr ʿakne derler ve [24] 
sûrıncânü’r-rakîk dahı derler. Sin bâbında sûrıncân deyü zikr olındı ve lâm bâbnda 
laʿbe deyü [25] zikr olınur.

ʿİlk: Her nesne samgına ve sakızına. Eger müncemid olsun ve eger olmasun ʿilk 
[292b] [1] derler Türki; benâseb Fârisî; daʿsâdbatmâ1287 Süryânî; alîkâtmûn Rûmî; 
anîşîn [2] Yûnânî. Çam sakızı ve meneviş sakızı ve servi sakızı makûleleridür. Cümle 
sakız [3] gibilere ʿilk derler. Câlînûs kavli üzere cümlesinün tabîʿatı hâr u yâbisdür. 
[4] Cümlesi merhemlere girer. Birbirlerine bedel olur. Cümlesinün mikdâr-ı şer-
beti sakızına göredür, [5] ammâ baş agrıdur, illâ sandal ve kâfûr koklamak fâʾide 
eder. Ammâ samgü’l-butm ve [6] ʿilkü’l-butm İbni Baytâr kavli üzere fıstuk ve butm 
sakızıdur, ammâ İhtiyârât ve baʿzılar [7] buna ʿilkü’l-enbât deyü menevîş agacı sa-
kızıdur derler. Mastakî agacınun [8] bir cinsidür. Aslâ mastakîsi müncemid olmaz. 
Efrencîler ve Rûmîler ana bebre menten1288 derler. Eger [9] tokuz dirhemin çanakda 
sovuk su ile yuyup bâdem kadar yutsalar balgamı ishâl [10] eder. Eger öykende ve 
eger belde ve gögüsde ve bendükşelerde olan balgamı ve balgamdan olan [11] bel 
agrılarını giderür. Cümle müshil şerbetlerin hilâfıdur. Meselâ şerbetlerde yaz ve 
güz günlerinde [12] verilür, işbu terementin dedükleri kış eyyâmında verilür. Ve sâʾir 
müshil [13] şerbetleri gibi perhîz ve eger ziyâde esbâb giymek istemez ve beş on 
defʿa ʿamel eyledükden [14] sonra yine varup herkez hidmetine gitmek kâbildür. 
Bunun tabîʿatı hârdur. Kış [15] günlerinde içmek maʿkûldur. Eger ziyâde harâretlü 
kişi içmek isterse bir mikdâr şeker [16] ile içüreler, muʿtedil olur, ammâ miʿdesi so-
vuk ve balgamî mizâclu kişilere gâyet muvâfık [17] ve münâsibdür ve mesâneye ve 
öksürüge dahı fâʾide eder. Minhâc kavli üzere bunun [18] tahlîli vardur ve tabîʿatı 
ikinci derece âhirinde hâr u yâbisdür. Baʿzılar tabîʿatı mastakîye [19] karîbdür de-
mişler. Nihâyet bunun kabzı yokdur, tahlîli vardur. Mastakî böyle degildür. [20] Eger 
hıkkenün eskisine yarpuz suyıyla ve sirke ile sürseler müfîddür ve rutûbetlü [21] ve 
öksürüge ve nıkrîse fâʾide eder, bevli idrâr eder ve mesâne agzın açar, yolında dahı 
[22] müncemid olmaduk balgamları giderür. Eger bir mevziʿe diken ve kemük batsa 
bunı üzerine ursalar [23] cezb eder, çıkarur ve yaralara ve çıbanlara sürseler etini yer 
bitürür, ammâ sonra zararı [24] vardur, illâ ʿasel ıslâh eder. Ve servi agacı ʿilkinün isi 
gayrılardan artıkdur, [25] bundan bir dirhem kifâyet eder, ʿırku’n-nisâya ve vecaʿ-ı 
mafâsıla gâyet nâfiʿdür. Ve fıstuk [293a] [1] agacınun ʿilki yaʿni sakızı tahlîl eder ve 

1287 N. دعثادبطما
1288 N. ببره منتن
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kirleri arıdur, pâk eder. Eski giciyige [2] ve gögüs agrısına ve öksürüge fâʾide edicidür 
ve bevli arı eder ve bunı dahı [3] demren ve diken üzerine ursalar çıkarur ve katı 
şişlere ursalar, tahlîl eder, [4] yumşadur. Ve çam sakızı ki ana recîne derler, eger bezîr 
yagı ile kaynatsalar sandalôs [5] olur. Eger çam sakızını kaynadup berâberi bezîr 
ile makʿada ursalar tabîbler [6] ʿilâcında ʿâciz oldugı sigilleri giderür ve bu yagdan 
topuklar yarugına sürseler [7] giderür ve bu yagı zükâm ve eski sıtması olanlara tütsi 
eyleseler giderür ve [8] tâʿûn zamânında ʿufûnet-i havâ içün her-bâr tütsi edeler. Ve 
fakîr râst [9] geldüm ki bir tabîb ki Fes vilâyetinden idi. Tâʿûn zamânında çam sakızı 
ile [10] bezîr yagını karışdurup her-bâr ocagında eksik etmeyüp kaynadur idi [11] ve 
gâhî oglancıkların çagırup âteş yakdurmak bahânesiyle ol kaynatdugı [12] çam sakı-
zına yakın getürüp râyihası dimâglarına girsün der idi. İbni Baytâr [13] kavli üzere 
bunun bir buçuk miskâlini seherî iki dâne yumurda ile içseler [14] öksürüge ve rebve 
ve öyken çıbanlarına fâʾide eder ve iki dirhem çam sakızı ve [15] bir dirhem tavşan 
bokı ve bir dirhem kızıl zırnîh ve bir dirhem iç yagı ile cemʿ [16] edüp buçugar miskâl 
kurslar edeler, vakt-i hâcetde bir kurs tütsi edeler [17] ve tütsiye bogazı açık tutalar. 
Öksürüge ve öyken çıbanlarına fâʾide eder. Eger [18] beş dirhemine berâberi zeyt ile 
âteşde eridüp ve nısf  mikdârı isfîdâc [19] katup yaralara ursalar ziyâde muvâfıkdur. 
Eger eski eger yeni yaradur bitürür. [20] Eger bunun iki dirhemin sahk edüp kepek 
harîresine saçup yedi gün [21] içseler eski öksürüge ve öyken çıbanlarına fâʾide eder. 
Eger nâr çiçegi ile kurudup [22] yaralara ekseler bitüre.

ʿAles: Sabr otıdur. Fârisîde İhtiyârât kavli [23] üzere sabr-ı ter derler, ammâ İbni 
Baytâr gayrıdur demiş. Sad bâbında sabr deyü zikr olınmışdur [24] ve bir nevʿ 
bugday gibi bir habbeye dahı derler. İki nevʿ habbedür. Bir nevʿi birer dânecik [25] 
bulınur ve bir nevʿi ikişer dânecik bulınur. Bunun etmeginün gıdâsı azdur, meselâ 
[293b] [1] arpa etmegiyle bugday etmegi arasındadur. Eger bunı su içinde bişürüp 
bevâsîri [2] olan kimesne içinde otursa bevâsîri zâʾil ola.

ʿAlak: Sülükdür [3] Türkî; dîvçe Fârisî; dîvçî Isfahânî; dern Şîrâzî; zelvî Fârisî-yi dî-
ger; ʿalaknâ1289 [4] Süryânî; arniyûs Rûmî; evedelez1290 Rûmî; derûşûs Yûnânî; zâlû 
Fârisî; [5] bîtar Berberiyye; sabhsûge envâʿ-ı Efrencî; ebdele1291 Afrîkiyye; ubâbâ 
ʿİbrî; vîlâ Süryânî; [6] haslû Hindî; sângsûge Lâtîn; ʿalûkûş ʿİbrî. Sülügün aʿlâsı 
oldur ki [7] ne küçük ve ne büyük ola, tatlu suda ola. Ercîcânûs kavli üzere tabîʿatı 
[8] bârid ü yâbisdür. Eger yapışdursalar Takvîm kavli üzere bedeni bârid ü ratb 
eder, [9] yaramaz ve fâsid kanları çeker, ammâ çok istiʿmâl etmek bedeni kurıdur, 

1289 N. علقنا
1290 N. اودلز
1291 N. ابدله
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illâ [10] Takvîmü’l-Edviye kavli üzere bâdem yagı ve cüllâb ıslâh eder. Ve her kaçan 
yapışdugı yerden [11] çıkarmak lâzım gelse üzerine kül ekseler fi’l-hâl kendüsi düşer 
ve emdügi kanı [12] kusar. Ve baş çıbanlarına ve saʿfeye ve saçkırana ve demregüye 
sülük uralar, emdüreler. [13] Eger murâd eyledügün mevziʿe yapışmazsa bir mikdâr 
süd veyâhûd çig et veyâhûd [14] bir mikdâr kan süreler, kokusından fi’l-hâl yapışur. 
Eger yüzde ve burunda agrılar [15] olsa ve yaramaz ve fâsid kan âsârı ve humret 
ve bâdişnâm ʿilleti gibilere sülük [16] urmak gâyet münâsibdür, lâkin evvel bedeni 
fasd ve müshil ile tenkıye edeler, [17] ziyâde nefʿi vardur. Fezalâtı evvel ol tenkıye ile 
gidereler ki sülük fezalâtı [18] mass edüp ol mevziʿe getürmeye ve issi kızıl hiddetlü 
kan şişlerine ve kan [19] çıbanını çok çok çıkarur. Âdemlere sülük urmak nâfiʿdür, 
ammâ balgamî mizâca [20] ve balgamî şişe ve balgamî nıkrîse ve diz agrılarına 
ve’l-hâsıl balgamdan ve balgam [21] ziyâdeliginden olan emrâza aslâ fâʾidesi olmaz, 
belki zararı vardur. Eger sülügi yakup [22] külini sirke ile karışdurup göz kapagında 
biten kılı yoldukdan sonra [23] dutsalar gayrı kıl bitmeye ve küçük oglanlardan kan 
almak kâbil olmasa sülük [24] uralar. Eger sırçacı dükkânında sülük dütsi eyleseler 
cümle sırçalar kırıla, sag [25] kalmaya. Ve eger bogaza sülük kaçsa İbni Şerîf  kavli 
üzere baklanun kabın [294a] [1] çıkarup yumşak dögüp gâyet sarp sirke karışdu-
rup [2] gargara edeler. Sülük fi’l-hâl düşe. Eger başına ve alnına bir mikdâr katrân 
[3] sürseler sülük bogazından düşe ve eger sarp ʿarak ile gargara etseler [4] sülük 
düşe. Eger azacık küli bir kamış mâsra ile bogaza püfkürseler [5] fi’l-hâl sülük düşe. 
Eger bunlar ile olmazsa azacık nişâdır püfküreler, [6] fi’l-hâl düşe. Ve Muhammed 
Temîmî kavli üzere eger anâgâlis otı ki Türkçe ana gözendeki [7] otı, baʿzılar kedi 
otı dediler, ol otun suyından gargara edeler, sülügi [8] düşürür.

ʿUlleyk: Bögürtlen yemişi, siyâh tût gibidür Türkî; yabân tûtı [9] dahı derler Türkî; 
dâr Fârisî; ʿulleyk Fârisî; tût-ı sih-gül Fârisî; sübnâ [10] Süryânî; bâclîşer Rûmî; âlûr-
gûs Yûnânî; bögürdelen Kürdî; asnâ [11] ʿ İbrî; erimîsîn Hindî; sâtalhanâ1292 Süryânî; 
uldum Fârisî; refet1293 Lâtîn; [12] halyûs1294 Afrîkî; tâbertîsebt Berberiyye; balfâ1295 
Berberiyye; bâtus Yûnânî; dâçîne [13] Rûmî; rûpûs Lâtîn; burâmbir Mâcar; sârsâ 
İspânya; rûnse1296 Fırânca. [14] Buna Hind’de erbehn ve şecere-i mûsâ dahı derler. 
Bögürtlen üç nevʿ olur. İşbu [15] nevʿi tût gibi siyâh olur. Ve bir nevʿine ʿ ulleykü’l-kelb 
derler ki it [16] burnı demekle meşhûrdur, bundan sonra zikr olınur. Ve bir nevʿine 
ʿavsec derler. [17] Baʿzı etibbâ ʿavsec dahı ʿulleyk yaʿnî bögürtlen nevʿidür demişler. 

1292 N. ساطلحنا
1293 N. رفت
1294 N. حليوس
1295 N. بالفا
1296 N. رونسه
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Bunlardan sonra [18] ol dahı zikr olınur. Geldük maksûdumuz olan ʿulleyk ki yabân 
tûtıdur. Aʿlâsı [19] ʿusâresin güneşde kurutmış olalar. Tabîʿatı ʿÎsâ kavli üzere bârid 
[20] u yâbisdür. Bunun yapragın ve dalların bişürseler kılları siyâh eder [21] ve suyını 
çıban ʿalâmeti yerine sürseler çıbanı ve ʿalâmetini menʿ eder ve köki gâyet [22] latîf-
dür, taşlar çıkarur. Eger mesâne marazına bunun kökinden terementin ile hablar 
[23] edeler, gâyet müfîddür ve köki cerâhati onıldur ve yapragı başda olan yaş [24] 
çıbanları onıldur ve gözün taşra çıkdugına ve makʿad çıkdugına ve bevâsîre ki [25] 
eger kan aka ve akmaya, ursalar fâʾide eder ve kan tükürenlere müfîddür ve yapra-
gını miʿde [294b] [1] üzerine yaku eyleseler miʿdeye inen mâddeye fâʾide edüp dahı 
kuvvet verür, [2] tabʿı imsâk eder. Eger bunun yetişmiş nevʿini yemişini sıkup suyını 
agızda [3] dürtseler agız agrıların giderür. Eger çiçegini suyla içseler miʿde agzına 
fâʾide eder. [4] Eger çiçegini istiʿmâl eyleseler ishâl ve bagırsak çıbanına ve bagırsak 
zaʿfına ve kan [5] tükürenlere nâfiʿdür. Eger kökini istiʿmâl eyleseler kavuk ve bögrek 
taşlarına müfîddür, [6] tagıdur. Eger çiçegi dögüp ʿ asel ile karışdurup göze dutsalar issi 
şişlerine [7] fâʾide eder ve ısırguya ursalar sâkin eder ve eger göz zahmetlerinde şiyâf 
eyleseler [8] muvâfıkdur. Meselâ tâze budagını dögüp sıkup suyını reng-i âzer gibi taş 
[9] üzerinde koyulınca sahk edüp andan sonra samg-ı ʿArabî ve su ile karışdurup [10] 
şâf  edeler. Bögürtlenün mikdâr-ı şerbeti kökinün iki dirhemidür, ammâ talaka ziyân 
[11] eder, illâ buyan köki ıslâh eder, bedeli nâr çekirdegidür ve mersîn çekirdegidür. 
Eger yemişini [12] çok yeseler baş agrıdur, illâ benefşe mürebbâsı ıslâh eder.

ʿUlleykü’l-kelb: İt [13] burnı dikenidür. Bögürtlen nevʿidür derler Türkî; ʿulley-
kü’l-ʿades ʿArabî; [14] dıraht-ı sih-gül Fârisî; nâtır Yûnânî, Muhammed Temîmî; 
fûnak safâtır1297 Muhammed Temîmî; verdü’s-siyâc ve [15] nesrînü’s-siyâc ʿArabî; 
ıkrîtaş mâtaş Yûnânî; şikâle Fârisî. İt burnı bögürtlenün [16] nevʿi büyük olur ve 
yapragı mersîn yapragından etlüce olur, çiçegi ak olur. [17] ʿArabda verdü’s-siyâc 
ve Farsda sih-gül derler ve yemişine semerü’l-ʿulleyk derler. Yemişi kızılca [18] olur. 
Zeytûn çekirdegi kadar uzunca olur ve içi yün gibi olur, anı kurıdup [19] içinde olan 
yüni çıkarurlar, zîrâ öykene ol yün ziyân eder. Eger bunun yemişini [21] şarâbla 
bişürüp içseler ishâli ve bevli tutup kabz eder. Eger suda bişürüp [22] içine girüp 
otursalar bevâsîre gâyet nâfiʿdür ve agrısında sâkin edüp [23] göyündügin giderür. 
Ve bunun yapragını dahı Muhammed Temîmî kavli üzere miʿdeye yaku eyleseler 
[24] miʿdeyi kavî eder. Ve bi’l-cümle it burnınun tabîʿatı Câlînûs kavli üzere yemişi 
[25] ziyâde kâbızdur, yapragı azacık kâbızdur. Eger bögürtlen envâʿınun yapragını 
çigneseler [295a] [1] diş diplerin muhkem eder. İshak kavli üzere yemişinün yünini 
bişürüp yeseler [2] bagırsak yarasına ve makʿada nâfiʿdür.

1297 N. فونق سفاطر
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ʿİlk-i yâbis: Çam sakızıdur. Kolfôniyâ derler, [3] recîne dahı derler. Re bâbında 
râtînec deyü zikr olınmışdur.

ʿİlkü’l-enbât: Butm ve Şâm [4] fıstugı ve habbetü’l-hazrâ dedükleri menevîş agacı 
samglarına derler. Mahallerinde cümlesi zikr [5] olınmışdur.

ʿİlkü’r-rûm: Sakızdur. Mim bâbında mastakî deyü zikr olınur.

ʿAlkam: ʿAlkam deyü [6] acı olanlara derler. İhtiyârât kavli üzere eşek hıyârıdur ve 
baʿzılar hanzaldur [7] dediler. Ebû Hanîfe kavli üzere dahı hanzaldur, ammâ İbni 
Baytâr kıssâʾü’l-hımâra benzer bir gayrı [8] otdur der.

ʿAlîk: Elif  bâbında asyûs deyü tafsîl olındı.

ʿAlem: Şeyh Dâvud [9] kavli üzere ehl-i terkîb lisânı ile zırnîhdür.

ʿİlt: Yer sakızıdur derler. [10] Hindibânun bir nevʿinden alurlar. Yûnânîler handerîle 
derler. Yûnânîler Muhammed Temîmî kavli [11] üzere felîtûs derler. Hı bâbında 
handerîlî deyü zikr olınmışdur.

ʿAlef: Yaş [12] ot demekdür ve yonca demekdür. Re bâbında ratbe deyü zikr olındı.

ʿAlacân: Bir otdur, [13] kuzzâh derler, râziyâneye benzer. Kaf  bâbında kuzzâh deyü 
zikr olınur.

ʿAmred1298: Kerevizdür. [14] Kaf  bâbında envâʿı zikr olınur.

ʿAmlac: Güz eyyâmına yakın olan kırmızı içlü [15] karpuza derler demişler, ancak 
Fârisîde bıttîh-i harîze-i zemistânî derler. [16] Be bâbında bıttîh deyü zikr olınmışdur.

ʿAmâr: Rend derler deyü baʿzılar mersîne demişler, [17] sâhib-i Câmiʿ defnedür 
demiş. Re bâbında zikr olındı.

ʿAndelîb: Bülbül [18] kuşıdur. Be bâbında bülbül deyü zikr olınmışdur ve he bâbın-
da hezâr deyü zikr olınur. [19]

ʿIneb: Üzümdür Türkî; engûr Fârisî; ʿınebî Süryânî, istâfîlî Rûmî, istarûzin1299 [20] 
Yûnânî, ʿanâbim ʿİbrî, ûnâ Lâtîn, sehrâyâ1300 Süryânî, atbal1301 Berberiyye; ûvâ [21] 
Lâtîn; vîfîr Mâcar, Nemse; revîsîn Fırânca; ʿıneb ʿArabî; râçîne [22] envâʿ-ı Efrencî; 
engûr Kürdî. Üzümün aʿlâsı beyâz ki Tebrîzî ve çekirdeksiz olan. Andan [23] râzâkî, 
andan beyâz çam ve andan misket ve andan barmak üzümi, andan [24] binlerce 

1298 N. عمرد
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almakdur. Siyâh üzümün aʿlâsı siyâh çam üzümi ve andan sonra siyâh [25] misket 
ve andan sonra dimlit üzümi ki kurusınun hoş-âbın ederler, andan sonra [295b] 
[1] börkli nâm üzümdür. Cümle siyâh üzüm mukavvîdür ve suyı ve şarâbı dahı 
beyâzdan [2] mukavvîdür, hâssasındandur. Ve dahı üzüm gevrek gerekdür ve tâze 
bâgdan ve asmadan [3] kopmış ola. Ol üzümün rutûbetinden nefhi çok olur; ammâ 
hîç olmazsa [4] bir iki gün âveng eyleseler rutûbeti az kalur ve nefhi az olur ve güzel 
gıdâ verür. [5] Üzümün kabugı bârid ü yâbisdür ve eti hâr u ratbdur ve çekirdegi 
dahı ikinci derecede [6] bârid ü yâbisdür. Üzüm latîf  gıdâ verür. Bedene kuvvet 
verür. Üzümün gıdâsı [7] suyınun veyâhûd ʿusâresinün ve petmezinün gıdâlarından 
yegdür. Bedeni semürdür [8] ve dem-i sâlih tevellüd etdürür ve gögse ve öykene 
muvâfıkdur ve bişmiş ʿusâresinün [9] ve petmezinün gıdâlarından yegdür. Zararı 
katı azdur, çigden yegdür, ammâ kabugı batiyyü’l-hazmdur [10] ve lâ-büdd üzümün 
az ve çok mesâneye zararı vardur, fâʾidesi yokdur ve susadur [11] ve cigere ve talaka 
dahı muvâfık degildür, ammâ susuzlıgını enâr ve ekşi enâr defʿ eder. [12] Ve üzümün 
tâze suyınun tabîʿatı müleyyindür. Bişmiş üzüm hâr u ratbdur. Hâm üzümün [13] 
tabîʿatı kabzdur ve bârid ü yâbisdür, tabʿı tutar ve üzümün çiçeginün tâzesi yüregi 
[14] ishâl eder, ammâ miʿdeyi yel eder, nice zamân turmış olsa miʿdeye fâʾidesi [15] 
vardur ve iştihâ getürür, nâkihlere muvâfıkdur. Ve tâze şâhlar ki filis1302 derler, ol 
[16] filisün turşîsi taʿâma iştihâ getürür, ammâ sirkesi gâyet sarp ise tatlu [17] katalar. 
Ve’l-hâsıl cümle üzümün âvengi encîr gibi gıdâsı çokdur ve zararı azdur, ammâ [18] 
üzüm cimâʿa muvâfık degildür, lâkin miʿdeye muvâfıkdur, dili susadur, issi mizâc-
lulara [19] üzüm üzerine sirkencübîn yâ ekşi enâr suyı içeler ve üzümi çekirdegi ve 
kabugıyla [20] yemeyeler ve üzerine içmeyeler. Eger üzümün nefhi ve yeli miʿdeye 
ıztırâb verürse [21] azacık kemmûn suyı veyâhûd azacık eski şarâb ıslâh eder ve 
üzüm suyını [22] yagmur ve kar suyıyla içseler eski isitmelere müfîddür ve bi’l-cümle 
üzümün envâʿı mesâneyi [23] irhâ eder, illâ mersîn veyâhûd ekşi ve tatlu enâr ıslâh 
eder. Üzümün süddeye [24] ziyânı yokdur, sâhib-i Takvîm kavli üzere fâʾidesi vardur 
ve bâhı ziyâde eder. [25]

ʿInebü’s-saʿleb: İt üzümidür Türkî; dilkü üzümi Türkî; engûr-ı seg Fârisî; [296a] 
[1] ʿ ınebî saʿlâ1303 Süryânî; sitrihûn Rûmî; tarûhûlûn Yûnânî; engûr-ı rûbâh Fârisî; [2] 
ʿınebî hîlâ Hindî; fenâ Temîmî; karîlâhâmed1304 Hindî; rıbrık ve ʿasb ve sülsân dahı 
derler [3] Fârisî; dû rübâh-reng Fârisî; seg-i engûr Fârisî; tûlîdûn mechûl; setrûhanis1305 

1302 N. فلس
1303 N. عنبى ثعال
1304 N. قريالهامد
1305 N. سطروحنس
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[4] Yûnânî; setrûhanîn Yûnânî; alkanâ1306 ʿİbrî; yûrmârbâ1307 Hindî; abûkanîse1308 
Lâtîn; [5] sûlâterûsî Rûmî; sôlânûm Lâtîn; nâft iskât1309 Mâcar, Nemse; yervâmûr1310 
[6] İspânya; mûrliye1311 Fırânca. İt üzümi yedi nevʿdür ve kâknec dahı bu nevʿdür 
derler [7] ve bir nevʿi vardur münevvimdür ve bir nevʿi vardur muhaddirdür, efyûna 
karîb hâli [8] vardur. Hattâ tabîbler bir nevʿi dahı vardur, kâtildür, ol nevʿleri yemek 
olmaz, [9] hemân yakulara istiʿmâl ederler derler. Baʿzı rivâyetde yebrûh dahı bu 
nevʿindendür [10] derler. Cümlesin musavver kitâbda 2225 rakamlu varakda gös-
terilmişdür. Nazar [11] olınsa. Geldük maksûdumuz olan it üzümi ki ʿınebü’s-saʿleb 
[12] demiş idük, aʿlâsı yeşil ve tâze olmakdur. Tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere [13] evvel 
derecede bârid. Baʿzılar ikincide demişler, baʿzılar hâr u ratb demişler, ammâ [14] 
Mâsercûye kavli üzere ikinci derecede bârid ü yâbisdür. issi şişlerün [15] sonına bun-
dan yaku olınsa münâsibdür ve üstübec ve gül yagıyla nemle ve humre üzerine [16] 
süreler ve dil şişlerine dahı agızda gargara gibi etseler münâsibdür ve eger yumşak 
[17] dögüp ve başa ursalar agrısın giderür, miʿdeye ursalar iltihâbın gidere [18] ve tuz 
ile dögüp kulak tozları şişlerine ursalar fâʾide eder ve gül [19] yagıyla oglancıklar 
başına urup ve her sâʿat degişdürseler dimâglarında olan [20] şişlerine nâfiʿdür ve 
su ile ezüp kulaga tamzursalar agrısın giderür [21] ve kökinün bir miskâlin şarâbla 
içseler uyhu getürür. Eger ʿavratlar şâf  gibi öninde [22] götürseler rahm yaşların katʿ 
eder. Eger suyınun yigirmi dirhem mikdârın şeker [23] ile içseler içindeki veremlere 
ve istiskâya müfîddür ve yigirmi dört dirhemin [24] kâsnî mârûlı ve râziyâne suyıyla 
karışdurup içseler ciger ve talak şişlerine [25] nefʿ verür ve makʿad şişlerine fâʾide 
eder ve bi’l-cümle bunun suyın içseler miʿdeye [296b] [1] dahı yaku eyleseler susuz-
lıgı sâkin eder ve yerakâna fâʾide eder ve bunun suyını [2] üstübec ile od yanugına ve 
çıbanlu çiçege ursalar fâʾide eder ve dögüp seretân [3] misillü şişlere dahı ursalar nâ-
fiʿdür ve bir dürlüsi dahı olur. Yapragı ayva yapragına [4] benzer. Bunun dahı kızılca 
yemişler olup ammâ gılâf  içinde olur, rengi zaʿferâna [5] benzer. Ekser taşlu yerlerde 
biter. Eger kökinün kabugından nice gün bir dirhem içseler [6] bevli yüride. Eger 
mâʾü’l-karâtînle içseler dahı gerü bu fâʾideyi eder. Eger bişürüp suyını [7] agızda 
tutsalar agrısın giderür ve eger suyını ʿasel ile göze sürme eyleseler gözi [8] tîz eder. 
Ve bir dürlüsi dahı olur, yapragı su teresi yapragına benzer, uçlarında [9] zeytûndan 
büyücek yemişi olur, köki uzun ve yogun olur. Taglarda ve çenârlar [10] arasında 

1306 N. القنا
1307 N. يورماربا
1308 N. ابوقنيثه
1309 N. نافت اسقات
1310 N. يروامور
1311 N. مورليه
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biter. Eger çıbanlara ursalar gâyet fâʾide eder. Eger kökinden bir dirhem şarâbla 
[11] içseler dürlü dürlü hayâl gösterür. İki dirhem içseler üç gün serhoş eder [12] ve 
dört dirhem içseler cünûn ʿârız olur, levni mütegayyir olur ve tamagı kurıdur [13] ve 
ınçkıruk ve kan kusdurur. Ve gayrı nevʿi dahı fi’l-cümle bu iki nevʿden gayrısınun 
[14] cümle hatarı vardur. Hatâen yeseler mâʾü’l-ʿaseli çok içeler ve kusalar ve andan 
tâze [15] süd ile enîsûn ve ʿasel ile tavuk gögsi ve acı bâdem yiyeler, kurtıla. Bâlâda 
[16] tahrîr olunan iki nevʿinün ziyâde istiʿmâl olınması İshak kavli üzere mesâneye 
[17] zarar eder, illâ ʿasel ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere ʿaklı ifsâd eder, [18] 
illâ ʿasel ıslâh eder. Câlînûs kavli üzere mesâneye zarar eder, illâ ʿasel ıslâh [19] eder. 
Câlînûs kavli üzere bunun yapragın dögüp sirke ile karışdurup [20] zahîr ishâline 
ursalar müfîddür. Bunun bedeli Muhammed Temîmî kavli üzere kendü kadar [21] 
ʿasâ’r-râʿî ʿ usâresidür. İhtiyârât kavli üzere batbât bedeldür. [22] Sâhib-i Takvîm kavli 
üzere hayyü’l-ʿâlem bedeldür.

ʿInebü’d-dübb: Ayı üzümi derler. Âdem boyı kadar [23] olur. Taglarda biter, yap-
rakları nâr gibi olur ve yemişlerinün ucında dört beş [24] dâne uvacık çekirdekleri 
olur, yemişi köknâr gibi olur, kâbız şekillü ve tatlurak [25] ve kekre olur. Eger kuru-
dup sevîkin yedürseler eski ishâle ve kan tükürenlere [297a] [1] gâyet nâfiʿdür. Ve 
kına çiçegi gibi çiçegi olur, ammâ andan küçük olur, ortasında [2] sarısı olur. Ve 
bi’l-cümle kan tükürenlere müfîddür.

ʿInebü’l-hayye: İlan üzümi derler [3] ve kermetü’l-beyzâ dahı derler, kef  bâbında 
kermetü’l-beyzâ ve he bâbında hezâr-feşân ve [4] hezâr-ceşân deyü zikr olınur. Ve 
Yûnânîler kebere kökine dahı ʿınebü’l-hayye deyü söylediler. [5]

ʿAnberbâris: Kadın tuzlugı derler. Elif  bâbında enberbâris ve emberbâris deyü 
[6] zikr olındı.

ʿUnnâb: Hunnâb igdesi Türkî; kızıl igde Türkî; sincid-i kirmânî Fârisî; [7] şeylâne 
Şîrâzî; sincid-i kûzgânî Fârisî; şerkî1312 Süryânî; sîrkî Rûmî; [8] fûtâhîcûn Yûnânî; 
bekdâ1313 Kürdî; sincâ1314 Kürdî; zeferfe1315 Berberiyye; sûkan1316 ʿİbrânî; [9] sincid-i 
râvî Fârisî; kudîmârûs1317 Süryânî; hûhsene1318 Lâtîn; zenzefe1319 Afrîkî; [10] zîzfâ 

1312 N. شرقى
1313 N. بكدا
1314 N. سنجا
1315 N. زفرفه
1316 N. سوقن
1317 N. قوديماروس
1318 N. حوحسنه
1319 N. زنزفه
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Rûmî; zencefre Rûmî; zîzîfâ Lâtîn; rût bûsteberlin1320 Nemse, Mâcar; izûfâyfâ [11] 
İspânya; cûcûbâ Fırânca; seryâ1321 ʿİbrî; çeylân Fârisî. ʿUnnâb dedükleri yemiş [12] 
kızıl igde gibidür ki agacı dikenlü olur. Aʿlâsı aşlama olmakdur ve cürcânî olmak-
dur ve [13] tâze ve iri ola, hurde olmaya. Tabîʿatı İbni Baytâr kavli üzere derece-i 
evveli ortasında [14] hâr u ratbdur ve harâreti rutûbetden çokdur. İhtiyârât kavli 
üzere harâret [15] ve yübûset ve rutûbet ve bürûdet beyninde muʿtedildür. Baʿzılar 
evvelde bârid demişler. [16] Kan galebesini ve hiddetini ve galîzlıgını giderür ve ök-
sürüge ve rebve ve bögrek ve öyken [17] ve kavuk ve gögüs agrılarına fâʾide eder, zîrâ 
kabzından kanı habs edicidür. Yaş [18] ʿ unnâb balgamî kan hâsıl eder, ammâ bişürüp 
yeseler veyâhûd suyın içseler içi [19] yumşadur ve hâmını bişürmeden yeseler kabz 
eder, geç hazm olur. Olmışı ve suyı kuru [20] öksürüge ve bogaz irinine ve bogaz 
agrısına fâʾide eder. Mercimek ile bişürüp yeseler [21] gögüs irinini giderüp içi sovu-
da. Eger suyın gargara eyleseler hunnâka eyüdür. issi [22] mizâclularun mizâclarına 
muvâfıkdur, husûsan gül suyı ve şeker ile içeler, gâyet nâfiʿdür. [23] Ve ekser müshil 
şerbetlerde ve muglâblarda istiʿmâl olınur. Mikdârı ve sanʿatı mahallinde şerh [24] 
olınur. Ve ʿavratlar nifâsligi hâlinde bişürdükleri şerbetlerde ekser vilâyetlerde bun-
dan [25] katarlar, zîrâ kanun hiddetini sâkin eder, sögündürür. Şerîf  ve İbni Baytâr 
kavilleri [297b] [1] üzere bunun yapragın kurıdup ve sahk edüp âkile çıbanlarına 
ekseler [2] kurıdur, onıldur, ammâ evvel ʿ asel dürtüp andan üzerine ekeler. Eger aga-
cı kabugın [3] dögüp üstübec ile yaramaz kara, azgun çıbanlara ve yaralara ursalar 
[4] fâʾide eder. Ve yapragını bişürüp suyına altmış dirhem şeker katup birkaç gün 
[5] bu minvâl üzere içseler giciyigi giderür, gâyet mücerrebdür. Ve eger çekirdegini 
dögüp [6] unını sovuk su ile içseler kabz eder ve bagırsak çıbanlarına dahı muvâfık 
ve [7] münâsibdür. Ve samgını dahı içseler bagırsak çıbanlarına müfîddür. Ve müshil 
şerbet [8] içenlerün gönli bulansa bunun yapragını çigneyeler, gaseyânın giderür. 
Tarhûn dahı böyledür, [9] ammâ bu ʿunnâb yapragı tarhûndan yegdür. ʿUnnâb 
igdesinün cirmi miʿdeye sakîldür [10] ve hazmı geçdür, illâ kişnîc üzümi ve siyâh 
üzüm ıslâh eder. Baʿzılar ʿunnâb bâhı [11] zaʿîf  ve menîyi kalîl eder derler, illâ yaş 
yemişler ve sükker ve ʿasel ve kand ıslâh [12] eder. ʿUnnâb agacı dibinde koz agacı 
yaksalar yemiş çok olur.

ʿAnber: ʿAnberdür [13] Türkî; ʿanber Fârisî; ʿanberâ Süryânî; ʿânberû Rûmî; am-
berû cümle Efrencî; âmberûm İspânya; [14] ʿambâr ʿİbrî; anbere Efrencî; nâkûr 
Hindî; kend1322 Fârisiyyetü’l-magrib; ʿanberîle Muhammed Temîmî; şâh-bûy [15] 
Fârisî. ʿAnber dedükleri buhûr, Muhammed Temîmî kavli üzere Yemen ve Hind 

1320 N. روت بوستبرلن
1321 N. سريا
1322 N. كند
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deryâsınun kaʿrında [16] bir yerden zift gibi kaynayup çıkar derler. Zulumât deryâ-
sında dahı bulınur. [17] Ol deryânun bir ucı Şâm deryâsına ulaşur ve ol mahallerde 
bulınan ʿanber [18] hurde olur derler. Baʿzı nüshalarda tahrîr ve beyân eyledükleri 
budur ki Serendûsne nâm [19] cezîrede meselâ deryâ kaʿrında ʿanber penbe gibi 
biter, furtuna alup deryâ coşa geldükçe [20] ʿanberi kenâra bıragur derler. Ve gâhî 
anda melkân derler bir büyük balık vardur. Ol [21] fôrtuna kânûn-ı sânînün üçünci 
güni vâkıʿ olup ʿanber-i deryâ ceste ceste koparup [22] ve ol balık yer, üçünci günde 
lâ-büdd balık ölür, anunçün fôrtuna oldugı gibi melkân [23] balıgı yaʿnî ʿanber balıgı 
elbette ʿ anber yiyüp ölür deyü halkı deryâ kenârında cemʿ olup [24] beklerler ve balı-
gı bulup karnın yarup ʿanber çıkarurlar derler. Ve Hind deryâsına [25] mülâhık Bah-
rü’z-zenc derler bir deryâ vardur, ol deryâ içinde Cezîretü’z-zûzâ [298a] [1] isimlü 
cezîreler vardur, ol deryâda gâyet büyük balık olur, ana semekü’l-leyl derler, [2] ol 
balık deryâdan yukaru haylî çok pertâb eder ve kanatları vardur, yelegin [3] kıyâs 
ederler ve gâyet azgun balıkdur, ol dahı çok ʿanber yer, ammâ ol balıgı [4] ʿanber 
öldürmez. Nihâyet ol balıgun cânavarından bir düşmeni vardur ol [5] cânavara neşk 
derler, varup ol balıgun kulagından yapışup [6] kaʿr-ı deryâya indürüp helâk eder ve 
aslâ ol balıgı paralayup yemez, hemân [7] hikmetu’l-lâh budur ki balıgı öldürür ve 
gider. Ol ölmiş balık deryâ yüzine çıkup [8] mevc deryâ kenârına getürüp halk ʿazîm 
zahmet ile karnın yarup mübâlaga [9] ʿanber çıkarurlar, ol ʿanbere ʿanber-i meblûʿ 
derler yaʿnî balık yutmış ʿ anber demek olur. [10] Ammâ nice nüshalar gördüm ki ʿ an-
ber dedükleri bal mûmı gibi bir şeydür derler. Cezîrelerün [11] sarp yerlerinde arılar 
varup gömeç gibi edüp baʿzısı deryâya düşüp [12] balık bulup yer deyü yazmışlar. 
Ve ʿArabistân’da Hâce Şemsü’d-dîn nâm [13] hâceye rast geldüm. Ol deryâlarda 
yigirmi dört yıl ticâret ve seyâhat [14] edüp bu makûle misk ve ʿanberün ve sâʾir 
tefârike müteʿallik bir şeyʾün ahvâline [15] vukûf-ı tâmmı oldugın bilüp bunlardan 
vâfir suʾâl eyledüm. Ol dahı [16] sarp cezîreler vardur, bir uzunca aru gelüp ʿasel 
gömeci gibi gömeç eder, deryâya [17] gâhî taşup dökilür, balık yiyüp sayyâdlar balıgı 
tutup ʿ anberin [18] çıkarup alurlar der, siyâh ʿ anberi olur der. Ammâ eşheb dedükleri 
[19] ʿanber aslâ deryâya ve balık kursagına girmemişdür. Ehil âdemleri vardur, iki 
yüz [20] üç yüz demür kazıklar ve mismârlar eylemişlerdür, kemendler ile yukarı 
çıkup [21] ʿanberi çıkarurlar, cezîrenün sarp yerlerinden kendüler ʿanberi kesüp 
götürürler. Eger [22] âdem başı kadar büyük ve bütün ve müdevver ʿanber çıkarsa 
hâkimleri mîri içün [23] alurlar, o makûle bütün ʿanber cevherdür derler ve sâʾir 
memleket meliklerine hediyye içün [24] hıfz ederler ve hurdesinde sülüsini o zahmet 
çeken hüddâma verürler ve eger hurdesi bulınmazsa [25] ol cevher dedükleri büyük 
pârelerden hurde edüp andan sülüsini verürler. Zîrâ ʿ anber hurde [298b] [1] olduk-
dan sonra gayrı bütün ve cevher olmaz, eger âteşde bütün etmek murâd olınsa [2] 
ʿanber âteş gördükde yag gibi erir, her ne kadar beyâz ve eşheb ise siyâh [3] olur ve 
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ʿanber hâmlıkdan çıkup kara zift gibi müncemid olur. Ve’l-hâsıl baʿzı [4] kavl üzere 
cümle aʿlâ ʿanbere ʿanber-i sârâ derler. Baʿzı kavl üzere cümleden aʿlâsı [5] ʿanber-i 
eşhebdür. Baʿzı kavl üzere ʿanber-i meblûldur derler, ammâ baʿîddür, zîrâ meblûl 
[6] ʿanber ıslanmış ʿanberdür. ʿAnber-i sârâ sarıya mâʾildür. Farsda ol ʿanbere ʿanber 
[7] derler. ʿAnber-i eşheb beyâza mâʾildür, ammâ gâyet beyâz ʿanber eyü olmaz ve 
ʿanber-i meblûl [8] dedüklerinün aʿlâsı eger çok deryâda turmadı ise yine aʿlâ olur. 
Ve ʿanber-i eşheb [9] dedükleri tıb kitâbları kavli üzere cümleden aʿlâdur derler. Ve 
ʿanber-i haşhaşî derler bir [10] nevʿi vardur, meselâ summâkî mermer pâresi gibi 
ak ile kırmızı renglü alaca olur, tüccâr kavli [11] üzere haşhâşî aʿlâdur. Bunlardan 
sonra ʿanber-i ezrakdur, andan sonra ʿanber-i asferdür ki [12] bu dahı ʿanber-i sârâ 
nevʿindendür. Andan sonra ʿanber-i fıstukî derler bir nevʿi vardur, meʿâcîne [13] ek-
ser bundan ziyâde korlar, tabîʿatı harâretlü ve kuvvetlüdür lâkin râyihası aşagadur. 
Andan [14] sonra ʿanber-i esved ki balıkdan çıkar, andan sonra ʿanber-i mürr derler 
bir nevʿi vardur, mürr-i sâfî [15] gibi siyâh olur. Ve andan sonra ʿanber-i magşûş 
derler bir nevʿi vardur, lâden [16] ve sâʾir ʿatûrâtdan nesne katup ve terkîb edüp 
tesbîh ederler ve ʿanber-dân [17] ve tügme içlerine ekser bundan katup toldururlar 
ve gâhî bundan tesbîh dahı ederler, [18] zarûretde yine bu ʿanberden istiʿmâl ederler. 
Ammâ İslâmbôl’da halkı katında ʿanber-i tabaka derler [19] katmer katmer olur bir 
nevʿ beyâza mâʾil ʿ anber vardur. Anlar katında ol nevʿ ʿ anber makbuldür, [20] vâkıʿda 
ol nevʿ ʿanberün buhûrı yegdür. Ve’l-hâsıl ʿanberün tabîʿatı Muhammed Temîmî 
kavli [21] üzere evvel derecede yâbis, ikincide hârdur. Baʿzılar harâreti ve yübûseti 
ikinci [22] derecededür derler, ammâ yübûseti ikinci derecede olmak baʿîddür. İh-
tiyâr âdemlere fâʾidesi [23] vardur ve dahı dimâga ve rûha ve kalbe müfîddür ve 
havâssa dahı ʿacayibden nefʿ verür. İhtiyârât [24] kavli üzere miʿdesi sovuk olanlara 
ve aʿzâ-yı reʾîseye ve miʿdede [25] olan galîz yellere yemek ve tılâ etmek issi iken 
muvâfıkdur ve şakîka ve sudâʿa buhûrı [299a] [1] muvâfıkdur ve rutûbât ve riyâh-ı 
balgamîde olan ahlâta dahı zımâd etseler nefʿ verür. [2] Eger issi yaglardan meselâ 
merzengûş yâhûd bâbûne yâhûd ukhuvân yagıyla edüp [3] buruna suʿût eyleseler 
dimâgdan balgam-ı galîzden olan riyâhı ve süddelerin feth [4] ve tahlîl eder. Ve elde 
alma gibi şemmâme edüp ve bân yagıyla hall edüp zımâdı sinir [5] ʿilletlerinün en-
vâʿına münâsibdür ve kuvvet dahı verür. Eger bir mikdârını şarâbla [6] içseler gâyet 
sekr verür ve bi’l-cümle ʿanber felc ve lakve ve galîz balgamdan olan hastalıklara [7] 
ve bedenün sovuk agrılarına ve bagırsakda olan galîz yellere ve süddelerine içseler 
[8] ve tılâ dahı eyleseler nefʿ verür ve baʿzı mafsallara yel ve balgam inse tılâ eyleseler 
gâyet [9] nâfiʿdür. Ve buhûrı dimâgun yaramaz buhârlarını giderür ve gönle ferah 
verüp ve [10] rûh-ı hayvânîyi ziyâde eder, her-bâr dimâga tütsisi girdükçe rûh hazz 
eyledüginden gaşy [11] misillü bir nesne ʿ ârız olur, gayrı buhûrlarda bu hâl olmaz. Ve 
nezlelere ve zükâma [12] ve vebâya ve fesâd-ı havâya dahı çok fâʾide eder ve uyuşmış 
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aʿzâya issi yagıla [13] karışdurup ursalar gâyet nefʿ verür. Sâhib-i Takvîm kavli üzere 
[14] sûsen yagıyla diz şişlerine sürseler bundan münâsib nesne olmaz, [15] husûsan 
balgamî mizâc ve sovuk tabîʿatlu ve yaşlu yaʿnî ihtiyâr kişilere ola. Ve eger şarâbla 
[16] içseler ziyâde sekr verür. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dânkdan iki dânka degin [17] 
câʾizdür, ziyâde yeseler ashâb-ı mâşarâya ziyân eder, illâ kâfûr koklamak ve hıyâr 
[18] yemek ıslâh eder. İshak kavli üzere bagırsaklara ziyân eder, illâ samg-ı ʿarabî 
ıslâh [19] eder. Takvîm kavli üzere issi mizâclulara ziyân eder, illâ kâfûr ve gülâb 
ıslâh. [20] Bunun bedeli İhtiyârât kavli üzere vezninün iki daniki kadar misk [21] ve 
bir daniki kadar mürr ve bir daniki kadar zaʿferândur. Baʿzılar bunun bedeli kendü 
misli kadar misk [22] ve ol kadar zaʿferân ve ol kadar mürver derler. Muhammed 
Temîmî bunun bedeli kendü kadar astarekdür [23] demiş, ammâ baʿîddür.

ʿAnber: Bir balıkdur ki anun arkası derisin kalkan ederler ve baʿzı [24] sandûklar 
dahı ederler. Eger ol deriyi buhûr eyleseler isitmelere nâfiʿdür.

ʿAnkar: Balık otı [25] nevʿidür. Fârisîde merzengûş derler, âzânü’l-fâr deyü elif 
bâbında zikr olındı [299b] [1] ve merzencûş deyü mim bâbında dahı zikr olınur.

ʿAsre1323: ʿAcâyib-i Mahlûkât kavli [2] üzere boynı ince ve agzı açık bir hayvândur, 
bâdiyede olur, bu diyârlarda meşhûr degildür. [3]

ʿInebâ: İnebâ dahı derler, Hind’de olur, gayrı yerde olmaz, cevz agacına benzer 
bir agacdur. [4] İbni Baytâr Çîn vilâyetinde dahı olur der. Muhammed Temîmî kavli 
üzere yapragı dahı cevz [5] yapragına benzer ve yemişi Endülüs muklına benzer. 
Ehl-i Hind katında ziyâde muʿteberdür. Ehl-i Hind [6] bunı tuz ile muhkem edüp 
turşî ederler ve mürebbâ dahı ederler. Eger turşîsi ve eger [7] mürebbâsı gâyet lezîz 
şekl ve hoş tuʿm olur, miʿdeye kuvvet verür ve [8] kebede dahı nâfiʿdür ve taʿâma 
iştihâ getürür. Eger dâʾim bundan yeseler deriyi güzel [9] kokıdur ve her yaramaz 
kokuları giderür. Lâkin bu diyârlarda müstaʿmel degildür, ol ecilden [10] bu ʿınebâ 
dedükleri ne şeyʾdür deyü baʿzı ehil âdemlere suʾâl eyledüm. ʿınebâ, zehebî [11] 
şeftâlû râyihasında bir meyvedür, Yemen’de dahı olur, hattâ andan mürebbâsın 
dahı [12] ederler. ʿAynî ile küçük şeftâlû gibidür, içinde olan çekirdegi müdevver 
degildür, hemân [13] Burûsa kestânesi gibidür. Ve Hind’de eyledükleri mürebbâsını 
çekirdegini çıkarup [14] mürebbâ ederler ve Yemen’de sîl ʿilleti olan kimesnelere 
meyvesi gâyet nâfiʿdür derler [15] ve çekirdegi ishâle kezâlik gâyet nefʿ verür ve çe-
kirdeginün mikdâr-ı şerbeti [16] buçuk dirhemdür deyü beyân eylediler.

ʿAnâkü’l-arz: Yabân parsıdur ki vahşîsidür [17] yaʿnî ehlî degildür. Ehlî pars fe 
bâbında fehd deyü zikr ederüz. Ammâ [18] ʿAcâyib-i Mahlûkât kavli üzere bu 
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hayvân kara kulak dedükleri hayvândur, arslanun [19] kara kulagıdur. Etibbâ nefʿin 
yazmışlardur.

ʿUnsul: Yabân soganıdur. [20] Yûnânîler faykarâtiyyûn derler, Hindîler fâtal zenû1324 
derler. Bunun tafsîli elif  bâbında [21] eskîl deyü zikr olınmışdur ve işbu bâb evvelin-
de ʿunsulân deyü zikr olındı, [22] ammâ ʿunsulân Muhammed Temîmî kavli üzere 
yabân soganınun bir nevʿidür ki ʿunsulây [23] derler. Yûnânîler faykarâtiyyûn ve 
Süryânîler serbâsîn1325 ve Lâtînler terîbûnis [24] derler. Kuvveti ve fiʿli egerçi eskîle 
benzer. Nihâyet bunun kökini dâʾü’s-saʿlebe [25] tılâ edeler dahı muvâfıkdur.

ʿAndem: Mukam agacıdur, be bâbında bakkam deyü zikr olınmışdur. [300a] [1]

ʿAnzurût: Göz otıdur, bir sarı samgdur. Fars taglarında çok olur, anda bu samga 
[2] hancîde ve küncüde dahı derler.

ʿAnkebût: Örümcekdür. Fârisîde tezer-i demre derler] ammâ [3] örümcegün 
nakdü1326 derler, bundan murâd örümcegün evini bildürmekdür. [Elif  bâbında [4] 
eberkâkiyâ deyü tafsil olınmışdur. Ammâ örümcegün] birkaç nevʿi olur, bir nevʿi 
zehirlü olur, ʿArabda ruteylâ derler, Türkçe böy derler. Ve bir nevʿ örümcek [5] 
olur, sinek sayd edüp kendü evine baglar, ana ʿArabda şaʿbe derler. Örümcek [6] 
makûlesinün tabîʿatı Şeyh Dâvud kavli üzere evvel derecede hâr ve ikinci derecede 
[7] yâbisdür. Yaralarun kanın tutar ve onıldur, yapışdurur, üzerine tılâ edeler, şişleri 
[8] dahı tahlîl eder. Eger zeyt ile bişürüp ururlarsa eger buhûr edüp veyâhûd [9] 
götürseler hummâ-yı rubʿı menʿ eder. Ve eger nişâdır ile sahk edüp aşagasında [10] 
götürseler bevâsîri zaʿîf  eder ve gül yagıyla kulaga tamzursalar nefʿ verür.

ʿUncüd: [11] ʿUcmü’z-zebîbdür.

ʿAnem: Gülnâr. Cim bâbında cülnâr deyü zikr olınmışdur.

ʿÛdü’s-salîb: [12] Ayı güli derler ve kihnâ dahı derler. Fe bâbında fâvâniyâ deyü 
zikr olınur.

ʿÛd: ʿÛd agacıdur [13] Türkî; alâgû Fârisî; ʿûdiyâ Süryânî; keslâlûy Rûmî; agâlûhun 
Yûnânî; agâlûcî [14] Yûnânî; dem hevîr1327 Hindî; bûtîm1328 ʿİbrî; encûc1329 Yûnânî; 
ʿaşref1330 mechûl; liknum alîs [15] Efrencî; agâlûkus Rûmî; lîgnûn alovâs Lâtîn; 
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alôvâs hûres [16] Mâcar, Nemse; lînâlovâe1331 İspânya; dâr-bûy Fârisî. ʿÛd agacı 
dedükleri bir kabuklı [17] kökün içidür, Tetûme ve Kamyâr ve Kâkal nâm cezî-
reden gelür, iklîm-i sânî ve iklîm-i sâlis [18] ortalarında olur. ʿÛd agacı tâze iken 
bulınur. Muhammed Temîmî kavlince [19] mâzeryûn-ı sagîr yaʿnî südlügen nevʿi 
otına benzer, bir kökden çok budagı çıkar, budaklarınun [20] kabugı siyâh olur. Ve 
yapragı mâzeryûn yapragından incerekdür, çiçegi beyâz olur, [21] yemişi kırmızı 
olup sonra siyâh olur. Hakîkîde mâzeryûna benzer ve baʿzılar [22] bunı mâzeryûn 
nevʿindendür demişler, ammâ büyük olur mâzeryûn küçük olur [23] ve yaz âhirinde 
bulınur, dalları ve çiçegi dökilür ve bahâr eyyâmında kökini yere defn ederler [24] 
hattâ kabugı çüriyüp gider, ʿûd dedükleri hâlis kalur. Taş kabugın giderüp [25] içe-
rüsin alurlar. Ammâ Hindîler ʿûda tâ bu kadar mukayyed olmazlar, nihayet iklîm-i 
sânî [300b] [1] ve iklîm-i sâlisde olanlar böyle ederler derler. ʿÛd-ı yemânî ve ʿûd-ı 
hindî tayyibü’r-râyihadur. [2] Kışrı ratb ve kâbızdur ve azacık acıdur. ʿÛd agacınun 
İbni Sînâ kavli [3] üzere hükmi ve fiʿli ʿanbere yakındur, ammâ baʿzılar ʿûdun fiʿli 
ʿanberden aşagadur ve mizâcı [4] dahı iʿtidâle yakındur, her ʿuzvı kavî eder derler. 
İbni Sînâ kavli üzere [5] ʿûdun aʿlâsı Hindî ve Mendelîdür. Hindî ʿûd dedükleri 
cebelîdür, Hind ile Mendelî [6] ʿûdını ekser fark edemezler ve dahı ʿûdun aʿlâsı 
ʿûd-ı semenderîdür. Andan [7] ʿûd-ı kamârî, andan ʿûd-ı sayfî, andan ʿûd-ı kâkulî, 
andan sonra ʿûd-ı sîrî, andan sonra [8] ʿûd-ı sînî ki ana kîşmûrî derler, baʿzılar ʿûd-ı 
mâverdî dedükleri Mâverd vilâyeti ʿûdıdur [9] derler, ammâ Muhammed Temîmî 
ʿûd-ı hindîye gül suyı saçarlar ol ecilden mâʾ-i verdî derler der, baʿzılar [10] gülâb 
ile bu ʿûdı buhûr ederler, ol ecilden mâʾ-i verdî demişler, zîrâ gül suyına [11] mâʾ-i 
verd dedükleri ecilden mâʾ-i verdî derler demişler. Ammâ asıl ʿûd agacı olan yerleri 
[12] tecessüs edenlerden istimâʿımuz bu gûnedür ki ʿûd dört cins olur. Ve derler ki 
[13] Hazret-i Âdem ʿa.m. cennetden çıkdukda Serendîb taglarına düşüp anda [14] 
gözleri yaşından ʿûd agacı bitdi derler, cümle tayyibü’r-râyiha olan husûslar [15] en-
biyânun mübârek gözi yaşlarından ve ʿarakından oldı, nitekim [16] Hazret-i server-i 
enbiyâ s.a.v. mübârek ʿarak-ı şerîflerinden gül hâsıl [17] oldı derler. Ol takdîrce dört 
nevʿ ʿûdun bir nevʿine ʿûd-ı mâverdî [18] derler, Mâverdî bir vilâyet ismidür ve ʿûd-ı 
mâverdî dahı dört [19] nevʿ olur. Bir nevʿi beyâz olup ve gâyet berk olur ve râyihası 
[20] latîf  ve menâfiʿi kesîr olup ve duhânından dimâg ve çeşm ıztırâb çekmez. [21] Ve 
bir nevʿi dahı meselâ üsti siyâh ve içi boş ve nevʿan kırmızılıga ve ergûvânlıga [22] 
mâʾilrek olur, ammâ duhânı ʿûd-ı hâm dedükleri beyâz ʿûdun duhânı gibi degildür, 
[23] andan ednâdur. Hâsılı Mâverdînün bu iki kısmı gâyet yaglu olup [24] kemyâb 
makûlesidür. Ve bir nevʿi dahı mekkûkîdür ki sâfî yagdur ve agırdur ve bir nevʿi [25] 
dahı çimşir ablakına kına benzer ablakları olur, içi boş gibi olur bu diyâra [301a] 
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[1] götürdükleri ve tırnak dedükleri bu nevʿün hurdesidür. Ve bir nevʿi ise çürimiş [2] 
buyan agacı gibidür, râyihası latîf  degildür. Ve’l-hâsıl bu dört ʿaded Mâverdînün [3] 
üç nevʿinün râyihası latîf  olup her kanda buhûrı gülâb ile sönüp [4] kalsa haftasına 
degin turur, zâʾil olmaz. Menâfiʿi dahı aʿlâdur. ʿÛdun [5] tabîʿatı ikinci derecede hâr 
u yâbisdür, latîfdür, süddeleri açar, riyâhı giderür, [6] cümle içerüye kuvvet verür, 
sinirleri kavî eder, agızda çigneseler agız kokusın [7] giderür, dimâga nefʿ verür, 
husûsan suyı ile istinşâk olına ve havâssa [8] dahı kuvvet verür, kalb ve cigere kuvvet 
ve ferah verür. Erbiyâsûs kavli [9] üzere miʿde ve ciger agrılarına nâfiʿdür, bedene 
dahı kuvvet verür ve bedende ʿârız [10] olan riyâhı, husûsan içerüde dahı riyâh olsa 
giderür. Teyâdûk kavli [11] üzere ahlât-ı bârideden miʿdeyi pâk eder ve istiskâya 
her gün sovuk [12] su ile yarım dirhemin içseler müfîddür. Eger dögüp gül suyıyla 
karışdurup [13] alnına tılâ olınsa şakîka ve baş agrısına ve istinşâk olınsa dahı [14] 
nefʿ verür. Huneyn kavli üzere sevdâvî zûsentâriyâ ishâline dahı müfîddür [15] ve 
bilâ-irâdetin sovukdan olan idrâr-ı bevli menʿ ve zaʿf-ı mesâneye nefʿ verür. Eger [16] 
ʿûdı kaynadup suyın mazmaza eyleseler ve bir miskâlin içseler miʿdede [17] olan yel-
meşik ahlâtı giderür ve ciger ve öyken ve bagırsak agrılarına fi’l-cümle nâfiʿdür [18] 
ve ekseriyyâ tütsi eyleseler başdan balgamı indürür ve sâʾir günlük buhûrı fâʾideleri 
[19] gibi dahı fâʾide eder ve taʿâm hazmına ʿ ûd buhûrı gâyet müfîddür ve dimâgda [20] 
ʿufûnetlü yaramaz hıltı ve yaramaz râyihayı güzel eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir 
buçuk [21] dirheme degin câʾizdür, ziyâdesi dimâga harâret verür ve hâr dimâgluları 
sovuk [22] nesne komak ile ıslâh ederler ve eger ʿûdı yeseler veyâ suyın içseler yüregi 
[23] tutar, agızda çigneseler dişleri berk olur ve meʿâcîne kosalar vahşete [24] gâyet 
nâfiʿdür ve zâtü’l-cenbe dahı muvâfıkdur ve sâhib-i Takvîm kavli üzere [25] kayʾ dahı 
menʿ eder. Eger şarâbla ve müsellese ʿûd katsalar keskin olur, ziyâde keyf  verür. 
[301b] [1] El-hâsıl dimâga, husûsan harâretlü dimâga ziyân eder, illâ mastakî ve 
sünbül ıslâh eder. Bunun [2] bedeli tabʿı habs etmede sarı sandaldur, maʿcûnlarda 
dârçîn ile azacık zaʿferân ve [3] azacık râvend-i müdahrecdür. ʿÛd-ı hindînün bedeli 
kantariyûndur demişler. ʿÛd-ı hindî [4] siyâh olur, suya bıraksalar suya batar, âteşde 
kendü sögünmez ve âteşi sögündürmez, [5] çok zamân turur. Eger ʿûd agacı koku-
layan kimesne ʿûd agacına bir mikdâr kâfûr [6] kokusı katsa veyâhûd kafûra yakın 
yerde koyalar ki dimâga nâfiʿ ola. Ve’l-hâsıl [7] kâfûr halt etmek gâyet muvâfıkdur, 
zîrâ ıslâh-ı dimâg eder. İshak kavli üzere [8] ʿûdun sefele zararı vardur, illâ gül suyı 
ıslâh eder ve her kanda ʿ ûd kokulasalar [9] gül suyı dahı katalar ki ıslâh eder. Takvîm 
kavli üzere ʿûdun bedeli sünbül ve mastakîdür. [10]

ʿÛdü’s-sûs: Buyan kökidür. Aslü’s-sûs deyü elif  bâbında ve agacı sûs deyü [11] sin 
bâbında ve balı dahı rubb-ı sûs deyü re bâbında zikr olınmışdur.

ʿÛdü’l-vec: [12] Egir kökidür, vav bâbında vec deyü zikr olınur.
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ʿÛdü’l-fâlûdec: Eşek mârûlıdur. Elif  [13] bâbında ebû halsâ deyü, şın bâbında 
şencâr deyü zikr olınmışdur.

ʿÛdü’l-ʿutâs: [14] Ahsırık otı derler. Kef  bâbında kündüs deyü zikr olınur.

ʿÛdü’l-hayye: Yılan ʿûdı derler [15] Karalar vilâyetinde olur, buyan otına benzer, 
andan dahı büyük olur ve Rûm’da ezeltere [16] derler. Bunun kökinden Teke vilâ-
yetinde kaşık ederler, gâyet makbûldür. Bu diyârda [17] bunun agacı ve köki ak şekl 
olur, ekâbir ekser bunun kaşıgını isterler yaʿnî zehirlü [18] taʿâm kâr etmez derler. 
Muhammed Temîmî kavli üzere bunun ismine ganiye derler, bir mikdâr acılıgı [19] 
vardur. Eger bu kökden yarım dirhem içseler issi ve sovuk zehirlerün cümlesine 
nâfiʿdür. [20] Şerîf  kavli üzere her kim elinde götürse yılan ana yakın gelmeye ve 
her yılan ki anı görse [21] uyuşur, hareket edemeye. Eger çigneyüp efʿâ yılan agzına 
tükürseler efʿâ helâk [22] ola. Şerîf  kavli üzere bu köke azʿfîfer1332 derler.

ʿÛdü’l-kahr: ʿÛdü’l-kahr ʿArabî ve Yûnânî [23] degildür, galat-ı meşhûre şeydür. 
ʿÂkırkarhâ deyü bâb evvelinde zikr olınmışdur.

ʿÛdü’l-yüsr: [24] ʿ Arabca harnûbü’l-müntin derler, Türkçe keçi boynuzı yaʿnî kokar 
keçi boynuzı derler ve [25] tonuz dikeni derler, Fârisîde ʿaşref  derler. Elif  bâbında 
enâgûris deyü zikr [302a] [1] olınmışdur.

ʿÛdü’r-rîh: İsm-i müşterekdür, Şâm’da fâvâniyâya ve Mısır’da mâmîrâna ve ber-
bârîs [2] agacına ve dahı vec kökine yaʿnî egir kökine derler. Her biri mahallinde 
zikr olınmışdur.

ʿÛdü’d-dıkka: [3] Kasnı samgınun agacınun kökidür. Asl-ı encüdân deyü elif 
bâbında zikr olındı. [4]

ʿÛkab: Yapışkan otıdur ve sırça otı dahı derler. Hâ bâbında haşîşetü’z-zücâc [5] 
deyü zikr olındı.

ʿAvsec: Bögürtlen cinsidür Türkî; baʿzılar çalı nevʿidür dediler [6] Türkî; sıçan dike-
ni derler, yelşen dikeni nevʿindendür derler Türkî; ʿ avse Fârisî; [7] hatmâ1333 Süryânî; 
râmnûs Rûmî; ermâvus Yûnânî; eşk-i berzîn [8] Fârisî; atâ1334 ʿİbrî; aleb1335 Efrencî; 
râmnûs Lâtîn; isnafâmerûmeş1336 İspânya; [9] etâd1337 ʿİbrî; gasl ve karyâsevâtus1338 

1332 N. اضعفيفر
1333 N. هطما
1334 N. اطا
1335 N. الب
1336 N. اسنفامرومش
1337 N. اتاد
1338 N. قرتاسواطس
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ve katr1339 ve kemerkûhen1340 ve kalmâ1341 ve kîgâfûs [10] Muhammed Temîmî; kâz-
bûz Sed, râmînus Yûnânî. Baʿzı vilâyetde buna kased dahı derler. [11] Kaf  bâbında 
zikr olınur. ʿAvsec dedükleri diken birkaç nevʿdür, baʿzılar kara [12] çaltı dedükleri 
dahı ʿavsec nevʿindendür demişler, ammâ tasvîri eyle degildür. ʿAvsec [13] dikenlü 
it üzümi nevʿindendür. ʿAvsecün aʿlâsı berrî nevʿi olup tâze [14] ve yeşil olmakdur. 
Tabîʿatı Mesîh kavli üzere üçünci derecede bârid ve ikincide yâbisdür, [15] ammâ 
Muhammed Temîmî kavli üzere evvel derece âhirinde bârid ve ikincide yâbisdür. 
Baʿzılar kabzı [16] vardur demişler. Bukrât kavli üzere eger yapragın agızda çig-
neseler agız çıbanlarına [17] ve kulâʿa ve istirhâ-yı lisseye nâfiʿdür. Eger yapragın 
yaku eyleseler humreye nâfiʿdür. Yûhannâ [18] kavli üzere zaʿîf  miʿdeye yaku olınsa 
kuvvet verür ve yapragınun bişmiş [19] suyını vecaʿ-ı mafâsıla dökseler veyâhûd 
suyınun içinde otursalar muvâfıkdur. [20] İshak kavli üzere bunun yapragın yaku 
eyleseler nemle ʿilletini ki her-bâr akar ola, gâyet [21] muvâfıkdur ve humreye ve 
dahı issi veremlere ve felgamûnî1342 dedükleri şiş ʿilletine müfîddür [22] ve suyında 
ʿavrat otursa rahmün ihtinâkına ve riyâhına fâʾide eder. İbni [23] Baytâr kavli üzere 
eger yapragınun suyını yaʿnî ʿusâresini rubb gibi olınca [24] kaynadup oglancıklarun 
gözinde aklık ʿilletine sürseler fâʾide eder. Eger [25] yapragını tûtiyâ ile ezüp göze 
dürtseler göz agrılarına fâʾide ede ve suyını [302b] [1] ʿavrat südiyle yedi gün göze 
sıksalar ak ʿilleti varısa giderür ve bundan [2] şarâb edüp cüdâm ʿilleti zâhir oldukda 
yaʿnî cüdâm mukaddimesinde içürseler [3] fâʾide eder. Meselâ kökini hurde togra-
yup şarâb-ı reyhânla sülüsi kalınca kaynadup [4] evvel koyun eti kavurması yiyüp 
yigirmi beş dirhem bu şarâbdan içeler. [5] İt burnınun dahı böyle fâʾidesi vardur. 
Ve bunun suyını, sevdâyı ishâl [6] eder o ecilden cüdâm ibtidâsına fâʾide eder. Eger 
bunı hammâmda kınâya katup [7] sürseler uyuza fâʾide ede. Bir cins uyuz olur, elde 
derileri pâre pâre [8] olup gider, behak gibi kalur, ol ʿillete hem içüp hem tılâ edeler. 
ʿAvsecün [9] mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür, ziyâdesi talaka ve etrâfına zarar eder, 
illâ uşne, [10] sünbülü’t-tîb ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere mastakî ıslâh [11] 
eder. Bunun bedeli ʿulleykdür ve it burnı envâʿı birbirlerine bedel olur.

ʿİhn: [12] Yün demekdür. Sad bâbında sûf  deyü zikr olınmışdur.

ʿAyn-ı safâ: Pâ-yı peleng [13] derler, İslâmbôl’da dülbende korlar bir yaprakdur. 
Kef  bâbında kebîkec deyü tafsîl olınur. [14]

ʿUyûnü’d-dîke: Bednus gözi derler, horôs gözi dahı derler bir otdur. Keçi [15] 

1339 N. قطر
1340 N. كمركوهن
1341 N. قلما
1342 N. فلغمونى
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boynuzı gibi dânecikleri olur. Fârisîde çeşm-i horôs derler, Rûmîler petnûs mâtiye 
[16] derler, Efrencî envâʿı lûk galîne1343 derler müdevver, kızıl dânelerdür. Bunun 
Hindî’si [17] dahı olur. İhtiyârât sâhibi bunı Hind’den gelür, bakkam agacı yemişidür 
der. [18] Tabîʿatı İbni Rıdvân kavli üzere hâr u ratbdur. Eger bundan istiʿmâl olınsa 
[19] cimâʿa kuvvet verür, menîyi dahı ziyâde eder. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, 
ammâ İbni [20] Baytâr yarım dirhem kifâyet eder der.

ʿÎrzân: Aluç yemişidür, zuʿrûr derler. Ze [21] bâbında zuʿrûr deyü zikr olındı.

ʿAynü’l-hüdhüd: Afrîkiyye ismiyledür. Balık otınun [22] Rûmîsidür, âzânü’l-fâr-ı 
rûmî derler. ʿIrku’n-nisâya koç kuyrugı ile yerler, [23] müfîddür. Ve elif  bâbında âzâ-
nü’l-fârun envâʿı zikr olınmışdur.

ʿAyûn: Gözdür [24] Türkî; Fârisîde çeşm ve Süryânîler ʿuyûnâ ve Rûmîler mâtya ve 
Efrencî envâʿı lôkî [25] derler. Gözün aʿlâsı hayvânun tabîʿatına göredür, ammâ her 
kankı hayvânun ise [303a] [1] genç ve semüz ve taşra çıkmışrak olan göz içerü bat-
mışrakdan yahşi eyüdür [2] ve göz cevâhir-i muhtelifedendür. Tabîʿatı hâr u ratbdur. 
Menîyi ziyâde eder, ammâ gaseyân getürür, [3] ıslâhı tuz ve saʿter ve encüdândur.

ʿUyûnü’l-bakar: Ehl-i magrib ve ehl-i Endülüs siyâh [4] erige derler, ammâ Ebû 
Hanîfe ʿuyûnü’l-bakar deyü yedi veren üzümine derler ki dâʾim ekşi [5] olur degme 
hâlle lezzetlü olmaz, o ecilden hamr içenler ol üzümle içerler, ekşirek oldugıyçün. 
[6] Zîrâ gayrı üzümler tatlu olur, hamr ile ekşimez.

ʿÎdânü’l-belesân: Belesân ile maʿân köki [7] zikr olınur.

ʿÎdânü’l-batbât: Çoban tayagınun kökidür. Fârisîde [8] çûb-ı ʿasâ’r-râʿî derler. 
Harâreti ve yübûseti vardur. Eger dögüp dâʾü’s-saʿlebe ve yılan [9] sokanlara verseler 
müfîddür. Bunun mikdâr-ı şerbeti yarım miskâldür, ziyâdesi [10] öykene muzırdur, 
illâ ʿasel ve kesîrâ ıslâh eder.

ʿUyûnü’s-seretânât: Şeyh Dâvud [11] kavli üzere sibistândur.

ʿÎşâm: Kavak ve çenâr agacıdur. Dal bâbında dülb [12] deyü zikr olındı.

ʿAyûn: Balık otıdur. Elif  bâbında âzânü’l-fâr deyü zikr [13] olınmışdur ve mim 
bâbında merzencûş deyü zikr olınur.

ʿAynü’d-dübb: Şerîf  [14] kavli üzere eger ayınun gözini hummâ-yı rubʿa yaʿnî kış 
sıtması evvelinde [15] bir pâre bez ile gözine karşu başına asakosalar sıtma zâʾil ola.

ʿÎd: [16] Ebû Hanîfe kavli üzere sarmaşık gibi, urgan gibi bir nesnedür. Çiçegi [17] 
olmaz, yapragın tâze yaraya ururlar, bitürür.

1343 N. لوك غلينه

M E t İ N 637

www.tuba.gov.tr



ʿAynûn: Bir otdur. İncecik [18] budakları olur, yapragı mersîn gibi olur, yapragı ve 
budakları kara ve kızıl olur, [19] depesinde çiçegi olur, sürme renglü olur, degirmi 
dirhem gibi olur, acı [20] olur, taglarda biter. Eger bir dutam otını encîr ile bişürseler 
ve suyın içseler [21] yan başı agrısına fâʾide eder ve balgam ve sevdâ ishâl eder. Bu 
ot iki [22] cins olur. Bir cinsinün dahı yapragı ak olur, otı bir karış olur, [23] merzencûş 
yapragına benzer ve çiçegi sarı olur. Bu dahı taglarda biter. Eger bişürseler [24] 
kûlunc dedükleri arka agrısına ve yan başı agrılarına fâʾide eder. [25]
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H A R F Ü ’ L - G AY I N

Gâyâkû: Yeni Dünyâ’dan gelür. Tıb kitâblarında yokdur. Türkî, yeniden gelmiş-
dür. [303b] [1] Türkî; çûb-ı vilâyet-i nev Fârisî; haşebü’l-velî ʿArabî; gâyâkû Rûmî 
ve Lâtîn; [2] fırântôsemhôls Mâcar, Nemse; lînû sânite İspânya; lîn sânt Fırânca; 
[3] bâlô sânte Tâliyân; lîgnûm anîdem Lâtîn; lîgnûm sântûm Lâtîn. [4] Gâyâkû 
dedükleri yenidünyâ agacı, tıb kitâblarında eskiden yokdur. Şerbîn [5] agacı gibi-
dür, yemişi zuʿrûr gibi olur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Aʿlâsı [6] beyâz 
ve keskin olur ve hiddetlü ve acı ola. Andan sonra aşkar, andan sonra [7] siyâh 
olmakdur. Firenk zahmetine gâyet nâʿfidür, bunun suyını içüreler. [8] Ve eski baş 
agrısına ve şakîka ve beyza ve havra ve devvâra ve sedr husûsan [9] miʿde ve sinir 
ve mafâsıl agrılarına ʿacib nâfiʿdür, istiskâya ve süddeye [10] ve talak ve sille dahı 
nâfiʿdür. Firenk zahmetine böyle istiʿmâl olur ki meselâ bu [11] agaçdan yüz dirhem 
ve kışrından yigirmi dirhem ve zerâvend-i müdahrecden dögilmiş [12] ve elenmiş 
ola, beş dirhem, şâhtere-i yâbisden beş dirhem. Bu cümleyi sırça [13] kap içinde 
dört vakıyye suyıla yigirmi dört sâʿat mikdârı agzı [14] muhkem sıvalı tura, baʿde 
nâr-ı hâdiye üzerine koyup nısfı eksildikden sonra [15] bezden süzüp bir sırça kap 
içine saklayalar. Süzülmiş olan edviyeyi [16] mezbûrun üzerine gerü dört vakıyye 
su katalar, andan nâr-ı hâdiye üzerine [17] uralar, çeyregi eksildükden sonra gerü 
süzüp saklayalar. Matbûhını sabâh ve [18] ahşam toksan dirhem içeler matbûh-ı 
sânîden susadugı zamânda içeler. [19] Eger mizâcda bir mikdâr bürûdet ve rutûbet 
varısa su yerine şarâb [20] katalar. Eger harâret-i kebedden korkulursa zerâvend-i 
müdahrec yerine hindibâ köki [21] katalar veyâhûd lisân-ı sevr ve ʿırk-ı sûs katalar, 
müstenkî içün ve feth-i südde [22] içün ve idrâr-ı bevl içün matbûh olan hindibâ 
ve lisânü’s-sevr ve şemer ve [23] fatrâsâliyûn ve kerefs köklerini ve kışr-ı kebere ve 
kebâbe ve tarfâ katalar; talaklulara [24] ve rubʿa yigirmi dirhem sinâ-yı mekkî ve on 
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dirhem lisânü’s-sevr çiçegi katalar; sille [25] otuz dirhem ʿırk-ı sûsdan ve çekirdeksiz 
kurı üzüm ve siyâh encîr ve nâr kabugı [304a] [1] ve ʿunnâb ve çekirdeksiz fıstuk 
ve zûfâ katalar, musaffâ oldukdan sonra yüz dirhem [2] ʿasel katup bir mikdâr kay-
nadukdan sonra âteşden indüreler. Ammâ bu suyı [3] içmeden on beş gün evvel 
tenkıye lâzımdur ve suyı içdükden sonra [4] bir müshil dahı lâzımdur ve gıdâsı ol 
zamânda küçük piliçler kebâbı ve bâdem ve kurı [5] üzüm lâzımdur. Nükhete ve 
rebve ve sarʿa ve mesâneye gâyetle nâfiʿdür.

Gâfis: [6] Kuzı putragı derler Türkî; koyun otı dahı derler Türkî; ballık dahı derler 
Türkî; gâfis [7] Fârisî; agfet Süryânî; evfâtâryun Rûmî; hûbtâzyûz Yûnânî; çen-
cetân [8] ʿArabî; pâlbûfâne Mâcar, Nemse; agrîmônyâ İspânya; agrimônye Fırânca; 
ʿasârâdûs [9] ve fâtûrtûs Muhammed Temîmî. Gâfis dedügimüz ota terhelâ dahı 
derler bir otdur, bir [10] kaç nevʿ olur. Şîrâz’dan gelen aʿlâsıdur ve Rûmîsi olmaz 
dediler, Fâris [11] taglarından gayrı yerde olmaz derler, ammâ çok olur, Rûmîsi dahı 
çokdur. Kabzı [12] azdur, kekredür, kendir yapragı gibi yapragı olur, acı sabır gibi 
acı olur. İbni Sînâ [13] kavli üzere tabîʿatı evvel derecede hâr ve ikincide yâbisdür. 
Baʿzılar harâret [14] ve bürûdeti muʿtedildür dediler ve baʿzılar bâriddür dediler, 
ammâ esahhı oldur ki üçünci [15] derecede hâr u yâbisdür, latîfdür, cilâsı vardur. 
Ve dâʾü’s-saʿleb ibtidâsına [16] nâfiʿdür, yaramaz ve fâsid çıbanlara ve eski iç yagıyla 
veyâhûd bezîr yagıyla [17] ursalar fâʾide eder ve ciger ve südde agrılarına ve talak 
berk olanlara ve [18] bagırsak yaralarına ve eski isitmelerine nâfiʿdür ve yanmış 
safrâyı çıkarur. [19] Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemden iki dirheme degin câʾizdür, ziyâ-
desi baş agrıdur, [20] illâ helîlec mürebbâsı ve nebât şekeri ıslâh eder. Baʿzılar yalınuz 
talaka ziyân [21] eder, illâ enîsûn ıslâh eder demişler. İbni Baytâr kavli üzere tohmın 
şarâbla [22] içseler öyken ve bagırsak çıbanlarına fâʾide eder ve agulu cânavarlar 
sokdugına [23] dahı fâʾide eder. Câlînûs kavli üzere ciger süddelerine sikencübîn 
ile [24] içeler. Diskûrîdûs kavli üzere iki dirhem ve kebere ve kebere kökini [25] kuru-
sını dögüp kurslar eyleseler, bir dirhem kadarın on dirhem sikencübîn ile içseler 
[304b] [1] riyâh-ı talaka ve ciger süddesine ve mesâne envâʿına nâfiʿdür. Fûles kavli 
[2] üzere böyle içmek safrâyı ishâl eder, bedene kuvvet verür, eski erhâm [3] agrılarına 
nâfiʿdür ve safrâyı indürür, hem içe ve hem yaku edeler. Muhammed Temîmî kavli 
üzere [4] eger ʿusâresin afsentîn ʿusâresiyle içseler hummâ-yı ʿatîkîye nâfiʿdür. Eger 
on [5] dirhem suyın otuz dirhem şâhtere ile içseler giciyige ve uyuza nâfiʿdür [6] ve 
dâʾü’l-hayye ve dâʾü’s-saʿlebe dahı nâfiʿdür. Bunun bedeli kendü kadar asârûn ve 
yarım [7] kadarı afsentîndür.

Gâga: Yarpuzdur. Fûdenc deyü fe bâbında zikr olınur.

Gârîkûn: [8] Katrân köpügidür Türkî; serre-i katrân Fârisî; gârîkûn Fârisî; 
gârîkûnâ Süryânî;[9] gârîtûn Rûmî; agârîkâ Yûnânî; agrâyilbûn Rûmî; agrâykûn 
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Süryânî; [10] agârîkûs Rûmî; agârîkûm Lâtîn; zâten sakvâm1344 Mâcar, Nemse; 
agârîkû [11] İspânya; agârîk Fırânca. Gârîkûn dedükleri şeyʾ encüdân köki gibi olur. 
[12] Katrân derler bir agaç vardur, anda biter, mantar gibi biter, katrân köpügi 
derler. Teke ilinde [13] çok olur, ak dikeni ve tel tel olur, erkek ve dişi olur, aʿlâsı 
dişisi [14] ve yegni ve ak ve süst olmakdur, erkegi ve berki yaramazdur. Tabîʿatı 
Mesîh kavli üzere [15] evvel derecede hâr ve ikincide yâbisdür, baʿzılar ikincide 
ratbdur dediler, muhallil ve mukattıʿdur [16] ve müfettihdür ki süddeleri feth eder. 
Vereme ve ʿırku’n-nisâya sikencübîn ile gâyet [17] muvâfıkdur ve sinirlerden bal-
gamı çıkarur ve fezalât-ı balgamı dahı her nerede ise, [18] şerbete katup münâsib 
müshil ile vereler, pâk eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti [19] bir dânkdur , âdemine 
göredür, hem dahı câʾiz olur. Takvîmü’l-Edviye sâhibi bir miskâl câʾiz [20] görmiş, 
zîrâ cevherinün mürekkebi arz ve havâdan mürekkebdür, mâhiyyeti ve harâreti 
lutfladur. [21] Anunçün evvelinde tatlu ve âhirinde azacık acıca görinür, müsahhin 
ve müceffifligi dahı [22] vardur ve teftîhi dahı vardur, öyken ve ciger süddelerin 
açar. Sarʿa ve rebve ve kan [23] tükürenlere, sadırdan ola, ve öyken yarasına ve sarʿa 
ve talaka nâfiʿdür, [24] balgamı ve sevdâ-yı bâride gibi muhtelif  galîz sevdâyı ishâl 
eder. Ve [25] ihtinâk-ı rahme ve hummâ-yı nâfıza ki devrinden evvel şarâbla vereler 
ve sovuk agulara ve yetûʿâta [305a] [1] yaʿnî südlügene nâfiʿdür ve haşerât sokdu-
gına zımâd olınsa muvâfıkdur. [2] Şeyhü’r-reʾîs kavli üzere bunun tiryâklık hâssiy-
yeti dahı vardur, zîrâ cümle [3] zehirlere ve efʿâ ısırdugına dahı fâʾide eder. Ve kalbe 
kuvvet verür. Eger kendü vezni [4] râvend ile istiʿmâl eyleseler taşları kırar ve hâm 
hıltdan olan arka agrısına [5] ki halk ana kûlunc deyü galat ederler, nâfiʿdür. Eger 
enîsûn ile yeseler iç agrılarına [6] nâfiʿdür, eger azacık cünd-i bîdester yaʿnî kunduz 
hâyasıyla yeseler iç kûlunclarınun [7] balgamî ʿilletlerine fâʾide eder, ammâ îlâvusa 
nâfiʿ degildür. Eger bunı götürseler ʿ akreb [8] sokmaya. İbni Baytâr kavli üzere eger 
buçuk dirhemin çigneyüp suyın sovurup [9] baʿde üstine yaş nesne içseler meselâ 
sikencübîn ve gayrı gibi olsa, [10] miʿde agrısına ve ekşi gegirmege fâʾide eder. Eger 
bir dirhemin mâʾü’l-karâtînle içseler [11] ishâl edüp rahimde olan yelleri dagıdur ve 
bevli idrâr eder. Ve levni [12] ve benzi azmış olana fâʾide eder ve yüregi kavî eder 
ve ferah verür. Eger hukne [13] eyleseler vebâ eyyâmında olan nezelâtı defʿ ede ve 
enîsûn ile içseler miʿde [14] agrısına gâyet münâsibdür ve bögrek taşların kırar ve 
sovuk agrılara [15] ve sanculara muvâfıkdur ve zerâvend ile cemʿ-i mafsallara ve 
sinirlere fâʾide eder. Enîsûn [16] ile rebve ve zîku’n-nefese eger berâber buyan balı 
ile içseler eski balgamî öksürügi [17] giderür, eger bişürüp berâberi asârûn ile birkaç 
gün içseler istiskâya [18] fâʾide eder. Ekser bunı müshil şerbetlere korlar. Bu dedügi-
müz marazlardan her kankısı [19] olursa şerbetine bunı katalar, ammâ evvel galbîr 
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üzerine koyup el ile ovalar, [20] altına geçe andan altına geçeni alalar veyâhûd yine 
bez içine koyalar taşra rakîkini çıkaralar. [21] Bunun bedeli müshil-i balgam ve 
sevdâda kendü kadar türbüd, iki vezni kadar eftîmûndur. [22] Câlînûs kavli üzere 
bunun bedeli ferfiyûndur ve derler ki bunun bedeli yarım [23] vezni kadar sabr ve 
türbüddür. Muhammed Temîmî kavli üzere bunun bedeli kendü kadar eftîmûn [24] 
ve on kendü kadar harbak-ı ebyazdur. Sâhib-i Takvîm kavli üzere bunun bedeli [25] 
kendü kadar türbüd ve ustûhûdûsdur.

Gâr: Defnedür Türkî; tehnel agacı derler Türkî; [305b] [1] belesân-ı Rûmî Türkî; 
deh-mest Fârisî; mâheştân Fârisî; zâfnî Süryânî; [2] kûdîsûz Rûmî; istafânis Yûnânî; 
ʿasâ musa ʿArabî; rendîl Hindî; rend [3] ʿArabî, Şâm; tâfnâya Rûmî, Yûnânî; 
dâfî Yûnânî; dâfnûs Rûmî; lâvurûs [4] Lâtîn; lovreyerbâm Mâcar, Nemse; lâvbel 
İspânya. Bunun hablarına ʿArabca habbü’l-gâr [5] ve Türkçe defne yemişi ve teh-
nel yemişi ve Rûmca dâfnû kûkûce ve Lâtîn lisânı [6] üzere lâdrî bâka1345 derler. 
Yemişi hâ bâbında habbü’l-gâr deyü zikr olındı. Defne [7] dedüklerinün agacınun 
ve yapragınun râyihası lâtifdür, yapragı mersînden [8] büyücek olur, çiçegi ak 
ve sarırak olur ve kızıla mâʾil dahı olur, yemişi [9] kara olur, ekser taşlu yerlerde 
olur ve su kenârında dahı biter. Bir nevʿi dahı [10] vardur, dafnî-yi iskenderânî ve 
gâr-ı iskenderânî dahı derler, bu cinsi dahı [11] üç nevʿ olur. Zel bâbında zâfnî-yi 
iskenderânî envâʿı tafsîl üzere [12] yazılmışdur ve gâr-ı iskender dahı henüz tahrîr 
olınup yine zâfnî deyü [13] zel bâbına havâle olınur. Geldük maksûdumuz olan defne 
tabîʿatı Erbiyâsûs [14] kavli üzere ikinci derece hâr u yâbisdür. Sâhib-i Takvîm kavli 
üzere [15] üçüncide hâr u yâbisdür. Hâssa-ı evvelîsi oldur ki gögse ve âlât-ı nefese 
[16] ve taktîr-i bevle nâfiʿdür. Câlînûs kavli üzere sovuk balgamî agrılara nâfiʿdür, 
[17] ciger ve bagırsak süddesin açar, bedene kuvvet verür, ihtinâk-ı rahme nâfiʿdür. 
Eger [18] muvâfık devâ ile içseler hayzı indürür ve rahmi kavî eder ve makʿad ve 
rahm [19] agrılarına dühn-i benefşe ile dögüp kosalar müfîddür. Fûles kavli [20] üzere 
bir dirhem yagını iki dirhem nârdîn yagıyla içseler süddeleri feth [21] eder, bedene 
kuvvet verür, vecaʿü’l-erhâma dahı fâʾide eder. Ve kurı yemişi [22] namâz-bûra ve 
uzun kurdları cümle çıkarur, ammâ serahs yâhûd türmüs baklasıyla [23] içeler. Eger 
azacık yagını kulaga tamzursalar agrısın giderür. Eger behaka şarâbla [24] tılâ olınsa 
giderür ve etmek ile çıbanlara ve yaralara ursalar müfîddür [25] ve sinir agrılarına 
dahı müfîddür. Eger luʿûk ederlerse zîku’n-nefese ve intisâba [306a] [1] fâʾide eder. 
Ve miʿdeye yagını temrîh olınsa kayʾ tahrîk eder ve rahme ve mesâneye [2] ve taş 
marazlarına suyında otursalar müfîddür. Eger iki dirhem içseler ishâl [3] eder. Eger 
yapragın arpa üzerine kosalar arpayı kurd yemez, kendüsi ve yapragı [4] ve yagı 
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zehirlülere nâfiʿdür ve ʿakreb ısırdugına dahı müfîddür. Ve kökinün kabugınun [5] 
dört dirhemin şarâb-ı reyhân ile içseler taşları kırar ve ciger ʿilletlerin [6] giderür ve 
dalların korkan oglancıklarun altına kosalar havf  etmez olur [7] ve yapragın sirke 
ile bişürüp mazmaza eyleseler diş agrıların giderür. Muhammed [8] Temîmî kavli 
üzere efvâh-ı ʿurûka nâfiʿdür ve sinir agrılarına ve sovuk kulak [9] agrılarına ve ne-
zelât makûlesine ve sovuk baş agrılarına ve hıkkeye ve eski [10] uyuza ve demregüye 
ki tuzlu balgamdan ʿârız ola ve tuzlu balgam marazına yemişi [11] ve yagı beş sâʿat 
bedende turmak şartıyla, nefʿ verür. Eger etmek ile veyâhûd [12] otla issi şişlere ur-
salar müfîddür. Eger yagına gül yagı karışdurup kulaga [13] tamzursalar gürüldüsin 
ve agrıların giderür. İbni Baytâr kavli üzere eger yapragınun [14] bir pâresin kesüp 
yere düşmeden kulak ardına yapışdursalar hergiz [15] serhoş olmayalar ve agacını 
oglancık beşigine baglasalar çagırmaya, uyuya ve [16] yemişini şarâbla içseler rutû-
betden olan talak agrısın gidere. Eger buruna [17] yagını azacık tamzursalar lakveye 
fâʾide eder. Eger kurusından iki kaşık [18] suyla içseler susuzlıgı kese ve suda ıslayup 
ol suyı evde [19] saçsalar sinekler gide, gayrı konmaya. Ammâ bundan ziyâde yeseler 
sadra yaramazdur, [20] illâ tabâşîr ıslâh eder. Bunun bedeli kara çörek otıdur ve 
sîsenberdür. [21]

Gâr-ı iskenderânî: İskenderânî defnedür, zâfnî deyü zel bâbında üç nevʿi zikr [22] 
olınmışdur.

Gâgâtî: Cehennem deresi taşı derler, hacer-i tâgîtûs dahı derler. Hacerü’l-gâgâtî 
[23] deyü hâ bâbında zikr olınmışdur.

Gâliyûn: Süd otı derler, çoban mâyesi dahı derler [24] Türkî; gâliyûn Fârisî; gâ-
liyûnâ Süryânî; gâliyûn Rûmî; gâlâryûn Yûnânî; [25] keyûmengareş1346 Yûnânî; 
gâlûs Rûmî ve Yûnânî; gâlûfîtar1347 Yûnânî ve Rûmî [306b] [1] yaʿnî süd otı de-
mekdür. Bu otun tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Rûmca [2] süde gâlâ derler, 
anunçün gâlûs derler. Bu ot Rûm’da ve Yûnân’da [3] aʿlâ devâdur, müceffifdür. 
Mercimek gibi yapragı olur, aşagası beyâz olur, sarı [4] çiçegi olur çiçegi od yanu-
gına ursalar fâʾide eder ve kan sızdugına dahı [5] müfîddür. Eger kökini gül yagıyla 
olmış kîrûtile süst-endâm kişilere sürseler [6] fâʾide eder ve kökini eger yeseler cimâʿ 
arzûsın getürür. Takvîmü’l-Edviye sâhibi kavli [7] üzere bundan iki dirhem istiʿmâl 
olınur. Eger bunı yaramaz ve onılmaz yaralara ekseler [8] husûsan agız yaralarına 
ve agız çıbanlarına ekseler onıldur ve dişlere kuvvet verüp [9] muhkem eder ve agız 
kokusın giderür. Râzî kavli üzere akan kanı tutar ve kabarcıklara [10] eyüdür, fâʾide 
eder. Ebû Cerîh kavli üzere hayyü’l-ʿâlem suyıyla yâhûd tâze kişnîc [11] suyıyla issi 
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şişlere ki safrâdan ve kandan ola, nefʿ verür, ammâ dimâg sinirlerine [12] zarar eder, 
illâ dühn-i zanbak yâhûd dühn-i nergis ıslâh eder.

Gâliye-i müşk: [13] Kalye-i müşk derler bir hoş kokulu nesnedür, terkîbdür. Fârisî-
de [14] gâliye ve Süryânîler ve Rûmîler fîgûliyûc ve Yûnânîler bi’l-hindiyye derler. 
Minhâc aʿlâ [15] terkîb etmişdür. Şeyhü’r-reʾîs kavli üzere bân yagıyla ve Mısır be-
nefşesi [16] dedükleri sarı şebboy yagıyla ki ana hîrî derler, eger kulaga tamzursalar 
agrıların [17] giderür ve eger kokulasalar sarʿa ve sovuk sudâʿa nâfiʿdür ve kalbe 
kuvvet ve ferah [18] verür. Eger ʿavrat şâf  gibi götürse rahm agrılarına ve katı şişlere 
fâʾide [19] eder, hayzı yüride ve rahmi arıda, yüklü olmaga müfîddür. Ve şarâbla 
içseler gâyet [20] serhoş eder. Ve bir nevʿine dahı gâliye-i mansûre derler, kıl karar-
dur. Bunun [21] sanʿatı mahallinde görile. Ve gâliye birkaç nevʿ dahı olur. Bir nevʿi 
vardur, sâkıtatü’r-rîh [22] gâliyesi derler ve bir nevʿi dahı vardur zînet-i ʿarûs içündür 
ve bir nevʿi vardur [23] esrârü’l-mahzûne derler. Terkîbâtda tafsîl olınur.

Gâliye-i mansûre: Kıl karardacak [24] şeyʾdür, gayrı şeyʾ içün degildür. Sanʿatı 
mahallinde görile.

Gâgâlîs: Şeyh [25] Dâvud kavli üzere gâlibûs derler, Yûnânca müntinü’r-râyiha 
demekdür. Henüz gâlibsis [307a] [1] deyü zikr olınur.

Gâlibsis: Biber otı derler ve kokar ısırgan dahı derler, Muhammed Temîmî kavli 
[2] üzere gâlâsen1348 dahı derler ve gâlâlâden1349 dahı derler ve Lâtînler semcelû1350 
derler, kokar ısırgan [3] ve biber otı derler yaʿnî yaramaz kokar. Ehl-i Endülüs ve 
ehl-i Mısr enceretü’l-müntine derler ve [4] fisâʾü’l-kelb dahı derler. Bôstânlarda ken-
düden biter, küçük ve gök çiçegi olur, yollarda [5] ve harâb yerlerde ve dükkânlar 
üstinde dahı biter. Yapragı ve dalları muhallildür. Eger dögüp [6] sirke ile hanâzîre 
ve âkileye ursalar müfîddür ve eger tuz ile çıbanlara ve âkileye [7] dürtseler fâʾide 
eder ve dalların ve yapragın suʿâl-i müzmineye içürseler dahı nâfiʿdür. [8] Bunun 
tabîʿatı üçüncide hâr u yâbisdür derler.

Gâlâlûtâ: Bakla-ı kıbtî derler. Be bâbında [9] bakla envâʿında zikr olınmışdur.

Gâsûl: Muhammed Temîmî kavli üzere Fârisîde [10] uşnân derler, çogandur. 
Gâsûl-ı kebîre ʿArabda râhûs ve Yûnânîler yûkâsîn [11] ve Lâtînler mercîs derler 
ve gâsûl-ı sagîre uşnân-ı Fârisî derler, Yûnânîler ayûkıstıra1351 [12] derler ve Lâtînler 
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arbâha1352 ve Yûnânîler dahı uşnân derler. Elif  bâbında uşnân [13] deyü zikr olın-
mışdur. Baʿzılar ebû kânis dahı derler.

Gârânîs: Muhammed Temîmî kavli üzere [14] şakâyıku’n-nuʿmâna benzer bir 
otdur, kadîmden gârâsûn dahı derler. Baʿzılar gârâzîz [15] derler. Yapragı şakâ-
yıku’n-nuʿmâna benzer, ekser kökini istiʿmâl ederler. Eger iki dirhemin tatlu [16] 
şarâbla içseler rahimde ʿârız olan yelleri tagıdur. Ammâ bu otun bir nevʿi dahı 
[17] vardur, küçükdür, üstinde gubâr gibi şeyʾ olur, boyı iki karış olur. Bunun [18] 
yapragı mülûhiyyâ yapragına benzer ve etrâfı uşnânü’l-kilâba benzer. Bu nevʿi aslâ 
tıbbda [19] istiʿmâl olunmadugı ecilden ol bir nevʿi dahı istiʿmâl etmezler, zîrâ bunı 
birbirinden fark [20] etmege gâyet ehil gerekdür.

Gubeyrâ: İgde derler Türkî; sincid Fârisî; zûzfâ Süryânî; [21] zeyzefûn Rûmî; 
çençefre1353 Rûmî; bâlyûrûs Yûnânî; biseng Fârisî. İgde [22] iki cins olur, küçük ve 
büyük olur ve bir cins dahı olur yemiş vermez, ammâ [23] bu memleketde olmaz. İki 
cinsi yemiş verür. Aʿlâsı bôstânî, büyük olmakdur ve kızıl [24] ve tatlurak olmakdur. 
Tabîʿatı Câlînûs kavli üzere ikinci derecede bârid ü yâbisdür, [25] suʿâl-i hârreye ve 
sahc-ı safrâvîye fâʾide eder. Dîskûrîdûs kavli üzere [307b] [1] yüregi sürenlere fâʾide 
eder ve bedene kuvvet verür ve yürege safrâ dökilse fâʾidesi [2] vardur ve bagırsak 
içinde safrâ çoklugından olan ishâli tutar, cigere dahı kuvvet [3] verür ve ahlâtı cemʿ 
olmaga komaz, bagırsak agrısına ve sıyrındısına dahı nâfiʿdür. [4] Erbiyâsûs kavli 
üzere zahîre dahı müfîddür, husûsan sıbyânda ola ve bedeni [5] semürdür ve kayʾı 
tutar ve agız salyarına dahı nâfiʿdür ve içi kuvvetlendürür ve sudâʿa nâfiʿdür. [6] 
Eger çok yerse güç hazmı vardur, illâ ʿasel ve enîsûn ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm [7] 
kavli üzere başun yaramaz buhârına fâʾide eder ve sekri geç eder yaʿnî geç serhoş 
[8] eder. Ve dâʾim akan bevle bundan verseler gâyet nâfiʿdür, ammâ mesâneyi irhâ 
eder [9] ve bâhı keser, illâ fânîd sükkeri ıslâh eder. Eger çiçegini ʿavratlar kokulasalar 
heyecân [10] getürür. Eger çiçegini bir çubuga baglasalar halka gibi edüp açık başa 
kelle-pûş [11] gibi kosalar ziyâde ferah verür ve eger halk kabz etmege müteʿallik 
husûslarda bunun [12] unını sevîk gibi edüp istiʿmâl ederler. Bunun bedeli nabkadur 
ki sedir yemişi derler [13] ve ʿArab kirâzı dahı derler.

Gubârü’r-rahâ: Degirmen tozıdur, Fârisîde gerd-i siyâb derler. [14] Muhaffifdür, 
eger alnına yaku eyleseler göze fezalât dökilmegi menʿ eder ve eger sovuk [15] nıkrîse 
yaku olınsa muvâfıkdur.

Gubâriyye: Ayı üzümidür. ʿİnebü’d-dübb deyü ʿayın [16] bâbında zikr olınmışdur.
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Gubbârine: Alma şekillü bir agaçdur. İgdeye dahı benzer derler. Ronda [17] ve 
Mecmiyâsâ veyâ Gırnâta nâm taglarda olur. Setâbiyûn dahı derler, ammâ bu 
diyârda [18] müstaʿmel degildür.

Garb: Samgı alınur bir agaçdur ve bu agaçdan ekser bûrak alınur. Fârisîde bede 
[19] derler, Süryânîler garbâ1354 derler ve Rûmlar albatâ1355 derler. Takvîmü’l-Edviye 
kavilleri üzere bârid [20] ve yâbisdür. Câlînûs kavli üzere evrâm-ı hârreye husûsan 
verkinde1356 ola ve [21] harâret-i bedene ve mafâsıla tılâ edeler ve cerebe hınnâ ile 
ve gül yagıyla hammâmda sürünseler gâyet [22] müfîddür. Dîskûrîdûs kavli üzere 
ʿusâresi ciger ve talak harâretlerine [23] sirkencübîn ile gâyet nâfiʿdür ve ʿusâresi 
bogazdan sülükler çıkarur. Fûles [24] kavli üzere ʿusâresin şeker ile içseler sudâʿdan 
ve şakîkadan ʿârız olan [25] harâretlere gâyet müfîddür ve suyı nıkrîse dahı nâfiʿdür. 
Mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür, [308a] [1] ziyâdesi kurılıgından hıkke îrâs 
eder, illâ cüllâb ve bezîr-i katûnâ ıslâh eder.

Gase1357: [2] Güve kurdıdur. Sin bâbında sûs deyü zikr olındı.

Gudâf: Kuzgun [3] kuşıdur. Fârisîde kelâg derler, Rûmlar kôrâka derler ve cümle 
Efrencîler kôrvû derler. [4] Bunun eti gâyet berkdür, hâr u yâbisdür. Eger torak otı 
suyıyla bişürüp yeseler [5] suyı ve eti riyâh-ı hâsırayı giderür ve iç sovuklıgın ve dizde 
olan yelleri giderür. [6] Ve necesi ve ödinün dahı hiddeti ve cilâsı vardur, ammâ 
baʿzılar kuzgun kuşına gudâf  [7] ve baʿzılar zâgdur deyü iki mahalde bile yazmışlar. 
Ol ecilden biz dahı ze bâbında zâgda [8] zikr eyledük.

Gırâʾü’l-cülûd: Deriden eyledükleri tutkaldur Türkî; yelim derler Türkî; sirîşim 
[9] Fârisî; gırî1358 Süryânî; peçû kôllâ Rûmî; mâlîkûn Yûnânî; kôllâ cümle Efrencî; 
kôllâ ve [10] gılûtiyûm Lâtîn. Baʿzı nevʿ tutkalı derilerden ederler, ammâ oglak deri-
sinden [11] eyledükleri tîz ve kurı olur ve altun işine ekser bundan korlar, boyacılar 
dahı [12] kullanurlar. Meselâ oglak derisin pâre pâre edüp bir çölmege koyup [13] 
su ile kaynadurlar. Andan süzüp dutkal ederler, alçı işine ekser bunı korlar [14] ve 
üstine altun yapışdururlar. Dutkalun tabîʿatı hâr u yâbisdür. Eger yaksalar [15] tûtiyâ 
yerine kâʾim olur ve cevz-i servle kasık yarugına yaku eyleseler muvâfıkdur [16] ve 
baş çıbanlarına ve saçkıran ve kele dahı yaku olınsa münâsibdür ve âteşin yanugına 
[17] ve kabarcıklarına nâfiʿdür. Ve sıgır ve câmûs derisi tutkalı sirke ile demregüye [18] 
ve kabuklu uyuza sürseler nâfiʿdür.

1354 N. غربا
1355 N. البطا
1356 N. وركينده
1357 N. غثه
1358 N. غرى
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Gırâʾü’s-semek: Yelim derler Türkî; balık dutkalı [19] Türkî; sirîşim -i mâhî Fâ-
risî; gırî hûtâ Süryânî; ipsârî kôllâ Rûmî; mâlîkûn [20] Yûnânî; kôllâ de bişû cümle 
Efrencî; kôllâ vagliyâm1359 Lâtîn. Balık dutkalı dedükleri balık [21] içinden çıkar, 
kurudurlar, balıgun yagıdur derler. Aʿlâsı beyâz olmakdur, andan sarı [22] olmakdur. 
Yûhannâ kavli üzere harâreti azdur, yübûseti vardur. Eger sirke ile [23] içseler kan 
tükürenlere fâʾide eder, cümle dutkalları kurudıcıdur. Baras devâlarına [24] korlar, 
bu dahı saʿfeye nâfiʿdür. Eger şarâbdan olmış sirke ile tılâ eyleseler saʿfeye [25] gâyet 
müfîddür ve marazlara dahı korlar ve ol bir nevʿ dutkal demregüye ve her kanda 
girürse [308b] [1] bu dahı aʿlâ olur.

Gurâb: Kargadur. Üç dürlü olur. Bir nevʿine zâg derler ve [2] gurâbü’z-zâg dahı 
derler ve Mısır’da gudâf  derler, küçük kargadur, ammâ Şeyh Dâvud [3] bu nevʿine 
gurâbü’z-zeraʿ derler ayagı kırmızı olur der. Ve bir nevʿine gurâbü’l-esved [4] derler, 
kara kargadur, bu andan büyükdür. Ve bir nevʿine ʿArabda ebkaʿ derler. Cümle-
sinün [5] eti Şeyh Dâvud kavli üzere hâr u yâbisdür, illâ zâg dedüklerinün harâreti 
ve [6] yübûseti evvel derecededür. Kara karganun ikincidedür ve ebkaʿ dedükleri 
karganun [7] üçüncidedür. Bunlarun ödleri gözde olan aklık ʿilletine devâdur ve 
necesleri [8] behakı ve barası giderür, ammâ zâg kargası mukavvîdür, bâhı tahrîk 
eder ve bundan [9] dem-i sâlih tevellüd eder ve kara karga riyâh-ı galîze ve kûlunc 
tahlîl eder.

Gırâʾ-ı şeceretü’t-tüffâh ve’l-kümmesrâ: [10] Alma ve emrûd tutkalıdur. Yara-
maz harâretden sarı suyı çıkarur derler. [11]

Gareb: Kavak agacıdur Türkî; baʿzılar kavagun bir cinsidür derler Türkî; baʿzılar 
[12] bunun samgın alurlar derler Türkî; bede Fârisî; vezek Şîrâzî; garebâ Yûnânî; [13] 
alîtâ Rûmî; gareb Yûnânî; etâ Yûnânî. Bu agacun cevz gibi kozagı olur. Bu [14] agaç 
yarılup samgı çıkar, alurlar. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Eger yemişi eger yapragı 
[15] ve eger kabugı ve ʿusâresini cümle kâbızdur ve bî-gayrî ledg, müceffifdür. Eger 
agacınun kökini [16] sirke ile sigillere sürseler kurıdur, koparur. Ve kökinün kabı kıl 
karartmaga [17] gâyet aʿlâdur. ahzâya halt olur. Eger tabhı ile nıkrîs ʿilletini yusalar 
ve yaku [18] eyleseler fâʾide eder ve suyı ile baş yusalar konagın giderüp ve beden [19] 
uyuşmışın dahı giderür ve samgı ve çiçegi suyını zulmet-i ʿayna çekseler nâfiʿdür 
ve [20] kabugını kan tükürenlere verseler müfîddür ve ʿusâresini gül yagı ve enâr 
kabugıyla [21] kulaga tamzursalar harâretden olan agrıların giderür ve yapragın ve 
çiçegin merhemlere [22] kosalar müceffifdür, yaraları kurıdur ve ciger süddelerine 
yapragı gâyet nâfiʿdür. [23] Eger kabugını yakup sirke ile gövdede olan sigillere, şe-
killü mıhlara ki ana [24] sâlîl-i müdevver ve sâlîl-i mismârî derler, ana gâyet nâfiʿdür 

1359 N. قوال وغليام
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ve bedende olan harâreti [25] ve mafâsılda ve yan başlarında olan issi şişlere nâfiʿdür. 
Eger ʿusâresin [309a] [1] gül yagıyla ve hınnâ yagıyla hammâmda bedene sürseler 
uyuza nâfiʿdür. Dîskûrîdûs kavli [2] üzere eger suyın sikencübîn ile içseler ciger ve 
talak harâretine ziyâde nefʿi vardur [3] ve bunun ʿusâresin içseler bogazdan sülügi 
çıkarur. Fûles kavli üzere [4] baş harâretine ve sudâʿa ve şakîkaya şeker ile birkaç 
defʿa ʿusâresin içseler [5] nâfiʿdür. Takvîm kavli üzere baş harâretine nâfiʿdür, ammâ 
sadra zararı vardur, [6] illâ cüllâb ıslâh eder.

Garkad: Sıçan dikenidür derler. Ak ve büyük nevʿdür derler. [7] Bögürtlen nevʿidür. 
ʿAyın bâbında ʿavsec deyü zikr olınmışdur.

Gureyzâ: Hevîc gibi [8] bir otdur. Ebû Hanîfe kavli üzere garâ dahı derler, küçük 
besbâse derler. İbni [9] Baytâr kavli üzere besbâsü’r-rakîkdür, kerefs tohmı gibi 
tohmı olur, uzun [10] ve katı olur. Eger içseler talak ve süddeye nâfiʿdür ve hayz 
tutulmasına dahı [11] fâʾide eder ve cümle süddeleri açar.

Garez: Çoban tayagı nevʿidür ki ʿayın bâbında [12] ʿasâʾü’r-râʿî deyü zikr olındı.

Garsâ: Anduzdur. Re bâbında râsen deyü zikr olınmışdur. [13]

Garbîb: Kara üzümdür. Kavl-i sâhib-i İhtiyârât engûr-ı siyâhdur. Envâʿı [14] zel 
bâbında zebîb deyü zikr olındı.

Gazâl: Geyik Türkî; âhû Fârisî; zibî [15] ʿİbrî; lâfî Rûmî; tîbâ1360 Süryânî; gazâl 
Lâtîn; nebîd zerâr1361 Berber; kârûkeryâ1362 Süryânî. [16] Geyikdür, âhû dahı derler, 
ammâ asıl sıgın geyigi buzagusıdur. Ve geyik etlerinün [17] eyüsidür, ammâ bedeni 
kurıdur, illâ kuvvetin saklar, artık yaşların giderür, yeynidür, [18] tez hazm olur. Eger 
bâdem yagıyla yeseler bedeni az kurıdur, sovuk yelleri ve hastalıgı [19] ve sovukdan 
olan maraza cevz ve zeyt yagıyla bişürüp yiyeler ki müfîddür. [20] Eger necâsetin sir-
ke ile balgamî şişlere ursalar fâʾide eder. Bunun beynisi [21] infeha deyü elif  bâbında 
zikr olınmışdur ve eti lâm bâbında lühûm deyü zikr olındı. Muhammed [22] Temîmî 
kavli üzere eger gazâlun ödini husyetü’s-saʿleb otıyla ve cırcîr tohmı ve ʿasel [23] ile 
togurmayan ʿavratlar götürse bî-izni’llâh hâmile olalar. Eger beynini defne yagıyla 
[24] âteşde kaynadup bir mikdârın kemmûn suyıyla içseler öksürüge gâyet nâfiʿdür. 
[25] Eger dilini yakup nâsûr içine kosalar nefʿ verür. Eger gazâl ödine katrân ve tuz 
[309b] [1] katup azacık içseler eski öksürüge ve kan ve irin tükürenlere müfiddür [2] 
ve issi su ile dahı fâʾide eder.

1360 N. طيبا
1361 N. نبيد زرار
1362 N. كاروكريا
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Gırnîk: Kârûre dedükleri kara ve yassı sorguç [3] aldukları balıkçılar kuşınun bir 
nevʿidür. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli üzere [4] eger necesini suyla ezüp fetîl edüp 
burna kosalar burun ve geniz [5] yaralarınun cümlesine müfiddür.

Gırgır: Yabân tavugıdur. Bunun dahı etini [6] yerler, ammâ decâc ehli bundan 
efdaldür. Eger bunı evde besleseler kendü tabîʿatından [7] çıkup yaramaz tabîʿat 
baglar, zîrâ vahşîdür, cümle vahşîler ehlî gibi beslense [8] eyü olmaz, âher tabîʿat 
baglar. Ammâ bunun eti agız kokusın giderür ve eger ödini [9] göze sürme eyleseler 
sâʾir kuş gibi ödleri gibi nefʿ verür.

Gul: Hatmîdür. [10] Hı bâbında hatmî deyü zikr olınmışdur.

Gısle: ʿ Inebâ derler bir yemişdür, mürebbâ dahı ederler. [11] Yemen’de çokdur, ʿ ayın 
bâbında ʿınebâ ve elif  bâbında inebâ deyü zikr olındı.

Gaslec1363: [12] Buhûr-ı meryemdür. ʿAyın bâbında ʿartanîsâ deyü zikr olınmışdur.

Gasîsâ1364: Hurmâ korugıdur. [13] Fârisîde gûre-i hurmâ derler. Beleh deyü be 
bâbında zikr olınmışdur.

Gazbân1365: Tag [14] emrûdıdur, ahlât derler. Kümmesrâ-yı berrî deyü kef  bâbında 
zikr olınur.

Gazûb: [15] Yılanun ve arslanun yavuzına ve şedîdine derler.

Guleycîn: Yabân yarpuzıdur. [16] Fûdenc-i berrî deyü fe bâbında zikr olınur.

Galkâ: Südlügen nevʿindendür, galka dahı [17] derler. İhtiyârât kavli üzere bir otdur, 
köki kebere kökine benzer, südi olur, [18] Şîrâz taglarında çok olur. Bu otun südiyle 
demren ve kılıç suvarurlar, [19] zehr-nâkdur. Bununla olan yara onılmaz derler. Eger 
südini demregüye sürseler [20] onıldur. Mâlâ Yesiʿ kavli üzere bu otun südini ishâl 
etmek içün [21] istiʿmâl etdürmeyeler, hatardur, ziyâde kuvvetlüdür, belki mühlikdür.

Galûfîriyâ: Buyan [22] kökidür. Sûsen deyü sin bâbında zikr olındı. Bunun maʿnâsı 
tatlu [23] kök demekdür. İsm-i Yûnânîdür. Aslü’l-hulv gibi.

Galûmes1366: Bir otdur, yapragı mercimek [24] yapragına benzer. Yapragınun üsti 
yeşil aşagası beyâz gibi olur, [25] kökleri yere düşeni biter, uzunlıgı bir karış olur. 
Çiçegi hîrî çiçegi gibi [310a] [1] olur, ammâ gök olur, deniz kenârlarında olur, arpa 
unıyla ve tuz ile bişürseler [2] bevli idrâr eder. Câlînûs zann ederüm ki mizâcı hâr 
u ratbdur der.

1363 N. غسلج
1364 N. غسيسا
1365 N. غضبان
1366 N. غلومس
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Gulencîn agîriyâ: [3] Berrî yarpuzdur derler. Müşk-i tarâmşîʿ deyü mim bâbında 
zikr olınur.

Gulufûre1367: [4] Su içinde biter yassı yapraklı otdur. Baʿzılar nîlûfer ve baʿzılar 
nîlûfere benzer derler. [5]

Gamâm: Süngerdür. İsfencü’l-bahr deyü elif  bâbında zikr olınmışdur.

Gamlûl: Kaf  [6] bâbında kunâberâ deyü zikr olınur.

Gunkîlî: Şalgamdur. Şın bâbında şalgam deyü [7] zikr olınmışdur.

Ganem: Koyundur. Zad bâbında zaʾn deyü zikr olınmışdur.

Gavgâ: Kızıl [8] çekirgedür ve baʿzılar çekirge ʿaskerine gavgâ derler. Cim bâbında 
cerâd deyü zikr olınmışdur. [9]

Gûşe ve gûşene: Kudüs-i Şerîf  mantarıdur. Bu mantara âvende bekrîşe1368 derler, 
kâse [10] kadar olur. Tabîʿatı derece-i evvelde bârid ü ratbdur. kemâh mantarından 
yaramaz hıltı olur. [11] Bundan yemek olmaz derler, ammâ anda bununla esbâb 
yurlar.

Gavvâs: Karabatak [12] dedükleri kuşdur. Ehl-i Mısr buna gatâs derler. Denizden 
ve ırmaklardan talup [13] balık avlar, hattâ ırmak kenârında kargalar başına üşüp 
sudan çıkardugı [14] balıgı elinden alurlar. Karabatak dahı kargayı ayagıyla tutup 
suyun içine [15] götürüp helâk eder. Hayâtü’l-Hayevân ve ʿAcâyibü’l-Mahlûkât sâ-
hibi dahı [16] böyle beyân etmiş. Eger bunun kanını kurıdup insân kılı ile sahk [17] 
edüp talak üzerine kosalar sâʿatinde nefʿ verür ve bunun kemügi [18] dahı böyledür, 
ziyâde nefʿi vardur. Eger kanını insân saçıyla kurıdup ve [19] yaksalar matlûbun sabrı 
ve karârı kalmaya ve kemügi dahı böyledür.

Gûre: Korukdur, [20] Fârisî isimdür. Hâ bâbında hısrım deyü zikr olınmışdur.

Gûk: Kurbagadur. Zıfdaʿ deyü [21] zad bâbında zikr olınmışdur.

Gaym: Gamâm derler deniz süngeridür. İsfencü’l-bahr derler, henüz [22] zikr olındı.

1367 N. غلفوره
1368 N. اونده بكريشه
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H A R F Ü ’ L - F E ʾ

Fânîd: Şeker-pîz ve şekerden olan ʿakîde [23] gibi beyâz ola Türkî; pânîd Fârisî; 
mâlânâ Süryânî; hendîkûn Rûmî, tîrûsûn [24] Yûnânî, kâlesî el-mahtas1369 Süryânî, 
kavl-i Muhammed Temîmî; zahârî Rûmî. Şeker-pîzün tabîʿatı [25] Mâsercûye kavli 
üzere evvel derecede hâr u ratbdur. Baʿzılar harâreti ikinci derecede [310b] [1] 
demişler. Bunun kuvvet-i evvelîsi oldur ki balgamî öksürükde gögsi ve tabʿı mülâ-
yim eder [2] ve riyâhı tahlîl eder. Mesîh kavli üzere evvelde hâr u ratbdur. Şekerden 
galîzrekdür. [3] Râzî kavli üzere suʿâl marazına ve sedre nâfiʿdür, lînet verür. Ebû 
Cerîh kavli [4] üzere yaramaz yelmeşik balgamdan gögsi arıdur. Huneyn kavli üzere 
sâlih ve muʿtedil [5] dem tevellüd etdürür. Mikdâr-ı şerbeti beş dirhemden yedi dir-
heme degin câʾizdür, ziyâdesi [6] susadur ve safrâyı kaldurur, illâ temr-i hindî yâhûd 
koruk suyı ıslâh eder.

Fâlûzec: [7] Türkîde ve Fârisîde pâlûze derler ve ʿAcem içinde şîr-pelte derler bir 
taʿâmdur. Nişâsta ile [8] ederler, aʿlâsı sükkerden olmakdur ve gülâbla nâzik ve âbîce 
bişürürler, eger galîz [9] bişürsen hazmı güç olur. Ana ʿAcem’de ve Türk’de pelte 
derler. Eger bundan yeseler [10] gögse ve öykene fâʾide eder, ammâ süddeye ve talaka 
ziyânı vardur, meger nişâstasın [11] az katalar.

Fâlûdeciye: Bu dahı bir taʿâmdur, yenür. Kavî bedenlüleri ıslâh eder, hazmı [12] 
aʿlâdur. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinde görile.

Fâşerâ: Süryânîdür. Ak sarmaşıkdur [13] Türkî; yabân asması Türkî; bin kulaç 
Türkî; yabân kabagı Türkî; engil Türkî; yılan [14] üzümi Türkî; hezâr-ceşân Fâ-

1369 N. قالسى المحتص
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risî; hezâr-feşân Fârisî; kerm-i deştî Fârisî; [15] nahoş Şîrâzî; enbâlus lûmî Yûnânî; 
ercâlûn Berberî; kermetü’l-beyzâ ʿArabî; [16] sitte mafâsıl ʿArabî; şîşîrân Fârisî; ke-
bîtâ evkemetâ1370 Süryânî; celîlûtun1371 [17] Rûmî; aglîtûs Yûnânî; ʿânbelûs mîlânô 
Rûmî; beruvânyâ Süryânî; [18] vitîs albâ Lâtîn; setak averz1372 Mâcar, Nemse; nevâz1373 
İspânya; kûlûperîne Fırânca; [19] halkü’ş-şaʿr ʿArabî; dîter biyânka Tâliyân; kefn-i 
cabbâr ʿArabî. Fâşerâ dedükleri yabân [20] asmasınun nevʿidür, sarmaşık cinsinden-
dür. Fâşerâ Süryânî ismidür ve hezâr-ceşân [21] demek, hezâr-kere demekdür. Sar-
maşıgun bir nevʿidür. Dalları ve budakları cümle üzüm çubugına [22] benzer, salkım 
salkım kızıl yemişi olur ve lâcüverdî çiçegi olur. Şîrâz’da ana siyâh [23] dârû derler, 
ekser dâneleri otuz dâne olur ve ekser ʿ ameli kendü fâşiristîn sarmaşıgına [24] benzer 
ve ol cins sarmaşık dahı henüz fâşiristîn deyü zikr olınur. Geldük maksûdumuz [25] 
olan fâşerânun tabîʿatı Huneyn kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür, ammâ 
[311a] [1] kökinün tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere üçünci derecede hâr u yâbisdür 
ve [2] hiddet ve harâreti vardur, mücellâ ve mülattıfdur, berk talakları arıdur. Eger 
kökini burçak [3] yâhûd bûy ile gövdeye sürseler pâk eder, uyuzı ve kelefi zâʾil eder. 
[4] Siyâhlık eserin giderür ve sigilleri koparur. Eger şarâbla tırnakda olan [5] dâhıs 
ʿilleti ki ana kurulgan derler, yaku eyleseler nâfiʿdür ve issi şişleri [6] tahlîl eder ve 
çıbanları açar ve mûm-revgan ederlerse makʿadda olan bevâsîri [7] giderür. Eger 
kırılmış kemükleri çıkarmaga yaku eyleseler çıkarur. Eger her gün bir dirhemin 
[8] yeseler, sarʿa ve fâlice ve talaka nâfiʿdür. Eger iki dirhem yeseler efʿâ ısırdugına 
ve cümle [9] ısırıcılara dahı müfîddür. Eger kökini ʿavrat kendüde götürse ölmiş 
oglancıgı [10] ve meşîmeyi dahı çıkarur. Ve tâze otını yeseler bevli ve yüregi akıdur ve 
ʿasel ile [11] maʿcûn gibi eyleseler öksürüge ve zâtü’l-cenbe muvâfıkdur. Eger otınun 
ʿusâresin [12] içseler ʿakla hılt getürür. Eger sabr ile talak şişlerine yaku eyleseler 
giderür. Eger ʿ avrat [13] bişmişinün suyında otursa oglan sonını çıkarur ve rahmi pâk 
eder. [14] Eger yemişini tâze ve kuru uyuza sürseler nâfiʿdür. Eger ʿusâresin içseler 
kusmaga [15] zahmetsiz yardım eder ve galîz hıltı çıkarur ve kökini cevz ile yaramaz 
çıbanlara ursalar [16] fâʾide eder. İbni Baytâr kavli üzere eger göz altında cemʿ olan 
kana dürtseler [17] giderür. Eger bir dirhemin içseler baş agrısına fâʾide eder ve fâlice 
ve süddelere [18] ve bögreklere fâʾide eder. Eger luʿûk gibi eyleseler hunnâka fâʾide 
eder ve bevli yüridür [19] ve öksürüge ve bögreklere fâʾide eder ve otuz güne degin 
her gün üç dirhemin sirke [20] ile içseler talak şişlerine fâʾide eder ve encîr ile talak 
yaku olınsa giderür. [21] Eger yaz faslında kökinün suyın çıkarup mâʾü’l-karâtîn ile 

1370 N. كبيتا اوكمتا
1371 N. جليلوطن
1372 N. ستق اوزر
1373 N. نواز
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içseler balgamı ishâl [22] eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere sovuk miʿdeleri kavî eder 
ve kabz eder. [23] Bunun mikdâr-ı şerbeti otınun bir kabza kadardur, kökinün iki 
dirhemdür. Ziyâdesi [24] sinirlere zarar eder, illâ ebegümeci ve hatmî ıslâh eder. 
Bunun bedeli kendü kadar durûnc [25] ve yarım kadarı besbâsedür.

Fâşiristîn: Kara yemişlü sarmaşıkdur Türkî; şîşîrân-ı siyâh [311b] [1] Fârisî; ker-
metü’l-esved ʿArabî; bûtâniyye1374 Endülüs; meymûn Berberî; siyâh-dârû Şîrâzî; [2] 
ʿanbelun mâlis Yûnânî; anâtarûtîs1375 Rûmî; fâşiristîn Yûnânî; burînôniyâ [3] Rûmî, 
Lâtîn; vîtos nîgrû Lâtîn; kefn şahor ʿİbrî; fûnfûrkâ1376 İspânya; Fâşiristîn [4] dahı 
sarmaşıkdur. Yemişi siyâh olur ve yapragı dahı leblâb dedükleri büyük sarmaşık [5] 
yapragından yegdür ve kökinün taşrası siyâh olur. Aʿlâsı evvel zâhir oldugı [6] gibi 
olmakdur ve tâze olmakdur. Tabîʿatı Bukrât kavli üzere ikincide hâr u yâbisdür. 
[7] Ahlât-ı rediyyeden gögsi pâk eder. Bu dahı felce ve sarʿa ve hadere fâʾide eder. 
İbni Mâseveyh [8] ve İshak kavli üzere bunun fiʿli dahı fâşerâ dedükleri sarmaşık fiʿli 
gibidür, [9] ammâ andan bir mikdâr aşagarakdur. Huneyn kavli üzere ibtidâ zuhûr 
eyledükde bundan [10] içseler miʿdeyi pâk eder ve tâze suyı ʿakla hılt îrâs eder. Evvel 
bitdügi vaktin [11] bundan yeseler İbni Baytâr kavli üzere hayzı ve sidügi yüride 
ve talak şişlerin [12] hall edüp sarʿa ve felce nefʿ verür. Eger yapragını şarâbla sinir 
büzildügüne ursalar [13] fâʾide eder ve bunun köki dahı fâşerânun kökinden zaʿîfdür 
ve ʿattârlar kökini [14] nîlûfer kökidür deyü satarlar.

Fâd-zehr: Pân-zehrdür Türkî; zehr taşı Türkî; pâd-zehr [15] Fârisî. Ve her taş ki hıf-
zü’r-rûh ola dahı fâd-zehr derler. Fârisîde pân-zehr [16] derler, sümûmâta nâfiʿdür. 
Fâd-zehr hâ bâbında hacerü’t-teys deyü zikr olınmışdur.

Fâre: Sıçan [17] dedükleri hayvândur Türkî; keme dahı derler Türkî; mûş Fârisî; 
gûgferî1377 Süryânî; pôntikû [18] Rûmî; lîftarûs Yûnânî; ʿahbâr ʿİbrî; subrah Lâtîn; 
agzed Berberî; ibder Hindî; [19] ʿahbarâ Süryânî; mûris Rûmî; mûrisî Lâtîn; mâvus 
Mâcar, Nemse; râtône [20] İspânya; sovirîze Fırânca; ʿâhbâr ʿİbrî; ʿikir ve ʿikrâset ve 
ʿakran1378 Yûnânî, [21] kavl-i Muhammed Temîmî. Sıçanun künyeti ümmü harâb ve 
ümmü râşiddür. Sıçanun nevʿi çokdur, bir nevʿine [22] cerd, bir nevʿine fâre derler. 
Bir nevʿine yerbûʿ derler, yer sıçanıdur, köstebek degildür, ye [23] bâbında yerbûʿ deyü 
zikr olınur. Ve bir nevʿine zenârîb1379 derler, min-baʿd dili yokdur, yaʿnî [24] âvâz ede-
mez. Ve bir nevʿine huld derler, aʿmâ olur, görmez. Ammâ yerbûʿ dedükleri nevʿine 

1374 N. بوطانيه
1375 N. اناطروطيس
1376 N. فونفورقا
1377 N. غوغفرى
1378 N. عقرن
1379 N. زناريب
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yer sıçanı [25] derler ve bir nevʿine fâretü’l-bîş derler ve fâretü’l-müşk ve fâretü’l-ibl 
derler, ammâ ev sıçanına [312a] [1] kavîska derler. Peygamber ʿaleyhi’s-selâm haz-
retleri bu nevʿinün katline emr eyledi, ol ecilden [2] kapanlar ve kediler ile tutarlar. 
Ol nevʿi iki cinsdür, kavîska nevʿindendür ki bir nevʿine [3] cerdân1380 ve bir nevʿine 
fîrân derler. Kuyrugını baturup ve çıkarup yagı yiyen sıçan [4] bunlardur, anunçün 
katline emr olındı derler. Cümle sıçanun tabîʿatı Ercîcânis kavli üzere [5] hârlardur, 
gâyet harâretlü ve cezzâbdur. Eger kanını sigillere dürtseler koparur ve giderür. [6] 
Ve etibbâ ittifâk eylediler ki eger fâreyi yarup ʿakreb sokdugına ve diken ve ok [7] 
demreni ve balık kılçıgı makûleleri batdugı yerün üzerine ursalar elbette çıkarur, 
[8] zîrâ cezzâbdur. Ve hanâzîre dahı ursalar nefʿ verür ve oglancıklarun agzı salyarı 
[9] çok olsa eger bunı büryân edüp yedürseler agız suyın ve salyarın keser. [10] Eger 
yakup dâʾü’s-saʿlebe ursalar ve ʿasel ile yedürseler gâyet muvâfıkdur. Dîskûrîdûs 
[11] kavli üzere eger necesini günlük ve ʿasel ile veyâhûd mâʾü’l-ʿasel ile içürseler [12] 
taşları kırar, çıkarur ve oglancıklara şâf  eyleseler yüregini sürer, meşhûrdur. [13] Ve 
ʿusr-ı bevle suyını içürseler bevli yüridür ve etini yakup zeyt yagıyla dökilen [14] kıl-
lara sürseler kılları bitüre. Bunun mikdâr-ı şerbeti taʿyîn degildür, ammâ hârdur [15] 
ziyâde yedürmeyeler, dimâg sinirlerine ziyân eder, illâ gül yagı veyâ benefşe yagı [16] 
ıslâh eder. İbni Baytâr kavli üzere eger bişürüp suyına girseler ʿusr-ı bevle [17] fâʾide 
eder ve etini yemek çok nisyân getürür ve miʿdeyi fesâd verür, gönül [18] döndürür. 
Ve bunun başını kettân bezi ile sarup uyur âdem başı [19] altına kosalar agrısı gidüp 
eyü ola. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli üzere [20] eger masrûʿ götürse sarʿa nâfiʿdür.

Fâretü’l-bîş: Bîş zehri ile bile olur [21] bir hayvândur. Bîş-mûş derler ve bîş-mûşâ 
deyü be bâbında zikr olınmışdur. [22]

Fâretü’l-müşk: Bir sıçan nevʿidür, müşk sıçanı dahı derler. Bir nevʿ dahı derler ye 
bâbında [23] yerbûʿ deyü zikr olınur.

Fâretü’s-sagîr: Küçük sıçandur, kör sıçan derler bir cins sıçandur, [24] köstebek 
degildür. Rûmîler mûş arâbinô derler ve Lâtînler tûpûr aniyô derler [25] ve mûs 
arâbinô dahı derler ve İspânya’da mûrgânîv derler ve Mâcar, Nemse zîs mâvus 
[312b] [1] derler. Tabîʿatı hârdur ve fiʿli evvelki sıçan fiʿli ve nefʿi gibidür.

Fâre-i berrî: Gelincik derler, [2] baʿzılar kala kala1381 derler ve tin dahı derler bir 
hayvândur ana derler. Ammâ Muhammed Temîmî fâre-i berrî [3] ibni ʿirsdür de-
miş yaʿnî gelincikdir. Yûnânîler ʿâlî menûs1382 derler. Arkası kızıldur [4] ve karnı altı 
akdur. Elif  bâbında ibni ʿirs deyü zikr olınmışdur.

1380 N. جردان
1381 N. قله قله
1382 N. عالى منوس
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Fâr-ı şâmî: [5] Sögüd yapragına benzer bir yassı yaprakdur. Minhâc kavli üzere 
râyihası güzel ve yassırakdur. [6] Tabîʿatı hârdur, ammâ bu emkinede müstaʿmel 
degildür.

Fâvâniyâ: Ayu güli derler Türkî; ʿabrâʿalâ1383 [7] Hindî; kunâriyâzimâ1384 Mu-
hammed Temîmî, mechûl; şakâyık köki derler Türkî; ʿûdü’s-saleb dahı derler [8] 
Türkî, Fârisî; kehyânâ Süryânî; ʿalkîsnî1385 Süryânî; ʿulkîdî Yûnânî; fâvâniyâ [9] 
ʿArabî; eflûniyâ1386 Fârisî Magrib; arkâlûniyâ1387 Süryânî; bahârmâzyâ1388 Hindî; 
pivonye Lâtîn; [10] berdâʿyûl1389 Berberiyye; pivôniyâ Rûmî; fâryûnâ ve el-kehnâ 
ve verdü’l-hamîr ʿArabî, [11] kavl-i Şeyh Dâvud; pâvoniyâ Lâtîn; pâvonîn Mâcar, 
Nemse; rôze del mônte1390 İspânya; pinuvâsne1391 [12] Fırânca. Fâvâniyâ dedükleri 
iki cins olur, erkek ve dişi olur. Erkeginün [13] yapragı cevz yapragına benzer, köki 
barmak bogunı kadar ve ak olur ve tuʿmı kâbız olur. [14] Ve dişisinün kökinün bu-
dagı çok olur ve agacınun dahı budagı ziyâde [15] olur ve köki bellûta benzer, yedi 
sekiz çatal olur ve dişisinün uçlarında [16] bâdem kabugı gibi kabugı olur vaktinde 
kızıl dânecikleri zâhir olup nâr dâne gibi [17] olur. Ve Hindûstân’dan dahı gelür, 
ammâ aʿlâsı Rûmî ve tâze olmakdur. Tabîʿatı [18] sâhib-i Takvîm kavli üzere evvel 
derecede hâr ve ikincide yâbisdür. İhtiyârât kavli [19] üzere ikinci hâr u yâbisdür. 
Baʿzılar harâreti muʿtedildür dediler ve tahlîli ve kabzı vardur [20] ve müfettih ve 
mülattıfdur. Eger beşretde siyâhlık âsârı olsa cilâ vericidür ve [21] nıkrîse ve sarʿa 
dahı nâfiʿdür. Eger masrûʿ kendüde götürse sarʿa müfiddür. Eger yemişinün [22] 
dânelerinden buhûr eyleseler kezâlik cünûna ve sarʿa müfîddür. Eger yemişinün on 
dânesin [23] beş dirhem cülencübîn yâhûd şarâbla içseler agır basmaga nâfiʿdür ve 
tabʿı dahı tutar [24] ve tohmı miʿdeye kuvvet verür. Eger idrârlu nesneler ile içseler 
bevli ve hayzı yüridür. [25] İhtiyârât kavli üzre eger şarâbla içseler tabʿı habs eder 
ve bögrek ve mesâne [313a] [1] ve yürek agrılarına fâʾide eder ve yerakâna dahı 
nâfiʿdür. Bunun dişisinün üzerinde [2] bâdem kabugı gibi kabugı olur, baʿde yarılup 
kızıl dâneleri peydâ olur ve kan [3] gibi olur ve nâr dânesi gibi olur demiş idük. 
Anun arasında siyâh [4] dâneler bulınur istiʿmâl etmeyeler, kızıl dâneleri aʿlâdur. 

1383 N. عبرا عال
1384 N. قناريازما
1385 N. علقيسنى
1386 N. افلونيا
1387 N. ارقالونيا
1388 N. بهارمازيا
1389 N. برداعيول
1390 N. روزه دل مونته
1391 N. پنواسنه
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Eger ol dânelerden bir dânesin [5] siyâh kâbız şarâbla yâhûd ayva şarâbıyla içseler 
rahimden akan kanı keser. [6] Eger yeseler miʿde sancusına ve agrılarına nâfiʿdür, 
ammâ eger bu dâneleri demür ile kesseler [7] hâssiyyeti bâtıl olur ve nıkrîse ve dar-
beye ve sekteye ve sarʿa gâyet nâfiʿdür. [8] Eger yemişini bâzû-bend edüp boynına 
asakosalar oglancıklara sarʿ ʿârız olmaz [9] derler. Eger külini bir kîseye kosalar ve 
masrûʿ olan kimesne dâʾim kokulasa nefʿ [10] verür ve buhûrı cemîʿ emrâza mutlak 
nâfiʿdür. Ve yabânda gezen âdemler kendüde götürseler [11] cümle âfetden emîn 
olalar. İshak kavli üzere miʿdeye zarar eder, ammâ kesîrâ ıslâh [12] eder. Bunun 
mikdâr-ı şerbeti yarım miskâldür, ziyâdesi bögrege ziyân eder, illâ [13] igde unı ıslâh 
eder. Bunun bedeli zift ve karsaʿnâdur. Baʿzılar gârîkûn [14] ve zaʿferân ve râvend-i 
müdahrec dahı bedeldür derler.

Fârfâvâ: Eşek tırnagı derler bir yassı [15] yapraklu otdur ve çiçegi uzun ve depesi 
müdevver olur ve çiçeginün sapı bir garîb [16] putraklu olur. Rûmlar tûsâlâgû ve 
fârfâre dahı derler ve Lâtîn lisânı üzere [17] tûsîlâgû derler ve Mâcar ve Nemse 
rûz hûb1392 derler ve İspânya’da ûnyâ de [18] âznô derler ve Fırâncalular pâs de 
âzne derler. Eger bu otun duhânını inbîh içinde [19] dimâga çekseler yübûsetle rebv 
ʿilletine nâfiʿdür. Eger bal suyı ile içseler ölmiş [20] oglanı çıkarur.

Fâgıyye: Kına çiçegidür Türkî; şükûfe-i hınnâ Fârisî; yakcî kefrâ1393 Süryânî; [21] 
ûrmîkûn Rûmî; lencânû pûlûde Rûmî; rôzâ mûnûn Yûnânî; şûr del kîne1394 [22] 
cümle Efrencî. Bunı eger sûf  esbâblar ve çukalar arasına kosalar güzel kokar [23] ve 
güve yemez. Ve sâʾir hoş kokulu nesnelere dahı fâgıyye derler. Ve hınnâ çiçeginün 
[24] yagın dahı alurlar, dal bâbında dühnlerde zikr olınmışdur. Bunun tabîʿatı harâ-
retde [25] ve bürûdetde muʿtedildür ve sudâʿa nâfiʿdür.

Fâgıne1395: Nîlûfer-i hindî kökidür, fâgıyye ve fel dahı [313b] [1] derler. Bâb âhi-
rinde fel deyü zikr olınur.

Fâgıre: Agzı açık derler bir tohumdur, Hindîdür, Türkî; [2] kebâbe-i şikâfte Şîrâzî; 
fâgrâ Süryânî; fârıga ʿArabî; fenâfliyûn Rûmî; [3] fenânîs Yûnânî. İbni Mâseveyh 
ve İshak bin ʿİmrân kavli üzere karaca, küçük [4] nohûd gibi bir tohmdur. ʿÎsâ ve 
İbni Mâseveyh kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede hâr [5] u yâbisdür. Aʿlâsı tâze ve 
tuʿmı hiddetlü olmakdur. Sovuk miʿdeye ve cigere ve [6] sûʾ-i hazma nâfiʿdür. İbni 
Sînâ kavli üzere mahleb dânelerine benzer bir habdur. İçinde [7] şehdânec gibi 
habbı olur, Sıkâla memleketinden gelür. İbni Mâseveyh kavli üzere tahlîl [8] ve kabzı 

1392 N. روز هوب
1393 N. يقجى كفرا
1394 N. شور دل قينه
1395 N. فاغنه
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vardur, sâlih devâlara korlar, sovuk miʿdeye ve cigere nefʿ verür. Mesîh kavli [9] üzere 
sovukdan olan ishâle dahı nâfiʿdür, tabʿı tutar, sovuk ahşâya dahı müfîddür [10] ve 
yaramaz balgamdan ve sevdâdan olan ahlâtı giderür. İbni Baytâr kavli üzere eger 
suyın [11] agızda gargara etseler kokusın giderür. Eger içseler miʿde ve cigeri ıslâh 
eder. [12] Sâhib-i Takvîm kavli üzere eger agızda çigneseler dişleri berk eder ve diş 
diplerine [13] kuvvet verür, olan sogan ve sarmısak kokularını gidere ve taktîr-i bevle 
dahı nâfiʿdür [14] ve rahmi kızdurur ve yaşlıgın giderür. Bunı ekser meʿâcîne korlar, 
mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, [15] bir miskâle degin câʾizdür, ziyâdesi cigere ziyân 
eder, ammâ mârûl tohmı ıslâh eder. [16] Takvîmü’l-Edviye sâhibi kavli üzere hâr 
mizâclularun başın agrıdur, ammâ bâdem yagı ve [17] kâfûr ve gül suyı kokmak ve 
sürmek ıslâh eder. Bunun bedeli kâkule ile [18] kebâbedür.

Fât: Bu otı baʿzılar gücle bükendür dediler, baʿzılar gayrıdur dediler. İhtiyârâtda 
[19] müʾellif  kavli cedvâr-ı hıtâyî olmakdur der. Ammâ İbni Baytâr kavli budur ki 
Türk ve Lâtînden [20] gelür bir otdur, agulu cânavarlar sokdugına nâfiʿdür ve agulu 
zararın defʿ eder, sovuk [21] su ile içseler katı agrıları ve marazları sâkin eder. Ve 
İhtiyârât sâhibi bunı [22] fâdecdür derler bir taşdur, zerde-çûb ile zehirlülere tılâ 
ederler. Bunlardan sonra [23] fâdec deyü zikr olınur.

Fâles: Minhâc kavli üzere endernîlûn derler bir otdur, [24] müstaʿmel degildür.

Fâcişe: Kunduz hâyasıdur, İhtiyârât kavli üzere. Cîm [25] bâbında cünd-i bîdester 
deyü zikr olınmışdur.

Fâbişü’l-yûnân: Bâkılâdur. Be bâbında zikr olınmışdur. [314a] [1]

Fâbişü’l-kıbtî: Bakla-ı kıbtîdür. Cim bâbında câmise deyü zikr olınmışdur.

Fâfîrâ: Ahsır otı [2] ve saz derler ve evvel kâgıdı bundan ederlerdi derler. Be bâbın-
da berdî deyü zikr [3] olınmışdur.

Fânâkas iskalpîyûs: Büyük zûkûdur. Zel bâbında [4] zûkû-yı kebîr deyü zikr 
olınmışdur.

Fânâkas hurûniyûn: Küçük zûferâdur. Zûferâ-yı sagîr [5] deyü ze bâbında zikr 
olınmışdur.

Fânâkas îrâkliyûn: Yûnânîdür, câvşîr agacıdur. [6] Cim bâbında câvşîr deyü zikr 
olınmışdur.

Fâgûs: Şeytarac-ı hindîdür, İhtiyârât [7] kavli üzere. Şın bâbında şeytarac deyü zikr 
olınmışdur.

Fâristârbiyûn: Gögercin [8] otı, piristâriyûn demekdür yaʿnî gögercin otıdur. Re 
bâbında raʿyü’l-hamâm deyü zikr [9] olınmışdur.
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Fâtôs: ʿ Acâyib-i Mahlûkât ve Hayâtü’l-Hayevân sâhibleri kavilleri [10] üzere bir büyük 
balıkdur, taşra denizde mellâhlarına muʿâraza eder derler, ammâ [11] mellâhlar hayz 
bezi asakoyup balık kaçup gider derler. Bunun yagı ve [12] kıstâ yagı barasa nâfiʿdür.

Fâlirgûs: Leylek kuşıdur Türkî; laklak ʿArabî; mülâzec [13] Fârisî; ebû harîh ehl-i 
ʿIrâk; ʿarʿana1396 ehl-i ʿIrâk; kôrbû cümle Efrencî; mâfrî pûtârî [14] Rûmî. Leylek 
kuşınun yavrusını bogazlayup cüdâmun bedenine sürseler [15] müfîddür. Eger bey-
nisinden bir dânk kadarını tavşan beynisiyle âteşde eridseler [16] ve yedürseler her 
kim yer ise muhabbeti zâʾil ola. Eger leylek kemügini götürseler gussayı zâʾil [17] 
ede, eger ʿaşkı dahı varısa gide. Sag gözini götüren uyumaz, sol gözin götüren [18] 
uyur. Eger gözlerini götürseler suya gark olmaya, ekser seyyâhlar götürürler. Eger 
[19] yumurdasını kara boyalara kosalar kılları siyâh eder.

Fâhte: Üveyik kuşıdur [20] Türkî; kelâ Fârisî; tırîgônî Rûmî; şefnînâ Yûnânî; yemâm 
ehl-i Mısr. Şeyh Dâvud kavli [21] üzere kanı göz beyâzın giderür, necesi kelefi giderür 
ve sirke ile şişleri tahlîl eder [22] ve tügini buhûr eyleseler isitmeye nâfiʿdür. Eger bu 
kuşı habs eyleseler kendüyi helâk eder, [23] çok yaşamaz. Bunun eti hâr u yâbisdür. 
Fâlice nâfiʿdür, ammâ müsherdür, dimâga muzırdur. [24] Uykuyı keser, illâ sirke ve 
kişnîz ıslâh eder. Kavl-i mechûl eger necesini oglancıklar götürse [25] sarʿı giderür. 
Eger üveyik kanını göze tamzursalar, eger çıbandan eger darbdan eger gayrıdan 
olan [314b] [1] âsârı giderür.

Fâlîcikun: Baʿzılar yarpuz nevʿidür derler, ammâ fâlîcikun demek yaʿnî böy [2] 
demekdür. Bir böcek vardur, örümcek gibidür. ʿArabda ruteylâ ve Türkçe böy 
derler. Yûnânî [3] ismidür, fâlîcitus dahı derler. Yaʿnî devâʾü’r-ruteylâ demek olur 
ve fâlâncikûn dahı [4] derler ve lûfâkîs dahı derler bir otdur. Çiçegi sûsene benzer; 
tohmı yarım mercimek [5] kadar olur, siyâh olur; köki ince ve küçük olur, çıkarduk-
larında sarı şekildür [6] sonra beyâz olur; yaprakları yerlerde biter. Eger yapragını 
ve çiçegini ve tohmını ve kökini şarâbla [7] içseler böy ve ʿakreb sokdugına nâfiʿdür 
ve iç agrısına ve sancusına dahı [8] fâʾide eder, zîrâ tabîʿatı muhallil ve müceffifdür 
ve mülattıfdur. Sanculara yedürürler, fi’l-hâl giderür. Şeyh [9] Dâvud kavli üzere 
tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür.

Fâdec: Bir taşdur. Her [10] dürlü rengi olur; sarı, ak, yeşil her reng bunda zâhirdür. 
İhtiyârât [11] kavli üzere Hindûstân’un öte ucından gelür ve Çîn vilâyetinün dahı 
ortasında [12] olur. Aʿlâsı Çînî olmakdur. zehr içenlere bundan iki arpa agırı sovuk 
su ile [13] içürseler nâfiʿdür. Eger zerde-çûb ile ezseler ve tılâ eyleseler müfîddür. Ve 
baʿzılar [14] bu devâ fâtır1397 dedükleridür dediler ki henüz zikr olınmışdur.

1396 N. عرعنه
1397 N. فاطر
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Fâbernis1398: Kamışa benzer bogun [15] bogun olur bir kökdür. Beyâz, daru denlü 
tohmı olur. Eger yapragınun suyın [16] sıkup şarâbla ve su ile içseler kavuk ʿilletine 
fâʾide eder. Eger tohmını iki miskâl [17] içseler yine bu fâʾideyi eder.

Fâlûhiyâ: Kurulgan otıdur. Haşîşetü’d-dâhıs deyü hâ [18] bâbında zikr olındı.

Fâresü’l-mâʾ: Su yüzinde olur, köki yokdur. Lâtîn lisânı üzere [19] felîr de akuv1399 
ve Fârisîde serâsek1400 derler ve Süryânîler dâmersâ derler ve Berberîler [20] bâ-
miyâ berâbân derler. Yapragı küçük hayyü’l-ʿâlem yapragına benzer. Muhammed 
Temîmî kavli üzere [21] tabîʿatı üçünci derecede bârid ü yâbisdür. Eger bundan 
içseler göbege nâzil olan [22] kanı giderür. Eger sirke ile cerâhâte ve şişler üzerine 
yaku eyleseler humretini ve balgamî [23] şişlerin giderür.

Fetîl: Aşagadan şâf  gibi götürdükleri devâya fetîl ve şâf  [24] ve furzece derler ve 
yaralara dahı kodukları nesneye fetîl derler. Şâflar şın bâbında [25] zikr olınmışdur.

Fetâʾilü’r-ruhbân: Pâpâz fetîli derler bir otdur. Toprakdan yukarı [315a] [1] 
bir arşın kadar biter, yapragı kına yapragına benzer ve rengi torak otına ve çörek 
otına [2] benzer ve dâneleri su teresi tohmına benzer. Şâm’da çok olur. Bunun köki 
balgamları [3] tagıdur. Eger yeşil yapragını erkek günlük ile ve gülâbla karışdurup 
hâya [4] şişlerine ursalar fâʾide eder ve sinirler agrılarına ve mafsallar sancusına [5] 
dahı fâʾide eder. Eger kökini bişürüp suyın içseler zükâma ve baş agrılarına [6] ve 
gögüsde olan sovuk zahmetlü öksürüge fâʾide eder. Eger kökinün kabugını müreb-
bâ [7] edüp yeseler kızdurur ve agız kokusın eyü eder ve ekşi gegirmege dahı fâʾide 
edüp [8] bevli yüride ve bögregi ve kavugı kızdurur.

Fetît: Bir taʿâmdur ki etmekde olana tirit [9] derler, maʿrûfdur. Et suyında etmegi 
ısladurlar, tabîʿatı mâʾü’l-lahm tabîʿatında olur. [10] Gâhî ana tuzlu penîr katarlarsa 
ana papara derler, maʿrûfdur. Tabîʿatı hâr u yâbis [11] olur, sakîl olur, ammâ hamîr 
simîdi yufkasından sac üzerinde bişürüp [12] semüz tavuk suyı ile sonra ısladup en-
vâʿ semüz et ve tavuk ve sogan [13] korlar. ʿArabistân’a mahsûsdur, Rûm’da çokluk 
bilmezler. Çok gıdâ verür, kış eyyâmlarında [14] eyüdür. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. 
Hastalıkdan kalkmışlara vermeyeler, çok gıdâ verür [15] ve geç hazm olur. Eger 
simîdden olursa miʿdede çok eglenür. Ve bir nevʿ [16] fetît vardur hayvân talagıyla 
bişürürler imiş. Bu diyârlarda mahsûs degildür. [17]

Fücül: Turpdur Türkî ve Fârisî; Kara deniz yalılarında pat üzderün1401 derler 

1398 N. فابرنس
1399 N. فلير د اقو
1400 N. سراسك
1401 N. پات اوزدرون
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Türkî; türbüze [18] Şîrâzî; faʿlâ1402 Süryânî; rapânî Rûmî; râfânîs Yûnânî; radîs 
Efrencî; [19] rapâne Afrîkî, Rûm; teriv Kürdî; sanûtûs1403 ʿİbrî; râbîs Lâtin; râfâlôs 
[20] İspânya; râvânvâ Mâcar, Nemse; radîk Lâtîn; defûret Fırânca, senûn1404 ʿİbrî; 
[21] penûs ʿİbrî; dâfes agriyâ Muhammed Temîmî. Bunun evvel tohmı, sonra kışrı, 
sonra varakı, [22] sonra lahmıdur ve bôstânîsi olmakdur. Câlînûs kavli üzere tabîʿatı 
ikinci derecede [23] hâr u yâbisdür. Baʿzılar üçüncide ratb dediler, ammâ baʿîddür. 
Turpun gıdâsı her-bâr [24] balgamî gıdâdur, cürmi miʿdeye eyü degildür ve gaseyân 
getürür, gerçi taʿâmı hazm etdürür, ammâ [25] kendü hazm olmaz, zîrâ hâzım ve 
gayr münhazem makûlesidür. Yelleri tagıdur, ammâ kendüde [315b] [1] dahı yel 
vardur, ammâ yeli taşra redd eder, tuʿmı acı oldugından yeli taşra redd eder. [2] Çok 
yeseler üzerine rîbâs rubbı veyâhûd tûrunc ekşisi yiyeler, ıslâh eder. [3] Kendünün 
mikdâr-ı şerbeti yokdur. Eger delüce bugday unıyla karışdursalar [4] dâʾü’s-saʿlebe 
ve dâʾü’l-hayyeye sürseler kılları bitürür ve ʿ asel ile baʿzı âsâra sürseler [5] ve yaramaz 
yaralara ursalar pâk eder. Eger suyını göze çekseler cilâ verür ve yapragı [6] dahı 
gözi göregen eder ve südi ziyâde eder ve taʿâmdan sonra yeseler taʿâmı [7] hazm 
eder. Yapragı müshildür, kabzı yokdur. Taʿâmdan evvel yeseler kayʾ etmege muʿîn 
[8] olur. Turp suyı istiskâya muvâfıkdur. Eger efʿâ eger ʿ akreb eger gayrı ısırıcı [9] hay-
vânlar sokdugına şarâbla içürseler müfîddür ve suyını ʿakreb üstine [10] bıraksalar 
ʿakrebi öldürür. Turpun riyâhı vardur, ammâ cevherindendür ki nefhi serîʿdür. [11] 
Ve gövdede kehle eder, başa ve dişe ve çeneye ziyân eder ve baʿzılar dimâga dahı [12] 
ziyân eder derler. Ve kabugını ve tohmını veyâ kendüsin sirkencübîn ile içseler [13] 
kusdurup ve ziyânını lâ-büdd ekşi rubblar ile ıslâh eder. Ve suyla gargara [14] olınsa 
sülügi bogazdan düşürür. Rûfes kavli üzere balgamî mizâca nâfiʿdür, [15] ammâ başa 
ve enege ve dişe ve miʿde ve gövdeye eyü degildür, ammâ sâhib-i Filâha [16] kavli 
üzere bögrege, mesâneye, öksürüge nâfiʿdür ve bâhı tahrik eder ve yapragı [17] dahı 
mukavvîdür. Eger suyını gövdeye sürseler gövdeye ısırıcılar yakın gelmez, haşerât 
[18] içün tiryâkdur. Taberî kavli üzere suyı yerakâna nâfiʿdür ve suyını hammâmda 
[19] sirke ile kara behaka sürseler giderür. Ve turpun içini oyup ve gül [20] yagı koyup, 
âteşe koyup andan ol yagı kulaga tamzursalar [21] cümle agrılarına muvâfıkdur. 
Ve turpı oyup içine dört dirhem şalgam tohmı koyup [22] ve hamîre sarup ocakda 
gömüp bişürüp üç gün pey-â-pey yeseler [23] asla taşdan eser komaz, çıkarur ve 
kırar. Ve turpı bişürüp yeseler eski öksürüge [24] nefʿ verür ve gögüsden galîz hıltları 
giderür. Eger talak ve üzerine yaku eyleseler [25] fâʾide eder, ammâ âdemün derisin 
kabardur. Ve turp yapragınun suyın on iki gün [316a] [1] içseler talakı arıda, gidere. 

1402 N. فعال
1403 N. صنوتوث
1404 N. سنون
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Câlînûs kavli üzere yapragı süddeleri açar ve cigere [2] fâʾide eder ve tohmı sâhib-i 
Takvîm kavli üzere kılları agardur. Bunun yagınun [3] bedeli bâdem yagı ve zeyt ve 
fıstukdur. Ve turpun yagını dal bâbında dühnü’l-fücül deyü [4] zikr olınmışdur ve 
tohmı dahı bezrü’l-fücül deyü be bâbında zikr olınmışdur.

Fücülü’l-berrî: Yabân turpıdur. [5] Eşek turpı derler. Sezâba benzer, köki hatşîye 
benzer, kabugı kara olur. Eger yabân [6] turpınun yapragını ve kökini bişürüp yese-
ler bedeni kızdurur. Buna Yûnânîler ânbûs1405 [7] derler. Ve südi yüridür, ammâ çok 
yemek eyü degildür. Nihâyet baʿzı vilâyetlerde kaynadup [8] salata gibi ederler, zeyt 
ve sirke korlar, ammâ tâze şâhın alup ederler. Ekser [9] etine de çok ekl ederler ve 
kâfir ʿavratlar devşirüp satarlar ve ʿArabda eküp [10] biçerler.

Fücülü’l-mâʾ: Su teresidür derler. Sâhib-i Câmiʿ ve Muhammed Temimî ve 
Dîskûrîdûs [11] kavli üzere Yûnânîler sîseryûn derler ve Lâtînler âlerîpân ve Rûmîler 
eferyûn [12] derler. Tabîʿatı tere tabîʿatı gibidür, köki küçükdür ve yine turp gibidür, 
çiçegi ak olur, tohmı [13] küçük olur ve sarıya mâʾil olur. Tabîʿatı Muhammed Te-
mimî kavli üzere üçünci [14] derecede hâr u yâbisdür, yapragı bunun dahı müsah-
hindür. Bevli idrâr eder, ekser yüzi [15] bunun ile yurlar, nemeşi giderür. İbni Cezle 
kavli üzere bunun tohmı sâʾir turp [16] tohmlarından kavîdür, nemeşe ve âsâra ve 
kelâfe ve âsâr-ı darba ve ak behaka kündüs ile ursalar [17] giderür, ammâ hammâm-
da sürseler ve cemiʿ mafâsıla ve yürek yellerine ve agulara ve haşerâta [18] nâfiʿdür. 
Mikdâr-ı şerbeti tohmınun iki dirhemdür, ammâ cigere zararı vardur, illâ uşnân [19] 
ıslâh eder.

Fahm: Kömürdür Türkî; engişt Fârisî; karbôn cümle Efrencî; rezî Kürdî; [20] 
bezhîn1406 Berberiyye; mekren1407 Süryânî; kehûn Lâtîn; kârvuna Rûm. Kömürün 
tabîʿatı hâr u [21] yâbisdür ve her kömürün tabîʿatı yanmadan agacınun tabîʿatına 
göre olur. Fahmü’l-butm ki Türkçe [22] meneviş agacı derler, eger sahk edüp bogaza 
üfürseler bogaza yapışan [23] sülügi düşüre. Eger mastakî agacınun kömürine rubʿı 
kadar tuz katup dişlere [24] sürseler diş etlerin berk edüp ve dişlere cilâ vere. Cümle 
dişlere olan [25] devâlardan büyükdür. Eger bunı gül yagıyla karışdurup âteş yanugı-
na dürtseler [316b] [1] nefʿ verür. Eger serv agacınun kömürini sahk edüp yaralara 
ekseler yarayı kanıyla [2] yapışdura. Eger kamış kömürini oglancıklarun sünnet ya-
ralarına ekseler bitüre. [3] Eger abanôs kömürini sahk edüp ve eleyüp göze çekseler 
gözi göregen eder [4] ve funduk kömürini sahk edüp göze çekseler intişârın giderür. 
Eger oglancıklar [5] depesine ursalar gözlerini siyâh ede, göz gökligi gide, kara gözlü 

1405 N. انبوس
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ola. [6] Bu kavl Muhammed Temîmî’nündür. Eger bellût kömürini kendü kadar 
summâk katup bevâsîre ekseler [7] nefʿ verür.

Firâhü’l-hamâm: Gögercin yavrularıdur. Fârisîde kebûter-beçe derler, sâʾir [8] 
isimleri hâ bâbında hamâm deyü tafsîl olınmışdur. Gögercin yavrusınun aʿlâsı [9] 
uçmaga karîb olandur. Anun harâret ve rutûbet-i fazliyyesi vardur. Mahrûrî [10] 
mizâca lâyık budur ki koruk suyıyla ve kişnîz ile yiyeler ve hıyâr içi ile zîrâ [11] mizâcı 
gâyet issidür ve bedeni ve miʿdesi sovuk olanlara ve sovuk marazlulara [12] fâʾide 
eder. Fâlice ve câzibelü kimesnelere nefʿ verür ve bögrege dahı müfîddür, cimâʿı 
ziyâde [13] eder, ammâ dimâga ve göze ziyân eder, zîrâ etinün fazalâtı çokdur ve 
ʿufûneti serîʿdür [14] uykusuzluk getürür, sirke ve kişnîz katalar, zîrâ cemîʿ kuşlardan 
bunun [15] harâreti çokdur ve hazmı güçdür. Kebâbı dimâga zarar eder, zîrâ yara-
maz buhârı çıkar, ammâ [16] çölmekde şîrlûgan ve tuz ile bişürüp yeseler kavukda ve 
bögrekde olan [17] taşı İbni Baytâr kavli üzere giderür, ammâ etini çok yeseler hun-
nâk eder, ammâ [18] nohûd suyı ve torak otıyla yeseler sovuk mizâclulara ve cimâʿa 
gâyet fâʾide eder. [19] Her-bâr gögercini yemek muʿtâd eyleseler kanı ihrâk eder, İbni 
Baytâr kavli üzere [20] cüdâm oluşdurur. Küçük oglancıklara her-bâr yedürmeyeler, 
ammâ ihtiyârlara ve miʿdesi [21] sovuk âdemlere bu minvâl üzere gögercin yavrusı 
verseler, gâyet muvâfıkdur. [22]

Ferârîc: Küçük horôsdur. Aʿlâsı yavru olup ötmege başlaya ve gıdâsı [23] cemîʿ nâsa 
muvâfıkdur. Eger isfîdâc gibi bişürseler miʿde yanıklugını sâkin eder, [24] ammâ sirke 
ile dahı bişürürler, ana masûs derler, hunnâk sâhiblerine müfîddür ve hastalara [25] 
buhrânından sonra evvelki gün suyın, ikinci gün kanatların, baʿde etinden vereler. 
Eger hasta [317a] [1] zaʿîf  ise hastalıgı hâlinde dahı kuvvet içün suyından bir defʿa 
ya iki [2] defʿa vereler, çok vermeyeler, harâreti ziyâde olur.

Ferv: Kürk Türkî; bôst [3] Fârisî; gûnna Rûmî. Kürkün cümleden issi olanı evvel 
dilkü, andan siyâh dilkü [4] andan sonra semmûr, andan sonra zerdavâ, andan 
sansar, andan vaşak, andan sincâb, [5] andan kakum, andan kuzı ve oglak kürkidür, 
ammâ kuzı kürki kakumdan ve [6] sincâbdan issirekdür derler. Dilkü kürki sovuk 
mizâclu kimesneleri ıslâh eder [7] ve vaşak ve kakum muʿtedil havâda aʿlâdur, 
ammâ semmûr neye lâzım idügi yazmamışlar. [8] Semmûr fakîr giyecegidür derler, 
ol ecilden müfredât kitâbı sâhibleri bu fakîr içün [9] alıkomışlar, fakîr dahı fakîr 
giyecegidür ve cümlesinden aʿlâdur dedük.

Ferv-i reyhân: [10] Yassı yapraklu hâr u yâbis feslegendür. Eger kokulasalar em-
râz-ı bârideye nâfiʿdür.

Farâsiyûn[-ı ebyâz]: [11] Ogul otınun yabânîsidür derler Türkî; it siki Türkî; 
kokaz Türkî; yabân [12] pırasası Türkî, mechûl; eftân-ı sürha Fârisî; kürrâsü’l-ce-

662 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



belî Fârisî; [13] haşîşetü’l-kelb ʿArabî; farâsiyûn-ı [ʿarabî] ʿArabî; sûfü’l-arz ʿArabî; 
gendene-i kûhî Fârisî; [14] sendâzerʿâ1408 Süryânî; farâsiyûn Rûmî; bersûn Yûnânî; 
siyâre [15] Fârisî; bellûtî kavl-i Dîskûrîdûs; marûte Lâtîn; rahîmâsâs1409 Hindî; [16] 
belûnâris1410 Süryânî; tâmrûyit Berberî; şecerü’l-kelb ʿArabî; mârûpiyûs Rûmî; [17] 
mârûpiyûm Lâtîn; anderûn1411 Mâcar, Nemse; mâryô1412 İspânya; mârûbîn Fırân-
ca; [18] rahmâsâs1413 Temimî. Farâsiyûn üç nevʿdür, bir nevʿi istiʿmâl olınmaz, ammâ 
iki nevʿi [19] ak ve kara farâsiyûndur, müstaʿmeldür. İşbu zikr olınan ak farâsiyûndur, 
aʿlâsı [20] Rûmî, beyâz ki kırmızıya mâʾil ola ve çiçegi gök ve küçük ola, tohmı ta-
baka tabaka ayru [21] ayru ve turur, dikenlü kıyâs olınur. Tabîʿatı ikinci derecede 
hâr ve üçüncide yâbisdür. [22] Kuvvet-i evvelîsi müsahhindür, kuvvet-i sâniyesi cilâ 
vericidür, kuvvet-i sâlisesi hayz idrâr eder [23] ve ana karnında oglancıgı ifsâd eder 
ve meşîmeyi çıkarur ve müfettihdür. Eger bunun ʿusâresin [24] eski kulak agrısına 
ve ʿasel ile göze çekseler göze hiddet verür ve ciger ve talak [25] süddelerin açar ve 
kuduz it taladugına gâyet nâfiʿdür. Ve sîneye ve öksürüge [317b] [1] ve rebv ve 
zîku’n-nefese ve öyken çıbanlarına gâyet muvâfıkdur. Eger yapragın ʿasel ile [2] ya-
ramaz yaralara ursalar pâk eder ve dâhısa ve yenür yaralara ursalar çürük [3] etlerin 
yer ve yan başı agrıların sâkin eder. Eger yapragınun güneşde kurumışını [4] dahı 
istiʿmâl eyleseler yine bu ʿamelleri eder. Bunun ʿusâresi göz devâlarındandur [5] ve 
gözün eski ve yeni uyuzlarına nâfiʿdür. Gözün uyuzı üç nevʿ olur, [6] cümlesine dahı 
nâfiʿdür. Ekşi enâr suyıyla karışdurup göz kapagını döndürüp [7] süreler, uyuzları 
giderür ve göz yaralarına ve beyâzlık ʿilletlerine şiyâflar edeler. [8] Gaseyâna dahı 
nâfiʿdür ve kuvvet-i nûr-ı bâsıra içün istiʿmâl olınur. Eger farâsiyûnı [9] kurıdup 
ve su ile bişürüp ʿasel ile maʿcûn gibi edüp yeseler öyken [10] çıbanına ve rebve ve 
öksürüge fâʾide eder. Eger gök sûsen köki ile karışdurup [11] istiʿmâl olınsa gögüsde 
olan artık galîz ahlâtı giderür. Ve ʿavratlar yeseler [12] toguracak mahalde vereler 
ki oglanı âsân togura ve meşîmeyi çıkara. Ve kattâl otlarun [13] zararın defʿ eder ve 
yapragınun suyını ʿasel ile göze dürtseler gözi tîz edüp [14] ve göz sarulıgını giderür. 
Eger bir dirhemin zûfâ suyı ile ezseler ve tatlu bâdem [15] yagıyla içseler öykeni ve 
gögsi arıdur, kagurup tükürmekle yaramaz ahlâtı çıkara. [16] Eger buçuk dirhemin 
benefşe şarâbında veyâhûd gülâbda ezüp içseler öksürüge [17] ve gögüs çıbanlarına 
fâʾide eder ve suyını âkile ve hanâzîre ve çene çıbanlarına ursalar [18] bitüre ve tâze 

1408 N. سندازرعا
1409 N. رخيماساس
1410 N. بلونارس
1411 N. اندرون
1412 N. ماريو
1413 N. رحماساس

M E t İ N 663

www.tuba.gov.tr



otını bögrek yagıyla şişlere ursalar gidere. Eger yeri âdem boyınca [19] kazup ve al-
tına kum döşeyüp ve âteş yakup âteşi çekdükden sonra [20] bu otı döşeyüp kötürüm 
kimesneyi içine yatursalar ve üstine dahı bu otdan [21] koyup dahı üstine esbâb ört-
seler sovıyınca tursa kötürüm şifâ bula. [22] Otınun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemden 
iki dirheme degin câʾizdür, ziyâdesi İhtiyârât [23] kavli üzere sinire ve mesâneye ve 
bögrege ziyân eder, illâ sünbülü’t-tîb ve şeker [24] ıslâh eder. Bunun bedeli sâhib-i 
Takvîm kavli üzere zûfâdur, beden istirhâsına [25] ve teşennüce ve eski giciyige dahı 
nâfiʿdür. İbni Baytâr kavli üzere bunun suyını içüp [318a] [1] ve otını karın üstine 
ursalar agrıların ve sancusın sâkin eder ve miʿde [2] sancusına dahı nâfiʿdür. İbni 
Baytâr kavli üzere ziyânın râziyâne tohmı giderür der. Ve [3] bunun şarâbını ederler 
ve terkîbi budur ki tâze yapragını dögüp suyını sıkalar, [4] yüz yigirmi dirhemine beş 
ol kadar şîre katup güneşde üç ay tura yâhûd [5] âteşde edeler, andan istiʿmâl edeler, 
cemîʿ bu zikr olunan emrâza müfîddür. [6]

Farâsiyûn-ı esved: Kara farâsiyûndur Türkî; eftân-ı sürme-i siyâh Fârisî; siyâre-i 
siyeh [7] Fârisî; bellûtî-yi esved Muhammed Temîmî; istâkis nigrô Lâtîn ve Efrencî; 
istâhî1414 mâvrô [8] Rûmî; mârûpiyûs mâvrô Rûmî. Siyâh farâsiyûnun tabîʿatı dahı 
üçünci derecede [9] hâr u yâbisdür. Eger yapragın suyıyla kuduz kelb ısırdugına 
yaku eyleseler zarar etmeye. [10] Eger yakup külini sidükile sigillere ve bevâsîre sür-
seler gidere ve bögrek yagıyla [11] şişlere ursalar tahlîl ede. Ve sâʾir nefʿi dahı evvelki 
ak farâsiyûnun nefʿi nice [12] ise bunun dahı öyledür, ammâ bunun kuvveti andan 
azdur derler. Mikdâr-ı şerbeti [13] iki dirhemden iki buçuk dirheme degin câʾizdür. 
Ve bir nevʿi dahı vardur, [14] farâsiyûn-ı kâzib derler, istâhis kâlsû1415 derler yaʿnî 
yalancı farâsiyûn demekdür, ol nevʿi [15] çokluk istiʿmâl etmezler.

Furzece: ʿAvratlarun öninde götürdükleri şâfa ve fetîle [16] furzece derler. Bunun 
envâʿı mürekkebâtda tafsîl olınur.

Ferenc-müşk: Misk otı [17] feleskûn dahı derler. Efrenc-müşk deyü elif  bâbında 
zikr olınmışdur.

Ferbiyûn: [18] Ferfiyûn derler Türkî; efrîyûn dahı derler bir kara samgdur Türkî; 
pûstiyûn Fârisî; [19] fezfiyûnâ1416 Süryânî; fûtînûs Rûmî; kemâliyûn Yûnânî; tâkûb1417 
Berberiyye ʿ Arabî; [20] ûfûrbiyûs1418 Rûmî; ûfûrbiyûm Lâtîn; ulfûr biyâm1419 İspânya; 

1414 N. استاهس
1415 N. استاخس قالسو
1416 N. فزفيونا
1417 N. تاكوب
1418 N. اوفوربيوس
1419 N. الفور بيام
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ûfûrye1420 [21] Fırânca; magriye1421 ehl-i Şâm ve Mısır ve Yûnân. Ferfiyûnun aʿlâsı sâfî 
ve sarıya mâʾil [22] ve pâk ola. Ve ferfiyûnı otından aldukları zamânda gubârı agza 
gitmesün deyü sakınurlar, [23] zîrâ dişlere ziyân eder, çüridür. Ve ferfiyûnun kuvveti 
dört yıla degin yerindedür, [24] yedi yıla degin kuvveti eksilür, on yıla degin kuvveti 
bâtıl olur. Yenisi zeyt içinde [25] tez erir, eskisi erimez. Ve saklamak murâd eyleseler 
bakla ile saklayalar. Tâzesinün kuvveti [318b] [1] ve hiddeti kasnıdan artıkdur, zîrâ 
baʿzılar anzurût ile karışmış sanarlar. Ferfiyûnun [2] tabîʿatı dördünci derecede hâr 
ve üçüncide yâbisdür, ammâ baʿzılar dördüncide hâr u yâbisdür [3] dediler, kuvvet-i 
muhrikası vardur ve mülattıfası ve cilâsı dahı vardur. ʿIrku’n-nisâya muvâfık [4] ed-
viye ile nâfiʿdür ve sokucı cânavarlara ve kuduz it taladugına gâyet muvâfıkdur [5] ve 
lakveye ve kûlunca ve bögrek sovuklıgına ve balgamî fezalâtı mafâsıldan ve sinirden 
[6] çıkarur, pâk eder ve sarı suyı ve yelmeşik balgamı arkadan ve yan başlarından [7] 
ishâl eder, ammâ issi mizâclulara ve kanı galebe üzere olanlara muvâfık degildür ve 
[8] istiʿmâl eyledüklerinde gül yagıyla içeler ki hiddeti keser. Eger ʿ asel ile karışdursa-
lar [9] sarı suya ve sovuk bögrege ve kûlunca nâfiʿdür ve mâʾü’l-ʿasel ile dahı vereler 
ve oglan [10] düşürmege rahm agzına yapışdursalar oglanı düşürür. Baʿzı etibbâ 
bunı [11] dediler ki bir kimesneyi cânavar ısırup başını iki şakk eylemiş, kemükleri, 
beyni [12] derisine varınca zâhir olmış, ferfiyûn samgını dögüp ve gayrı nesne [13] 
komayup yalınuz bundan koyup ve yarasın dikmiş sâʾir hükemâ ve cerrâhlar hatâ 
[14] kıyâs eylemişler, bununla iktifâ olınmış. Ve eger göze su nâzil olsa katʿ eder. [15] 
Eger yag içinde eridüp felce ve hadere sürseler muvâfıkdur ve ʿasel ile göze çekse-
ler [16] cilâ verür, ammâ ol gün acılıgı gözden gitmez. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir 
dânkdur , [17] iki dânk dahı câʾizdür, ziyâdesi miʿde ve mesâneye yara peydâ eder. 
Ve’l-hâsıl [18] üç dirhemi amân vermez öldürür. İbtidâ levni tagyîr olup ve ziyâde 
tâsa [19] peydâ olur ve ʿazîm yankun ve karın lezʿi ve sancu ve ınçkıruk ola ve câʾiz ki 
ziyâde [20] ishâl ede. Bunun ʿ ilâcı ve devâsı kurûn-ı sünbülün devâsı gibi gerekdür, [21] 
meselâ ekşi ayran ve ekşi enâr ve ekşi alma ve mârûl salatası gibiler yedüreler. [22] Ve 
bi’l-cümle ferfiyûn ile bir nesne ʿilâc eyledüklerinde yalınuz ferfiyûn yedürmeyeler, 
hiddetini [23] keseler, meselâ gül yagı ve mukl ve rubbü’s-sûs ve dârçîn ve selîhe ve 
kesîrâ [24] katıla, hiddetini keser. İbni Baytâr kavli üzere eger baş yarugına ekseler 
[25] onıldur. Eger uşak ve mukl, sekbînec ile bir dânkını bir buçuk dirhem nişâsta ile 
[319a] [1] içseler yelmeşik balgamı ishâl eder. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere bunı 
ziyâde [2] istiʿmâl edenlere muslihi oldur ki tâze süd içüreler ve arpa suyı ve bâdem 
yagı [3] vereler ve Kaysûnî-zâde’nün risâlesinde tâʿûn üzerine ferfiyûn [4] yagını tılâ 
edeler demiş. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere ferfiyûn balgamları bevl [5] yolından 

1420 N. اوفوريه
1421 N. مغريه
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dahı ishâl eder der. Câlînûs kavli üzere dâʾü’s-saʿlebe ve [6] dâʾü’l-hayyeye rûfidân 
yumurda ile içürseler ve sigiller içün her gün bir kîrât yeseler [7] sigilleri giderür ve 
tılâ eyleseler kelefi ve behakı giderür. Bunun yarusı kadar efyûn [8] ile bir mikdâr 
kesîrâ katsa istiskâya nâfiʿdür. Bunun bedeli kendü kadar mâzeryûn [9] ve iki dânk 
cünd-i bîdesterdür ve dahı derler ki bunun bedeli mâzeryûn samgıdur [10] ve dahı 
derler ki kendü kadarı cünd-i bîdester ve yarım kadarı mâzeryûndur. [11] Sâhib-i 
Takvîm kavli üzere bunun bedeli sâfsiyâdur.

Firsâd: Tatlu tûtdur. Te bâbında [12] tûtü’l-hulv deyü zikr olınmışdur.

Ferfiyûn: Ferbiyûn deyü henüz zikr olındı. [13]

Fercü’l-bahr: Deniz amı derler, deryâda olur, sümük gibi bir nesnedür. İssi nıkrîse 
ve issi [14] şişlere dahı ursalar fâʾide eder.

Ferîk ve Ferîkiyye: Yaʿnî tâze bugday ki [15] dahı süd iken cemʿ ederler, bişürür-
ler, ana ferîkiyye derler. Herîsesini ederlerse [16] tabîʿatı hâr u ratbdur, pilâvı hâr u 
yâbisdür, ammâ herîsesi sâʾir herîseden ertabdur. [17] Ammâ mürrî ve kemmûn ile 
yiyeler ve üzerine cevâriş veyâ müselles vereler.

Ferîka: [18] Boy derler bir dânedür. Hâ bâbında hulbe deyü zikr olınmışdur.

Ferfec ve Ferfence ve Ferfenîn: [19] Semüzlik otıdur, beynevâ otı derler. Be 
bâbında baklatü’l-hamkâ deyü zikr olındı. [20]

Ferfec[-i berrî]: Yabân semüzlik otı Türkî; südlügen nevʿidür Türkî; bakla-
tü’l-hamkâʾü’l-berrî [21] Yûnânî, ʿArabî; perpehen-i deştî Fârisî; perencübîn diyârâ 
Süryânî; fînûrtamâs1422 [22] Rûmî; bîdereyhûnî1423 Yûnânî. Bunun tabîʿatı hâr, nârî 
ve müshildür. Ahlât-ı galîzeyi, [23] balgamı ve sevdâyı ishâl eder. Eger bundan âde-
mün gövdesine azacık südi [24] tokınsa çıban eder. Bu ot müshildür ve istiskâya 
nâfiʿdür, meselâ sarı su [25] ishâl eder. Eger yapragın dögüp ve sıkup içseler ishâl 
eder, ammâ südi kavîdür. [319b] [1] Mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemdür, ziyâdesi 
yürege ve etrâfına zarar eder, ammâ lisân-ı sevr [2] yâhûd bâdrenbûye ıslâh eder.

Feres: Atdur Türkî; esb Fârisî; sûsyâ [3] Süryânî; âlôgô Rûmî; forasâ Yûnânî; 
kevâlû Efrencî; sûs ʿİbrî. At [4] eti lahmü’l-hayl deyü lâm bâbında zikr olınur. At eti 
hizmetde olanlara ve ırgâdlık [5] edenlere ve yol yürüyenlere muvâfıkdur, zîrâ galîz-
dür. Ve atun kanı demü’l-hayl deyü dal [6] bâbında zikr olınmışdur ve beynisi infeha 
deyü elif  bâbında zikr olındı. Ve atun ayagı [7] dizine yakın mühresi olur, ol mühreyi 
yakup çıbanlara ekseler onıldur ve üzengi [8] tokındugı yerün derisini dögüp sirke ile 

1422 N. فينورطماس
1423 N. بيدريخونى
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masrûʿa verseler nâfiʿdür [9] ve eski ishâl ve bagırsak yaralarına muvâfıkdur. Ve tersi 
yaʿnî necesi merkeb necesi gibidür, [10] burun kanını tutar ve at tersini kabz olmış 
âdemlere su ile ezüp [11] ve bezden süzüp içürseler fi’l-hâl ishâl eder.

Feresü’l-mâʾ: [12] İklîm-i evvelde Nûbe vilâyetinde olur, feresü’n-nîl derler, Nîl’de 
çıkar bir hayvândur. [13] Fârisîde esbü’n-nîl derler, Rûmîler hiyûppôtâmû derler ve 
âlôgô pôtâmû [14] dimeyisarî1424 derler ve Efrencîler kevâlû akuva de kayer1425 derler, 
ʿİbrîler sûs nâhâdî1426 [15] derler, gâyet müdrik hayvândur. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi 
kavli üzere eti helâldür, [16] ammâ bunun etini bişürüp tuzile yeseler nıkrîse devâdur 
ve incük agrısına [17] dahı nâfiʿdür. Ve derisin pâbûc gibi ayakkabı eyleseler nıkrîse 
fâʾide eder. [18] Bu hayvânı sayd ederler ve hikâyet ederler ki su içinde kendüyi harâ-
ret [19] basup taşra çıkar, kamışlık içine girüp bıçak ile münharif  verev [20] kesilmiş 
kamışa murâd eyledügi yerini nişânlayup urur ve neşter gibi kan [21] çıkarur, tamâm 
çıkarduktan sonra kuma yuvalanur, kanını tutar ve dahı sayyâd korkusından [22] 
taşra çıkdugında ardın ardın çıkar ki tırnaklarınun izi ʿaksi [23] görinüp sayyâd anı 
görmeyüp hay meded yetişemedük, Nîl suyına henüz [24] girmiş deyü varur gider. 
Bunı maymûndan ziyâde müdrikdür derler. Bu hayvân [25] at kadar olur, yüzi eftas 
olur ve başı büyük ve yorulmış kelb [320a] [1] gibi agzı açık gezer, ammâ dilini 
çıkarmaz ve ayakları dırnagı yırtıcılar dırnagı gibi çatal çatal pençe gibi [2] olur, 
kuyrugı hınzîr kuyrugı gibi olur, başı büyük, kulagı küçük olur. [3] Eti gâyet galîz ve 
derisi dahı gâyet berk ve galîzdür. Eger derisini yakup [4] burçak unıyla karışdurup 
seretân ʿilletine ursalar üç güne degin [5] giderür. Eger ödini otuz gün suda ısladup 
sonra sahk edüp yigirmi [6] dört gün ʿasel ile göze çekseler göze inen kara suyı 
giderür ve eger [7] derisini yakup şişlere kosalar teskîn eder. Eger derisini köylerün 
[8] ortasına gömseler ol köye âfet erişmeye.

Feresü’l-bahr: Deniz aygırcıgı derler [9] elsiz, ayaksız bir hayvândur, burnı uzun, 
gözleri büyük, kuyrugı uzun [10] ve bütün gövdesi bogum bogum olur. Kuyrugınun 
ucı ʿakreb gibi kıvrılmış [11] olur, ammâ altına kıvrılmışdur. Ve erkeginün at gibi 
saçı olur, ammâ saç gibi degildür, [12] diken gibi olur, depesinde olmaz, nihâyet 
başında dört beş saç [13] olur. Rûmîler alôgâkî de sâlese1427 derler, Lâtîn ve Efrencîler 
ipbô kâmpûm derler, [14] ʿİbrîler yâmîsî derler. Bunun her kankı ʿuzvın dögüp eger 
açaçak çıbana ursalar [15] açar ve kurusın masrûʿun başına kosalar sarʿı giderür ve 
gözini muhabbet [16] içün götürseler ve kurusını buhûr eyleseler haşerât kaçar.

1424 N. الغو پوتامو دميصرى
1425 N. قوالو اقوه د قاير
1426 N. ناهادى
1427 N. الوغاكى د ثالهسه
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Fernîlûn: Talk derler [17] şaʿşaʿalu bir taşdur. Kevkebü’l-arz dahı derler. Te bâbın-
da talk deyü zikr olınmışdur. [18]

Furâte: Kûfterdür. Eger erikden ederlerse pestil derler. Mim bâbında milben deyü 
zikr [19] olınur, zîrâ furâte ism-i Fârisîdür.

Ferfet: Şâhteredür. Şın bâbında şâhterec [20] deyü zikr olınmışdur.

Firfîr ve ferce1428: Benefşedür. Be bâbında benefşec deyü zikr olınmışdur. [21]

Ferûkûdîlân1429: Eşek dikeni derler, temîk ve tembatt1430 derler bir dikendür. Köki 
tere gibi [22] kokar. Eger bişürüp suyın içseler burnı kanadur, ammâ köki kan tükü-
renlere nâfiʿdür, [23] ammâ bu diyârlarda müstaʿmel degildür. Buna baʿzılar ferkad 
dahı derler, henüz ferkad deyü zikr [24] olınur.

Ferûrûhâmân: Râzî kavli üzere Fârisî bir kökdür. İbni Baytâr kavli [25] üzere 
yürek şişine ve sâʾir aʿzâda olan riyâha nâfiʿdür. Bu dahı bu diyârlarda [320b] [1] 
meşhûr degildür.

Ferfûrâ: Sadef  envâʿıdur. Sad bâbında envâʿı zikr dur. [2]

Ferkadâ1431: Eşek dikenidür. Dîskûrîdûs kavli üzere fûbûdîlân derler, [3] henüz 
ferûkûdîlân deyü zikr olınmışdur. Muhammed Temîmî kavli üzere buna Yûnânîler 
[4] fûbûdîlân derler ve Lâtînler isrûflâvin1432 derler. Hamâlâvun-ı esvede benzer bir 
otdur. [5] Taglarda ve agaçlar yanında biter, uzun köki olur, yeyni olur, tere gibi 
kokar. Tabîʿatı [6] üçünci derecede hâr u yâbisdür. Eger kökini şarâbla bişürüp içse-
ler burnına kan [7] getüre ve talaklu olanlara verseler ziyâde nefʿi vardur ve şişlere 
ursalar fâʾide [8] eder ve kesîrâ ile kelefe sürseler gidere. İbni Baytâr kavli üzere 
bevli ve hayzı yüride. [9] Eger otını kan tükürenlere ve kökini balgam tükürenlere ve 
kûlunc ashâbına verseler nâfiʿdür. [10]

Fesvetü’l-zabuʿ: Mantar ve semârûg nevʿidür dediler. Kaʿbel deyü kaf  bâbında 
zikr [11] olınur.

Fıstuk: Şâm fıstugıdur Türkî. Ol bir fıstuka sanavber yemişi ve köknâr derler [12] 
Türkî. Piste Fârisî; pistikî Süryânî; pûstikiye Rûmî; fûlûʿasen1433 Yûnânî; fistâkiyâ 
[13] Yûnânî; akrîdyâ Lâtîn; hılbâ1434 Fârisiyetü’l-magrib; pistâkiyâ Rûmî, pistâsyâ 

1428 N. فرفير و فرجه
1429 N. فروقوديالن
1430 N. تمبط
1431 N. فرقدا
1432 N. اسروفالون
1433 N. فولوعسن
1434 N. خلبا
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Lâtîn; [14] valk nemîrnûsîn1435 Mâcar, Nemse; el-havsîkô İspânya; pistâkis Fırânca; 
bûtnim [15] ʿİbrî; bûtna ʿİbrî. Bunun harâreti cevzden çokdur derler, ammâ baʿîd-
dür. Ve terkîbi bâdem [16] meneviş yemişi terkîbidür, zîrâ aşlamadur ve menevîşin-
den gayrı agaca aşlasalar [17] tutmaz. Bunun aʿlâsı tâze ve iri ve Şâmî olmakdur. 
İhtiyârât ve [18] Takvîmü’l-Edviye ve Yûhannâ kavli üzere üçünci derecede hâr ve 
ikincide yâbisdür. Takvîm kavli [19] üzere evvelde yâbis ve ikincide hârdur, ammâ 
baʿzılar rutûbet-i fazliyyesi vardur, belki [20] üçüncide ratbdur dediler. Muhammed 
Temîmî kavli üzere evvelde hâr u yâbisdür ve cevheri latîfdür, [21] kuvvet-i evvelîsi 
müsahhindür, kuvvet-i sâniyesi münakkîdür, kuvvet-i sâlisesi müfettih, süddeleri 
açar ve [22] cigeri pâk eder. Ve ʿ ilki yaʿnî bunun sakızı ki meneviş sakızı ve terementin 
dahı [23] derler, ʿayın bâbında ʿilk deyü zikr olunmışdur. Sadra ve öykene nâfiʿdür 
ve yüregi telyîn [24] eder ve yelmeşik hıltı çıkarur ve tamarlardan dahı hıltı çıkarur. 
Ve harâreti baʿzı kavl üzere [25] cevzden azdur, bâhı ziyâde eder. İhtiyârât kavli 
üzere merârî süddeleri [321a] [1] açar ve miʿdeye muvâfıkdur, gaseyâna nefʿ eder 
ve tabʿı ne imsâk ve ne telyîn eder, muʿtedildür. [2] Ve nehş-i hevâmma fâʾide verür, 
husûsan lezʿ-i ʿakrebe müfîddür. Ve balgamî öksürüge nefʿ [3] verür, ammâ gıdâsı 
azdur, agız kokusın hoş eder, sancuyı giderür. Eger taşra kabugını [4] ısladup içseler 
susuzlıgı keser ve kayʾ menʿ eder ve yüregi habs eder ve [5] yürege kuvvet ve ferah 
verür ve miʿde buhârın menʿ eder. Eger bunı kuvvetlü şarâbla [6] içseler hevâmm 
ve ʿakreb sokdugına cümle nefʿ verür, ciger ve bögregi ve kavugı arıdur, [7] şehvet-i 
bâhı ziyâde eder ve gıdâsın baʿzılar mutavassıtdur derler. Ve bunun [8] yagını dal 
bâbında dühnü’l-fıstuk deyü zikr olınmışdur. Bunı çok yeseler şirâ [9] ʿilleti getürür, 
illâ kurı zerdâlû ıslâh eder ve yagınun miʿdeye zararı vardur [10] ve sâhib-i Takvîm 
kavli üzere fıstukun issi cigere zararı vardur, illâ hıyâr [11] tohmı ıslâh eder. Bunun 
bedeli kendü kadar bâdem içi ve kendü kadar meneviş [12] yemişidür ve baʿzılar koz 
içiyle meneviş yemişidür dediler ve baʿzılar funduk ile [13] butmdur dediler.

Fıstukü’l-hâviye: Habbü’l-bândur. Hâ bâbında habbü’l-bân deyü [14] zikr olın-
mışdur.

Fesûrîkûn: Bir merhemdür ki mürdesengden ve kulkadîsden ve sirkeden [15] 
ederler bir terkîbdür Türkî; devâ-yı ker Fârisî; fesûrîkûnâ Süryânî; hamîrsiyûm 
[16] Rûmî; fesûrîkûn Yûnânî. Bu terkîb cerebe ve uyuza, envâʿına lâzım bir terkîb-
dür. [17] Kurudıcıdur. Câlînûs kavli üzere hâr ve müceffifdür. Rûfes kavli üzere [18] 
yaş uyuza ve saʿfeye ve humreye ve akar şişlü yaralara ve nâsûrlı [19] yaralar fetîle 
bulaşdururlar. Huneyn kavli üzere âkileye ve yaramaz şişlere ve eski [20] yaralara ve 
kabuklu uyuza nâfiʿdür. İshak kavli üzere âkileye ve yaramaz şişlere [21] ve eski ya-

1435 N. ولق نميرنوسين
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ralara ve kabuklu uyuza nâfiʿdür. İshak kavli üzere göz kapaklarınun [22] kalınlıgına 
iki defʿa süreler, merhemün sanʿatı mahallinde görile.

Füsâfis: [23] Tahta bitidür Türkî; elsînec Fârisî; füsâfisâ Süryânî; kôzîdî Rûmî; 
[24] kîfârsîyec Yûnânî; kôrbû Rûmî; cemîce Lâtîn; vânezn Mâcar, Nemse; çençe 
İspânya; [25] pûnesû Fırânca; bâkîm1436 ʿİbrî. Tahta bitün tabîʿatı hârdur. İbni Sînâ 
kavli üzere [321b] [1] şarâbla yâhûd sirke ile içseler bogazdan sülügi çıkarur. Eger 
ʿavrat [2] koksa ihtinâk-ı rahme fâʾide verür. Dîskûrîdûs kavli üzere eger bunı [3] sahk 
edüp zeker delügine kosalar ʿusr-ı bevle müfîddür ve yedi dânesin bakla [4] içine 
kosalar rubʿ isitmesine nevbetden el-evvel verseler fâʾide eder. Ve yalınuz [5] yedi 
dânesini Huneyn kavli üzere engerek ve yılanlar ısırdugına yedürseler fâʾide [6] eder. 
Ve dâʾim tahta biti koklayan âdemde verem marazı olmaz derler. Ammâ tahta biti 
yeseler [7] miʿdeye zarar eder ve gaseyân getürür, illâ tûrunc şarâbı yâhûd limôn 
şarâbı ıslâh [8] eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemdür. Baʿzı kimesnelerün 
miʿdesi berk olur [9] kusamazlar, bundan içseler fi’l-hâl kusdurur.

Feşâl: Tel tel bir ak kökdür. [10] Tabîʿatı şahm-ı hanzala benzer. Minhâc kavli üzere 
hâr u yâbisdür. Anun gibilere istiʿmâl [11] olınur, yaʿnî şahm yerine bundan istiʿmâl 
ederler.

Fuşâg: Sarmaşık nevʿindendür. [12] Endülüs’de buna rebûle derler. Sâhib-i Câmiʿ 
bunun menfaʿati fâşerâ ve fâşiristîn [13] gibidür der ve İhtiyârât sâhibi buna Şîrâz’da 
bezem derler der. İbni Baytâr kavli [14] üzere bunun yemişine ehl-i magrib hab-
bü’n-neʿâm derler. Budakları it burnına [15] benzer ve agaçlara tolaşur, budakları 
ince ve dikenlüce olur. Bunun yemişi sarmaşık [16] gibi salkım salkım olur, kâmil 
olıcak kızılca olur. Yemişi ve yapragı agulu otlar zararın [17] defʿ eder. Eger bundan 
el-evvel içseler agulu cânavarlar zarar etmeye ve yemişinün üç [18] dirhemin alup 
içseler dürlü dürlü düşler göstere.

Fısfısa: Sulu [19] yerde biter bir yoncadur ve belki su yüzindeki yoncadur Türkî; is-
pist Fârisî; ratbe [20] ʿArabî; bersîm ʿArab Mısır; bedîkî Yûnânî; aʿkâr1437 Berberiyye; 
ʿalar Kürdiyye; yence Yûnânî; [21] yerbe de pûle1438 Lâtîn; yeblâ lûgî1439 Süryânî. Bu 
nevʿ yoncanun tohmı mercimek gibi olur, [22] başı egrice biter, boynuzcık gibi olur. 
Tohmı ve yapragı ve cümle otı mukavvîdür. Mutlak yonca [23] dedükleri ot yaş iken 
fısfısa ve ratbe derler, kurudugı vaktin katt [24] ve ʿalef  derler. Aʿlâsı yeşil ve yapragı 
emles şekl olmakdur. Tabîʿatı hâr u ratbdur, [25] nefhi vardur. Tohmı menîyi ve südi 

1436 N. باقيم
1437 N. اعكار
1438 N. يربه د پوله
1439 N. يبال لوغى
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ziyâde eder. Eger otını dögüp ve ʿusâresin [322a] [1] veyâ otını bişürüp sâhib-i raʿ-
şenün alnına günde iki defʿa sürseler [2] raʿşe zâʾil ola ve bunun yagını eger yemek ve 
eger raʿşeyi yaglamak gâyet [3] muvâfıkdur. Gâfıkî kavli üzere tâzesi tabʿı sürer, kurusı 
tabʿı tutar ve tohmı [4] dahı kâbıza ve öksürüge ve sîne huşûnetine münâsibdür. ʿ Usâ-
resi [5] sâhib-i Takvîm kavli üzere burun kanın tutar ve semüzlik içün muvâfıkdur 
ve bâhı [6] ziyâde eder ve hem müneffihdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti olmaz, ammâ 
ziyâdesi [7] miʿdeye zarar eder, illâ harnûb ıslâh eder. Bunun bedeli handakûkâdur. 
Ve bunun [8] tohmını cevârişlere korlar. Muhammed Temîmî kavli üzere tabîʿatı 
ve kuvveti hâr u ratbdur ve [9] muʿtedildür. Eger bunun ʿusâresinden râzıkî yagıyla 
karışdurup burna [10] tamzursalar yerakâna ve göz sarılıgına fâʾide eder.

Fızıyyâ: ʿAyın bâbında ʿacemü’z-zîb [11] deyü zikr olınmışdur.

Fızza: Gümüşdür Türkî; sîm Fârisî; nukre Fârisî; sîmâ [12] Süryânî; aryirûn Rûmî; 
hevâkevâdâ1440 Yûnânî; dîvrâ1441 Süryânî; kesef  [13] ʿİbrânî; erzîf  Kürdî; argânû 
Lâtîn; erzak1442 Berberiyye; asîmî Rûmî. Gümüşün [14] tabîʿatı bârid ü yâbis ve 
harâret ile rutûbetde muʿtedildür. Mâsercûye kavli [15] üzere evvel derecede bârid 
ü yâbisdür. Baʿzılar gâyet kâbızdur dediler. [16] Sâhib-i Takvîm kavli üzere ikinci 
derecede bârid ü yâbisdür ve mukavvîdür. Erbiyâsûs [17] kavli üzere ʿillet-i hüzne 
ve gama büyük maʿcûnlara korlar, mizâcı ıslâh eder ve yaramaz [18] ahlâtdan kalbi 
saklar. Teyâdûk kavli üzere cümle kalb ve karın agrılarına nâfiʿdür, [19] husûsan ʿasel 
ile ve altun ve efyûn ve zaʿferân ile terkîb olınmış cevherî [20] maʿcûn nevʿinden ola, 
sarʿa dahı nâfiʿdür ve devvâra ve şakîkaya dahı çok nefʿi vardur. [21] İbni Baytâr kavli 
üzere hafakân marazına gâyet müfîddür. Bunun törpiden geçmesine [22] sehâle der-
ler, baʿzı edviye ile yeseler hafakâna ve agız kokusına ve yelmeşik yaşlıklara [23] fâʾide 
eder. Bunun ʿameli yâkût taşı ʿameli gibidür, ammâ andan zaʿîfrekdür. Eger gümüş 
[24] kadehden şarâb içseler tez serhoş olalar. Eger egeden geçmiş muvâfık [25] edviye 
ile yeseler ʿusr-ı bevle müfîddür ve zanbak karışdurup bevâsîre sürseler [322b] [1] 
zâʾil eder. Ve gümüş kibrît kokusından ve dokundugından kararur, ammâ tuz sür-
seler [2] fi’l-hâl yine ak olur. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dânkdan bir dirheme degin 
câʾizdür, [3] ziyâdesi mesâneye zarar eder, illâ ʿasel ıslâh eder. Takvîmü’l-Edviye 
kavli üzere mersîn [4] yemişi ile şeker ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere mukl 
ıslâh eder. Bunun [5] bedeli fîrûze taşıdur, Leh ana pîrûze derler, maʿrûfdur.

Fazye: Gümüş otı derler [6] bir otdur, Fârisîde giyâh-ı nukre derler, cümle Efrencîler 
yerbe de arçentû1443 derler, Rûmîler âsîmû [7] hûtârû derler. Uvacık, butraklu olur, 

1440 N. هواكوادا
1441 N. ديورا
1442 N. ارزق
1443 N. يربه د ارچنتو
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yedi kökden bir yaprak çıkar, yapragı İbni Baytâr [8] kavli üzere merzencûş yaʿnî ba-
lık otı yapragına benzer, üzerinde ak tüler olur [9] Eger bunı dögüp tâze cerâhatlara 
ursalar fâʾide eder, kanın kesüp bitüre [10] ve eger yapragın ayva şarâbıyla içseler 
bagırsak çıbanlarına ve ishâle ve kan gidene ve zahîre [11] müfîddür.

Futr: Mantardur, ammâ yaramaz nevʿine futr derler, kadîm Türkçe; eşek giyâ-
sı Türkî, div kilâsı [12] Türkî; semârûg ve semârûg-ı zehr-nâk Fârisî; fatarnâsâ1444 
Süryânî; mûkûtîs Rûmî; [13] ûftaresyâ Yûnânî; yantas1445 Süryânî; Muhammed 
Temîmî; mûkûtîs Yûnânî; func Efrencî; [14] manî târî Afrîkî; mantîz Rûmî; fekâʿ 
ʿArabî, Sakâlibe; esâdvîd1446 Hindî; karmâzyâs1447 [15] Süryânî; mikitas Yûnânî; eler-
selîn Berberiyye; kemâh ve futr ve kesah ve nebâtü’r-raʿd [16] ʿArabî; gûşene Fârisî; 
fûngî Lâtîn; sîferlenk1448 Mâcar, Nemse; hôngôş İspânya; [17] bûtriyûn1449 Fırânca; 
heşkel1450 Fârisî. Mantar üç nevʿ olur, bir nevʿine fekıʿ ve bir nevʿine [18] kûşene ve 
bir nevʿine dahı kemâh ve futr cinsidür. Ve kûlâʿ dedükleri eyü mantara derler. [19] 
Ve mantarun envâʿı yaramaz olmaz, yaramaz olan mantar mezbelelikde biter ve 
şarâb küpleri [20] altında biter. Eger kırmızı reng olursa ziyâde kâtildür. Eger ak 
olursa kuvveti [21] zaʿîfdür, ammâ kabugı kâtildür. Ve zeytûn altında biten yara-
mazdur der, ammâ fakîr müşâhade [22] eyledüm ki diyârımızda zeytûn altında ve 
zeytûna karîb yerlerde mantar biter, aʿlâdur. Ve baʿzı [23] zehirlü ve balçıklu yaʿnî 
yaş ve ʿufûnetlü yerlerde ve zararlu otlarun dibinde mahmûde [24] ve südlügen ve 
yetûʿât envâʿı diplerinde ve taşlar arasında ve agaçlar üstinde [25] ve ısırıcı ve zehirlü 
böcekler yuvasında biten mantarlar yaramazdur ve kurusı tâzesinden [323a] [1] 
dahı yaramazdur. Ve bir nevʿine tomalan derler, aʿlâdur. Bunun aʿlâsı kızıl ve sarı 
olmakdur [2] ki ana at mantarı derler. Tabîʿatı bârid ü ratbdur. Bunun kuvvet ve 
bürûdeti ve rutûbeti gâyetde [3] oldugıyçün muzır olup edviye-i kattâlele yakındur, 
zîrâ ekser etibbâ bunı yemekden terki evlâdur [4] demişler. Baʿzılar üçünci derece 
âhirinde yâhûd dördüncide bârid ü ratbdur demişler. Her-bâr [5] bunun aʿlâsını 
yemek murâd eyleseler emrûdun yaşını yâhûd kurusını bile [6] bişüreler ıslâh ede, 
olmazsa üzerine kavî şarâb içeler yâhûd bahâr ile [7] kaynamış müselles içeler. Ve 
ekser mantarun meslûkasın bişüreler veyâhûd bişürdüklerinde [8] zeyt katalar ve 
bahâr katalar zîrâ gâyet hazmı gücdür, ziyâde yeseler yaramaz hılt [9] tevellüd eder, 

1444 N. فطرناثا
1445 N. ينطس
1446 N. اسادويد
1447 N. قرمازياس
1448 N. سيفرلنك
1449 N. بوطريون
1450 N. هشكل
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havf  vardur ki hader ve sekte îrâs ede. Ve eger agulu mantar yeseler evvel [10] heyza 
eder ve ʿusrü’l-bevl getürür ve gaşy ve sovuk der ve zîku’n-nefes peydâ olur [11] ve 
bogazı bogar, ʿ ilâc olmazsa öldürür ve gâhî ʿ ilâcdan sonra yine öldürür [12] erkenden 
kusdurmak gerekdür ve gül suyı ve sirke ve tuz zararın defʿ eder ve kekik [13] ve 
yabân yarpuzı ve encîr kaynadup suyın içüreler.

Fatrâsâliyûn: Yabân kerefsi derler [14] Türkî; baʿzılar maʿdenûsdur dediler Türkî; 
kerefsü’l-cebelî ʿArabî; kerefs-i kûhî Fârisî; [15] kerefsâ Süryânî; efrâsâliyûn Rûmî; 
mîrûdye Rûmî; vebterû selînûs [16] Rûmî; petrôselînûm Lâtîn; kârpâs maʿdûnî ʿİbrî; 
boyânek Fârisî. [17] Fatrâsâliyûn ve petrâsâliyûn yaʿnî taş kerefsi demekdür, ammâ 
musavver kitâbda [18] asıl maʿdenûs budur der ve cümle cârî olan eger Rûm ve 
Firenk ve Macâr ve Nemse [19] ve Lâtîn ve ʿİbrî fatrâsâliyûn maʿdenûsdur dediler 
ve tasvîri dahı maʿdenûs [20] olmak üzerine yazmışlar. İbni Baytâr ve İhtiyârât ve 
Takvîmü’l-Edviye kavli üzere [21] yabân kerefsine ʿArabca es-sâles derler ve Fârisîde 
kerefs-i kûhî derler, Rûmîler selînô [22] vensiyûr1451 derler ve Mâcar âpîk der ve 
İspânyôl perşîl ragô1452 derler ve Firânclular [23] persîl vulâga derler. El-hâsıl keref-
sün ve maʿdenûsun ve yabân kerefsinün tasvîri [24] ve heyʾetleri 71 sürh rakamlu 
musavver kitâbda mevcûddur, maksûd ise nazar olına. Geldük [25] maksûdumuz 
olan fatrâsâliyûnun tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Baʿzılar evvelde [323b] 
[1] dediler. Miʿdeye gâyet muvâfıkdur, eger mesâne ʿ illetine bişürüp ve çig dahı suyın 
[2] sıkup içseler nâfiʿdür. Her taʿâm ki bişürürler bundan kosalar tez hazm olur, [3] 
husûsan mesânesi ve ʿ usrü’l-bevli olanlara ziyâde nefʿi vardur ve agız kokusına ve [4] 
miʿde buhârına ve diş dipleri oynamışına gâyet müfîddür. Eger tavuk suyına koyup 
[5] hastalara verilen şôrbâlara azacık naʿnâ ile bile konsa sovumış miʿdelere [6] müfîd-
dür, ammâ hasta zaʿîf  ise naʿnâ vermeyeler, azacık maʿdenûs vereler. [7] Yûnân 
kitâblarında bunun tabîʿatında bürûdet dahı vardur demişler. Ve köki yapragından 
[8] yegdür ve tohmı maʿcûnlara girer ve agız kokusıyçün ve miʿde buhârıyçün eyle-
dükleri terkîb maʿcûnlara [9] ve hablara korlar, muvâfıkdur. Eger maʿdenûs ve eger 
köki ve eger tohmı gâyet müdirdür, bevli [10] fi’l-hâl idrâr eder ve yaglu ve semüz 
otlarun ve taʿâmlarun zararın defʿ eder. Mikdâr-ı şerbeti [11] beş dirhemdür, ziyâdesi 
issi cigere ve talaka ziyân eder, illâ helîlec-i asfer ve şeker ıslâh [12] eder. Bunun 
bedeli yarım vezni kadar kerefs-i bôstânîdür ve kökinün ve tohmınun [13] dahı yarım 
vezni kadar kerefs-i bôstânî köki ve tohmıdur. Ve maʿdenûsun bir nevʿine dahı ki [14] 
küçük yapraklu ola, bôstânî sadef  nevʿidür derler, Türkçe bîgânûs derler. [15] Bunun 
tabîʿatı dahı evvelki nevʿi tabîʿatında derler.

1451 N. ونسيور
1452 N. راغو
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Fakîlâsûs: Buhûr-ı meryemdür, fakilâmînûs [16] dahı derler. Be bâbında buhûr-ı 
meryem deyü zikr olınmışdur.

Faʿûlyûn1453: Kınadur. Hâ bâbında hınnâ deyü [17] zikr olınmışdur.

Fekıʿ: Mantardur, kemâh nevʿidür derler ki Fârisîde henkel1454 derler. Kuyu ve [18] 
bınar ve su kenârlarında olur. Bu nevʿi futra mantarından sâlimdür, bunda havf 
yokdur [19] derler. Tabîʿatı bârid ü ratbdur, galîzdür. Sâʾir ahvâlleri kef  bâbında 
kemâh deyü zikr [20] olınur.

Fakd: Ayıd agacıdur. Penc-engüşt deyü zikr olındı ve tohmı hâ bâbında hab-
bü’l-fakd deyü [21] zikr olınmışdur.

Fukâʿ: Bûzedür. Çok nevʿ olur, asıl bozga derler Türkî; bûze [22] Fârisî; bakʿâ1455 
Süryânî; bakâʿîn1456 Rûmî; bôzô Rûmî; fukâʿ Süryânî. Bûze [23] dedükleri çok nevʿ 
olur, arpadan eyledükleri sekr verür. Eger mâyesin çok [24] korlarsa tabʿı mülâyim 
eder, bevli fi’l-hâl idrâr eder, ammâ harâretün hiddetini keser. [25] Bûzenün tabʿı 
bûzesine göredür. Ebû Cerîh kavli üzere hâr ve müleyyindür. Eger tuʿmı [324a] [1] 
muvafık bûze ise havâssa muzırdur, meselâ pirinc bûzesinün hazmı aʿlâdur, tatlu [2] 
ola gelmişdür, ammâ arpa bûzesi yaramaz hılt getürür, miʿdeye dahı yaramazdur 
ve gaseyân getürür [3] ve burundan ve dimâgdan defʿ etmekle nefhi gider, ammâ 
tedrîc ile gider, zîrâ gâyet ekşilıgından olur [4] ve bögrege ve mesâneye ve sinirlere 
dahı muzırdur ve etmekden eyledükleri bûze dahı bundan [5] harâretlüdür. Bunla-
run zararın bişmiş nohûd gibi kavurup ana halk leblebî der, ıslâh [6] eder. Ammâ 
bir cins bûze vardur bu diyârlarda meşhûr degildür. ʿAsel katarlar, arpa [7] unından 
ederler, içine dârçînî ve sünbül ve karanfil ve biber korlar ve azacık acı [8] kust ka-
tarlar, bu nevʿi taʿâma muʿîn olur, hazm etdürür ve âdemi etlendürür, ammâ idmân 
[9] ile ol bir bûzeler gibi veyâhûd fî zamânına eyledükleri yaş bûzeler gibi ziyâde [10] 
içmeyeler. Ve bir nevʿi dahı olur kerefs ve naʿnâ katarlar, bişmiş etmekden ederler. 
Bunun [11] zararı azdur, enâr suyı ile ederler, gâyet latîfdür, harâreti sögündürür ve 
susuzlıgı [12] sâkin eder. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere safrâvî mizâca ve issi isitmele-
re muvâfıkdur, [13] ammâ bu diyârlarda müstaʿmel degildür.

Fukkâh: Çiçege fukkâh derler ve nevr dahı derler ve zehr dahı [14] derler. Her biri 
mahallinde beyân olınur.

Fukkâhü’s-sûrıncân: Sûrıncân çiçegidür. [15] Asâbiʿ-i hürmüs deyü elif  bâbında 
zikr olınmışdur.

1453 N. فعوليون
1454 N. هنكل
1455 N. بقعا
1456 N. بقاعين
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Fukkâhü’l-adhır: Ayruk çiçegidür Türkî; bir nevʿi [16] dahı Mekke ayrugıdur 
Türkî; şükûfe-i gor-giyâ Fârisî; fakcî vebnaʿâzermez1457 Süryânî; [17] âgûr selîta 
Rûmî; ermûzâ Rûmî; rôzâ nîtûn Yûnânî. Bunun aʿlâsı ʿArâbî [18] olmakdur, Türkîsi 
ve Rûmîsi ayruk çiçegidür. Tabîʿatı Râzî kavli üzere evvel derecede [19] hâr ve ikinci 
derecede yâbisdür. Rûfes kavli üzere kırmızıya maʾil olanı ve [20] tâzesini dile dükür-
seler degürseler letâfetinden azacık yakar ve azacık kekreligi ve kabzı vardur. [21] 
Bevli ve hayzı yüridür ve cigerde ve miʿdede olan şişlere nâfiʿdür, tabîhi istiʿmâl [22] 
olınur. Mâsercûye kavli üzere yaramaz ahlâtdan başı pâk eder ve kan tükürenlere 
[23] ve miʿde agrısına ve bögür agrısına ve kan gidenlere ve ciger ve miʿde şişlerine 
nâfiʿdür. [24] Eger bu çiçegi her-bâr koksalar İshak kavli üzere başı sakîl eder ve uyhu 
getürür, [25] ammâ her kanda olursa kanı azaldur ve sovuk şişleri ıslâh eder, ammâ 
[324b] [1] âlât-ı nefese zararı vardur, illâ ayva çekirdegi ve şeker ıslâh eder, bunun 
bedeli [2] kasabü’z-zerîredür.

Fukkâhü’s-sünbül: Sünbül-i hindî çiçegi Türkî; sünbül-i rûmî çiçegi [3] Türkî; 
nârdîn çiçegi Türkî; şükûfe-i mûncûfe Fârisî; bakcî dîzvîn1458 Süryânî; [4] inkis 
tarhas1459 Rûmî; rôzâ sülbûs Yûnânî; pûlû ded nârdû Rûmî; [5] şövör de nârdîn 
cümle Efrencî. Aʿlâsı râyihası güzel olmakdur. Diskûrîdûs [6] kavli üzere tabîʿatı hâr 
u yâbisdür. Hafakâna ve öykene ve gögse aʿlâdur. Diskûrîdûs [7] kavli üzere eger 
sünbül-i hindî çiçeginün bir buçuk dirhem mikdârın içseler ciger süddelerine [8] 
nefʿ verür ve miʿdeye dahı kuvvet verür, safrâyı keser ve makʿad çıbanlarına fâʾide 
[9] eder ve bevâsîri giderür ve bedene kuvvet verür, ammâ ʿasel ile içüreler. Rûfes 
[10] kavli üzere sünbül-i rûmî çiçegi sovuk riyâha ve teşennüce ve rîh-i kûluncîye 
ve sinir [11] ve tamar teşennüclerine ve lakveye ve felce dahı müfîddür. Râzî kavli 
üzere sünbülü’t-tîb [12] çiçegi dimâg marazlarına nâfiʿdür ve yaramaz sovuk ahlâtı 
dimâgdan giderür, pâk eder. [13] Mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür, ziyâde miʿde 
merârına ziyân eder, illâ enâr suyı [14] ve şeker ıslâh eder.

Fukkâhü’l-gâr: Defne çiçegi Türkî; şükûfe-i deh-mest Fârisî; [15] bakcî dâfnî Sür-
yânî; înkîs fûdîtnûs1460 Rûmî; rôzâ seftânî1461 Yûnânî; [16] dâfnî pûlûde Rûmî; şövör 
lâvrûs cümle Efrencî; şövr lâvurel İspânya; [17] lavrîz pâm âf  Nemse ve Mâcar. Def-
ne çiçeginün aʿlâsı tâze ve râyihası keskin [18] olmakdur. Erbiyâsûs kavli üzere hâr u 
yâbisdür, kuvvet-i evvelîsi zîku’n-nefese [19] ve intisâba yaʿnî mâdde dökilmesinedür. 

1457 N. فقجى وبنعازرمز
1458 N. بقجى ديزوين
1459 N. انكس طرخس
1460 N. اينكيس فوديتنوس
1461 N. سفطانى
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İbni Mâseveyh kavli üzere sinir [20] agrılarına ve sovuk kulak agrısına ve gürüldü-
sine ve sagırlıgına, başdan [21] kulaga nezle inmesine müfîddür. Râzî kavli üzere 
zîku’n-nefese ve [22] intisâb-ı nefese ʿasel ile luʿûk eyleseler muvâfıkdur. Dîskûrîdûs 
kavli üzere [23] bögrek ve mesâne taşların kırar, çıkarur ve ciger süddelerine müfîd-
dür ve eger sirke [24] ile bişürüp mazmaza eyleseler ʿazu dişini ve dipleri ʿilletlerine 
müfîddür. İshak kavli [25] üzere kulakda kurd olsa râzıkî yagıyla karışdurup tamzur-
salar müfîddür. [325a] [1] Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, ziyâdesi cigere ve 
etrâfına zarar eder, illâ emberbâris [2] ʿusâresi ıslâh eder.

Fukkâhü’l-kerm: Asma ve yabân asması çiçegidür Türkî; [3] şükûfe-i zer Fârisî; 
şükûfe-i del Fârisî; bakcî kebîtyâ1462 Süryânî; înkîs tarâçyûn [4] Rûmî; rôzâ besâtyûn 
Yûnânî; anbelû pûlûde Rûmî; sünivr devîs [5] Lâtîn; vîzeb âf  Mâcar, Nemse; şövrim 
vînâ Fırânca ve İspânya; kerem ʿİbrî; [6] şövör vînfirâ1463 cümle Efrencî. Bunun 
bôstânîsi ve berrîsi olur, aʿlâsı [7] râyihası kavî olmakdur. Yûdây ve Takvîmü’l-Ed-
viye kavli üzere tabîʿatı bârid [8] ve kâbızdur, kuvvet-i evvelîsi sancuya ve bagırsak 
yapışmasına ve zaʿf-ı ahşâyadur. [9] Câlînûs kavli üzere şişlere ve agrılara ve sâʾir 
bedende olan agrılara [10] husûsan felgamûnî yaʿnî humretlü evrâma gâyet muvâ-
fıkdur. Bunı dögerler ve suyın [11] sıkup ve râzıkî yagıyla ve hindibâ suyıyla ve tâze 
râziyâne ve kerefs sularıyla [12] karışdurup ve eşyâf-ı mâmîsâ katup şişlere tılâ olınsa 
[13] gâyet münâsibdür. Ve Dîskûrîdûs kavli üzere asma çiçeginün kurusını [14] bir 
dânk hîrî yagıyla karışdurup kulaga tamzursalar gürüldüsi dahı varısa [15] giderür.

Fukkâhü’l-mûz: Mûz agacı çiçegidür Türkî; şükûfe-i mûz Fârisî; bakcî de mevzâ 
[16] Süryânî; înkîs mûzîn Rûmî; rôzâ mevzâ Yûnânî; pûlûd fetke de mevzâ1464 [17] 
Rûmî; şövörî pâmûlâ mûrteş1465 cümle Efrencî. Mûz çiçeginün aʿlâsı Basra’da [18] 
çok ve aʿlâ olur, eyüsi yeni ve tâze olmakdur. İshak ve Takvîmü’l-Edviye kavli [19] 
üzere evvel derecede hâr u ratbdur, kuvvet-i evvelîsi dimâga ve sinirlere ve miʿdeye 
[20] fâʾide verür. Mesîh kavli üzere sovuk ve yaramaz ahlâtı gögüsden çıkarur ve 
ciger [21] süddelerin açar ve agrısın giderür. Râzî kavli üzere menîyi ziyâde eder 
[22] ve südi ve bevli akıdur ve hayzı indürür ve gögüs ve öyken huşûnetine ve eski 
[23] öksürüge ve mesâne ve bögrek yarasına nefʿ verür. Baʿzılar dediler ki gögse [24] 
ve bögrege ve idrâr-ı bevle ve tahrîk-i şehvet-i bâha ʿasel veyâhûd müselles ile [25] 
bundan eyü devâ olmaz. Bunun mikdâr-ı şerbeti yaş iken iki dirhemdür ve [325b] 
[1] ve kurusınun üç dirhemdür. Eger ziyâde olursa hazmı güç olur, illâ [2] mastakî ve 
enîsûn ıslâh eder.

1462 N. بقجى كبيتيا
1463 N. وينفرا
1464 N. پولود فتكه د موزا 
1465 N. شورى پاموال مورتش
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Fukkâhü’l-milh: Tuz çiçegi derler. Zehretü’l-milh deyü ze [3] bâbında zikr olındı.

Fakkûs: Büyük hıyârdur, egri hıyâr derler. ʿArabistân’da çok [4] olur, hazmı güç-
dür, küçügini ve tâzesini yiyeler, zîrâ büyügi bagırsakda sancu peydâ [5] eder, ammâ 
muslihi sırf  şarâb veyâhûd cevârişlerdür.

Faklîmûs: Buhûr-ı meryemdür, [6] envâʿı birkaç defʿa zikr olınmışdur.

Faklâmînûs-ı âher: Sad bâbında sarîmetü’l-cedî [7] deyü zikr olınmışdur.

Fülfülü’l-mâʾ: Su biberi derler Türkî; pülpül-i âbî Fârisî; püpül mâyî1466 [8] 
Süryânî; nehrâşâ nurvâ Rûmî; kîmûtûs Yûnânî; ûzerû pâpârî [9] Yûnânî; ferʿînî1467 
Türk-i kadîm; yarpûzûnî Lâtîn; lâmûsâvâs1468 Süryânî; [10] fülfül-i mâve ehl-i Kar-
vân ve ehl-i maşrık; hîzrô piperî Rûmî ve Lâtîn; [11] vâsrifkar1469 Mâcar, Nemse; 
beşîgavârâ1470 İspânya; pilpel mâyim ʿİbrî. Ve bunun [12] kökine İspânya vilâyetinde 
elhezîle1471 derler. Su yapragı dedükleri akar ve turur [13] sularda biter, özdegi olur, 
bogun budakları olur, yaprakları naʿnâ yapragı [14] gibi olur, ak ve yumşak olur ve 
uvacık yemişleri olur, yapragınun dibinden [15] çıkar salkım salkım olur, tuʿmı fülfüle 
benzer, ammâ râyihası fülfül gibi güzel degildür. Aʿlâsı [16] tâze ve biber tuʿmlu 
olmakdur. Tabîʿatı Muhammed Temîmî kavli üzere ikinci derecede hâr ve müsah-
hindür. [17] İbni Baytâr kavli üzere eger yemişi ile yapragını balgamî ve eski şişlere 
ursalar [18] gâyet fâʾide eder ve göz altında irinlemiş kanı giderür. Bukrât kavli üzere 
eger [19] bunı tohmı ile bile dögüp yüzde olan her kankı âsâr olursa olsun sürseler [20] 
giderür ve berk şişlere dahı yaku eyleseler tahlîl eder ve humreye dahı tılâ olınsa [21] 
muvâfıkdur ve talak şişlerine dahı yaku olınsa münâsibdür. Ebû Cerîh kavli üzere 
[22] ısırıcılar içün içseler ve tılâ eyleseler ve sevdâvî şişlere ve seretâna yaku [23] olınsa 
nefʿ verür. İhtiyârât sâhibi ve İhtiyârât’da müʾellif  kavli üzere [24] bunun kökine 
zencebîlü’l-kilâb derler, ze bâbında zikr olınmışdur.

Ful: Nîlûfer-i hindî [25] kökidür Türkî; penc-i nîlûfer-i hindî Fârisî; fûlâ Süryânî; 
fûlîn Rûmî; sûferîn1472 [326a] [1] Yûnânî. Ful dedükleri nîlûfer-i hindî kökidür. 
Bu agacun yemişi İshak İbni ʿİmrân kavli [2] ve Muhammed bin Baytâr kavilleri 
üzere fıstuk gibidür. Agacı büyük agaçdur, yapragı şemşîr [3] yapragına benzer. 

1466 N. پيل مايى
1467 N. فرعينى
1468 N. الموساواس
1469 N. واسرفقر
1470 N. بشيغوارا
1471 N. الهزيله
1472 N. سوفرين
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Bunun kuvveti lüffâh yaʿnî yebrûh dedükleri âdem misâllü kök kuvvetindedür. [4] 
Fûles ve İbni Sînâ kavli üzere hâr u yâbisdür. Teyâdûk kavli üzere rahm riyâhına 
[5] ve rahimde olan mevlûd hıfzına gâyet muvâfıkdur. Devâ-yı hindîdür, istiʿmâli 
baʿzı [6] muvâfık edviye iledür. Eger ʿasel ile aç karnına yeseler miʿdeyi pâk eder ve 
bagırsagı [7] kuvvetlendürür ve miʿde ve bagırsak neşfini giderür ve istiskâya dahı 
müfîddür, ammâ istiskâya [8] eftîmûn ile vereler ve sarı suyı dahı çıkarur. Bunun 
mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. [9] İstiskâya pişmiş suyı altı dirheme degin câʾizdür. 
Ve Muhammed Temîmî kavli üzere tabîʿatı [10] üçünci derecede hâr u yâbisdür. 
Bevâsîr riyâhın giderür ve sinirler istirhâsına [11] müfîddür. İhtiyârât kavli üzere 
sudâʿa yaku eyleseler giderür, ammâ mesâneye muzırdur, [12] illâ ʿasel ıslâh eder. 
Bunun bedeli fukkâh-ı adhîrdür. Ve Muhammed Temîmî kavli üzere eger bunı [13] 
dögüp ve şarâbla içseler ʿırku’n-nisâ ve yan başı agrılarına ve sinirler ibtidâsına [14] 
müfîddür. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere bunı mikdâr-ı şerbetinden ziyâde yeseler 
[15] sinirlere muvâfık degildür, illâ sögüt yagı ve lisânü’l-hamel tohmı ıslâh eder.

Fülfül-mûye: [16] Bir agacun kökidür derler Türkî; bîh-i pülpül Fârisî; ʿakâzâ1473 
pülpülî Süryânî; dendrô [17] behrâşâ1474 Rûmî; rîza de piperî Rûmî; febûrleş1475 
Yûnânî; fegarlâf1476 Nemse, Mâcar; [18] çeryûn piperî Efrencî; râm fî1477 piperî 
cümle Efrencî ve Lâtîn, asl-i şeceretü’l-fülfül ʿArabî. [19] Mâsercûye ve Muham-
med Temîmî kavli üzere fülfülîye dahı derler, şekli tûrunc agacına [20] benzer, biraz 
andan dahı küçükdür. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. Takvîmü’l-Edviye 
[21] kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür. İshak bin ʿİmrân ve İbni Baytâr ve 
İbni [22] Simcûn kavli üzere fülfül-mûye asârûna benzer bir kökdür, dögseler güzel 
kokar. [23] Sîn’den getürürler, yemişinün sûreti ve şekli ve levni tûrunc çekirdegine 
benzer. Kûlunca [24] ve nıkrîse ve sovuk agrılara fâʾide eder. Muhammed Temîmî 
kavli üzere teşennüce ve rutûbât [25] cezb etmege yaku eyleseler gâyet nâfiʿdür. Ve 
eger içseler talak şişlerin giderür, [326b] [1] eger üzüm ile agızda çigneseler balga-
mı çeker, indürür. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere [2] dimâg sinirlerine ziyân eder, illâ 
benefşe ve ʿûd maʿcûnı ıslâh eder. [3] Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Bunun bedeli 
Muhammed Temîmî kavli üzere vezni kadar nâr-müşk [4] ve üç vezni kadar sûrın-
cân ve üç vezni kadar kurtum-ı mukaşşerdür. Ekser bu devâ İskâliyye [5] beledinden 
yaʿnî Sakâlibe’den Habeş tarafına çok gelür.

Fülfülü’l-ahras: Mâhûdâne [6] deyü mim bâbında zikr olınur.

1473 N. عقازا
1474 N. بهراشا
1475 N. فبورلش
1476 N. فغرالف
1477 N. رام فى
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Feltefyûn: Terkîbdür. Âkileye ve diş dipleri ʿufûnetine [7] ve agız kokusına ve kan-
dan ve ʿufûnetden olan kokulara ki dişde ola ve dişleri [8] mücellâ etmege lâzımdur. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Fülûs: Bûsîr deyü be bâbında zikr olınmışdur. [9]

Fülfül-i esved: Kara biberdür Türkî; pülpül-i siyâh Fârisî; pülpülî Süryânî; pîperî 
[10] Rûmî; besûrîkûn ûrbîtus1478 Kavl-i Şeyh Dâvud, Yûnânî; karʿ1479 mechûl, [11] 
Muhammed Temîmî; pelbem1480 ʿİbrî; pîrânî Lâtîn; mîrânî Hindî; pîperâ Efren-
cî; pâpârî Yûnânî; [12] pûperî Yûnânî; piper Lâtîn; fefer Mâcar, Nemse; pimientâ 
İspânya; pûyeve Fırânca; [13] pilpel ʿİbrî; kûber Hindî. Biberün aʿlâsı Siyâvahûrî 
dedükleri yerün biberi [14] ola. Siyâh biber beyâz biberden issidür. Câlînûs kavli 
üzere tabîʿatı dördünci [15] derecede yâbisdür. Sâhib-i Takvîm kavli üzere üçünci 
derecede hâr, dördünci [16] derecede yâbisdür. Baʿzılar biberün tabîʿatı bâriddür 
dediler. Hind’den Demlen cezîresinde [17] çok olur, yapragı sarmaşık yapragına 
benzer, yemişi salkım salkım olur, yagmurda [18] yaprakları dökilür. Eger hâm iken 
cemʿ eyleseler beyâz olur, kâmil olsa siyâh [19] olur ve tâzesinün turşîsin edüp vilâyet 
vilâyet götürürler. [20] Biberün kâmil olanı issi su içinde haşlarlar, gayrı bitmez der-
ler, ammâ ekseriyyâ güneş harâretinden [21] korumak gerekdür. Câlînûs ve sâhib-i 
İhtiyârât kavli üzere biber agacında [22] evvel zâhir olan çiçegi dâr-ı fülfül dedükleri-
dür derler, ammâ baʿzılar bunı hilâfdur dediler. [23] Ve İhtiyârât müʾellifi kavli üzere 
biberi kendü vilâyetinde kaynadurlar ve güneşe [24] dökerler. Eger böyle olmazsa 
fi’l-hâl fâsid olur, çürür derler. Bir bâzergândan [25] işitdük kim Ferahâbâd hâkimi 
âdem gönderüp kaynatmadan haylî biber götürdi ve [327a] [1] ve dikdi. Biber hâsıl 
oldı, ammâ gâyet zaʿîf  olup fâʾide etmedüginden [2] mukayyed olmadı, zîrâ fülfül 
oldugı yerlerde yaz ve eger kış salkım salkım biber biter. [3] Farazâ derler ki güneşün 
harâreti zevâlde olup güneş ziyâde harâretlü [4] olsa yapragı biber üzerine havâle 
olup yine havâ bir mikdâr sovuk oldukda [5] üzerinden bi-hikmeti’llâh ile kalkup 
biber âşikâre kalur. Ve baʿzılar beyâz biberün [6] agacı gayrıdur derler. Ve’l-hâsıl göz 
sürmelerinde biber istiʿmâl ederler, hâssasından [7] göze cilâ verür ve taʿâmda dahı 
yeseler göze fâʾidesi vardur ve talaka dahı müfîd [8] olup ve hayzı akıdur ve yüregi 
mülâyim eder. Ve tiryâklarda dahı istiʿmâl ederler ki [9] balgamı ve sevdâyı giderür. 
Bunun mikdâr-ı şerbeti yarım miskâldür, ziyâdesi menîyi [10] kurıdur ve oglancıgı 
düşürür ve bögrege dahı zarar eder, illâ ʿasel ıslâh eder. Biber [11] taʿâma iştihâ 
getürür ve hazma yardım verür. Ve imtilâ olanlar üç dâne biber [12] yutsalar imtilâyı 

1478 N. بسوريقون اوربيطس
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menʿ eder. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere biberün kuvvet-i evvelîsi [13] raʿşeye ve istir-
hâ-yı aʿzâya müfîddür. Câlînûs kavli üzere yan başlarından [14] ve mafsallardan ʿ ârız 
olan çirglü ahlâtı çıkarur, pâk eder. Dîskûrîdûs [15] kavli üzere nisyâna nâfiʿdür, zihni 
hiddetlü eder ve bagırsaklar kuvvetlü ve miʿdeyi pâk [16] eder ve sarılıgı giderür. 
Fûles kavli üzere makʿad agrısına, bevâsîre, nevâsîre [17] nâfiʿdür. Eger bunı sahk 
edüp bişmiş yumurda sarısıyla ve yanmış kâgıd küliyle [18] karışdurup makʿada yaku 
eyleseler bevâsîre gâyet nâfiʿdür. Takvîmü’l-Edviye [19] kavli üzere dimâga muzırdur 
ve baş agrıdur, illâ sandal ve kâfûr ve gül suyı [20] ıslâh eder. Bunun bedeli zencebîl-
dür. İhtiyârât kavli üzere eger zift [21] ile hanâzîre ursalar tahlîl eder ve biber galîz 
gıdâları taltîf  eder. Ve baʿde’l-hammâm [22] ʿavrat götürse hâmile olmaz ve erkek 
zeker delügine koyup cimâʿ eyleseler [23] hamlden havf  etmeye. Ve zulmet-i basara 
ve yaşına nâfiʿdür, ammâ natrûn katalar ve [24] sovuk mizâclulara dahı muvâfıkdur. 
Müsahhin-i miʿde ve ciger ve sâʾir aʿzâdur ve kanı [25] dahı teshîn eder. Ve eger sahk 
edüp sogan ve tuz ile karışdurup [327b] [1] dâʾü’s-saʿlebe zımâd olınsa müfîddür 
ve kıl dökilen yerlere her-bâr yap yap [2] biber uralar ki kıl bitüre. Eger zeyt ile 
kaynadup karışdursalar kabz eder [3] ve sovukdan olan taktîrü’l-bevle fâʾide eder ve 
sinir ʿilletlerine dahı muvâfıkdur. Baʿzılar [4] bunun bedeli bir buçuk kendü kadar 
ak biberdür derler.

Fülfülü’l-mürr: Acı biberdür. Bunun [5] tabîʿatı gâyet hârdur, ammâ derece taʿyîn 
etmemişler. Bunı derler ki erligi gâyet katʿ [6] eder, ammâ harâretlü nesneler katʿ-ı 
bâh etmege baʿîdcedür, ammâ bunun hâssasındandur [7] derler.

Fülfülü’s-sakalibe: Ayıd tohmına ve hardal tohmına dahı derler, zikr olınmışdur.

Fülfül-i ebyâz: [8] Ak biberdür Türkî; pülpül-i sefîd Fârisî; pülpülî hâvrâ Süryânî; 
nehrâşâ ferâ1481 Rûmî; [9] arbîkas1482 Yûnânî, kavl-i Şeyh Dâvud; piperî aspora 
Rûmî; kîferîn Yûnânî; pâpâr [10] piyânkô cümle Efrencî; piperî bilânkûm İspânya. 
Ak biberün tabîʿatı ʿÎsâ kavli üzere [11] üçünci derecede hâr u yâbisdür. Ekser küh-
llere korlar ve miʿdeyi kavî eder, talaka nâfiʿdür. [12] Diskûrîdûs kavli üzere sarılıga 
eyüdür, zihni tîz eder, balgamî agrılara [13] bu dahı nâfiʿdür, meselâ felc ve lakve 
gibilere nâfiʿdür. Câlînûs kavli üzere balgamı, [14] yelmeşik ahlâtı ishâl eder, yan 
başı agrılarına ve sovuk şerrinden olan [15] tamarlar ʿilletlerine dahı fâʾide eder ve 
eski talak agrıların giderür, taʿâma iştihâ verür [16] ve balgamî yaramaz uyuzlara 
dahı müfîddür ve düşüd oglan agrılarına dahı müfîddür. [17] Bunun mikdâr-ı şerbeti 
yarım miskâldür, ziyâdesi bögrege ziyân eder, illâ sikencübîn [18] ve lisânü’l-hamel 
ıslâh eder.

1481 N. نهراشافرا
1482 N. اربيقس
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Felâ: Şeyhü’r-reʾîs ve ʿAcâyib-i Mahlûkât kavli üzere [19] gelincige benzer bir küçük 
hayvândur.

Füleyfele: Ayıd tohmına derler ve nân-hâha dahı derler. Ve [20] hernüve derler bir 
yaprak vardur ve bir tohmı dahı vardur, ana derler. Bu yaprak ve bu tohm ʿûd [21] 
gibi kokar. He bâbında hernüve deyü zikr olınur.

Felence: Misk otı tohmıdur derler Türkî; [22] baʿzılar besbâse yapragıdur dediler, 
ammâ baʿîddür Türkî; eflence ʿArabî; belence Fârisî; belencâ [23] Süryânî; felânce 
Rûmî; keyûhînûs Yûnânî; kavveyân1483 Hindî; kendîzek1484 Yûnânî; [24] pelenge 
Afrîkî, Rûmî; amûmem Efrencî; felendî Yûnânî; hevâle Fârisî; felhîdî1485 Muham-
med [25] Temîmî. Felence dedükleri ot gâlibâ misk otı olmak vardur. Gâyet sâhil 
yerlerde [328a] [1] olur, penbe çiçegi gibi çiçegi olur, tohmı siyâh olur, hardaldan 
büyücek olur. [2] Eger çigneseler misk gibi ve alma gibi kokar, ol otdur dediler. 
Bu diyârlarda olmaz, [3] ʿArabistânda olur. Fakîr alup Rûm’da on yılda güçle hâ-
sıl eyledüm, ammâ tabîʿatı [4] yazdukları üzere kuvvetlü buldum ve bilmedüm ki 
vilâyetinden midür. Muhammed Temîmî karalar vilâyetinden, [5] Nûbe’den gelür 
der. Yapragı efliyûna ve çiçegi tana çiçegine benzer, tohmı ince gılâf  içinde [6] olur, 
hardala benzer der. Güzel kokar ve baʿzı hoş kokulu nesnelere ve yaglara [7] korlar 
der. Tabîʿatı hâr ve hırrîfdür ve ikinci derecede yâbisdür der. Ve Takvîmü’l-Edviye 
[8] ve Fûles kavli üzere dahı ikinci derecede hâr u yâbisdür der. Dîskûrîdûs [9] kavli 
üzere miʿdesi ve cigeri sovuk olanlara nâfiʿdür ve bögregi pâk eder ve yerakâna [10] 
müfîddür ve yürege mâdde dökilmegi menʿ eder. [ʿÎsâ] ibni Mâse kavli üzere bevli 
[11] ve hayzı indürür ve âlât-ı bevli pâk eder, ahlât-ı balgamiyyeyi çıkarur. Muham-
med Temîmî kavli [12] üzere balgamî öksürüge nâfiʿdür ve dimâgun süddelerin açar 
ve yemesi ve içmesi ve [13] kokması dahı nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, 
ziyâdesi mahrûrî mizâca ziyânludur, [14] illâ luʿâblar ve şeker ıslâh eder ve eger sahk 
edüp zeyt ile ʿakreb sokdugına [15] yaku olınsa zararını giderür.

Felencmüşk: Feleskûn derler, balık otına benzer, kokusı [16] hoşdur, karanfil yarpuzı 
dahı derler Türkî; ferenc-müşk ʿArabî; pelenc-müşk ʿArabî, Fârisî; [17] feleng-müşk 
ʿArabî ve perenc-müşk ʿ Arabî, Fârisî; karanfil-i bôstânî Fârisî; bâlgûhûdrû [18] Şîrâzî; 
felenlemüşgâ Süryânî; eslûnerâsen1486 Rûmî; felencmüşke Yûnânî; âfînis [19] Yûnânî; 
efrenc-müşk Fârisî; permâçû Süryânî; felfere Lâtîn; sûsen1487 Hindî; [20] asâbiʿü’l-fe-
teyât Aʿrâb; felânciyûm Lâtîn; felâncûs Rûmî; feryâcû Muhammed Temîmî; [21] 

1483 N. قّويًا
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fîtmûlîsin Süryânî. Bu ferenc-müşk dedükleri ot elif  bâbında efrenc-müşk [22] ve be 
bâbında pelenc-müşk ve fe bâbında ferenc-müşk deyü mahallerinde zikr olınmış-
dur. Çiçegi ve [23] râyihası karanfil gibidür ki dört köşelü ve çiçegi siyâh şekl olur, 
yapragı [24] uzun, bugday yapragı gibi olur ve çiçegi karanfil gibidür. İbni Sînâ kavli 
üzere bu [25] ot merzencûş ve nemmâmdan yegdür ve tabîʿatı ikinci derece âhirinde 
hâr u yâbisdür. [328b] [1] Mesîh ve Takvîmü’l-Edviye kavli üzere üçüncide hâr u 
yâbisdür. İbni Mâseveyh kavli [2] üzere dahı merzencûşdan ve nemmâmdan yegdür 
ve yübûseti azdur, dimâga ʿârız [3] olan süddeleri açar. Eger yeseler ve koksalar ve 
tılâ etseler bi’l-cümle müfîddür ve agız buhârlarına [4] ve kokusına dahı müfîddür 
ve balgamdan ve sevdâdan hâsıl olan hafakâna dahı [5] nâfiʿdür. Eger bunı yeseler 
kalbe ve kalb sevdâsına dahı müfîddür. Eger bişmiş devâlara [6] katılursa kalbe ferah 
verür ve nefese kuvvet verür ve bedenün sıhhatini saklar ve eski [7] bogaz agrısına 
kaynamış suyını gargara eyleseler fâʾide eder. İhtiyârât kavli [8] üzere bunun çiçe-
gi ak zanbak gibi olur ve ʿakreb sokdugına gâyet muvâfıkdur. [9] Ve Muhammed 
Temîmî kavli üzere galîz taʿâmları hazm etdürür ve raʿşeye dahı müfîddür [10] ve 
yüregi tutar ve hayzı dahı keser. Eger tohmını içseler menîyi kurıdur, ammâ dimâg 
süddelerin [11] açar. İbni Baytâr kavli üzere ekşi gegirmegi giderür ve sevdâvî teşvîş-
leri giderür [12] ve diş diplerin muhkem eder. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, ziyâ-
desi Takvîmü’l-Edviye [13] kavli üzere mahrûrî mizâca ve cümle ahşâya muzırdur, 
illâ luʿâblar ve şeker ıslâh eder. [14]

Fencengüşt: Ayıd agacıdur. Hâ bâbında tohmı habbü’l-fakd deyü ve zel bâbında 
zû-hamse [15] deyü zikr olınmışdur ve bu bâbda dahı fakd deyü zikr olındı ve fentâf-
liyûn1488 deyü zikr olınur. [16]

Fenceyûş: Mâlâ Yesiʿ kavli üzere hassü’l-hımârdur. Elif  bâbında ebû halsâ deyü 
[17] zikr olınmışdur.

Fenes: ʿArabda kârmûn dahı derler, köpek bogan derler bir otdur, [18] üç nevʿ olur. 
Rûmlar pânâsûm derler ve Lâtîn ve Efrencîler pânâse hevâfliyûn derler [19] ve baʿzı 
Rûmlar eşkelî penahî1489 derler yaʿnî köpek bogan demek olur bir otdur. [20] Ammâ 
üç nevʿ olur, iki nevʿinün tohmı ʿaynî ile enîsûna benzer, ammâ bir nevʿinün ben-
zemez. [21] enîsûna benzer nevʿi Dîskûrîdûs ve Mâtyôl kavli üzere Eregli’de bulınur 
[22] demişler, gâlibâ İslâmbôl Ereglisi olmakdur. ʿAsel ile eski ve çürük yaralara [23] 
çiçegi ve tohmı gâyet nâfiʿdür. Eger şarâbla efʿâ sokdugına içürseler müfîddür ve 
hem [24] üzerine yag ile zımâd etseler kezâlik nâfiʿdür ve Mâtyôl kavli üzere idrâr-ı 
[25] hayz eder ve bunun tohmı ʿasel ile zekerde olan şişlere nâfiʿdür.

1488 N. فنطافليون
1489 N. اشكلى پنخى
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Fantâfilyûn: [329a] [1] Ayıd agacıdur. Fencengüşt deyü henüz zikr olındı.

Fenek: Şeyh Dâvud kavli [2] üzere kürk eyledükleri ak kuşdur. Bunun kürki ikincide 
hâr yâhûd yâbisdür [3] ve muʿtedildür. Bedeni teshîn ve latîf  eder ve ahlât-ı bârideyi 
tahlîl eder ve fâlice [4] ve lakveye ve raʿşeye ve hadere ve nâfıza nâfiʿdür. Levni nâʿim 
eder. Vaşakdan aʿlâdur. [5] Eger buhûr eyleseler hevâmm kaçar, ammâ etinde aslâ 
hayır yokdur.

Fenek: Vaşak kürkidür. [6] Semmûrdan sovukdur ve sincâbdan issidür, muʿtedildür. 
Bedene sâlih kürkdür ve müferrihdür. Bu hayvânun [7] etini tıb kitâblarında yaz-
mamışlardur, ammâ kürki ferv deyü zikr olındı ve kürk eyledükleri [8] ak kuşa dahı 
fenek derler.

Fenâ: İt üzümidür ve dilkü üzümi dahı derler. [9] ʿınebü’s-saʿleb deyü ʿayın bâbında 
zikr olındı.

Fenceyûn: Öksürük otı derler. Yaprakları kökinden [10] altı yedi yaprak olur, ak şekl 
olur, ammâ yukarı yanları yeşilce olur, çok [11] budakları olur, özdeginün uzunı bir 
karış olur Ve evvel bahârda sarıca [12] çiçegi olur, tez dökilür, baʿzılar anunçün çiçegi 
olmaz derler ve köki incecik olur. [13] Eger yapragını ve kökini kuru iken alup tütsi 
edüp dimâgına giderseler öksürüge [14] gâyet fâʾide eder ve gögüsde olan yaramaz 
hıltları çıkarur ve zîku’n-nefese dahı [15] gâyet fâʾide eder.

Fevâhit: Üveyik kuşlarıdur. Bâb evvelinde fâhte deyü [16] zikr olınmışdur.

Fûdenc: Yarpuz nevʿidür Türkî; ırmak yarpuzı derler Türkî; büyük [17] kekik dahı 
derler Türkî; bûdine Fârisî; hizâram1490 Süryânî; ôrîgânû Rûmî; kûnyâşâ [18] Yûnânî; 
kâlmînî Yûnânî; mezâdis Lâtîn; bûdenc Fârisî; sâlâyî Süryânî; zavmurân [19] Sür-
yân; pâpânasgîn Berberî; ôrîgânû Rûmî; ôrîgânûm Lâtîn; dûlgamûn [20] Mâcar, 
Nemse; ôregânô İspânya; ôrîgân Fırânca; seyâh1491 ʿİbrî. Yarpuz üç nevʿ olur. [21] 
Bu nevʿine iri yapraklu kekik dahı derler, bu nevʿi nehrîdür. Bir nevʿi berrîdür ve bir 
nevʿi [22] dahı cebelîdür. Bukrât kavli üzere tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür, 
aʿlâsı tâze [23] ve yeşil olmakdur. Eger bunı mâʾü’l-cübn ile birkaç gün mütevâliyen 
içseler dâʾü’l-fîle ve tevâlî [24] dedükleri baldırda olan emrâza nâfiʿdür ve bişmiş suyı 
intisâb-ı nefese nâfiʿdür. Eger [25] bayılmış kişiye sirke ile kokutsalar ʿaklı gele ve 
derleme hastasınun bilegine ve bâzûsına [329b] [1] sirke ile issi edüp baglasalar fi’l-
hâl derleye, ammâ hastanun ibtidâ günlerinde [2] komak olmaz, buhrânî günlerinde 
gerekdür ki bahâne ile fi’l-hâl derleye ve imtilâ envâʿına taʿâma [3] katsalar hazma 
muʿîn olur ve imtilâyı menʿ eder derler ve bişmiş içseler ve yagı ile [4] yaglansalar 
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hummâ-yı nâfızaya dahı müfîddür ve cânavarlar ısırdugına yaku eyleseler nâfiʿdür 
[5] ve şarâbla içseler sümûm-ı kattâleyi defʿ eder. Bunun yapragınun tütüni dahı 
ısırıcı [6] cânavarları dagıdur. Eger agızda çigneseler sarmısak râyihasını giderüp 
ve talaka dahı [7] müfîddür. Eger şarâbla bişürüp cüdâma sürseler müfîddür. Ve 
bunun şarâbını ederler, [8] kuvveti hâşâ şarâbı kuvveti gibidür. Bunun mikdâr-ı 
şerbeti bir dirhemden üç dirheme [9] varınca câʾizdür, ziyâdesi bögrege ziyân eder 
ve bâhı katʿ eder, illâ kesîrâ ıslâh eder. [10] İbni Baytâr kavli üzere eger bunı ʿasel ile 
içseler miʿdeden artık hıltları çıkara [11] ve suyla ve sirke ile içseler gönül döndügini 
gidere ve miʿde göyündügine fâʾide [12] ede ve sevdâvî galîz hıltları ishâl ede. Eger 
kurusın sahk edüp diş [13] diplerine sürseler muhkem ede. Eger nıkrîse karârınca 
neçe kerre ursalar gâyet fâʾide ede [14] ve mûm-ı kîrûtî ile sigillere ursalar koparur ve 
talaka sirke ile ursalar giderür [15] ve bişürüp suyını giciyige ursalar giderür. Suyına 
ʿavrat otursa rahm katılıgını [16] ve yellerin giderür. Bu cins yarpuz kurudıcıdur ve 
cilâsı vardur ve mülattıfdur ve mukattıʿdur. [17] Eger yapragını mâʾü’l-ʿasel ile içseler 
Muhammed Temîmî kavli üzere ʿarakı idrâr eder ve yan [18] başı agrılarına zeyt 
ile bişürüp sürseler ve ʿırku’n-nisâya dahı fâʾide eder, [19] ziyâde menfaʿatlüdür ve 
ayaklar yarugına bişmiş suyına ayagın birkaç defʿa soksalar [20] yarukların giderür. 
Eger bir mikdârını bugday unıyla ve azacık hamîr ile bişürüp [21] etmek gibi yedür-
seler zahîre nâfiʿdür. Eger aşagasında şâf  gibi götürseler [22] nefʿ verür. Bedende 
dahı ne kadar sevdâvî âsâr varısa şarâbla ursalar giderür ve göz [23] altında olan 
gök ʿalâmeti dahı giderür ve eger fûdenc şarâbın evvel içseler agular [24] kâr etmege. 
Şarâbı tohmından ve yapragından olur, evvel yarpuz yiyüp üzerine süd [25] içseler 
dâʾü’l-fîle nâfiʿdür. Takvîm kavli üzere sarʿa ve burun kokusına ʿusâresi [330a] [1] 
nâfiʿdür. Sancuya ve sarılıga ve istiskâya ve ʿusr-ı bevle ve ınçkıruga dahı müfîddür. 
Bunun [2] bedeli caʿdedür.

Fûdenc-i cebelî: Tag yarpuzıdur Türkî; bûdine-i kûhî Fârisî; karşiyâtûrâ1492 [3] 
Süryânî; ôrîgânûs vûnî Rûmî; sinhiyâ rulûsî1493 Yûnânî; ôrîgânûsî agriyâ [4] Rûmî; 
ôrîgânûm laventâyne cümle Efrencî; fulleyâ ʿâmme-i Mısr; gıleyçun Yûnânî; fe-
resk [5] Fârisî; mânte-i cebelî ʿArabî. Tag yarpuzınun yapragı küçük olur ve nehrî 
yarpuzdan [6] kuvvetlüdür. Aʿlâsı tâze ve râyihası keskin olmakdur, tuʿmı zûfâya 
benzer ola. İki [7] nevʿ olur. Bir nevʿine habak derler, hâ bâbında dahı zikr olındı idi 
ve fi’l-cümle İhtiyârât [8] kavli üzere cebelî nevʿi dahı iki nevʿdür. Bir nevʿine hâşâ 
derler, zikr olındı ve [9] bir nevʿine felfelmûn derler, ol dahı zikr olındı. Ve bir nevʿi 
dahı iki nevʿ olur, bir nevʿine [10] müşk-i tarâmşîʿ derler, zikr olındı ve bir nevʿine 

1492 N. قرشياطورا
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dahı yabân yarpuzı derler ve Fârisîde [11] pûzîne-i sahrâyî derler. Bunun aʿlâsı cebelî 
nevʿidür. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. [12] Takvîmü’l-Edviye kavli üzere 
ve dördünci evvelinde hâr u yâbisdür, taltîf-i kaviyyesi [13] vardur. Ve agız kokusına 
ve cüdâma nâfiʿdür ve Bukrât kavli üzere başda ʿârız [14] olan ʿilletlere nâfiʿdür ve 
zihni kuvvetlü eder. Eger iklîlü’l-melik ile kaynadup [15] vesvâs-ı sevdâvîlerün ba-
şına suyını dökseler nâfiʿdür, ammâ gâyet hareket [16] eyledügi zamânda dökeler. 
Dîskûrîdûs kavli üzere eski ciger agrılarına husûsan [17] kebed-i mütesakkıb yaʿnî 
ciger delük delük ola, nâfiʿdür. Fûles kavli üzere kâtil [18] edviyelerün mizâcın ıslâh 
eder ve bedeni kavî eder. Eger kulkand ile ve ʿasel ile maʿcûn gibi [19] karışdurup 
makʿad üzerine kosalar bevâsîre ve nevâsîre nâfiʿdür. [20]

Fûdenc-i berrî: Yabân yarpuzıdur ve Lâtînler belâne1494 derler. Muhammed 
Temîmî kavli üzere Süryânîler bu nevʿine [21] kûsâlây1495 derler ve Yûnânîler bu 
nevʿine gâliçun derler. Rûmîler agriyâ rôgnû derler ve Efrencîler [22] terrâgû rîgânô 
derler. Fiʿli ve nefʿi cebelî fûdenc gibidür.

Fûfel: Funduk-ı hindî derler [23] Türkî; ve Hind cevz agacıdur derler Türkî; pûpel 
Fârisî; fûflâ Süryânî; ûrsîmûn [24] Rûmî; saymûtûs Yûnânî; bunduk-ı hindî ʿArabî; 
ûlyâna indiyânâ Lâtîn; kevsel ve kûbel [25] Kavl-i İshak bin ʿİmrân ve İbni Baytâr 
ve Mâlâ Yesiʿ ve Muhammed Temîmî kavilleri üzere fûfel bunduk-ı [330b] [1] 
hindîdür. Agacı ve yemişi nârcîl agacına ve yemişine benzer ve sâk mısır sâkına 
benzer [2] ve bogumlu olur, budagı ve yapragı at kuyrugı otı vardur, bogumludur, 
ana benzer. [3] Ammâ büyük agaçdur, yemişi hurmâ gibi dâne dâne olur ve bir 
gûne nârcîle benzer yaʿnî [4] Hindistân cevzine benzer. ʿArabda bitmez, iklîm-i 
evvelde biter. Yemişleri siyâh olur [5] ve kırmızı dahı olur. Kuvveti kızıl sandal 
gibidür ve kuvvetinden müberriddür. Muhammed Temîmî ve [6] Takvîmü’l-Ed-
viye ve Takvîm ve Mesîh kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür. [7] 
İhtiyârât kavli üzere kâbızdur, issi veremler galîz olsa uralar ve aʿzâyı [8] ve irhâyı 
kavî eder, agız kokusını hoş eder ve diş diplerini kavî edüp [9] kalbe ferah ve kuvvet 
verür ve gözinde iltihâb ve cerebi olanlara nâfiʿdür ve agız harâretine [10] dahı 
müfîddür. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere miʿde agrısına gâyet nâfiʿdür ve kavî [11] 
eder. Erbiyâsûs kavli üzere issi şişlerün agrıları hâssiyyetindendür ki giderür. [12] 
Muhammed Temîmî kavli üzere yaş aʿzâyı kavî eder. Eger göze sürme eyleseler 
göz agrısını [13] ve uyuzını giderür ve mâdde dökilmesini menʿ eder, zımâd dahı 
etseler câʾizdür. Eger buruna [14] üfürseler burun kanını keser. Eger gül yagıyla 
buruna kosalar gerü kanın tutar [15] bu yemişün mikdâr-ı şerbeti yarım miskâldür, 
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ziyâdesi âlât-ı menîye zarar eder, illâ [16] cevz-i hindî ve şeker ıslâh eder. Takvîm 
kavli üzere öykene zarar eder, illâ zamg-ı ʿarabî [17] ıslâh eder. Bunun bedeli kızıl 
sandaldur. Muhammed Temîmî kavli üzere bunun bedeli kızıl [18] sandal ile yarım 
vezni kadar kişnîc yapragıdur ve baʿzılar çây ve bân dedükleri kahveye [19] koyup 
içdükleri yaprak işbu zikr olunan fûfeldür ve yapragıdur derler. Be bâbında [20] 
bâdyân deyü ve cim bâbında çây deyü zikr olınmışdur ve baʿzılar bu yapraga kât 
pân [21] dahı derler, ammâ kât demek mutlak yaprak demekdür derler. Kâf  bâbın-
da kât deyü [22] zikr olınur, ammâ asıl tafsîli cim bâbında çây deyü zikr olınmışdur, 
zîrâ kât yine [23] başka bir yaprakdur.

Fûl: Bakılâdur, cırcîre dahı fûl derler. Be bâbında bakılâ deyü ve cim [24] bâbında 
cırcîre deyü zikr olınmışdur.

Fûşene: Mântar cinsidür, gûşene dahı derler. [25] Futr deyü zikr olındı.

Fûrec1496: Terkîbdür. Arpa ve bugday unından ederler, sirke ile [331a] [1] ve gül 
yagıyla cerebe ve hıkkeye nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Fûliyûn: Caʿde deyü cim bâbında [2] zikr olınmışdur.

Fûhil: Ermenîler hıyârı, gamlûl ve temlûl deyü te bâbında ve gayın bâbında [3] zikr 
olınmışdur ve kâf  bâbında kıssâʾ-ı berrî deyü dahı zikr ve tafsîl olınur. [4]

Füvve: Kızıl kök derler Türkî; boyacılar köki Türkî; füvvetü’s-sabbâgîn ʿİbrî; 
rûgnâs [5] Fârisî; devîne Fârisî; rûnâs Fârisî; menceb mencgübîn Muhammed 
Temîmî, mechûl, Süryânîdür; [6] pürsâ Süryânî; zîrârîn Rûmî; dîze kûknâ Rûmî; 
dûderlûs Yûnânî; [7] rûbâ Efrencî; arbûdâyî1497 Efrencî; tûtûyerîn1498 Süryânî; 
alhâh arîtâ1499 Hindî; fûbâ [8] Fârisî; vunâs Fârisî-yi magrib; arîjû zânûm Rûmî 
ve Lâtîn; ferîrvât1500 [9] Mâcar, Nemse; rûbyâ İspânya; gârânsa Fırânca; pevâh1501 
ʿİbrî; derbendî İhtiyârât. [10] Füvve dedüklerine kızıl kök ve boya köki derler. İki 
nevʿ olur, berrî ve bôstânî [11] olur. Bôstânînün kökleri kısa olur, berrînün köki 
uzun olur, çiçegi [12] tez dökilür, Antâliyye’de çok olur. İshak kavli üzere bürûdet 
ve yübûseti [13] vardur. Muhammed Temîmî kavli üzere derece-i evvelî âhirinde 
hâr u yâbisdür, tuʿmı acıdur, başında [14] bir kızıl dâne tohmı olur, sulu şekl olur. 
Baʿzılar ve İhtiyârât sâhibi dahı [15] derbendî derler, Ermenden gelen aʿlâsıdur 

1496 N. فورج
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der, bürûdeti ve cilâsı iʿtidâlledür, demregüye [16] ve ak behaka sirke ile sürseler 
eser komaz. Eger bir yerden düşüp veyâ gayrı [17] şekl ile urulmış olsalar bir dir-
hem mikdârı nâfiʿdür yâ iki dirhemin şarâbla [18] içseler gâyet nâfiʿdür ve yemişini 
sikencübîn ile içseler talaka nâfiʿdür, yapragın [19] cânavarlar sokdugına içürseler 
zararın defʿ eder. Eger kökini ʿavrat götürse [20] hayzı akıdur, gâyet müdirrdür, 
hamli bile indürür ve ciger ve talak kanların indürüp ciger [21] ve talakı pâk eder 
ve süddelerin açar. Mâʾü’l-ʿasel ile içseler ʿırku’n-nisâya fâʾide eder [22] ve yan başı 
agrısın giderür ve aʿzâ istirhâsına dahı içüreler ve ʿasel ile süreler. [23] İbni Baytâr 
kavli üzere şarâbla yerakâna ve fâlice fâʾide eder ve kavuk ve bögrek agrılarına 
[24] fâʾide eder. Mikdâr-ı şerbeti iki dirheme degindür, ziyâdesi baş agrıdur, illâ [25] 
benefşe ve sükkerî mürebbâlar ıslâh eder. Takvîm kavli üzere ziyâdesi bevl ile kan 
[331b] [1] getürür, illâ lisânü’l-hamel ıslâh eder. Bunun bedeli selîhedür. Takvîm 
kavli üzere [2] dâʾü’s-saʿlebe nâfiʿdür. Muhammed Temîmî kavli üzere bunun be-
deli baras ve behak içün şeytaracdur. [3]

Fû: Yabân sünbüli derler bir kökdür Türkî; mâʾü’l-hindiyye Fârisî; yârlesek Fârisî; 
fû [4] Süryânî; bezûdûs Rûmî; sebûrîdîdus Yûnânî; fûfla Süryânî; [5] mârîdâsen1502 
Süryânî; sererâ Berberiyye; şeş-tere ʿAcem-i Endülüs; fû ʿİbrî; fûmû nârdum [6] 
Lâtîn; bâlderyân1503 Mâcar, Nemse; bebrevâ1504 İspânya; berbâne Fırânca. İbni 
Cülcül kavli üzere [7] Rûmda tîtla ve şeşte dahı derler. Fû dedükleri bir otun kökidür 
ki yapragı kerefse [8] benzer, ercuvânî rengi olur ve çiçegi ak olur. İhtiyârât nergise 
benzer der, ammâ baʿîddür, [9] zîrâ fû üç cins olur. Bir nevʿine fû-yı kebîr derler ve 
bir nevʿine fû-yı sagîr derler ve bir nevʿine [10] fû-yı asfer derler. Tasvîrleri 8 siyâh 
rakamlu musavver kitâbda vardur, tasvîrinde [11] nergis gibi degildür. Sâkı bir zirâʿ-
dan ziyâde olur, köki güzel kokar, yabân sünbüli [12] nevʿindendür derler. Baʿzılar 
sünbül-i rûmî gibidür dediler, ammâ degildür. Tabîʿatı Muhammed Temîmî kavli 
üzere [13] ikinci derecede hâr u yâbisdür. Râzî kavli üzere hâr u yâbisdür, derece 
taʿyîn etmemişdür. [14] Müfettihdür, kuvvet-i evvelîsi müsahhindür ve kurusın ye-
seler bevli ve hayzı yüridür ve yan agrısına [15] ve gögse fâʾide ede. Bişmiş suyına 
şeker katup cümlesi otuz dirhem ola, içeler [16] ve büyük maʿcûnlara dahı korlar ve 
bişmiş suyı dâʾü’s-saʿlebe nâfiʿdür. Teyâdûk kavli üzere [17] maʿcûnü’l-miske kosalar 
vesvâs-ı sevdâvîye muvâfıkdur. Câlînûs kavli üzere [18] sâʾir bedenden hâdis olan 
rutûbete ve dahı riyâh-ı galîze azgunlıgına ve balgamî ve sevdâvî [19] agrılara müfîd-
dür. Huneyn kavli üzere ciger ve talak arıdur ve yaramaz hıltı giderür ve bevli ve 
hayzı [20] idrâr eder. Eger su ile ve ʿasel ile karışdurup yan başlarına yaku olınsa [21] 
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ʿırku’n-nisâya ve yan agrılarına nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemden iki 
dirheme [22] degin câʾizdür, ziyâdesi anşîn kuvvetin tahlîl eder, illâ râziyâne tohmı 
ıslâh eder. [23] Takvîm kavli üzere bögrege ziyân eder, illâ rubbü’s-sûs ıslâh eder. 
Bunun bedeli [24] karsaʿnâdur. Câlînûs kavli üzere bunun kuvveti kebâbeye benzer 
ve tuʿmı dahı benzer, ammâ [25] andan latîfrekdür. Câlînûs kavli üzere bedeli sünbül 
ve kebâbedür. Baʿzılar siyâh [332a] [1] fülfüldür dediler.

Fehd: Pars dedükleri hayvândur, baʿzı yerlerde bu hayvâna Türkçe [2] yavuz dahı 
derler. Kelb gibi bir hayvândur. Fârisîler esedî derler, ekser mülûk bu hayvânla 
[3] âhû ve sâʾir sayd olunacak hayvanlar sayd ederler. Tabîʿatı ve sâʾir fiʿli kelb [4] 
gibidür, eti bârid ü yâbisdür derler. Bu hayvân gâyet çok uyur ve çok [5] uyhusı olan 
âdeme sen dahı pars gibi çok uyursun derler. Ve gâyet [6] ʿârlu hayvândur derler ve 
farazâ sayd-gâhîde dahı uyhu galebesinden gözi açık [7] iken uyumak vâkıʿ olup sayd 
olunacak eger âhûdur ve eger gayrı hayvândur, [8] görmeyüp ol ecilden sayyâdlar, 
göremedi parsum hey hey, deyüp masharalıga [9] alduklarından ʿâr çeküp uyanup 
sayd olınacak ol hayvânı görüp üzerine [10] hücûm edüp andan sonra sayd eder 
derler. Eger parsun ödini mütevâliyeten [11] masrûʿa yedi gün içürseler sarʿı giderür 
ve bu hayvân pençe ve tırnak sâhibi olmagla [12] bunun eti harâmdur demişler. 
Muhammed Temîmî eger parsun yagını ödile karışdurup masrûʿa [13] içürseler sarʿı 
zâʾil ola, mücerrebdür demiş. Ve Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli üzere [14] bunun eti 
zihni gâyet tîz ede ve hiddetlü ede ve bedeni dahı kuvvetlü ede.

Feycen: [15] Sadef  otıdur, eger bôstânîsi eger berrîsi nevʿidür. Sin bâbında sezâb [16] 
deyü zikr olınmışdur.

Fîl-cûş: Ayvatana nevʿidür Birincâsef  ve kaysûm nevʿindendür derler [17] ammâ 
kulkâs yapragına dahı fîl-cûş derler ve lûf-ı caʿdeye dahı fîl-cûş derler. [18] Lâm 
bâbında lûf  deyü envâʿı zikr olınur.

Fîl-zehrec: Huzzaz agacıdur Türkî; hûlân [19] agacı Türkî; merâretü’l-fîl ʿAra-
bî; pîl-zehre Fârisî; merâret pîlâ Süryânî; mîlâyâ [20] pîlûn Rûmî; alînkû nahîtûn 
Yûnânî. Fîl-zehrec dedükleri üç nevʿ olur. Bir nevʿi [21] Hindî ve bir nevʿi Rûmî 
ve bir nevʿi ʿArabîdür ki ʿamelîdür. Zirişk dedükleri kadın tuzlugından [22] ederler. 
Hâ bâbında hûlân deyü ve huzzaz deyü zikr olınmışdur. Geldük maksûdumuz 
olan [23] fîl-zehrecün tohmı biber gibi siyâh tohumdur. Yapragı ve tohmı istiʿmâl 
olınur. Tabîʿatı Fûles [24] kavli üzere harâret ve bürûdetde muʿtedildür. İbni Sînâ 
kavli üzere bunun kuvveti [25] yine huzzaz yaʿnî hûlân kuvvetine karîbdür. Eger 
kıllara tılâ olınsa kuvvet verür. Eger [332b] [1] budakların sirke ile içseler talaka 
ve yerakâna nâfiʿdür. Râzî kavli üzere yapragın [2] agız sivilcülerine ve yüz âsârına 
ve makʿad şişlerine ve yaramaz fâsid yaralara ursalar [3] nâfiʿdür. Eger gül suyı ile 
dâhıs ʿilletine yaʿnî kurulgan ʿilletine ursalar müfîddür [4] ve kökinün dahı bişmiş 

688 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



suyı hayzı akıdur. Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür, [5] ziyâdesi bagırsagı zaʿîf 
eder, illâ samg-ı ʿarabî veyâhûd kesîrâ ıslâh eder.

Fîrûzec: Pîrûze [6] taşıdur, mâʾî taşdur Türkî; pîrûze Fârisî; türkis envâʿ-i Efrencî; 
abrâselelîn [7] Rûmî; bâhlôm ʿİbrânî. Pîrûze taşınun aʿlâsı Nişâbûrî ve eski maʿden 
olmakdur. [8] Bu taş ekser Horâsân ilinden gelür. Göz devâlarına girer. Tabîʿatı bâ-
rid ü ratbdur. Eger [9] sahk edüp ʿakreb sokdugına ve iç yaralarına içseler müfîddür. 
Eger göz [10] devâlarına katsalar göz karanulıgına ve giçe görmeyenlere müfîddür. 
Buna yag ve misk ve dortu [11] katsa rengi tagyîr olur. Aristatâlîs kavli üzere rengi ta-
gyîr olmayan taşı [12] yemek ve içmek olmaz, elmâs gibi rengi tagyîr olmaz o ecilden 
zehirdür derler. Fîrûze [13] götüren kimesneye yılan ve ʿakreb gelmez. Ve fîrûze taşı 
mülûk takınacagı degildür [14] derler, zîrâ heybeti azdur, ammâ kimyâgerler istiʿmâl 
ederler imiş. Ammâ oglancıklara ve atlara [15] götürtseler göz ve dil degmeye.

Faykarâ1505: At tırnagı derler bir otdur, acı demekdür. ʿ Arabda faykarâ [16] ve fârfâr 
dahı derler. Büyük yaprakları olur, at yer. Rûmlarda tûsâlâgû ve [17] fârfâr dahı 
derler, Lâtînler tûslâgû derler, Mâcar ve Nemse rûzhûb1506 derler, [18] İspânyada 
ûnyâ de âznô derler yaʿnî eşek tırnagı demekdür. Fırânclular [19] pâdesen âznô1507 
derler. Sulu yerde olur, büyük yapragı olur, bir yalınuz dal ucında [20] degirmi çiçegi 
olur, yapraksız dalı ve ucında çiçegi olur. Eger tâzesinün ucını [21] ʿasel ile dögüp 
âteş yanugına ursalar müfîddür ve eger kuru otını buhûr edüp [22] agzına ve burnına 
tutsalar kuru öksürüge ve rebve müfîddür. Eger tütüninde ve kurumış [23] kökini 
mâʾü’l-ʿasel ile bişürüp içseler düşüdi ve ölmiş oglanı düşürür. [24]

Fîl: Fîl derler bir büyük hayvândur Türkî; merkebü’l-hindî ʿ Arabî; merkebü’l-mülû-
kü’l-hindî ʿArabî; [25] pîl Fârisî; mahmûdî ʿArabî, Hayâtü’l-Hayevân; ebû’l-huccâc 
ve ebû’l-cirmân ve ebû dagfel ve ebû külsûm [333a] [1] ve ebû mezâhim kün-
yet, derler ve dişi fîle ümmü şibl derler. Künyet, Elâfîs, elâfe [2] Rûmî; bekânde1508 
cümle Efrencî. Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür. Fîl dişine [3] ʿâc derler 
ve destereden ve igneden ve törpiden çıkan hurde, kepek gibi nevʿine [4] nüşâre 
derler, eger ʿavratlar nüşâresinden her gün iki dirhem mikdârın [5] mâʾü’l-ʿasel ile 
içseler cenîni saklar yaʿnî oglancık düşürmez ve ʿakîm ʿavrata yaʿnî [6] kısıra bir 
hafta pey-â-pey mâʾü’l-ʿasel ile içürseler hâmile ola. İhtiyârâtda tecribe etdüm, [7] 
bir miskâlin nebât şekeri ile üç gün biribiri ardınca verdüm, kısır ʿavrat [8] hâmile 
oldı der. Ammâ ahşam yiyüp ertesi öyleden sonra cimâʿ edeler [9] ve eger bunun 

1505 N. فيكرا
1506 N. روزهوب
1507 N. پادهسن ازنو
1508 N. بقانده
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nüşâresinden demür bürâdesiyle sahk ve halt edüp makʿad [10] bevâsîrine ekseler 
gâyet nâfiʿdür. Taberî kavli üzere fîl kemügini oglancıklar [11] götürse vebâ isâbet 
etmeye ve evlerde dahı fîl kemügi bulınsa vebâ kâr etmeye derler, [12] ammâ ʿavrat 
götürmeye, zîrâ hamle mâniʿdür ve fîl necesini ʿavrat şâf  gibi götürse [13] hâmile 
olmaya. Eger necesini buhûr eyleseler eski isitmelere nâfiʿdür. Eger yakup saʿfeye 
tılâ [14] olınsa giderür. Buhûrından sivrisinek kaçar, sivrisinek çok oldugı [15] yerde 
eger fîl âteş bulsa âteşün bir kenârına tersleyüp yanına oturur ki [16] sivrisineklerden 
emîn olur. İbni Zühr kavli üzere eger üzüm agacına ve eger [17] gayrı kurd olur aga-
ca fîl kemügini buhûr eyleseler kurd olmaya, meyvesi sâfî [18] ola ve öküz bogazına 
siyâh iplik ile fîl kemügini asakosalar hayvânlar [19] vebâsından emîn olalar. Eger 
nüşâresinden ve tag yarpuzı suyından [20] onar dirhem mikdârın birkaç gün içseler 
cüdâm ʿilletine nâfiʿdür ve âdem kemügi kırılsa [21] ve çıkarması lâzım gelse ʿâc 
pâresini üzerine baglasalar, cezzâbdur, çıkarur derler. [22] Eger nüşâresin yaku edüp 
kurulgana ursalar giderür. Hayâtü’l-Hayevân [23] sâhibi kavli üzere fîlün kulagı 
vesahın bir kimesne yedi gün mütevâliyeten [24] içse uyhusı gelmeye. Eger fîl ödini 
tılâ edüp üç gün tursa barası giderür [25] ve kemügini oglancıklar götürse uyurken 
korkmaya ve çagırmaya. Fîl derisin götürseler [333b] [1] hummâ-yı nâfızaya nefʿ 
verür ve teşennüc olan kimesneler derisin götürse nefʿ verür. Eger [2] fîl necesini 
yakup ʿasel ile karışdurup dökilmiş kirpige sürseler [3] bitüre, derisinün buhûrına 
otursalar bevâsîri gidere.

Fîltis: Eliflü yaprak [4] derler ve dölengeç kuyrugı dahı derler, Endülüs ʿaşşâbları 
zenebü’l-hudât derler. Yapragı [5] at kulagına benzer, uzunca olur, altı yedi yapragı 
olur, gölgelü yerlerde biter, [6] çiçegi ve yemişi özegi olmaz, yapragı üzerinde elif 
gibi yapışmış çok nesneler [7] olur. Eger yapragın dögüp suyın şarâbla içseler agulu 
cânavarlar sokdugına [8] ve hayvâna dahı fâʾide eder. Bunun suyı ishâle ve bagırsak 
yarasına fâʾide eder. [9] Câlînûs kavli üzere bunun tabîʿatı kâbızdur, ishâle nefʿ verür.

Faytal: [10] Kemmûn-ı berrîdür. Endülüs’de cümlesi buna tûle derler, sendûlîfûn 
dahı derler. Kef  bâbında [11] kemmûn-ı berrî deyü zikr olınur.

Fînel: Fîneh1509 dahı derler, Muhammed Temîmî kavli üzere kaysûr derler, [12] 
kayşûr dahı derler, hacerü’l-kayşûr dahı derler. Hâ bâbında hacârda zikr olınmış-
dur ve kaf  [13] bâbında dahı kayşûr deyü zikr olınur.

Feysûr: Fînel ve fîneh dahı derler, hacerü’l-kayşûrdur. [14] Henüz zikr olındı.

Feylûn: Erkek oglan togurdan derler. Rûmca ve Yûnânca [15] fîsilun agriyûn1510 

1509 N. فينح
1510 N. فيسلن اغريون
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derler, arâbûgîn1511 ve arâgûş1512 dahı derler ve bu devâya ferâtûs [16] dahı derler. 
Pelîd yosunına benzer bir otdur, gâyet yeşil olur, zeytûn yapragından [17] ince olur 
ve köki dahı ince olur, özdegi olur ve azacık tohmı olur, haşhâş [18] gibi olur. Ve bir 
nevʿi dahı salkımluca, zeytûn gibice tohmı olur. ʿAvratlar eger bundan [19] içseler 
erkek oglan dogura. eger haşhâş gibisin içseler kız togura derler. [20]

1511 N. ارابوغين
1512 N. ارابوش
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H A R F Ü ’ L - K A F

Kâkule: Kakuledür Türkî; kâkûle Fârisî; şûsîmâ1513 Süryânî; [21] şerfiyûn Rûmî; 
fatnîdâvus Yûnânî; hâl ʿArabî; kardâmômen, kôrdamômen Efrencî; [22] kûryâ1514 
Hindî; nisyâ Yûnânî; tehbel bevvâ1515 Hindî; hîl Fârisî; şûşmîr Süryânî; [23] yûmîn 
Lâtîn; kâkule-i tîb ʿArabî; kardâmômen Rûmî; kardamânî ʿİbrî; kardâmômelîn [24] 
Mâcar, Nemse; kardâmômô Tâliyân; garânô del perâyir1516 İspânya, yaʿnî cennet 
bugdayı demek [25] ister. Kâkule iki cins olur, biri büyük ve biri küçükdür. Büyügine 
hîl-i bevvâ derler [334a] [1] küçügine hâl derler, he bâbında zikr olınur ve küçük 
nevʿine hâl-i zeker yaʿnî erkek [2] demekdür. İhtiyârât sâhibi küçügine erkek ve 
büyügine dişi derler der. Bi’l-cümle kâkule [3] iki nevʿdür, sıgâr ve kibârdur. Büyügi 
cevz-i bevvâ kadar olur, dânesi penbe çekirdegi [4] gibi olur, ammâ siyâha bakar. Ve 
küçük kâkule ki ana hîr-i bevvâ ve hîl-i bevvâ derler, [5] ol dahı üç nevʿ olur. Bir nevʿi 
belîle çekirdegi kadar olur ve bir nevʿi cevz-i bevvâ kadar [6] olur, ammâ müselles 
şekl olur. Ve bir nevʿine hîl derler, cümlesinden tuʿmı acıcadur, [7] issi od gibi olur, 
kabugınun içerüsinün dâneleri siyâh olur [8] ammâ kabugı ak olur. Tabîʿatı ikinci 
derece âhirinde ve üçünci derece evvelinde hâr u yâbisdür [9] ve baʿzılar harâret ve 
yübûseti iʿtidâlledür demişler. Kuvvet-i evvelîsi ciger agrısına [10] ve sovuk cigere ve 
sarʿa dahı nâfiʿdür. Erbiyâsûs kavli üzere eski ciger agrısına [11] ve süddesine kebere 
köki ve enîsûn ile berâber kurslar edüp yedi gün birbiri [12] ardınca bir dirhem 
mikdârın sirkencübîn ile içseler nâfiʿdür. Teyâdûk kavli [13] üzere bögrek taşları içün 

1513 N. شوسيما
1514 N. قوريا
1515 N. تهبل بّوا
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iskûlûfenderyûn ve ʿasel ile içseler taşları [14] kırar. İshak kavli üzere sarʿa ve bayıl-
maga müfîddür, ammâ sahk edüp aksırınca burnına [15] üfürseler gâyet nâfiʿdür ve 
sovuk baş agrılarına dahı münâsibdür. [16] İbni Baytâr kavli üzere hazmı kavî eder, 
gönül dönmesine ve kusmasına [17] fâʾide eder Eger çöpi ve kabugıyla içseler gerü 
bu fâʾideyi eder. Hıyâr tohmıyla günde [18] iki dirhemin berâber karışdurup siken-
cübîn ile içseler uçuga ve bayılmasına [19] müfîddür. Küçük kâkulenün lutfı vardur, 
gögüsde ve miʿdede ve bogazda [20] olan yaşları giderür ve hazmı kavî eder ve agız 
kokusına ve şarâb ve [21] sogan ve sarmısak ve pırasa kokularına gâyet muvâfıkdur. 
Takvîmü’l-Edviye kavli [22] üzere mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, ziyâdesi öykene ve 
âlât-ı nefese ziyân eder, [23] illâ bakla ve şeker ıslâh eder. Büyük kâkulenün bedeli bir 
buçuk kendü kadar küçük [24] kâkuledür ve baʿzılar yarım kadarı kebâbe ve yarım 
kadarı karanfildür. Küçük kâkulenün [25] bedeli kendü kadar karanfildür. Takvîm 
kavli üzere cigere zarar eder, illâ tabâşîr ıslâh eder [334b] [1] ve bedeli kebâbe ve 
sünbüldür. Kâkule kayʾı ve fuvâkı menʿ eder ve toprak yiyen oglancıklar toprakdan 
[2] irkilürler ve bevli imsâk eder, kalbe kuvvet ve ferah verür ve diş agrısına [3] nâfiʿ-
dür ve duhânını ʿavrat buhûr eylese oglanı düşürür.

Kâkulî: Hummâz derler [4] çogana benzer bir otdur Türkî; kullâm ʿArabî; antât 
kâkulî ʿİbrî; kâker Fârisî; kâkulâ [5] Süryânî; ûrdefyûn Rûmî; merûsîmûn Yûnânî; 
efrûferkâ1517 Süryânî; kâkulî [6] Fârisî; efernûs1518 Afrîkî; fûlûs ʿAcemî-yi Magrib; 
keşmelah1519 ehl-i Basra. Kâkulî dedükleri [7] ot hummâz cinsidür. Anı kurıdup süd 
ile yerler. Yapragı tere yapragına benzer, [8] tuzlu olur ve ekşi gibidür, çogana ben-
zer ve baʿzılar çogan nevʿindendür derler, [9] tohmı kara çörek otı gibidür. Kâkule 
ki ana kullâm derler ve hummâz kökine uşnân derler [10] ve milâh derler, bunlar 
birbirine benzer ammâ azacık tefâvütleri dahı vardur. Kâkulînün tabîʿatı [11] ʿÎsâ 
kavli üzere evvel derecede hâr u yâbisdür. Gegirmegi menʿ eder, sarı suyı [12] ve 
istiskâyı ishâl eder. Bukrât kavli üzere bunun ʿusâresinden yarım [13] rıtl kadarın 
azacık şekerü’l-ʿuşer ile içüreler. Dîskûrîdûs kavli üzere [14] ʿusr-ı bevle nâfiʿdür ve 
eger ölmiş ve eger diri oglancıgı çıkarur, ziyâde yeseler hayz [15] indürür, meselâ 
suyından elli dirhem kadarı hayz akıdur ve istiskâyı ve sarı [16] suyı ishâl eder. Ebû 
Cerîh kavli üzere bunun ʿusâresi yaramaz balgamî ahlâtdan [17] bedeni tenkıye eder 
ve istiskâ ibtidâsına nâfiʿdür. İbni Baytâr kavli üzere süstlige [18] ve ciger hastalıgına 
fâʾide eder. Eger suyından seksan dirhemin on dirhem şeker ile [19] içseler bevli 
yüride ve ʿusrü’l-bevle fâʾide ede ve menîyi ziyâde ede ve sarı su [20] ishâl ede. Mu-
hammed Temîmî kavli üzere bunun suyını çig balla içseler karın [21] şişine ve ciger 

1517 N. افروفركا
1518 N. افرنوس
1519 N. كشملح
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zaʿfına ki isitmeden miʿdede rutûbet ʿârız olsa gâyet [22] müfîddür, südi ve bevli 
idrâr eder. Elli dirhem suyı bunun mikdâr-ı şerbetidür, [23] ziyâde içseler ahşâya zaʿf 
verür, illâ enberbâris ʿusâresi ıslâh eder. [24] İhtiyârâtda ve Habeş bin Hasan kavli 
üzere bu otun ʿusâresine kızıl [25] şeker ve leblâb ve şâhtere katup içmek evlâdur. 
Sâhib-i Takvîm kavli üzere [335a] [1] ahşâya muzırdur, illâ küşût ıslâh eder. Bunun 
bedeli îrsâdur.

Kâh tîkî1520: [2] Kerkes tırnagı derler bir otdur. Zufrü’n-nesr deyü zı bâbında zikr 
olınmışdur. [3]

Kâmliyûn1521-ı ebyâz: [Kenger dikeni Türkî, Fârisîde dahı kenger derler, Fârisî; 
kâmliyûn aspora Rûmî; kâmliyûn albûm Lâtîn; ayrûdet1522 Nemse Mâcar; kâraz-
nîtûr1523 İspânya; kârlîne Fırânca. Bir nevʿi dahı vardur. ʿArab’da ana kâmliyûn-ı 
esved derler. Tabîʿatları ve fiʿli dahı aynı olmakla ikisinün dahı nefʿi ve hâssası bir 
yerde yazıldı. Bu nevʿinün başı büyük ve agzı açuk olur ve katı çok uzun olmaz. 
Başını kesüp südini alurlar, sakız eder.

Kâmliyûn-ı esved]: Kara kenger dikeni Türkî; kenger-i siyâh Fârisî; kâmliyûn 
mâvros Rûmî; [4] kâmliyûn nîgrô Lâtîn; kârzûtine Fırânca; kârlîtîne nîgrûm Fırân-
ca; kârazûnitûz [5] nîgrôs İspânya. Bu nevʿ kenger dikeni kâmetlü olur, ammâ başı 
büyük olmaz, [6] çiçekleri erguvânî olur, çok olur. Ve kenger-i siyâhun bir nevʿi dahı 
vardur, [7] kâmeti uzun olur ve başı bir olur ve büyük olur, cümlesi musavver kitâb-
da [8] sürhle yazılan 14 rakamda görile. Bir kökinden çıkar bir dikende birkaç baş 
olur [9] ammâ ebyâz nevʿi yalınuz bir olur, harşef  gibi olur, nihâyet agzı açık olur. 
[10] Bunlarun sakızını çigneseler başdan balgam indürür ve diş diplerini muhkem 
eder [11] ve eger bunun dikenini tâze iken cümle yaprakları ile bişürüp nıkrîsün [12] 
her kankı nevʿi olursa, tılâ edüp bir gece şöylece tursa ertesi evrâmını [13] ve agrısını 
sâkin eder, meger dahı yukarıdan mâdde inmek üzere ola. Eger ibtidâlarında [14] ise 
sabr edeler, tamâm mâdde inüp nıkrîs gibi humret verdükde bu otı [15] kaynadup 
uralar.

Kâmelyûn: Havâdan gıdâ alur bir agzı açık kelerdür. Baʿzılar [16] bûkalemûn 
dedükleridür derler, zîrâ Lâtîn kitâblarında Dîskûrîdûs’dan ve [17] Câlînûs’dan nakl 
eder ki bu hayvânı kankı reng üzerine kosalar kendüsi [18] dahı ol rengde olur. Eger 
bu kelerün sag gözini diri iken çıkardup keçi [19] südi karışdurup gözde olan zafere 
dedükleri aklık ʿilletine zımâd eyleseler [20] nâfiʿdür. Eger dilini ʿavrat götürse âsân 

1520 N. قاه طيقى
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togura. Eger bu kelerün etini yagıla kıllara [21] sürseler kılları döker. Eger bunun 
zehresini yaʿnî ödini göze yaku eyleseler [22] harâretin giderür.

Kânıset: Kursakdur Türkî; seng-dâne Fârisî; kânısâ1524 Süryânî; [23] kaliyâ Rûmî; 
şaʿrsîmûn1525 Yûnânî; nûsa cümle Efrencî. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere cümle [24] 
kursaklardan ördek kursagı yegdür, aʿlâsı semüz olmakdur. Câlînûs kavli [25] üzere 
cidden galîzdür. İbni Mâseveyh kavli üzere eger kursagun içerü derisini [335b] [1] 
kurudup içseler miʿde agzına müfîddür.

Kânısetü’d-decâc ve’d-düyûk: Tavuk ve [2] horôs kursaklarıdur. Fârisîde 
seng-dâne-i murg-ı hâne-gî derler ve horôs [3] derler. Ördekden sonra tavuk ve 
horôs kursagı yegdür. Eger horôsun kursagınun [4] iç derisini kurudup içseler miʿde-
ye ve miʿde agzına fâʾide eder ve bunlarun kursaklarınun [5] gıdâsı mutavassıtadur 
yaʿnî kem ve katı eyü degildür ve geç hazm olur.

Kânısetü’l-hubârâ: Avlanmış [6] toy kuşı kursagıdur. Fârisîde seng-dâne-i cerz 
derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. [7] Gözde olan âsâr-ı karîneye cilâ verür ve göze inen 
suyı tahlîl eder.

Kânısetü’l-kutât: [8] Bagırtlak kuşı kursagıdur. Fârisîde seng-dâne-i hâr derler. 
Bunun [9] kursagınun tabîʿatı hâr u yâbisdür ve galîzdür, yerakân tevellüd etdürür 
ve hazm [10] olmaz, cümle kursaklardan bu yaramazdur. Cümle kursaklarun dahı 
hazm ve inhidârı geçdür, [11] ammâ dârçînî ve fülfül ıslâh eder. Ve cümleden semiz 
ördek kursagı yegdür, andan [12] semüz tavuk ve horôs kursakları yegdür ve toy 
kuşınun kursagı göze [13] nâfiʿdür, nete ki zikr olındı.

Kâtile-i ebîh: Baban öldüren derler ve baʿzılar koca yemişidür [14] derler, ammâ 
baʿîddür derler. Bedeksân ve bedikşân ve keffü’l-kelb dahı derler. Tabîʿatı [15] hâr u 
yâbisdür, ziyâde olan sancuya nâfiʿdür. Yûnânî lisânında ʿalvî ʿatlab1526 [16] derler ve 
kutlub dahı derler, kaf  bâbında kutlub deyü zikr olınur ve be bâbında [17] bedeksân 
deyü zikr olınmışdur. Ammâ baʿzılar kâtil ise bir küçük otdur derler ve bedeksân 
[18] gayrıdur derler.

Kâkûm: Kakum dedükleri cânavardur ki kürki olur. Fe bâbında ferv deyü [19] 
kürkler esnâfı tafsîl olındukda bu dahı zikr olındı.

Kâk: Küçük kargadur. Gayın bâbında [20] gurâb deyü envâʿı zikr olındı.

Kâr: Kîr dahı derler. Mülemmaʿ bir zift gibidür, kibrît [21] ve zift ve katrân tabîʿa-
tındadur derler. ʿIrâk vilâyetinde sularun içinde çıkar, siyâhdur [22] ve keskin râyi-

1524 N. قانصا
1525 N. شعرسيمون
1526 N. علوى عطلب
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haludur, ammâ râyihası çirkin degildür, kuvveti otuz yıl bâkîdür. Şeyh [23] Dâvud 
kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür, sadrı ve dimâgı ıslâh eder. [24] 
Yelmeşik ahlâtı tahlîl eder ve dil agırlıgın giderür ve miʿde ve lisse fesâdın hoş [25] 
eder ve talakı ve istiskâyı menʿ eder ve taʿâm ve havâ tagyîrine ve tâʿûna müfîddür 
ve kurusından [336a] [1] yagı dahı nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür, 
ziyâdesi kurûh-ı mesâneye muzırdur, [2] illâ luʿâbât ve sumûg ıslâh eder. Bunun 
bedeli kafrü’l-yehûddur, kâtrâfâtar1527 dahı derler. [3] Şeyh Dâvud kavli üzere iki 
kardaş kanıdur. Dal bâbında demü’l-ahaveyn deyü zikr [4] olındı.

Kâtre: Erimiş bakıra derler ve taktîr eyledükleri her nesnenün suyına yaʿnî inbîh-
den [5] çıkan suya taktîr olmış su derler ammâ bakırun tasʿîdi gayrıdur, bu degildür.

Kâtilü’l-kelb: [6] Gücle büken derler, Fârisîde ezârâkî derler. Kuvvetinden kelbi 
öldürür, eger âdem bunı [7] çok yese evvel ruʿâf  ve nefs-i dem îrâs eder. Eger çok 
yemiş olsalar [8] âdemi dahı öldürür derler, ammâ baʿzılar bunı keyf  yerine yerler. 
Bu ot hâ bâbında [9] hânıku’l-kelb deyü zikr olınmışdur ve elif  bâbında ezârâkî 
deyü dahı tafsîl olındı [10]

Kâtilü’z-ziʾb: Koca yemişidür derler, kurd öldüren derler. Hı bâbında zikr olındı, 
[11] Ammâ bu ot Lâtîn kitâblarında koca yemişidür derler. Hâmı ziyâde kâbızdur, 
olmışınun [12] kabzı azdur. Eger bunun suyını inbîhden çıkarup yaʿnî taktîr edüp 
iyyel nâm [13] keçi geyigi yüreginden çıkan pân-zehr ile tâʿûnun marazına dahı zâhir 
olmadan içürseler [14] gâyet nâfiʿdür. Câlînûs kavli üzere müfsid-i miʿdedür ve sudâʿ 
îrâs eder. [15] Bunun yemişinden çok yemeyeler.

Kâtilü’n-nahl: Nîlûfer derler. Nun bâbında nîlûfer deyü zikr. [16]

Kâtil nefsihi: Uşak derler, samg nevʿindendür. Elif  bâbında uşak deyü zikr olındı. [17]

Kâtilü’l-ʿalak: Sülük otı derler, anâgâlûs nevʿindendür, meselâ ol otun dişisidür 
[18] ve çiçegi gök olan nevʿidür. Elif  bâbında âzânü’l-fâr deyü zikr olınmışdur. [19]

Kâtilü’n-nimr: Hı bâbında hânıku’n-nimr deyü zikr olınmışdur.

Kâre: Farâsiyûna benzer bir otdur. Sîn [20] bâbında setâhîs deyü zikr olındı.

Kâtûn: Nûşâdır derler. Elif  bâbında ermînâ [21] ve nun bâbında nûşâdır deyü zikr 
olınur.

Kâtil-i ehya: İt hâyası derler, husyetü’l-kelb [22] dahı derler. İki zeytûn dânesi gibi bir 
yerde iki kökdür, bir dânesi semüz ve biri arıkdur. [23] İhtiyârât kavli üzere her sene 
arık köki semüz ve semüz köki arık olur. Hâ bâbında [24] husyetü’l-kelb zikr olınmışdur.

1527 N. قاطرافاطر
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Kâkiyâ: Akâkıyâ derler. Elif  bâbında akâkıyâ deyü zikr olınmışdur. [25]

Kâvend: Bir kuşun yagıdur. Bu yag iç yagına benzer bir yagdur, Hind’den ve 
Yemen’den ve Habeş’den [336b] [1] gelür. Fârisîde pîh-i kâvendî ve Şîrâz etrâfında 
şîrhel derler bir yagdur. [2] Tabîʿatı hârdur, sovuk ʿilletlerine ve sovuk aʿzâyı yagla-
salar gâyet müfîddür ve bir dirhemin [3] içseler eski ve sovuk öksürüge nâfiʿdür ve 
sovuk almış aʿzâyı yaglasalar gâyet [4] müfîddür ve sovuk ve tonmış aʿzâya müfîddür. 
Sâhib-i Câmiʿ kavli üzere bu yagun [5] otı sadef  gibi bir otun tohmıdur, degirmende 
hurde edüp yagın alurlar ve tondururlar. [6] İbni Baytâr kavli üzere sovuk agrılara 
ve sinirlere ve arka agrılarına sürseler müfîddür. [7]

Karâsiyâ: Kirâzdur. Karâsiyâ deyü henüz zikr olınur.

Kâsvâ: Noktalı lâle derler bir otdur. [8] Yapragı ve çiçegi uzun olur ve çiçeginün 
içinde beyâz noktaları olur. Rûm ve [9] Lâtîn buna şîres1528 derler ve ehl-i dükkânî 
ispâkûla fenzâ1529 derler. Mâcar ve Nemse vântelûs [10] derler ve İspânyalular yerpô 
ispâzânyâl1530 derler. Mâcar ve Nemse ve Fırâncada galâyâvel sâvej1531 [11] derler. 
Eger bunun yapragını başda olan yaralara ve kemük kırılan yerlere zımâd [12] olınsa 
nâfiʿdür. Câlînûs ve Dîskûrîdûs ve Mâtyôl kavli üzere eger sirke [13] ile ciger üzerine 
yaku olınsa harâretin giderür ve tohmı şarâbla içseler habs-i bevli gâyet [14] idrâr 
eder ve sirke ile talaka ursalar talakı tahlîl eder.

Kât: Yemen’de olur [15] bir yaprakdur. Cebel-i sabr derler bir tagda olur. Üç nevʿ 
olur, aʿlâsı müberrih dedükleri [16] nevʿidür. Bu nevʿinün yapragı sâʾir nevʿinün 
yapragından hurderek olur. Koca [17] yemişi yapragı gibi kızılca şekl olur ve ekser 
tâze şâhları olur, ol vilâyet [18] halkı tâze şâhların alup istiʿmâl ederler. Ve bir nevʿi 
dahı Yemen vilâyetinün [19] yayla şeklinde olan nevâhîsinde olur, meselâ tohma 
gelmiş mârul kadar olur. Ve [20] bir nevʿi dahı olur, bu nevʿine benzer. Üç nevʿinün 
dahı keyfi olur ve ferah ve mesti olur [21] ve ol vilâyet âdemleri kat kat kişiyi baʿzı 
mertebeye ergürür derler. Suʾâl [22] eyledük kim bu sözi niçün böyle derler. Dediler 
ki ferah ve keyfinden uyhuyı katʿ eder [23] ve aslen zaʿf  ve yaramaz derler, gecelerde 
ʿibâdet edüp uyumazlar merâtibe vâsıl [24] olur derler. Tâzesinün tabîʿatı hâr u ratb-
dur dediler, kurusınun tabîʿatı hâr [25] u yâbisdür, dediler. Sovuk geçmiş kimesnelere 
kurusın kahve ile içürseler gâyet [337a] [1] nâfiʿdür.

Kât pân: Çây derler bir yaprakdur. Ekser ekâbir kahveye katarlar, müferrihdür 
ve [2] nevʿen keyf  ve ferah verür hâli vardur. Sinâ-yı mekkî yapragına benzer. Cim 

1528 N. شيرس
1529 N. اسپاقوله فنزا
1530 N. يرپو اسپازانيال
1531 N. قالياول ساوژ

698 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



bâbında çây deyü [3] ve be bâbında bân deyü zikr olınmışdur. Ve baʿzılar bunı 
fûfel nâm yemişün yapragıdur [4] dediler, fe bâbında fûfel zikr olındukda beyân 
olınmışdur. Ammâ asıl esahh rivâyet [5] budur ki kât bir başka yaprakdur. Ehl-i 
Mekke çok istiʿmâl ederler ve bân dedükleri [6] bâdiyânâ-yı hıtâyîdür, be bâbında 
ihtilâfı ile zikr olındı. Ve çây dahı sinâ-yı mekkîye benzer [7] bir yaprakdur, cim 
bâbında zikr olındı.

Kabîc: Keklik kuşıdur Türkî; hacel ʿArabî; [8] yaʿkûb ʿArabî; kepk Fârisî; çagalâ1532 
Süryânî; perdikas Rûmî; sâgîbûn [9] Yûnânî; pernîc cümle Efrencî; decâc-ı berr 
ʿArabî, Hayâtü’l-Hayevân. Keklik aʿlâsı semüz ve yabânda [10] gezer olmakdur, 
lâbüdd vahşîlerde evde beslenen kuşlardan yabânda gezen yegdür. [11] Keklik ku-
şınun erkegine yaʿkûb ve hacel derler, dişisine kabîc derler. İshak [12] kavli üzere 
tabîʿatı hârdur ve rutûbeti dahı vardur. İbni Sînâ kavli üzere [13] bunun eti çil kuşı 
eti gibidür. Bu ikisinün eti etlerün aʿlâsıdur, [14] bedeni semürdür ve istiskâya dahı 
nâfiʿdür. İbni Mâseveyh kavli üzere bunun [15] eti tez hazm olur, miʿdeye dahı çil eti 
ve keklik eti nâfiʿdür ve şehvet-i bâhı [16] ziyâde eder ve hastalıkdan kalkmışlara nâ-
fiʿlerdür, sâlih kan tevellüd etdürür. İhtiyârât [17] kavli üzere eger beynisinün yarım 
miskâlin şarâb-ı sırfle içseler yerakân içün [18] müfîddür ve keklik cigeri issidür, ya-
rım miskâli sarʿa nâfiʿdür. Eger ödini göze [19] çekseler göz karanusına ve tumanına 
nâfiʿdür ve her ay buruna çekseler zihni ziyâde [20] eder ve göze kuvvet verür. Eger 
ödini delüksiz incü ile ve ol kadar misk ile sahk [21] edüp kühl eyleseler göz aklıgına 
ve gussaya ve uyuza nâfiʿdür. Eger yumurdasını [22] ʿunsul sirkesiyle ezüp içseler 
sancuya ve cümle yürek agrılarına nâfiʿdür. Eger [23] bunı çok yeseler sıklet verür, 
illâ herîseler ve mazûzlar ıslâh eder. Eger bunı kebâb [24] bişürmek dilerlerse tamâm 
tügini ve içerüsini dahı pâk etdükden sonra issi [25] ocak küli içine gömeler, fi’l-hâl 
şişer ve kabarur, iki evvelki kadar olup andan sonra [337b] [1] şîşde kebâb edeler. 
Kebâbı tez bişürüp ve dahı latîf  olur.

Katt: [2] Kurı yoncadur. Fısfısa deyü fe bâbında ve ratbe deyü tâzesi re bâbında 
zikr olınmışdur. [3]

Kubbere: Çökük dedükleri kuşa ve ʿinde’l-baʿz keklik kuşına derler ve [4] ashâb-ı 
lugât turgay kuşıdur demişler ve çekirge kuşıdur demişler. ʿAcâyib-i Mahlûkât [5] 
sâhibi bu kuşı ibiklü kuşıdur der. Eti kûlınca nâfiʿdür. Bu kuş alaca ve ibiklü [6] 
kuşdur. Ber-fasıl her tarafına bakup başın sallar ve baʿzılar agaçları dahı [7] burnıyla 
kakalar derler.

Katâd: Kesîrâ aldukları dikendür. İbni Baytâr kavli üzere [8] şevkü’d-hadîde derler, 
Şîrâz’da rekem derler. Bunun dikenini yakarlar ve çöpini soyarlar. [9] Tabîʿatı hâr u 
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ratbdur. Öksürüge ve öyken yarasına nâfiʿdür ve samgınun menfaʿati [10] kef  bâbın-
da kesîrâ deyü zikr olınur.

Kıssâʾ-ı bôstânî: Uzun hıyârdur. Küçük [11] hıyâr deyü hı bâbında zikr olınmışdur 
Türkî; kuşʿur ʿArabî; fakkûs ʿArabî; şenhıyâr Fârisî; [12] ʿacûr ʿArabî, Fârisî; hıyâr-ı 
derâhim ʿArabî ve Fârisî; taʿrûz ehl-i Bagdâd; hıyâr-ı bârîk [13] Fârisî; yûsînî1533 Sür-
yânî; mâkârî angûrî Rûmî; kayûtmeşûn Yûnânî; sakîs [14] Yûnânî; kendûr Kürd-i 
berrî; kasvâhîm1534 ʿİbrî; angûriya mâkrîs Rûmî; ravzâ1535 [15] Süryânî; âʿşîm Ber-
berî; kûkûmerân Mâcar, Nemse; kûkûmer sâtiyûs [16] Lâtîn; kôgômerô İspânya; 
kôkômre Fırânca; fekûn kasût1536 ʿİbrî. Uzun [17] hıyârun aʿlâsı Nişâbûrî ve tâze 
olmakdur. Her meyvenün maʿlûmdur ki bir yere [18] nisbeti vardur yaʿnî bir vilâyete 
mensûbdur, meselâ tût-ı şâmî derler, buna [19] dahı hıyâr-ı nişâbûrî derler. Tabîʿatı 
Mâsercûye kavli üzere ikinci derecede bârid [20] u ratbdur ve İhtiyârât kavli üzere 
üçüncide bârid ü ratbdur. Kuvvet-i evvelîsi [21] bevli idrâr eder ve eski isitmelere ve 
harârete nefʿ verür. Bukrât ve Râzî kavilleri [22] üzere harâreti sögündürür ve ʿataşı 
giderür, bevli idrâr eder, issimiʿdelere muvâfıkdur. [23] Eger kökini ʿasel ile içseler 
azacık kusdurur. Mesîh kavli üzere dahı idrâr eder [24] ve telyîni vardur, zeker ve 
mesâne agrılarına fâʾidesi vardur. İshak kavli üzere [25] yapragı balgamî kurdeşenine 
ursalar müfîddür. Eger bu nevʿi hıyârı çok yeseler [338a] [1] kimüsi yaramazdur, 
câʾiz ki isitme getüre, husûsan üstine su içeler ya miʿdeye [2] agrı getürür. Bunun 
zararın ya tuz ya ʿasel veyâ siyâh üzüm yâ nân-hâh [3] yâhûd sâʾir efâviye yaʿnî issi 
otlar yiyeler ve sikencübîn dahı câʾizdür, ammâ sikencübîn, [4] kavun ve küçük hıyâr 
ardınca yeseler dahı münâsibdür. Büyük hıyâr anlardan [5] sakîldür. Râzî kavli üze-
re dahı bunun sıkleti küçük hıyârdan ziyâdedür [6] ve yüregi dahı şişirür ve sovuk 
mizâclulara gâyet yaramazdur. Çok yemeyeler ve üzerine [7] kemmûnî cevârişler ve 
kuvvetlü ve sarf  şarâb ve issi otla bişmiş müselles [8] içeler. Ammâ bunları dahı çok 
içmeyeler tâ ki ol yedügi hıyâr hazma karîb ola. Andan [9] içseler lâ-beʾsdür, cümle 
yaş meyvelere ve üzüm üstine dahı tezcek [10] şarâb ve müselles içmeyeler zîrâ sancu 
getürür. Bunun bedeli oldur ki küçük [11] hıyâr ve büyük hıyâr ve tâze nâ-resîde 
kavun birbirlerine bedeldür ve tohumları dahı [12] bedeldür, çok farkı yokdur.

Kıssâʾ-ı bôstânî-yi sagîr: Küçük hıyâr. İbtidâ yetişür [13] yeşil hıyârdur ki kabu-
gını alnına yapışdursalar safrâ galebesini ve sudâʿı giderür [14] derler. Hı bâbında 
hıyâr deyü zikr olındı ve henüz kased deyü dahı zikr olınur.

1533 N. يوصينى
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Kased: [15] Küçük hıyârdur. Kıssâʾ-ı bôstânî-yi sagîr deyü henüz zikr olındı ve hı 
bâbında [16] hıyâr deyü zikr olınmışdur.

Kıssâʾü’l-hımâr: Eşek hıyârıdur Türkî; karga düglegi dahı derler [17] Türkî; 
acı düglek ve cırt atan Türkî; harâb yerlerde olur Türkî; ʿalkam Berber; [18] kıs-
sâʾü’l-berrî ʿArabî; hıyâr-zeh-i sefîd Fârisî; har-ı hıyâr Fârisî; katûnâd berrînâ1537 
Süryânî; [19] sekûz Rûmî; sekûsînâ Yûnânî; asfora âgûyû Yûnânî; es-sâb ʿArabî; 
kender [20] Süryânî; alkîdûs1538 Lâtîn; agşîm agyûn Berberî; agriyâ angûrî Rûmî; 
[21] kûkûmen anliyûs1539 Lâtîn; velder kûkûmî1540 Nemse, Mâcar; kûkurmî liyûs 
amâzgôs1541 [22] İspânya; kûkûmere sâvejâ Efrânce. Bunun yemişinün ʿusâresine [23] 
atriyûn derler, Rûmî ve Lâtînler alâteryû1542 derler. Yapragı fakkûs yapragına ben-
zer, [24] haşîn ve dikenlüce gibidür, çiçegi beyâz olur. Yemişi küçük fakkûs ve küçük 
[25] kavun gibice olur, evvel beyâz olur ve üzeri pıtraklu dikenlü gibi olur, tuʿmı 
gâyet [338b] [1] acıdur, kâmil oldugı vakit koparsalar baʿzısı delüce fişek gibi oynar. 
[2] Bunun ʿusâresin alurlar, yaz âhirinde kâmil oldukda koparurlar ve ʿusâresin [3] 
bezden geçirüp ve tahta gibi kurslar edüp güneşde pâre pâre müncemid edeler. 
Baʿzılar [4] iki defʿa sahk edüp âteşde yâhûd güneşde kurudurlar, kurslar ederler. 
[5] Tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere üçünci derecede hâr u yâbisdür. Baʿzılar harâreti 
[6] ikinci derecededür dediler. Fûles kavli üzere üçünci derecede hâr u yâbisdür, [7] 
latîf  ve muhallildür. Kökinün ve yemişinün ve ʿusâresinün cilâsı vardur. ʿUsâresi [8] 
yerakâna nâfiʿdür ve bir dirhemi huknelere baʿzı münâsib devâ ile bile korlar, gâyet 
[9] nâfiʿdür ve eger kökini kaynadup suyın mazmaza eyleseler balgamî, müncemid 
olmış şişleri [10] giderür ve eger samgü’l-butm ile yaralara kosalar yaramaz etlerin 
giderüp onıldur [11] ve sirke ile nıkrîse sürseler giderür ve agızda mazmaza eyleseler 
balgamî, müncemid olmış [12] şişleri giderür ve diş agrıların giderür ve eger kurusını 
dögüp yara [13] olmış behaka ve demregüye sürseler giderür. Eger alnına sürseler 
sudâʿı giderür ve kulaga [14] tamzursalar nâfiʿdür ve eski zeyt veyâhûd sıgır ödi ile 
bogaz altına yaku [15] edüp yâhûd sürseler bogaz agrılarınun envâʿına ve hunnâka 
nâfiʿdür. Eger [16] bunun hiddetini alur edviye ile içseler galîz hâm balgam ishâl eder 
ve yanmış [17] sevdâ ve sarı su ishâl eder. Bunun münâsib edviyesi sabr ve büyük 
[18] kantariyûn ve sûrıncân ve bûzîdân ve kemâfîtûs ve kust ve mürr ve zaʿferân ve 
[19] câvşîr ve sebkînec ve mukl ve türbüd-i hindî tuz ve habbü’l-belesândur. Bun-

1537 N. قطوناد بّرينا
1538 N. الكيدوس
1539 N. قوقومن انليوس
1540 N. ولدر قوقومى
1541 N. قوقرمى ليوس امازغوس
1542 N. االتريو
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larun [20] her kankısı ile olursa olsun içüp yalınuz içmemek gerekdür. Bunlardan 
gayrı [21] mafâsıl agrılarına ve nıkrîse ve kûlunca ve lakve ve husûr-ı dest ü pâ yaʿnî 
el [22] ayak tutmamaga ki kötürüm derler ve sevdâvî emrâza sakınalar, hiddetlü 
otlar ile [23] vermeyeler. Meselâ sakmûniyâ yaʿnî mahmûde ve şahm-ı hanzal ile 
vermeyeler zîrâ öykene muzırdur, [24] illâ samg-ı ʿarabî ve tîn-i ermenî ve nişâsta 
ıslâh eder. İshak kavli üzere bunun [25] yagın alurlar, meselâ suyına zeyt yagı katup 
güneşe yâhûd âteşde ederler, [339a] [1] su gider yag kalur. Ol yagı sovuk aʿzâya 
ve kelef  gibilere ve eserlere sürseler [2] giderür ve kulak gürüldüsine ve sagırlıgına 
kulaga tamzuralar giderür. Şerîf  [3] kavli üzere bunun ve yapragınun bişmiş suyını 
içseler cüzâm ʿilletine nefʿ verür. [4] Eger kökini sahk edüp kulak tozı şişlerine ur-
salar giderür ve yagını [5] mafâsıl agrılarına sürseler ve yeseler nâfiʿdür. Yagınun 
mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. [6] ʿUsâresi ekser unla yuvalak edüp yiyeler, hâm hılt 
ve yelmeşik balgamı çıkarur [7] ve zîku’n-nefese dahı muvâfıkdur ve eger huknelere 
kosalar arka agrılarına müfîddür [8] lâkin huknede muhâlifdür câʾiz ki sahc getüre 
ve kan akıda. Eger hukneye komak lâzım [9] gelürse bir dirhemden bir miskâle dek 
muvâfık edviye ile koyalar. İbni Baytâr kavli [10] üzere eger kökinden altmış dirhem 
mikdârın sekiz yüz dirhem şarâba katsalar [11] ve her sabâh bir fincân-ı kâmil kadar 
istiskâ olanlara içürseler müfîddür ve ʿavratlar [12] şâf  gibi kökini götürse hayzı yü-
ride, ammâ oglancıgı öldürür ve düşürür. [13] Eger kökini ve eger yapragını ve eger 
yemişini bişürmek lâzım gelürse kettân tohmı ve şîr-hışt [14] ile bişürmek evlâdur ki 
hiddeti gide ve bunı müshil otlara yardım içün katalar, [15] bir dânk kifâyet eder ve 
her zamân ʿusâresin veyâhûd bununla ʿilâc oldukda [16] ya kusdurup veyâhûd gayrı 
yüzden ıztırâb verürse arpa bulamacı [17] yedüreler. İbni Baytâr kavli üzere bunun 
ʿusâresin eger burna tamzursalar [18] eski baş agrısına fâʾide eder ve diş agrısıyçün 
agızda tutsalar bâdem [19] yagıyla ve sirke ile bişürüp agızda tutalar. Takvîmü’l-Ed-
viye kavli üzere [20] bunun öykene ve gögse zararı vardur, illâ bûrak ve samg-ı ʿarabî 
ve kesîrâ ıslâh eder. [21] Sâhib-i Takvîm kavli üzere cigere zarar eder, illâ gül ve samg 
ıslâh eder. Bunun bedeli [22] mâhûdânedür.

Kıssâʾü’n-neʿâm: Ebû cehil karpuzı derler. Hâ bâbında hanzal deyü zikr olın-
mışdur. [23]

Kıssâʾü’l-hayye: Sâhib-i Câmiʿ kavli üzere zerâvend-i tavîldür. Sâhib-i Minhâc 
kavli [24] üzere küçük hanzaldur yaʿnî hanzalun küçigidür. İkisi dahı zikr olınmışdur [25]

Kıssâʾ-ı hindî: Hıyârşenbedür. Hı bâbında hıyârşenber deyü zikr olınmışdur. [339b] [1]

Kıssâʾ-ı hindî-yi berrî: Be bâbında büll deyü zikr olınmışdur.

Kıcı: Yabân hardalıdur, Türkçe dahı [2] kıcı derler. Lâm bâbında lebsân deyü zikr 
olınur.
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Kadîd: Kak eti Türkî; lahmü’l-müceffif  ʿArabî; [3] gûşt-ı huşk Fârisî; iksirô kıreyâs 
Rûmî; kârnî şûttô cümle Efrencî. [4] Kuru et, bastırmadan ve tuzlanmış etden 
yegdür, ammâ semüz hayvândan ve koyundan [5] oldugı vakit eyü olur. Ve kak 
dedükleri etün harâreti tuzlu etden [6] azdur ve bedeni semürdir ve istiskâsı olanlara 
nâfiʿdür ve her-bâr bastırma [7] ve eger kak etlerini sirke ile menkûʿ edeler ki taʿtişi 
az kala ve hâdis [8] agrıları bâtıl ede, ammâ az yemek gerekdür, zîrâ baʿzı sıkleti var-
dur, sevdâvî [9] mizâclular sakınalar ve üzerine hazm etdürici nesne içeler. Ve kadîd 
deyü yalınuz [10] ete demezler, cümle kurı olanlara meselâ nebâtâta ve lühûme dahı 
ıtlâk olınur.

Kadamiyâ: [11] Kılîmiyâ derler, iklîmiyâ deyü elif  bâbında zikr olındı ve kılîmiyâ 
deyü henüz zikr olınur. [12]

Kaddân: Pireye derler. Be bâbında berâgîs deyü zikr olındı. Ve saça ve sakala [13] 
düşen kene dedükleri böcege dahı derler. Eger bu hayvân saça ve sakala düşse [14] 
ölmiş cîve süreler öldürür, giderür. Ve hayvâna düşen keneye dahı derler. [15] Ku-
rusın götürse hummâ-yı rubʿı zâʾil eder. Ve bu nevʿ keneye Fârisîde [16] nebe derler.

Kıdah-ı meryem: Hayyü’l-ʿâlemün bir nevʿidür, yapragı küçük olur. Kûtûlîdûn 
[17] deyü zikr olınmışdur.

Kıdâh: Yaş yoncadur. Ratbe deyü zikr olındı.

Karʿ: Kabakdur [18] Türkî; dübbâ ʿArabî; kedû Fârisî; kavâ Süryânî; kôlôkişî Rûmî; 
karûkâ Yûnânî; [19] kolôkinşiyâ Yûnânî; dökaraʿym1543 ʿ İbrî; kikrîte1544 Firencî; sîrek1545 
Süryânî; yâcîb [20] Berberiyye; bûbere kalkâsa1546 Lâtin; kûkûrbîtâ Lâtîn; kôrbus 
Mâcar, Nemse; [21] kâlâbâsâ İspânya; ûne kûharca1547 Firence; kûkûce cümle Ef-
rencî; dâlâʿat ʿİbrî; [22] dâlûʿîn ʿİbrî; karâ Süryânî. Kabagun aʿlâsı tâze yeşildür ve 
tatlu su [23] kabagı olmakdur. Yaz kabagı kış kabagından rutûbetlüdür. Kış kabagı 
müdevver [24] ʿArab kabagından galîzrekdür. İkisi dahı yaz kabagından ziyâde gıdâ 
verür [25] ammâ yaz kabagı hafîfdür, hazmı tez olur. Yaz kabagınun tabîʿatı Câlînûs 
kavli üzere [340a] [1] üçünci derecede bârid ü ratbdur, ammâ ikinci derecede bârid 
ü ratb olan gâlibâ kış [2] kabagı olmakdur. Kabagun tabîʿatı budur ki her ne ile 
yenürse ol taʿâma tâbiʿ olur, [3] meselâ tuz ile yense tuzlu hılt hâsıl olur. Eger hardal 
gibi issiler ile yenürse issi [4] ve acı hılt hâsıl olur, ammâ hulûkası muʿtedildür, gerçi 
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az gıdâ verür, ammâ zaʿîf  [5] olup tez hazm olur. Safrâvîlere ve kanı kurı ve yâbis 
mizâclulara muvâfıkdur [6] ve balgamî ve sovuk mizâclular yaglu ve semüz et ile ve 
issi ot ile yiyeler. Ve eger [7] kabak ʿusâresin gül yagıyla kulaga tamzursalar agrısına 
nâfiʿdür. Eger kabagı [8] çok yeseler miʿdeye ve bagırsaga fesâd verür ve yaramaz 
hılt karışdurur. Sevdâ ve balgam [9] ashâbına kabak bişürdüklerinde ayva katalar ve 
andan sonra yarpuz ve saʿter ve biber ve hardal [10] ile istiʿmâl edeler. Ammâ ʿusâ-
resin kulak agrılarına ve issi dimâg veremlerine, [11] kulaga tamzurmagla nâfiʿdür 
ve suyın içseler öksürüge ve gögüs agrılarına ve harâretine [12] ve ʿataşına nâfiʿdür 
ve tabîʿatı telyîn eder ve eger hamr ile bişürüp suyını şeker [13] ile içseler hummâları 
defʿ eder. İhtiyârât kavli üzere eger meslûkasın koruk [14] veyâ ekşi enâr veyâ sirke 
veyâ bâdem yagıyla veyâhûd zeyt-i infâk ki yaʿnî tatlu [15] zeytûn korugı yagıyla 
bişürüp yeseler hılt-ı selîm hâsıl olur, taʿâmı ve tuʿmı [16] ve gıdâsı hoş olur. Eger 
sevîkin eyleseler öksürüge ve gögse ve harâretlerine [17] ve bogaz agrılarına nâfiʿdür. 
Kavl-i Râzî bunun yagı benefşe ve nîlûfer yagı [18] gibidür, başa tılâ olınsa sehere ve 
harârete muvâfıkdur. Eger bunun suyıyla [19] başı yuyup ve içseler sudâʿı giderür. 
Eger bunun suyıyla hıyârşenbe veyâ [20] terencübîn ve benefşe hamîresi ile ezüp 
içseler safrâyı ishâl eder. [21] Kavl-i Şerîf  küçük kabagun evvel bitenlerinden hamîr 
ile kaplayup büryân edüp [22] andan alup suyını sıkup göze çekseler yerakâna yaʿnî 
sarulıga fâʾide eder [23] ve issi göz agrılarına dahı münâsibdür. Ve eger kabagun 
kurusını yaksalar turmayan [24] kan üzerine ekseler, kanı tutar. Eger yanmış kabagı 
sirke ile barasa tılâ olınsa [25] barası giderür. Eger çekirdegini mukaşşer edüp ve ya-
gın alup kulak agrılarına ve issi [340b] [1] nıkrîse tılâ olınsa münâsibdür. Ve sonra 
biten bütün kabagun içerüsini oyup [2] ve hubsü’l-hadîd koyup ve agzın kapayup 
kırk günden sonra koparup [3] anun içinden siyâh su çıksa gerekdür, ol suyını hınnâ 
ile yogurup kıllara [4] sürseler kılı ʿacâyib siyâh eder, aʿlâ hızâbdur. Ve soyulmış 
kabagun [5] suyını göz agrısı ibtidâsına çekseler müfîddür ve arpa unıyla alna zımâd 
olınsa [6] baş agrısınun envâʿına ki harâretden ve isitmelerden ola, nâfiʿdür ve kara 
berelere ki [7] baʿzı nesne tokınmadan issi ola, gâyet muvâfıkdur. Eger kuru kaba-
gun kabugını [8] sahk edüp zeker yaralarına ve sünnet yaralarına dahı ekseler tez 
onıldur [9] ve yâbisü’l-mizâc kimesnelerün cümle bedeninde olan cümle yaralara 
kosalar muvâfık [10] gelür ve âteş yanugına gül yagı sürüp bunı böyle üzerine ekseler 
münâsibdür. [11] Ve eger çekirdeginün içerüsin yeseler öksürüge nâfiʿdür ve sîneyi 
tartîb eder [12] ve ʿataşı sâkin eder, ammâ sovuk su ile içeler ve mesânede yanmış 
hılt olsa gâyet [13] muvâfıkdur ve eger tâze kabak kabugı suyını burna tamzursalar 
issi nezelâta ve [14] diş agrılarına nâfiʿdür, menʿ eder. Ve kabak çiçegini issi şişlere ve 
balgamî veremlere [15] ursalar agrısın giderür ve göze issi su ile sürme gibi eyleseler 
agrısın [16] giderür. Eger bişmiş kabagı sıkup suyını azacık ʿasel ve natrûn ile içseler 
[17] ishâl ede ve bütün kabak içine şarâb koyup kızdurup andan [18] evvel şarâbı içse-
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ler ishâl ede. Eger sirke ile bişürseler tez hazm ola [19] ve safrâyı kese ve kanı sâkin 
ede. Ve’l-hâsıl balgamî mizâc olanlara hardal ve zeyt [20] ve safrâvî mizâc olanlara 
koruk ve nâr suyı ile bişüreler. Eger çok kabak yeseler [21] kûlunc getürür, ammâ 
suyınun altmış dirhem mikdârın yigirmi dört dirhem cüllâbla [22] ve on dirhem 
şeker ile içseler safrâ ishâl ede ve isitmeleri ve miʿde ve ciger [23] harâretin giderür. 
Ammâ bunun miʿdeye zararı vardur, illâ mastakî ile karışmış gül maʿcûnı [24] ıslâh 
eder ve baʿzılar hardal ve sarmısak ıslâh eder derler.

Kırmız: Kırmız kurdı Türkî; [25] kirm-i reng Fârisî; sarkavâ1548 Süryânî; agîsûs 
Rûmî; kırmîzî Rûmî; anîkrûs [341a] [1] Yûnânî; lekhene Efrencî; keltû Afrîkî; sânî 
tûlâʿ ʿ İbrî; fagîş yâfganî Yûnânî; [2] dûdü’s-sabbâgîn Fârisî ve ʿ Arabî. Kırmız dedük-
leri boyacılar kurdıdur ki kırmızılıgı gâyet [3] latîf  olur, acı bellût esnâfından Lâtîn 
lisânı üzere emâre derler bir agacun [4] yapragından ve dallarından olur, kızılca 
kızılca mercimek denlü bir kurddur. Eger bu kurdı [5] düşürmeseler uçar gider, bir 
nesne kalmaz. Fakîr sûʾâl eyledüm ayâr ayında bulınup [6] cemʿ edüp bardaklara 
koyup beslerler sonra taʿâmın kesüp vermezler, [7] helâk olur kurd derler. Ve bir 
ayda yüz defʿa gelüp bu kurd konar. Baʿzılar [8] havâdan çi düşer gibi meselâ en-
cîrlerde ballık oldugı gibi olur derler. Baʿzılar [9] yabândan gelür böcekdür, derler. 
Bunı gâyet kıymetlü satarlar, meselâ Rûm vakıyyesi [10] dört beş bin akçeye satılur 
zîrâ boyası aslâ çıkmaz, bâkî kalur. [11] Harîr ve sûf  boyarlar, penbe ve kettân bo-
yanmaz. Ebû Cerîh kavli üzere tabîʿatı [12] müberriddür ve Takvîmü’l-Edviye sâhibi 
dahı müberrid demiş, ammâ Muhammed Temîmî kavli üzere [13] üçünci derecede 
hâr u yâbisdür ve Şerîf  ve İbni Baytâr kavli üzere [14] kuvvet-i evvelîsi bilâ-lezʿ 
müceffifdür. Kuvvet-i sâniyesi cilâ verür ve onıldur. Kuvvet-i sâlisesi [15] cerâhâte 
nâfiʿdür, tuʿmında acılık ve kabz vardur. Eger bunı dögüp ʿasel ile [16] maʿcûn edüp 
ve ʿavratlar yedi gün ve her gün ʿasel ile iki dirhemin içseler [17] hayzı katʿ eder. 
Eger sirke ile içseler oglanı fâsid edüp öldürür. Eger [18] ibrişîm ipligi ile götürseler 
isitmeleri giderür ve baʿzılar sirke ile ve ʿasel ile [19] yaralara korlar ıslâh eder ve 
sinirler yarasına dahı sürseler zîrâ kâbızdur, [20] sinirlere muvâfıkdur, ammâ şarâbla 
edeler. Erbiyâsûs kavli üzere issi şişlere [21] ve cerâhâte kuru kırmız ekeler yâhûd 
gül yagı karışduralar. Bunun kuvveti üstübec kuvveti [22] gibi olur ve andan dahı 
eltafdur ve makʿad yaruklarına eyledükleri devâlara dahı katarlar, [23] gâyet münâ-
sibdür. Mâsercûye ve Fûles kavli üzere eger enâr kabugıyla ve gül [24] yagıyla sahk 
edüp kulaga tamzursalar agrıların giderür. Huneyn kavli üzere [25] eger bunun bir 
dirhemin içseler küzâza nâfiʿdür. Ve bunun baʿzı nâfiʿ ve cevherî maʿcûnın [341b] 
[1] ederler, maʿcûnü’l-kırmız derler, gâyet nâfiʿdür. Mim bâbında maʿcûnü’l-kırmız 
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deyü zikr olınur. [2] Ve kırmızun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, ziyâdesi cigere 
zarar eder, illâ [3] şarâb-ı sandal ve gül suyı ıslâh eder. Ve kırmızun şarâbın dahı 
ederler, ʿâdetce eşribe [4] gibi ederler bir vakıyye şekere beş dirhem kırmız katarlar. 
Andan kırmızı kaynadup [5] tamâm rengi ve kuvveti suya çıkar ve bir pâre sandal 
ve gül suyı katarlar, andan sonra ʿâdetce [6] tîrî edüp şerbet ederler. Cümle bu zikr 
olınan ʿilletleri ve hafakâna ve [7] zîku’n-nefese nâfiʿdür. Ammâ maʿcûnı dahı men-
faʿatlü devâdur, mahallinden görile.

Kırmîz-i âher: Pernâkûk-ı [8] kırmızı derler Türkî; yemiş rengi Türkî; reng-i mî-
ve-i şecer Fârisî; bernâkûk Süryânî; [9] kûkûsen bâfîkâ Rûmî ve Lâtîn, iskârlâf  ber 
Nemse, Mâcar; garânâ İspânya; [10] vermilyûn Fırânca; iskarlâtû1549 cümle Efrencî; 
ʿayas sânî1550 ʿİbrî. Bunun tabîʿatı Lâtîn [11] kitâbları kavli üzere Câlînûs’dan nakl 
eyledükleri üzere kâbız ve yübûseti [12] vardur, acı oldugı içün kâbızdur. Eger yara-
lara ve sinir yaralarına dahı sirke [13] veyâhûd sirkencübîn ile kavursalar ve sinirlere 
ursalar müfîddür. Baʿzılar [14] Lâtîn kitâblarında kırmuz kurdı ile pernâkûk boyası 
bir nevʿdür demişler, [15] o ecilden her birinün başka başka isimlerin yazdum ki 
başka oldugı [16] maʿlûm ola. Ve hâliyâ müşâhede olınmışdur ki kırmız dedükleri 
bir böcekdür ve pernâkûk [17] bir agaç yemişidür. Ve hâlâ kırmız dedükleri böcegi 
Karaman içlerinde ve çok yerlerde devşürürler [18] ammâ pernâkûkı Rûm ilinde 
cemʿ ederler bir agacun yemişidür.

Kurnebît: Çiçek lahanası [19] derler. ʿArabistân’da ve Kıbrûs’da kurnebîd derler. 
Kaf  bâbında kunnebît deyü zikr olınur. [20]

Karaz: Mısır’da bir dikenün yemişinün adıdur. Ana Fârisîde sant derler ve yemişi 
[21] harnûba benzer, ol yemişe Fârisîde kere derler ve ʿusâresin alup o ʿusâreye [22] ve 
ol samga akâkıyâ derler. Kaf  bâbında kâkiyâ deyü ve elif  bâbında akâkıyâ deyü [23] 
zikr olınmışdur. Şeyh Dâvud kavli üzere bu dikene ümm-i mugaylân dahı derler.

Kurt: [24] Yonca nevʿindendür, Mısrî yoncadur. Büyük yaprakludur. ʿ Arabda bersîm 
derler, Fârisîde [25] şebdâr derler ve Isfahânîler şûder derler ve yemişine bersîm der-
ler. Tabîʿatı hâr u ratbdur. [342a] [1] Tâzesi tabʿı sürer, kurusı tabʿı tutar, öksürüge 
ve huşûnet-i sadra ve sîneye [2] nâfiʿdür ve eger atlara verseler sâʾir yoncalardan yeg 
semürdür.

Kırt: Pırasa nevʿidür, [3] buna kürrâsü’l-mâʾide derler ve kürrâsü’l-bukûl dahı der-
ler. Kef  bâbında kürrâs envâʿı [4] zikr olınur.
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Karʿ-ı pelîn: Miʿde harâretine müfîddür, ammâ bir mikdâr miʿdeye muzır oldugı 
[5] içün baʿzılar hardal ve saʿter katup sezâbla bişürürler. Sanʿatı mürekkebâtda 
mahallinden [6] görile.

Karʿ-ı mürebbâ: Kabak mürebbâsıdur. Eger ʿasel ile olursa İslâmbôl kurbında [7] 
ve Akhisâr’da ana nazlı derler. Azacık müsahhin ve baʿzılar murattıb ve müberrid 
dediler, [8] ammâ muʿtedil taʿâmdur, gögse ve öykene ve mesâneye muvâfıkdur. 
Sanʿatı mahalliden görile. [9]

Karanfil: Karanfil Türkî; issi ot Türkî; kokar karanfil Türkî; mîhek Fârisî; [10] karâf-
lân1551 Hindî; ankîtus1552 ve nerdî1553 ve altâs1554 ve fataʿmer1555 kavl-i Muhammed 
Temîmî; karnôfî [11] Lâtîn; fataʿmer Hindî; garûfalô Rûmî; mûskûkârfiya Rûmî; 
ʿarînûs Yûnânî; [12] kâryûfliyûm Lâtîn; bagal1556 Mâcar, Nemse; kılâvô İspânya; 
cîrôflûs Fırânca; [13] karanfilâ Süryânî; karanful ʿİbrî. Karanfil, Hind cezîrelerinden 
gelür. Karanfil [14] dedükleri Hindistân yâsemenidür derler, çiçegi dökilüp böyle 
bir tohm kalur [15] derler ve su kenârında olur ve baʿzılar bunı su getürür derler. 
Musavver kitâbda [16] tasvîri 203 siyâh rakamlu kitâbda görile. Ve baʿzılar bunun ol 
diyârda şerbetini [17] alup andan Rûm vilâyetine götürüp satarlar derler. Rûfes kavli 
üzere [18] tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. Muhammed Temîmî kavli üzere 
ikinci derecede hâr [19] u yâbisdür. Kuvvet-i evvelîsi miʿdeye ve cigere kuvvet verür 
ve gönül döndügini giderür [20] tuʿmı acı ve keskin ve kokusı güzel olan ve siyâh 
olan aʿlâsıdur. [21] Eger baʿzı edviye veyâ muvâfık taʿâm ile yeseler göze hiddet verür 
ve karanulıgına [22] müfîddür ve seyline fâʾide verür, miʿdeye ve cigere ve sâʾir aʿzâ-
ya nâfiʿ devâ[dur] [23] agız kokusına latîfdür, nefesi hoş kokudur ve elbette büyük 
maʿcûnlara katarlar ve [24] tabîʿatı baglar, taʿâmı hazm etdürür. Eger yarım dirhem 
karanfili tâze süd ile içseler [25] cimâʿı kavî edeler. Eger agızda tutsalar yaramaz 
kokuları menʿ eder ve cimâʿ zamânında agızda [342b] [1] çigneyüp suyın zekere 
degürseler fâʿil ve mefʿûlün lezzeti ziyâde ola, eger ʿavrat [2] her ay karanfil dânesi 
götürse hâmile olmaya. Câlînûs kavli üzere dimâg agrılarına [3] bişmiş suyını gar-
gara edeler ki muvâfıkdur. Dîskûrîdûs kavli üzere göz [4] agrılarına münâsibdür ve 
miʿdeyi pâk eder ve göze su inmesi var ise menʿ eder [5] ve intişârına ve süddelerine 
fi’l-cümle muvâfıkdur. İshak kavli üzere baş ʿilletlerine [6] bundan şerîf  devâ olmaz. 
Erbiyâsûs kavli üzere yaramaz hıltdan miʿdeyi [7] pâk eder ve taʿâma iştihâ verür 
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ve cemîʿ sovuk marazlara ki başdan ola, muvâfıkdur. [8] İbni Baytâr kavli üzere 
selesü’l-bevle ve taktîrü’l-bevle dahı nâfiʿdür, ʿavratlarun rahmini [9] kızdurur. Eger 
ʿavrat tuhrında bir dirhem karanfil yese hâmile ola ve eger hâmile olmak istemese 
[10] her gün bir dâne erkek karanfil götüre, hâmile olmaya. Ve sevdâvî kimesne 
taʿâmına karanfil [11] kosalar muvâfıkdur ve karanfil âdemi bahâdır eder derler ve 
yelleri tagıdur ve diş [12] diplerin muhkem edüp ve bagırsak zahmetine ve istiskâya 
ve nezlelere fâʾide verür, dimâgı [13] dahı kızdurur ve cimâʿa kuvvet verür ve kalbe 
dahı kuvvet ve ferah verür. Bir kimesne ibtidâ sevdâ [14] galebe eylese, sovuk ʿ illetdür, 
karanfil fâʾide ede ve yagır yapışmasına ve göbek düşmesine [15] ve göbek ve yürek 
sancusına zencebîl gibi nefʿ verür ve istiskâ-yı lahmîye nâfiʿdür. [16] Sâhib-i Takvîm 
kavli üzere öykene zarar eder ve burnı kokar kimesnelere dahı nâfiʿdür [17] ve kayʾ 
ve ınçkıruga dahı nâfiʿdür, kâkule dahı ınçkıruga nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti 
yarım [18] dirhemden bir dirheme degindür, ziyâdesi İhtiyârât kavli üzere bagırsaga 
zarar eder, [19] illâ samg-ı ʿarabî ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere öykene zarar 
eder, illâ fûfel ıslâh [20] eder. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere baş agrıdur, illâ kâfûr ve 
gül suyı kokmak ıslâh [21] eder. Bunun bedeli cevz-i bevvâdur. Baʿzılar kendü vezni 
kadar cevz-i bevvâ ve rubʿı kadar zencebîldür [22] derler.

Karanfil-i hindî: Sarı çiçekdür. Türkçe ve Rûmca fûnkete1557 derler. Âzeryûn 
deyü [23] elif  bâbında zikr olınmışdur.

Karanfil-i rûmî: Karanfil çiçegidür. Çok nevʿ olur, her [24] nevʿinün bir dürlü 
râyihası olur ammâ yine cümlesi karanfildür ve karanfil râyihasına [25] müşâbihdür. 
Rûmîler ve Efrencîler garâfilô derler. Eger bu karanfili içseler Şeyh Dâvud kavli 
üzere [343a] [1] sancuya ve riyâh-ı galîzeyi giderür. Eger zımâd eyleseler şişlere 
ve münʿakid südde ve sarʿa [2] nâfiʿdür ve kokulasalar zükâma nâfiʿdür ve bunun 
yagını alup nâfıza ve küzâza [3] yaglasalar ve kokulasalar nâfiʿdür ve uyhu getürür, 
ammâ issi mizâcluya zarar eder, illâ benefşe [4] ıslâh eder, zîrâ bunun mizâcı ikinci 
derecede hâr u yâbisdür. Ve cümle Fars lisânında [5] zehre deyü hâr nesnelere ve 
hâr çiçek makûlesine derler ve ʿ Arabda ve Rûm’da dahı [6] mutlak çiçek makûlesine 
zehre derler, ze bâbında zehrü’l-karanfil deyü zikr olınmışdur. [7]

Kırfetü’l-karanfil: Kırfe ve kırfetü’t-tîbdür, karanfil kabugıdur. Ve her agacun 
kabugına [8] dahı kırfe derler, kırfe-i dârçînî dedüklerini ki bundan sonra zikr ede-
rüz. Kırfetü’l-karanfil [9] dedükleri bir galîz kabukdur. İhtiyârât ve Minhâc kavli 
üzere kırfe-i dârçînî [10] levnindedür, ammâ levni karanfile benzer ve dârçînî gibi 
lezzeti yokdur ve fiʿli dahı karanfilden [11] alçakdur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr 
u yâbisdür. Baʿzılar üçüncide hâr u yâbisdür [12] demişler ve baʿzılar harâret ve 
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bürûdetde muʿtedildür demişler ve karanfil dâhil oldugı [13] devâya bundan dahı 
girse câʾizdür, lâkin bunun kuvveti andan azdur, nihâyet [14] artık koyalar.

Kurrays: Isırgan dikenidür. Elif  bâbında encere deyü zikr [15] olınmışdur.

Kurâd: Kene dedükleri böcekdür, bundan evvel kaddân deyü zikr olınmışdur. [16]

Karanfil-i bôstânî: Feleskûn derler ve ana benzer bir cins yarpuz vardur, [17] ana 
dahı derler. Elif  bâbında efrenc-müşk deyü ve fe bâbında ferenc-müşk deyü zikr 
[18] olındı.

Kırâd: Maymûndur, şâdî derler. Fars’da dahı şâdî derler ve Rûmlar [19] meʾmûne 
derler ve Efrencîler envâʿı meʾmûne derler. Eger maymûnun dişini götürseler [20] 
nevm galebe etmeye ve gece fezaʿ etmeyeler. Ve Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli 
üzere maymûn [21] etini yeseler cüzâm ʿilletine nefʿ vere. Eger derisini agaclara 
asakosalar sovuk şerrinden [22] emîn ola ve bunun derisinden gırbâl edüp tohm 
galbirleseler çekirgeden [23] emîn ola ve maymûn zehirlü taʿâm görse andan havf 
edüp sayha ede [24] ve ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi maymûna dâʾü’l-esed derler der, 
zîrâ cüzâm olsa [25] maymûn yiyüp hoş olurmış.

Karistârîyûn: Bir yaprakdur, Fârisîde [343b] [1] berberân derler. Sin bâbında 
setâriyûn deyü zikr olınmışdur.

Kurrâs: Büyük pâpâdya [2] nevʿidür. Bâbûnec derler, baʿzılar ukhuvân derler. Be 
bâbında bâbûnec deyü zikr olınmışdur. [3]

Kırtâs: Kâgıddur Türkî; ammâ yanmış kâgıd kullanurlar Türkî; kırtâsü’l-muhar-
rak ʿArabî; [4] kâgıd-ı sûhte Fârisî; kirtîsâ Süryânî; hârtî kâmnî Rûmî; senhâmîkûn 
[5] Yûnânî; kârtî pûrûcâtû cümle Efrencî; pâpelûs bûrûtâtôz İspânya. Kâgıdun [6] 
aʿlâsı Mısrî olmakdur ve beyâz ola, zîrâ bürûdetlü olur. Ve Mısır’da koga nevʿin-
den [7] bir cins koga vardur, andan kâgıd ederler, zîrâ bürûdeti artık oldugından [8] 
bögrege ziyân etmez. Gayrı kâgıddan bu cins kâgıd yegdür. Mâsercûye kavli üzere 
[9] tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür. Bunun yanmışı turmayan kana ekseler 
[10] kanı tutar ve burun kanını dahı tutar ve saʿfeye dahı ekser muvâfıkdur. Câlînûs 
[11] kavli üzere eger bunı nehrî yengeç ile kaynadup müherrâ edüp ve birkaç gün 
[12] içseler öyken yaralarına ve sîl marazına gâyet nâfiʿdür. Fûles kavli [13] üzere kefi 
alınmış ʿasel ile ve rûfidân bişmiş yumurda sarusıyla karışdurup [14] makʿad agrılar-
dan ve bevâsîr ve nevâsîre ursalar gâyet müfîddür. Erbiyâsûs [15] kavli üzere bunun 
bir buçuk dirhemin içseler agız kokusına ve diş ve etleri [16] agrılarına nâfiʿdür ve 
dişlere kuvvet verür ve gögüs agrılarına dahı fâʾide eder. [17] Ziyâde içseler kalbe 
zaʿf  verür, illâ bâdrencbûye ve şeker ıslâh eder. [18] Sâhib-i Takvîm kavli üzere sirke 
ile saʿfeye nâfiʿdür ve kan tükürenlere müfîddür [19] ve yanmış kâgıdı mümessek 
huknelere korlar ve bagırsak yaralarına nâfiʿdür ve akan [20] kanları keser ve zeker 
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yaralarını giderür ammâ üzerine ekeler ve sünnet oglanlarınun [21] yaralarına dahı 
ekeler, kâgıd-ı hindî dedükleri gibi bu dahı nâfiʿdür. Bunun öykene ve bögrege [22] 
zararı vardur, illâ kesîrâ ıslâh eder. Bunun bedeli ince kogadur.

Kûkûmgâ: Yûnânî [23] ismidür, zaʿferân yagı çökegidür. Karû kûmgâ dahı derler. 
Aʿlâsı güzel râyihalu, [24] ince ve siyâh ola. Eger ezseler zaʿferân rengi çıka. Mü-
sahhin ve munzıcdur ve tabîʿatı [25] üçünci derecede yâbisdür. Bevli idrâr edüp ve 
zulmet-i ʿaynı giderür.

Kurdâmânâ: Geyik [344a] [1] zîresi derler Türkî; kerâvyâ-yı berrî ʿArabî; takırda 
ʿArabî; kerâvyâ-yı deştî Fârisî; kurdâmânâ [2] Süryânî; kurdamûn Rûmî; kerâvyâ 
salvâtika Efrencî; alkartamâmâle1558 Yûnânî; karmûʿâ Fârisî; [3] kertemân1559 Lâtîn; 
kereviyyetü’r-rûmiyye Fârisî; kurdiyûn ʿArabî; kayûrdemûn1560 Yûnânî. Fârisîde [4] 
buna tohm-ı bedrân ve Şîrâz’da terehar derler. Bunı baʿzılar şâhteredür demişler, 
ammâ [5] sehivdür. Bu tohm uzunca olur, tuʿmı acıdur ve issidür ve levni ve yapra-
gı ve çiçegi [6] ve tohmı kemmûna benzer. Tabîʿatı Mâsercûye kavli üzere üçünci 
derecede hârdur ve yübûseti [7] dahı var ammâ Muhammed Temîmî ve sâhib-i 
Takvîm kavli üzere üçünci derecede hâr u yâbisdür. [8] Gögsi pâk eder ve öksürüge 
nâfiʿdür. Suyı sarʿa ve ʿırku’n-nisâya ve fâlice ve istirhâya [9] ve sancuya nâfiʿdür 
ve habbü’l-karʿı çıkarur. Eger şarâbla içseler bögrek agrılarına [10] ve ʿusr-ı bevle 
ve kûlunca muvâfıkdur ve ʿakreb sokdugına ve cümle zehirlü cânavarlar sokdu-
gına [11] münâsibdür. Eger defne agacınun kökinün kabugıyla bir dirhemin içseler 
taşları [12] bögrekden ve mesâneden çıkarur. İbni Serâfiyûn kavli üzere bunun beş 
[13] miskâl suyı cevz-i hindî ile ve tuzıla balgam ishâl eder. Eger sahk edüp [14] sirke 
ile cerebe ve saʿfeye tılâ olınsa müfîddür, tütünini ʿavrat buhûr eylese [15] oglanı 
öldürür. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, ziyâdesi talaka muzırdur, [16] illâ 
enîsûn ıslâh eder. Ve Erbiyâsûs kavli üzere gözde hâdis olan [17] süddelere nâfiʿdür, 
meselâ zanbak yagıyla karışdurup göz kapagına yaku etseler [18] südde dökilmeden 
menʿeder. Teyâdûk kavli üzere sahc ʿilletine yaʿnî bagırsak [19] sıyrındısına belki 
müshil devâdan sonra ʿârız olan sahca bir dirhemini on [20] dirhem sikencübîn ile 
içseler müfîddür. Bunun bedeli adhır ve harmeldür ve derler ki [21] müşk-i tarâmşîʿ 
ve derler ki iki ol kadar kerâvyâdur.

Karîs: Taʿâm-ı masûsdur. [22] Mim bâbında masûs deyü zikr olınur.

Kurettü’l-ʿayn: Kaz ayagı kerdemesidür Türkî; [23] su kerdemesi Türkî; su kerefsi 
Türkî; kîkîz-i âbî Fârisî; seyûn Rûmî; dîgûrsen [24] Yûnânî; sîn Yûnânî; ekşûn Ef-
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rencî; siye Afrîkî; sîre Yûnânî; fesâle1561 [25] Lâtîn; efrîbûnes1562 Lâtîn; ʿ allâme ʿ Arabî; 
semâs Fârisî; terseb1563 Fârisî; sîr ve [344b] cırcîrü’l-mâʾ Kavl-i Şeyh Dâvud; em-
kerâmân1564 Berberiyye. Buna Yûnânîler selnûn dahı derler. [2] Turur sularda biter, 
yelmeşik olur, ele yapışur. Ammâ güzel kokar. Yapragı kerefs [3] yapragına benzer. 
Eger pişmiş ve eger çig yeseler bögrek taşın çıkarur, hayzı ve südi [4] yüridür. Ve 
oglancıgı çıkara ve bagırsak çıbanlarına fâʾide eder. Bunun bir dürlüsi [5] dahı olur. 
Naʿnâ yapragından büyük ve kara ve yumşak olur. Su teresi yapragına benzer. [6] 
Eger yeseler benzi kızıl eder. Mizâcı dahı kızdurur ve gövdeyi dahı kızıl eder. Eger 
çok yeseler [7] bögrek agrılarına fâʾide eder ve süddeleri açar ve barası eyü eder. 
Eger su ile pişürüp [8] ol suya girseler tüy ürpermesini giderür. Dîskûrîdûs kavli 
üzere [9] tabîʿatı hâr u yâbisdür. Müsahhin ü muhallildür. Rûfes kavli üzere eger 
dögüp balgamî [10] şişlere ursalar tahlîl eder ve riyâh-ı bârideye dahı zeyt ile ve 
seretâna dahı [11] zeyt ile yeseler nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti beş dirhemdür, 
ziyâdesi Takvîmü’l- [12] Edviye kavli üzere bögrege ziyân eder. İllâ kesîrâ ve enâr 
ve tûrunç rubbı ıslâh eder. Sâhib-i [13] Takvîm kavli üzere bögrege ziyân eder. İllâ 
kâknec ıslâh eder. Bunun bedeli kerefsdür. [14]

Kurkurûn: Topalakdur. Suʿd deyü sin bâbında zikr olınmışdur.

Karkû: Zaʿferândur. Ze [15] bâbında zaʿferân deyü zikr olınmışdur.

Karhân: Küçük mantardur. Ak mantar dahı derler. [16] Ve yelli mantar ve baʿzılar 
yelli tomalan derler. Kef  bâbında kemâh deyü zikr olınur.

Karsaʿna: [17] İbrâhîm dikeni derler, çok nevʿolur, Türkî; ʿamûdiyâ1565 Muham-
med Temîmî; şevketü ibrâhîmiyye ʿArabî; hâr-ı [18] ibrâhîm Farisî; erinciyûs Rûmî; 
erinciyûm Lâtîn; barâkandestel1566 Mâcar Nemse; [19] kârdô kôrzôl İspânya; 
pânîkâvlet Fırânca. Baʿzılar buna kaya dikeni dahı derler. [20] Dürlü dürlü olur bir 
otdur. Baʿzısınun çiçegi ak olur, yaprakları yassı olur. [21] Tabîʿatı evvel derecede 
hârdur. Bunı içmek ve götürmek ve buhûr eylemek cümle sarʿa [22] nâfiʿdür. Yanmış 
sevdâdan ve rutûbât-ı galîzeden gögsi arıdur. Ve ʿusr-ı bevle [23] dahı nâfiʿdür. Ve 
hâsıraya ve bögrege ve istiskâya dahı müfîddür. Ve eski isitmelere ve zehirler [24] 
içün dahı müfîddür. Ve şişlere dahı yaku olınsa muvâfıkdur. Eger bundan ʿasel ile 
maʿcûn [25] eyleseler zekeri kavî eder ve cimâʿ iştihâsın getürür. Ve suyın içseler hayzı 
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yüridür. [345a] [1] eger şarâbla içseler ciger agrısına ve agulu cânavarlar sokdugına 
ve agulu otlar zararın [2] menʿ eder, ammâ bir dirhem yâhûd iki dirhemin hevîc 
tohmıyla içeler. Eger yaku edüp issi [3] şişlere ve gögüs agrısına ve ʿakreb sokdugına 
ursalar gâyet muvâfıkdur. Eger pişmiş suyın içseler içde olan veremleri tahlîl eder 
ve göyünmiş fâsid hılt [4] çıkara ve yelleri tagıda. Eger tâze kökini yeseler ve bal ile 
mürebbâ eyleseler içi gâyet [5] aʿlâ edüp emrâz gidere. Ve eger on dirhem bundan ve 
on dirhem arpa unından [6] ve kâsnî mârûlı suyıyla emcek şişlerine ursalar gidere ve 
dâʾü’l-fîle dahı [7] fâʾide eder. Eger kökinden sezâbla bişürüp suyından kırk dirhem 
içseler kabz [8] ede, mücerrebdür. Ve fi’l-cümle Lâtîn kitâblarında kökinün matbûhı 
ciger süddesin açar ve talaka [9] ve istiskâya ve yerakâna tavuk suyıyla vereler, der 
ki zaʿf-ı kalbe ve taktîrü’l- [10] bevle lisân-ı sevr suyıyla vereler, der. Mikdâr-ı şerbeti 
iki dirhemdür, ziyâdesi [11] bögrege ve öykene ziyân eder, illâ samg-ı ʿarabî ve kesîrâ 
ıslâh eder. Bunun bedeli râziyâne [12] kökidür.

Karâsiyâ: Kirazdur Türkî; cerâsiyâ ʿArabî ve Rûmî; karâsiyâ ʿArabî ve Yûnânî; 
[14] kerâste ʿArabî ve Yûnânî; âlû-yı ebû ʿalî Fârisî; serîze Fırânca; gadgad aynûs1567 
[15] ʿİbrî; gülnâr Fârisî; habbü’l-mülûk ʿArabî; kerâsiyâ Rûmî; serâzâ Lâtîn; kırsen 
[16] Nemse, Mâcar; serezâs İspânyâ. Kirâs dedükleri üç nevʿ olur, tatlu ve kekre 
ve ekşi [17] olur. Tatlu nevʿinün tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere ikinci derecede hâr 
u ratbdur. [18] Gayrı nevʿden tez hazm olur ammâ miʿdeyi irhâ eder ve istihâlesi 
vardur yaʿnî miʿdede [19] gâlib kankı hıltı bulursa ana döner. Ve tabʿı mülâyim tutar, 
eger çekirdek ile yiyüp ve [20] üstine hazmdan evvel su içseler tabʿı sürer ve miʿdede 
taʿâmı fâsid eder. Kirâz [21] mukavvîdür, nuʿût-ı tâmm getürür ammâ müfsid-i gıdâ 
ve müvellid-i sevdâdur. Ve ekşi kirâz ki ana vişne [22] derler, susuzlıgı giderür ve tabʿı 
baglar. Ve baʿzı miʿde ki balgamî fuzûl ile memlû ola, ana dahı [23] muvâfıkdur, 
zîrâ bunun tecfîfi ol bir nevʿ kirâzlardan ziyâdedür. Ve kekre kirâz tatlu [24] kirâzun 
zıddıdur. Diskûrîdûs kavli üzere tâze kirâz tabʿı sürer, kuru kirâz [25] kabz eder. Ve 
eger kirâzun samgını şarâbla ve su ile içseler eski öksürüge fâʾide eder [345b] [1] ve 
benzi gökçek eder ve gözi rûşen eder ve taʿâma ve cimâʿa iştihâ getürür. Eger [2] su 
karışmadan tatlu kirâzı şöyle içseler mesâne taşların tagıda. Ve ekşi kirâz ki [3] ana 
vişne derler, teshîn-i kilâsı vardur yaʿnî bögregi issi eder ve tatlu kirâzdan [4] dahı 
mukavvîdür. Ol ecilden evlâdı olmayanlar vişneden ʿilâc bulduk derler, câʾizdür [5] 
zîra teshîn-i kilâsı vardur.

Karâsiyâ-yı mürr: Vişne kirâzı derler, karâsiyâda [6] henüz maʿân zikr olınmışdur.

Kurtum: Aspur tohmı Türkî; yalancı zaʿferân tohmı Türkî; hasek-dâne [7] Fârisî; 

1567 N. غدغد اينوث
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tohm-ı muʿsafer Fârisî, ʿArabî; tohm-ı keşkûfe Fârisî; keşnî1568 Süryânî; kîtâvûş [8] 
Rûmî; atraftûn1569 Yûnânî; tohm-ı gül-i kâvîşe Fârisî, Şîrâzî, Isfahânî; habbü’l- [9] 
ʿusfur ʿ Arabî; murreyk Fârisî; fînkas1570 Yûnânî; bered ʿ İbrî; kâzîle Fârisî; afnitîfis1571 
[10] Yûnânî; sâmen ekrûhî artîsîr1572 Efrencî; nûvâre eldûk1573 Lâtîn; merzaʿrâs1574 [11] 
Süryânî; fînkûs Rûmî, Lâtîn; vîlder sâfrân Mâcar, Nemse; alâkô [12] İspânyâ; safrân 
sâvaje Efrencî; harbaʿ1575 ʿİbrî; kûsa1576 ʿİbrî. Aspur tohmı [13] dedükleri tohm aspir 
çiçeginün tohmıdur ki tûtî kuşına gıdâ yerine verürler, meşhûrdur. [14] ʿÎsâ kavli üze-
re tabîʿatı evvelde ve ikinci derecede hârdur ammâ baʿzılar ikinci derecede [15] hâr 
u yâbisdür dediler. Kuvvet-i evvelîsi oldur ki balgamı ishâl ve evrâmı tahlîl eder. [16] 
Mesîh kavli üzere bunun hâssiyyeti oldur ki eger süddeler tonsa tahlîl eder [17] ve 
tahlîl olmış südi tondurur. Râzî kavli üzere gögsi pâk ve âvâzı [18] sâf  eder, şehvet-i 
bâha fâʾide verür. İbni Mâseveyh kavli üzere eger ʿasel [19] veyâhûd encîr veyâ süd 
ile içseler yanmış balgamı giderür ve nuʿût getürür. Ve bôstânî [20] kurtum yagı tabʿı 
boşandurur. Ve eger şôrbâlara bunun tohmı içinün yagın ve bâdem yagın [21] ve 
ʿasel ve yabân kurtumı yapragı katsalar ve bişürüp şôrbâların içseler tabʿı ishâl [22] 
eder ve şarâbla içseler ʿakreb sokdugına muvâfıkdur ve kûlunca dahı münâsibdür. 
İbni [23] Mâseveyh kavli üzere bunun mikdâr-ı şerbeti on dirhemden yigirmi dirhe-
me varıncadır. [24] Andan nîm-keft dögüp ve altmış dirhem su ile kaynadup ve el 
ile ovup [25] sâfî etdükden sonra on dirhem kızıl şeker ile içseler istiskâ-yı lahmîye 
ve zıkkîye [346a] [1] müfîddür. İbni Serâbiyûn kavli üzere bunun mikdâr-ı şerbeti 
eger mukaşşer ise elli [2] miskâldür, ammâ azacık Hindî tuz katalar ki balgamı ishâl 
eder. Eger mâʾü’l-cübn ve eftîmûn [3] ile içseler mâlîhûlyâya ve cüdâma nâfiʿdür. 
Eger hıyârşenbe ile içseler balgamî isitmelere [4] fâʾide eder. Bundan ziyâde yese-
ler bedeni çok kızardur ve baş agrıdur, illâ sikencübîn [5] ve bakla suyı ıslâh eder. 
Sâhib-i Takvîm kavli üzere fâlice ve lakveye nâfiʿdür. Bunun [6] yagı zebedü’l-bahr 
ile göz aklıgı ʿilletine nâfiʿdür. On dirhemden ziyâdesi miʿdeye dahı [7] yaramazdur. 
İllâ ʿasel ıslâh eder. Bunun bedeli kendü vezni kadar bâdem ve rubʿ vezni [8] kadar 
ısırgan tohmıdur.

1568 N. كشنى
1569 N. اطرفطون
1570 N. فينقس
1571 N. افتنيفس
1572 N. سامن اكروحى ارتيسير
1573 N. نواره الدوك
1574 N. مرزعراس
1575 N. خربع
1576 N. قوصه
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Kurtum-ı berrî: Yabân aspirinün tohmıdur Türkî; hasek-dâne-i deştî Fârisî; [9] 
antaraktûlus Yûnânî; fîfis agriyûn Yûnânî ve Rûmî; angrîz Fârisî; asmatrî1577 Afrîkî; 
[10] hâlyû ve gâlyûn Yûnânî ve Rûmî. Baʿzı vilâyetde buna tarîgân dahı derler. Tı 
bâbında [11] zikr olınmışdur. Bu yabân aspirinün okı evvelkiden küçükdür ve çiçegi 
sarıdur, yapragı [12] uzun olur ve depesinde degirmice dikenleri olur. Tabîʿatı Mu-
hammed Temîmî kavli üzere [13] üçünci derecede hâr u yâbisdür. Eger yapragını 
ve çiçegini ve dânesini kendü kadar biber ile [14] içseler ʿakreb ısırmaya. Ve asıl südi 
müncemid eden ve müncemid olan südi tahlîl eden [15] bu nevʿdür. Câlînûs kavli 
üzere tabîʿatı iʿtidâlle müsahhindür ve muhaffifdür. Ve Muhammed Temîmî kavli 
[16] üzere bunun çiçegini dögüp âteş yanugına yaku olınsa gâyet muvâfıkdur. [17] Ve 
eger kîrûtî merhem ile ve şemʿ ve gül yagıyla yaralara ʿilâc ederler ve kökini dögüp 
[18] süd ile içseler şehvet-i cimâʿı tahrîk eder. Ve çiçegi dahı müceffifdür ve azacık 
hiddeti [19] vardur. Südi tondurur ve kan akan yerlere ursalar kanını tutar.

Kurtum-ı hindî: [20] Çivid tohmıdır. Hâ bâbında habbü’n-nîl deyü zikr olınmışdur.

Karâniyâ-yı kebîr: Üvez derler [21] bir yemişdür. Hâmı yenmez çürimişi yenür. 
İki nevʿ olur, meselâ bôstânî ve berrî olur. [22] Nabka-ı rûmî ʿArabî; karâniyâ-yı 
büzürg Fârisî; ûvâ Rûmî; sûrpâ Lâtîn; asperlerîn1578 [23] Mâcar, Nemse; sûrbâsen1579 
İspânyâ; kûrmîsyârâ Fırânca. Bu yemiş tâze iken kemâle [24] erse yenmez, mâdâm 
ki siyâh çürük gibi olmaya, mûşmula dahı böyledür. Lâtîn kitâbları [25] müfredâtın-
da bu yemişi dahı mûşmula cinsindendür demişler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Hâmı 
ishâle [346b] [1] gâyet münâsibdür, eger hâm iken suda kaynadup suyın ishâl 
olanlara [2] içürseler tabʿı tutar. Ve olmışını yeseler mesâne yolında bevli aʿlâ idrâr 
eder. Eger [3] hâmını sirke ve dârçîn ile bişürüp suyını içseler miʿde ishâline bundan 
[4] aʿlâ ʿilâc olmaz. Eger bunun olmışından çok yeseler irhâ-yı miʿde eder ve hayza 
[5] getürür, illâ dârçînî ıslâh eder.

Karâniyâ: Kızılcıkdur, bir yemişdür Türkî; egren Türkî; [6] zelâkî ʿArabî; râha-
tü’l-ervâh ʿArabî; zekâl ʿArabî; karâniyâ-yı sürh Fârisî; karâniyâ-yı kûçek [7] Fârisî; 
akrâniyâ Rûmî; kôrînûs Lâtîn; kôrnilbâm Mâcar, Nemse; kôrnîzôl [8] İspânyâ; kôr-
nîl Fırânca; zevgal ʿArabî; elmerân Muhammed Temîmî; surhak Fârisî. Kızılcık [9] 
agacı ekser yaylada olur. Zeytûn kadar kızıl yemişi olur. Hâmı ziyâde kekredür, [10] 
oldukda kekresi az kalur ammâ ekşiligi gitmez. Gâyet kan gibi kırmızı olur, [11] aʿlâ 
hoş-âbı olur. Kızılcıgun tabîʿatı hâr ve kâbızdur. İshâl olanlara [12] gâyet muvâfıkdur 
ve bagırsak yaralarına bişürüp içüreler ve yaş yapragını [13] ve yaş hâm yemişini 

1577 N. اسمطرى
1578 N. اسپرلرين
1579 N. سورباسن
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demregüye sürseler müfîddür. Yapragı ve dalları dahı kekre [14] ve kâbızdur ve tecfîfi 
vardur. Ve kurusın çekirdegi ile dögüp un gibi edüp [15] ishâl ve zahîr ʿilletine edvi-
ye-i nâfiʿa ile verseler kabz ede. Ve kurusını suda [16] hoş-âb edüp suyın ve kendüsin 
yeseler kabz ede, ishâli gidere. [17]

Karânü’l-bahr: Kehrübâdur. Sad bâbında samgü’l-hûz ve kef  bâbında kehrübâ 
deyü zikr olınur. [18]

Kardânin1580: Yûnânî ismidür, acı teredür. Hurf  deyü hâ bâbında zikr olınmışdur.

Kurunbâd: [19] Geyik zîresidür. Kemmûn gibidür. Kef  bâbında kerâvyâ deyü zikr 
olınur.

Karîkân: [20] Bu dahı kerâvyâdur. Kef  bâbında zikr olınur.

Kardâmômen: Yûnânî lisândur. Kurdâmânâdur, [21] zikr olındı.

Kurtumân: He bâbında hurtumân deyü zikr olınur.

Karn: Boynuzdur. Boynuzun [22] isimleri beyân edelüm ki her kankı hayvânun 
boynuzı lâzım ise ana göre [23] bulup maʿlûm edineler Türkî; şâh Fârisî; serv Fârisî; 
karnâ Süryânî; [24] kornô Rûmî; makôryâ Yûnânî; kôrnô cümle Efrencî; kuvernôz 
İspânyâ, karan ʿİbrî, [25] ayeş1581 Berberiyye. Cümle boynuzlar meselâ her kankı 
hayvânun ise Muhammed Temîmî ve Takvîm ve sâʾir [347a] [1] ashâb-ı müfredât 
kavli üzere ekser bârid ü yâbisdür ve ekser müceffifdür dediler. [2]

Karnü’l-iyyel: Yabân sıgırı boynuzıdur ki yabân sıgını derler. Pân-zehr bundan 
çıkar. [3] Surû-yı gâv-ı kûhî Fârisî; şâh-ı gâv-ı deştî Fârisî; karnâd iyyelâ Süryânî; 
semgûrîs1582 [4] Rûmî; kerâtô efî tûvûnî1583 Rûmî; sen mefûryâ1584 Yûnânî, kôrnî de 
böy lûntâniye1585 [5] cümle Efrencî. Yabân sıgınınun yaʿnî iyyel dedükleri hayvânun 
yanmış boynuzınun [6] nefʿi ziyâde olmagla tafsîl olındı. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. 
Dîskûrîdûs [7] kavli üzere eger râziyâne suyıyla kaynadup kulaga tamzursalar kur-
dın öldürür. [8] Eger hîrî yagıyla dahı tamzursalar kurdın öldürür ve yellerin tagıdur 
ve yarasın [9] onıldur. Câlînûs kavli üzere dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye ekseler 
nâfʿdür. Ercîcânis [10] kavli üzere eski zeyt yagıyla karışdurup birkaç defʿa demre-
güye sürseler [11] giderür. Muhammed Temîmî kavli üzere yanmış boynuzı ʿasel 

1580 N. قردانن
1581 N. ايش
1582 N. سمغوريس
1583 N. تو و ونى
1584 N. سن مفوريا
1585 N. قورنى ده بوي لونتانيه
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ile oglancıklarun makʿadına [12] ursalar makʿadları çıkmaya. Ve eger yanmış iyyel 
boynuzını su ile yuyup bir [13] dirhemin bir dirhem kesîrâ ile içseler kan tükürenlere 
ve bagırsak yarasına ve ishâl-i müzmine [14] ve yerakâna ve mesâne agrısına ve ʿav-
ratlarun rahimleri yaşlugına ve akdugına ve gözde [15] olan mevâdda ve zûsentâriyâ 
ishâline fi’l-cümle nâfiʿdür. Eger buhûr eyleseler haşerât [16] tagıla. Eger insân bunı 
götürse yılan ve efʿâ gelmeye. Ve eger sirke ile bişürüp [17] kuvveti çıkdukdan sonra 
ol suyıla mazmaza eylese ʿazı dişleri agrıların giderür.[18] Eger yanmış boynuza aza-
cık tuz katup dişlere sürseler ʿazı dişlerine [19] ve diş diplerine kuvvet verür, agrısın 
sâkin eder ve azgunlıgın alur. Takvîmü’l- [20] Edviye kavli üzere öykene ve gögse 
zararı vardur, illâ ayva luʿâbı ve nebât [21] ıslâh eder. İhtiyârât kavli üzere mikdâr-ı 
şerbeti bir dirhemdür. Ziyâdesi [22] öykene zarar eder, illâ kesîrâ ıslâh eder. Bunun 
bedeli asârûn ve hûlencândur. Takvîmü’l- [23] Edviye kavli üzere râyihasınun sarʿa 
zararı var, illâ sezâb ıslâh eder [24] ve bedeli tırnakdur.

Karnü’l-bakar: Sıgır boynuzıdur. Fârisîde bürâde-i şâh-ı gâv derler. Eger su 
ile [25] içseler İhtiyârât kavli üzere burun kanını keser. Ve eger yakup içseler kan 
[347b] [1] tükürmegi giderür. Ve eger çig sıgır boynuzını dögüp şarâb-ı kâbız ile 
dahı içseler [2] kan tükürenlere gâyet müfîddür.

Karnü’l-maʿz: Keçi boynuzıdur. Aʿlâsı yabân keçisidür. [3] Eger boynuzını yakup 
göze sürme eyleseler cümle mevâddı gidere ve cilâ vere [4] ve bevli idrâr eder ve 
dişlere sürseler mücellâ eder.

Karnü’l-fîl: Fîl boynuzıdur [5] ve fîl dişidür ki fîlün agzında çıkmışdur. Muham-
med Temîmî kavli üzere bunun bir dânesini [6] togurmaz ʿ avrat yedi gün bir dirhem 
yâhûd bir miskâl içse ve baʿde mücâmaʿat [7] olınsa hâmile ola. Ve eger bir dânesi 
sırçacı dükkânında buhûr olınsa sırçalar kırıla. [8]

Karn-ı gergeden: Gergedân boynuzıdur. Muhammed Temîmî kavli üzere bu 
hayvânı baʿzılar bahrî [9] ve baʿzılar berrî hayvândur derler. Vâkıʿda gergedân iki 
gûne olur. Hindî hayvândur. [10] Eger bıçak sapı edüp mülûk ol bıçagı elde tutsa ve 
eger bir taʿâmda zehr olsa [11] zehr kâr kılmaya. Ve gergedân boynuzını zehirler 
içün ısladup suyın içseler nâfiʿdür. [12] Tabîʿata gâyet nefʿ verür. Ve issi hastalıklara 
meselâ tâʿûn ve çiçek ve hummâ envâʿı [13] ve derleme esnâfı hastalıklarında ekser 
bundan su içerseler tabʿı tebrîd ede ve harâreti sâkin [14] ede.

Kurûn-ı sünbül: Kurûn-ı sünbül derler. İklîlü’l-melik gibi bir egrice boynuzcık-
lar [15] gibi bir kökdür, meselâ bîş-i kattâle gibi ve ana dahı benzer. Baʿzılar bunı 
sünbül nevʿindendür ve ak sünbüldür [16] demişler ammâ vâkıʿda sünbül içinde 
bulınur. Kurûn-ı sünbül dedükleri bîş dedükleri [17] kattâl zehre yakın bir zehirdür 
ve baʿzılar hânıku’n-nimrdür derler, hı bâbında zikr olınmışdur. [18] Ammâ kurûn-ı 
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sünbüli aslâ bir ʿilâc içün etibbâ yazmamışlar, ammâ hatâen bir kimesne [19] bunı 
yese Minhâc kavli üzere bî-karâr ve ʿaklı perâkende olur ve kan tebevvül eder. [20] 
Buna ʿilâc, evvel kayʾ etdüreler ve sıgır südi ve mahîz ile devâ olına. Ve gül suyı [21] 
ve bir miskâl kâfûr ve enâr suyı ve arpa suyı ve karpuz suyı vereler ve kar ile [22] buz 
ile ve gül suyı ve sandal ve kâfûr gibiler ile cigeri üstine yaku edüp [23] sovuk tutalar 
ki ziyânı kâr etmeye.

Kırfe-i dârçînî: Dârçîn kabugıdur. Fârisîde [24] buna İhtiyârât kavli üzere pôst-ı 
dârçînî derler. Çîn memleketinde olur. [25] Dârçîn bundan çıkar. Kırfetü’l-karan-
filden uzunca ve andan tatlurakdur. Muhammed Temîmî kavli [348a] [1] üzere 
baʿzılar buna dârçîn-i rûz ve dârçîn-i kâzî derler. Ve Hind’de dahı işbu [2] kırfe-i 
dârçînîye dârsûs ve sarfâ1586 derler. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. [3] Aʿzâ-
yı bâtıneyi kavî eder ve cerebe ve demregüye dahı nâfiʿdür ve sinir marazlarına 
[4] ve balgamî yan başları ve felc ve sarʿ ʿilletlerine İhtiyârât kavli üzere gâyet [5] 
nâfiʿdür. Bunun fiʿli dârçînden kuvvetlüdür. Sovuk miʿde ve cigere kuvvet verür. [6] 
Bunun bedeli yarım kadarı karanfil ve dârçînîdür.

Kırisemun: Kıriyemun dahı derler, güzel [7] kokulu bir otdur. Endülüs vilâyetinde 
Karnü’l-iyyel derler. Yalılarda olur. Levni [8] ak olur, ekser semüz otı gibi olur ammâ 
dahı büyük ve yassırak olur. Dânecikleri [9] ak ve kırmızı olur ve râyihası ve tuʿmı 
olur. İki dürlü otdur. Bu diyârlarda müstaʿmel [10] degildür.

Karkamân: Mukl-ı hicâzî ve saʿdî arasında bulınan agaççıklardur. Tabîʿatı [11] 
İbni Baytâr kavli üzere bârid ü yâbisdür. Eger dögüp diş diplerine kosalar [12] muh-
kem eder ve dişleri ak ede.

Kurm: Bir agaçdur ki deniz kenârlarında biter. Çenâr agacı gibi [13] olur. Yapragı 
bâdem yapragına benzer, dikeni olmaz. Sanavber yemişi gibi yemişi olur. [14] Yap-
ragını deve, sıgır yer ve otunını şehre getürürler. Eger yapragın iki dirhem mikdârı 
[15] mürrî ile içseler fi’l-hâl kabz ede. Bu devâ ishâle gâyet muvâfıkdur.

Kardel: [16] Mercân dibidür. Kurûnü’t-tûn dahı derler. Büssed deyü be bâbında 
zikr olınmışdur.

Karniyâ: [17] Çok ayaklı hayvân ve böcek cinsidür. Hımâr-ı kabbân derler. He 
bâbında hedbe deyü zikr [18] olınur. Ve karniyyât derler bir ot dahı vardur, kuzı 
kulagınun küçük [19] nevʿidür. Hummâzü’s-sagîr deyü hâ bâbında zikr olınmışdur.

Kırkiyûn ve Kırkiyâ: Yûnânî lisânı [20] üzere besbâse derler. Ve bir kâtil kök var-
dur ana dahı kırkiyûn derler ve kırkiyâ [21] dahı derler, ol ecilden etibbâ bu ismi terk 

1586 N. صرفا 
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edüp yazmadılar. Câlînûs ve İbni Baytâr [22] kavli üzere bu bir ince kökdür, dârçînî 
ve kebâbe köki gibidür. Baʿzı sâhib-i terceme bunı [23] kebâbedür dahı demişler.

Kurs: Yaʿnî Türkçe çörek demekdür. Fârisîde dahı kurs derler, [24] Süryânîler kursâ 
derler.

Kurs-ı enderûhurûn1587: Tiryâka katarlar bir kursdur, tiryâk bunsuz [25] tekmîl 
olmaz. Terkîbi ve sanʿatı mürekkebâtda görile.

Kursü’l-akrûkûmagmâ1588: Nevrûz otı kursıdur. [348b] [1] Muhallisa-ı ekber 
maʿcûnında istiʿmâl olınur sûtîre1589dür . Ve akrûkûmagmâ demek süfl-i zaʿferân-
dan [2] olan yagdur. Kış günlerinde istiʿmâl olına.

Kurs-ı enderûhûrûn: Bu dahı [3] tiryâk-ı kebîre girer. Ve edviye-i kattâla dahı 
nâfiʿdür ve aʿzâʾ-i reʾîseyi pâk ve kavî eder. [4] Ve kuvveti iki sene bâkî olur kursdur. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Kursü’l-efâʿî: Tiryâk-ı kebîre [5] girer. Agulu cânavarlarun agularında menfaʿat-i 
ʿazîmesi vardur ve edviye-i kattâla gâyet [6] müfîddür. İki aydan sonra istiʿmâl olınur 
ve kuvveti iki sene bâkî kalur. Sanʿatı [7] mahallinden görile.

Kurs-ı tenzüvî-yi hıtâyî: Tenzüvî-yi hıtâyî derler bir kursdur. Bu hıtâyî terkîb-
dür. [8] Barmak bogunı kadar bir nevʿi dahı olur. Aʿlâsı oldukdan sonra eger bu 
nevʿi ve eger kurs [9] olan nevʿi cümlesi birdür, ammâ magşûş nevʿi aʿlâ degildür, 
nefʿi yokdur. Te bâbında tenzüvî [10] deyü zikr olındı. Ammâ bu kurs bir ulu hekîm 
var imiş, Kustâ derler imiş, ol Kustâ [11] hekîmün teʾlîfidür derler. Kalb agrılarına 
ve ʿilletlerine ve hafakâna ve zîke ve rebve ve öksürük [12] envâʿına katı çok nefʿi 
vardur. Ammâ tecribede bunun tabîʿatını bârid bulduk, tılâlarda [13] nefʿi ziyâde 
olsa câʾizdür.

Kurs-ı lükk: Büyük maʿcûnlara girer, altı ay kuvveti bâkîdür. [14] Sanʿatı mahal-
linden görile.

Kursü’l-kehrübâ: Kan tükürenlere ve kayʾ ve nezfe nâfiʿdür. Kuvveti altı ay [15] 
bâkî kalur. Mahallinden görile.

Kursü’l-kevkeb: Zaʿf-ı miʿdeye ve fezalâtı miʿdeden [16] celb etmege ve kursak 
ekşiligine ve bagırsak yarasına ve tabîʿatı muhtelif  olana [17] ve sudâʿa ve rahm 
agrısına ve zehirler içenlere ve zehirlü cânavarlar sokdugına nâfiʿdür. Altı [18] aydan 
sonra istiʿmâl olınur, kuvveti iki yıla degin bâkîdür. Sanʿatı mahallinden görile. [19]

1587 N. اندروخرون
1588 N. قرص االقروقومغما

1589 N. سوطيره
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Kursü’l- eskîl: Ata soganı yaʿnî ʿunsul soganı kursıdur. Tiryâk-ı kebîre girer, gâ-
yet [20] menfaʿatlüdür. Cânavar ısırdugına nâfiʿdür ve kalbe kuvvet verür. İki aydan 
sonra istiʿmâli [21] sâlih olur ve iki yıla degin kuvveti bâkî kalur. Sanʿatı mahallinden 
görile.

Kursü’l-hıltîs: [22] Kasnı kursıdur. Hummâ-yı rubʿa nâfiʿdür. Kuvveti altı aya de-
gin bâkîdür. Maʿcûnlara girmez, bunun [23] kursı maʿcûndur. Sanʿatı mahallinden 
görile.

Kursü’l-cülnâr: Kan karışıklıgına ve kan gidene ve [24] kan tükürene nâfiʿdür. 
Şerbeti iki dirhemdür. Kuvveti altı ay bâkîdür. Maʿcûnlara girmez, kendüsi [25] 
maʿcûndur. Sanʿatı mahallinden görile.

Kurs-ı mâryûs: Îlâvus dedükleri kûlunca ki ʿArabda [349a] [1] ana rubb-ı erham 
ve rubb-ı sâlim dahı derler ve kûlunc-ı emʿâ derler, ana gâyet nâfiʿdür [2] ve taʿâm 
nefhine ve rencine muvâfıkdur. Altı aydan sonra istiʿmâl olınup ve kuvveti iki [3] 
seneye degin bâkîdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Kursü’l-büssed: Mercân dibi kursıdur. İhtilâf-ı deme [4] ve nezfe nâfiʿdür. Kuvve-
ti iki yıla degin bâkîdür. Kurs kendüsi maʿcûndur, gayrı maʿcûna girmez. [5] Sanʿatı 
mürekkebâtda mahallinden görile.

Kursü’t-tabâşîrü’l-müleyyine: Müleyyin kursdur. İsitme yankunına [6] ve 
safrâvî ve demevîye ve ʿataşını teskîne gâyet makbûl kursdur. Terencübîn ve gül 
yagı [7] ile olur. İki sene bâkîdür. Kendüsi maʿcûndur. Sanʿatı mahallinden görile.

Kursü’t-tabâşîrü’l- [8] hâbise: Bir mikdâr habs edici kursdur. Safrâvî isitme 
yankunına ve ihtilâf-ı deme [9] ve gayra müfîddür. Kuvveti altı aya degin bâkîdür.

Kursü’l-enberbâris: Eski balgamî isitmelere [10] ve miʿde ve ciger şişlerine nâfiʿ-
dür. Kuvveti altı aya degin bâkîdür. Sanʿatı mahallinde görile. [11]

Kursü’l-afsentîn: Ciger ve miʿde sovudugına ve süddelerine ve balgamî isitmele-
re ve talak [12] süddelerine ve ʿusrü’l-bevle nâfiʿdür. Kuvveti altı aya degin bâkîdür. 
Sanʿatı mahallinden görile. [13]

Kursü’l-benefsec: Benefşe kursıdur. Balgamı ve safrayı ishâl eder. Kurs eyledük-
leri günde [14] istiʿmâl olınur. Mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. Kuvveti altı ay bâkîdür. 
Sanʿatı [15] mahallinden görile.

Kursü’l-hukne: Hukneye korlar bir kursdur. Bagırsak yaralarına ve kan [16] ve irin 
karışıklıgına nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı huknesi üç dirhemdür. Ammâ [17] yumurda 
sarusıyla ve edviye-i müshile ile ve lisânü’l-hamel suyıyla kaynamış kursdur, [18] 
hukne ederler. Sanʿatı mahallinden görile.
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Kursü’l-fuvâk: Inçkıruk kursıdur. İmtilâdan olan [19] ınçkıruga nâfiʿdür. Ammâ 
eger hasta zaʿîf  olup ve vâkıʿ olan ınçkıruga bunı [20] vermeyeler, zîrâ ol ınçkıruk 
ʿalâmet-i hayr degildür, sen dahı ana kurs içürüp [21] cefâ olmaya. Zîrâ ʿArab der 
ki حضرالفراق yaʿnî zaʿîf اذاظهرالفواق   hastada [22] ınçkıruk vâkıʿ olsa firâk dahı hâzırdur 
yaʿnî ayrılmak hâzır demekdür. Zîrâ bu kursa [23] sabr ve efyûn girer, zaʿîf  hastaya 
verilmez. Ammâ eger kuvvetlü hastaya ınçkıruk [24] ʿârız olsa vereler, zîrâ taʿâmdan 
yâhûd imtilâdan yâhûd rîhdendür, bunun [25] ile defʿ olur. Sanʿatı mahallinden 
görile.

Kurs-ı lükk: Bir kurs-ı lükk dahı yazılmışdur, [349b] [1] mükerrer kıyâs olınmaya. 
Evvel tahrîr olınan kurs-ı lükk maʿcûnlara girer ammâ bu kurs gayrıdur, [2] kendüsi 
maʿcûndur. Ciger zaʿfına nâfiʿdür. Kuvveti altı aya degin bâkîdür, sonra zaʿîf  [3] 
olur. Terkîb oldugı günden istiʿmâl olınur. Sanʿatı mahallinden görile. [4]

Kursü’l-verd: Gül kursıdur. Miʿde agrısına ve balgamî isitmelere nâfiʿdür. Kuv-
veti altı ay [5] bâkîdür. Sanʿatı mahallinden görile. [6]

Kurs-ı râvend: Râvend-i çînî kursıdur. Eski isitmelere [7] ve ciger ve dalak ve miʿ-
de berkligine ve kabz-ı miʿdeye yaʿnî miʿdeye sancu girse mülâyim [8] kurs ile telyîn 
etmek yegdür. Bunun kuvveti altı aya degin bâkîdür. Sanʿatı mahallinden [9] görile.

Kursü’l-haşhâş: Gögüs ve öyken yaralarına ve agrılarına ve isitmelere nâfiʿdür. 
[10] Kuvveti altı ay bâkîdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Kursü’l-keber: Kebere köki kabugı kursıdur. [11] Talak agrıları envâʿına nâfiʿdür. 
Ammâ sikencübîn ile vereler, zîrâ buna ayıd tohmı girer. [12] Tabʿı gâyet issidür. 
Talakda südde ve sill karışmış kimesnelere vermeyeler. Bu husûsda hazakat gerek-
dür, hemân bir kişide şiş görüp talakı var [13] kıyâs etmeyeler, eger talak ise vereler. 
Sikencübîn ile içüreler. Eger gayrı şiş [14] varısa bunı terk edüp gayrı ʿilâc edeler. 
Bunun dahı kuvveti altı ay [15] bâkîdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Kurs-ı iskûlûfenderyûn: Talak otına derler. Talak [16] otı kursıdur. Ciger ve talak 
agrılarına nâfiʿdür. Kuvveti altı ay bâkîdür. Sanʿatı mahallinden [17] görile.

Kursü’l-kâfûr: Hummâ-yı muhrikaya ve yankunlarına ve ʿataşına ve hummâ-
yü’d-dıkka ve miʿde [18] ve ciger yankunına ve nezf-i deme nâfiʿdür. Kuvveti altı 
aydur. Sanʿatı mahallinden görile.[19]

Kursü’s-saʿfe: Oglancıklar başında olan çıbanlara ve kel ve saçkıran derler, o [20] 
makûlelere hindibâ suyıyla sahk edüp üzerine tılâ edeler. Kuvveti altı ay [21] bâkîdür. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Kursü’z-zırnîh: Bagırsak yarasına ve öykene gâyet [22] nâfiʿdür ve muʿteberdür. 
Hâcet oldukda edeler, bunda müddet ve ay, yıl olmaz. [23] Sanʿatı mahallinden 
görile.
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Kursü’z-zahîr: Zahîr ishâli ki kan gider, gâyet müşkil ve mühlik [24] marazdur ve 
kan karışıklıgına ve kan tükürenlere nâfiʿdür. Kuvveti altı ay bâkîdür. Sanʿatı [25] 
mahallinden görile.

Kursü’s-sudâʿ: Baş agrısına ve sehere ki uykusı gelmeye ve şakîka [350a] [1] yaʿnî 
yarım baş agrısına yaʿnî tulunlara yaku olına. Buna dahı müddet yokdur. [2] İhtiyâc 
zamânında edeler. Sanʿatı mahallinden görile.

Kurs-ı enîsûn: Balgamî hummâlara nâfiʿdür [3] va taʿâmı hazm eder ve yelleri 
tagıdur ve galîz mâddeleri tahlîl eder. Sanʿatı mahallinden görile. [4]

Kurs-ı îrsâ: Gök sûsen köki kursıdur. Talagı eridür, mücerrebdür. Bunun müʾellifi 
[5] üç gün bir hınzîre yedürüp baʿde depeleyüp görmüş ki talagı erimiş. Sanʿatı [6] 
mahallinden görile.

Kurs-ı semeretü’t-tarfâ: ʿ Azbe yaʿnî ılgun yemişi kursıdur. Câlînûs [7] terkîbidür. 
Talagı arıdur, tecribe olınmışdur. Kurs-ı îrsâ gibidür. Sanʿatı mahallinden görile.[8]

Kurs-ı ʿûd: İmtilâ nevʿinden heyzayı giderür ve kusmakdan sonra olan balgamı 
giderür [9] ve kuvveti yerine getürür ve kusmagı keser. Sanʿatı mahallinden görile.

Kurs-ı kündür: Ak günlük [10] kursıdur. Bu dahı heyzaya nâfiʿdür ve kayʾı dahı 
keser. Sanʿatı mahallinden görile.

Kurs-ı habbü’l-âs: [11] Mersîn yemişi kursıdur. Kusmagı ve ishâli keser. Sanʿatı 
mahallinden görile. [12]

Kurs-ı şeb: Şeb-i yemânî kursıdur. Kan tebevvül edene nâfiʿdür. Sanʿatı mahal-
linden [13] görile.

Kursü’t-tîn: Kan tebevvül etmegi keser ve mesâne yarasına müfîddür. Sanʿatı [14] 
mahallinden görile.

Kurs-ı kâknec: Bögrek ve mesâne yarasın onıldur ve kan işemegi [15] ve yollarınun 
acıdugını giderür. Sanʿatı mahallinden görile.

Kurs-ı lübûb: Bögrek [16] ve kavuk yaraların ve çıbanların giderür ve erigen eder. 
Sanʿatı mahallinden görile. [17]

Kursü’l-büzûr: Tohumlar kursıdur. Mesâne uyuzına nâfiʿdür. Sanʿatı mahallin-
de görile.

Kurs-ı mürr: [18] Mürr-i sâfî kursıdur. Hayzı açar ve oglanı âsân togurdır. Sanʿatı 
mahallinden görile. [19]

Kurs-ı sünbül: Miʿde ve ciger şişlerine fâʾide eder. Sanʿatı mahallinde görile.
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Kurs-ı [20] gârîkûn: Talak galîzlıgın giderür. Sanʿatı mahallinden görile.

Kurs-ı âhek: Kireç [21] kursıdur. Bu kursa feltefyûn1590 dahı derler. Diş diplerinün 
yendügine ve büsûrına [22] fâʾide eder. Sanʿatı mahallinden görile.

Kursü’l-mülk: Gücle büken dedükleridür. Elif  [23] bâbında ezârâkî deyü zikr olın-
mışdur ve yine Şeyh Dâvud kavli üzere akrâsü’l-melik [24] deyü zikr olındı.

Kazâh: Karvân-ı ʿArabî lisânı üzeredür. Râziyâne nevʿinden bir otdur. [25] Bu otı 
deve ve koyun otlar. Baʿzılar bu ota ʿalacân ve karâh1591 dahı derler ve Şîrâz’da 
[350b] [1] keme derler. Sarı çiçegi olur, yapragı râziyâne yapragı gibi kokar ammâ 
yaprakları birbirinden [2] ırak olur. Tohumları enîsûna benzer ve tuʿmı dahı râ-
ziyâne benzer. Tabîʿatı üçünci derecede [3] hâr u yâbisdür. Bevli yüridür ve sovuk 
agrıları giderür ve muhallil-i riyâhdur ve kanı [4] baglar. Ammâ bişürüp şeker ile 
içeler ve İhtiyârât kavli üzere suyla [5] bişürüp içseler sekr verür.

Kust: ʿÛd agacı gibi bir kökün samgıdur, beş [6] altı nevʿ olur Türkî; karad Fârisî; 
kustâ Süryânî; kîsterâ Rûmî, sîryûfinâ [7] Yûnânî; kustan Fârîsî, Yûnânî; kûstûs 
Rûmî; kûstûm Lâtîn; kûst [8] ʿ İbrî; kadâ1592 ʿ İbrî; bereng Fârîsî ve Hindî; kasîʿminâ1593 
Süryânî. Kust bir küçük [9] otun kökinün samgıdur. Üç nevʿ olur. Bir nevʿine Arabî 
kust derler, beyâz reng [10] olur, kust-ı bahrî dahı derler, tatlu olur. Baʿzılar buna 
Rûmî kust dahı derler. Ve nevʿi Hindîdür. [11] Siyâh reng olur. Acı mürrdür, kust-ı 
mürr dahı derler, Fârisîde kust-ı telh derler, [12] hafîf  olur. Ve bir nevʿi dahı siyâha 
mâʾildür ve sabr gibidür. Muhammed Temîmî kavli üzere [13] Hind cezîrelerinden 
gelür ve bilâd-ı Yemen’den ve Rûm’dan gelür. Ve Rûmî kust oldur ki [14] benefşe 
köki dedükleri gök sûsen köki vardur ki îrsâ derler, anun [15] arasında bulınur, ana 
şeker-i mûrd dahı derler. Kust agacı yemiş vermez. Ve bir nevʿi [16] dahı vardur 
ana sûrî derler, otı sabr yapragına benzer, dalları olmaz, yere yakın biter. [17] Aʿlâsı 
tâze ve beyâz ve tolu ve acı olmakdur. Andan sonra Hindî, siyâh, hafîf  [18] olandur. 
Tabîʿatı üçünci derecede hârdur. Baʿzılar dördinci derecede hâr ve üçüncide [19] 
yâbisdür dediler. Kuvvet-i evvelîsi her ʿuzv ki teshîne muhtâcdur, ana nâfiʿdür ve 
derinden [20] ahlâtı cezb edicidür ve eger ʿasel ve suyla latûh eyleseler behakı gide-
rür ve irhâ [21] olmış sinirlere dahı nâfiʿdür ve yürekden habbü’l-karʿı ve sogulcanı 
çıkarur. [22] Eger şarâbla içseler yüregi tutar ve ʿırku’n-nisâya ve lîsergûs ʿilletine 
dahı muvâfıkdur. [23] Bevli ve hayzı akıdur. Eger buhûr eyleseler rahm agrılarına ve 

1590 N. فلتفيون
1591 N. قراح
1592 N. قدا
1593 N. قصيعمنا
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ʿilletlerine nâfiʿdür. Eger afsentîn [24] şarâbıyla bir dirhem içseler efʿâ ve sâʾir sokucı-
lara nefʿ verür ve gögüs agrısına [25] ve dögilmiş aʿzâya ve bogaz agrılarına ve yürek 
nefhine fâʾide eder. Ve eger şarâb [351a] [1] veyâ ʿasel ile içseler şehvet-i cimâʿı 
tahrîk eder. Eger bunı zeyt ile bile yaglasalar [2] nâfıza ve fâlice ve istirhâya nâfiʿdür 
ve hummâ-yı nâfıza nevbetden evvel latûh edeler. Râzî [3] kavli üzere zükâma dahı 
nâfiʿdür ki burnına buhûr edeler. Mesîh kavli üzere eger sahk [4] edüp yaralara 
ekseler kurıdur. Ve ʿavrat buhûr eylese hayzı yüride ve [5] oglancıgı bıraga. Taberî 
kavli üzere eger bunı içseler süddeleri feth eder ve nezelâta [6] ve vebâya dahı buhûr 
edeler ki nâfiʿdür. Ve eger sahk edüp ʿasel ile karışdurup [7] içseler miʿde agrısına ve 
sanculara ve bögrek agrılarına nâfiʿdür. Eger sikencübîn [8] ile içseler rubʿ isitmele-
rine nâfiʿdür. Eger sirke yâhûd katrân ile behaka ve kelefe [9] ve nemeşe tılâ olınsa 
giderür ve dâʾü’s-saʿleb kılların bitürür ve yelmeşik ahlâtı [10] keser. Fûles kavli üzere 
rutûbet ve bürûdetden olan baş agrısını [11] giderür. Ammâ gül suyı ile alnına ve 
şakîkalarına tılâ edeler. İbni Baytâr kavli üzere [12] eger şâf  gibi ʿavrat götürse rahm 
agrılarına fâʾide eder. Eger ak kustı yeseler [13] başda olan eski agrıları giderüp ve 
dimâg yellerin tagıdur. Eger yagmur [14] suyıyla ezüp yâhûd keçi ve sıgır sâde yagıy-
la burna tamzursalar gerü bu fâʾideyi [15] eder. Ve yagını kulaga tamzursalar kulak 
süddesin aça ve agrısın sâkin [16] ede ve eski baş agrıların giderür. Ve eger sahk edüp 
içseler miʿde ve iç [17] agrılarına ve bögrek taşlarına be-gâyet nefʿ verür. Kust içmek 
agız ve koltuk [18] kokusın zâʾil eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemden iki 
dirheme varınca [19] câʾizdür, ziyâdesi mesâneye muzırdur, illâ kızıl gül yapragı ve 
şeker ıslâh eder. Baʿzılar [20] bunun bedeli yarım vezni kadar ʿâkırkarhâdur. Baʿzılar 
vec dahı bedeldür derler. Muhammed Temîmî kavli [21] üzere bunun bedeli katrân 
agacı kozagıdur.

Kust-ı rûmî: İhtiyârât kavli [22] üzere tatlu kustdur. Benefşe köki deyü halk halt 
edüp sûsenün kökine benefşe [23] köki derler yaʿnî ol gök sûsen arasında bulınur, ol 
sûsen nevʿindendür [24] veyâhûd anun arasında bulınur derler. Ana şeker-i mûrd 
derler.

Kust-ı şâmî: [25] Râsendür. Anduz köki derler. Re bâbında râsen deyü zikr olındı.

Kust-ı hindî: İhtiyârât [351b] [1] kavli üzere acı kustdur. Ammâ İbni Baytâr kavli 
üzere siyâh ve tatlu kustdur. [2]

Kust-ı bahrî: İbni Baytâr kavli üzere ak ve acı kustdur. Bâlâda kust deyü zikr 
olındukda [3] tafsîli tahrîr olındı.

Kasb: Hurmâ-yı hîrûn derler. Kuru hurmâ nevʿindendür. Ehl-i Magrib [4] buna 
mukalkal derler. Fizân’dan gelür. Kırmızı hurmâdur ve beyâza dahı mâʾildür ve 
çekirdegi [5] küçük olur ve tuʿmı latîfdür. Ve ehl-i Necd ʿarak ve bersûm dahı derler. 
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Tabîʿatı harâret [6] ve yübûsetde muʿtedildür, baʿzılar harâreti ikinci derecededür 
derler ve kabzı vardur dediler. [7] Tabʿı baglar ve miʿdeye kuvvet verür. Şeyh Dâvud 
kavli üzere nevʿ-i hurmâ beyâz [8] olur.

Kustâ: Bir ulu hekîmün adıdur. Baʿlebek’den kopmışdur. Meʾmûn halîfe [9] zamâ-
nında idi. Ve hem Kustâ, lügatın aʿlâ bilürdi ve Yûnân dilince nice hikmet kitâbla-
rını [10] ʿ Arab’a nakl etmişdür derler. Ve Kustâ derler bir kurs terkîb etmişdür, gâlibâ 
tenzüvî [11] dedükleri kurs oldur derler. Aslâ tenzüvî-yi hıtâyîyi ber-asl yazmamışdur.

Kastânîkî: [12] Bakla-ı yemâniyye deyü be bâbında zikr olındı.

Kustûra: Kunduz hâyasıdur. Cünd-i bîdester [13] deyü cim bâbında zikr olınmışdur.

Kaslîdûs1594: Kâknec deyü kef  bâbında zikr olınur. [14]

Kustûriyûn: Cünd-i bîdester deyü zikr olınmışdur.

Kıstîr: Kîmyâ derler. Rasâs deyü re [15] bâbında zikr olınmışdur.

Kasûse: Lâden otıdur. Ammâ kasûs çok nevʿ olur. Bâb [16] âhirinde kîsûs deyü zikr 
olınur.

Kusûs: Yohsul urganı derler bir nevʿ sarmaşıkdur. [17] Leblâb nevʿindendür derler 
ve baʿzılar ana benzer derler. Hablü’l-mesâkîn derler. Lâm bâbında [18] leblâb deyü 
zikr olınur.

Kustûs: Teke sakalı derler bir otdur. Lâm bâbında lıhyetü’t-teys [19] deyü zikr olınur.

Kastarân: Muhammed Temîmî kavli üzere kastarûn derler henüz zikr olınur. [20]

Kastarûn: Sovuk agaç derler Türkî; şîrâh Fârîsî; kastarân Yûnânî; meltûrukâ1595 
[21] Lâtîn; râşun müreyyâ Süryânî; fesenherûtî1596 Süryânî; erûtûnîkî1597 ehl-i Rûm. 
[22] Kastarûn dedükleri sovuk agaç sovuk yerde biter, ince ve uzun olur, bir arşın sâkı 
[23] olur. Yapragı belîd yapragına benzer ve güzel kokar. İri ve yere yakın yapragı 
olur. Depelerinde [24] tohmı olur. Köki harbak köki gibidür ve çiçegi sünbüle benzer, 
çiçegine semîrâ derler. Yapragını cemʿ [25] edüp saklarlar. Tabîʿatı üçünci derecede 
hâr u yâbisdür. Tuʿmı acı ve keskindür. Ahlâtı [352a] [1] katʿ eder ve bögrekden 
taşları tagıdur ve öykeni ve gögsi onıldur. Eger kökini şarâbla [2] içseler hayzı yüri-
dür. Eger inûmâlî şarâbıyla kökini içseler balgam kusdurur. Eger yapragınun [3] bir 
dirhemin inûmâlî şarâbıyla içseler rahm agrılarına ve hunnâka ziyâde fâʾide eder. 

1594 N. قسليدوس
1595 N. ملتورقه ; H. ملتورقا
1596 N. فسنحروطى
1597 N. اروطونيقى
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[4] Eger yapragınun üç dirhemin şarâb-ı sırfla içseler agulu cânavarlar sokdugına 
ve [5] zehirlere nefʿ verür ve cânavar ısırdugına yaku olınsa muvâfıkdur ve mukad-
dem bundan içmiş [6] kimesneye aslâ zehr zarar etmeye. Ve bir dirhemin suyla 
içseler bevli akıda ve ishâl [7] dahı ede ve cünûna ve sarʿa ve ciger agrılarına dahı 
müfîddür. Eger bir dirhemin sirke ve ʿasel [8] ile içseler talak agrısın giderür. Ve eger 
ʿasel ile maʿcûn edüp bâkla kadarın [9] taʿâmdan sonra yeseler taʿâmı hazm eder ve 
ekşi gegirmege ve zaʿîf  miʿdeye ve kan [10] tükürmege fâʾide eder. Ve bir dirhemin 
şarâbla içseler yerakânı giderür ve hayzı yüride. [11] Ve eski öyken çıbanlarına ve gö-
güsden akan irine ve ʿ ırku’n-nisâya fâʾide eder. Eger bişürüp [12] bunun suyı ile yüzin 
ve gözin yusalar göz agrısına fâʾide eder ve kulaga tamzursalar [13] diş agrılarına 
müfîddür. Eger bişürüp içseler kusmagı keser. Câlînûs kavli üzere [14] ve İbni Cülcül 
kavli üzere bu ot, bertânîkîdür. Ammâ bertânîkî bôstân-efrûz otı [15] olsa gerekdür. 
Ol gayrıdur, bu degildür derler.

Kuşûr: Her şeyʾün kabugıdur. Fârisîde pôst [16] derler. Rûmîler côflî derler ve Ef-
rencîler pey1598 derler ve her şeyʾün kabugı her lisân üzere [17] tafsîl lâzım degildür. 
Zîrâ her şeyʾün aslı tafsîl olınmışdur, murâd olınursa mahalline [18] nazar oluna.

Kaşâriyye: Kündür kabugına ve mahleb kabugına ıtlâk olınur ve baʿzı buhûrlara 
dahı [19] derler.

Kışrü’l-cevzü’l-ahzar: Tâze, yeşil cevz kabugıdur. Fârisîde pôst-ı girdegân der-
ler. [20] Rûmîler côflî de karidyâ halûre derler. Cümle Efrencîler pey nuyâ retüve1599 
derler. Eger bunı bişürüp [21] rubb eyleseler balgamdan ve rutûbetden olan hunnâ-
ka nâfiʿdür. Eger suyla kaynadup esbâb [22] yusalar ʿaselî reng ola. Eger isterlerse ki 
koyu ola cevz kabugın çok koyalar. Ve eger [23] şâbda yatursalar boyası aslâ çıkmaya. 
Dervîşân ekser bununla hırka ve şâl boyarlar. ʿAselî [24] reng olur.

Kışrü’l-cevzü’s-sulb: Eski cevz kabugıdur. Fârisîde pôst-ı girdegân-ı [25] köhne 
derler ve Rûmîler côflî de pâliyô karîdî derler ve cümle Efrencîler pey nuvâ zûbgû1600 
derler. Eger eski [352b] [1] cevz kabugını yakup külini yaralara ursalar yaraları 
kurıdup onıldur. [2]

Kışrü’l-ütrünc: Tûrunc kabugıdur. Fârisîde pôst-ı nârenc derler ve Rûmîler côflî 
de nârence [3] ve Efrencîler pey de nerenc derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Eger 
agızda çigneseler sarmısak kokusın [4] alur. Eger yeseler ahşâ-yı bârideyi teshîn 
eder ve kuvvet verür. Mikdâr-ı şerbeti [5] on dirhemdür. Ve riyâhı tahlîl eder, sovuk 

1598 N. پى
1599 N. پى نويا رتوه
1600 N. نوا زوبكو
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ʿilletlere ve sevdâvî sovuk yürek oynamasına [6] fi’l-cümle müfîddür. Eger dögüp 
hammâmda sovuk ʿuzva ursalar ıslâh eder. Eger kış [7] günlerinde maʿcûnını yeseler 
münâsibdür. Ammâ issi mizâclulara muvâfık degildür, cigere ve [8] miʿdeye ziyânı 
vardur. İllâ şeker ve ʿasel ıslâh eder.

Kışrü’l-kündür: Ak günlük [9] agacınun kabugıdur. Günlük arasında bulınur. Fâ-
risîde pôst-ı kündür [10] derler. Rûmîler côflî de lîvenûs derler ve Efrencîler pey de 
tûz derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür [11] ve kâbızdur. Eger yaralar üzerine ekseler etin 
bitürür ve yaramaz fâsid yaralara [12] ve çıbanlara ekseler ıslâh eder. Ve ʿavratlar 
götürse eski rahm yaşlıgın keser ve kan [13] tükürene ve bagırsak yarasına nâfiʿdür. 
Ve bunı göz dârûlarında dahı istiʿmâl ederler. [14] Eger büryân edüp uyuzlu göze 
çekseler uyuzın giderür. Ve eger karnı üstine [15] merhem gibi ursalar yüregi tutar. 
Bunun bedeli iki kendü kadar dögilmiş kündürdür. [16]

Kışr-ı aslü’l-kerefs: Kerefs kökinün kabugıdur. Fârisîde pôst-ı bîh-i kerefs [17] 
derler. Rûmîler côflî rîze de selîna derler, cümle Efrencîler pey de âpyûm derler. 
Tabîʿatı ikinci [18] derecede hâr u yâbisdür. Bunun gene fiʿli kerefs fiʿline karîbdür 
ve mülattıf  ve müfettihdür. [19] Süddeleri açar, bevli idrâr eder. Bâkî menfaʿatleri kef 
bâbında kerefsde zikr olınur. [20]

Kışr-ı aslü’l-keber: Kebere kökinün kabugıdur. Fârisîde pôst-ı bîh-i keber ve 
pôst-ı [21] bîh-i keverk derler. Rûmîler côflî rîze de kapârî ve Efrencîler pey de kapâ-
res derler. [22] Kebere kabugınun acılıgı ve hiddeti ve kabzı vardur. ʿÎsâ kavli üzere 
hâr u yâbisdür [23] ve mücellâ ve mülattıfdur ve mukattıʿdur. Bunı çok devâlara 
korlar, her biri mahallinde zikr olınmışdur. [24] Ve dahı talak agrılarına gâyet müfîd 
ve münâsibdür. Eger sikencübîn ile bir dirhemin içseler [25] yelmeşik ahlâtı katʿ edüp 
bevli yolından ishâl eder. Ve ʿırku’n-nisâya sikencübîn [353a] [1] ile zımâd ve tılâ 
olınsa agrısın sâkin eder ve talak üzerine sirke ile zımâd olınsa [2] zâʾil eder. Eger 
kurısın dögüp eski çıbanlara ve yaralara ekseler ıslâh eder, [3] meger perhîzi henüz 
bozup tekrâr yaraların yavuzlanduralar.

Kışr-ı aslü’r-rummân: [4] Enâr agacı köki kabugıdur. Fârisîde bîh-i dıraht-ı nâr 
derler. Rûmîler côflî rîze [5] dendrâ de rôdiye derler. Efrencîler pey lînû de mâlûm 
bûnîkum derler. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. [6] Sogulcanı ve habbü’l-karʿı kırar. Bir 
dirhemin ʿasel veya sirke ile içeler.

Kışrü’r-rummânü’l-hâmız: [7] Ekşi enâr kabugıdur. Fârisîde pôst-ı enâr-ı turş 
derler. Rûmîler côflî dûrûz [8] ukeşte1601 derler. Efrencîler pey mânum bûnîkûm 

1601 N. اوقشته

726 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



agreste1602 derler. Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü [9] yâbisdür. Ve eger kaynadup 
suyından istincâ olınsa makʿad yaralarına ve bevâsîre [10] nâfiʿdür. Ve eger dögüp 
issi şişlere kosalar ve hukneye suyın dahı kosalar [11] bagırsak yarasına muvâfıkdur 
derler, mücerrebdür.

Kışr-ı rummânü’l-hulv: Tatlu nâr kabugıdur. Fârisîde [12] pôst-ı nâr-ı şirîn derler. 
Rûmîler côflî de rôdî aglîkî derler. Efrencîler pey mâlum bûnîkûm [13] dôlçî derler. 
Bunun tabîʿatı bârid ü ratbdur. issi şişlere ve bagırsak yaralarına eger [14] dögüp 
pirinc ve arpa suyıyla hukne eyleseler sahc envâʿına gâyet nâfiʿdür. Eger suyını [15] 
mazmaza eyleseler diş diplerine nefʿ ve kuvvet verür. Eger bunun suyından makʿad 
[16] yusalar makʿada kuvvet verür ve bevâsîr kanını keser. Eger dögüp süfûfe gibi [17] 
eyledükden sonra on dirhemin issi suyla içseler cümle kurtlar çıkarur.

Kışrü’l-beyz: [18] Yumurda kabugıdur. Fârisîde pôst-ı tohm-ı murg-ı hânegî derler. 
Rûmîler côflî de âvga [19] derler. Efrencîler pey de ûâvô derler. Eger bunı yuyup 
andan sahk edüp sürme [20] ederler, ol sürmeye hurm derler. Hı bâbında eger sahk 
olınması eger kühli tafsîl olınup [21] mürekkebâta havâle olınmışdur. Yumurda kabu-
gınun tabîʿatı yâbisdür. Gözde olan beyâz [22] ʿilletine cilâ verür ve göze nâzil olacak 
mevâddı menʿ eder ve yaralarına ve büsûrlarına [23] ve yaşına nâfiʿdür. Ve kavun 
çekirdegi ile kelefe tılâ olınsa nâfiʿdür.

Kışrü’l-erz: Pirinc [24] dânesinün kabugıdur, çeltik kabugı derler. Fârisîde pôst-ı 
dâne-i pirinc derler. [25] Rûmîler côflî de rîzî derler. Efrencîler pey de rîzû derler. 
Eger bundan yeseler âdemi öldürür, [353b] [1] zîrâ sümûmâtdandur. Eger bir ki-
mesne hatâen pirinc kabugı yese ʿ alâmeti oldur ki agzı ve dili [2] kararur ve şişüp bo-
gazı agrur, miʿde ve bagırsak agrısı ve beden yankunı peydâ olur. Buna [3] zerârîhde 
zikr eyledigimiz ʿilâc lâzımdur yaʿnî zerarîh böcesi yemiş kimesneye tahrîr olınan [4] 
ʿilâcı buna dahı etmek gerekdür, halâs ola.

Kışr-ı asl-ı hindibâ: Hindibâ köki kabugıdur. [5] He bâbında hindibâ ile maʿân 
zikr olınur.

Kışr-ı kasabü’l-fârisî: Meşhûr, maʿrûf  olan [6] kamış kabugıdur. Kargı kamış 
dahı derler, anun kabugıdur. Fârisîde pôst-ı ney [7] derler. Rûmîler côflî de kalâmû 
derler. Efrencîler pey de harizzô derler. Üçünci derece hâr u yâbisdür. [8] Dâʾü’s-saʿ-
lebe nâfiʿdür ve göze hâdis olan beyâzı giderür. Ammâ bunı yakup istiʿmâl [9] eder-
ler, meselâ kamışun kabugını bıçak ile sıyırırlar, andan yakup kullanurlar.

Kuşʿar: [10] Ehl-i Yemen lügatıdur. Kıssâdur yaʿnî hıyârdur. Zikr olınmışdur.

1602 N. پى مانم بونيقوم اغرسته
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Kışmış: Kuş üzümi Türkî; [11] küçük üzüm Türkî; kişmiş Fârisî; kışmışâ Süryânî; 
istinefîdî Rûmî; [12] kôrendî Rûmî. Efrencîler pâsa peçûle1603 derler. Aʿlâsı siyâh ve 
çekirdeksiz ola, Horâsân [13] ve Tebrîz üzümi ola. İshak kavli üzere tabîʿatı ikinci 
derecede hâr ve evvelde ratbdur. [14] Kuvvet-i evvelîsi sadrı ve öykeni rutûbât-ı lezc-
den pâk eder. Râzî kavli [15] üzere bu üzümün tuʿmı sâʾir kuru üzümlerden yegdür 
ve nefʿi dahı anlara yakındur [16] ve balgamî öksürüge nâfiʿdür. İbni Mâseveyh kavli 
üzere gıdâyı çok verür. Ebû Cerîh [17] kavli üzere eger bişmiş suyını içseler tabîʿatı 
mülâyim eder ve bârid mizâclulara muvâfıkdur. [18] Mikdâr-ı şerbeti yigirmi dir-
hemdür. Ziyâdesi issi mizâca hiddet verür ve kanı yakar, illâ semüz [19] ot suyı ıslâh 
eder. Bunun bedeli çekirdegi ayıtgenmiş siyâh üzümdür. [20]

Kuşûr-ı hadîd-i ʿatîk: Bakır ve demür ve pûlâd ve çiviler gibilerden meselâ bun-
larun kabukları [21] yaʿnî üzerinde olan kabuk gibileridür. İbni Baytâr kavli üzere 
cümlesi muhaffifdür. [22] Yaramaz yaralara ekseler nâsûrın ve çürük etin yer ve 
onıldur. Ve gemi lengerinün demürinün [23] kabugını yaʿnî pâsını azacık içürseler 
âdemi fi’l-hâl kayʾ etdüre. Husûsan [24] deryâda yaʿnî gemi içinde ola.

Kuşûr-ı terciyye: İbni Baytâr ve Râzî kavli üzere Fârisî [25] kökdür. Tâze bakla 
gibi yerler. Bâhı arturur, tecribe olınmışdur.

Kaşye: Hicâzî ismidür. Yemen’den [354a] [1] Mekke’ye getürür. Selîhe kabu-
gından kalıncadur ve ana dahı benzer derler. Kâbız ve kekrecedür. ʿAvratlar [2] 
buhûrına istiʿmâl olınur. Ve Efrencî envâʿı lisânı üzere hıyârşenbere ve selîheye 
dahı [3] kaşye derler.

Kasabü’z-zerîre: ʿİnde’l- baʿz hezârân derler. İki cins olur. Nihâvend [4] tagında 
olan kamışdur Türkî; ney-i pûsîde-i nihâvendî Fârisî; katâdîsimâ1604 Süryânî; [5] 
aknâ nîlûtî1605 Rûmî; kalâmî indiyâ nihâvendîyâ Rûmî; urimîfûn Yûnânî; kabûsim1606 
[6] İbrî; kumha ʿArabî; armînîkû1607 Süryânî; kuvâtîtis Yûnânî; kalâmûs aromâtîkûs 
[7] Efrencî; kalâmû aromâtîkûs Rûmî; kalâmûs ôdôrâtûs Lâtîn; [8] kalâmû dânîdyâ 
Rûmî ve Efrencî nevʿi. Bu kamış Fâris vilâyetinden gelür ve baʿzılar [9] Bagdâd’dan 
gelür derler. Muhammed Temîmî Fâris’den ve Bagdâd’dan dahı gelür demiş ammâ 
müstaʿmel [10] olan kasabü’z-zerîre bu degildür. Bu bir uzun kalem gibi kamışdur. 
İki nevʿ olur. [11] Bir nevʿi kuru sîsâm agacı gibi olur ve küçük dâneleri olur, artık 
olur. Ve bir [12] nevʿi dahı boz reng olur ve kaddi bir zirâʿ olur, belki dahı büyük 

1603 N. پاصه پچوله
1604 N. قتاديسما
1605 N. اقنا نيلوتى
1606 N. قبوسم
1607 N. ارمينيقو
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olur ve tuʿmı [13] acı olur. Eger kırsalar içinden örümcek yuvası gibi bir şey çıkar. Bu 
nevʿi Hind tarafından [14] Gûlîgû nâm mahalden gelür. Ol nevʿine berkîne derler. 
Gâyet hafîfdür ve aʿlâsıdur. [15] Ve evvelki sîsâm agacı gibi olan nevʿinün şâhında 
tohmı olur, acı degildür. Ol [16] nevʿi dahı İhtiyârât kavli üzere Hind’den gelür 
ammâ eyüsi degildür. Kasabü’z-zerîrün [17] tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. 
Baʿzılar üçüncide dediler. Mülattıfdur, azacık kabzı ve [18] tahlîli vardur. Eger aʿzâya 
ursalar muvâfıkdur. Eger bunun buhûrın eyleseler ve [19] bogaza samgü’l-butm ile 
tütsi eyleseler öksürüge nâfiʿdür. Miʿde ve ciger veremlerine husûsan [20] ʿasel veyâ 
kerefs tohmı ile yiyeler, müfîddür ve taktîrü’l-bevle ve istiskâya dahı muvâfıkdur. [21] 
Eger ʿavrat bunun bişmiş suyında otursa ve eger içse rahm agrılarına müfîddür. [22] 
Takvîmü’l-Edviye kavli üzere ciger süddelerin açar, ana müteʿallik kurs ile vereler. 
Yalınuz [23] sikencübîn ile dahı câʾizdür. Ve Dîskûrîdûs kavli üzere miʿdeyi pâk eder, 
[24] taʿâm iştihâsın getürür. Erbiyâsûs kavli üzere bunı şîh-i ermenî ve türmüs [25] ve 
serahs ile içseler yürekden cümle kurtları çıkarur. Bunı kara boyaya dahı katarlar, 
aʿlâ [354b] [1] hizâb olur. Saç ve sakalı karardur derler. İbni Baytâr kavli üzere eger 
sünbül [2] ve kerefs tohmı ile ciger zahmetlerine ve sidük tamladugına fâʾide eder. 
Bunun mikdâr-ı [3] şerbeti bir dirhemden ziyâdesi âlât-ı nefese muzırdur, illâ buyan 
balı ve samg ıslâh [4] eder. Bunun bedeli iblîs tırnagıdur, sandal ve [5] acı mercimek 
iledür ve baʿzılar yalınuz acı mercimek bedeldür dediler.

Kasab: Kamış Türkî; kargı Türkî; kalem Türkî; ney Fârisî; [6] kıntâ Süryânî; 
kalâmûs Rûmî; kalâmî Rûmî; esyûniyûn1608 Yûnânî; kânî [7] ʿİbrî; kâne ʿİbrî; kây 
Kürdî; kânîş Lâtîn; anfânmîn1609 Süryânî; [8] rûmâkîs Süryânî; felyûn Efrencî; denâk1610 
Afrikî; enfânmen Berberiyye; [9] harundû Lâtîn; kanyâ İspânyâ; kuvar1611 Nemse, 
Macar; avunrôse1612 Fırânca. Bu kamış [10] beyne’n-nâs meşhûr olan kamışdur. Ta-
bîʿatı Fûles kavli üzere gâyet [11] müberriddür ve yanmış köki evvel derece âhirinde 
belki ikinci derece evveline varınca hârdur [12] ve kökinün dahı azacık cilâsı vardur. 
Eger kökini ve yapragını yabân soganıyla gövdeye [13] batan diken ve demürden 
ve kılçık üzerine sürseler cezb edüp çıkarur. [14] Kamışun eger çiçegi kulaga girse 
kulagı sagır eder. Ebû Cerîh kavli üzere [15] suyını içseler bevli idrâr eder ve hayzı 
indürür. Râzî kavli üzere kökini [16] ve yapragını dâʾü’l-hayyeye ve dâʾü’s-saʿlebe 
sürseler ve içseler gâyet nâfiʿdür. Ve [17] kabugınun dahı küli dâʾü’s-saʿlebe müfîd-
dür. Eger çiçegi kulaga hatâen girse ana ʿilâc [18] oldur ki merzencûş suyını kulaga 

1608 N. اثيونيون
1609 N. انفانمين
1610 N. دناك
1611 N. قور
1612 N. اونروسه

M E t İ N 729

www.tuba.gov.tr



tamzuralar veyâhûd kökini zımâd edeler, zîrâ [19] sâhib-i Takvîm böyle demiş. Ve 
bunun mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemdür, suyınun [20] dahı artıcak gerekdür. Ammâ 
cümle kamışlar Muhammed Temîmî kavli üzere hâr u yâbisdür. Ammâ tâze [21] 
yapragı gâyet müberriddür. Hastalarun ve isitme tutan kişilerün yanına ve eline 
kamış [22] yapragı kosalar sovuk tutar, gâyet nâfiʿdür. İbni Baytâr kavli üzere eger 
sirke [23] ile sinirlere ve bele ursalar agrıların giderür ve tâze yapragın issi şişlere 
[24] ve ısırguya ursalar fâʾide eder. Eger yakup tozını göze çekseler aklık ʿilletini [25] 
gidere. Ve bunun diken ve demren çıkarmada bedeli Muhammed Temîmî kavli 
üzere kendü vezni kadar [355a] [1] temr-i hirûn ve yarım vezni kadar hatmîdür. 
Takvîm kavli üzere bunun bedeli kavak [2] yapragıdur.

Kasabü’s-sükker: Şeker kamışıdur Türkî; ney-i şeker Fârisî; kînâ sükkerâ [3] 
Süryânî; ıglıkô kalâmû Rûmî; kânî de çûkrû Efrencî cümle; kanyâ de çukrûzar 
İspânya; [4] ʿâmvâr1613 amâʿleb1614 Hindî. Şeker kamışınun tabîʿatı İhtiyârât kavli 
üzere [5] şeker tabîʿatındadur, fe-emmâ telyîni şekerden dahı ziyâdedür. Aʿlâsı tatlu 
ve âb-dâr olmakdur. [6] Tabîʿatı evvel derecede hâr u ratbdur. Baʿzılar harâreti 
muʿtedil dediler. Bunun samg gibi [7]ʿ usâresin alup gözde hâdis olan aka çekerler 
giderür. Ve eger şeker kamışını [8] çok yeseler kusmaga yardım eder, gögse ve öksü-
rüge nâfiʿdür ve güzel kan hâsıl eder [9] ve gögüs yaşlıgını giderür ve mesâneyi pâk 
eder. Ammâ riyâh ve nefh tevellüd eder. Bunı [10] issi suyıla yuyalar, andan sonra 
kabugın soyalar ve yiyeler. Ve İbni Baytâr kavli üzere [11] şeker kamışı üç nevʿ olur. 
Bir nevʿi beyâz ve bir nevʿi sarı ve bir nevʿi siyâh [12] şekl olur. Siyâhı ʿusâre vermez 
yaʿnî şekerin almazlar. Ak ile sarı [13] nevʿinün ʿusâresin alurlar, anlarun ʿusâresine 
ʿArabistân’da ʿaselü’l-kasab [14] derler. Ve şeker kamışını taʿâmdan evvel yemeyeler 
ve azacık enîsûn yemek bunı [15] ıslâh eder.

Kasabü’l-hind: Hind kamışıdur. Fârisîde ney-i hindî derler. Rûmîler [16] kalâmî 
hindiyâ ve Efrencîler kânî de indiyâ derler. Bogumsuz kalem gibi olur, üç zirâʿ [17] 
kadar olur. Hind’den ve Sind’den gelür. Kökini ve kendüni yaksalar tabâşîr gibi 
beyâz [18] olup meselâ esbâb biçen derzîler kullansalar olur. Tabîʿatı Muhammed 
Temîmî kavli [19] üzere ikinci derecede bârid ü yâbisdür. Kökini yakup ve ısladup 
içseler [20] ʿataşı keser ve miʿde ve cigeri sovudur. Ve yapragın ve kendüsin yakup 
şişlere [21] ursalar nefʿ verür. Ve tuz katup dişe sürseler mücellâ eder ve tâze kanı [22] 
akan yaralara dahı ekseler yapışdurup bitürür.

Kasab-ı bevvâ: Kasabü’z-zerîr deyü [23] henüz zikr olındı.

1613 N. عاموار
1614 N. اماعلب
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Kasad: Sıçan dikenidür. ʿAyın bâbında ʿavsec deyü zikr olınmışdur. [24]

Kasîsa: Kuş etmegi derler bir tohumdur. Te bâbında tûderî deyü zikr olınmışdur.

Kasâs: [25] Arı otı derler bir otdur. Ak olur, iki budaklu olur. Uzunı bir arşın dahı 
[355b] [1] uzunca olur, yapragı bûy yapragına benzer. Eger yapragını dögüp et-
mege karışdurup [2] ve balgamî şişlere ursalar fâʾide eder. Eger bişürüp suyın içseler 
bevli yüridür. [3] Baʿzılar bunı kovana yakın yerlerde ekerler, kovana arıları üşerler.

Kuzm: Eski pamukdur, [4] penbe dahı derler. Henüz kutn deyü zikr olınur.

Kazb: Yoncadur. Ratbe deyü re bâbında [5] ve fısfısa deyü fe bâbında zikr olınmışdur.

Kuzzâb-ı mısrî: Çoban dikeni gibi büyük dikendür [6] ve baʿzılar çoban tayagıdur 
demişler. Baʿzılar o degüldür, nihâyet ana benzer demişler. [7] İbni Baytâr kavli 
üzere yere düşeni biter. Mersîne dahı benzer ve incecik uzun [8] olur. Budakları olur. 
Ayruk budagına dahı benzer bir otdur. Yapragı azacık defne ve mersîn [9] yapragına 
benzer, andan dahı hurdece olur. Eger yaprakların içseler ishâli katʿ eder [10] ve 
bagırsak yaralarına fâʾide eder. Eger süd ve gül yagı karışdurup ʿavratlar şâf  gibi [11] 
götürseler rahm agrısına müfîddür. Eger agızda çigneseler diş agrısın sâkin eder [12] 
ve agulu cânavarlar sokdugına zımâd etseler fâʾide eder. Eger sirke ile karışdurup 
[13] efʿâ sokdugına içürseler müfîddür. Eger şarâbla içseler kabz edüp ishâli [14] kese 
ve şâf  gibi götürseler içerüye fâʾide edüp yine ishâli katʿ eder. [15]

Kazm-ı kureyş: Bir nevʿ harnûbdur. Kam-ı kureyş ve kaml-ı kureyş derler. Kûkî 
dahı derler. [16] Muhammed Temîmî kavli üzere fîtus derler. Yenbût ve yenbûk dahı 
derler. Harnûb nevʿidür. [17] Ye bâbında yenbût deyü zikr olınur. Ve sâhib-i Câmiʿ 
ve baʿzılar dahı sanavber-i sıgârdur [18] demiş. Ol dahı sad bâbında sanavber deyü 
zikr olınmışdur.

Kazîbü’l-yahmûr: Merâkib [19] zekeridür. Fârisîde kîr-i har derler. Eger bunı 
kurıdup ve dögüp bir miskâlin [20] yılan sokanlara içürseler fâʾide eder.

Kazîbü’l-iyyel: Yabân sıgırı ve yabân keçisi [21] zekeridür. Fârisîde gîr-i gâv-ı kûhî 
ve harîz-i kûhî dahı derler. Bunun bir miskâlin kurıdup [22] içseler yılan sokanlara 
nâfiʿdür.

Kazîbü’t-zaby: Geyik zekeridür. Fârisîde kîr-i âhû [23] derler. Rûmîler ayû de 
rîvâk1615 derler ve peyôz elâfî dahı derler. Lâtînler çentâdet sûrî1616 [24] derler. Efren-
cîler derga1617 de çerv derler. Bunun nefʿi yılan sokanlara cümleden aʿlâdur.

1615 N. ايو د ريوك
1616 N. چنطادهط سورى
1617 N. درغه
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Katâyıf: Meşhûr bir taʿâmdur. Eger kozıla ve koz yagıyla yeseler süddeleri açar, 
öykene ve gögse [25] [356a] [1] dahı fâʾide eder. Ammâ bedeni kızdurup ve agızda 
sigiller ede. issi mizâclulara yedürseler [2] şeker ile yiyeler, çok gıdâsı olur ammâ geç 
hazm olur ve kavukda taş olur. [3] Ammâ ekşi enâr suyı veya sikencübîn ıslâh eder.

Katrân: Katrân yagıdur Türkî; katrân [4] Fârisî; katrânâ Süryânî; fîslûn Yûnânî; 
yâterûn1618 Rûmî; piyûsâkın1619 Rûmî; [5] sîderyâ Rûmî, sidernâ1620 Lâtîn, ʿatrân1621 
ʿİbrî, kîsenmelûn Hindî, kalm er-rak1622 [6] Hindî, hayâtü’l-mevtâ ʿArabî. Katrân 
çok nevʿ olur. Katrân ve sarıca katrân dahı [7] olur. Zift ile yagı kaynadurlar, katrân 
olur. Ve maʿdenî zift vardur, gâyet [8] berkdür, Ôlône zifti derler meselâ yagıla 
kaynadup ol dahı katrân olur. Ammâ agaçdan [9] cemʿ eyledükleri katrân, şerbîn 
agacından ve ʿarʿar nevʿi agacından ve ʿutm agacından [10] ve sâlis nevʿi agacından 
ve şût agacından dahı alınur. Aʿlâsı ʿarʿar nevʿinden [11] olandur. Katrânun tabîʿatı 
dördünci derecede hâr u yâbisdür ve baʿzılar üçünci [12] derecede hâr u yâbisdür 
dediler. Kehleyi ve sirkelerin öldürür. Ve hayvânlarun [13] etine kuvvet verür ve 
cümle dört ayaklu hayvânlara ki meselâ at ve keçi ve su sıgırı [14] ve bunlara benzer 
hayvânlarun giciyigin onıldur ve kendülerini güzellendürür ve kelb ve kurd [15] 
makûlesine dahı müfîddür. Ve insânun yaralarına merhem bulınmasa yalınuz bunı 
sürseler [16] muvâfıkdur. Ve dâʾü’l-fîle ve devâlîye ve istiskâya dahı müfîddür, meselâ 
gövdesine [17] sürseler. Ve sovuk baş agrısına dahı muvâfıkdur ve oynamış dişleri 
muhkem [18] eder ve diş agrısına müfîddür. Ve gözi rûşen eder ve göz yarasınun 
âsârın [19] ve kirpiklerin bitürür. Ve yürek kurdların giderür, öldürür. Ve eger zekere 
sürseler ʿavrat [20] hâmile olmaya. Ve boynuzlu yılan sokdugına dahı nâfiʿdür. Ol 
nevʿ yılan gâyet [21] yaramaz yılandur, ana mâr-ı şâh-dâr derler. Bunı tuz ile ol yılan 
sokdugı mahalle süreler. [22] Eger deniz tavşanı zehrin şarâbla içseler menʿ eder. 
Ve yabân keçisi yaʿnî yabân sıgırı [23] ki iyyel derler, anun iç yagıyla veyâhûd iligi 
ile bedene sürseler min-baʿd haşerât [24] ısırmaz ve çürimiş ete sürseler ʿufûnetden 
saklar ve yaraların ıslâh eder. Ve müteharrik [25] olmayan mevziʿe sürseler teshîn 
edüp rûhun yerine getüre. Eger ʿavrat götürse [356b] [1] sag oglanı öldürür ve 
ölmiş oglanı çıkarur. Ve bunun tütüni zeyt [2] tütünine benzer ve eger hunnâka ve 
bogaz şişleri envâʿına buhûr eyleseler ve bogaza [3] sürseler defʿ eder. Eger kırılmış 
dişlere sürseler agrısın sâkin eder. Eger [4] bütün diş agrısa sovukdan olur, katrânı 
penbe ile sürseler agrısın [5] sâkin eder, giderür. Eger sirke ile mazmaza dahı eder-

1618 N. ياترون
1619 N. پيوساقن
1620 N. سدرنا
1621 N. عطران
1622 N. قلم الّرق
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lerse diş agrısına münâsibdür. [6] Eger sirke ile kulaga tamzursalar agrıların giderür 
ve kurdını ve agırlıgını ve sagırlıgını [7] ve çinledügini giderür. Katrân bedenün 
sag yerini katʿ eder ve ölmiş yerini hıfz [8] eder, anunçün hayâtü’l-mevtâ derler. 
Eger bundan dört dirhem içseler eski öksürügi [9] keser ve baʿzı münâsib eşyâ ile 
luʿûk gibi eyleseler öyken çıbanlarına fâʾide [10] eder veyâhûd rûfidân yumurda ile 
içeler ki âsân ola ve kulaga tütsi dahı [11] eyleseler kurdların çıkarur. Eger katrân 
isini sürmelere katsalar gözi tîz ede [12] ve aklıgı gidere. Eger dimâgına ve alnına 
katrân sürseler sülügi bogazdan [13] düşüre. Eger demregüye ve yaruklara sürseler 
giderür. Bunun mikdâr-ı şerbeti [14] dört dirhemdür, ziyâdesi menîyi fesâda verür, 
meselâ evlâd olmamaga bâʿis [15] olur. Ve şerbîn agacı yaʿnî katrân agacı yemişi dahı 
miʿdeye kemdür, illâ mersîn [16] yemişi ıslâh eder ve rîbâs ıslâh eder. Bunun bedeli 
kendü kadar neft yagı [17] ve yarım kadarı sögüd veyâhûd yapragıdur. Baʿzılar bu-
nun bedeli siyâh neft [18] ve çâvşîrdür dediler. Sâhib-i Takvîm bunun bedeli zeyt ve 
ziftdür dedi. [19] Ve zararın bân yagı ıslâh eder.

Katûnâ: Karnıyaruk derler bir tohumdur. Bezr-i katûnâ derler, [20] tohmı istiʿmâl 
olınur. Be bâbında bezr-i katûnâ deyü zikr olınmışdur.

Kataf: Kara pazıdur [21] Türkî; baʿzılar sergîn dediler Türkî; sermak ʿArabî ve 
Fârisî; selme Fârisî; [22] katfa1623 Süryânî; mâvrô şefkula Rûmî; filûkûn Yûnânî; ıs-
fânâh-ı rûmî [23] Şîrâzî; baklü’r-rûm ʿArabî; enderâkîs Yûnânî; ermuvâliş1624 Lâtîn; 
beyîmâr1625 [24] Süryânî; atripîlîdûs Rûmî; atrîliş Lâtîn; ermûlyû1626 İspânyâ; [25] mav-
lten1627 Macar, Nemse; fûlte1628 Fırânca; lakûnîm1629 ʿ İbrî. Kataf  dedükleri pazunun 
bir nevʿidür. [357a] [1] Eger pazu dedükleri silkdür derlerse gerçi pazuya silk derler 
ammâ ol pazu ki [2] çugundur yaʿnî çügündür gibi olup ve çügündürün köksüz olan 
nevʿidür. Ammâ buna [3] kara pazu derler, bunun yaprakları aʿlâdur ve ekser hasta-
lara bu nevʿin verürler. Kataf  [4] dört nevʿ olur. Bir nevʿine katafü’l-bahrî derler ve 
iki nevʿi berrî yaʿnî yabânîdür [5] ve bir nevʿi bôstânîdür, bu nevʿün eküp biçerler. 
Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü ratbdur, [6] baʿzılar bürûdeti evvelde demişler. Bi-
razacık telyîni vardur, kabzı yokdur. Muhammed Temîmî kavli [7] üzere evvelde 
bârid, ikinci derecede ratbdur ve taltîf  ve tahlîli vardur. Şişler [8] ibtidâlarına eger 
yapragını çig iken yaku eyleseler tahlîl eder. Ve tohmını şarâbla [9] içseler kusdurur. 

1623 N. قطفا
1624 N. ارموالش
1625 N. بييمار
1626 N. ارموليو
1627 N. مولتن
1628 N. فولته
1629 N. لقونيم
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İki dirhem tohmını torak otınun bişmiş suyıyla ve ol kadar [10] şeker ile göze çekseler 
göz uyuzın gidere. Ve’l-hâsıl kara pazunun [11] hâssiyyeti yüregi telyîn eder ve şişleri 
tahlîl eder ve gögsi dahı yumşadur [12] ve tez hazm olur. Ammâ baʿzılar buna tabʿı 
ne habs eder ve ne mülâyim eder dediler. Ammâ [13] eger tuz ve zeyt katsalar ishâl 
gibi eder ve issi cigere ve mahrûrî mizâca gâyet [14] nâfiʿdür. Ve sovuk mizâclulara 
zeyt ile kavurup ve issi otları artık koyalar. [15] Eger tohmınun iki dirhemin issi su 
ve ʿasel ile içseler safrâ kusdurur ve tohmı zâhir [16] ve bâtın veremleri tahlîl eder. 
Eger yapragın dögüp giciyige hammâmda sürseler müfîddür. [17] Ve harîr câmeleri 
ve kirlü esbâbları bunun suyıyla yusalar güzel yunur. Ve [18] eger berrî nevʿinün 
yaprakların kaynadup toksan miskâl suyından ʿavrat [19] içse meşîmeyi yaʿnî oglanı 
ve sonını çıkarur. Eger tohmını mâʾü’l-karâtîn ile içseler miʿdeye [20] ve yerakâna 
ve issi cigerlülere ve hummâlulara nâfiʿdür. Eger bal ve tuz ile yeseler [21] bogaz 
şişlerine fâʾide eder ve miʿdeyi arıdur. Ve tohmını sahk edüp bir buçuk [22] dirhemin 
sirkencübîn ile içseler iç veremlerini giderür ve eger üç hafta içseler [23] istiskâya 
fâʾide eder. Bunun yapragınun şerbeti hâcet kadardur. Katı çok [24] yeseler ahşâyı 
irhâ eder, illâ hurmâ ve alma rubbı ıslâh eder. Eger tohmını ziyâde yeseler sefele [25] 
zarar eder, ammâ şeker ve gül suyı ıslâh eder.

Kataf-ı bahrî: Mülûh derler. Yapragı küçük olur. [357b] [1] Dîskûrîdûs kavli üzere 
elîmûn derler ve ehl-i Şâm mülûh derler. Mim bâbında [2] mülûh deyü zikr olınur.

Kutrub: Yılduz böcegine ve cümle şaʿşaʿalu nesneye derler. [3]

Kutlub: Baban öldüren derler, baʿzılar koca yemişidür dediler. ʿArabda kâtilü’z-ziʾb 
[4] ve kâtil-i ebîh derler. Bâb evvelinde kâtil-i ebîh deyü zikr olındı idi ve asıl [5] Lâtîn 
kitâblarında buna kâtilü’z-ziʾb deyü yazılmışdur. Ve bunun yemişinün ekseriyyâ 
[6] biri dökilüp ve biri dahı biter, o ecilden buna baban öldüren derler ve ʿArabda 
[7] kâtil-i ebîh derler yaʿnî evvel biten yemişi zâyiʿ olur, biri dahı biter. Ve ʿArabda 
baʿzılar [8] hınnâʾü’l-ahmer dahı derler ve hınnâʾü’l-ahmer dahı derler. İbni Baytâr 
kavli üzere cınnâʾü’l-ahmer derler [9] ve bedikşân ve bedakşân ve keffü’l-kelb ve 
ʿasîrü’d-dübb ve Endülüs lisânında matar1630 [10] derler ve yemişine hınnâʾü’l-ahmer 
derler. Yapragı ve agacı ayva yapragına benzer. Türkçe, İbni Baytâr [11] kavli üzere 
kızıl kına derler ve koca yemişi dahı derler. Yemişi kâmil oldukda zaʿferân [12] ve 
yâkût rengi gibi olur, çekirdegi olmaz. Bunun agacına sandal-ı rûmî dahı [13] derler 
ve baʿzı yerlerde çilek agacı derler ve yemişine çilek yemişi derler. Agızda pıtraklu 
[14] gibi görinür, amma kâmil oldukda yumşak olur ve tatlurakdur. Eger yemişini 
yeseler agulu [15] otlar zararın defʿ eder ammâ miʿdeye yaramazdur. Eger yumşak 
dögüp göze ekseler [16] göze inen suya fâʾide eder. Eger yapragını bişürüp suyın 

1630 N. مطر
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içseler çıbanları sâkin [17] ede. Kurusın dahı yumşak dögüp çıbanlara ekseler onılda 
ve od yanugına [18] fâʾide eder. Ve yemişi miʿdeye yaramazdur, üzerine bir mikdâr 
tuzlu penîr yeseler ziyânın [19] giderür veyâhûd ayva mürebbâsı yiyeler.

Kutn: Pamukdur, penbe dahı derler. Ve kersef  [20] ve birs ve tût ve ʿutb ve hırfuʿ 
derler. Yenisine kavr, eskisine kuzm [21] derler ve Muhammed Temîmî kavlince 
Süryânîlerde kardemâdeş1631 derler ve Yûnânîler keyâʿmin1632 derler ve [22] lah-
mipâ1633 ve ʿamen kîfâ dahı derler. Penbe Fârisî; kâbas Yûnânî; vandîgâ1634 Hindî; 
tâbedfet1635 [23] Berberiyye; penbâkî Rûmî; karmâzânis1636 Süryânî; şelyûn Rûmî; 
kotônî Rûmî [24] ve Efrencî; kôtônûm Lâtîn; algôzôn İspânya; semer kefen ʿİbrî. 
Ve çekirdegine [25] hîşefûc derler. Hâ bâbında dahı habbü’l-kutn deyü zikr olındı. 
Basrî kavli üzere [358a] [1] penbenün tabîʿatı hâr u ratbdur. Ve penbe esbâbınun 
issiligi ibrişîmden ziyâdedür. [2] Bedeni issi tutar ammâ İhtiyârât kavli üzere issiligi 
iʿtidâlledür. Ve yapragı oglancıklar [3] ishâlin tutar. Ve eger yakup yara üstine kosa-
lar kanını tutar ve fasd ve [4] hacâmat olındukda fasd, hacâmat kanını tutar. Eger 
yakup azacık tuz ile [5] yara üstine kosalar müfîddür. Eger fasdda baʿzı zevrden eger 
kan boşansa [6] penbe tutmazsa sahtiyân kazındusı yâhûd mânkar koyalar ve büyük 
yaralarda ol dahı [7] tutmazsa sahtiyândan sonra mânkar koyalar, ol dahı tutmazsa 
penbe bezini [8] yakup zeyt ile üstine koyalar ki fi’l- hâl kan tutmagı 1637عالج اخرالكى 
yaʿnî [9] daglayalar, bolayki tamar ucını bulup daglayup kan akdugına bakmaya-
lar. Eger eski [10] penbeyi lahm-ı meyyit üzerine kosalar etini yer. Ve penbenün 
ve çekirdeginün tütüni [11] zükâma nâfiʿdür ve sancusı olan ata dahı muvâfıkdur. 
Bunun kökini ve tâze yapragını [12] bişürüp suyında ʿavrat otursa ihtinâk-ı rahme ve 
agrılarına nâfiʿdür. [13] Ve yetişmiş büyük yapragın mafâsıla yaku eyleseler muvâfık-
dur ve nıkrîse ve zarbânına [14] yaʿnî sancusına yaku etseler münâsibdür ammâ gül 
yagı katalar. Ve eger penbenün otını [15] içseler bedeni arıkladur. Ve eski penbeyi 
fetîl edüp kulaga kosalar kulagun [16] rutûbetini ve suyını alur, kurıdur ve yarasına 
muvâfık gelür. Ve dahı penbenün [17] çekirdegi yagını yüzde olan çigide ve eserlerine 
sürseler giderür. Ve çekirdegi içini [18] yeseler gögsi kızdurur ve öksürüge fâʾide eder 
ve cimâʿa kuvvet vere. Sâhib-i [19] Takvîm kavli üzere penbe çekirdegi müleyyindür 
ve bâhı arturur. Ve eger yagını zekere sürseler [20] büyük eder ve bevâsîre fâʾide 

1631 N. قردمادش
1632 N. كياعمن
1633 N. لحمپا
1634 N. ونديغا
1635 N. تابدفت
1636 N. قرمازانس
1637 kan tutmaya ilâc-ı âhir el-keyy
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edüp öykeni kızdura ve rahmi dahı kızdurur. Çekirdeginün [21] mikdâr-ı şerbeti iki 
dirhemden üç dirheme varınca ve yagı iki dirheme varıncadur. Ziyâdesi [22] öykeni 
ziyâde kızdurur, ziyân eder, illâ buyan balı ıslâh eder. Çekirdeginün bedeli tohm-ı 
[23] haşhâş ile bâdâmdur.

Katâʾ: Bagırtlak kuşı derler. Serçeden büyük olur, [24] başı üstinde tüyi vardur. 
Bunun bir nevʿine kıl kuyruk derler Türkî; seng- [25] hâr Fârisî; isferûd Fârisî; 
katânâ1638 Süryânî; kislû perdikâ Rûmî; zenbâmûr Yûnânî; [358b] [1] ümmü selâs 
ve ümmühâtü’l-cevvâzâ künyet; sıdk künyet. Bu kuşun savtı bir ʿacîbdür, [2] meselâ 
katâkatâdur. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi bu kuşa katâkatâ dedügiyçün katâ [3] ism 
dediler, der. Ve ʿArabda yalan demez kuş yaʿnî sâdıkdur derler, baʿzılar bu kuşa 
[4] anunçün sıdk kuşı demişler. Tabîʿatı İshak kavli üzere harâreti az ve yübûseti [5] 
ziyadedür. İstitlâka ve istiskâya gâyet nâfiʿdür. İbni Mâseveyh kavli üzere [6] bunun 
eti berkdür, hazmı geçdür, gıdâsı yaramazdur. Ve baʿzılar tabîʿatı hâr u yâbisdür [7] 
ve yübûseti çokdur derler. İbni Mâseveyh kavli üzere bunun eti sevdâ arturur [8] ve 
ashâb-ı kedd ve riyâzete muvâfıkdur. İshak kavli üzere ziyade yag ve issi tohumlar 
zararın [9] giderür veyâhûd sirke ve kerefs ile bişürseler müfîddür. İhtiyârât kavli 
üzere [10] süddeye ve zaʿf-ı mizâca nâfiʿdür. Eger kemügini yakup külini zeyt ile 
karışdurup [11] başa sürseler dâʾü’s-saʿlebe kılların bitürür ve saʿfeye dahı nâfiʿdür.

Kıtr: Bakırdur [12] derler. Nuhâs deyü nun bâbında zikr olınur.

Katarât-ı kevsî: Kavl-i İbni Baytâr ve Muhammed [13] et-Temîmî mülâhiyeye 
benzer bir otdur ve köki kamışa benzer ve berk olur. Bu emkinede [14] müstaʿmel 
degildür. Katarân-ı kevsî dahı derler. Depesi köknâr fıstukı gibi olur, elde [15] ovsa-
lar toprak gibi kokar. Baʿzılar et ile bişürüp yerler, ekşicedür, güzel gegirdür [16] ve 
ahşâya dahı nâfiʿdür.

Kıtmîr: Yabân kendiridür. Fârisîde kınnab-i deştî derler [17] ve Lâtîn ve Rûmî-
ler kannâs agriyâ derler. Yapragı bôstânî kınnaba benzer. Çiçegi Muhammed [18] 
Temîmî kavli üzere kırmızıya mâʾil olup ve hatmî çiçegine benzer. Tabîʿatı ikinci 
derecede [19] hâr u yâbisdür. Eger bişürüp issi şişlere ursalar şişlerin giderür. [20]

Kıtmîr: Küçük kelbe derler. Türkçe eciş it derler. Tabîʿatı ve lahmı ve sâʾir ahvâli 
[21] ol bir itler gibidür, zikr olınmışdur.

Kıtt: Kedi dedükleri hayvândur. Sin bâbında [22] sinnevr deyü zikr olınmışdur.

Kasîl : ʿUnsul soganına yaʿnî ata soganına bedel [23] ederler. Köki basalü’z-zî-
re yaʿnî bülbûs dedikleri it keserine benzer bir otdur. [24] Dîskûrîdûs kavli üzere 

1638 N. قطانا
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Yûnânîler sakrâtiyûn derler ve ekşer perde sakrâriyûn [25] ve Şîrâzîler kenbedân1639 
derler. Yapragı dahı sûsen yapragına benzer. Câlînûs kavli üzere [359a] [1] bu otun 
kökinün fiʿli ʿunsul fiʿline benzer, anunçün bunı basal-ı ʿunsul yerine kullanurlar [2] 
ammâ andan kuvveti zaʿîfrekdür. Dîskûrîdûs kavli üzere bunun suyını [3] burçak 
unıyla kurslar edüp eger maʿcûnlara ve mathûllara mâʾü’l-ʿasel ile verseler [4] nâfiʿ-
dür. Sâhib-i Minhâc kavli üzere bunun tabîʿatı ikinci derecede hâr u ratbdur. [5] Ve 
bunı mantar nevʿidür derler.

Kaʿneb : Endülüs’de tarbiyye1640 derler. Isfânâha benzer bir otdur. [6] Bir dalda 
biter, sarı şekl olur, râziyâne gibi yerler. Ehl-i bâdiye yaʿnî çöl Aʿrâbı [7] lagâs1641 ve 
lazîb1642 ve saʿleb dahı derler. Şeyh Dâvud kulkâsa dahı kaʿneb derler, [8] der.

Kafrü’l-yehûd: Zift mûmiyâsı derler. Zift gibi bir nesnedür, dikenlidür ammâ 
[9] buna çok ihtilâf  etmişler. İbni Baytâr kavli üzere çok ihtilâfı vardur. Bir deniz 
[10] taşınun yosunıdur derler. İhtiyârât ve sâʾir kitâblar kavli üzere kefrü’l-yehûd 
[11] ʿArabî; kafr-ı cehûd Fârisî; kefrâ yehûdyâ Süryânî; karistôs Rûmî; afrâstôs [12] 
Rûmî, Lâtîn; refyûrînâ Yûnânî; yûdem lîm1643 Mâcar, Nemse; istatlus1644 Yûnânî; 
isfaltas1645 [13] Yûnânî; abûtâmûn Yûnânî. Kafrü’l-yehûd dedükleri İhtiyârât kavli 
üzere üç nevʿ [14] olur. Bir nevʿi bir tagdan magaraya derleyüp akar, andan alurlar. 
ʿAcem’de Şîrâz lisânınca [15] ana mûmiyâ-yı pâlûde-reng derler. Ve bir nevʿi akar 
ılıca gibi ve gayrı gibi sudan tonar, anlardan [16] alurlar. Ol nevʿine İbni Baytâr kavli 
üzere Kudüs-i Şerîf  kurbında Yahûdîler denizinde, [17] ana bahîretü’l-yehûdî derler 
ve bahrü’l-müntine dahı derler ki kokar denizdür, ol bahrün sâhilinde [18] olur. Bu 
nevʿi İbni Baytâr kavli üzere gayrısından yegdür. ʿAcem’de ana mûmiyâ-yı âbî [19] 
dahı derler. Ve bir nevʿi dahı magşûşdur yaʿnî zift ile karışmışdur, rengi boz ve siyâh 
[20] olur, ol nevʿi eyü degildür. Ve evvelki tagdan kaynayup derler, andan alurlar 
demiş [21] idük, anun kokusı ve kendüsi zift gibidür. Ve aʿlâsı gök reng olmakdur [22] 
ve baʿz şaʿşaʿa ola yaʿnî yaldurur ola. Kafrü’l-yehûdun tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere 
[23] üçüncide hâr u yâbisdür ve baʿzılar yübûseti ikinci derecede demişler ve sâhib-i 
Takvîm [24] ve Huneyn ve Takvîmü’l-Edviye kavilleri üzere ikinci derecede hâr u 
yâbisdür. Kuvvet-i evvelîsi [25] aʿzâyı kavî eder ve müncemid olmış kanı, eger zâhir 
eger bâtın, arıdur. Ve tırnakda olan [359b] [1] beyâzlık eserine sürseler giderür 

1639 N. كنبدان
1640 N. طربّيه
1641 N. لغاس
1642 N. لضيب
1643 N. يودم ليم
1644 N. استطلس
1645 N. اسفلطس
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ve müfettih-i hanâzîrdür ve demregü üzerine bununla ve yagla [2] sürüp ve yaku 
eyleseler giderür ve nıkrîse ve ʿırku’n-nisâya zımâd olınsa muvâfıkdur. [3] Ve tütüni 
rahm kokusına arpa suyıyla ve Minhâc kavli üzere zûsentâriyâ ʿilletine [4] dahı 
hukne eyleseler ol ʿillete ve kan tükürenlere nâfiʿdür. Huneyn kavli üzere bunun 
[5] hâlisini atdan düşenlere ve dögilmek ve baʿz yerde urulmak sebebinden [6] vâkıʿ 
olan beden ıztırâblarun cümlesine taşradan zımâd edeler ve dahı zeyt [7] ile kayna-
dup mûmiyâ gibi içüreler. İhtiyârât sâhibi bunun ʿameli mûmiyâ ʿameli [8] gibidür, 
çok tecribe eyledüm der. Ve eger kunduz hâyasıyla ve şarâbla içürseler hayzı idrâr 
eder. [9] Ve öksürüge ve ʿusrü’n-nefese ve mecmûʿ cânavarlar sokdugına nâfiʿdür. Ve 
eger ʿavrat kendüde [10] şâf  gibi götürse yâhûd duhânında otursa rahm çıkmasına 
ve ihtinâkına müfîddür. [11] Huneyn kavli üzere yürekden kurtları ve sogulcanları 
ve namâz-bûr kurdını çıkarur [12] ve şehvete kuvvet verür ve sovuk rahm agrılarına 
nâfiʿdür. Eger bunı kaynamış suyına [13] otursalar bagırsak yaralarına müfîddür. 
Eger istinşâk eyleseler nezelâta ve kulak [14] gürüldüsine müfîddür. Ve eger dişe 
degürseler agrısın sâkin eder. Ve arpa unı [15] ve mûm ve natrûn ile nıkrîse sürseler 
yâhûd yaku gibi eyleseler müfîddür. Ve eger gözde [16] olan beyâzlık ʿ illetine çekseler 
zâʾil eder. Ve tâze yaralardan akan rutûbâtı [17] kurıdur. Ve merhemlere kosalar 
yaramaz etlerini yer. Eger bundan içseler miʿdeden galîz [18] yelleri çıkarur. Ve Şey-
hü’r-reʾîs kavli üzere sinirlere kuvvet verür ve ciger yaralarına [19] nâfiʿdür ve kan 
tükürenlere ve’l-hâsıl sînede olan mevâddı zâʾil eder ve hunnâka [20] ve bogaz altı 
şişlerine ve rahm berkligine dahı nâfiʿdür. İbni Baytâr kavli üzere göz [21] kapagında 
ziyâde biten kıla degürseler menʿ eder. Eger tütünini kokulasalar sarʿa müfîddür. [22] 
Ve eger sirke ile yeseler tonmış kanı eridür. ʿIrku’n-nisâya ve bögrek agrılarına ve 
eski [23] ishâle fâʾide ede, onılda. Ve eger çıbanlara ekseler bitüre. Eger tûtiyâ edüp 
göze [24] çekseler akların ve yaşların yaʿnî yaraların onılda. Mesîh kavli üzere eger 
bedeni [25] zeyt ile yaglasalar hummâ-yı nâfıza nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti iki 
dirhemdür. Ziyâde [360a] [1] içseler baş agrıdur, illâ kâfûr ve gül suyı ıslâh eder. 
Sâhib-i Takvîm kavli üzere [2] dimâga zararı vardur, illâ gül suyı ıslâh eder. Bunun 
bedeli zift ve rubʿı kadar neftdür. [3]

Kıftâgârü’l-ekber : Hindî bir devâdur. Oglan düşüren derler. ʿ Avrata ve ʿ avratun 
[4] o makûle agrılarına ve cümle sovuk marazlara nâfiʿdür. Gâyet makbûl maʿcûn-
dur. Sanʿatı [5] mahallinde görile.

Kıftâgârü’l-asgar : Bunun dahı menâfiʿi gibidür. Sanʿatı mahallinde görile. [6]

Kufûrâ: Bagırtlak kuşı bu otı gâyet sever, ekser bunı otlar ve baʿzı sayyâdlar [7] 
bu otı sayd-gâhına koyup ve bu otla tutarlar dediler. Tabîʿatı üçünci derece hâr u 
yâbisdür, [8] başda olan rutûbâtı kurıdur.

Kafr: Bâb evvelinde kâr deyü zikr olındı.
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Kuflût: [9] Pırasadur. Şâmîdür. Kürrâs-ı şâmî deyü kef  bâbında zikr olınur.

Kalâmentûm : [10] Degirmi yapraklu bir nevʿ naʿnâdur Türkî; baʿzılar feleskûn 
nevʿidür derler Türkî; naʿnâ gûne [11] Fârisî; kalâmentina Rûmî; kâlâminte Lâtîn; 
veylûm pûlî Mâcar, Nemse; nevâzâ İspânya; [12] pûliyût sâvjâ Efrencî; mârûl-
yâpûlîn1646 Nemçe ve Leh. Bu ot üç nevʿ otdur. [13] Bôstânî gibi olan nevʿi bu 
nevʿdür ve berrî nevʿi dahı vardur ve bir nevʿi dahı vardur [14] bahrî nevʿidür. Ve 
Lâtîn kitâblarında terceme edüp tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. [15] Hayzı 
yüridür ve ʿusr-ı vilâdete nâfiʿdür ve meşîmeyi çıkarur. Otuz dirhem suya bir avuç 
bu otdan [16] koyup kaynadalar, sovuk emrâza dahı nâfiʿdür ve zîku’n-nefese dahı 
muvâfıkdur [17] zîrâ issilikde gâyetdedir derler ve zîku’n-nefes ʿilleti dahı yalınuz 
gögüsde degildür, [18] öykenden cümle yürekden tolaşur derler. Ve sogulcan ve 
habbü’l-karʿı dahı çıkarur ve [19] eger kulaga suyın tamzursalar kurtların çıkarur 
ve eger ʿavrat tütsi eylese oglancıgı [20] çıkarur, öldürür.

Kulkul: Yabân enârıdur. Kulâkul ve kulkulân dahı derler. Hâ bâbında habbü’l- [21] 
kulkul deyü zikr olınmışdur.

Kulûb: Yürekdür Türkî; dil Fârisî; kârdiye Rûmî; [22] kovrî Efrencî; kôr Lâtîn; 
meyyitü’r-rûh ʿArab-ı kadîm. Yüregün aʿlâsı tâze, genç hayvândan [23] alınandur. 
Mizâcı hayvânun mizâcına göre olur. Tabîʿatı hârdur ve berkdür. Ashâb-ı kedde 
aʿlâdur, [24] çok gıdâ verür. İllâ âlât-ı hazma muzırdur zîrâ geç hazm olur, ammâ en-
cüdân-ı rûmî ve sirke [25] ve mürrî ve fülfül ve kemmûn ve saʿter ile yiyeler veyâhûd 
sonra zencebîl mürebbâsı yiyeler.

Kulâyâ1647: [360b] [1] Kaynamışlara derler. Ve kalyeler ki etden yagla kavurma 
eder yâhûd baʿzı bişürecek nesne [2] ile meselâ eti kabak ve lahana ve gayrı gibiler 
ile kalye edeler. Yalınuz etden kalye eyleseler [3] ve semüz eti issi ile bişürmek olursa 
çok gıdâ verür ve hıfzı [4] ziyâde eder. Hâr ve muʿtedil olur ammâ batiyyü’l-hazm 
oldugı içün miʿde agzına ziyân eder, [5] illâ kesîrâ ıslâh eder.

Kulârî: Kabuga ince encîrdür. Akdur, kurusı sarı olur, şâh [6] encîr derler. Te 
bâbında tîn deyü envâʿı zikr olınmışdur.

Kulkatâr: Sarı zâcdur Türkî; [7] zâg-ı zerd Fârisî; zâc-ı şîr-dendân Şîrâzî; zâc-ı 
mısrî ʿ Arabî; şemîr abûdâkâ1648 [8] Süryânî; kulkatâr Rûmî; hiyûrîs Yûnânî; vitriyûlû 
Rûmî; kulfânşûm1649 Rûmî ve Lâtîn; atrâmentûm Nemse, Rûmî [9] ve Lâtîn; kâp-

1646 N. مارولياپولين
1647 N. قاليا
1648 N. شمير ابوداقا
1649 N. قلفانشوم
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sirdâser Nemse ve Mâcar; kâpârûsa [10] İspânya; kaperûsî Fırânca; kânkâtnûs ʿİbrî. 
Ze bâbında zâc deyü bunun [11] envâʿı zikr olındı. Ve kulkatâr dedükleri sarı zâcdur 
ve zâc envâʿınun aʿlâsı [12] ve muʿtedilidür. İhtiyârât kavli üzere tabîʿatı üçünci de-
recede hâr u yâbisdür ammâ [13] Takvîmü’l-Edviye kavli üzere ikinci derecede hâr 
u yâbisdür. Hiddeti ve harâfeti ve kabzı vardur, [14] yanmışınun tecfîfi ziyâdedür, 
lezʿi azdur ve ziyâde harâretle kabz-ı tâmmı vardur. Ziyâde [15] olan eti katı ziyâde 
yer ve burun kanını tutar ve göz kapagı kalınlıgıyçün ve cilâ içün [16] ekser bunı 
sürme ederler. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere nemleye ve humreye kişnîc suyıyla [17] 
tılâ olınsa muvâfıkdur. Ve Câlînûs kavli üzere zeker yaralarına ve ʿilletlerine dahı 
hîrî [18] yagıyla tılâ edeler ki müfîddür. Bundan bir dânk, kifâyet mikdârı hîrî yagı 
katalar. [19] Dîskûrîdûs kavli üzere eger bunı dögüp ve gül suyıyla yogurup ve ak [20] 
günlügün bişmiş suyından koyup kâgıd üzerine merhem gibi sürüp makʿada [21] 
ursalar bevâsîre gâyet nâfiʿdür ve kanını dahı keser ve baş yarugınun kanını [22] dahı 
tutar. Bundan bir cüzʾ ve bir cüzʾʾ dahı günlük dögüp tamar agzına kan tutmaga 
issi [23] yün ile yapışduralar. Kulkatârun mikdâr-ı şerbeti yarım dirheme varıncadur. 
Bundan yenmez [24] ve içilmez, yalınuz tılâ olınur. Ziyâdesi teşennüc îrâs eder, illâ 
bâdem yagı ve ak şeker ıslâh [25] eder.

Kulkadîs: Bu dahı zâg cinsindendür. Pîrûze gibi gök olur. Bunun tabîʿatı [361a] 
[1] dördüncide hâr u yâbisdür ve baʿzılar ve İhtiyârât sâhibi kavli üzere yübûseti 
[2] üçünci derecede müceffifdür, ekkâldür ve kabzı vardur ve muhrik ve müceffif-i 
lahmdur. Ve burunda olan [3] nâsûrı giderür ammâ sirke ile merhem edeler ve 
burna koyalar ve burun kanını dahı [4] keser. Ve kulak ve karın kurdını çıkarur. Ve 
agulu mantar zararın defʿ eder, illâ bunı [5] yeseler rutûbât-ı aslîyi kurıdur, illâ süd 
ve şeker ıslâh eder.

Kulkand: Kulkat [6] dahı derler. Bu dahı zâc nevʿinün yeşil nevʿidür. Fârisîde zâg-ı 
sebz derler. [7] Süryânîler secir kulkand derler, Rûmîler kulkand keternû1650 derler 
ve Yûnânîler tiyûfûrîn [8] derler. Huneyn kavli üzere tabîʿatı dördünci derecede 
hâr u yâbisdür. İbni Mâseveyh kavli [9] üzere burun bevâsîrine ve burun kanına 
bu dahı nâfiʿdür. Ve kulak kurdına ve [10] evcâʿ-ı bârideye ve karın sogulcanına ve 
namâz-bûr kurdına dahı nâfiʿdür. Mâsercûye [11] kavli üzere eger bunun suyından 
bir dirhem içseler kurdlar çıkarur ve isitmelere fâʾide [12] eder. Eger yalınuz kendüni 
yarım miskâl içseler agulu futr mantarınun zararın defʿ eder. [13] Ve bunlar cümlesi 
birbirlerine bedeldür.

Kult: Kuş darusı derler Türkî; habbü’l-kult [14] deyü hâ bâbında zikr olınmışdur 

1650 N. كترنو

740 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Türkî; mâş-ı hindî Fârisî; kultâ Süryânî; tevâlînkî1651 [15] Rûmî; hefûniyân Yûnânî; 
lîşûs karmûs Rûmî ve Lâtîn; mârkars1652 [16] Macar, Nemse; gıramel Fırânca; yeş-
germiz Yûnânî; vâstûmâhûs1653 Afrîkî, Rûmî; agnûhun1654 [17] Efrencî ve Rûmî. 
Mâş-ı hindî dedükleri dâne kettân tohmı gibidür. Yapragı zeytûna benzer [18] ve 
dahı uzunca olur, Hind’den gelür. Tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere evvel derecede [19] 
bârid ve ikincide ratbdur. Muhammed Temîmî kavli üzere evvel derecede hâr u 
yâbisdür. Inçkırıgı giderür, [20] mesâne ve bögrek taşını kırar ve hayzı ve bevli idrâr 
eder ve yüregi tutar. Ve kehhâller bunı [21] şiyâflar ederler, hâssa ki şiyâf-ı agber 
derler, bi-ʿaynihi kult demekdür. Ve Takvîm [22] kavli üzere sarʿa ve küzâza ve sudâʿa 
ve sovuk kulak agrısına ve hanâzîre ve yüzde [23] olan ʿadesiyyeye ve yenmiş dişlere 
nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti yarım miskâldür, ziyâdesi [24] mesâneye zarar eder, illâ 
nişâsta ve kesîrâ ıslâh eder. Bunun bedeli kebâbedür.

Kılleb: [25] Bu dahı mâş-ı hindîdür. Baʿzı ashâb-ı lügât galat edüp başka kult ve 
başka [361b] [1] kılleb deyü yazmışlar. Kult, kılleb ikisi dahı birdür. Kâsirü’l-hacer 
demekle galat eylediler [2] zîrâ buna kâsirü’l-hacer demi derler, anunçün başka 
devâ kıyâs eylediler. Bir hafta bunun içün [3]ʿ Arabî ve Fârisî ve Yûnânî ve Lâtîn 
kitâblarına nazar olındı. Cümlesinün tabîʿatı bir nevʿdür [4] ve menfaʿati dahı bir-
dür. ʿAcebdür ki her birisini galata düşmişler, eger bilmek murâd ise Müfredât-ı [5] 
Muhammed Temîmî’de kaf  bâbında kult ve kılleb deyü yazılmışdur, nazar olına.

Kılîmiyâ: Bakır isidür [6] Türkî; yaʿnî bakır tütüni gibidür Türkî; iklîmiyâ Fârisî; 
befsigiyâsâ1655 Süryânî; kılîmiyâ Rûmî; [7] okîlmiyûn Yûnânî; tûtiyâ Rûmî; kâz-
miyâh Rûmî ve Lâtîn; gırâver angûsten1656 [8] Mâcar, Nemse. Kılîmiyâ dedükleri 
asıl bakır isidür ammâ üç kerre merkaşîşâ taşını eritseler [9] kılîmiyâ olur derler. 
Cümle kılîmiyâlardan merkaşîşâ taşı yegdür. Eger merkaşîşâ nice taşdur [10] deyü 
sûʾâl olınursa mim bâbında zikr olınur ve elif  bâbında dahı iklîmiyâ deyü bir mik-
dâr [11] beyân olındı. Merkaşîşâ dedükleri taşı Kıbrıs’dan getürürler. Dört nevʿ olur, 
[12] meselâ zehebî ve fızzâ ve hadîdî ve nuhâsî olur. Bu taşa merkaşâ-yı efrencî dahı 
derler ve hacerü’n-nûr [13] dahı derler. Fârisîde seng-i rûşenâyî ve Türkçe rûznâyî 
derler. Ve’l-hâsıl [14] bu dahı iklîmiyâdur. Ammâ hâlâ maksûdumuz olan iklîmiyâ 
dahı üç nevʿ olur, Takvîmü’l-Edviye [15] sâhibi kavli üzere bakırdan ve altundan 
ve gümüşden alınur ve gayrılar kavli üzere [16] maʿdenîsi dahı olur, aʿlâsına safây-

1651 N. توالينقى
1652 N. مارقرس
1653 N. واسطوماخوس
1654 N. اغنوخن
1655 N. بفثفياثا
1656 N. غراور انكوستن
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cî1657 derler. İshak kavli üzere tabîʿatı evvel derecede [17] yâbisdür. Sâhib-i Takvîm 
kavli üzere bürûdetde ve harâretde muʿtedildür. Câlînûs [18] kavli üzere cerebe ve 
gışâvetü’l-ʿayna ve zufreye ve intişâra baʿzı edviye ile kühl eyleseler [19] bunlarun 
cümlesine nâfiʿdür. İshak kavli üzere eger sahk edüp ʿ asel ve sabr katup [20] remedün 
envâʿına zımâd eyleseler ol gün agrısın sâkin eder. Fûles kavli üzere [21] göz uyuzı-
na ve zulmet-i basara ve göze su inmek ibtidâsına ve intişârına ve süddelerine [22] 
muvâfıkdur. Ammâ ak tûtiyâ ve misk katup göze çekeler husûsan zehebi nevʿi ola, 
[23] gözün aklıgına dahı nefʿ verür.

Kalsid-i nârdîn: Bunun maʿnâsı sünbül köki demekdür, [24] meselâ ʿûd-ı sünbül 
gibi. Dal bâbında dâr-ı şîşaʿân deyü zikr olınmışdur.

Kolfôniyâ: Sanavber [25] samgınun bir nevʿidür. Yûnânîler kûfâ derler. Re bâbında 
râtînec deyü zikr olındı ve ʿayın [362a] [1] bâbında ʿilk-i yâbis deyü dahı zikr olındı 
ve ʿ ilk-i yâbis ve şecere dahı derler. Fârisîde [2] zengübârî derler. Her biri mahallinde 
zikr olınmışdur.

Kulkâs: Türkçe kulkazdur, büyük [3] yapraklu bir ot kökidür Türkî; lûf  köki dahı 
derler Türkî; kulkâs Fârisî; fîl-cûş [4] Fârîsî; kulkâsâ Süryânî; ôdnîfes Rûmî; kulkâ-
siyâ Yûnânî. Kulkâs [5] lûf  dedükleri otun bir nevʿidür ki lûfü’l-caʿde dahı derler. 
Lâm bâbında lûflarda [6] zikr olınur. Muhammed Temîmî kavli üzere lûfü’l-caʿde 
kulkâsdur. Ve ʿArabistân’da kulkâs [7] gördük, bişürseler gerek idi, bir yârânımıza 
sûʾâl eyledük ki nice taʿâmdur dedük, [8] sâbûn çorbası görmedün mi deyü latîfe 
eyledi. Vakıʿda kulkâs çogan nevʿinden [9] bir otdur derler ve Takvîmü’l-Edviye 
sâhibi kulkâs çogana benzer demiş. Bukrât [10] kavli üzere tabîʿatı evvel derecede 
hâr u yâbisdür, baʿzılar harâret ve yübûseti [11] muʿtedildür dediler. Mesîh kavli 
üzere mülûhası vardur yaʿnî yapışganlıgı vardur, [12] azacık kabzı ve azacık nefhi 
dahı vardur. İshak kavli üzere eger bunı süd ile [13] ve tuz ile gargara eyleseler sarı 
suyı çıkarur ammâ baʿîddür. Ercîcânis kavli üzere [14] bevli ve hayzı yüridür ve 
sarı su ishâl eder, istiskâya nâfiʿdür. Ve bedeni pâk [15] eder, meselâ yaramaz ahlâtı 
çıkarur. Ve bâhı ziyâde eder ve bedeni semürdür. Ammâ bundan [16] çok yemek 
mütevellid-i sevdâdur. Islâhı ayva suyı yâhûd harnûb rubbıdur. Ve sarı [17] su içün 
suyınun mikdâr-ı şerbeti üç rıtldur.

Kılînûhûziyûm: Bu ot meşhûre [18] degildür. Muhammed Temîmî kavli üzere bu 
ota kılâvînfes derler ve fîmûndâs ve ôfûrûn [19] dahı derler. Baʿzılar bunı hûlencân-
dur demişler ammâ baʿîddür, zîrâ bu otun çiçegi [20] farâsiyûna benzer. Bunun su-
yından eger bir kaşık içseler sigilleri düşürür ve hayzı [21] yüridür ve agulu cânavara 
ve sidük tamladugına nâfiʿdür.

1657 N. صفايجى
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Kaly: Kalye taşıdur Türkî; [22] boyacılar kalyesi Türkî; huşâr Fârisî; kalye Şîrâzî; 
kalîyâ Süryânî; irkimâs [23] Rûmî; tîgûmiyûn Yûnânî; şebü’l-ʿusfur ʿArabî; kal-
yü’s-sabbâgîn ʿArabî; kalkay ʿArabî. [24] Kalye dedükleri çogan ve nohûd otlarından 
olur. Meselâ ol otları âhir-i sayfda cemʿ[25] ederler ve yakarlar, kalyeyi altında kalan 
küli içinde müncemid olur bulurlar. Baʿzı yerlerde Türkçe [362b] [1] buna külşeker 
derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Muhrikdür, ekkâldür, cilâsı dahı vardur ve tuzdan 
[2] dahı kavîdür ve buna milhü’l-kalʿay dahı derler. Artık olan etleri yer, saʿfeye ve 
cerebe ve behaka [3] ve demregüye tılâ olınsa muvâfıkdur. Erbiyâsûs kavli üzere 
yaramaz olan etleri yer [4] ve kurûh-ı habîse nâfiʿdür. Ve bunun otı dahı böyledür, 
167 siyâh rakamlu kitâbda otınun [5] tasvîri vardur.

Kalâniş: Bir otdur. Nîl kenârında biter, yere düşeni biter. İbni Baytâr [6] kavli 
üzere bu otun bogumları birbirine yakın olur. İbni Baytâr kavli üzere [7] bunı dahı 
boyacılar istiʿmâl ederler. Eger sıkup suyın içseler gögüsden kan [8] tükürenlere faʾide 
eder, mücerrebdür. Ve eger ʿavratlar şâf  gibi götürseler kan sızdugını [9] dahı keser.

Kalûmâyin: Türkçe mâlik atası derler bir otdur. Ammâ iki cins olur. Bir nevʿinün 
[10] yapragı yarpuza benzer ve baʿzılar sinirlü yapragına dahı benzer demişler, illâ 
baʿîddür. Depesinde [11] çoban ayagı dedükleri ot gibi kulakları vardur, birbirine 
mâʾil olur, sûsen gibi [12] çiçegi olur. Bir nevʿi dahı ırmaklarda biter, asıl mâlik atası 
buna derler. Eger bunı dögüp [13] hanâzîre ursalar fâʾide eder. Ve ol bir nevʿinün 
dögüp suyın içseler kan [14] tükürmegi ve burun kanını ve eski ishâli ve rahimden 
sızan kanı fi’l-cümle keser ve cerâhate [15] ekser onıldur.

Kullâm: İbni Simcûn ve Muhammed Temîmî ve İbni Vâfid kavli üzere kâkulî 
dedükleri devâdur. [16] İşbu bâb evvelinde kâkulî deyü zikr olındı.

Kalcûne1658: Afrîkiyye ismiyledür ve Kayrevân ʿ Arabî [17] dilince kürincûne1659 der-
ler. ʿAvratlar kendü ʿilletlerine istiʿmâl ederler. Bu diyârlarda müstaʿmel degildür [18]

Kumrî: Kumrî kuşlarıdur. Vav bâbında vereşân deyü zikr olınur.

Kamh-ı hindî: Hind bugdayıdur, [19] baʿzılar buna ʿArabî bugday dahı derler. ʿA-
rabda hınta-ı ʿArabiyye derler ve Lâtîn lisânında fûrementûsâr [20] esnûd1660 derler. 
Bunun herîsesi kan tükürenlere Câlînûs ve Dîskûrîdûs [21] kavli üzere nâfiʿdür.

Kamâşîr: Kemâşîr derler bir samgdur, baʿzılar buna acı katrân derler. [22] Çâvşîre 
benzer. Kef  bâbında kemâşîr deyü zikr olınur.

1658 N. قلجونه
1659 N. كرينجونه
1660 N. اسنود
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Kımız: At südidür. Lâm bâbında [23] leben envâʿı zikr olındukda envâʿı zikr olınur.

Kamh: Bugdaydur. Hâ bâbında hınta deyü zikr olınmışdur. [24]

Kamha: Süfûf  ve zîreye ve kasabü’z-zerîre dahı kamha derler, zikr olınmışdur. Ve 
tîbü’r-râyiha [25] olanlara dahı kamha derler ʿİbrîler ve gayrılar gibi.

Kaml: Kehledür Türkî; bit Türkî; sübüş Fârisî; [363a] [1] ipsîrî Rûmî; bidôkî 
Efrencî; kamlatâ1661 Süryânî; cû Hindî; kendere Fârisî; kinâ ʿİbrî; [2] tâvelkent1662 
Berberiyye. Eger bir kimesne başından bir kehleyi dutup bir delük bâkla içine [3] 
koyup hummâ-yı rubʿ sâhibine yedürseler şifâ bula. Ve pireye dahı ʿArabda bürgûs 
ve [4] ʿ Acemde keyk derler. Yedi dâne pireyi gök bez ile götürseler kezâlik hummâ-yı 
rubʿa nâfiʿdür. [5]

Kunâberâ: Hardal nevʿindendür derler Türkî; baʿzı yerlerde peçsin1663 derler ve 
baʿzılar Ermenîler [6] hıyârı derler Türkî; temlûl ʿArabî; memlûl ʿArabî; gamlûl 
ʿArabî; bergest Fârisî; pençsîn [7] Horâsânî; kunâberâyâ Süryânî; kiyârmîdûs Rûmî; 
nîfhemâyûn Yûnânî. [8] İbni Baytâr kavli üzere kunâberâ dedükleri ot hardal 
nevʿindendür. Yapragı kâsnî [9] yapragına benzer, küçük ve ak çiçegi olur ve depesi 
yassı torak otı depesi gibi olur. [10] Yollarda ve ekinler kenârında çok olur ve çok 
yerler. Huneyn kavli üzere tabiatı evvel [11] derecede hâr u yâbisdür ve baʿzılar muʿ-
tedildür dediler. Mülattıf  ve mücellâ ve mukattıʿdur. Eger tuz [12] ile çıgıda ve barasa 
ve behaka ursalar ve yeseler dahı fâʾide eder ve gögsi ve öykeni galîz [13] hıltdan 
pâk eder, ciger ve talak süddelerin açar ve sarı suyı ishâl eder. [14] Eger bevâsîre 
ursalar müfîddür ve sovuk mizâclulara muvâfıkdur ve iştihâ getürür. Ve memede 
[15] ʿârız olan seretân misillü çıbanlara ursalar müfîddür, giderür. Fûles kavli üzere 
[16] müvellid-i sevdâdur, artık yagla bişüreler ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere 
[17] bunun ıslâhı helîlec-i kâbilî ve şekerdür. Eger kökinün suyından buruna tamzur-
salar [18] dimâgı galîz rutûbetden pâk eder. Erbiyâsûs kavli üzere bunun yapragın [19] 
haşerâta ve bevâsîre muvâfıkdur ve yapragınun suyı sancuyı giderür ve süddeleri 
açar. [20] Bunun suyınun mikdâr-ı şerbeti yigirmi dirhemdür.

Kunnebit: Çiçek lahanası derler Türkî; [21] lahananun ortasında beyâz hurmâ 
beyni gibi olur Türkî; akçe kelem Türkî; ʿArabî ve Türkî; [22] kürünb ʿArabî; kü-
rünb-i Rûmî Fârisî; kûnûpîde1664 Rûmî; lahana ʿarabîkâ Rûmî; kovl [23] cümle 
Efrencî; kôrnâbâ1665 Efrencî; kûrnâpâd Lâtîn; keruvn ʿİbrî; kuvâl Mâcâr, Nemse; 

1661 N. قملتا 
1662 N. تاولكنت
1663 N. پچسين
1664 N. قونوپيده
1665 N. قورنابا
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kurâkî1666 [24] Süryânî; ıskâtûn1667 Rûmî; kulâtiyûn Yûnânî. Çiçek lahanasınun 
tabîʿatı Huneyn [25] kavli üzere evvelde hâr ve ikinci derecede yâbisdür, baʿzılar iʿti-
dâlle bâriddür dediler. Süddeyi [363b] [1] feth eder. İhtiyârât kavli üzere humâra 
nâfiʿdür ve sâʾir lahana gibi sekri yaʿnî [2] hamr keyfini menʿ eder ve kanı galîz eder. 
Takvîmü’l-Edviye kavli üzere eger bişmiş suyını [3] mafâsıla dökseler müfîddür. Ve 
Bukrât kavli üzere bunun tabîʿatı sâʾir lahana gibidür [4] ammâ sâʾirden tecfîfi az-
dur. Ammâ bundan dahı yaramaz kan hâsıl olur, eger buna birkaç yaprak [5] pazı 
veyâhûd semüz ot veyâhûd yarpuz ve zeyt ve issi otlar ile yeseler yegdür. [6] Bunun 
yapragını tuz ile ve suyla bişürseler ve ekşisiz yeseler miʿdeye zarar eder. [7] Bu dahı 
sâʾir lahana gibi galîzdür. Râzî kavli üzere bevli idrâr eder, husûsan beyâz [8] ola. 
Eger çig ve tâze yeseler humârı ve sekri menʿ eder, husûsan yapragınun ve kendü-
nün [9] suyı ki issi otlar ile ola yâhûd turşî gibi eyledükleri ola. Ve baʿzı yerlerde ve 
ʿArabistân’da [10] mıkla ederler, meselâ ol mıklanun zemînin bundan ederler ve baʿzı 
yerlerde sirke ve [11] sarmısak ile sâlûta renginde ederler, nefîs taʿâm olur. Ve baʿzı 
yerlerde yogurt [12] ve sarmısak ile ederler, tabʿa gâyet muvâfıkdur. Bunun zararı 
oldur ki yan başlarında [13] yel eder ve yürekde nefh eder, illâ koruk şarâbı yâhûd 
limôn rubbı ıslâh eder [14] veyâ müselles veyâ şarâb-ı sırf  zararın defʿ eder.

Kunnebîtiyye: Çiçek lahanasınun [15] bişürdüklerini yazmışlar. Bu nevʿün çok 
bişürmesi olur. Pirinc ile bişürürler, [16] şôrbâ gibi olur ve pilâv gibi ederler. Minhâc 
kavli üzere pirinc ile bişürseler harâretlü [17] olur, lâkin bevli idrâr eder. Riyâhı 
çokdur ve göze zulmet getürür ve sancu eder ve sevdâ [18] ve balgam getürür, illâ 
mey-puhtenc zararın az eder. Ve etle ve semüz tavuk ile ve yalınuz et [19] kıymasıyla 
bôrânî şekl bişürürler. Ve yumurda ile karışdurup börek ederler ve yumurdaya [20] 
ve hamîre kaplayup balık gibi tâbede bişürürler. Ve sirke ve sarmısak ile sâlûta 
şekl [21] ederler. Ve sâde yagı ve sarmısaklu yogurt ile bôrânî dahı ederler. Ve ʿAra-
bistân’da [22] mıkla dahı ederler, eşyâ-yı muhtelife ile bişürürler. Ve tuzlu su içinde 
veyâhûd sâfî [23] sirke içinde turşî dahı ederler, sâʾir lahana gibi turşîsi bed olmaz. Ve 
bunı bagçevânlar [24] bir yıl ve bir ayda yetişdürürler, meşhûrdur. Bir sene kâmil sâfî 
yaprak lahanası turur [25] ve on üçünci ayda bi-emri’llâhi teâlâ ortasında bir beyâz 
nesne peydâ olur, baʿde yumurda [364a] [1] kadar olur, giderek büyük olur, beş on 
vakıyye kadar çeker. Ve beyaz [2] sarılmış dülbend gibi olur ve gâyet gevrek olur ve 
sevâhilde çok ve aʿlâ [3] olur, yaylakda olmaz, eger olursa dahı beyaz ve nâzik olmaz.

Kanbâd1668: Habeş [4] biberi derler. Kef  bâbında kenbâ deyü zikr olınur.

1666 N. كراقى
1667 N. اسقاطون
1668 N. قنباد
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Kand: Şeker kamışınun ʿusâresinden [5] müncemid olur, ana kand derler. Sonra 
andan şeker ederler, yaş şeker olur. Ve baʿzılar nebâta [6] dahı kand-ı nebât derler 
ve hurmâdan akan bala dahı kand-ı hurmâ derler ve ak şekere dahı [7] kand-ı nebât 
derler.

Kunbure: Çekük kuşı ve turgay dahı derler. Şîrâz’da ana huçû [8] derler, Yûnânîler 
berdberlûs derler, Efrencîler sufrâgûn1669 derler. Başında zâʾidce [9] tügi vardur, ser-
çe kuşına benzer. Dîskûrîdûs kavli üzere eger kebâb [10] ve büryân eyleseler kûlunca 
nâfiʿdür. Ammâ Râzî kavli üzere bunun etinün suyı yürek [11] sürer ve eti yüregi 
kabz eder. Eger kurıdup azacık yeseler mesâne ve bögrek [12] taşların kırar ve çok 
gıdâ verür, illâ batiyyü’l-hazmdur ammâ güzel gıdâ verür. İllâ tecfîfi [13] oldugıyçün 
rutûbâta zarar eder ve bâdem yagı ıslâh eder.

Kantûrîyûn: Eşek [14] kulagı derler Türkî; kantûrîyûn-ı galîz Arabî; edberez1670 
Fârisî; eşkefdâ1671 Süryânî; [15] kantûrîyûn Rûmî; sentûre megâle Rûmî; ûmbatrûs 
Yûnânî; tûyâgâ [16] Yûnânî; bûkî Yûnânî; sentâriyûm mâgnûs Lâtîn; sentâyure 
kırândû [17] Fırânca; kaldetre1672 gırândô İspânya; erûye Efrencî; çîntûriye Lâtîn. 
Kantûrîyûnun [18] yapragı cevz yapragına benzer, dalları kuzı kulagına benzer, 
depeleri haşhâşa benzer, [19] çiçegi sırma renklü olur, tohmı usbûr tohmına ben-
zer. Köki yogun ve katı olur, uzunı [20] iki arış olur, içi rutûbetle tolu olur. Ve az 
acılıgı vardur, kabzı azdur, ʿusâresi [21] kan gibi olur. Mesîh kavli üzere tabîʿatı hâr 
u yâbisdür. Muhammed Temîmî kavli üzere üçünci [22] derecede hâr u yâbisdür, 
teshîni evvel derecedür. Câlînûs kavli üzere hayzı akıdur [23] ve oglancıgı ölmüş ise 
düşürür ve eger diri ise öldürür. Kan tükürenlere fâʾide [24] eder. Dîskûrîdûs kavli 
üzere bunun kökinün iki dirhemin şarâbla içseler [25] isitmeye nâfi’dür ve yan başı 
agrılarına ve rebve ve eski öksürüge ve sancuya ve rahm agrısına [364b] [1] dahı 
müfîddür. Ve kökini ʿavrat götürse ʿusâresi gibi oglancıgı öldürür, eger ölmiş [2] 
ise çıkarur. Eger tâzesini bişürseler, yaralara ursalar yaralarun etin cemʿ eder. [3] 
Kurusını merhemlere korlar, nevâsîri onıldur. Ve ʿ ırku’n-nisâ ve vecaʿ-ı mafâsıl içün 
hukneye [4] korlar ve sinir agrılarına ve kan tükürenlere ve ʿusr-ı vilâdete ve ciger 
süddelerine ve talak [5] berkligine nâfiʿdür. İbni Baytâr kavli üzere bögrek agrısına 
ve zîku’n-nefese dahı nâfiʿdür [6] ve ishâle dahı fâʾide eder. Muhammed Temîmî 
kavli üzere yaralara ve husûsan göz nâsûrına [7] gâyet müfîddür, mücerrebdür. Huz-
zaz gibi ʿusâresinün fiʿli vardur. Et ile bişürüp [8] içseler balgam ve sarı su ishâl eder 
ve sancuya ve rahm agrılarına nâfiʿdür. Bunun [9] kökinün suyınun mikdâr-ı şerbeti 

1669 N. صفراغون
1670 N. ادبرز
1671 N. اشكفدا
1672 N. قلدهتره
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beş dirhemdür, otınun suyı dört [10] dirhemdür. Ve zararın lisânü’l-hamel ve tîn-i 
kıbrûsî defʿ eder. Takvîm kavli üzere cigere [11] zarar eder, illâ hindibâ ıslâh eder. 
Bedeli zerâvend-i müdahrecdür.

Kantûrîyûn-ı sagîr: Eşek [12] kulagınun küçük yapraklusıdur ve kızıl çiçeklüsidür 
Türkî; kantûrîyûn-ı [13] rakîk ʿArabî; zarnâmsen1673 Muhammed Temîmî, mechûl; 
edberez-i kûçek Fârisî, Isfahânî; eşkîʿyâlî1674 [14] asgarâ Süryânî; kantûrîyûn mikrô 
Rûmî; ûmbatrûs Yûnânî; tâvesmet1675 [15] Macar, Nemse; sentâvre mikrôs Rûmî; 
sentâvrum mînôs Lâtîn; kaldetre [16] İspânya; sentâvre Fırânca; arcentûrye Lâtîn; 
kahnetûzeryûn1676 Süryânî; [17] kemtîşûn1677 Yûnânî; iklîlü’l-kavl ʿArabî. Buna baʿ-
zılar tûmkarûn ve lemsîtûn derler [18] yaʿnî kantûrîyûn-ı sagîr demekdür. Bu nevʿün 
sâkı ince olur ve çiçegi ve habbı kızıl [19] ve gök şekl olur ve yapragı müşk-i tarâmşîʿ 
yapragına benzer, köki küçükdür. Ve aslâ [20] kökinün menfaʿati yokdur ve hemân 
menfaʿati dallarında ve yapragında ve çiçegindedür, kökini [21] istiʿmâl etmezler. 
Bunun tabîʿatı hâr u yâbisdür. Muhammed Temîmî kavli üzere üçünci derecede 
[22] hâr u yâbisdür. Balgamî kûlunca nâfiʿdür ve oglan düşüdini çıkarur ve küzâz 
ve siniri [23] giderür ve dimâgı pâk eder, sarʿa dahı kemâl mertebe müfîddür. Ve 
sarı su ve hâm safrâ ishâl [24] eder ve mafâsıla ve ʿırku’n-nisâya ve kûlunc envâʿına 
eger içürseler ve eger hukne eyleseler, [25] muvâfık ve münâsibdür. Eger ʿusâresini 
güneşden olan sudâʿa şarâb sirkesiyle [365a] [1] alnına ve tulunlarına zımâd ve tılâ 
olınsa nâfiʿdür. Ve baş yaralarını ve dahı sivilcülerini [2] giderür ammâ başı tırâşdan 
sonra pâk yuyup andan bunı sirke ile [3] kaynadup tılâ edeler. Ve eger suyla ve ʿasel 
ile karışdurup ve dögüp kehle [4] düşen kıllara sürseler giderür. Eger bunun kursın 
ve ʿusâresin berberler [5] kullandugı yaşıl bilegü taş üzerinde ezüp göze çekseler göz 
yaşın [6] keser. Eger kız südi ile göz kapagına tılâ eyleseler gözde olan yaralara dahı 
nâfiʿdür. [7] Eger yaşını dögüp cerâhata ursalar yarayı bitüre ve eski çıbanları dahı 
[8] bitüre. Eger dögüp iç yagıyla eski yaralara ve çıbanlara ursalar şişlerin [9] giderüp 
et bitüre. Eger termiye baklası unıyla sovuk mafsallara agrısına ursalar [10] giderür 
veyâhûd termiye unıyla mafsallarun üzerine ursalar fâʾide ede. Eger çig [11] eger biş-
miş şarâb-ı usûlle içseler arka ve mafsallar agrısına fâʾide ede ve yelmeşik [12] hıltları 
ishâl eder. Ve eger çiçegini içseler ʿakreb sokdugına fâʾide ede. Ve [13] bişmiş suyını 
içseler galîz sevdâ ishâl eder. Ve bunun huknesi kan ishâl [13] edüp ʿırku’n-nisâya 
fâʾide eder derler. Eger suyını ʿasel ile göze dürtseler [14] göz karardugın giderür. 

1673 N. ضرنامنس
1674 N. اشكيعيالى
1675 N. تاوسمط
1676 N. قهنطوزريون
1677 N. كمتيشون
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Ve luʿûk gibi edüp yeseler sinirler agrısına fâʾide eder. [15] Eger tohmı ile kendüsin 
beş gün ısladup suyın kıvâma getürüp bir çölmekde [16] güneşde kurıyınca turup ve 
eger isterlerse kurslar gibi edeler, cümle bu husûslarda [17] hâcet vaktinde istiʿmâl 
edeler. Eger iki miskâlin yetmiş dirhem suyıla yaru kalınca [18] bişürüp ol suyı içseler 
safrâ ve yelmeşik balgam ishâl eder ve ʿırku’n-nisâya [19] ve mafsallara ve kûlunca ve 
dimâga ve sinirlere dahı fâʾide eder ve sarʿa ziyâde fâʾide eder. [20] Ve beş dirhemini 
yüz yigirmi dirhem suyla bişürüp ve azacık şîrûgan katup [21] hukne edeler ki bu 
zikr olınan ʿilletlere fâʾide ede ve öli oglanı çıkara ve ammâ sag [22] oglanı öldürür. 
Ve ense çekildügine fâʾide eder. Eger kâknec suyıyla ʿusâresin [23] göze dürtseler 
cümle göz ʿilletlerine fâʾide ede. Ve yagmur suyı ile göze dürtseler [24] göz çıbanın-
dan olan aklıgı gidere. Eger ekşi enâr suyıyla göz kapagına sürseler ve göz [365b] 
[1] kapagı bir sâʿat dürülmiş tursa göz uyuzın gidere. Ve eger kız oglan südiyle [2] 
bile göz üzerinde kursların ezüp göze çekseler göz bebeginde olan yaralara [3] fâʾide 
eder. Ve eger merzencûş suyıyla göze dürtseler göz kapagınun kalınlıgına [4] ve 
bişügine fâʾide eder. Ve sûsen yagıyla ılıcak edüp kulaga tamzursalar sovukdan 
[5] olan agrısına ve sancusına fâʾide ede. Ve gül yagıyla tamzursalar issiden olan 
[6] çıbanlarına ve agrılarına fâʾide ede. Ve eger şeftâlû suyıyla tamzursalar kurdın 
çıkarup [7] gürüldüsin gidere. Ve eger sûsen yâ nergis yagıyla veyâ hardal yâ kil veyâ 
sirke ile [8] ezüp kulaga tamzursalar, taşrasına dahı tılâ eyleseler şişlerin ve sagırlıgın 
[9] giderür. Ve eger şarâbla ezüp azacık zâc katsalar, buruna kosalar kanın [10] kese, 
eger çıbanı varısa onılda. Eger gül suyıyla agızda dutsalar agızda olan sivilcülere [11] 
ve kokar çıbanlar ki aka, ana ve kokusına dahı fâʾide eder ve şarâbla dahı bu ʿameli 
eder. [12] Ve tutak yaruklarına suyıla ezüp dürtseler fâʾide ede. Eger bögürtlen veyâ 
sinirlü [13] veyâ ʿınebü’s-saʿleb suyıyla ezüp gargara etseler çene şişlerine ve çene 
düşdügine [14] ve hunnâkına fâʾide eder. Eger servi yapragı veyâ kozagı bişmişinün 
suyıyla bunı [15] ezüp ve bal ve bâdâm katup yeseler ve içseler zîku’n-nefese fâʾide 
eder. Ve [16] bir beze dürtüp sigiller üzerine kosalar kopara. Ve eger râziyâne ve ke-
refs [17] ve adhîr ve kâsnî suyıyla içseler ʿ ırku’n-nisâya ve yan başı agrılarına fâʾide [18] 
eder. Eger bir dirhemini otuz altı dirhem suyıla içseler agulu cânavarlar sokdugına 
[19] fâʾide eder. Eger bunun yagını sinirlere dürtseler agrılarına fâʾide eder. Eger 
bunun [20] yagıyla hukne eyleseler hayzı yüride ve rahm agrılarına müfîd ve kulaga 
fetîl etseler süddelerin [21] aça ve başa dürtseler humârdan olan baş agrısına fâʾide 
ede. Sirke [22] ile ʿusâresi dahı bu fâʾideyi eder.

Kandûl: Dâr-ı şîşaʿân agacıdur. Dühnü’l-kandûl [23] dedükleri bu çiçegün yagıdur. 
Derler ki Kudüs-i mübârek taglarında biter mugaylân agacına [24] benzer bir aga-
cun çiçeginün yagıdur. Dikenlü bir agaçdur. Yagı dal bâbında dühnü’l-kandûl [25] 
deyü zikr olınmışdur. Fârisîde dühn-i gül-i kandûl derler.

Kınbîl: Hindî tobrak Türkî; [366a] [1] baʿzılar kumlu bir tohumdur derler Türkî; 
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Fârisî; kınbîlâ Süryânî; halneslîtaʿ1678 [2] Rûmî ve Lâtîn; bi’l-hindiyye Süryânî. 
Kınbîl dedükleri şeyʾ Minhâc sâhibi bir tohumdur, kızıl [3] tarı kadardur der. Ve 
baʿzılar bunı tenzüvî-yi hıtâyî dedükleri zî-kıymet bir terkîbdür [4] dediler, ammâ 
ba’îddür. Tenzüvî-yi hıtâyî te bâbında tenzüvî deyü zikr olındı ve işbu kaf  [5] bâbın-
da dahı henüz kurs-ı tenzüvî deyü kezâlik zikr olınmışdur. Ve sâhib-i Takvîm ve 
Takvîmü’l- [6] Edviye sâhibleri dahı ve ʿÎsâ İbni Mâse ve İbni Baytâr bi’l-cümle, 
kızıl tarı gibi bir tohumdur [7] ve kumlu olur derler. Ammâ Muhammed Temîmî 
Fârisîde ustûdâr1679 derler bir Hindî toprakdur. Nihâyet [8] kuma benzer, maşrıkdan 
gelür, tuʿmında, lezzetinde bir şeyʾ yokdur. Kuvveti ve tabîʿatı evvel derecede [9] 
hâr u yâbisdür. Ve hâssiyyeti oldur ki kurtları ve habbü’l-karʿ kurdını dahı çıkarur 
ammâ [10] iki dirhemin suyıla içeler der. Ve İhtiyârât İbni Cezle’den hikâyet eder 
ki kınbîl [11] kumlu bir tohumdur ve İbni Cülcül’den hikâyet eder ki şarkdan gelür 
bir toprakdur der. Cerebe [12] ve saʿfeye nâfiʿdür ammâ bagırsaga ziyânı vardur, 
illâ şîh-i ermenî ıslâh eder der. Ve İbni [13] Mescûn’dan hikâyet eder ki kınbîl bir 
şeyʾdür ki gökden yere yagar der ve sıgır tersiyle [14] devşürürler derler, bu zirâʿat 
olınur degüldür der. Bunun tabîʿatı İhtiyârât [15] sâhibi kavli üzere üçünci derece 
evvelinde hâr u yâbisdür, Râzî ve Mesîh kavli üzere [16] bârid ü yâbisdür ve İbni 
Sînâ kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür. Ve yaraları [17] kurıdur ve cerebe 
ve saʿfeye katı muvâfıkdur ve kurtları çıkarur der. Ve Mesîh ve Râzî [18] kavli üzere 
ziyâde kabzı vardur ve tecfîfi artıkdur, yaş uyuzları kurıdur. İbni [19] Mâseveyh kavli 
üzere oglancıklarun başında olan rutûbetlü çıbanları kurıdur [20] ammâ gül yagıyla 
süreler. Kurutdugı içün bu devâya kınbîl derler yaʿnî müceffif  demekdür. [21] Takvî-
mü’l-Edviye kavli üzere miʿde agzına zararı vardur, illâ mastakî ve enîsûn ıslâh [22] 
eder. Bunun bedeli türmüs ve biring-i kâbilîdür.

Kunfuz: Kirpi derler, üç nevʿ olur bir dikenlü [23] hayvândur Türkî; şâl Fârisî; 
hâr-puşt Fârisî; kagarâ Süryânî kufrâ1680; bîrânkesûn Rûmî, [24] kûkmârûs Yûnânî; 
ahbanûs ebîz1681 Rûmî; harsâvis Yûnânî; eşikrehûn1682 [25] Lâtîn; kunfuz şîl Hindî; 
kayûd ʿArabî; herissôn Efrencî; ahbînâs ebî1683 Afrikî; temîm ʿArabî; [366b] [1] 
şermîm ʿArabî; zarab ʿArabî; iskârzahîrô Rûmî; eknûs terestres1684 Lâtîn [2] higel 
Mâcar, Nemse; erîzô İspânyôl; erîzzôn Fırânca; kipôd ʿİbrî; düldül ʿArabî; [3] tesî 

1678 N. خلنليغ ; H. خلنسليتع
1679 N. استودار
1680 N. قوفرا
1681 N. اخبنوس ابيز
1682 N. اشكرخون
1683 N. اخبيناس ابى
1684 N. اكنوس ترسترس
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Fârisî; dîgâşte Fârisî. Kirpi dedükleri üç nevʿ olur. Bir nevʿi kırda [4] olur, büyük 
olur ve bir nevʿi dahı kırda olur, küçük olur. Ve bir nevʿi dahı deryâda [5] olur. Ol 
dahı üç nevʿ olur kunfuzü’l-bahr derler ve dahı vedaʿü’ş-şevkü’l-bahrî ve dahı [6] 
vedaʿü’l-müşvikü’l-esved derler ve sadefü’l-müşvik dahı derler. Sad bâbında sadef 
[7] sanʿatında zikr olınmışdur, vav bâbında vedaʿlarda dahı zikr ve tafsil olınur. Gel-
dük kırda [8] olan kirpi ki aʿlâsı büyük nevʿidür, zarab derler zad bâbında zikr olındı. 
Tabîʿatı [9] Takvîmü’l-Edviye ve ve Erbiyâsûs kavli üzere hâr u yâbisdür ve ratb 
dediler. Kuvvet-i [10] evvelîsi budur ki cüzâm ve dâʾü’s-saʿlebe ve döşege tebevvül 
edenedür. Eger tuzlanmış etini [11] kurıdup yedürseler ve başını dahı tuzlu yedür-
seler fâlice ve cüzâm ve dâʾü’s-saʿlebe [12] ve teşennüce ve sinir emrâzına ve sîle ve 
sûʾü’l-mizâca ve hâssaten tuzlusı sikencübîn ile [13] istiskâya ve cigerini dahı güneşde 
bez içinde baglayup kurıdup yedürseler [14] bu ʿameli eder. Bukrât kavli üzere ʿunsul 
sirkesiyle cüzâmlara gâyet muvâfıkdur [15] ve teşennüc-i imtilâya ve bögrek ve mesâ-
ne agrılarına münâsibdür. Temîmî kavli üzere eger bunun [16] kurusını şarâb ile 
içseler ʿusrü’l-bevle nâfiʿdür. Ve kirpinün derisini dikenleri ile [17] yakup külüni ʿasel 
ile başa tılâ eyleseler dâʾü’s-saʿlebe gâyet müfîddür, çıkarur. [18] Eger ödini yumurda 
agıyla göze çekseler beyâzlıgını giderür. Eger başını hummâlular götürse [19] defʿ 
olur. Şeyhü’r-reʾîs kavli üzere etini hanâzîre ursalar giderür ve agular [20] içün etin 
yeseler gâyet münasibdür. Bunun etinden çok yeseler ʿusr-ı bevl ihdâs [21] eder, illâ 
kerefs tohmı ve şeker ıslâh eder. Mikdâr-ı şerbeti beş dirhemdür. Kuru ve tuzlunun 
[22] dört dirhemdür, suyınun on dirhemdür.

Kınnâ: Kelh derler, alma yapragına benzer. İbni Baytâr [23] kavli üzere eger çe-
kirdeginün içini yaş iken içseler kan tükürenlere ve eski ishâle [24] fâʾide eder. Eger 
şarâbla içseler agulu cânavarlar sokdugına nâfiʿdür. Eger buruna [25] kosalar kanını 
tutar. Ve tohmı ishâle gâyet nâfiʿdür. Eger zeyt ile gövdeye dürtseler [367a] [1] deri 
akıda. Eger tuzsuz yeseler baş agrıda ammâ tuzıla yeseler agrıtmaya. Eger cirmini 
tâze [2] iken yeseler kan tükürenlere ve ishâle kezâlik nefʿ vere.

Kunfuzü’l-bahrî: Kara diken derler, [3] deryâda olur. Sad bâbında sadeflerde zikr 
olınmışdur. Vav bâbında dahı vedaʿü’ş-şevk [4] deyü zikr olınur. Ve düldülü’l-bahr 
ve harşefü’l-bahr dahı derler. Mahallerinde zikr olınur.

Kınna: Baʿzı [5] ʿ aşşâbîn ve ʿ attârîn bunı uşak samgıdur derler Türkî; otına dana ça-
dırı derler Türkî; baʿzılar [6] kasnı nevʿindendür derler Türkî; bârzed Fârisî; pîrez1685 
Süryânî; gâlvânuvâ Rûmî; gâlvânûm [7] Lâtîn; gâlbânô İspânya; çeltîtâ1686 Süryânî; 

1685 N. پيرز
1686 N. چلتيتا
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kelyâsil1687 Rûmî; hâlbânî Yûnânî; pîrez [8] Şîrâzî, Fârisî; halbâsûsâs1688 Süryânî; 
çeltiyânî1689 Süryânî; mâtôniyûn [9] Yûnânî; cârhût1690 Fârisî. Bu samgun aʿlâsı ak 
günlük gibi olur ve iki nevʿ olur. [10] Bir nevʿi yaglu gibi ve beyâz olup ve dikeni hafîf 
olmakdur. Bir nevʿi dahı koyu ve sakîl [11] yaʿnî agırdur. Tabîʿatı ikinci derece hârdur, 
baʿzılar üçünci derecede dediler ve ikinci derecede dahı yâbisdür. [12] Müceffifdür, 
müleyyin ve cezzâb ve müsahhindür ve muhallildür. Kuvvet-i evvelîsi sudâʿa ve 
sarʿa ve süddeye [13] ve suʿâle ve yenmiş dişlere ve sovuk kulak agrılarına ve şişlerine 
dahı sûsen [14] yagıyla muvâfıkdur. Ve ihtinâk-ı rahme şarâbla vereler, nefʿ verür. Ve 
agulu cânavarlara ve zehirlü [15] otlara tiryâkdur. Eger ʿavratlar götürse yâhûd tütsi 
eyleseler hayzı yüride ve oglancugı [16] öldüre ve çıkara. Eger eski şarâbla içseler eski 
öksürüge ve rebve ve zîku’n-nefese [17] fâʾide vere. Ve eger yan agrısına ve çıbanlara 
ve demrenlere ursalar nâfiʿdür ve sarʿ tutanlara [18] koklatsalar münâsibdür. Ve zeyt 
ile agulu cânavarlar sokdugına yaku eyleseler [19] fâʾide eder ve kendü bedenine 
bundan sürseler cânavarlar gelüp yaklaşmaya. Eger sezâb [20] ve mâʾü’l-karâtînle 
ezüp içseler sidük tutıldugına fâʾide ede. Eger merhemlere katup [21] hûre ve yenür 
ve âkile dedükleri fâsid yaralara kosalar ıslâh ede. Ve iki dirhemin [22] suyıla içseler 
bevâsîre fâʾide ede, eger üç defʿa içseler bevâsîri gider. Ve eger [23] ʿasel ile luʿûk 
gibi edüp yalasalar bögrek süddesin aça ve taşlarını tagıda. [24] Ve oglan togurmagı 
âsân ede. Enderûmâhes kavli üzere hummâ-yı bârideye ve riyâha [25] ve cüzâm ve 
barasa ve behaka tılâsı nâfiʿdür. Fûles kavli üzere bedeni semürdür ve kuvvet verür 
[367b] [1] ve ahlât-ı bârideyi lezcden pâk eder ve evcâʿ-ı mafâsıla ve diz ve baldır 
ve incük ve cümle [2] bedende olan zarîlere ve çıbanlara nâfiʿdür, husûsan ʿasel ile 
tılâ edeler. Ve bu samgun otına [3] dana çadırı derler. Otınun yapragı dahı bevâsîre 
ve agulu cânavarlara ve zehirlü otlara ve [4] suyı sancuya ve süddeye ve bedeni ah-
lâtdan pâk etmeye nâfiʿdür. Ve kökinün suyından [5] buruna suʿûd eyleseler başdan 
ve dimâgdan rutûbât-ı lezceyi çıkarur. Bunun mikdâr-ı [6] şerbeti iki dirhemden ve 
samgınun mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemden bir dirheme dek [7] câʾizdür. Ziyâdesi 
mahrûrî mizâca muvâfık degildür, baş agrıdur. İllâ benefşe ıslâh eder, [8] baʿzılar 
bîd-i müşk yagı ve kâfûr ve benefşe yagı kokmak ve başa sürmek ıslâh eder dediler. 
Bunun [9] bedeli miʿde ve ciger husûslarında bir buçuk vezni kadar rîvend-i çînî ve 
rubʿ kadar senâdur [10] ve baʿzılar bir buçuk vezni kadar çâvşîrdür, baʿzılar sekbînec 
bedel olur dediler.

Kıntâr: [11] Bir çirkîn kokulu samgdur. Sin bâbında sâd-everân deyü zikr olınmışdur.

1687 N. كلياثل
1688 N. حلباسوساس
1689 N. چلتيانى
1690 N. جارخوت
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Kıntâ: [12] İki kardaş kanı dedükleridür. Dal bâbında demü’l-ahaveyn deyü zikr 
olınmışdur.[13]

Kankahin: Kaykahin derler ve kaygamin dahı derler, baʿzılar bunı kınna samgı-
dur dediler. İhtiyârât kavli [14] üzere dahı kınna samgıdur dedi, henüz zikr olınmış-
dur. Ammâ İbni Baytâr mürre benzer yaramaz [15] lezzetlü bir samgdur der. Eger 
dört dânk sirkencübîn ile içseler bedeni arıklada. Ve [16] talagı olana ve uçuk tutana 
ve rebvi olanlara fâʾide eder, mâʾü’l-ʿasel ile hayzı yüridür [17] ve şarâbla göze sürme 
gibi çekseler zaʿfın gidere ve agızda tutsalar diş diplerin [18] muhkem ede ve agrısın 
sâkin ede ve tütsi eyleseler gicigi gidere.

Kınnab: Kendir tohmına [19] şehdânec derler, yapragın esrâr ederler Türkî; kanef 
Fârisî; kanebî1691 Süryânî; kanâfî [20] Rûmî; dîfrûnes Yûnânî; kınnab Fârisî; kanfâr1692 
ʿİbrî; el-enet ʿArabî; dere1693 Hindî; [21] kannâmûs Yûnânî; kannâpis Rûmî ve Lâtîn; 
dâmer1694 hanf  Macar, Nemse; kânyâmô [22] İspânya; kânavre Fırânca; kânabôs 
ʿİbrî. Kınnab dedükleri otdur. Kendir urgan [23] ve palâmûr eyledükleri ve gemiciler 
lengere bagladukları cümle bundan olur. Üç nevʿ olur, bir nevʿi [24] bôstânî ve bir 
nevʿi berrî ve bir nevʿi Hindî olur. Ammâ Mâlâ Yesiʿ sâhibi Hindî ve Zencî ve Rûmî 
[25] ve Fârisî olur demiş. Zencî, Hindîden kavîdür der, andan Rûmî kavîdür der ve 
baʿzılar Farisî [368a] [1] Rûmîden kavîdür dediler. Ve bir nevʿine dahı ʿIrâkî derler, 
cümlesinden zaʿîfdür. Bunun [2] yapragın esrâr edüp halk yerler. Ana ʿArabistân’da 
haşîş derler ve esrâr ve gubâr [3] ve dervîşân zurefâsı sırr-ı ʿalî deyüp zerâfet kasd 
ederler ve halk keyf  gibi yer. Evvel keyfi [4] şetâret ve luʿb ve hande getürür ve mu-
kavvîlik âsârı ve taʿâma iştihâ ve hareket [5] ve cünbüş ve neşât ve etʿimede hulviyât 
ister ve akrân ve musâhibleriyle muhabbet âsârı [6] zuhûr eder. Ve ziyâdesi ki ana 
sâʾir keyifler gibi idmân olmaya, vesvâs ve sudâʿ ve tagyîr-i levn [7] ve fesâd-ı ʿakl 
ve envâʿ-ı hayâl ve bî-münâsebet evzâʿ ve havf  ve haşyet ve ʿinâd [8] ve bî-maʿnâ 
tekellüm etdürür, katı ziyâdesi âdemi öldürür. Bunun ʿilâcı sâde yag ve tâze [9] süd 
ile kusdurup andan limôn ve koruk ve ekşi rubblar ve yemişler ile teskîn [10] etmek-
dür. Ve şarâb humârı gibi humârı olur ve türbüd ve bîş köki yemiş kişiler gibi [11] 
çok ıztırâb verür, belki öldürür. Geldük maksûdumuz olan menâfiʿine, bôstânî [12] 
kabınun tohmına Fârisîde şâh-dâne ve ʿ Arabda dahı şâdenc ve Türkçe kendir tohmı 
derler, [13] yagın alurlar. Şehdânec deyü şın bâbında zikr olındı. Ve bu otun ʿusâresi 
[14] ve kökinün tabîʿatı Fûles kavli üzere hâr u yâbisdür, İbni Cülcül kavli üzere [15] 

1691 N. قنبى
1692 N. قنفار
1693 N. دره
1694 N. دامر
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üçünci derecede hâr u yâbisdür. Eger yabânî kendirün kökinün bişmişini issi şişlere 
[16] ursalar müfîddür. İhtiyârât kavli üzere keymûsânda müncemid olmış şişlere [17] 
ve humreye dahı nâfiʿdür ve harekete gelmişi sâkin edüp ve keymûsânı arıdur. Ve 
ʿusâresini [18] kulak agrısına tamzursalar nâfiʿdür. Ve tohmınun dahı yaşın sıkup ku-
laga [19] tamzursalar agrısın giderür. Eger yapragın dögüp başında olan konaklara 
[20] sürseler giderür. Eger yapragı eger tohmı miʿdeye yaramazdur ve inhizâmı dahı 
yaramazdur, illâ rubb-ı [21] ütrüc ve şarâb-ı limôn ıslâh eder. Takvîm kavli üzere göze 
zulmet getürür, illâ [22] kerâvyâ ıslâh eder. Bedeli bâdem ile lahana tohmıdur.

Kınnabü’l-hindî: Esrârdur. Fârisîde [23] ve ʿArabîde haşîş dahı derler. Şîrâz’da 
beng derler ve Rûm’da gubâr ve esrâr [24] ve cer-i aʿzam ve bengilik ve kendir 
yapragı derler ve sırr-ı ʿalî dahı derler. Rûmîler bencbiye1695 derler [25] ve Hindîler 
dere ve Yûnânîler ferkûdîlâvun derler ve Süryânîler karmârdân1696 ve Lâtîn erşete1697 
[368b] [1] derler. Bengilik tabîʿatı üçünci derece hâr u yâbisdür, baʿzılar dördünci-
de dediler. Ammâ [2] baʿzılar bunun sekrini bürûdetledür derler, vâkıʿda öyle olmak 
ister. Eger neşâtı [3] ve eger nefʿi ve eger sekri ve eger defʿ-i mazarratı henüz kınnab 
deyü zikr olındı. Ammâ ekser [4] istiʿmâl eyledükleri esrâr, rûmî kınnab yapragıdur.

Kandılâ: Kendelâ dahı derler. Muhammed [5] Temîmî kavli üzere çenâr agacına 
benzer der. Çiçegi ve tohmı ve yemişi olmaz. Hind’de ve Sind’de [6] olur. Yapragı az 
olur, bâdem yapragına benzer. Deve ve sıgır yer. Müstaʿmel degildür.

Kundus: [7] Agsırık otı derler. Kef  bâbında kündüs deyü zikr olınur ve kunduz 
hayvânına dahı [8] derler, henüz zikr olınur.

Kunduz: Kundus derler suda olur bir hayvândur. Hâyası [9] cim bâbında cünd-i 
bâdester deyü zikr olınmışdur.

Kûk ve Kûkî: Kugı kuşıdur, [10] su kenârlarında olur ak kuşdur. Şîrvân taraflarında 
kûh derler, meselâ kûhistân [11] derler. Baʿzı yerler vardur, su kenârıdur hattâ cünd-i 
bîdester dedükleri devânun hayvânı [12] anda çok olur bir kelbdür. Ve ol kelbün 
derisine neft yagı toldururlar, ol kelbe [13] kunduz ve kundus dahı derler, henüz zikr 
olındı. Ve maksûdumuz olan kugı [14] Rûm’a dahı gelür. O kuşun yüninden döşek 
ve yasdık ederler, ol döşege [15] ve yastıka pâpûle derler. Ve ol kuşun eti kaz etinden 
ve turna etinden semüzdür, [16] ammâ sakîldür.

Kûkî: Büyük kunduz Türkî; kûkî Fârisî; kûkiyâ Süryânî; kûrnahmenes1698 [17] Rûmî; 

1695 N. بنجبيه
1696 N. قرماردان
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hîmôlânis Yûnânî. Suda olur bir hayvândur, balık avlar, balık yer. Hayâtü’l-Ha-
yevân [18] sâhibi kûlunca nâfiʿdür der. Mellâhlar hikâyet ederler, bu hayvân acıkdugı 
[19] zamânda bir hayvânun yâhûd bir balıgun üzerine kendüsini atup kendünün 
[20] dikeni vardur, ol diken ile urup helâk edüp içini gıdâ eder, gâyet [21] yavuz hay-
vândur. Eger bir kimesne ol hayvânı tutmak istese dikeni ile urup öldürür, [22] belki 
uranı bir gemiyi dahı urup delük eder deyü gemiciler dahı korkarlar, dikeni ile [23] 
gemiyi urmasun derler. Muhammed Kazvînî hikâyet eder ki ol hayvânun derisin-
den [24] geminün altına kaplayup giderler ki yine ol hayvânun dikeni ana kâr etmez 
imiş. Eti [25] sarʿa gâyet nâfiʿdür derler, Minhâc dahı böyle zikr eder. Ebû Cerîh kavli 
üzere vesvâsa [369a] [1] ve sevdâya ve cüderîye ve süddeye ve sarʿa ve sekteye ve 
evcâʿ-ı balgama ve kûlunca ve lakveye [2] ve teşennüce ve nisyâna ve butlânü’l-hıfza 
nafiʿdür.

Kavr: Yeni penbedür. Kutn-ı cedîd gibi kutn [3] deyü henüz zikr olındı.

Kûşyâlî: Dillek derler bir otdur. Muhammed Temîmî kavlince Fâris vilâyetinde 
[4] biter. Acılıgı azdur, dalı olmaz, yapragı râziyâneye benzer, kokusı dahı vardur. 
Başında [5] boynuzcukları dahı vardur, çig ve bişmiş yerler. Tabîʿatı hâr u yâbidür. 
Bevli idrâr eder [6] ve ʿarakı yaʿnî deri dahı akıdur, riyâhı tahlîl eder ve mecârîsini 
teftîh eder. Eger bişmiş suyına [7] otursalar ʿilel-i sefele nâfiʿdür ve sancuları keser 
ve telyîn eder.

Kûknatis: Yûnânî [8] ismidür, lıhyetü’t-teys otıdur derler. Baʿzılar buna cülnâr 
derler, zîrâ başı ve çiçegi cülnâra [9] benzer. Baʿzısınun levni kırmızı yâkûtî renk, 
baʿzısınun sarı, baʿzısınun [10] beyâz olur. Akâkıyâ gibi ʿusâresin alup samg gibi 
ederler, kurudurlar. Huzzaz [11] ve hûlân gibi olur ve nefʿi dahı huzzaz nefʿi gibi olur. 
Kuvvet ve tabîʿatı bârid ü yâbisdür. [12] Tecfîfi ve kabzı akâkıyâdan eşedd ve andan 
muslihdür. Eger içseler yâhûd hukne eyleseler [13] ishâl-i müzmin ve kurûhü’l-emʿâ 
ve nefsü’d-dem ve rutûbât-ı rahm gibi ʿilele fi’l-cümle nâfiʿdür. [14]

Kôrîdallôs: Kepekli derler ve baʿzılar toygar derler bir kuşdur, başında tüg vardur, 
[15] Fârisîde çekâvek derler. Ekser yol üzerinde turur. Efrencîler alovet ve Afrîkîler ve 
[16] Rûmîler keknâte1699 derler. Eti gâyet kûlunca nâfiʿdür.

Kûmyûn : Şevkerân üzerine ıtlâk [17] olınur. Ammâ bir devâ-yı mürekkebdür. 
Mesrûbdûse1700 dahı derler. Bunun gibilere istiʿmâl olınur. [18]

Kavânis: Kursaklardur. Bâb evvelinde kânıse deyü envâʿı zikr olındı.

1699 N. ككناطه
1700 N. مثروبدوسه
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Kûkâlis: [19] Yabân hevîcidür. Baʿzılar dûfes demişler ammâ hatâdur, dûkû diyecek 
iken galat [20] edüp dûfes demişler. Dûfes pire otıdur, dûkû ise yabân hevîcidür. [21] 
Dal bâbında dûkû ve dûfes dahı birbiri ardınca tafsîl olınmışdur. Geldük maksû-
dumuz [22] olan kûkâlise. İhtiyârât ve İbni Baytâr kavli üzere dûkû agriyâ derler 
yaʿnî [23] yabân hevîci demek olur ve dûkû-yı berrî dahı derler ve devâyâ agriyâ 
dahı derler. İki nevʿ [24] olur, bir nevʿi berrî ve bir nevʿi cebelîdür. Berrî nevʿine Şîrâz 
hükemâsı ve ʿaşşâbları terehar1701 [25] derler ve cebelî nevʿine bedrân derler. Dal 
bâbında dûkû deyü zikr olınmışdur ve dûfes dahı [369b] [1] başka zikr olınmışdur. 
Yelleri tagıdur, sefele nâfiʿdür ve sancuyı keser, yüregi sürer [2] ve ʿusâresi dişler 
dibine nâfiʿdür. Eger yeseler bedeni derledir, bevli idrâr eder.

Kôkî: [3] Yenidünyâ agaclarındandur. Gâlibâ keşmîr şâlı bu agacun meyvesinün 
kışrından olur [4] derler ve baʿzılar germ-sevt dedükleri bez bu agacun lîfindendür 
derler. Bu agacı hurmâ [5] gibi bir agaçdur derler. Ve âdem başı kadar meyveleri 
olur ve meyvesinün [6] içerüsi kat kat olur ve ortasında cevzden büyük lübbi olur [7] 
ve içerüsinde olan kışrına mülâhık lahmı olup anun dahı içerüsinde [8] bâdem kadar 
bir lübbi dahı olur. Tuʿmı lezîz olur, farazâ tâzesinden süd çıkar ve ol [9] südi gâyet 
lezîz olur ve gögüs ʿ illetine nâfiʿdür derler. Ve ikinci lübbi içinde [10] bir âb-ı sâfî olup 
meselâ cevherden ʿazîz tutarlar, mülûk içün cemʿ ederler, [11] beden-i insana nâfiʿ 
ve cemîʿ emrâzı dâfiʿdür derler. Anun suyından bir avuç içseler [12] cemîʿ bedene 
fi’l-hâl teʾsîr edüp başdan ayaga her ʿuzva kuvvet verür derler. [13] Ve bu meyvenün 
zâhirinden ifrâz olınan kuşûrından ince iplik peydâ edüp [14] zîbâ mendiller ve ku-
şaklar ederler. Ve anun dâhilinde kuşûrın iki şakk edüp [15] kadeh ederler ve anun 
içinden su içerler, eger kilyede ve eger mesânede ahcârı teftît [16] edüp suhûlet ile 
çıkarur derler. Ve meyve-i mezbûreyi yerinden kopardukları zamânda [17] ol mey-
venün mesâmmında şekl-i maymûn bir nesne kalur ve uzak yerden görenler [18] ol 
dırahta maymûn çıkmış kıyâs ederler. Ve dıraht-ı mezbûr Sûr [19] dedükleri deryâya 
yakın tarafında olup ve baʿzılar bunun meyvesini evvel kimesne bilmez [20] idi ve 
yenidünyâyı dahı bilmemek ile mücerred deryâda ol meyveyi bulurlar alurlar idi. 
[21] Gâhî bütün ve fâsid olmamak yaʿnî çürimemiş bulurlar idi, ana nârçîl-i deryâyî 
[22] derler idi yaʿnî deryânun Hindî cevzi derler idi ve etibbâ müfredâtında nârçîl-i 
kebîr [23] ve nârcîl-i deryâyî deyü zikr olınur. Bu meyvenün içerüsini tiryâk yerine 
istiʿmâl [24] ederler.

Kûminî1702: Asıl bûze dedükleri budur ki ehl-i Mısr mezr derler. Mim bâbında 
mezr deyü [25] zikr olınur.

1701 N. ترخر
1702 N. قومنى
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Kûminî: Müselles derler, ekin arasında biter, depesinde pamuk kozagı [370a] [1] 
gibi kozacıkları olur, içi tolu tohm olur. Eger bunı yeseler göz yaşını keser ve agız 
[2] kokusın giderür.

Kûtûlîdûn: İki nevʿ olur. Hayyü’l-ʿâlemün bir nevʿidür ki müsâfık [3] derler ve 
âzânü’l-kays dahı derler ve zelâlîfü’l-mülûk dahı derler. Baʿzılar bunun [4] fiʿli hay-
yü’l-ʿâlem fiʿlinde derler ammâ hayyü’l-ʿâlem degildür derler. Yaprakları degirmice 
ve derince [5] ölçek gibice olur. Eger kökini ve yapragını sıkup eger zeker perdelense 
şarâbla [6] zeker delügine kosalar vâsiʿlendürür ve perdesin ve şişlerin giderüp de-
lügini [7] gen ede, hukne dahı ederlerse gerü bu fâʾideyi ede. Eger issi şişlere ve 
ısırguya [8] ve sovukdan olan yaruklara ve hanâzîre ve miʿde alavına bi’l-cümle 
fâʾide eder. Eger yapragını [9] kökiyle yeseler bögrek ve mesâne taşını tagıda ve 
şarâbla içseler dahı taşların [10] tagıdur.

Kûtûmâ: Âzeryûn-ı berrîdür. Bu otun yapragı saturûniyûna yaʿnî yapagı [11] sâbûnı 
dedükleri ota benzer bir otdur. Ammâ çokluk sanʿat-ı tıbbda müstaʿmel degildür. [12]

Kûknus: Kûkûnus derler bir kuşdur. Burnını alup baʿzı zih-gîr ve bıçak [13] sapları 
ederler bir muʿteber kuş burnıdur. Ve bu kuş çifti ile cemʿ olup [14] vâfir otun cemʿ 
edüp baʿde burunların birbirine hakk etmekle âteş peydâ olup [15] kendülerin yakar-
lar, baʿde küllerinün üzerine yagmur yagup ol külden [16] bir kurtçigez peydâ olup 
baʿde ol kurtun kanadı bitüp giderek [17] kûknus olur. ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi 
nefʿin yazmamış.

Kûkûsü’l-bahrî : [18] Akrîtî cezîresinden gelür bir otdur. Nıkrîse ururlar. Bu vilâ-
yetlerde müstaʿmel degildür [19]

Kûşîrâ : Tabân derler. Tı bâbında zikr olındı. Baʿzılar yenbûbdur derler. Ye 
bâbında tafsîl [20] olınur.

Kûkî: Yûnânca buhûr demekdür ve dahı maʿcûnü’l-kûkî derler bir maʿcûn vardur, 
ammâ bunı [21] heykellere buhûr ederler. Ve sanavber agacına dahı kûkî derler, ol 
şecerü’l-arzdur ki râyihası [22] oldugıyçün derler. Ve kûkî deyü büyük kundus deyü 
bir hayvâna dahı derler. Cümlesi zikr [23] olınmışdur.

Kûniyâ: Yûnânîler kül suyına derler, mâʾü’r-remâd ve âb-ı hâkister gibi.

Kûrsânâ: [24] Belesân kökidür. ʿAyın bâbında ʿûd-ı belesân deyü zikr olınmışdur.

Kûşer: Egir dedükleri [25] kökdür, ʿArabda vec derler, ol kökün agacıdur.

Kahve: Türkçe kahve derler ve Rûmlar kafe [370b] [1] derler ve kadîm Rûmca 
kahveye mâvrô kûkû côr indiyâ derler yaʿnî Hindî bir çekirdekdür demekdür. [2] Ve 
cümle Efrencîler dahı derler. Ve Firengistân’nun ekser yerlerinde kahve alınup [3] 
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ve satılmak lâzım gelse veyâ kahveyi yâd etmek murâd eyleseler akûva nigrô bodô 
tûrkô [4] derler yaʿnî müslümânlar içdügi kara su demekdür. Ammâ Lâtîn lisânı 
üzere kahveye tavse1703 [5] derler. Kahvenün aʿlâsı içi tolu ve siyâh ve büyük ola, ana 
degirmen kahvesi derler. [6] Ammâ kızıl şekl ve kurı olan kahveye koruk kahve ve 
hâm kahve derler. Ve derler ki kahvenün [7] yapragı encîr yapragına benzer. Ve kah-
ve tâze iken siyâh ve kızıl üzüme benzer ve defne [8] tohmına benzer derler. Ve baʿ-
zılar ol diyârun defnesi kahve agacıdur derler ve yapragı dahı [9] defne yapragından 
büyükrekdür derler, kurudukdan sonra yemişi berk olur derler. Kahvenün [10] kışrı 
yaʿnî kabugınun tabîʿatı derece-i evvelde bârid bulmışlar ve içini ki ana kalb-i [11] 
kahve derler, derece-i evvelîde hâr u yâbisdür. Eger yalınuz kışrını yaz günlerinde 
içseler [12] tabʿı tebrîd eder ve safrâyı keser ve nevʿan keyf  gibi ferah verür. Ve derler 
ki dimâga buhârı [13] vâsıl olmagla seherî vâkıʿ olan süstligi ve keseli zâʾil eder ve 
cemîʿ sinirleri [14] teshîn etmekle kişinün eli hidmete ve belki bütün bedeni bilâ-taʿab 
hareket eder. Ve [15] kalb-i kahvenün dahı ferah ve neşâtı vardur, husûsan kış günle-
rinde insâna [16] fâʾidesi ziyâdedür ve seherî bütün bedeni teshîn eder ve belki fatûr 
yerine geçer. Zîrâ [17] bir kişi seherî taʿâm yemeden hidmete gitmek lâzım gelse, bir 
iki fincân kahve içse fatûr [18] ve taʿâm yerine geçer, husûsan ehl-i keyf  ola, seherî 
aslâ taʿâm taleb etmeyüp yalınuz [19] kahve kifâyet eder. Ve ehl-i keyf  olanlarun hod 
cemîʿ aʿzâ ve aʿsâblarına keyf-i yübûseti [20] teʾsîr edüp ol hâlde baʿzı kesel ʿârız olsa 
gerekdür, ol takdîrce kahvenün [21] issiligi ve rutûbet gibi olan hâli aʿzâya ve belki 
ʿurûka nevʿan teʾsîr edüp [22] kesel defʿ olur. Ve kahvenün eger kışrını eger kalbini 
ziyâde kavurmaga heves [23] etmemek gerekdür, zîrâ yanmak mertebesine varınca 
zarar eder, cümle yanmış şeyʾler muharrik-i [24] sevdâdur ve balgamdur ve müceffif-i 
demdür. Ve taʿâm üzerine kahve içseler zarar etmez ammâ [25] çok içmeyeler, zîrâ 
taʿâmun mertebe-i keylûsı yetişmeden taʿâmı zamânsız aşaga indürür. [371a] [1] 
Ammâ bir sâʿatden sonra içdükleri kahvenün zararı olmaz, eger taʿâm hazmı dahı 
[2] olmadıysa da yine muʿîn-i hazm olur. Ve kahve miʿdede olan rutûbâtı ve fezâlâtı 
[3] giderür, mücerrebdür. Sudâʿa ve zükâma ve yoldan gelmişlere ve yorgunlara ve 
belki işi güci [4] olmayup uyhu zamânlarında şöyle oturmak isteyenlere gâyet muvâ-
fıkdur. [5] Zîrâ maʿlûmdur ki kâtıʿu’n-nevmdür, baʿzılar kahve kâtıʿu’ş-şehvetdür 
dahı derler. Meselâ her hâr [6] devânun keyf  ü neşâtı ola, mertebesince tabîʿatları 
ve hâssiyyetleri [7] nevmi katʿ ederse ʿaceb degildür. Bunun harâret ve yübûseti var 
iken dedükleri [8] mertebe kâtıʿu’ş-şehvet olması baʿîddür. Ve baʿzılar kahvenün 
kâtıʿu’n-nevm ü şehvet [9] olması kendü hâssiyyeti ve kuvvetidür ve tabîʿatı yübûset 
üzere oldugındandur derler. [10] Ve agır ve koyu içenler ve eger ʿâdetçe keyf  tiryâkîsi 
gibi tiryâkîlerdür ve ehl-i keyf  olanlar [11] kadar cimâʿa ve cimâʿ arzusına halel verür 
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derler. Ve’l-hâsıl eger kışr ve eger bûn-ı kahve ki [12] kışrı ile mahlût ola ve eger kalb-i 
kahve ki sâfî kahvenün içi ola, bu cümlenün [13] muslihi zaʿferân, ol olmazsa misk, 
ol olmazsa ʿanber, olmazsa ʿûddur. Bunlarun [14] cümlesi bulınursa her birinden bir 
mikdâr koyalar, eger bunlara kâdir degüller ise [15] kış günlerinde biberiyye dedük-
leri her dem bahâr otından azacık koyalar. Biberiyyeye ʿArabca iklîlü’l- [16] cebel 
derler, Efrencîler ve Rûmlar zenzirôlivânô derler. Eger kahvenün içine karanfil 
katarlarsa [17] yübûseti ziyâde olur, kış günlerinde câʾizdür. Ve şeker dahı katarlar, 
câʾizdür. [18] Ve Şeyh Dâvud-ı Mısrî kavli üzere kahvenün ibtidâ zuhûrı mârt ayında 
olup [19] âgustôs ayında cemʿ ederler. Agacınun kaddi üç arşın kadar çıkup barmak 
kadar [20] yogun olur ve çiçegi ak olur ve meyvesiyle maʿlûm ve maʿrûfdur. Ammâ 
kahve içini [21] ayırsalar maʿlûmdur ki çekirdegi yaʿnî kahvesi ki ana kalb derler, 
iki pâredür. Hikmet [22] budur ki bir dânesi siyâh şekl ve bir dânesi saru olur, aʿlâsı 
sarı olandur. [23] Tabîʿatı evvelde hâr ve üçüncide yâbisdür ammâ baʿzılar bârid 
ü yâbis demişler, illâ baʿîddür [24] demiş. Ve yine mezkûrun kavli budur ki kışrı 
hârdur. Ve kahve muʿtedil [25] olup yâhûd bârid olsa câʾizdür demiş ve bürûdeti 
dahı olursa câʾizdür, [371b] [1] zîrâ azacık ekşiligi vardur. Ve yaş öksürügi defʿ eder 
ve nezelâtı tutar yaʿnî baglar [2] ve bögrek süddelerin açar ve bevli idrâr eder. Eger 
bunı ziyâde bişürseler kan galebesi [3] fesâdın ıslâh eder ve cüderîye ve hasbeye ve 
demevî kurdaşenine müfîddür, ammâ [4] bunı çok içmek sudâʿ derdi getürür ve be-
deni arıkladur ve uyhuyı keser ve bevâsîr getürür [5] ve katʿ-ı şehvet eder ve ziyâde 
müdâvemet etseler mâlîhûlyâ dahı îrâs eylemek [6] câʾizdür. Ammâ keseli defʿ edüp 
ferah ve neşâtı vardur. Eger fıstuk yagıyla ve tatlular ile [7] içseler nefʿi ziyâde olur. 
Ammâ eger süd ile içseler havf  vardur ki baras getüre. [8]

Kînâ : Baklatü’l-hamkâ nevʿindendür.

Kısûs: Kasurıs dahı derler, çok nevʿdür. Bu mahalde [9] maksûdumuz olan lâden 
otıdur Türkî; panbuklık otı Türkî; pamuklık çalısı [10] Türkî; kısûs Fârisî; giyâh-ı 
lâden Fârisî; kasyûsî1704 Süryânî; kîsâ Muhammed Temîmî; [11] mîtlûlis Rûmî; fîtnôs 
Yûnânî; agce indûnî1705 Rûmî; lâdenû hôrtârî Rûmî; [12] erbe lâdânûm1706 Lâtîn; 
şârâ İspânya; sîstô Rûmî; sîstôs Lâtîn; [13] sergâmôs1707 İspânya. Lâden otına fîsûs 
ve kîsûs dahı derler, Türkçe [14] pamuklık otı derler. Çukadan olan esbâbı bununla 
silerler, süpürge [15] yerine kullanurlar. Ve sâde gül gibi çiçegi olur, gûne gûne çiçek 
verür. Ve lâden [16] her yerinden alınmaz ve her birinde olmaz. Gökden çi yagar, 

1704 N. قسيوسى
1705 N. اغجه اندونى
1706 N. اربه الدانوم
1707 N. سرغاموس
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andan lâden olurlar, [17] keçilerün sakalına dahı bulaşur, sonra cemʿ ederler. Ve 
otlardan yaʿnî bu zikr olınan çalıdan [18] dahı cemʿ ederler. Ve Kıbrûs cezîresinde ve 
Menteşe ilinde çok olur ve Firenk [19] vilâyetinde dahı tarâsîs dedükleri otun dibinde 
bulınur imiş. Lâtîn kitâblarında [20] göstermişler ancak ve’l-hâsıl çok nevʿdür, siyâh 
ve beyâz ve kızıl olur. Cümlesi [21] acı ve kâbızdur ammâ lâden aldukları nevʿi hâr 
ve gayrısı cümle bâriddür. Bundan aldukları [22] lâdeni lâm bâbında lâden deyü 
zikr edelüm. Lâden agacınun tabîʿatı hârdur. Bunun samgı kehleyi [23] öldürür, eger 
mürr ile veyâ şarâbla karışdurup sürseler kılları düşmeden menʿ eder. [24] Eger akar 
yaralara kosalar onıldur, eger kîrûtî merhemiyle âteş yanugına sürseler agrısın [25] 
sâkin eder. Ve kulak agrısına tamzuralar, ammâ muhâlif  kulagına tamzuralar. Eger 
tâzesin talaga zımâd eyleseler nefʿ verür. [372a] [1] Ve eger başda götürseler hayzı 
yüride. Ve eger kökini şarâbla içseler böy [2] dedükleri örümcek sokdugınun zararın 
defʿ eder. Bunun dimâg sinirlerine [3] ve sâʾir sinirlere dahı zararı vardur, illâ helîlec 
mürebbâsı ve bâdâm yagı ıslâh eder. [4] Eger ʿavratlar bunı buhûr eyleseler hamli 
menʿ eder, eger başda götürseler düşüt [5] oglanı çıkarur.

Kaysûm-ı kebîr: Ayva tananun erkegidür. Birincâsef-i cebelî nevʿi gibidür. [6] Be 
bâbında birincâsef  nevʿi zikr olındı Türkî; kaysûm-ı zeker ʿArabî; bûy-ı mâderân 
[7] Fârisî; şûsrâ1708 Süryânî; artâmâsiyâ Rûmî; nîtrûlî Yûnânî; artâmâsiyâ [8] Yûnânî; 
ʿusrân1709 ʿİbrî; nevk-i birincâsef  Fârisî; tînâla Lâtîn; elketer1710 ve elfasfaz1711 [9] 
Süryânî; abrûsânûs1712 Rûmî; abrûnânûm Lâtîn; istâbûret1713 Macar, Nemse; [10] 
lûmerîfâ İspânya; avrûn1714 Fırânca; berâtân1715 Nemçe; bûzdûzûk1716 Leh; ka-
bîkâyûn1717 [11] ʿİbrî, felencûs ʿArabî. Kaysûm dedükleri birincâsef-ı cebelî derler, 
Muhammed Temîmî ʿalîsfin1718 derler [12] der. Tabîʿatı İbni Sînâ kavli üzere ikinci 
derecede hâr u yâbisdür dediler, baʿzılar [13] rutûbeti dahı vardur, baʿzılar üçüncide 
hâr u yâbisdür dediler, baʿzılar rutûbeti dahı [14] vardur der. Câlînûs kavli üzere 
bunun çiçegi afsentînden yegdür, teftîhi [15] vardur. Eger yakup dâʾü’s-saʿlebe sür-

1708 N. شوصرا
1709 N. عسران
1710 N. الكتر
1711 N. الفصفض

1712 N. ابروثانوس
1713 N. استابور
1714 N. اورون
1715 N. براتان
1716 N. بوزدوزوق
1717 N. قبيقايون
1718 N. عليسفن
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seler kıl bitüre, eger saç ve sakalı [16] dökilenlere turp yagıyla sürseler tez gele. Ve 
hayzı akıdur, eger bundan içseler [17] bögrek taşların kırar ve eski ʿ ırku’n-nisâya dahı 
nâfiʿdür. Yagını rahm inzimâmına [18] kosalar müfîddür ve nâfız hummâları olanlar 
bundan yaglanalar. Eger bundan evde yaksalar [19] haşerât kaça. Eger şarâbla içse-
ler zehirlere ve ʿakreb ve böy sokdugına nâfiʿdür. [20] Eger tohmını suyla bişürseler 
veyâhûd şarâbla içseler zîku’n-nefese ve sidük tutıldugına [21] ve ʿırku’n-nisâya ve 
hayzı tutıldugına fâʾide eder. Eger zeyt yagıyla gövdeye dürtseler [22] tüy üperdügine 
dahı nâfiʿdür. Eger ayva ile gözde olan issi şişlere ursalar [23] fâʾide eder. Bunun 
mikdâr-ı şerbeti iki miskâle varıncadur. Ziyâdesi İshak kavli [24] üzere öykene zararı 
vardur, illâ şîh-i ermenî ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere [25] samg ve kesîrâ 
ve haşhâş ıslâh eder ve baʿzılar enîsûn ıslâh eder derler. Bunun bedeli [372b] 
[1] şîh-i ermenîdür derler, baʿzılar bâbûnecdür dediler, ammâ bâbûnec sovuk baş 
agrılarında [2] buna bedeldür.

Kaysûm-ı sagîr: Ayvatananun dişisidür Türkî; kaysûm-ı ünsî ʿArabî; bûy-ı [3] 
mâderân-ı kûçek Fârisî; emîrûsiyâ Yûnânî; saʿterü’z-zeytûn ʿArabî; saʿter-i ʿarabî 
ʿArabî; [4] merkîn Lâtîn; ebrûsânûs1719 mikrôs Rûmî; sântôliyâ Tâliyân; sipersin1720 
[5] Macar, Nemse; esperîbûs1721 Leh; sipersin de câdîn1722 Fırânca. Bu nevʿ kaysû-
mun çıplak [6] dalları çok olur, boyı üç karış olur, yaprakları küçük olur, sezâb [7] 
yapragı gibi olur ve budakları üzerinde tohmı tolu olur ve râyihası dahı sezâb [8] 
râyihasına benzer. Salkım gibi dal verür ve köki küçük olur, iki karış kadar olur. [9] 
Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür, kâbızdur. Zehirlü otlar defʿi içün şarâbla 
[10] gâyet nâfiʿdür. Ve bedene intisâb eden mevâd içün ol mahalle zımâd olınsa nâ-
fiʿdür. [11] Ve ʿusr-ı nefes içün çig ve dögilmiş yeseler gâyet nâfiʿdür ve ʿırku’n-nisâya 
ve ʿusrü’l-bevle [12] dahı muvâfıkdur ve hayzı baglanmış ʿavratlara gayet müfîddür.

Kîlûniyâ: Ve kîmûniyâ dahı derler, [13] iki nevʿ yapragun adıdur. Bir nevʿi kızıl 
olur, Endülüs’den ve Ermen [14] vilâyetinden gelür, anda çok olur. Aʿlâsı tâze ve agır 
olmakdur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür, [15] sevdâ ve balgam ishâl eder. Bunun mikdâr-ı 
şerbeti nısf  miskâldür. Mesâneye ziyânı [16] vardur, illâ kesîrâ ıslâh eder.

Kaymûliyâ: Tı bâbında tîn-i kaymûliyâ deyü zikr olınmışdur.

Kayşûr: [17] Ele ve ayaga sürdükleri yegni taşdur dediler Türkî; deniz köpügi Türkî; 
hacerü’ş-şaʿr ʿArabî; hacerü’l-kaysûm [18] ʿArabî; fînek Fârisî; kef-i deryâ ʿArabî; 

1719 N. ابروسانوس
1720 N. سپرسن
1721 N. اسپريبوس
1722 N. سپرسن د جادين
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lûmce1723 Efrencî; harî1724 Afrîkî; rûhîles1725 [19] ʿİbrî; hacerü’l-birkân ʿArabî; kîsvâs 
Yûnânî; hacerü’l-huffâk ʿArabî; hacerü’l-fızza Takvîmü’l-Edviye. [20] Yegni taşdur. 
Deryâ üzerinde bulınur. Her ne kadar yegni olursa ziyâde kurudıcıdur. [21] Bunı ya-
kup andan sonra istiʿmâl ederler. Yakmasınun sanʿatı budur ki bu taşı âteş [22] içine 
yaʿnî köz içine gömeler, kızdugı vakit çıkarup şarâb-ı reyhânla sögündüreler [23] ve 
âteşe koyup üç defʿa böyle edüp sovudukdan sonra sahk edüp [24] istiʿmâl edeler. 
İbni Baytâr kavli üzere eger diş diplerine sürseler etlerin muhkem [25] edüp dişleri 
arıda. Eger göze ekseler perdesin gidere, eger çıbanlara kosalar [373a] [1] artık 
etlerin giderüp yeni et bitüre. Ammâ başa kosalar kılların yola. Ve şarâb [2] küpine 
kosalar kaynadugın gidere. Câlînûs ve Mâsercûye kavli üzere hâr u yâbisdür [3] ve 
mücellâdur, latîfdür.

Kîrdbûle1726: Minhâc kavli üzere hâr u yâbisdür. Emrâz-ı bârideye nâfiʿdür. [4]

Kîrûtî: Kîrûtî merhemi derler, çok istiʿmâl olınur. Mûm-revgan dahı derler. Kîrûtî 
merhemi [5] mürekkebdür. Ciger ve miʿde şişlerine ki harâretlü ola, gâyet nâfiʿdür. 
Sanʿatı budur ki iki nevʿ [6] sandal agacı ve gül yapragı ki her birinden dört dirhem 
ola ve iklîlü’l-melik beş dirhem [7] ola ve iki dirhem zaʿferân ola ve yarım dirhem 
kâfûr ve on dirhem bal mûmı ve otuz dirhem [8] gül yagıyla merhem edeler ve ol 
ʿilletlere zımâd olına, nefʿi dahı çokdur. Her biri mahallinde zikr olınmışdur. [9]

Kîr: Yaş ziftdür. Fârisîde gîl derler. Baʿzılar kîl deyü sûʾâl ederler, ol [10] ecilden kîl 
deyü dahı tahrîr olınur. Kâr dahı derler. Bâb evvelinde kâr deyü zikr olınmışdur. [11]

Kîl: Yaş ziftdür. Ziftü’r-ratb deyü ze bâbında zikr olındı ve kîr deyü henüz [12] zikr 
olındı.

Kayris: Yûnânîler şemʿe kayris derler. Şemʿ deyü şın bâbında zikr [13] olınmışdur.

Kaytâkûn1727: Türkçe termiye baklasıdur. Türmüs deyü te bâbında zikr olınmışdur.[14]

Kaytis: Türkçe mersîndür. Elif  bâbında âs deyü zikr olındı.

Kîvandî: İç [15] yagına benzer bir Hindî yagdur. Şahm-ı kâvendî ve şahm-ı kîdûnî 
dahı derler. Bâb evvelinde [16] kâvend deyü zikr olınmışdur.

Kaylût: Şâmî pırasanun yapragıdur. Kef  bâbında gendenâ [17] deyü zikr olınur.

1723 N. لومجه
1724 N. حرى
1725 N. روحيلث
1726 N. قيردبوله 
1727 N. قيطاقون
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Kaymasî1728: İbni Baytâr kavli üzere güzel râyihalu bir ak otdur. Nazar degmesin 
[18] deyü istiʿmâl ederler ve şîrînlik içün dahı götürürler.

Kîsâ: Baklatü’l-hamkâ nevʿindendür. [19] Siyâh şekl olur. Cevzü’l-enhâr dahı derler. 
Cim bâbında cevzü’l-enhâr deyü zikr olınmışdur. [20]

Kîfetder1729: Yapragı mersîn gibi olur bir otdur. Yukarusında yemişi olur, bunduk 
dahı [21] derler bir otdur. Müstaʿmel degildür.

Kaykahin: Mürre benzer bir samgdur. Lezzeti eyü degildür ve ʿArab ve Hind [22] 
vilâyetinde olur. Meyʿa ile ve mürr katup anlar yaglanurlar. Semüzleri arıkladur 
derler. Ve İbni [23] Baytâr kavli üzere eger dört dânkını sikencübîn ile ve suyla içseler 
arıkladur. [24] Eger sarʿı ve talagı olanlara ve rebvi olanlara verseler müfîddür.

1728 N. قيمصى
1729 N. قيفتدر
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H A R F Ü ’ L - K E F  [25]

Kâzî: Kâdî derler bir nevʿ hurmâdur. Ol zâhir oldugı vakit yaga bıragurlar ve 
ana kâdî [373b] [1] yagı derler Türkî; kâdû ʿArabî; keded Fârisî; kâziyâ Süryânî; 
pîkâbûrn Rûmî; sahmârîdûn [2] Yûnânî; gül-i kîdî Şîrâzî; ʿassenek Yûnânî. Kâdî 
dedükleri agaç baʿzılar hurmâ nevʿindendür [3] derler, baʿzılar hurmâya benzer bir 
agaçdur derler. Bilâd-ı ʿArabda ʿUmmân nevâhîsinde olur, Hind’de [4] dahı çok 
olur. Üzerinde çiçek gibi tabaka tabaka birbirine sarılmış bir şeyʾ çıkar, alurlar, [5] 
yaga bıragurlar, güneşde turur. Ol yaga dühnü’l-kâdî derler, güzel kokulu yagdur. 
Ol [6] çiçekden suyın alurlar, ana mâʾü’l-kâdî derler, gâyet makbûl gülâb gibi bir 
sudur. Ve ol [7] çiçegi esbâb arasına korlar, râyihası yıllarca gitmez. Ve kâdî yagı-
nun tabîʿatı İshak [8] kavli üzere harâret ve bürûdetde muʿtedildür ve muhallildür. 
Sâhib-i Takvîm kavli üzere ikinci [9] derecede hâr u yâbisdür, ammâ Takvîmü’l-Ed-
viye’nün dahı kavli harâret ve bürûdetde muʿtedil [10] olmak üzeredür. Râzî kavli 
üzere cüzâm ʿilletini katʿ eder. Ve şarâbın hasbe ve çiçek [11] çıkaranlara vereler. 
Ammâ çiçek ve hasbe çıkmaga başladugı gibi vereler ki meselâ on ʿaded [12] çiçek 
çıkaranlara bu kâdî şarâbın ol mahalde içürseler on ʿ adedden ziyâde çiçek [13] çıkar-
maya. Mâsercûye kavli üzere bu devâ cüzâm ʿilletinün kökini katʿ eder ve bedeni 
[14] ve mizâcı fâsid ve yaramaz olmışları dahı ıslâh eder ve emrâz-ı balgamiyyeye ve 
dahı sevdâviyyeye [15] nâfiʿdür. Meselâ hader ve sekte ve felc ve lakve gibilere gâyet 
nâfiʿdür. İshak kavli üzere [16] bedeni ahlât-ı bârideden pâk eder ve kuvveti dahı hıfz 
eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere [17] bunun yagı sovuk baş agrısına ve nisyâna ve 
ihtilâca yaʿnî beden segirmege nâfiʿdür [18] ve râyihasını kokulasalar rûh-ı hayvânîyi 
kavî eder ve lâ-büdde sovuk aʿzâyı yagı kızdurur. [19] Bunun mikdâr-ı şerbeti üç 
dirhemdür. Ziyâdesi Huneyn kavli üzere cigeri zaʿîf  eder, [20] illâ cevz-i bevvâ veyâ 
kırfe veyâ nebât ıslâh eder. Takvîm kavli üzere mahrûrî mizâca ziyân eder, [21] illâ 
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gül yagı ıslâh eder. Bunun bedeli dühnü’l-bândur. İhtiyârât kavli üzere bunun [22] 
bedeli kendü kadar kızıl sandal ve kendü kadar bakkam agacıdur. Baʿzı etibbâ 
bunun yagını yan [23] ve arka agrılarına nefʿin yazup yelleri tagıdur demişler. Dal 
bâbında dühnü’l-kâdî [24] deyü zikr olınmışdur.

Gâv-çeşm: Sıgır gözi pâpâdyasıdur, bahâr dahı derler. Be bâbında [25] bahâr deyü 
zikr olınmışdur.

Kâd-ı hindî: Bir devâdur. Yara ve sünnet yerine korlar, onıldur. Türkçe [374a] [1] 
kâd-ı hindî ve kâgız-ı hindî dahı derler.

Kâfûr: Meyyit tütsisi Türkî; ak ölü buhûrı Türkî; [2] kâfûr Fârisî; kâfûrî Süryânî; 
kâmfôrâ Rûmî; kâfûrâ Lâtîn; kâmfor Mâcar, Nemse; [3] kâmfare Fırânca; feryûrem 
ve feryûm Yûnânî; ʿutsâ Mâlâ Yesiʿ. Kâfûr dedükleri ak samg çok [4] vilâyetde ve çok 
nevʿ olur. Bir nevʿine kâfûrü’l-hayye derler, bundan sonra zikr ederüz. [5] Ammâ kâfûr 
birkaç sınıf  olur. Minhâc kavli üzere kaysûrî derler ve riyâhî derler, andan [6] sonra 
âzâr derler ve ezrak derler. Âzâr ve ezrak dedükleri agacınun dallarında agacıyla [7] 
karışmışdur ve agaçdan çıkandur. Ve agacı büyük agaçdur derler, ak olur, kızıla dahı 
[8] mâʾil olur. Ve riyâhî dedükleri agacınun dallarında kar yagmış gibi bulınur. Gök-
den yagar [9] derler, ammâ baʿzılar agacun suyına samgıdur derler. Ve’l-hâsıl baʿzılar 
bunun agacından [10] kaynadırlar kâfûr olur derler. İbni Vâfid ve Mesʿûdî kavli üzere 
kaysûrî dedükleri [11] Serendîb cezîresinden gelür. Aʿlâsı kaysûrîdür. ʿAcâyibdendür ki 
bir yılda ki [12] yıldırım ve sâʿika ve zelzele ve taş yagmak ve gürlemek çok ola, kâfûr 
çok akar [13] derler. Ve Hind ve Çîn taglarında dahı olur. Aristatâlîs kavli üzere aʿlâsı 
[14] kaysûrî, andan riyâhî ki ak ola, andan sonra âzâr ve isfereg ve ezrakdur. Tabîʿatı 
[15] İhtiyârât kavli üzere ve Minhâc kavli üzere üçünci derecede bârid ü yâbisdür. [16] 
Ve ekser nüshalarda üçünci derecede bârid ü yâbisde oldugın yazdılar. Evrâm-ı [17] 
hârreye nâfiʿdür ve ruʿâfı kar ile yâhûd dûc ile menʿ eder ve sudâʿ-ı hârreye [18] dahı 
nâfiʿdür ve mahrûrî mizâcun havâssını kavî eder ve agız sivilcülerine dahı nâfiʿdür. 
[19] Ve hiddetlü göz agrılarınun edviyelerine kosalar muvâfıkdur. Ve safrâ karışıklıgına 
[ve] [20] bir dânkı issi şişlere ve bir dirhemi ʿakreb sokdugına ekşi alma ile vereler, [21] 
zararın defʿ eder. Ve rubʿ miskâli kurûn-ı sünbül zehrine nâfiʿdür, enâr suyıyla vereler 
[22] ve baklatü’l-hamkâ tohmı suyıyla vereler ve eger kâbil olursa kar suyıyla degül ise 
sovuk [23] su ile içüreler, sünbül zararın defʿ eder. Ve eger yalınuz veyâ gül suyı veyâ 
sandal [24] karışdurup kokulasalar issi baş agrılarına gâyet fâʾide eder. Eger ziyâde [25] 
her gün kokulasalar cimâʿ arzusın keser, eger içseler gerü cimâʿ arzusın keser. [374b] 
[1] Ve eger mârûl suyıyla ezüp her gün iki arpa agırı buruna tamzursalar dimâg [2] 
harâretin giderüp ve sudâʿı dahı giderüp ve burun kanın kesüp ve uyhu getüre, [3] 
ammâ çok kokulasalar uyhusızlık getüre. Eger yaş kişnîc suyıyla bile burunda [4] 
turmayan kana degürseler kanını dindüre. Ve egir ve gül yagıyla başa sürseler [5] 
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sudâʿı giderür, husûsan nifâs sudâʿına müfîddür. Ve kâfûr yürege kuvvet verür [6] ve 
ferah verür ve aguları defʿ eder ve yenmiş dişlere fâʾide eder. Takvîm kavli üzere [7] 
sersâm-ı hârreye dahı nâfiʿdür ve eger gözde kabarcık çıksa nâfiʿdür ve hafakâna [8] 
dahı nâfiʿdür. Ve âdeme nûrâniyyet ve letâfet verür. Ve ciger şişlerine ve yerakâna 
[9] ve nıkrîsün issi şişlerine tılâ edeler ve içeler, gâyet muvâfıkdur. Ve kurdaşene [10] 
ve hummâ-yı muhrikaya ve hummâ-yı hârreye ve bedende ʿârız olan issi, hiddetlü 
kızıllık marazlarına [11] nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dânkdur . Ziyâdesi bâhı 
katʿ eder ve mesâneyi [12] irhâ eder, illâ hûlencân ve ʿ asel ıslâh eder. Sovuk mizâclulara 
dahı muvâfık degildür, [13] illâ misk ü ʿanber ıslâh eder.

Kâknec: Kanbil otı derler, iş ve aş boyarlar, [14] it üzümi nevʿindendür Türkî; 
kâkne Fârisî; ʿarûs der perde Fârisî; keçûmen [15] Şîrâzî; hamrâ merhâ1730 Süryânî; 
isfedlîyûn Rûmî; uskudîrmiyâ Yûnânî; yuʿkâs1731 [16] Yûnânî; kâlî oryâs vemilyâ1732 
Rûmî; elîkâkâlûs Rûmî; fûskes1733 Rûmî; [17] vesîkâriyâ Lâtîn; lûden kîrsen Mâcar, 
Nemse; beşîkâ de berrû1734 İspânyâ; yagû nâres1735 [18] Fırânca; rekâʿîm Fârisî; kavl-i 
Muhammed Temîmî; fusûlûdes Yûnânî; yûmâr Hindî; ʿınebü’s-saʿlebü’l-kebîr [19] 
ʿArabî; habbü’l-lehv ehl-i magrib. Kâknec otı yaʿnî kanbil otı Muhammed Temîmî 
kavli üzere büyük [20] ʿınebü’s-saʿlebdür yaʿnî büyük it üzümidür. Bunun fiʿli ve kuv-
veti yine ol bir it [21] üzümi kuvvetine yakındur. Nârencî reng kök olur, aşçılar aş ve 
işçiler iş boyarlar, kırmızı [22] rengi vardur. Çiçegi içinde dânecikleri olur, tabîbler ol 
habbı istiʿmâl ederler ve [23] yapragını dahı istiʿmâl ederler. Aʿlâsı baʿzılar bôstânî ve 
baʿzılar berrî nevʿini demişler. [24] Minhâc kavli üzere bôstânî nevʿinün yapragıdur. 
Ammâ ekser etibbâ habbını istiʿmâl [25] ederler ve ol habba baʿzılar habbü’l-lehv 
derler. Hâ bâbında habbü’l-kâknec deyü, cim bâbında cevzü’l-merc [375a] [1] 
deyü zikr olınmışdur. Kâknecün tabîʿatı Takvîm kavli üzere üçünci derecede bâ-
riddür. [2] Bunun habbı hâ bâbında, her ahvâli kâknec deyü tafsîl olınmışdur. Ve bu 
mahalde sâʾir nefʿin [3] dahı beyân edelüm. Eger bunun yapragınun ʿusâresin yara-
lara kosalar yaraları [4] yaramaz fâsid olmakdan saklar ve berk bevâsîri ıslâh eder 
ve eski kulak [5] yaralarına ve rebv öksürügüne ve huşûnet-i sadra ve zîku’n-nefese 
ve yerakâna ve bevl [6] yolında olan yaralara nâfiʿdür. Ve habbını günde bir miskâl 
yutsalar yerakânı gidere [7] ve cigere fâʾide eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dirhem-
dür. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere [8] bunun yapragından bir cüzʾ ve kara çörek otı 

1730 N. حمرى مرحا
1731 N. يعقاس
1732 N. قالى ارباس ومليا
1733 N. فوسكس
1734 N. ده بّرو بشيقا
1735 N. يغو نارس
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rubʿ cüzʾ sahk edüp benefşe [9] yagı karışdurup iki defʿa suʿût edeler, sarʿa nâfiʿdür. 
Mikdâr-ı şerbetinden [10] ziyâde içseler başı uyuşdurur, illâ gül maʿcûnı ıslâh eder.

Kâzerûniyye: Batıncân [11] bôrânîsi gibidür. Tabʿa muhâlifdür, ammâ gıdâ-yı 
kesîresi vardur. İsitmelü kişilere gâyet [12] yaramazdur. Eger isitmesi vaz gelmiş 
olsa batlıcan ve zeytûn yeseler gene isitme [13] tutar. Eger sahîhü’l-mizâc kişi eger 
batlıcan ve eger bôrânîsi yemek lâzım geldükde ziyâde [14] yag ve issi otlar katalar.

Kâsnî: Acı mârûldur. Hindibânun bôstânîsidür. [15] Eger bir kimesne yıl başında 
muharrem ayınun ibtidâsında eline kâsnîyi alup yeni aya [16] karşu ʿahd edüp bir 
dahı at eti ve kâsnî mârûlı yemeyeyin deyü ʿahd eylese [17] artık dişi agrımaya, ammâ 
gelecek yıl gerü böyle ede. Bunun bâkî ahvâli he bâbında [18] hindibâ deyü zikr olınur.

Kâsirü’l-hacer: Kult dedükleri otun bezridür, mâş-ı hindî [19] derler. Kaf  bâbında 
kult deyü zikr olındı.

Kâvul: Yabân pırasasıdur. Kürrâsü’l-germ [20] derler. Bunlardan sonra kürrâs zikr 
olınur.

Kâfûrü’l-hayye: Ol bir kâfûrdan kuvvetlüdür. [21] Eger râyihası, eger kuvveti, eger 
fiʿli ziyâdedür. Ve Serendîb cezîrelerinden gelür. Rengi [22] ve sâʾir heyʾeti ol meşhûr 
olan kâfûr gibidür ammâ andan kuvvetlüdür. Andan bir dânk [23] lâzım gelürse 
bundan yarım dânk kifâyet eder. Aʿlâsı oldur ki bir kimesne [24] kâfûrü’l-hayyeyi 
kulagı ardına yapışdursa gözlerinden yaş akar. Ve kâfûrü’l-hayyenün [25] agacını 
bir kimesne fark edemez, buna tâlib olanlar Serendîb cezîrelerine [375b] [1] varup 
kâfûrü’l-hayye agacın tecessüs edüp lâ-büdd kâfûr agacından merhabâ merhabâ [2] 
deyü iki defʿa hoş âvâz sâdır olup andan bulur. Ve ol şeceri hamâm [3] kütükleri gibi 
kesüp getürürler, baʿde ol katʿ olınan kütüklerün kabugını [4] yarup kabugı altından 
pâre pâre kâfûrü’l-hayye bulurlar. Tabîʿatı üçünci derecede [5] bârid ü yâbisdür ve 
yâbis oldugı mukarrerdür. Fakîr ol diyârdan getürmiş [6] bir kimesneden aldum, 
gâyet hiddetlü ve kuvvetlü râyihası ve rengi vardur, ammâ akçıldur. [7]

Gâv-zevân: Gâv-zebân derler, sıgır dili otıdur. Berrî ve bôstânî ve cebelî nevʿi dahı 
[8] olur. Lâm bâbında lisânü’s-sevr deyü zikr olınur.

Kâmah: Bâb âhirinde kevâmîh deyü zikr [9] olınur.

Kârbâ: Kehrübâ dedükleri sarı samgdur. Havr deyü agacı zikr olındı ve kendüsi 
[10] dahı bâb âhirinde kehrübâ deyü zikr olınur.

Kâşem: Torak otına benzer Türkî; baʿzılar elkesende1736 [11] derler, kerefse ben-
zer bir ot vardur ana derler ammâ baʿîddür Türkî; encüdân-ı rûmî Fârisî; [12] 

1736 N. الكسنده ; H. الكسندره
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kâşem-i rûmî Fârisî; teblî kîşyâ1737 Süryânî; kemdâven1738 Rûmî; sâliyûs Yûnânî; 
[13] lebkustîkû1739 Yûnânî; sâsâliyûs Rûmî; seselî Lâtîn; sesliyûs ehl-i [14] dükkân 
lisânı; istibzek1740 Mâcar, Nemse; sermûntân1741 Fırânca; bâlbûs kavl-i Minhâc, [15] 
elkesendre1742 Rûmî; lûstekû Lâtîn; esteyûs1743 kavl-i Şeyh Dâvud. Şeyh Dâvud [16] 
kavli üzere bunun Hindîsi dahı olur, sezâba benzer. Ve Rûmî kâşem dedükleri 
[17] ot encüdâna benzer yaʿnî kasnı agacına benzer ve kuvveti kemmûn kuvvetine 
yakın bir otdur, [18] tohumdur. Aʿlâsı sarı şekl olup encüdân gibi olmakdur. Kâşem 
otınun [19] tabîʿatı üçünci derece ortasında hâr ve ikincide yâbisdür ve tabîʿatı mü-
sahhindür ve tohmınun [20] tabîʿatı üçüncide yâbisdür. Riyâhı tagıdur ve müfettih 
ve münezzic ve hâzımdur. Miʿdeye kuvvet [21] verür ve ciger süddelerin açar. Miʿde 
rutûbetini ve yürekde olan karâkırı yaʿnî yürek [22] kuruldusın giderür ve hayzı idrâr 
eder ve ısırıcılara müfîddür. Ve eger issi suyıyla [23] sâhib-i istiskâya verseler gâyet 
münâsibdür. Bukrât kavli üzere mesâm süddelerin [24] dahı açar ve nefhi giderür. 
Erbiyâsûs kavli üzere taʿâmı güzel hazm eder ve habbü’l-karʿı [25] çıkarur ve cümle 
sokucı hayvânlar zehirlerini menʿ eder. İbni Baytâr kavli üzere ishâle muvâfıkdur 
[376a] [1] ve balgamî şişlere münâsibdür. Eger kökini ʿavratlar şâf  götürseler hayzı 
yüridür. [2] Eger bir dirhemini şarâbla yâhûd suyla içseler miʿdeye yılan girse çıkar. 
Ve eger iki [3] dirhemini issi suyla içseler istiskâya müfîddür. Bunun mikdâr-ı şerbeti 
iki dirhemden [4] ziyâdesi mesâneye çıban getürür, illâ râziyâne tohmı ve samg-ı 
ʿarabî ıslâh eder. Câlînûs [5] kavli üzere idrârlara bunun bedeli ısırgan tohmıdur yâ 
hevîc tohmıdur. Deyâdûk kavli [6] üzere bunun bedeli kendü kadar kâşem-i bôstânî-
dür ve rubʿı kadar ak kemmûndur. İshak [7] kavli üzere bunun bedeli kendü kadar 
kemmûndur ve kuvveti yigirmi yıla degin bâkîdür.

Kâbilî-yi hindî: [8] Buna helîlec derler. Bunlarun cümlesi elif  bâbında emlec ve 
ehlîlec deyü bir defʿa zikr [9] olınmışdur ve he bâbında dahı helîlec deyü zikr olınur.

Gâv-zehrec: Haraza derler. Hacerü’l-bakar deyü [10] hâ bâbında zikr olınmışdur.

Kâfûriyye: Kâfûr otı derler, torak otına benzer Türkî; kâfûrî [11] Fârisî; kâkûrûnî 
Süryânî; sâsâmûn Rumî; faklûlînec1744 Yûnânî; erbe kâfôrâ [12] Efrencî; erbe kâm-

1737 N. تبلى قيشيا 
1738 N. كمداون
1739 N. لبقسطيقو
1740 N. استبزك
1741 N. سرمونتان
1742 N. الكسندره
1743 N. اسطيوس
1744 N. فقلولينج
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fora Lâtîn; kâfûrû hûrte Rûmî. Bunun çiçegi ve otı gerçi torak [13] otına benzer 
ammâ bu ak şekl olur ve kokusı kâfûra benzer, ol ecilden kâfûr [14] otı derler. Tabîʿatı 
ʿÎsâ kavli üzere üçünci derecede hâr u yâbisdür. Kuvvet-i evvelîsi [15] başda olan 
fezalâtı tahlîl eder ve balgamdan dimâgı pâk eder. Nefîsî kavli [16] üzere miʿdeyi 
dahı yaş, yelmeşik, sovuk balgamdan pâk eder ve başın rutûbâtını [17] kurıdur ve 
sinirleri sovuk hıltdan arıdur. Hûzî kavli üzere yelleri dagıdur, [18] süddelerin açar ve 
lesʿ-i hevâmmun cümlesine nâfiʿdür, husûsan ʿakreb ve böy sokdugına. [19] Ve eger 
türmüs baklası ile ve şîh ile içseler namâz-bûr kurdını çıkarur ve sâʾir bedenden [20] 
sovuk yelleri giderür. Dîskûrîdûs kavli üzere sovuk şişlere dahı nâfiʿdür, [21] zeyt ile 
zımâd edeler. Eger yaramaz müteʿaffin yaralara ekseler nâfiʿür. Mikdâr-ı şerbeti 
bir dirhemdür, [22] ziyâdesi sinirlere kurılık verür, illâ sögüd yagı yâhûd tatlu bâdem 
yagı ıslâh eder. [23]

Keber: Kebere derler. Yapragını ve tohmını ve çiçegini ve tâze şâhını turşî ederler 
Türkî; asaf  [24] ʿArabî; lelef  ʿArabî; asafâ ʿArabî; fesârsînâ Muhammed Temîmî 
kavli, Yûnânî; kabbâr ehl-i Mısr; kebâr [25] Fârisî; keverk Şîrâzî; kepârâ Süryânî; 
kapârîs Rûmî; dâsiyûnîtis Yûnânî; [376b] [1] kâpran Mâcar, Nemse; elkâparâ 
İspânya; kâpres Fırânca; self  Süryânî; ûbûnûşâ1745 [2] ʿ İbrî; nisyâ1746 ʿ İbrî; semârûs1747 
ve kâferâs1748 deyü çiçegine derler ʿİbrî. Tohmı hab gibi [3] olur. Mısır’da kabbâr ve 
seleb ve beşrâsiyûn1749 ve katîn ve semerü’l-asaf  ve şeflec [4] derler. Çiçegi açılur, 
sonra bir büyük tohmı dahı olur, içerüsi kızıl olur. Kendüsi [5] açılur ammâ açıl-
mazdan evvel küçük hıyâra benzer, ʿArabda ana kıssâʾ-i ekber derler. [6] Açıldukda 
üç dört pâre gibi yarılur, içi kızıl olur. Eger köki, eger yapragı [7] ve eger çiçegi 
ve eger tohmı ve eger tâze dallarını bi’l-cümle tabîbler istiʿmâl ederler, gâyet [8] 
nâfiʿ otdur. Harâfeti ve hiddeti vardur. Eger üzüm suyına kosalar hardalı şîreye [9] 
kodukları gibi, kaynatdurmaz. Ekser kökinün kabugı istiʿmâl olınur. Tabîʿatı ʿÎsâ [10] 
kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür, baʿzılar üçüncide dahı demişler. Çiçegi-
nün [11] kuvveti cümlesinden artıkdur. Bir nevʿi dahı vardur, agızda çıban ve sivilcü 
bitürür. [12] Aʿlâsı bôstânî dedükleri ki yapragı ve tohmı zikr olındugı üzeredür. Berrî 
nevʿinün [13] yapragı gâyet hurde olup bôstânî nevʿi mücellâdur ve köki mukattıʿ 
ve mülattıfdur.[14] Kökinün kabugı acıdur ve kâbızdur ki hanâzîri tahlîl eder ve 
kurûh-ı habîseyi dahı [15] tahlîl eder, ʿırku’n-nisâya ve yan başı agrılarına nâfiʿdür. 
Ve kökinün kabugını [16] dişe ve ʿazularına sürseler muhkem eder ve agrısın giderür. 

1745 N. اوبونوشا
1746 N. نصيا
1747 N. ثماروس
1748 N. قافراس
1749 N. بشراسيون
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Ve tuzlu kebere turşîsi [17] rebv ʿilletine nâfiʿdür. Ve kökinün kabugı talaka nâfiʿdür, 
hem yiyeler ve hem zımâd edeler ve talaka [18] kebereden aʿlâ devâ olmaz, husûsan 
arpa unıyla uralar. Eger bunı çok yeseler sevdâvî [19] galîz mâddeleri istifrâg eder 
ve hâm hılt ishâl eder ve hayzı dahı yüridür [20] ve bâhı dahı ziyâde eder ve kurtı ve 
sogulcanı öldürür ve sümûmâta tiryâkdur. Eger [21] sirke ile terbiye eyleseler talak 
süddelerin açar. İhtiyârât kavli üzere [22] miʿdeyeʿataş getürür. Ammâ yemişinden 
her gün şarâbla içseler büyük talakı [23] giderür. Ve eger pişmiş suyını sirke ile karış-
durup agızda tutsalar diş agrılarına [24] ve nezlelerine muvâfıkdur. Ve kökinün ka-
bugını eski sirke ile karışdurup behak [25] beyâzına yaku olınsa münâsibdür. Cümle 
keberenün her kankısın yalınuz yeseler balgam eder. [377a] [1] Ammâ sirke ve cevz 
ile yemek gerekdür ve sirkesine, yedükleri zamân ʿasel veyâ şeker [2] katalar, muvâ-
fıkdur. Eger yapragını ve dalını ve köküni dögüp berk hanâzîre ursalar [3] yâ tahlîl 
yâhûd açar, akıdur. Ammâ tâʿûna dahı korlar. Ebegümeci ve inek yagı yâhûd süd [4] 
ve kettân tohmı ile bişüreler, merhem gibi edüp açılacak tâʿûna uralar, agrısın [5] az 
eder ve açmaga yardım eder, yumşadur. Eger dögüp yaralara ve kulaga tamzursa-
lar [6] kurtların çıkarur, agrılarına fâʾide edüp sâkin eder. Fârisî kavli üzere [7] kebere 
tiryâkdur, menfaʿati katı çokdur, agız kokusın giderür, yelleri tagıdur, bâhı ziyâde [8] 
eder. Hûzî kavli üzere kebere kökini burunda olan nâsûra ekseler hoş eder,[9] eger 
tütsi eyleseler bevâsîri giderür. Taberî kavli üzere kebere suyıyla baş çıbanların 
[10] yuyup ve kökinün kurusından ekseler onıldur. Ve biber ve sezâb ile yeseler [11] 
çok ciger süddelerin açar. İbni İshak bunun tohmınun budaklarından tâze budagı 
ve yapragı [12] dahı menfaʿati çokdur. Ve tohmını çok yeseler mirre-i hıltı sevdâya 
tahvîl olur, anunçün sirke [13] ve tuz korlar. Ammâ İbni Simcûn kavli üzere talak 
husûsunda çiçegi ve dalları dahı yegdür [14] ve talaklular bunı yedüklerinde turşî 
yiyüp zeyt dahı katarlarsa dahı muvâfıkdur [15] ve otuz gün şarâbla bile içseler talak 
şişlerin giderür ve bi’l-külliye kan ishâl [16] edüp ve talakı giderür. Eger kökinün 
kabugın agızda çigneseler balgamı kopara ve eger [17] kökinden içseler kusdura. 
Ve yapragını zift ile kel başa ursalar gidere. Ve [18] iç yagıyla eski ve balgamî şişlere 
ursalar ve hanâzîre ve berk yaralara uralar. [19] Ve eger kökini sahk edüp sünbül ve 
ustûhûtûs ve adhır ile süfûf  edüp [20] yeseler balgamını söke, çıkara ve agrısın sâkin 
ede ve miʿdeye fâʾide eder ve talak [21] şişlerin ve agrıların ve bögrek süddelerin 
açar. Ve turşîsin yeseler tuzını [22] ol issi suyla yuyalar, andan sirke ve ʿasel ile terbiye 
edeler ve kasd edeler ki taʿâm [23] evvellerinde yiyeler, hazm-ı taʿâm sanup sonra 
yemeyeler, eyü degildür, taʿâm evvelinde yeseler müfîddür.[24] Ve miʿdeye tuzlusı 
yaramazdur ve çok yeseler baş agrıdur ve bögrek kuvvetin alur ammâ [25] kavun 
tohmı ve şeker ıslâh eder. İhtiyârât kavli üzere mesâneye ziyân eder, illâ ustûhûdûs 
[377b] [1] ıslâh eder, baʿzılar ʿasel ve hûlencân ıslâh eder demişler. Bunun mikdâr-ı 
şerbeti kökinün [2] iki dirhemdür ve turşî bi-kadri’l-hâcedür. Baʿzılar bunı sirke ve 
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hıyâr ıslâh eder dediler.[3] Ve köki yapragına ve yapragı kökine ve yemişi yapragına 
ve’l-hâsıl birbirlerine bedeldür ammâ kebere aslâ [4] bir hâlle bulınmasa kebere 
kökine zerâvend bedeldür.

Kebed: Cigerdür Türkî; ciger Fârisî; kebedâ Süryânî;[5]şikôtî Rûmî; merûsiyâ 
Yûnânî; hebâr Lâtîn; lebr Mâcar, Nemse; fîgâ İspânya; fîga [6] Efrencî; kâbez ʿİbrî. 
Cigerün tabîʿatı hâr u ratbdur. Aʿlâsı semüz ve genc hayvândan alınan cigerdür. 
[7] Ammâ her cigerün hayvânına göre tabîʿatı vardur, mizâcı vardur. Cümle kuşın 
cigerleri geç [8] hazm olur, ammâ hazm-ı evvelde çok gıdâ verür ve sâlih kan müte-
vellid olur ve tamarlara geç varur. [9] Zîrâ gılzeti vardur, anunçün tuz ve zeyt kata-
lar, maʿkûldür. Ve dört ayaklu hayvânlarun [10] ki eti yenür, cigerleri ol mikdâr sahîh 
ve latîf  taʿâm degildür. Zarûret olmayıcak ictinâb [11] gerekdür. Bârî kuzı cigeri ve 
emer oglak cigeri ola, bârî koyun cigeri ola. Ve yaş [12] ot yiyen hayvândan kurı ot 
yiyen hayvânun cigeri yegdür. Ve’l-hâsıl dört [13] ayaklu hayvânun cigeri miʿdeden 
ve bagırsakdan geç geçer ve dem-i galîz tevellüd etdürür ve talaka [14] ve husyeye 
ziyân eder. Râzî kavlince kaz ve tavuk ve horôs cigerleri olmakdan sonra [15] kuzı ve 
oglak ve koyun cigeri çok gıdâ verür, bunlardan sonra gâyet küçük [16] buzagu cigeri 
yegdür. Ve cümlesinün üzerine dârçîn eküp andan yiyeler ki gâyet [17] muvâfıkdur 
ve sâlihdür. Ve mahrûrî mizâca kişnîz ve kerâvyâ ve sirke ile bişüreler ve cevârişler 
[18] yiyeler. Ve baʿzılar ciger kebâbına tuz ve samg-ı ʿarabî eküp bişürüp yerler. Eger 
keklik kuşı [19] cigerini kurıdup bir miskâlin yeseler sarʿ ʿilletine nâfiʿdür, Bukrât’un 
kavlidür. Ve kurt [20] cigerini kurudup yumşak dögseler ve baʿzı edviye ile yeseler 
ciger agrılarına nâfiʿdür. [21] Ve keçi cigerini yiyüp ve göze çekseler şeb-kûrligi gide-
rür, husûsan bişürdüklerinde dâr-ı [22] fülfül ekeler ve suyın göze çekeler ve kebâbın 
yiyeler ve eger keçi cigeri olmazsa iyyel keçisi bulınursa [23] dahı yegdür. İyyel tag 
keçisidür ve tag sıgını dahı derler ve tag sıgırı dahı derler, Fârisîde [24] gâv-ı kûhî 
derler. Eger tag keçisi cigerin kebâb edüp yerlerse içine dâr-ı fülfül ve biber dahı [25] 
ekeler, andan hâsıl olan kanlu suyın göze çekseler hem gece karanusına ve hem su 
indügine [378a] [1] fâʾide eder. Ve keçi cigerinün buhârına sâhib-i sarʿ başın tutsa 
sarʿa nefʿi vardur. [2] Ammâ erkeç cigerine etse ol sarʿ tutar derler.

Kebedü’l-hınzîrü’l-berrî: Yabân hınzîri cigeridür. [3] Fârisîde ciger-i hûk-ı sah-
râyî derler, Efrencîler fîgâ dûkûdlû netânbe1750 derler, Rûmîler sikôtî de âgriyô [4] 
gûrunî1751 derler. Eger yabân tonuzınun cigerin cümle haşerât ısırdugına yedürse-
ler ziyâde [5] müfîddür.

Kebedü’l-beyz: Ak cigerlerdür. Asıl ak cigere Türkçe öyken derler. Hayvânun [6] 

1750 N. فيغا دوقودلو نتانبه
1751 N. غورنى
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ak cigeri eyü taʿâm degildür, ammâ süd emer oglakun ak cigeri yegdür. Ak cigerün 
[7] tabîʿatı hâr u ratbdur. Ashâb-ı riyâzete nâfiʿdür, çok gıdâ verür ve hazm olur. Ve 
kursakda [8] ekşilik îrâs eder, illâ müselles ıslâh eder.

Kebâb: Türkçe sögülme ve çevirme [9] derler. Fârisîde dahı kebâb derler. Efrencî-
ler rôstô derler ve Rûmîler ôftô derler. [10] Aʿlâsı semüz kuzı kebâbı olmakdur. Ve 
kebâbun dahı kanı ve suyı var iken yiyeler, [11] pek kara ve kurı olmaga komayalar 
ve yaramaz otun ile bişürmekden ictinâb [12] gerekdür. Meselâ agu agacı otunı ve 
encîr otunı ve bîd-encîr ve hırvaʿ ve ana benzer yaramaz [13] otun ile bişürmeyeler. 
Gayrı otun bulınmazsa fâhir tencerede bişürmek [14] veyâhûd vaz gelüp terk etmek 
efdaldür.

Kebîkec: Yırtıcılar ayası ve pâ-yı peleng [15] ve ʿayn-ı safâ dahı derler. Yapragı 
kerefse benzer bir otdur. Dögün çiçegi ve kurbaga [16] otı dahı derler Türkî; ke-
refs-i deştî Fârisî; pâ-yı peleng Fârisî; giyâh-ı vezag [17] Fârisî; kebîkecî Süryânî; 
tarhesmîn Rûmî; eftûfûtîs Yûnânî; keffü’s-sebuʿ [18] ʿArabî; batrâhiyûn Yûnânî; 
sâlîs âgriyûn Afrikî ve Rûmî; kesvîrân1752 Şîrâzî; [19] mevsek1753 Isfahânî; selînûs 
ve nebiyûs1754 Rûmî; âpîk Mâcar, Nemse; berşîl [20] dâgû İspânya; bersîl de lâge 
Fırânca. Ve bir kavilde dahı asıl bu ota Rûmca [21] dâserâkûs1755 derler ve Lâtînler 
berânûnkûs derler ve Mâcar ve Nemse hâtenmûyen1756 [22] derler. İspânya lisânında 
berâvâblîz1757 derler ve Fırânca’da pâsînes derler ve ʿUmrânîler [23] safrûʿ ersîbî1758 
dahı derler. Asıl sahîh kavl budur ki tasvîri dahı 216 siyâh rakamlu [24] musavverde 
vardur. Ve İslâmbôl’da bunun yapragın halk başına sokunurlar. [25] Ve buna pâ-yı 
peleng tesmiye etmişler. Yapragınun nevʿan hoşca râyihası vardur. Ammâ kebîkec 
[378b] [1] dedükleri ot yabân kerefsi nevʿindendür derler, bunı yemezler, hemân 
tılâlarda kullanurlar. [2] Buna dögün çiçegi derler ve dögün dedüklerinden bedenün 
neresine sürseler [3] âteş yakmış gibi yakar. Ve kurbaga otı dahı derler, çok nevʿ olur. 
Bir nevʿi kişnîz [4] yapragına benzer, andan yassı ve beyâz olur, uzunlıgı bir arşın 
olur, su kenârlarında [5] biter ve çiçegi sarı ve köki küçük olur ve beyâz ve gâyet 
acı olur ve birbirine [6] girişmiş şekl olur, bogum bogum olur, harbak gibi olur. 
Ve ikinci nevʿi boz reng [7] olup gâyet yakar ve harîk olur. Üçünci nevʿi küçükdür, 
çiçegi altun renklü olur. [8] Ve dördünci nevʿi üçünci gibi olur lâkin çiçegi beyâz 

1752 N. كس ويران
1753 N. موسك
1754 N. نسيوس
1755 N. داسراقوس
1756 N. هاتن موين
1757 N. براوابليز
1758 N. سفروع ارصيبى

M E t İ N 771

www.tuba.gov.tr



süd gibi olur. Dört nevʿinün [9] dahı tabîʿatları dördünci derecede hâr u yâbisdür. 
Ammâ Peyâdûk hekîm kavli üzere üçünci [10] derecede hâr u yâbisdür, gâyet hiddeti 
ve lezʿi ve harkatı vardur. Tılâlarda istiʿmâl [11] olınmak gerekdür. Âteş ile dögün 
eden kimesneye bundan sürseler yakar ve tırnaklarda [12] olan beyazlara sürseler 
zâʾil eder ve barasa ve cerebe ve sigillere degürseler [13] koparur ammâ sirke ile tılâ 
olınmak gerekdür. Eger sirke ile bişürüp saʿfeye [14] sürseler giderür. Ve köki gâyet 
hiddetlüdür, âdemi öldürür. Eger bu otdan hatâen [15] yeseler içerüsini yara edüp 
buna ʿilâc tâze süd ve nişâsta ve yaglu [16] şeyler yedürmek gerekdür ve belâdur 
yemiş kimesnelere eyledükleri ʿilâcı etmek gerekdür, [17] belâdurda zikr olınmışdur. 
Ve eger bu otı ʿazu dişlerine tokındursalar dişi kırar. [18] Ve tılâlarda ve yakularda 
mikdârı yarım miskâldür. İbni Baytâr kavli üzere dâʾü’s-saʿlebe [19] ve sovukdan olan 
yaruklara suyı fâʾide eder. Ve kökin kurıdup koksalar [20] agsırdur ve eger kökini 
bir kimesne götürse diş agrısın sâkin ede. Bu ot [21] altı nevʿdür, iki nevʿi müstaʿmel 
degildür.

Kebâbe: Kebâbe derler, biber gibi siyâh tohumdur Türkî; [22] habbü’l-ʿarûs Fârisî; 
kebâbe Fârisî, ruskûs Lâtîn; kebâbâ Süryânî; [23] ferbaklibûn1759 Rûmî; cehîliyûs1760 
Yûnânî; karfesyûs Yûnânî; espârangâ1761 Rûmî; [24] silûsitris mertûs1762 Lâtîn; perôs-
kî1763 Mâcar, Nemse; pûspârpâ İspânyâ; periskû1764 [25] Fırânca; nûmâne Muham-
med Temîmî; kûbâbe cümle elsine-i Efrenc, buna cümle Efrencîler ve Rûmîler 
kûbâbe derler. [379a] [1] İbni Huneyn kavli üzere kebâbe dedükleri ot bu diyârun 
kuş konmaz [2] dikeni, ol diyârun kebâbe dedükleridür. Kebâbe iki nevʿ olur, bir 
nevʿi büyük ve bir nevʿi [3] küçük olur. Büyük nevʿi İbni Baytâr kavli üzere işbu 
habbü’l-ʿarûs [4] dedükleridür ve küçük nevʿi felencedür, fe bâbında zikr olınmış-
dur. Kebâbenün kuvveti iki [5] nevʿdür, biri sovuk ve biri issidür ammâ harâreti 
bürûdetinden çokdur. Baʿzılar hâr u yâbisdür [6] dediler. Takvîmü’l-Edviye ve İshak 
kavilleri üzere üçünci derecede hâr u yâbisdür, müfettih [7] ve mülattıfdur ve kuvveti 
füvve kuvvetine benzer. Eski yaralar ʿufûnetine ve diş dipleri [8] gibi ve dil ve damag 
harâretinden olan kulâʿ ʿilletleri gibilere gâyet nâfiʿdür. Ve eger [9] agızda çigneyüp 
suyından zekere sürseler ʿazîm lezzet-i cimâʿ hâsıl olur. [10] Bogaza dahı nâfiʿdür 
ve bögrek ve ciger süddelerin açar ve bevl yolın taşdan [11] ve kumdan pâk eder 
ve bevli idrâr eder, tabʿı imsâk eder ve hulkı ve savtı sâf  [12] eder ve balgamların 
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giderür ve miʿdeye gâyet nâfiʿdür, kuvvet verür. Bâtıniyyeye [13] dahı nâfiʿdür ve 
dişleri çürimekden saklar ve agız kokusın hoş eder, âvâzı [14] sâfî ve nefesi muʿattar 
eder ve ekser taşı ve kumı bevl yolından tenzîc ile çıkarur ve balgamî [15] kurteşenün 
bir cinsi olur şirâ-yı ebyaz derler, ana dahı muvâfıkdur. Bunun [16] iki dânkını siken-
cübîn ile içeler. Ve Takvîmü’l-Edviye ve Dîskûrîdûs kavli üzere [17] bundan bir dânk 
mikdârın tâze sabr suyıyla sahk edüp alnına ve tulunlara sürseler [18] sudâʿ ve şakîka 
agrıların giderür. Ammâ cevâriş-i kemmûnî gibilerle yeseler miʿdeyi pâk eder [19] 
ve bagırsakda hâdis olan rutûbâtı kurıdur. Rûfes kavli üzere eger kebere suyıyla [20] 
kulaga bir iki defʿa tamzursalar kulak ardında olan hanâzîri bir bir giderür. İbni 
Baytâr [21] kavli üzere bogaz agrısına muvâfıkdur ve içi kabz eder. Bunun mikdâr-ı 
şerbeti [22] bir dirhemden iki dirheme degindür. Ziyâdesi mesâneye zarar eder, illâ 
mastakî ıslâh eder. Ve baʿzılar [23] sudâʿ getürür derler, illâ sandal ve kâfûr ıslâh 
eder.Baʿzılar bögrege ziyânı vardur derler, [24] illâ kâknec ıslâh eder. Takvîm kavli 
üzere bundan her kim yese toprak ârzûsını keser [25] ve bâhı ziyâde eder ve sogan ve 
sarmısak kokusın zâʾil eder. Bunun bedeli hîl-i bevvâdur. [379b] [1] Ve baʿzılar hîl-i 
bevvâ ve dârçînîdür ve baʿzılar asârûndur derler.

Kibrît: Kibrît Türkî; [2] kükürd Türkî; kükürd Fârisî; kibrîtâ Süryânî; nişâvun1765 
Rûmî; sûrkunû Rûmî; hârûyûn [3] Yûnânî; fîmâs Yûnânî; sûlfûr Lâtîn; uskûdîl 
Mâcar, Nemse; aşûfre İspânya; [4] diyâfî1766 Rûmî; gufrît ʿ İbrî. Kükürd maʿdenî olur. 
Minhâc kavli üzere sarı ve [5] beyâz olur. Ammâ sâhib-i Câmiʿ ve Mâsercûye ve 
gayrı müfredât ashâbı kavli üzere[6] kızıl ve beyâz ve sarı olur ve İshak İbni ʿİmrân 
ve İbni Simcûn kavilleri üzere [7] kızıl, ak ve sarı ve siyâh olur. Ve kibrît derler ki 
baʿzı su müncemid olup kibrît [8] olur ve maʿdenî olur. Ve fakîr müşâhade eyledüm, 
Akdeniz cezîrelerinde büyük Rodôs [9] mülhakâtında İstanköy Cezîresi kurbında 
Encîrlü derler bir küçük cezîre vardur, andan [10] kazup çıkarurlar ve gâyet çokdur. 
Büyük kerpiç kâlıbları gibi edüp âher [11] diyâra getürürler. Ammâ kibrît-i ahmer 
dedükleri iksîrciler lisânı üzere altun demek [12] imiş veyâhûd altun bir cevher olup 
ol cevhere kibrît-i ahmer derler. Ammâ ol [13] kibrît-i ahmerün maʿdeni Hazret-i 
Süleymân’un geçdügi bir vâdîdür derler. Ancak ve anda [14] tâzî nâmında dört ayak-
lu bir hayvân olur, koç gibi ve tâzî gibi olurmış ve [15] ol hayvânun agızları gâyet 
sivri ve uzun olurmış. Şimdiki tavşan [16] avladukları kelb-i muʿallem gibi ki tâzî 
derler, bunun dahı agzı ve burnı sivri oldugıyçün [17] buna dahı tâzî demişler. Bu 
hayvân-ı tâzîye âdemi yırtar derler. Neteki ʿûd agacı cezîrelerinde [18] dahı tâzî var-
dur derler. Ve Aristatâlîs kavli üzere kızıl kibrît maʿdeninde [19] iken âteş gibi gece 
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bir nesne bir fersah yerden şuʿlesi görinür, maʿdeninden aldukdan [20] sonra ol şuʿle 
ʿalâmeti aldugın pârede olmaz, derler. Lâkin altun gibi nârencî [21] sarı ki kızıl şek-
linde olur, iksîrciler latîfe edüp akı kızıl ve kızılı dahı kızıl [22] ederler. Bundan murad 
budur ki ak gümüşi kızıl eder yaʿnî altun eder ve kızılı kızıl etmek [23] yaʿnî bakırı 
dahı kızıl eder derler demekdür. Ve baʿzılar ʿAcem içinde Mâzenderân daglarında 
Dahhâk-ı mâr [24] kalʿası ve şehri kurbında Demâvend nâm yüksek tagda kibrît-i 
ahmer maʿdeni vardur [25] derler. Fakîr sûʾâl eyledüm, ol tagun yüksekligi çok fer-
sahdur, üstinde yaz ve kış [380a] [1] kar eksik olmaz ve üzerine kimesne çıkamaz, 
İskender’den sonra kimesne çıkmamışdur [2] deyü nâm etmişler. Eyle olsa ʿAcem 
şâhlarından Şâh ʿAbbâs zamânında Hind pâdişâhlarından [3] Şâh Selîm, Hân-ı 
ʿÂlem nâmında bir elçi gönderüp ve ol kibrît-i ahmer tagına varmaga [4] ruhsat is-
temiş. Şâh ʿAbbâs dahı Geysultân Hüseyn nâmında bir hânın havâle [5] taʿyîn eyle-
yüp gönderdi. Hân-ı ʿÂlem dedügümüz şehzâde ol tagun yukarusına [6] varmaga 
kâbil olmayup gayret ile çok zahmet çeküp varup çıkup [7] yaklaşmak mümkin ol-
mayup kibrît-i ahmerden tagun eteklerinden yüz dirhem mikdârı [8] cemʿedüp şâ-
hun havâle koşdugı Geysultân Hüseyn, ʿ Acem şâhına elinden [9] alayın mı deyü ʿ arz 
eder. Şâh-ı pür-hiyel dahı zôr ile almaga rızâm yokdur, ammâ hîle ile [10] ugurlama-
ga kâdir isen deyü bir hâl ile cevâb verdügi gibi sultân dahı şehzâdeden [11] ol kibrît-i 
ahmerün iki dirhem mikdârın zahmet bile çekdük, bana bagışla deyü ricâ eder. [12] 
Ol dahı koynından çıkarup bir pâresin verür. İmdi bu gece firâk günidür, ayrıluruz 
[13] deyü şehzâdeyi ʿazîm ziyâfet edüp bir hûb çehre oglanı var imiş, [14] bâdelük ʿâ-
leminde oglanı getürür, müzeyyen civân içerü girür Geysultâna bâde sunar, [15] alup 
içer ve ardınca meze yerine oglan bir şeftâlû deyü yanagın tutar. Bu tarafdan [16] 
şehzâde aʿlâ ʿâdet ancak deyüp sormak ʿayıb olmasun bu ʿâdet [17] mukîme midür 
yohsa misâfire dahı var mıdur der. Geysultân dahı, vardur şehzâdem [18] ammâ 
meclis-i hâs gerekdür, bize ikişer hizmetkâr kifâyet eder deyü ecnebiyi taşra gönde-
rürler. [19] Bu tâze civân her tolu başına birer şeftâlû verür. Şehzâde dahı birer 
şeftâlû artık [20] olsun deyüp tamaʿ edüp mest olur. Ve iki hizmetkârına iki tâze tolu 
verür [21] ve birer şeftâlû verürler. Ammâ ol tâze oglanlar dahı mest olup yaturlarken 
[22] Geysultân kibrît-i ahmeri Hân-ı ʿÂlem’den eliyle komuş gibi ugurlar ve taşra 
çıkar. [23] Âdemleri ile dahı vedâʿ eder, şehzâde bizi gâyet mest eyledi, vedâʿ gecesi-
dür [24] deyü ibrâmına tahammül eyledük ammâ otagımıza gitmege kudret kalmadı 
ve nısfü’l-leylde kalkup [25] gerü giderüz, cümlenizi Hüdâ’ya ısmarladum ve şehzâ-
denün dahı mübârek ellerin pûs ederüz [380b] [1] ve kendüleri bir mikdâr istirâha-
te vardılar, bizüm gibi anlar dahı gâyet mest oldılar, [2] içerü girün deyü tenbîh eder 
ve serhoşlanup koltugına âdemler koyup [3] gider. Şehzâdenün âdemleri içerü girer-
ler, şehzâde ve yanında olan iki tâze [4] hidmetkârları uyhuya vardı kıyâs ederler, 
şimdi göç zamânı degildür deyüp [5] nısfü’l-leyl geçdükden sonra göçmek içün va-
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rup kaldurup gücle [6] agzından cevâb alurlar. Dermendî, mest ü humâr tamâm 
etmiş şehzâdeyi gücle [7] ata bindürürler. Geysultânı vedâʿ içün taleb eder, hay 
şehzâdem dermendî [8] Geysultân vâfir vedâʿ ede ede içerüden çıkdı ve bizümle 
dahı vedâʿlaşup [9] mübârek ellerinüz pûs edüp emânetler eyledi ve gâyet mestânece 
olmış, [10] koltugına âdemler koyup gücle otagına gitdi. Ve bir iki sâʿat vardur ker-
renây[11] ü tabl-bâz âvazın işitdük, gerü ʿazîmet eylediler. Vâkıʿda iki konak kadar 
[12] ılgar eder. Ve şehzâde dahı berü tarafından sabâha degin gâh mest ve gâh mah-
mûr gibidür, [13] konaga varur, ol gün kibrît hâtırına gelmez, dahı ertesi ata binüp 
giderken [14] hâtırına gelür, koynın yoklayup yerinde yeller eser. Hây meded deyüp 
makbûl [15] âdemlerün yanına çagırur, bana olan işi gördünüz mi der, bu kadar 
zahmet ve belâyla [16] vâsıl oldugum kibrît-i ahmeri zâyiʿ eyledüm der. ʿAzîm kasâ-
vet çekerler, fikr ederler. [17] Ol gün bir mikdârın sizden Geysultân ricâyla aldı mı 
derler, aldı deyü şehzâde [18] cevâb verür. İmdi Geysultân bunı hîle ile ugurladı 
derler. Hiç olacak mıdur [19] deyü her biri bir söz söyler, meclisde olan bîçâre oglan-
cıklara cefâ ederler. Anlar [20] dahı her toluda ol hidmetkârlardan birer şeftâlû ver-
düklerin haber verüp biz mest [21] olmışuz, bilmezüz, haberimüz yokdur derler. Ol 
gün oturak edüp Geysultân’a ılgar [22] ile ardınca âdem ve muhabbetnâmeler gön-
derür, beni böyle mahrûm gönderme deyü tazarruʿ eder. [23] Geysultân dahı benüm 
andan haberüm yokdur, ben sizden dahı mestâne oldum, kim bilür [24] yolda mı 
düşdi, nice oldı deyüp vâfir yol üzerine arayıcılar gönderür. Berü [25] tarafda şehzâ-
de bu kadar âh ü feryâdla kalkup gider, ol tagda çekdügi ıztırâbından [381a] [1] ve 
kibrît-i ahmer kasâvetinden bir yıl hasta olur. Baʿde ol Hân-ı ʿÂlem’ün eline 
zamânla [2] ruhsat girüp baş ve bug olmagla gâyet bahâdır şehzâde idi derler.[3] Şâh 
Selîm’ün baş vezîrinün karındaşı imiş. Her-bâr ʿAcem içine girüp ʿAcem şâhı [4] ile 
haklaşmaga ruhsat taleb eyledükçe Şâh Selîm ruhsat vermez, giderek Şâh [5] 
Selîm’e baş egmeyüp bu gavga içün bu âna degin Şâh Selîm’ün çok velâyetin [6] 
almışdur derler. Bir kimesneye sûʾâl eyledüm, vâkıʿdur dedi, el-ʿahdetü ʿale’r-râvî. 
Ve ol [7] kibrît-i ahmerün on dirhem mikdârın Hân-ı ʿÂlem şehzâde hazîne-dârına 
bagışlamış [8] imiş. Hazîne-dârı dahı görür ki cümle kibrît-i ahmer elinden gitdi, 
hazîne-dârı dahı [9] bagışladugı kibrît-i ahmeri getürüp şehzâde önine kor. Ol ma-
halde bir ehl-i [10] dervîş bulınup vâfir altun peydâ ederler. Şehzâde Şâh Selîm sin-
verine [11] ʿAcem içine ʿasker ile gireyin, baʿzı vilâyetine zarar irgüreyin der iken her 
gün dervîş [12] bu tarafdan firâr eder. Ve kibrît-i ahmerden bir mikdârcık ugurlamış-
mış, gelür Sinân [13] Pâşâ merhûmun eyâletinde bu sanʿatı ibtidâ eder bilürler ve 
tuyulur, dervîşi tutarlar, [14] bir efyûn hokkasında bir mikdârcık bulurlar, dahı sanʿa-
tı görürler, sende dahı vardur [15] bu katı azdur derler. Gayrı yokdur deyüp vâkıʿ hâli 
söyleyüp takrîr eder, iʿtimâd [16] etmezler, habs ve cefâ ederler, dervîş habsde vefât 
eder. Baʿde ol mikdâr kibrît-i [17] ahmeri Sinân Pâşâ’dan şehinşâh-ı cihân âl-i ʿOs-
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mân, pâdişâh-ı dîn-i İslâm, [18] ebdet-i hilâfetü ile’l-intihâʾü’d-devrân hazretlerinün 
hazînesine girdi derler ve sanʿatını [19] görmek hâtırı içün sarf  eylemişler birkaç 
sanʿatda kalmadı dükendi derler. Geldük [20] maksûdumuz meşhûr olan kibrîtün 
tabîʿatı hâr u yâbisdür. Huneyn kavli üzere [21] üçünci derecede hâr u yâbisdür, 
mülattıfdur, cezzâbdur. Barası zâʾil eder. Eger sahk edüp [22] cânavarlar zehri üzeri-
ne agız yaraları ile veyâhûd eski tezek ile ursalar [23] gâyet nâfiʿdür. Ve sirke ile be-
haka dahı sürseler müfîddür. Ve tinnîn-i bahrî dedükleri [24] zehirlü deryâ balıgı 
zehrini ve ʿakreb ve böy zehirlerini menʿeder. ʿAsel ile ve samgü’l-butm [25] ile tır-
nakda olan beyâzlık eserini giderür. Eger sirke ile behaka ve çıbanlu uyuz ve 
[381b] [1] demregü üzerine ve natrûn ile nıkrîs üzerine ursalar gâyet fâʾide eder. Ve 
suyını [2] içseler hayzı yüridür. Ve eger buhûr eyleseler nezelâta ve zükâma kokulat-
salar zükâmı habs ede [3] ve bedende ʿarak habs ede ve kılları ak ede. Ve haşerât 
sokanlar kibrît yeseler ve [4] sokdugı mahalle dahı ekseler müfîddür. ʿ Avrat buhûrına 
tursa oglanı düşürür.[5] Aristatâlîs kavli üzere kibrît-i sürhün ʿameli sarʿa ve sekteye 
ve şakîkayadur, suʿût [6] edeler. Eger kibrîti eskîlde kaynamış zeyt ile hall edüp ve bir 
mikdâr mûm-revgan [7] katup yaş ve kurı uyuza ve kaşındıran uyuza gâyet nâfiʿdür 
ve [8] kına ile karışdurup demregüye ursalar nâfiʿdür. Kibrîtün mikdâr-ı şerbeti bir 
buçuk [9] dirhemdür. Ziyâdesi miʿdeye ve dimâga ziyân eder, illâ benefşe maʿcûnı ve 
şeker ıslâh [10] eder. Bunun bedeli âteş yakmaga kullandukları fetîllü kibrît ile sarı 
zırnîhdür [11] ve kibrît yagı ve kibrît suyıdur. Mahallerinde yagına dühn-i kibrît deyü 
zikr olınur. [12]

Kebest: Hantaldur. Hâ bâbında hantal deyü zikr olınmışdur.

Kebş: Erkek koyundur, [13] koç derler. Hayâtü’l-Hayevân kavli üzere koç husyesin 
döşege tebevvül eden [14] oglana kebâb edüp yedürseler nâfiʿola.

Kebsûn: Mısır kişnîcine benzer [15]bir otdur. Baʿzılar bunı küşût otıdur dediler 
ammâ degildür. Ammâ kebsûn dedükleri [16] Habeş’den gelür Mısır’a götürürler, 
kişnîce benzer. Eger dögüp bal ile karışdurup [17] tâze süd ile içseler zahmetsiz ishâl 
edüp yürek kurtların çıkarur.

Kebbâs: [18] Baʿzılar bunı misvâk agacıdur dediler ve misvâk agacınun yemişi-
dür dahı dediler. [19] Elif  bâbında erâk deyü misvâk agacı zikr olınmışdur ammâ 
baʿzılar misvâk agacı [20] yabânda biter bir gayrı otdur dediler. Levni ve tuʿmı ana 
benzer, üstinde olan dânecikleri [21] kişnîce benzer. Eger beş dirhemini dögüp ol 
kadar şeker ile yiyüp ve üstine [22] sovuk su içseler ishâl eder, namâz-bûr kurtların 
çıkarur. Bunun bedeli kendü kadar [23] birinc ve yarım kadarı ak kust ve üç bölükde 
bir bölügi kadar kanbil otıdur ve baʿzılar bunı [24] kenbâ biberidür dediler. Bâb 
âhirinde kenbât deyü zikr olınur.
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Kettân: Ketendür Türkî; [25] tohm bâbında bezrü’l-kettân deyü zikr olındı Türkî; 
kettân Fârisî; lînârî Rûmî; lînûm [382a] [1] Lâtîn; lînô İspânya; leyin Mâcar, Nem-
se; lîn Fırânca; bistâ ʿİbrî; kîtânâ Süryânî. [2] Kettân iki nevʿ olur. Yabânîsi gâyetde 
budaklu olur, bôstânî kettân gibi degildür,[3] yabânîsinün bir kökden on beş yigirmi 
dal çıkar. Ammâ kettânun tabîʿatı bârid ü [4] yâbisdür dediler. Harâretlü bedenün 
harâret ve bürûdet ve rutûbet ve yübûsetinde [5] muʿtedildür. Bedenün yaşını ve 
derini cezb ve neşf  eder ve kehleyi arıdur. Mesîh [6] kavli üzere lâgarlık yaʿnî arıklık 
murâd edenler kış güninde yeni kettân gömlek [7] giyeler ve yaz kullan(ıl)mış ve 
yunmış kettân gömlek giyeler, eger semüzlik murâd olursa [8] hilâfın edeler. Fûles 
kavli üzere eger kettân bezden fetîl edüp ve ucını [9] âteşe gösterüp duhânını burnı-
na tutsalar zükâmı indürür ve süddelerin açar [10] ve rutûbâtı indürüp husûsan gök 
bez ola dahı yegdür. Ve rahm derdi içün [11] ʿ avratlar dahı buhûr eyleseler ıslâh eder.

Ketem: Çivid yapragıdur. Baʿzılar mersîn [12] yapragına benzer tagda biter bir 
agaçdur derler. İbni Baytâr kavli üzere yapragını hınnâya [13] katup satarlar. Eger 
sıkup on iki dirhemin suyın içseler kusdura [14] ve kuduz it taladugına dahı fâʾide 
eder. Ve tohmını yumşak dögüp göze [15] sürme eyleseler göze inen suyı menʿ eder, 
giderür. Ammâ İhtiyârât ve gayrılar [16] kavli üzere çivid yapragıdur derler. Vesme 
deyü vav bâbında zikr olınmışdur.

Kensîne1767: [17] Kettâna benzer bir otdur. İbni Baytâr kavli üzere özdegi ve yapra-
gı ve çiçegi ve tohmı [18] şâhtere tohmına benzer. Eger tohmından iki dirhem içseler 
galîz balgamı ishâl eyleye ve [19] yan başı agrısına fâʾide eder. Eger zeyt ile bişürseler 
demregüye dürtseler [20] gidere. Eger ʿavratlar şâf  gibi götürseler yükliligi kese.

Kesîrâ: Kitreye derler [21] Türkî; samgü’l-katâd ʿArabî; kesîrâ Fârisî; ankîslâ1768 
Süryânî; tarâgâkîsâ Rûmî; darkamiyûn [22] Yûnânî; kasâd ʿ Arabî; geven ʿ Arabî; dar-
gâkânsâ Rûmî; tarâgâkîsâ Lâtîn; darâgânat [23] Mâcar, Nemse; elkîtrâ1769 İspânyôl; 
tarâgâkîsâ Şeyh Dâvud. Kitre dedüklerine kasâd ve geven [24] derler, bir dikenlü 
agacun samgıdur. Beyrût taglarında ve Şâm etrâfında çok olur. [25] Bunun kuvveti 
samg-ı ʿarabî gibidür. Aʿlâsı pâk ve beyâz ola. Tabîʿatı Fûles kavli üzere [382b] 
[1] evvel derecede hâr u ratbdur ve Mesîh İbni Hekîm kavli üzere ikinci derecede 
bârid ü ratbdur [2] dediler. Göz devâlarında kitreyi samg-ı ʿarabî yerine istiʿmâl 
ederler ve ishâl edecek [3] devâlara dahı katarlar, baʿzısına muʿîn ve baʿzısınun mus-
lihi olur. Bundan bir dirhem [4] veyâ bir miskâl kifâyet eder. Ve baʿzı hiddetlü ve 
miʿde ve bagırsaga ziyân edecek otlarun [5] hiddetini kaldurmak içün baʿzı devâlara 

1767 N. كنثينه
1768 N. انقيثال
1769 N. القيطرا
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dahı korlar, her biri mahallinde zikr olınur. Kitre [6] öksürüge ve huşûnet-i sadra 
ve bogaz ve mesâne ve öyken yarasına nâfiʿdür. Fûles [7] ve İshak kavli üzere saç 
ve sakala kitre sürseler gayrı kıllarun ucı yarılmaz. İhtiyârât [8] kavli üzere kitreyi 
mey-buhtec ile ısladup bir mikdâr yabân keçisinün yanmış boynuzı [9] ve bir mikdâr 
şeb-i yemânî ile yedürseler bögrek ʿilletlerine ve mesâne giciyigine müfîddür. [10] 
Fûles kavli üzere kitre mukavvî-yi emʿâdur ve müshil-i mirre-i safrâ ve balgam-ı 
lezc ü sevdâdur [11] ve mukavvî ve müsahhin-i bedendür ve bagırsak yarasına ve 
sahcına gâyet nâfiʿdür. Eger müshil [12] eger gayrı devâlardan sonra bir dirhemin 
sahk edüp içseler gâyet muvâfıkdur. Fûles [13] kavli üzere enîsûn ve sirkencübîn ile 
içseler istiskâ ashâbınun cigerlerine [14] ve miʿde agzına ziyân eder, illâ enîsûn ve 
mastakî ıslâh eder. Ve sefele dahı zararı [15] vardur derler, illâ yalınuz enîsûn ıslâh 
eder. İbni Baytâr kavli üzere eger kitreyi ısladup [16] ʿ asel ile agızda tutsalar öksürüge 
ve bogaz boguldugına ve öyken yarasına [17] ve irinlerine fâʾide ede. Ve ısladup 
göze çekseler kapagı kalınlıgına fâʾide eder. [18] Bunun bedeli kabak çekirdegidür ve 
derler ki bedeli samg-ı ʿarabîdür ve derler ki samg-ı ʿarabî ve samg-ı [19] bâdâmdur.

Küsel: Yabân almasıdur. Tüffâh-ı berrî deyü te bâbında zikr olınmışdur.

Kesr ve Kesm: [20] Hurmâ beynisidür. Cim bâbında cümmârü’n-nahl deyü zikr 
olınmışdur.

Kusâh: Sâhib-i Câmiʿ kavli [21] üzere bezrü’l-cırcîrdür. Be bâbında bezrü’l-cırcîr 
deyü zikr olınmışdur.

Kesîrü’l-ercel: Besfâyicdür. [22] Be bâbında besfâyic deyü zikr olınmışdur.

Kesîrü’l-asdâʿ :Sinirlü yaprakdur. Lisânü’l-hamel [23] deyü lâm bâbında zikr 
olınur.

Kesîrü’r-reʾs: İbrâhîm dikeni derler, ʿArabda şevke-i ibrâhîm dahı [24] derler ve 
karsaʿnâ dahı derler. Kaf  bâbında karsaʿnâ deyü zikr olındı ve pûlûkîmenî dedük-
leri [25] ot dahı bu isimle derler, Türkçe çok başlu derler. Pe bâbında pûlûkîmenî 
deyü zikr olınmışdur. [383a] [1]

Kesîrü’l-varak: Bin yaprak derler bir otdur. Mim bâbında muryâfilîn deyü zikr 
olınur. [2]

Kesîrü’r-rekeb: Bogumluca ot derler ve kesîrü’l-ʿukad derler ve Yûnânîler bûlû-
gânâtun derler.[3] Be bâbında bûlûgânâtun deyü zikr olınmışdur.

Güçle: Gücle büken derler. Gücle demek Hind lisânıdur.[4] Elif  bâbında ezârâkî 
deyü zikr olınmışdur, baʿzılar cevz-i mâsildür derler.

Kecûr: Yel otı [5]derler. Zurunbâd deyü ze bâbında zikr olınmışdur.
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Kühl-i zaʿferân: Zaʿferân sürmesidür [6] derler, mürekkebdür. Göz hıkkesine ve 
zulmetine ve seyelânına nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile. [7]

Kühl-i ısfahânî: İsmid derler. Elif  bâbında ismid deyü zikr olınmışdur.

Kühl-i fârisî: Anzurût [8] derler bir sarı acı otdur. Elif  bâbında anzurût deyü ve 
ʿayın bâbında ʿanzurût [9] deyü zikr olınmışdur.

Kühlü’s-sûdân: Çeşme-zen dedükleri taşdur. Te bâbında teşmîzec [10] deyü ve be 
bâbında beşmîzec ve çeşmîzec deyü zikr olınmışdur.

Kühl-i hûlân: Huzîz-i mekkî ve [11] hûlân-ı mekkî dahı derler. Hâ bâbında sanʿatı 
dahı zikr olınmışdur.

Kühl-i ʿafs: Mâzû sürmesidür. [12] Göz yaşını ve gicisini keser ve göz nûrın artırur, 
pîrlere muvâfıkdur.

Kühl-i şâdene-i magsûl:[13] Göze kuvvet verür ve nûrın artırur. Sanʿatı mahal-
linde görile.

Kühl-i kılîmiyâ: Gözün gicisin [14] ve dumanın giderür. Sanʿatı mahallinden 
görile.

Kühl-i bâselîkûn: Göz yaşın keser ve gözi [15] rûşen eder. Pîrlere muvâfıkdur. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Kühl-i tûtiyâ: Gözün rutûbetden [16] olan tonugın giderür. Sanʿatı mahallinden 
görile.

Kühl-i tûtiyâ-yı magsûl: Demʿayı menʿ eder. [17] Sanʿatı mürekkebâtda görile.

Kühl-i hurmâ: Hurmâ çekirdegi sürmesidür. Kirpik dökildügini menʿ [18] eder. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Kühl-i merkaşîşâ ve ismid: Göz nûrın ziyâde eder. Sanʿatı [19] mürekkebâtda 
görile.

Kühl-i esved: Demʿa katʿeder, gözün beyâzın giderür. Sanʿatı mahallinden [20] 
görile.

Kühl-i sâdec-i hindî: Gözün beyâzın giderür ve karhasın onıldur. Sanʿatı mü-
rekkebâtda [21] görile.

Kühl-i rûşenâyî: Zufra ve intişâre ve göze su indügine fâʾide ede. Sanʿatı [22] ma-
hallinden görile.

Kühl-i hurmâ-yı dîger: Kirpikleri dökilmekden menʿ eder ve dökilmiş kılı biti-
rür. [23] Sanʿatı mahallinden görile.
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Kühl-i sukûtü’l-hâcibîn: Kaş dökildügine fâʾide eder. Tafsîl [24] olmamak ile 
sanʿatı yazılmışdur. Meselâ kaşı dökilen kimesne kendü barmagını kaz yagına [25] 
bandurup bulaşdura ve andan sonra kalay yâhûd kurşun üzerine şol kadar [383b] 
[1] süre kim barmagı kapkara ola ve ol dökilen kaş yerine süre, kılları bite ve [2] 
gözine zeyt yagı çeke.

Kühl-i sabr-ı sukûtrî: Göz kapagında issilik ile şiş [3] olsa Muhammed Zekeriyyâ 
kavlince nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Kühl-i şaʿrü’l-mütekallib: Muhammed [4] Zekeriyyâ kavli üzere göz kapagı 
kalın olsa yanmış rutûbetden olur, kan [5] ve dimâg imtilâsından olur, bu müşkil 
ʿilâcdur. Bu sürmeyi çeke, nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden [6] görile.

Kühlü’l-ecfân: Muhammed Zekeriyyâ kavli üzere demʿa, sâʾir agrılara müfîddür. 
Bu ʿillet [7] ekser kış günlerinde dimâgun yaşlıgından ve miʿdenün kurulıgından 
iʿtidâl [8] veremeyüp hâsıl olur yaʿnî orta yerdedür. Derd-mend göze ʿârız olur.
[9]Meşhûr meseldür ki at depişür eşek ölür derler. Ve pîrlerde dahı çok olur. [10] 
Cümle sovuk nesnelerden perhîz edeler ve taʿâmı az yiyeler ve bu sürmeyi gözine 
çeke. [11] Ve iki nevʿ sürmedür, mürekkebâtda iki nevʿ tahrîr olınur, birbiri ardınca 
sanʿatlarıyla [12] zikr olınur. Sonra bu zikr olınan sürmeyi çeke. Sanʿatı mahallinden 
görile.

Kühl-i tûtiyâ: Muhammed [13] Zekeriyyâ kavli üzere seyle ve cerebe ve zufreye ve 
ak düşen göze ve hıkkesine [14] nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Kühlü’l-kâfûrî: Göz agrılarına gâyet nâfiʿdür. [15] Ol dahı Muhammed Zekeriyyâ 
kavlidür. Sanʿatı mahallinden görile.

Kühlü’l-karha: Gözde yara ve sivilcü [16] bitmek ola ve agrısı ve harâreti ziyâde 
ola, bu kühl nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.[17]

Kühl-i vîrec: Muhammed Zekeriyyâ kavli üzere issi göz agrısına gâyet nâfiʿdür. 
Sanʿatı [18] mahallinden görile.

Kühl-i agber: Agber deyü elif  bâbında zikr olındı. Göz kapagına ve seyle [19] ve 
kurûhına muvâfıkdur. Sanʿatı mahallinden görile.

Kühlâ: Lügat-ı müşterekdür. Dört dürlü nesneye [20] derler. Evvelâ lisânü’s-sevre 
derler; ikinci lebsâna derler ki hardal-ı berrîdür, Türkçe kıcı derler; [21] üçünci şen-
câra derler ki eşek mârûlıdur; dördünci ʿ aynûna derler, mersîn yapragına [22] benzer 
bir incecik otdur.

Kühîlâ: Sıgır dilidür. Lisânü’s-sevr deyü zikr olınur.

Keder: Kâdî [23] derler. Bâb evvelinde zikr olınmışdur.
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Kürünb: Lahana envâʿına ıtlâk olınur Türkî; [24] ammâ çiçek lahanasına kunnebît 
derler, kafda zikr olınmışdur, Türkî; kelem Fârisî, Şîrâzî, [25] Türkî; kürünb Fârisî; 
kürâbî Süryânî; kürünbiyâ Rûmî; kurniyûs Yûnânî; lahana Rûmî; [384a] [1] pirâs-
sikâ lâhana mâpâ Rûmî; pırâssikâ Lâtîn; kuvâl Macar, Nemse; kôles İspânya; [2] 
kurûb Fırânca; terev bevver1770 ʿİbrî. Lahana dedükleri ot çok nevʿ olur. [3] Bir nevʿi 
baş lahanadur, yaprak yaprak dürilür, kürünb-i nabatî derler. Ve bir nevʿi siyâh [4] 
şekl ve neftî şekl olur, dürülmez, ana hûrî ve kara lahana derler, berrî nevʿindendür.
[5] Ve bir nevʿi kara lahana gibidür, dalları uzun uzun olur, ol nevʿinün yaprakları [6] 
hurde olur, dalları ile bişürürler, Rûmîler çûmte1771 derler, ana kürünb-i bahrî derler. 
[7] Ve bir nevʿine dahı kürünbü’l-mâ derler. Ve bir nevʿi dahı kunnebît dahı derler, 
Türkçe çiçek [8] lahanası derler, issi yerlerde olur. Mısır ve Kıbrûs ve Haleb’de dahı 
olur ve Sakız [9] cezîresinde çok ve aʿlâ olur, dülbend gibi beyâz ve hurmâ beynisi 
gibi bir gevrek[10] olur. Kaf  bâbında kunnebît deyü zikr olınmışdur. Geldük mak-
sûdumuz olan kürünb-i [11] nabatîye ki eger kürünb-i bôstânî derler, baş lahanadur. 
Tabîʿatı Yûhannâ kavli üzere [12] evvel derecede hâr ve ikinci derecede yâbisdür, 
baʿzılar evvelde hâr dediler ve baʿzılar yâbisdür [13] dediler. Lahana baʿzı vilâyetde 
tabîʿatı gayrı nevʿ olur, baʿzı vilâyetlerde galîz ve hâr u [14] yâbis olur. Ve yazın biten 
lahana yaramazdur, ekser sovuk ve yaylak yerlerde böyledür. [15] Ve baʿzı sevâhilde 
tabîʿatı bârid ü yâbis olur, Râzî’nün dahı kavli böyledür. Fakîr [16] bir defʿa bir hâzık 
hekîm gördüm, oglum hasta idi, lahana yedürdi, feryâd eyledüm. Bu vilâyetün [17] 
tabîʿatı gayrıdur, elem çekme dedi. Çok muʿâraza eyledüm, Lâtînlere Firengistân’a 
haber gönderdi, [18] Efrenci ve Türkî ve ʿArabî ve İbni Baytâr ve Râzî’den vâfir 
akvâl getürüp cevâbın isbât [19] eyledi. Lahana munzıc ve müleyyindür, çıbanları 
onıldur. Eger dallarınun külüni her kanda ekseler [20] gâyet kurudıcıdur. Yumurda 
agıyla âteş yanugına dahı kosalar akar ve yaramaz nesnelerin [21] teskîn eder ve pâk 
eder ve eski öksürüge dahı nâfiʿdür. Eger tabîhini mafâsıla ve nıkrîse [22] ursalar 
fâʾide eder. Eger ʿusâresin birkaç defʿa şarâbla içseler talakı giderür. Eger [23] zâc ve 
sirke ile karışdurup cerebe ve barasa tılâ olınsa muvâfıkdur. Eger yeseler veyâhûd 
[24] suyın içseler âvâzı sâfî edüp levni aʿlâ eder ve raʿşe ʿilletine ʿazîm nefʿi vardur. 
[25] Ve eger lahana merakını artık içseler ve yeseler arka agrısına ki halk galat edüp 
kûlunc derler [384b] [1] ve diz agrısına dahı nâfiʿdür. Eger biri biri üstine iki defʿa 
içseler tabʿı sürer. Ve eger [2] ʿusâresin şarâbla cânavarlar ısırdugına ve kuduz it 
taladugına içürseler nâfiʾdür. [3] Eger ʿusâresin suʿût eyleseler başı ve dimâgı tenkıye 
eder ve pâk eder. Ve ehl-i meclis şarâbla,[4] şarâb içerken lahana yeseler geç serhoş 
olalar. Ammâ bundan çok idmân eylemeyeler, [5] zîrâ müvellid-i mirre-i sevdâ-yı ʿa-

1770 N. تروبّور
1771 N. چومته
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kerdür yaʿnî galîz kan tevellüd edüp yanup sevdâ olur. [6] Eger semüz otla veyâhûd 
bâdâm yagı veyâ sîsâm yagıyla bişürseler zararı az olur. [7] Miʿdeye dahı ziyânı 
vardur ve göz karanulıgı getürür derler. Ve baʿzı kimesnelerün gözi kuru [8] şekl 
olup yübûseti az ola, ana ziyâde zarardur. Ammâ şol kimesnenün gözi [9] rutûbetlü 
ola yaʿnî gözi yaşlu ola, ana zarar etmez, İhtiyârât kavli üzere belki [10] fâʾide eder. 
Ve’l-hâsıl lahana sevdâvî mizâca ve devâlî ve dâʾü’l-fîl olanlara yaʿnî baldırı [11] 
yogun marazı ola ve seretâna ve bevâsîr ashâbına yedürmeyeler ve mahrûrî mizâca 
çok [12] muvâfık degildür. Eger yedürseler üstine yâ şarâb yâ müselles yâhûd ana 
benzer eşribe [13] içmek gerekdür. Ammâ sovuk mizâclulara hardal ve sarmısak 
ile yiyeler ve lahananun suyın [14] evvel içeler sonra yapragın yiyeler. Lahananun 
yapragın sevîk ile sahk edüp cümle [15] şişlere ursalar nâfiʿdür, meselâ balgamî şiş 
ve humre ve şirâ ki kurdaşeni derler, [16] cümlesine nâfiʿdür. Takvîmü’l-Edviye kavli 
üzere boy otıyla nıkrîs üzerine yaku olınsa [17] nâfiʿdür. Ve ʿusâresini betmez ile tala-
kı ve yerakânı olanlara içüreler. Eger bişürüp sirke [18] ve yagıla bogaz agrılarından 
hunnâka yaku olınsa nâfiʿdür. Ve lahana yeseler uyhuyı çok [19] getürür ve hunnâka, 
ʿusâresin şîrlûgan yagıyla bogazda gargara edeler, münâsibdür. [20] Fûles kavli üzere 
yumurda beyâzıyla âteş yanugına koyalar. İbni Baytâr kavli üzere [21] azacık bişürüp 
yeseler ishâl eder ammâ çok bişürüp, belki iki suyıla bişürüp [22] yeseler kabz eder. 
Ammâ az yeseler göz zaʿfına ve baş ditredügine ve humârı dahı zâʾil [23] eder, sidügi 
yüridür. Eger kökini sıkup gök sûsen kökiyle ve natrûnla içseler [24] ishâl eder. Eger 
ʿavratlar delüce unıyla yaʿnî bugday içinde bulınan bagla dedükleri habbecik [25] 
unıyla şâf  gibi götürseler hayzı yüride. Eger yapragını tuz ile başa ursalar dökilen 
[385a] [1] kılları ıslâh eder. Eger lahana çiçegini ʿavratlar şâf  gibi götürseler oglanı 
öldüre [2] ve çıkara. Ve tohmını yeseler kurtları öldüre ve çıkara. Eger iki defʿa bişü-
rüp yeseler [3] bagırsaklar zahmetine fâʾide eder. Eger suyıyla başını yusalar agrısın 
gidere. Ve az yeseler [4] göze fâʾidesi vardur ammâ çok idmân eyleseler göze ziyânı 
vardur. Ve bedeni ishâl eder [5] ve mâlîhûlyâsı ve bevâsîri olanlar çok yemeyeler, 
cimâʿa dahı ziyân eder. Lahanayı bişürüp [6] sirke ve zeyt ile yeseler ki menîyi ziyâde 
eder, bevli yüridür. Eger semüz tavuk ile bişürüp [7] ve yeseler nezleleri ve gögüs 
zahmetini gidere ve istiskâya dahı fâʾide eder. Takvîmü’l-Edviye [8] kavli üzere mik-
dâr-ı şerbeti bi-kadri’l-mizâcdur. Çok göze zulmet getürür ammâ çok yag ıslâh [9] 
eder. Bunun bedeli kunnebît yaʿnî kurnebît ki çiçek lahanasıdur.

Kürünb-i berrî ki sâhil-i [10] deryâda olur. Bunun tuʿmı acırakdur. Ve tabîʿatı 
bôstânî nevʿindendür, hârdur. Eger kökini kurıdup [11] ve dögüp iki dirhemini şarâb-
la içseler efʿâ yılan ısırdugına fâʾide eder, gâyet [12] nâfiʿdür.

Kürünb-i bahrî: Bu nevʿi hâric-i bedende istiʿmâl ederler, tılâlarda kullanurlar. 
Tuʿmı tuzlı [13] ve acırakdur. Ammâ tohmını yeseler sogulcanı ve namâz-bûrı taşra 
çıkarur.
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Kürünb-i bahrî: Sogulcan [14] otı derler. Fârisîde kürünb-i deryâyî derler. 
Deryâ içinde olur, hurde yapraklu deniz otlugıdur. [15] Kokusı agırdur, yeseler 
âdemi kusdurur ammâ oglancıklarun sogulcanına, hamîr ile azacık [16] bazlama 
veyâhûd lâlângîde gibi hamîr bişürüp yedürseler garâyibden sogulcan çıkarur, 
[17] mücerrebdür.

Kürünb: Nîlûferdür. Nun bâbında nîlûfer deyü zikr olınur.

Kerefs: Kereviz Türkî; kerefs [18] Fârisî; kerefsâ Süryânî; bâtrâhiyûn Rûmî; selînô 
Rûmî; ûdasâliyûn Yûnânî; [19] apyûm hôrtensî Lâtîn; batrasîlyum Mâcar, Nemse; 
persîl İspânya; persîl de hordîn [20] Fırânca; kârpâs ʿİbrî. Kerefs dedükleri ot çok 
nevʿ olur. Bu kerefse bôstânî [21] derler, bir nevʿine ehâmî1772 derler, bir nevʿine 
cebelî derler, bir nevʿine sahrî derler, bir nevʿine Kureyşî derler, [22] bir nevʿine 
maşrıkî derler, bir nevʿine Makedônî derler ki ol nevʿi maʿde-nüvâsdur ve baʿzılar 
maʿdenûsa [23] batrâsâliyûn derler. Ve suda olan kerefse kerefsü’l-mâʾî derler, sîr 
dahı derler, Türkçe [24] su kerdemesi ve su kerefsi derler ve cırcîrü’l-mâʾ derler ve 
İhtiyârât kavli üzere semeretü’l-ʿayn [25] dahı derler. Sin bâbında sîr deyü ve cim 
bâbında cîrcîrü’l-mâʾ deyü zikr olınmışdur. Ve cebelî kerefse [385b] [1] fatrâsâliyûn 
ve batrâsâliyûn derler. Ve berrî kerefse sümûrîyûn derler, ol dahı zikr [2] olınmışdur. 
Ammâ bu mahalde maksûdumuz olan kerefs-i bôstânînün [tabîʿatı] Huneyn kavli 
[3] üzere evvel derecede hâr ve ikinci derecede yâbisdür. İbni Mâseveyh kavli üzere 
[4] ikinci derece evvelinde hârdur ve ikinci derece ortasında yâbisdür. Rûfes kavli 
üzere [5] bôstânî kerefs ratbdur ve kerefsün köki yâbisdür, baʿzılar üçünci derece-
de hâr u [6] yâbisdür dediler. Câlînûs kavli üzere bôstânî kerefs sâʾir kerefslerden 
[7] miʿdeye yegdür, zîrâ lezîzdür. Hâssasındandur ki muhallil-i riyâhdur, bevli ve 
hayzı akıdur. Kerefsün [8] tohmı müfettih-i südde ve ciger ve talakdur ve miʿde 
ve ciger sovuklıgına nâfiʿdür ve agız râyihasın [9] hoş eder, rebve ve ʿırku’n-nisâya 
ve zîkü’n-nefese dahı müfîddür, etmek ile veyâhûd [10] sevîk ile zımâd edeler. Ve 
issi emcek veremlerine dahı muvâfıkdur ve gözün issi agrılarına [11] dahı nâfiʿdür. 
Eger kökiyle bişürüp suyını agulu otlar yemiş kimesnelere içürseler nefʿ [12] verür ve 
kusdurmaga yardım eder ve tabʿı tutar. Tohmınun idrârı hod dahı ziyâdedür, [13] 
cânavar sokmışlara ve mürdeseng içmişlere müfîddür. Filâhat-nâme sâhibi kavli [14] 
üzere kerefs er ve ʿavratun şehvetin ziyâde eder, anunçün hâmile ʿavratı çok [15] ke-
refs yemekden menʿ etmek gerekdür, şehvet ve bâhı arturur ve südi az eder. Câlînûs 
[16] ve İbni İshak kavli üzere bunı çok yiyen hâmile ʿavratun togan evlâdı bedeninde 
[17] yaramaz yaralar peydâ olup ve müteʿaffin yaralardan hazer gerekdür. Ve emzü-
ren ʿavrata [18] dahı çok kerefs vermeyeler zîrâ südi az kalur ve oglancık ahmak ve 
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zaʿîfü’l-ʿakl [19] olur. Kerefs yapragınun fiʿli tohmından ve kökinün fiʿli yapragından 
ziyâde [20] yüregi itlâf  eder. Eger yapragın eger kökin taʿâmdan evvel yemeyeler, 
taʿâmdan sonra yeseler [21] muvâfıkdur. ʿÎsâ İbni Mâse kavli üzere cigeri ve bögregi 
ve mesâneyi pâk eder ve süddelerin [22] açar ve riyâhların tahlîl eder ammâ miʿdeye 
nefh verür ve masrûʿa gâyet yaramazdur. Şerîf  [23] kavli üzere bunun hâssiyyeti 
oldur ki bunı dögüp ve sıkup ʿasel ile karışdurup [24] yeseler yan başı agrılarına 
nâfiʿdür. Ve tohmını ol kadar nebât ile dögüp ve sıgır yagıyla [25] cezb edüp üç gün 
yeseler cimâʿa ziyâde yardım edüp kuvvet verür, husûsan [386a] [1] gıdâsı horôs eti 
ola ve horôs husyesi ola. Eger ʿusâresin gül yagıyla ve sirke [2] ile hammâmda yedi 
gün pey-â-pey hıkkeye ve cerebe sürseler gâyet muvâfıkdur. Eger kerefsi mârûl [3] 
ile berâber yeseler gâyet muʿtedildür zîrâ mizâclar imtizâc üzeredür. Rûfes kavli 
üzere [4] eger ʿavrat kerefs yese rahimleri issi ve rutûbetlü olur. Taberî kavli üzere 
eger tâze [5] yapragını yeseler sovuk miʿde ve cigere muvâfıkdur ve bevl yolında olan 
taşları koparup [6] ve hamli ve meşîmeyi zahmetsiz çıkarur. Eger yapragınun suyını 
râziyâne yapragıyla içseler balgamî [7] isitmelere nâfiʿdür. Râzî kavli üzere ʿakreb-
den havf  edenlere kerefs yiyeler zîrâ [8] müfettih-i mecârîdür, ʿakrebün semmine tez 
yetişür, ibtâl eder. Berrî kerefs dâʾü’s-saʿlebe ve [9] sovukdan olan tırnak yaruklarına 
dahı nâfiʿdür. Ve kerefs-i rûmî ki kerefs-i makedônî [10] derler maʿdenûsdur, miʿde-
ye nâfiʿdür. Ve’l-hâsıl kerefsi sarʿı olanlara vermeyeler ammâ [11] kökinden masrûʿ 
boynında götürse sarʿdan emîn ola. Hâmile ʿavrata dahı ziyân [12] eder. Tohmınun 
mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür, ziyâdesi baş agrıdur ammâ mârul [13] veyâhûd gül 
maʿcûnı ve mastakî ıslâh eder. İbni Baytâr kavli üzere eger suyından on sekiz [14] 
dirhemin on iki gün berâber şeker ile ve berâber tatlu nâr suyıyla içseler be-gâyet 
bedene [15] fâʾidelüdür. Ve eger suyını şeker ile içseler susuzlıga fâʾide eder ve tuzlu 
balgamı giderür. [16] Ve eger tohmını içseler miʿdede ve bagırsakda olan yelleri 
tagıdur ve agrıların sâkin eder [17] ve taralmaga ve ishâle fâʾide eder. Ve bir nevʿ 
kerefs olur, tohmı ve çiçegi kabkara olur, [18] sidük tamladugına fâʾide eder ve dahı 
yapragını tuz ile perverde edüp yeseler kabz [19] eder. Eger kerefs kökini ʿavratlar 
şâf  gibi götürseler oglanın düşüreler. Ve kerefs [20] şarâbı iştihâ getürür ve sidük 
tutıldugına fâʾide eder. Bunun şarâbı budur ki [21] yetmiş dirhem kerefs kökini bir 
küp yeni şîre içine koyup bir yaglu bez ile [22] bıragalar, üç aydan sonra alup içeler. 
Kerefsün cigere ve miʿdeye ziyânı vardur, illâ [23] ʿasel ıslâh eder.

Kerefsü’l-berrî: Yabân kerefsidür Türkî; es-sâles ʿArabî; kerefs-i deştî [24] Fârisî; 
selînô vînô Rûmî; abayk1773 Mâcar, Nemse; persîl de agvâ Efrencî ve İspânya. [25] 
Bu nevʿ kerefs sidük tutıldugına eger yapragı ve eger tohmı ve eger köki fi’l-cümle 
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muvâfıkdur. Ve agulu [386b] [1] cânavarlar ve ʿakreb sokdugına ve zehirlü otlar 
zararın defʿ etmekde gayrı kerefsden [2] yegdür ve öksürüge ve sovuk ʿilletlere ve 
miʿde ve ciger sovuklıgına müfîddür.

Kürrâs: Pırasa derler [3] Türkî; gendenâ Fârisî; ʿattârâ1774 Süryânî; kaflûtâ Rûmî; 
fıresyâ Yûnânî; pırâseye [4] Rûmî; pôrrum kâpîtâtum Lâtîn; lâvk Mâcar, Nemse; 
pûverrô İspânya; pûvarâv Fırânca;[5] kürrâsiyâ Süryânî; kıreşâ kerpîyîn1775 ʿİbrî; 
kürrâsü’l-mâʾide ʿArabî. Büyük yapraklu olana [6] Şâmî ve küçük yaprakluya Na-
batî derler. Ammâ pırasa dedükleri birkaç cins olur, Şâmî [7] ve Nabatî ve berrî 
ve cebelîsi vardur. Bôstânîsine Şâmî derler ve kuflût dahı derler. Ve Nabatîsi [8] 
cümlesinden yegdür, yine bôstânîdür. Ve cebelîsine farâsiyûn derler, fe bâbında 
tafsil [9] olınmışdur. Ve berrî kürrâsa kürrâsü’l-germ derler, derâkûkî1776 pırasa ile 
sarmısak mâbeyninde [10] mutavassıtândur ve tabîʿatı dahı kürrâsun cümlesinden 
hârdur, dördüncide ve üçünci derecede [11] yâbisdür. Ve kürrâs-ı nabatîye kürrâ-
sü’l-mâʾide derler, bunun harâfeti Şâmîden ziyâdedür [12] ve kabzı andan eksikdür. 
Ve kürrâs-ı şâmî ki kuflût derler, harâreti ve yübûseti Nabatîden [13] azdur ve ʿataşı 
dahı az getürür. Bu nevʿün eger harâreti ve eger ʿataşı sogandan bile [14] azdur ve 
cirmi ammâ galîzdür, geç hazm olur. Nabatî pırasanun tabîʿatı üçünci derecede [15] 
hâr u yâbisdür, baʿzılar yalınuz hâr demişler ve ikincide yâbis dediler. Ve kürrâs-ı 
şâmînün [16] tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Eger summâk ile sigillere ve 
yaramaz yaralara ursalar [17] giderür. Ve köki kûlunca nefʿ verür ve bevli akıdur 
ve munzıcdur ve hayzı akıdur. Ammâ yaramaz keymûs [18] getürür ve zulmet-ı 
ʿayna ve dahı mesâneye ziyân eder ve miʿdeye dahı muvâfık degildür, illâ [19] rîbâs 
ve tûrunc rubbları ıslâh eder. Eger yapragını dögüp ve berâberi deryâ suyıyla [20] 
kaynadup ʿavrat suyına otursa rahmün rutûbetine ve inzimamına dahı nefʿ verür. 
[21] Eger arpa suyıyla bişürüp içseler gögüsden ve cigerden fezalâtı çıkarur. Kürrâs-ı 
nabatînün [22] suyına dögilmiş günlük ve sirke karışdursalar ruʿâfı ve sâʾir kanları 
dahı keser. [23] Ve kürrâs cimâʿ şehvetin tahrîk eder. Bunı çok yeseler göze karanulık 
getürür ve miʿdeye [24] muvâfık degildür ve baş agrıdur ve yaramaz buhâr verür. 
Muslihi oldur ki suyıla kaynadalar ve andan [25] sonra sovuk suyıla yuyalar ve yag 
ve sirke ve tuz ile terbiye edeler. Bişmiş pırasa [387a] [1] her-bâr bevâsîre gâyet nâ-
fiʿdür. Ve dahı pırasayı bişürüp hamîre bulayup tâbede [2] balık bişürür gibi bişürüp 
ve üzerine sogan veyâhûd sarmısak ve fülfül koyalar, [3] yiyeler. Ve eger bişmişi agu-
lu efʿâ ve gayrı yılanlar sokdugına yaku eyleseler muvâfıkdur. Ve [4] eger suyını sirke 
ile kulaga gül yagıyla tamzursalar kurtların çıkarur ve rutûbetden [5] olan bevâsîre 
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yaku eyleseler nâfiʿdür. Ve’l-hâsıl pırasa balgamdan olan ciger süddelerin açar [6] ve 
taʿâma iştihâ getürür, bâha kuvvet verür ammâ hâr mizâca muvâfık degildür. Çok 
yeseler [7] göz ve baş agrılarından ve dimâg imtilâsından ve diş dipleri fesâdı ʿârız [8] 
olmadan havf  olınur. Ve pırasa köki dedügimüz pırasanun kökidür, yohsa kökinde 
[9] olan saçakları degildür. Kurudup ʿusâresin hasek-dâne ile veyâ sîsâm yagıyla 
[10] bişürüp içseler veyâhûd hukne eyleseler kûlunc-ı balgamîye nâfiʿdür. Ve pırasa 
arkaya ve bele [11] kuvvet verür, anunçün bâha fâʾide eder ve belki ʿınnîn ʿilletini 
tedrîc ile gidere. Ve ekşi gegirmege [12] fâʾide eder. Ve kurı pırasanun ʿusâresi kan 
ishâl eder derler. Sâhib-i Takvîm [13] kavli üzere eger bunı gül yagıyla kulaga tam-
zursalar kulakdan kan aksa nâfiʿdür [14] ve sagırlıga ve agır işitmege muvâfıkdur. Ve 
göze sürme etseler gışâya nâfiʿdür ve kına ile [15] agız sivilcülerine nâfiʿdür. Nabatî 
pırasa suʿâl-i bâride ve ratbeye nâfiʿdür. Eger tuz ile yaramaz [16] yaralara ursalar 
ıslâh eder ve âteş yanugına dahı fâʾide eder ammâ dişlere zarar eder, [17] illâ yag ve 
sirke ıslâh eder. İbni Baytâr kavli üzere eger pırasa[yı] mersîn yemişi ile [18] yeseler 
kan tükürenlere fâʾide eder ve nefesi kavî ede ve ferah vere ve humârı gidere. [19]

Kürrâsü’l-germ: Dördünci derecede hâr ve üçincide yâbisdür. Henüz kürrâs 
sıfatında zikr olınmışdur. [20]

Kürrâsü’l-cebelî: Farâsiyûn deyü fe bâbında zikr olınmışdur.

Karîs: Lor penîridür. Lâm bâbında [21] lor deyü zikr olınur.

Germe-i muʿallaka: Sapârîna dedükleri kökdür, sâlsapârîne dahı derler. [22] 
Rûmîler ve cümle Efrencîler sârsâpârliye derler, İspânya lisânı üzere sâlsapâriliyûz 
[23] derler ve baʿzı tabîbler sârpârîna derler. Kökü uzun tamarlara benzer, gâhî kulaç 
kadar olur, [24] beyâz ve azacık siyâha mâʾil olur. Aʿlâsı agır olmak gerekdür ve 
kırduklarında içinde [25] gubâr gibi bir nesne çıka. Tabîʿatı ikinci derece ibtidâsında 
hâr u yâbisdür, baʿzılar evvel derecede [387b] [1] bârid ve ikincide yâbisdür dediler. 
Bu kök hâdis olmagla ʿArabî kitâblarında ve müfredât [2] ashâbı yazmamışlardur. 
Firenk marazınun mukaddemâtı vardur, ibtidâ her cânibden başlar,[3] yaramaz ya-
ramaz ʿalâmetler gösterüp çıbanlar ve kuvvetsizlik ve batiyyü’l-hareke gibilerdür, 
bilâ-zahmet [4] fâʾide eder ve rahm marazlarına ve tahlîl-i rîhe ve zükâma ve tes-
hîn-i miʿdeye, mutlakâ cemîʿ-i emrâz-ı bârideye [5] nâfiʿdür. Meselâ yaz günlerinde 
ve harîfün ibtidâsında istiʿmâl olınmak gerekdür. Sanʿatı [6] oldur ki bu kökden otuz 
dirhem alup, yuyup ve yarup hurde kırup [7] bir sırçalu kap içine koyup altı yüz 
dirhem su koyup agzını gil-i hikmet ile [8] kapayup bir mikdâr ısıdup yigirmi dört 
sâʿatden sonra âteşe koyup [9] sülüsi kalınca kaynadup andan süzüp evvelki gibi yaş-
lıga saklayalar. Baʿde ʿalîli [10] bir issi yerde döşek içine evvelki sudan yetmiş seksen 
dirhem mikdârın issice [11] bir sabâh bir ikindi zamânında içüreler. Her susadukça 
ikinci sudan bir mikdâr sovucak [12] içüreler, yine evvelki sudan altmış ve yetmiş 
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dirhem kadar içürüp ve susadukça sonrakı [13] sudan sovucak içe. On beş güne dek 
bu minvâl üzere içmek gerekdür. Gıdâsı [14] kird kebâb-ı piliç ve kurı meyvelerdür. 
Ve gâyet sovuk sudan ve havâdan hazer [15] gerekdür ve bu esnâda iki üç haftadan 
sonra tenkıye gerekdür. Ve baʿzılar firenk marazına bundan [16] baʿzı şerbet ederler. 
Meselâ yine perhîz etdüreler ve havâ dokınmaz yere korlar ve ol şarâbı [17] böyle 
ederler ki sapârînanun otuz dirhemine gâyâkûdan kırk dirhem katarlar. Gâyâkû [18] 
dedüklerine ʿArabda haşebü’l-velî derler, zikr olınmışdur. Türkçe yenidünyâ agacı 
derler, Efrencîler ve [19] Rûmîler lînû sântû derler yaʿnî bir velînün agacıdur derler, 
şecer-i evliyâ ve haşebü’l-velî [20] gibi. Eyle olsa bu zikr etdügimiz iki cins otuz ʿaded 
çekirdeksiz ʿunnâb igdesi [21] ve yigirmi ʿaded sibistân katalar ve beş dirhem lisâ-
nü’s-sevr çiçegi ve benefşe çiçegi katalar [22] ve üç dirhem arpa bin yüz dirhem suyla 
âteşe koyup sülüsi kalınca kaynadup [23] süzeler, vakt-ı hâcetde issice benefşe şarâbı 
ile içüreler, firenk marazına ve mutlakâ [24] emrâz-ı bârideye nâfiʿdür, perhîz edeler.

Kerâs: Yırtıcılar otıdur derler bir agaçdur. Uzun [25] ve yumşak budakları olur, 
kırsalar südi akar. Baʿzılar bir otdur derler. Eger bunun suyından [388a] [1] yâhûd 
südinden alup ziyâdece zeyt yagıyla şôrbâ eyleyüp içseler kuvvetle kusdura. [2] 
Ve kuduz it taladugına ve cüzâma ve mâlîhûlyâya ve dahı bunun gibilere gâyet 
nâfiʿdür. [3]

Kerâkî: Turna kuşıdur Türkî; külenk Fârisî; kerkâ1777 Süryânî; yîlânî Rûmî; 
bîkûn[4] Yûnânî; ayâroneyû Rûmî; ibâr ve ebû ʿisâ ve ebû naʿîm ve ebû’l-haytem 
künyetleridür; gurnûk [5] ʿArabî. Aʿlâsı sayd olınmış olmakdur, evde besledükleri 
eyü degildür. Yûhannâ kavli üzere [6] hâr u yâbisdür, Beyâvuk kavli üzere bârid 
ü yâbisdür. Ashâb-ı riyâzete ve ashâb-ı kedde [7] muslihdür ve sûʾ-i istimrâsı dahı 
vardur. İssi otlar ile bişürüp yiyeler ve üzerine [8] sükkerî veyâhûd ʿaselî helvâlar yi-
yeler, zîrâ galîz kan tevellüd eder. Eti sinirsekdür [9] ve galîzdür. Bârî bogazladukdan 
sonra yaz güni ise bir gün, kış güni ise [10] üç gün bayad ola ve ayagına taş asalar. 
Ve eger ödini ve beynisini zanbak yagıyla [11] karışdursalar ve buruna azacık suʿût 
eyleseler elbette nisyânı giderür. Eger yalınuz [12] ödini göze sürme eyleseler gözden 
perdesin giderür. Ve eger ödini çügündür suyıyla [13] lakve olanun burnına tamzur-
salar gidere. Ve hâyaların tuzlayup ve kurıdup [14] keler bokıyla ve deniz köpügiyle 
ve şekerle berâber göze sürme eyleseler çiçekden olan aklıgı [15] ve ziyâde eti gidere. 
Ve eger iç yagıyla ve ʿunsul sirkesiyle talaklulara birkaç gün içürseler [16] giderür. Ve 
eger ödini merzencûş yagıyla sâhib-i lakvenün muhâlif  burnına tamzurup [17] yedi 
gün koz yagıyla berâber dürtseler şifâ bula.

Kursuf: Penbedür. Kaf  bâbında kutn [18] deyü zikr olınmışdur.

1777 N. كركا
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Kürünbiyye: Lahana kalyesidür. Aʿlâsı semüz tavuk veyâhûd tavuk [19] yagıyla 
bişürdüklerinde lahanayı et kıyar gibi kıymak gerekdür. Tabîʿatı hârdur, az cilâsı 
vardur. [20] Tabʿı mülâyim eder, siniri ve humârı az eder ammâ bedeni kurıdur, 
basarı zaʿîf  eder belki [21] sevdâ tevellüd etdürür. Ol ecilden yâ semiz et veyâ semiz 
tavuk veyâ çok yagıla ıslâh ederler. [22]

Kerâvyâ: Tatluca ot Türkî; geyik zîresi Türkî; kirmân kemmûnı dahı derler Türkî; 
kerevye [23] Şîrâzî; bâdyân Fârisî; kerâvînâ Süryânî; kerâvî Süryânî; kâdirûnî Rûmî; 
[24] arhîmûn Yûnânî; aglîkânsûr1778 Rûmî; kurunbâd ve kurunkâr ve nikra ʿArabî; 
akârvâ1779 Yûnânî; zîre-i [25] rûmî ʿArabî; kâraviyâ ve kârâ Muhammed Temîmî, 
kavl-i Yûnânî; kârves Rûmî; kârûm Lâtîn; mâtûmek1780 [388b] [1] Mâcar, Nem-
se; alkâravân İspânya; kârvî Fırânca. Tatluca otun kuvveti enîsûna karîbdür [2] ve 
miʿdeye kemmûndan yegdür. Tabîʿatı Câlînûs kavli üzere üçünci derecede hâr u 
yâbisdür, [3] baʿzılar ikincide hâr u yâbisdür dediler. Aʿlâsı bôstânî olmakdur. Yelleri 
tagıdur, taʿâmı hazm [4] etdürür, bevli akıdur, sogulcanı ve habbü’l-karʿı çıkarur, 
miʿdeye kuvvet verür, tabʿı tutar [5] ve lezc-i ahlâtdan olan hafakâna müfîddür ve 
bagırsak agrısına dahı fâʾide eder. Ve eger her gün [6] iki dirhemini aç karnına agza 
alup çigneyüp yutsalar zîkü’n-nefese nâfiʿdür ve nefh-i miʿdeye [7] ve bögrek ve 
mesâneye dahı müfîddür, miʿde agrısın dahı zâʾil eder. Eger her gün yeseler miʿde [8] 
balgamını arıda. Câlînûs kavli üzere bagırsak süddesine nâfiʿdür, eger baʿzı gıdâyla 
etmek [9] gibilere katup yeseler bedene kuvvet verür ve semürdür, illâ öykene ziyân 
eder derler ammâ saʿter-i berrî [10] ıslâh eder. Fûles kavli üzere eger bunı baʿzı gıdâyla 
yeseler bagırsakda ʿârız [11] olan süddeyi açar. Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. 
Ziyâdesi gögsi ve öykeni irhâ [12] eder, illâ saʿter-i berrî ve saʿter-i fârisî ıslâh eder. 
Bunun bedeli yarım kadarı kemmûn-ı nabatî ve yarım [13] kadarı dahı enîsûndur.

Kerkerhin:ʿÂkırkarhâdur. ʿAyın bâbında ʿâkırkarhâ deyü zikr olınmışdur. [14]

Kerm: Bag ve asma agacıdur Türkî; dıraht-ı engûr Fârisî; rez Şîrâzî; çûb-ı mîve 
ve [15] çûb-ı engûr Fârisî ve Isfahânî; kebîtâ hamrâ1781 Süryânî; fîllamî Rûmî; ûb-
sâtiyûn Yûnânî; [16] anbelôs Rûmî; vitîs vinîfera Lâtîn; vaynûb Mâcar, Nemse; 
viynâ Fırânca; kerem ʿİbrî. [17] Üzüm agacınun tâzesinün tabîʿatı Râzî kavli üzere 
bârid ü yâbisdür. Eger yapragın [18] ve iplik gibi filis tellerin sahk edüp başa ursalar 
sudâʿı giderür. Ve suyın içseler [19] bagırsak yaralarına fâʾide eder. Eger bahârda 
asmadan su çıkup zamk gibi olan püsini [20] şarâbla içseler mesâne taşların kırar ve 

1778 N. اغليقانسر
1779 N. اقاروا
1780 N. ماتومك
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demregüye ve çıbansız uyuza fâʾide eder, [21] ammâ evvel natrûn ile muhkem yuya-
lar, andan süzeler. Ve bunun püsini zeyt ile sürseler [22] tez kıl bitüre. Ve tâze kökini 
yaʿnî filisi mukavvî-yi miʿdedür ammâ bogazı kurıdur, illâ kesîrâ [23] ve samg-ı ʿarabî 
ıslâh eder. Eger bunun yapragını içseler kan tükürenlere nâfiʿdür. Ve ʿusâresi [24] ve 
yapragı miʿde agrısına ve harâretine ve zûsentâriyâya ve ishâle nâfiʿdür. Ve bunun 
[25] çiçegine ʿArabda zehretü’l-kerm derler, Fârisîde şükûfe-i dıraht-ı engûr derler 
ve cümle Efrencîler [389a] [1] ve Lâtîn ve Rûmîler enânse1782 derler ve Mâcar 
ve Nemseler vayldereyn1783 derler ve ʿİbrîler yeffîn perâh [2] kerem derler. Tabîʿatı 
bârid ü yâbisdür. Koklasalar baş agrısına ve güneş harâretine [3] nâfiʿdür ve kan 
tükürenlere ve miʿdeye gâyet nâfiʿdür ve bagırsak yarasına [4] ve miʿde sancusına 
ve bögrek ve mesâne taşına ziyâde nâfiʿdür. Eger filisi ile [5] maʿân sirkede turşî 
eyleseler taʿâm iştihâsın getürür.

Kerm-i berrî: Yabân asmasıdur, [6] baʿzılar fâşerâdur derler. Eger yemişi şişlü 
yaralara ursalar şişlerin menʿ [7] eder. Ve tellerini ve yapragını başa yaku eyleseler 
harâretlü baş agrısın giderür. Eger [8] kökini şarâbla içürseler taşları kırar. Ve İbni 
Baytâr kavli üzere kerm-i berrî yaʿnî [9] yabân asması üzüm çubugına benzer, ye-
mişi it üzümine benzer. Ve çubugınun kabugı [10] kurı olur ve çiçegi dahı kızıl olur. 
Eger kökini suyıla bişürüp suyın içseler [11] sarı suyı ishâl eder. Eger mecnûnlara 
içürseler fâʾide ede. Eger salkımların çıgıda [12] dürtseler fâʾide eder. Ve çiçegin 
içseler miʿdeyi eyü ede ve bevli yüride ve kan tükürenlere [13] nâfiʿdür. Ve sirke ve 
gül yagıyla başa sürseler sudâʿı giderür. Eger yaşını şişlere [14] ursalar tahlîl eder 
ve cerâhatlara ursalar şişirmeye. Eger sahk olınmışını ʿasel ve zaʿferân [15] ve gül 
yagıyla ve mürr ile karışdurup çıbanlu uyuza ve yaramaz yaralara ve fercde olan 
[16] yaramaz çıbanlara ursalar fâʾide ede. Eger kan kesecek şâflara katsalar kanı 
kese. [17] Eger un ile ve şarâbla göze ursalar inen mâddeleri kese. Eger bunı yakup 
[18] ve bir bez içine koyup göze ursalar göz agrısın gidere. Eger kurulgana ʿasel ile 
[19] ursalar ve dahı kanı akan dişlere ursalar fâʾide eder. Ve eger bunun şarâbın [20] 
sâʾir şarâblarla eşribe gibi edüp dahı içseler miʿde ve bagırsaga gâyet ile [21] nâfiʿdür.

Kersene: Burçak derler Türkî; güşne Türkî; kisnek Şîrâzî; kersene [22] Fârisî; keşnî1784 
Süryânî; bâʿyûnes Rûmî; avrônos Yûnânî; avrôbô Rûmî; [23] arvûs Lâtîn; arves Mâ-
car, Nemse; berûv İspânya; ers1785 Fırânca; kârşina [24] ʿİbrî; kelûl Fârisî. Burçak de-
dükleri dâne mâşa ve mercimege benzer, çift öküzlerine [25] yem ederler, maʿrûfdur. 

1782 N. انانثه
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Aʿlâsı beyâza mâʾil ola ve içi kızıl ve Mısrî ve Şâmî olmakdur. Mesîh [389b] [1] kavli 
üzere evvel derecede hâr ve ikinci derecede yâbisdür. Baʿzılar ikincide hâr ve üçin-
cide [2] yâbisdür dediler, cilâsı ve nefhi vardur. Cigeri rutûbât-ı galîzeden pâk eder ve 
behaka ve kelefe [3] ve eserlerine sürseler ve yaku eyleseler nâfiʿdür. Eger şarâbla efʿâ 
ısırdugına ve kuduz [4] it ısırdugına ve İhtiyârât kavli üzere sâʾim yaʿnî oruçlu âdem 
ısırdugına gâyet [5] nefʿi vardur. Eger sirke ile afsentîn ile ʿakreb sokdugına yaku 
olınsa fâʾide verür. [6] Eger bunı bişürüp sovukdan olan yaruklara ursalar giderür ve 
giciyik ʿilletine dahı fâʾide [7] eder. Ve ʿasel ve zerâvend-i müdahrec ile karışdurup diş 
diplerine ursalar etini [8] bitüre. Müʾellif  kavli üzere eger sûsen köki ve zerâvend-i 
müdahrec ve günlük ve iki [9] kardaş kanını karışdurup ʿasel sirkesiyle diş diplerinün 
yenmiş [10] etlerine tekrâr ursalar elbette etini bitürür. Ve eger purçagı kavurup ve 
dögüp ʿasel [11] ile karışdurup dört dirhemini yeseler arık kişilere muvâfıkdur. Eger 
sirke [12] yâhûd şîrûgan ile yeseler ʿ usrü’l-bevle nâfiʿdür ve zahîre ve sancuya ve ishâle 
nâfiʿdür. [13] Ve bunun unını emcekde ve bedende olan berk şişlere ursalar mülâyim 
eder ve nâr-ı fârisiyyeye [14] dahı muvâfıkdur ve nâfiʿdür. Bunun mukaşşerini böyle 
ederler ki suyıla ısladup ve azacık [15] âteşe koyalar, andan çıkarup kabugını gidereler, 
mukaşşer kala, andan kurıdup degirmene [16] çekeler. Bunun mikdâr-ı şerbeti iki 
dirhemden üç dirheme varıncadur. Ziyâdesi kan tebevvül [17] etdürür, ammâ gülâb 
ve arpa ıslâh eder ve gil-i ermenî ve kâknec dahı ıslâh eder. Câlînûs ve Takvîmü’l- [18] 
Edviye kavli üzere balgamî ʿilletlere ve bevâsîre dahı nâfiʿdür ammâ kaymak ile 
yumurda sarusıyla [19] karışdurup makʿada yaku eyleyeler. Dîskûrîdûs kavli üzere 
hayzı yüride [20] ve oglanı düşürür, öyken ve gögsi yaramaz ahlâtdan pâk eder, eski 
öksürüge dahı müfîddür. [21] Fûles kavli üzere kan tükürenlere ve et kesügine ve rebve 
nâfiʿdür. Bunun zararın [22] Sâhib-i Takvîm kavli üzere kestâne ıslâh eder. Bunun 
bedeli iki kendü kadar bögrülce [23] ve kendü kadar mâş-ı rûmîdür.

Kermetü’l-beyzâ: Ak sarmaşıkdur, bin kulaç derler. Yabân asması [24] nevʿidür, 
hezâr-ceşân dahı derler. Fe bâbında fâşerâ deyü zikr olınmışdur.

Kermetü’s-sevdâ: [25] Kara yemişlü sarmaşıkdur. Fâşiristîn deyü fe bâbında zikr 
olınmışdur.

Kerme-i şâyike: [390a] [1] Sarmaşık nevʿindendür, Endülîsler rebûle derler. Fe 
bâbında fuşâg deyü zikr olınmışdur.

Kersenek: [2] Kızıllıga mâʾil bir kökdür. Sünbülü’t-tîb gibi kokar, tuʿmı ekşice ve 
kekrecedür, azacık hafîfdür [3] ve bürûdeti vardur.

Kerniyûn1786: Eşek kulagı derler. Kaf  bâbında kantûrun deyü zikr olınmışdur.[4]

1786 N. كرنيون
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Kerker: Küçük sanavber ki kazm-ı kureyş derler, Şîrâzîler kâc derler. İhtiyârât 
kavli üzere[5] tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. Felc ʿ illetine ve sinir agrılarına 
muvâfıkdur.

Kirm-dâne: [6] Yabân kettânınun tohmıdur. Otına mesnân derler, mim bâbında 
zikr olınur. Çok ihtilâf  etmişler. [7] İhtiyârât kavli üzere bir siyâh ve kuvvetlü habdur, 
alacası vardur, mâhûdâne cinsindendür, [8] girdmâne dahı derler ve cirmdânık ve 
cirdbânık dahı derler, Süryânîler dahı girdmâne derler, Rûmîler [9] hînâdînô derler, 
Yûnânîler kîmûş derler. Dîskûrîdûs kavli üzere tabîʿatı gâyetde [10] hârdur. Gâfıkî 
kavli üzere buna mesnân agacı derler ammâ baʿzılar ısırgan otı demişler, [11] ammâ 
hilâfdur. Ve müʾellif  bu tohm mâzeryûn nevʿindendür der, dizleri kızardur ve sarı 
suyı [12] ve mirreyi ishâl eder der. Râzî kavli üzere mukayyîʾdür, yelmeşik ahlâtı ve 
balgamı ve sevdâyı [13] ishâl eder ve ahşâ-yı bâridenün süddelerine dahı nâfiʿdür. 
Mikdâr-ı şerbeti yarım [14] miskâldür. Ziyâde yeseler yâhûd iki dirhem kadar yeseler 
âdemi öldürür, yaramazdur. Yarım miskâlin [15] dahı verdüklerinde râvend-i çînî ve 
şeker ile vereler. Eger hatâen çok yeseler şişler getürür kim [16] âdemi helâk eder. 
Buna ʿilâc ferfiyûn ʿilâcı gibi gerekdür, ferfiyûnda zikr olınmışdur.

Kürûş: [17] İşkenbe ve ince bagırsakdur Türkî; şikenbe Fârisî; şikembe Fârisî ve 
Şîrâzî; istamkâ1787 [18] Süryânî; kilyâ Rûmî; simindûnis1788 Yûnânî; tirîpû Efrencî. 
İşkenbe ve bagırsak cümlesi [19] bir tabîʿatdadur. Ammâ kuşlarun ince bagırsagı 
yegdür ve koyunun dahı işkenbesi ve ince [20] bagırsagı aʿlâdur. Bukrât kavli üzere 
tabîʿatı bârid ve ʿasabiyyedür. Eger sezâbla bişürseler [21] tez hazm olur ve sirke ile 
dahı tez hazm olur ve kerefs saçup yeseler zararı az ola. [22] Ve balgamî mizâc ye-
meyeler, ʿusretü’l-hazm ve kalîletü’l-gıdâdur ve rediyyetü’l-keymûsdur. Çok yeseler 
devâl [23] marazı ihdâs eder, bu ʿillet baldırda yogun olmakdur. Ammâ hûlencân ve 
biber komak [24] gerekdür ve sezâb-ı bôstânî yaʿnî miʿde-nüvâs ve sirke ve sâʾir issi 
otlar koyalar. Eger [25] çok yeseler sonra cevârişât-ı müshil yiyeler.

Gerdenâc: Kül bastı dedükleri kömür üstinde [390b] [1] bişürdükleri et ve ta-
vukdur. Aʿlâsı latîf  tâze tavukdan edeler ve bâdem yagıyla yiyeler. [2] Tabîʿatı hâr 
u ratbdur. İssi miʿdeye ve ebdân-ı mütehalhılaya nâfiʿdür ve riyâzet sâhiblerine 
nâfiʿdür. [3] Zaʿîf  miʿdelüye zarar eder, illâ mey-puhtenîc ıslâh eder.

Kerâvyâ-yı fârisiyye ve kerâvyâ-yı [4] şâmiyye ve kerâvyâ-yı rûmiyye ve 
cebeliyye: Kurdamânâ deyü zikr olınmışdur.

Kerkemân: Yabân tırfılıdur. [5] Handakûkî deyü hâ bâbında zikr olınmışdur.

1787 N. اسطمكا
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Kerdîlen1789: Kasnı agacıdur, tardîlun derler. Sâsâliyûs [6] deyü sin bâbında zikr 
olınmışdur.

Kirûşü’l-ganem: Ferfiyûndur. Hâfızü’n-nahl ve hâfızü’l-etfâl [7] dahı derler. Fe 
bâbında ferfiyûn ve ferfîbûn deyü zikr olınmışdur.

Kerner1790: Baʿzılar kebere hıyârı [8] derler, büyük tohmı olur ammâ baʿîddür. 
Kıssâʾü’l-hımârdur deyü zikr olınmışdur.

Kerkerûhan: Bir terkîbdür. [9] Sükü’l-misk deyü sin bâbında zikr olınmışdur.

Kerg: Gergeden dedükleri yalınuz [10] boynuzlu hayvândur. Fârisîde dahı gergeden 
derler, Yûnânîler rîmâ derler, ʿArabda hımâr-ı hindî [11] derler, havs dahı derler. Bir 
boynuz olur. Fîlün ʿadûsıdur, boynuzına fîli geçürür [12] derler. Boynuzınun nefʿin 
karnü’l-gergeden deyü zikr olındı. Eger gergeden ve eger fîl yagıyla [13] bir kimesne 
yaglansa Mâlâ Yesiʿ kavli üzere muhabbetlü ola. Eger ödini buhûr eyleseler yelleri 
[14] tagıdur ve sihri bâtıl eder.

Kerkend: Yâkûta benzer bir taşdur. Ammâ âteşden kırılur. [15]

Kerkem: Zaʿferândur ammâ ihtilâfı katı çokdur. Zaʿferân deyü ze bâbında zikr 
olındı.

Gergedân: [16] Gergedân derler. Fîl cüsselü ve öküz hilkatlü bir hayvândur. Bunun 
menfaʿati ekser boynuzındadur. [17] Boynuzınun aşaga dibi ve yukarı ucı birdür, 
lâkin ortası çataldur. Bunun [18] boynuzınun hâssiyyeti kaf  bâbında karn-ı gergeden 
deyü zikr olınmışdur. Buna kerg [19] dahı derler. Henüz kerg deyü zikr olınmışdur.

Kervân: Kendü beyâz, burnı ve ayakları kızıl [20] Türkçe balıkçıl derler bir kuşdur. 
Fârisîde çûpîne derler. ʿAcâyib-i Mahlûkât kavli [21] üzere eti ve yagı bâhı ʿazîm 
tahrîk eder. Mâlâ Yesiʿ kavli üzere bunun etinün tabîʿatı [22] harâret ve yübûseti 
ziyâdedür. Taktîrü’l-bevle eti nâfiʿdür ve mesâneyi dahı kavî edüp [23] mesâne taşla-
rına nâfiʿdür. Ammâ mahrûrî mizâca muzırdur ve yâbis mizâclulara kezâlik zarar 
eder. [24]

Kürrâʿ: Paça Türkî; pâyçe Fârisî; deşîr Şîrâzî; kürâʿî Süryânî; pûtâriye Rûmî; [25] 
kürʿaliyâ1791 Yûnânî; podî Rûmî; pôdî cümle Efrencî. Paça dedükleri nesne her 
hayvânun mizâcına göredür. [391a] [1] Meselâ oglak ve kuzı paçaları zaʿîf  ve 
koyun ve keçi paçaları galîz ve su sıgırı [2] paçaları dahı galîz olur, ammâ erkec 
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paçası etlü ve nefâyis-i taʿâm olur. Ammâ İshak [3] kavli üzere muʿtedil hayvân 
paçası harâret ve bürûdetde muʿtedildür. Halk galîz [4] oldugından gâyet hâr kıyâs 
ederler. Sâhib-i kûlunc olanlar çok yemeyeler ammâ [5] öksürügi olanlar arpa keşki 
ile yeseler Takvîmü’l-Edviye kavli üzere müfîddür. Kâbil [6] ise aslâ sirke komayalar, 
eger bi’z-zarûrî sirke korlarsa şeker dahı koyalar, [7] zîrâ sirke muharrik-i suʿâldür. 
Ammâ sirke bunun tabîʿatını tebdîl eder, muʿtedil olur. [8] Eger kûlunc sâhibleri 
yerlerse zaʿferânlu yiyeler yâ zaʿferânlu masûs edeler. İbni [9] Mâseveyh kavli üzere 
issi öksürüge nâfiʿdür, husûsan arpa keşki ola. Gıdâsı [10] sâlih, hazmı aʿlâ, keymûsı 
raʿnâdur. Ve gayrı galîze-i lezci vardur yaʿnî yelmeşik [11] ammâ galîz degil demek-
dür, zîrâ buna delîl oldur ki hazmı serîʿdür. Mâsercûye kavli [12] üzere gıdâsı azdur 
ve tabîʿatı sürer zîrâ lüzûceti vardur. Yûhannâ kavli üzere lezci [13] oldugıyçün tabʿı 
sürer, keymûsı aʿlâdur ve fezalâtı azdur.

Küzbere: Kişnîc dedükleri [14] akça tohumdur Türkî; küsbere ʿArabî; kişnîz Fârisî; 
takıre ʿArabî, Fârisî; küzberînâ Süryânî; [15] kilyândrô Rûmî; kôriyândrô Rûmî; 
kôriyândarûm Lâtîn; [16] küzberâtâ1792 Süryânî; kôrîyûn Yûnânî; kûzberre ʿİbrî; 
kûlûtînî Süryânî; [17] kômûtes Yûnânî; kurûyûn Şeyh Dâvud. Türkçe bu ota kişnîş 
otı derler. [18] Aʿlâsı bôstânî ve yeni ve tolu ola. Bunun tabîʿatı hakkında müte-
kaddimîn çok ihtilâf  [19] etmişler. ʿÎsâ kavli üzere evvel derecede bârid ve ikinci 
derecede yâbisdür. Ammâ ihtilâf  [20] ve nizâʿ edenler İhtiyârât kavli üzere ratbdur 
ve evvel derece âhirinde tâ ikinci dereceye [21] varıncaya degin bâriddür ve ikinci 
derecede bârid ü yâbisdür, ammâ yübûseti üçüncidedür [22] demişler. Ammâ Bukrât 
bunun harâreti ve bürûdeti vardur der. Câlînûs suhûnete meyli [23] vardur ve ta-
bîʿatı kuvvet-i mütezâdde ile mürekkebdür der. Dîskûrîdûs ve Rûfes ve gayrılar [24] 
bârid derler, eger bürûdeti olmasa ʿusâresi ziyâde tebrîdi ile öldürüci olurdı der. [25] 
Ve Câlînûs eger issi olmayaydı hanâzîri tahlîl etmezdi der. Maʿlûm oldı ki bunun 
[391b] [1] fiʿlinde hâssiyyet vardur, cevher-i latîfdür. Eger bunı içseler harâreti 
tahlîl eder ve bürûdeti [2] bâkî kalur, zîrâ bürûdeti olmasa humreye şifâ vermezdi 
ve kabzı ve tahdîri dahı vardur. Eger [3] tâzesin agızda çigneseler sogan ve sarmısak 
râyihasın zâʾil eder. Eger ʿusâresin [4] ʿavrat südiyle şedîd zarbân ʿilletine ve sevîk ile 
humreye ve gallaya zımâd eyleseler [5] gâyet nâfiʿdür. Ve eger ʿasel ile veyâhûd siyâh 
üzüm veyâhûd gül yapragıyla karışdurup [6] issi şişlere ursalar ve şirâ ʿilletine yaʿnî 
kurdaşeni kızıllıgına ve hâya şişine [7] ve nâr-ı fârisîye yaku olınsa çok nefʿ verür. Ve 
eger bâkla unıyla hanâzîre ursalar giderür. [8] Eger sirke ve isfîdâc ve gül yapragıyla 
karışdurup issi, şedîd şişlere ursalar [9] nâfiʿdür ve miʿdeye kuvvet verür. Ve kurusını 
sevdâ ve balgamdan ve buhârından hâsıl olan [10] devvâra yaʿnî baş çegzinmegine 
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nâfiʿdür ve miʿdeye kuvvet verür ve hafakâna dahı fâʾide [11] eder. Hâssiyyetindür 
ki yaramaz buhârı menʿ eder, anunçün masrûʿalarun taʿâmına kişnîc komak [12] 
muvâfıkdur. Eger tâzesini dögüp suyını buruna tamzursalar kanını keser, husû-
san [13] azacık kâfûr suyı ile karışmış ola. Eger kurusın nebât ile baş agrısına [14] 
yaku eyleseler müfîddür ve sinire dahı yaku olınsa nâfiʿdür. Ve kurusını yaşınun 
[15] ʿusâresiyle bile dögüp karışdurup agız ve dil sivilcülerine gâyet muvâfıkdur. [16] 
Ve kuru kişnîzün hâssiyyetindür ki kalbe kuvvet ve ferah verür. Ve iki dirhemini 
lisânü’l-hamel [17] suyıyla içseler kanı keser ve kayʾı menʿ eder ve ekşi gegirmegi 
giderür. Ve eger kurusın kavurup [18] yeseler tabʿı tutar ve müselles ile içseler uzun 
kurtları çıkarur. Ve her gün bir dirhem [19] bundan ve bir dirhem nebât ile yeseler 
kurdaşene nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti [20] bir buçuk dirhemdür. İki dirhemden 
ziyâde yeseler zihne halt verür ve göze karanulık getürür [21] ve menîyi kurıdur ve 
bâhı keser ve nisyân getürür ve belki gaşy getürür, illâ ayva sikencübîni [22] ıslâh 
eder. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere ʿasel ve karanfil ve mastakî ıslâh eder. Hûrî 
[23] kavli üzere kurı kişnîz yeseler ve nebât yeseler ve nebâtı şerbet edüp [24] içseler 
erligi keser ve menîyi kurıdur. Eger tâze kişnîzi semüz tavuk şôrbâsıyla içseler [25] 
mesâne giciyigine gâyet nâfiʿdür. Ve kurusı issi vesvâsa nâfiʿdür. Bunun kırk dirhem 
[392a] [1] kurusı âdem öldürür, hatâyla yeseler ʿalâmeti oldur ki kalbi incidür ve 
göze karanulık [2] ve cünûn ve mestânelık getürür. Ve tâze yaʿnî yaş kişnîzün dahı 
yarım rıtlını [3] yeseler kezâlik ihtilât-ı ʿakl ve galat-ı âvâz ü kelâm ve sübât ve cümle 
gövdesi kişnîz [4] kokmak getüre. Bunlara ʿilâc evvelâ kayʾ etdürmek gerekdür ve 
torak otı suyıyla ve zeyt [5] ile tekrâr be-tekrâr kusduralar ve bûre-i ermenî vereler 
ve yumurdayı rûfidân bişürüp [6] sarusın ince biber ve tuz ile vereler, andan sonra 
semüz tavuk ve kazı çok [7] ve biber ile verüp ve sırf  şarâbla içürmek gerekdür veyâ 
har mey-puhtenîc içüreler. Ve [8] Habeş İbni Hasan kavli üzere tâze kişnîzi yalınuz 
içmek maʿlûmdur ki zehr [9] olur, eger tatluyla içseler tatlu ve eger otluk ile yeseler ve 
içseler otluk olur, eger [10] yine zehr ile içseler zehr olur. İbni Baytâr kavli üzere eger 
etmekle ve unla nemleye ve ısırguya [11] ursalar onıldur. Ve bakla unıyla hanâzîre ve 
âkile zahmetine yaʿnî yenür yaralara fâʾide eder. [12] Eger isfîdâc ile ve mürdeseng 
ile ve gül yagıyla ve sirke ile issi şişlere ursalar [13] müfîddür. Eger yemege saçup 
yeseler sarʿa fâʾide eder, eger yemek suyına yeseler gene muvâfıkdur [14] ve uyku 
getürür. Eger yapragın göze yaku eyleseler inen mâddelerin katʿ ede. Eger şeker ile 
[15] azacık yeseler arka kûluncına fâʾide ede. Ve yaş kişnîzün suyını burun kanına [16] 
gâyet nâfiʿdür. Ve summâk ve sirke ile bagırsak zahmetlerine müfîddür. Eger yaş 
[17] kişnîzi ʿavratlar uylugına baglasalar veyâhûd kökini baglasalar tez togura, İbni 
Baytâr’un [18] mücerrebidür.

Gezmâzek: Ilgun yemişidür. ʿAzbe derler ve cezmâzec dahı derler, semere-
tü’t-tarfâdur. [19] Asıl bunı cim bâbında cezmâzec deyü ve ʿayın bâbında ʿazbe deyü 
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zikr eyledük. Bu ılgun yemişinün [20] kuvveti mâzû kuvvetine benzer ammâ bürûde-
ti mâzûdan azdur. Tabîʿatı evvelde bârid ve ikincide [21] yâbisdür, kabzı kavîdür. Ve 
diş kamaşmasına ve agızda kulâʿ yaʿnî sivilcüler olsa [22] gâyet nâfiʿdür.

Kizvân: Ogul otıdur. Be bâbında bâdrencbûye deyü zikr olınmışdur. [23]

Gezne: Gicidgen ve ısırgan otı tohmıdur. Be bâbında bezrü’l-encere deyü zikr 
olınmışdur.

Küzberetü’l-biʾr: [24] Baldırıkara ve su sünbüli derler. Bersiyâvşân deyü be bâbın-
da zikr olınmışdur. [25]

Gezengübîn: Kudret helvâsı nevʿindendür, terencübîn gibidür. Ilgun agacı yap-
ragına gökden [392b] [1] yagar. Basra balı gibidür ammâ müncemid olmışdur 
yaʿnî tonmışdur. Beyâz şâh-dâne mastakî [2] gibi olur. Yaş mizâclulara nâfiʿdür ve 
öksürüge ve huşûnete, sadra husûsan rutûbetle [3] ola, fâʾide verür. On dirhemden 
yigirmi dirheme degin câʾizdür.

Küzberetü’s-saʿleb:[4] Dilkü kişnîci derler ve it kişnîci dahı derler. Müstaʿmel 
degüldür. İbni Baytâr kavli üzere [5] bunun ʿusâresin şeker ile göze çekseler kara-
nulıgın giderür ve basara hiddet verür. [6] Eger kuru yapragını dögüp erkec cigeri 
ile kavurup ve ısıcakla yeseler gerü bu fâʾideyi [7] eder. Ve baʿzılar bu ot hanâzîri 
onıldur derler. Ve bunun dahı ol bir kişnîz gibi [8] suyın artık içseler yine ol bir kişnîc 
gibi ʿalâmetler gösterür ve câʾiz ki âdemi öldürür.[9] Buna dahı ʿilâc kişnîze henüz 
zikr olındı. Ve Mâlâ Yesiʿ kavli üzere bu ota sinderîtun [10] derler, sin bâbında zikr 
olınmışdur.

Kebere: Kişnîcdür. Henüz küzbere deyü zikr olındı. [11]

Keberetü’l-hamâm: Şâhtere nevʿindendür. Şın bâbında şâhtere deyü zikr olın-
mışdur. [12]

Kesîkûn: Keklik çigdemi ve kuzgun kılıcı derler. Yabân sûseninün kızıl [13] nevʿidür. 
Seyfü’l-gurâb ve dûr-hûlî dahı derler. Dal bâbında delbûs deyü zikr [14] olınmışdur.

Küsbür: Kuru ziftdür. Yûnâncadur. Ze bâbında zift-i yâbis deyü zikr [15] olın-
mışdur.

Kesîlâ: Semüzlik köki derler. Fârisîde ve lisân-ı Süryânîde dahı [16] kesîlâ derler, 
velîkin Rûmîler anûderlis1793 derler ve Yûnânîler fetûmâyûn derler. Köki [17] ka-
radur ve tohmı İbni Baytâr kavli üzere tere tohmına benzer, köki füvve dedükleri 
boyaya benzer. [18] Rahimde ve bögrekde ve kavukda olan süddeleri açar ve hayzı 
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ve sidügi yüridür. Ve [19] eger üç dirhem istiʿmâl ederlerse miʿdeyi arıdur ve kavî 
eder ve bedeni semürdir [20] ve balgamlara fâʾide eder. Baʿzılar bu köki selîhe ka-
bugına benzer ammâ tuʿmı benzemez, Mısır’da çok [21] olur derler ve anda dahı 
kesîlâ derler. Yûhannâ kavli üzere evvel derecede hâr u yâbisdür, [22] kuvvet-i ev-
velîsi nakiyyü’l-hayzdur ve yüsmenü’l-beden ve yuktelü’d-dîdândur. Bukrât kavli 
üzere [23] ihtinâk-ı rahme sıvık ile yâhûd baʿzı tatlu ile içseler nâfiʿdür. Dîskûrîdûs 
[24] kavli üzere sinir ve yan başı agrılarına hîrî yagıyla dögüp tılâ edeler. [25] Fûles 
kavli üzere kurtları ve sogulcanı ve namâz-bûrı egrelti otıyla içürseler [393a] [1] 
müfîddür, çıkarur, husûsan şîh-i ermenî katalar. Ve bir dânk kadarı ʿasel ile dögüp 
[2] ʿ azu dişine kosalar ve sürseler berk eder ve agrısın giderür. Ve istirhâ-yı [3] miʿdeye 
dahı müfîddür ve baʿzı issi devâlarun hiddetin keser. Ve sâhib-i Takvîm kavli [4] 
üzere taktîr-i bevle dahı nâfiʿdür. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere mikdâr-ı şerbeti üç 
dirhemdür. [5] Ziyâdesi ince bagırsaklara zarar eder, illâ samg-ı ʿ arabî ve kesîrâ ıslâh 
eder. Sâhib-i Takvîm kavli [6] üzere talaka zarar eder, illâ kerefs tohmı ıslâh eder. 
Bunun bedeli mugâsdur.

Küsküsû1794: [7] Undan ederler bir taʿâmdur, kûskuse dahı derler. Meselâ simîdi 
bir tekne içine koyup [8] üzerine su serpüp el ile uvalar, dâne dâne bir hamîr olup 
baʿde bir dibi delük [9] çömlek içine koyup ve tencereye su koyup ve o delük delük 
olan çömlegi [10] tencerenün üzerine koyup âtaşa korlar. Sunun buhârından ol 
kûskûse [11] tamâm bişüp baʿde semüz tavuk veyâhûd et suyı ile ve sâde yagı dögüp 
[12] üzerine dürlü dürlü taʿâm korlar, kâbûnî pilâv gibi olur. Nefîs taʿâm olup [13] lâkin 
süddesi olanlara yedürmek maʿkûl degildür ve hamîr hükminde olmak ile çok [14] 
yeseler miʿdede eglenür. Ve bu hamîrün çorbasın dahı ederse buna Türkçe ovmac 
[15] çorbası derler, şehriye çorbası hükmindedür, meşhûrdur.

Küsbü’l-simsim: Susam [16] küsbesidür. Fârisîde hare-i küncîd derler ve hare-i 
küsbü’l-hırvaʿ derler bir tohumdur ki [17] kenegerçek tohmıdur. Yagın alup küsbesi 
kalur ana dahı Fârisîde hare-i bîd-encîr derler. [18] Bu iki küsbeyi sıgıra verürler, 
maʿrûfdur. Bunları yemeyeler zîrâ zehr gibi aguludur. Ammâ sıgırı [19] ve inegi 
semürdür ve südini yaglu eder. Eger hatâen bir kimesne ziyâde yese ıztırâb [20] 
vermege başladugı gibi kusdurup miʿdesin ol küsbeden arıtmak gerek. [21]

Kesmûsâ: Gâfıkî ve İbni Baytâr kavli üzere bir otdur ki yapragı merzencûş [22] yap-
ragına benzer. Yere düşeni biter, degirmi olur, tuʿmı küçük nabka tuʿmına benzer. 
Eger suyını [23] içseler ʿ akreb sokdugına fâʾide eder. İbni Baytâr’un mücerrebleridür.

Keşkü’ş-şaʿîr: Arpa [24] herîsesi gibidür, hastalara verürler. Bu nevʿine cüllâb der-
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ler. Harâretin alur, şeker dahı [25] katalar. Fârisîde şîr-i cev derler, Rûmîler îşmenû1795 
kritârî derler, Efrencîler ôvcûkûtû derler. [393b] [1] Tabîʿatı bârid ü ratbdur ve 
cev-âb dedükleri arpa suyından galîzrekdür ve tebrîd ve [2] tartîbi andan azdur. 
İssi ve kurı mizâclulara gâyet nâfiʿdür ve hummâlar envâʿını [3] giderür ve hummâ 
harâretinden susuzlıgı keser ve harâret ve yübûseti dahı keser, harâretlü [4] hasta-
lara nâfiʿdür.

Keşk-i bâdıncân: Bir cins bâdıncân kalyesidür, çok dürlü [5] olur. Bâdıncânı gâh 
bütün ve gâh pâreleyüp ve gâh etle ve gâh kuşbaşı hurde [6] etle ve gâh kıyma ile ve 
sogan ve bahâr ile tencereye veyâhûd çölmege terbiye ederler [7] ve kuru batıncân 
dahı ederler. Ve baʿzılar ekşi korlar, baʿzılar kotarduktan sonra sarmısaklu [8] yogurt 
korlar. Galîz taʿâmdur. ʿAcem’de çok bişürürler, nefîs taʿâmdur ammâ sevdâ ihdâs 
[9] eder. Semüz etler ve tavuklar ile bişüreler ve baʿde’t-taʿâm üzerine yâ müselles 
veyâ şarâb-ı [10] tarf  içeler, ziyâde nâfiʿdür. Bu taʿâma ekser musakkaʿ derler.

Kişnî: Kersene deyü henüz [11] zikr olınmışdur.

Keşnec: Yabân mantarıdur Türkî; yabân tomalanı Türkî; Horâsân mantarı [12] 
Türkî; gül-gende Şîrâzî; semârûg-ı deştî Fârisî; gardî vebâr1796 Süryânî; hûdyâkînû1797 
[13] Rûmî-yi kadîm; amânîtiz dûnî1798 Rûmî; mûkûtîs Yûnânî; bûtaryûn Fırânca; 
hôngôs [14] İspânya; sâdvîd Hindî; gülîgân Fârisî; şahr Fârisî. Bu nevʿ mantara 
yaʿnî bu tomalana [15] tatlu mantar derler. ʿAcem içinde ekser Horâsân’da ve Mâ-
verâʾü’n-nehr’de çok olur. Tâze iken [16] bögrek kadardur, kurusa cevz kadar ancak 
kalur. Muhaddirdür, ʿavratlar semüzlik içün [17] helvâya korlar ve yerler. Ve azacık 
sekri vardur, mest gibi eder. İbni Mâse ve Basrî [18] kavli üzere tabîʿatı bâriddür, illâ 
bürûdeti kuvvetle degildür. Ammâ lezîz ve geç hazm olur derler, [19] illâ yarpuz ve 
mürrî ve dârçînî ve biber ve saʿter ve tuz ıslâh eder.

Keş: Hurmâ kabugıdur. Küferrâ [20] deyü henüz zikr olınur.

Kişmiş: Kuş üzümidür. Kaf  bâbında kışmış deyü zikr olınmışdur. [21]

Keşkek: Herîsetü’l-hınta deyü hâ bâbında zikr olınmışdur.

Keş: Tuzlu yogurtdan [22] ederler. Elif  bâbında akıt deyü zikr olınmışdur.

Kuşayt: Küşt dahı derler bir samgdur. Kaf  bâbında [23] kust envâʿı zikr olınmışdur.

1795 N. ايشمنو
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Keşte: Karabaş ve kara börklü derler. Ustûhûdûs [24] elif  bâbında zikr olınmışdur.

Geşt ber geşt: İplik iplik olur bir otdur Türkî: [25] geşt ber geşt Fârisî; büncek 
Şîrâzî; geşten geşten Süryânî; terûtûs [394a] [1] Rûmî; fetâgayûs1799 Yûnânî. Bu 
ota bedikşân agacıdur yaʿnî kâtil-i ebîh derler. [2] Türkçe koca yemişi derler bir ot-
dur derler ammâ baʿîddür, nihâyet baʿzı etibbâ kuvveti [3] ana benzer demiş. Bu ot 
küçük kökdür, koca yemişi ise büyük agaç olur.[4] Geşt ber geşt dedükleri iplik gibi 
olur, birbirine tolanur, uzanur, bir kök [5] üzerinde beş altı yemişi olur, levni siyâh 
yâhûd sarı, berk olur, çok [6] tuʿmı olur. Kuvveti bedikşân kuvvetine benzer, tabîʿatı 
ikinci derecede hâr u yâbisdür ve latîfdür. [7] Aʿlâsı Hindîdür. İbni Mâseveyh kavli 
üzere bâhı keser ve menîyi ve südi dahı keser. [8] Mugnes kavli üzere eger şarâbla 
bişürüp talaka yaku eyleseler nâfiʿdür ve eski [9] yaralara dahı kosalar müfîddür. 
İhtiyârât kavli üzere cerebe ve demregüye nâfiʿdür [10] ve müshil-i balgam-ı galîz 
ve rutûbât-ı fâsidedür. İbni Mâseveyh kavli üzere mülattıf  [11] ve muhallildür. Ve 
balgam ashâbına ve rutûbetlü kişilere ve sovuk ve berk şişlere dahı nâfiʿdür, [12] 
zımâd eyleyeler. Ve cümle zararını köknâr mürebbâsı yaʿnî fıstuk mürebbâsı ıslâh 
eder. İhtiyârât [13] kavli üzere süd emer oglan çok aglasa başı altına koyalar, gayrı 
aglamaz ola. [14] Mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür.

Küşût: Bag sarmaşıgı derler Türkî; ʿuşât Fârisî; [16] berşen Fârisî; aynâ1800 Süryânî; 
küşmûrîn Rûmî; kîrûtûsî Yûnânî; küşûtâ [17] Süryânî; kûskûtâ Lâtîn; sadâgâlûs 
Yûnânî, Muhammed Temimî kavlidür; merend [18] Fârisî. Küşût dedükleri ince 
sarmaşıkdur. Dikeni üzerine sarılur, lîf  gibi olur, [19] sarı şekildür, acıcadur. Elif 
bâbında ekşûs deyü ve tohmı murâd olındukda be [20] bâbında bezrü’l-ekşûs deyü 
zikr olınmışdur. Ve otınun menfaʿati dahı bir mikdâr ʿusâresiyle zikr olındı. Bu 
mahalde maksûd olan otıdur. Mesîh kavli üzere evvel derece hâr u yâbisdür. [21] 
Kuvvet-i evvelîsi oldur ki miʿdeye kuvvet verür ve süddeleri açar. Bukrât kavli [22] 
üzere süddeleri açar ve talaka ve sarılıga hıyârşenbe balı suyıyla vereler, istiskâya 
[23] dahı vereler. Eger suyını sarılıga içürseler ʿazîm nefʿi vardur. Ve bunun yabânîsi 
[24] olur, ʿusâresini sahk edüp şarâbla içseler miʿdeye gâyet kuvvet verür, [25] zaʿîfligini 
giderür, bevli ve hayzı yüridür ve sancusın giderür. Eger ʿavratlar götürseler hayzı 
[394b] [1] habs eder ammâ kavurup yeseler tabʿı tutar ve rahmün akan yaşlıgını ke-
ser. [2] Ve suyı ve tohmı hummâlara nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür, 
ziyâdesi öykene [3] zaʿf  verür, illâ hindibâ suyı ve sikencübîn ıslâh eder. İbni Baytâr 
kavli üzere [4] bu otun köki olmaz ve yapragı olmaz, ot fâsid olup ekşûs olur. [5] Ve 
Mısır’da kettân arasında olur ve Şâm’da dahı olur, Mısır’da hâmûlü’l-kettân derler, 
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[6] dikenler içinde dahı çok olur. Eski isitmelere ve oglancıklar isitmesine fâʾide eder. 
[7] Eger kaynadup suyın sirke ile içseler ınçkırıgı gidere. Eger bişürüp eli ve ayagı 
[8] nıkrîs olanlarun eline ve ayagına ve ayak mafsallarına dögüp sürseler ziyâde [9] 
fâʾide eder, mücerrebdür.

Kasnîsûn: Yabân bâdıncânıdur. Endülüsîler merʿâfî dahı derler. Kokusı [10] tere 
kokusına benzer. Dîskûrîdûs ve İbni Baytâr kavli üzere ânârâkî dahı [11] derler. 
Zeytûn kadar dikenlü yemişi olur, çenâr kozagına benzer. Eger yemişini dögüp [12] 
şarâbla balgamî şişlere ursalar fâʾide eder. Eger yapragını sahk edüp [13] göze sürme 
eyleseler düşen akı dahı İhtiyârât kavli üzere gidere.

Kaʿbü’l-bakar: [14] Sıgır incügidür. Fârisîde kaʿb-ı gâv derler. Ve eger yakup ve 
sahk edüp dişlere [15] senûn eyleseler müteharrik yaʿnî ırgalanan dişleri kavî eder. 
Eger sikencübîn ile [16] içseler talakı eridüp şehvet-i bâhı ziyâde tahrîk eder ve bara-
sa dahı tılâ olınsa [17] münâsibdür. Eger ʿasel ile karışdurup luʿûk gibi eyleseler kalbe 
ferah verür ve bedeni semürdür [18] ve cigere kuvvet verür. Eger göze sürme gibi 
çekseler nûrın arturur. Bunun mikdâr-ı [19] şerbeti üç miskâldür.

Kaʿbü’l-hınzîr: Tonuz incigidür. Fârisîde kaʿbü’l-hûk [20] derler. Eger yakup dişle-
re senûn eyleseler kavî senûn olur. Ve sikencübîn [21] ile içseler İhtiyârât kavli üzere 
susuzlıgı giderür ve nefhi dahı zâʾil eder. [22]

Kuʿayt: Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli üzere bülbüldür. He bâbında hezâr deyü 
zikr [23] olınmışdur ve be bâbında bülbül deyü zikr olınmışdur.

Keff: Semüz otıdur. Be bâbında baklatü’l-hamkâ [24] deyü zikr olınmışdur.

Keffü’l-kelb: Koca yemişidür. İhtiyârât ve Minhâc kavli [25] üzere bedişgândur 
ammâ ihtilâfîdür. Be bâbında bedâsgân deyü zikr olınmışdur.

Keffü’l-esed: [395a] [1] Arslan ayası derler. Buhûr-ı meryem nevʿindendür. 
Yûnânîler derler. ʿArtanîsâ [2] deyü ʿayın bâbında zikr olınmışdur.

Keffü’z-zîb: Çıntıyâdur. Cim bâbında zikr olınmışdur [3]

Keff-i ʿâyişe: Meryem eli derler, keff-i meryem dahı derler. Muhammed Temîmî 
kavlince Yûnânîler febtânkûr1801

[4] derler. Elif  bâbında asâbiʿü’s-sufr ve asâbiʿ-i 
meryem deyü zikr olınmışdur.

Keffü’z-zabuʿ:[5] Yırtıcılar ayasıdur. Keffü’s-sebuʿ dahı derler. Bâb evvelinde kebî-
kec deyü zikr olınmışdur.
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Keffü’l-hirre:[6] Kedi ayası derler. İbni Baytâr kavlince ince ve degirmice yap-
rakları olur, yere düşeni [7] biter, bir karış uzunı olur ve uçlarında sarı çiçegi olur, 
yapragı üç yâ dört [8] olur, köki zeytûn gibi ve zeytûn kadar olur, güz evvelinde biter. 
Eger dögüp yaramaz [9] çıbanlara ekseler gayet fâʾide eder ve sigilleri koparur. Eger 
ʿavrat şâf  gibi [10] götürse yüklü ola. Ve bu otun çiçegi sarı olur, güzel kokar, safîr 
derler ve kökine [11] medlûl ve baʿzılar cevzân1802 derler.

Keff-i âdem: Endülüs ʿaşşâbları bu ota kızıl behmendür demişler. [12] Be bâbında 
behmen-i ahmer deyü zikr olınmışdur.

Keffü’l-erneb: Şeyh Dâvud kavli üzere cim [13] bâbında çıntıyânâ deyü zikr olın-
mışdur.

Keffü’n-nesr Şeyh Dâvud kavli üzere elif  bâbında [14] iskûlûfenderyûn deyü zikr 
olınmışdur.

Keffü’l-ʿakârib: Kaf  bâbında kâtânîkî deyü [15] ve ze bâbında zufrü’n-nesr deyü 
zikr olınmışdur.

Keffü’s-sebuʿ: Sırtlan ayası derler. İbni [16] Baytâr kavli üzere degirmi yapraklu 
bir otdur, kerefs yapragına dahı benzer, ayrılmış ayrılmış [17] görinür, toluca olur, 
yer üstine düşeni biter, sarı çiçegi olur, çok köki [18] olur, ılıcak sularda yakın olur. 
Kökini yumşak dögüp yaramaz çıbanlara ekseler [19] eski etini yiyüp yeni et bitüre 
ve sigilleri giderür.

Keffü’l-ecdem : Kızıl behmene [20] bedel ederler bir otdur. Bunun dahı hakkına 
çok ihtilâf  etmişlerdür. Keffü’l-cedmâ dahı [21] derler. Baʿzılar bunı ʿâyıd agacı kö-
kidür ve baʿzılar sünbül-i rûmî kökidür dediler ve baʿzılar [22] kızıl şalgama benzer 
dediler ve baʿzılar bir kızıl kökdür dediler ve baʿzılar husyetü’l-kelbe benzer [23] bir 
otdur dediler ve baʿzılar husyetü’l-kelbdür dediler.

Küferrâ: Dişi hurmâ budagınun [24] ve çiçeginün kabugına derler. Bunı yaga korlar 
gâyet güzel kokar. Dal bâbında dühnü’l-küferrâ [25] deyü zikr olınmışdur. Fârisîde 
buna pôst-ı nahl-ı hurmâ derler ve Yûnânîler [395b] [1] fenîkîn1803 derler. Eger 
erkek hurmânun olsa kâfûrâ derler, kafûrâ dahı derler. Eger [2] dişi hurmânun olsa 
küferrî ve küferrâ derler. Aʿlâsı güzel kokup kekre ve agır [3] ve içerüsi yaglu gibi ola. 
Kabzı vardur zîrâ zımâdlara ve merhemlere korlar. Yaramaz yaraları [4] menʿ eder 
ve istirhâ-yı mafâsıla dahı nâfiʿdür. Eger miʿdeye ve cigere zımâd eyleseler miʿde [5] 
zaʿfına ve yürek ve ciger agrısına muvâfık gelür. Ve eger bunun bişmiş suyından [6] 
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birkaç kere yusalar kıllar siyâh eder, eger bişmiş suyından içseler sinirler agrısına 
[7] fâʾide eder ve bögrek ve mesâneye ve içe dahı cümle fâʾide ede ve yürekden ve 
rahimden akan [8] fezalâtı keser ve kuvvet dahı verür. Ve ol kabugınun içerüsinün 
çiçegi dahı bu ʿameldedür. [9] Ve bunun yagınun menfaʿati ve sanʿatı dal bâbında 
dühnü’l-küferrâ deyü zikr olınmışdur. [10]

Kefrü’l-yehûd: Bir kabukdur. Kaf  bâbında kafrü’l-yehûd deyü zikr olınmışdur.

Kekvâse1804: Pire [11] otıdur. Eger döşege kosalar kokusından cümle pireler kaçar 
ve kalkup kaçmaga [12] kudreti kalmaz derler yaʿnî bulundugı yerde kalkup gayrı 
hareket etmez.

Gül-i mükerrer: [13] Maʿrûf  ve meşhûr müshil. Bir hekîmün şerbetidür. Ve gül 
yapragından olur. Baʿzılar [14] bunı yalınuz ishâl içün içer ammâ maʿkûl olan budur 
ki her kankı hıltı izâle etmek [15] murâd ise ana müteʿallik ve ana nâfiʿ edviye-i 
müshile ile halt edüp ve terkîb [16] edüp müshil şerbet edüp içüreler. Eger bu şerbeti 
yalınuz dahı içseler [17] yine ishâl-i hafîf  eder. Ve aslında dahı zarasız ve menfaʿatlü 
müshil şerbetdür. [18] Cemîʿ emrâza müshil vereler. Ve ana gül-i mükerrer katsalar 
gâyet münâsib olur. [19] Bunun menfaʿati ve sanʿatı mürekkebâtda mahallinde görile.

Külâ: Bögrekdür Türkî; gürde Fârisî; [20] kilyâsâ1805 Süryânî; nefrî Rûmî; sukûdîgar 
Yûnânî; nefrô Rûmî; rîravnî cümle Efrencî. [21] Bögrek tabîʿatı hayvânına göre-
dür, nete cigerde ve başda ve paçada ve işkenbede [22] ve yürekde zikr olınmışdur, 
hayvânı nice ise ana tâbiʿ olur. Ammâ genc ve semiz olmanun [23] çok farkı vardur. 
Kuzınun ve oglakun ve koyunun ve sâʾiri dahı buna [24] göredür. Bögrekün gıdâsı 
ve taʿâmı katı eyü degüldür zîrâ bögrek dedükleri şeyde [25] bevle müteʿallik ve belki 
menîye müteʿallik keyfiyet vardur derler, zîrâ bögregün birinden bevl [396a] [1] 
ve birinden tohm-ı insan ki menîdür, andan gider derler. Bunun hakkında çok 
ihtilâf  [2] vardur, teşrîhe müteʿallik ʿilimdür. Baʿzılar evʿiye-i menî vardur derler yâ 
evʿiye kandedür, [3] zâhirde hod yokdur ve insânı yarup Lâtîn tabîbleri bulmamış-
dur ve bögrekde dahı [4] zâhirde ne bevl ve ne menî hânesi ve ne mecrâsı vardur. 
Bu mahalde bunlarun ahvâlini zikr [5] edersek mufassal olur, teşrîh ʿilminde vâkıf 
olduguma göre mufassal yazılsa [6] gerekdür, Hak sübhâne ve teʿâlâ celle şânühü 
bârî kılursa ʿ ilel ve emrâz kitâbında gösterirüz. [7] Geldük bu mahalde maksûdumuz 
olan bögrek tabîʿatı Dîskûrîdûs kavli üzere [8] muʿtedile yakın demiş yaʿnî harâret ve 
bürûdetde muʿtedildür der ve muʿtedil olan [9] yaramaz gıdâ vermez ve geç hazm 
olmaz. Ammâ İbni Mâseveyh kavli üzere bârid ü ratbdur, geç [10] hazm olur. Ve 
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lâ-büdde bevl kokusı vardur ve çig bögrekde bevl ve menî kokusı [11] olmayınca 
olmaz, zâhir bişdükde zâʾil olmak gerekdür. Ve fi’l-cümle bögrekden yaramaz ahlât 
hâsıl [12] olur. Bunı kendü yagıyla yemek gerekdür ve mürrî dedükleri ekşi ve biber 
ve dârçîn ve karanfil [13] dahı korlarsa kokusı dahı güzel olur, andan yiyeler ve issi 
iken yemek gerekdür. [14] Miʿdeden dahı geç geçer ve tabʿı dahı habs eder. Huneyn 
kavli üzere hazmı mahmûd degildür zîrâ [15] cevheri galîzdür ve keymûsı dahı ya-
ramazdur. İbni Mâseveyh kavli üzere bögrek bârid ü yâbisdür [16] ve kalbe yakın 
olmamak ile kanı azdır. Bunı sirke ve issi otlar ile bişüreler.

Gülengübîn: [17] Bunun bir nevʿi olur ki gül yagın bal ile karışdurup otuz gün 
güneşe korlar, [18] turur ve balı az kaldukça dahı bal korlar, perverde gibi olur. Gü-
lengübîn her nerde istiʿmâl [19] ederlerse mahallinde zikr ederüz. Ammâ kuvvet-i 
evvelîsi gâyet mukavvîdür. Meselâ evvel masallık1806 [20] dedükleri sarmaşık müreb-
bâsından üç miskâl yiyüp baʿde işbu gülengübîni yiyeler. [21] ʿAcâyib mukavvîdür 
ammâ ekşilerden perhîz edeler.

Kils: Kireçdür. Nûre deyü nun [22] bâbında zikr olınur. Ve her yakdukları nesneye 
teklîs derler.

Külh: Uşak ve kına samgına [23] derler. Endülüs’de kına derler, ehl-i Mısr uşaka 
derler. Uşak elif  bâbında ve kına samgı kaf  [24] bâbında zikr olınmışdur.

Kilz: Yabân enârı kökidür. Mugâs-ı hindî deyü mim bâbında zikr [25] olınur, ammâ 
Mâlâ Yesiʿ kavli üzere ihtilâfîdür.

Gül-gûn: Gumre derler. Yüze sürecek [396b] [1] kızılcadur, ʿavratlar yanaklarına 
sürerler. Göz kapaklarınun şişlerine ve agrısına dahı nâfiʿdür. [2] Meselâ lök ve isfî-
dâcü’r-rasâsı dögüp ve eleyüp ederler ve gâhî yalınuz isfîdâcı [3] bütün yüze sürerler 
ve kırmızıyı yanak üstine sürerler. Bu kızılcayı gayrı renkden [4] dahı ederler derler. 
Murâd çehreyi kızartmak ise her kankı renkde isterler ise eylesünler, [5] eger humret 
eger beyâzlık Hüdâyî olmayınca bir vechle makbûl degildür.

Gülgül: Mukldur. Ehl-i Horâsân [6] lügatıdur. Mim bâbında mukl deyü zikr olın-
mışdur.

Kilyânî: Uşak samgıdur. İhtiyârât kavli [7] üzere elif  bâbında uşak deyü zikr olındı.

Kelmûh1807: Anduz derler. Re bâbında râsen deyü [8] zikr olınmışdur.

Kelkelânic: Hindî bir makbûl maʿcûndur. Evcâʿ-ı miʿdeye ve hummâ-yı ʿatîkeye 
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ve gaşye [9]ve ʿusr-ı bevle ve barasa va behaka ve öksürüge ve öyken yarasına ve 
zehirlere ve beden sovuklıgına [10] ve bevâsîre ve talak agrısına ve kûlunca ve sarı 
suya ve emrâzü’l-hubâlîye ve rahm agrılarına [11] nâfiʿdür ve taʿâma iştihâ getürür. 
Mim bâbında maʿcûn-ı kelkelânic deyü zikr olınur. Ve sanʿatı dahı [12] mürekkebât-
da zikr olına.

Kelîkân: Tarhûn otıdur. Te bâbında tarhûn deyü zikr olınmışdur. [13]

Kelîklerûn: Tere nevʿidür. Cırcîr deyü cim bâbında zikr olınmışdur.

Kelb: İt Türkî; köpek [14] Türkî; seg Fârisî; kelbâ Süryânî; işkîllî Rûmî; kilôkî Rûmî; 
kâny Efrencî; [15] perrô cümle Efrencî; perrôz İspânya. Kelb dedükleri hayvân şedî-
dü’r-riyâze ve kesîrü’l-vefâdur. [16] Ve kelbün nevʿi üçdür. Meselâ bir nevʿi tatlu suda 
ve bir nevʿi berrî kelbidür. Tatlu suda [17] olan kelbün mizâcında rutûbet-i lezcesi 
vardur. Ve bir nevʿi berrî kelbdür, ehlî kelbden [18] mizâcı yâbisdür. Ve bir nevʿi dahı 
ehlîdür ki bu dahı iki kısımdur. Bir nevʿi kelb-i müteʿallimdür, [19] kelb-i saydî derler, 
silûkiyâ1808 dahı derler, Türkçe tazı derler. Ve gayrı saydî olan kelbün [20] etinün yagı 
koyun ve keçi gibi degildür, koyun ve keçinün yagı etün üzerinde olur [21] ammâ 
kelbün yagı altında ve eti üstünde olur. Ammâ Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli [22] 
üzere eger koyun, kelb yavrusın emzürse kelbün dahı yagı koyun gibi [23] üstüne 
gelür. Etibbâ buna cevâb yazmışlardur ki kelbün yedügi taʿâmun keymûsı [24] ʿamîk 
yaʿnî derin gibidür ve koyun yedügi otlugun keymûsı hafîf  olmagla [25] zübdi gelür 
yaʿnî üst gelür. Ve’l-hâsıl kuduz kelb cigerin gerü kuduz taladugı [397a] [1] âdeme 
kebâb edüp yedürseler kurtulur, çok kimesne tecribe eylemişdür. İbni Baytâr [2] 
kavli üzere agulu zararın dahı defʿ eder. Eger yaz güni eger bu kanı kurıdup şarâbla 
[3] yâhûd suyıla içürseler kabz ede. Ve dişi kelbün evvel enikledügi vaktin südini 
alup [4] kıllara dürtseler gayrı bitmeye ve kapakda olan ziyâde kıllara dürtseler 
gayrı kıl bitmeye. Ve [5] ak kelbün südini hınzîrün azularından azacık yakup ve 
karışdurup [6] göz aklarına sürme gibi çekseler akını gidere, meger gâyet eski ak ola. 
Eger kelb [7] südini içseler agulu otlar zararın giderür, pân-zehr yerine geçer ve öli 
oglanı çıkarur. [8] Eger kemük ile beslenen it bokını kurıdup hunnâka yaku edeler 
gâyet nâfiʿdür. [9] Eger it bokını sahk edüp ve demür veyâ taş ile taglanmış süd 
ile karışdurup [10] içseler zûsentâriyâ kûluncına müfîddür. Ve eger çıban otları ile 
çıbanlara ursalar onıldur. [11] Eger it kursagını kuduz taladugına içürseler kurtulur. 
Eger it azusını [12] uykusında çok söyleyen âdemün bâzûsında asakosalar müfîddür. 
Eger dârçîn [13] ile yogrılmış hamîri kelbe yedürseler ferahından raks ede, dârçîn 
kelbe ziyâde [14] teʾsîr eder. Eger kelb başını göyündürüp ve sahk edüp sirke ile 
kuduz [15] taladugına verseler nefʿ vere. Eger yanmış kelb başını hınnâya karışdurup 
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[16] tırâşdan sonra nâzle ve sudâʿ içün başa yaku eyleseler baʿzılar beş yıl ve baʿzılar 
[17] üç yıl nâzle ve baş agrısı görmeyeler, mücerrebdür. Otuz dirhem hınnâya on 
dirhem kelb [18] başınun yanmış kemügini katalar, nâzle ve sudâʿ görmeye, Şeyh 
Dâvud kavli üzere [19] yedürseler nâfiʿdür.

Kemâh: Tomalan mantarıdur Türkî; kuzı göbegi Türkî; semârûg Fârisî; [20] gardî1809 
Süryânî; mâsyâyârîn Rûmî; amânîtiz amûrkaz1810 Rûmî; ûznâ Yûnânî; lesnîh1811 [21] 
ʿArabî; mantâriyâ Rûmî; fûngî Lâtîn; sîferlenk1812 Mâcar, Nemse; hôngôş İspân-
ya; [22] bûtriyûn Fırânca; gubrâ ve aʿruvâ1813 Süryânî. Bu nevʿ mantara tomalan 
ve kuzı göbegi derler. [23] Bu nevʿ mantar ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi kavli üzere 
kamerün teʾsîrinden hâsıl olur. [25] Ve asıl bu tomalan ve mantar envâʿına ʿArabda 
nebâtü’r-raʿd derler yaʿnî ekser yagmur yagup [397b] [1] havânun ʿufûnetinden 
mantar olur derler. Tomalanun dahı agulusı olur futrda tafsîl [2] olınmışdur. Zîrâ 
zehirlü mekânda ve zehirlü agaçlar altında veyâhûd müteʿaffin gömülmiş agaç [3] 
çürükleri içinde ki yer yüzinden taşra görinmeye, bu makûle yerlerde olur ammâ 
aʿlâsı [4] kumlu yerlerde olandur. Tabîʿatı tâzesinün üçünci derecede bârid ve ikinci 
derecede [5] ratbdur. Câlînûs kavli üzere bunun zehirlüsi sümûm-ı kattâledendür. 
Bir vilâyete [6] henüz vardugında mantar bulınursa mâdâm ki âdemlerine sûʾâl 
etmeyince mantar [7] ve tomalan cemʿ etdürmeyesin, zîrâ baʿzı diyârda zehirlü bu-
lınur ammâ baʿzı diyârda [8] aslâ zehirlü olmaz. Ol takdîrce yine mantar nevʿinün 
hazmı ve keymûsı yine yaramazdur, [9] sevdâvî marazlar getürür ve fâlic ve sekte 
gibilerden havf  olınur. Bârî bişürdüklerinde [10] zeyt ve limôn veyâ sirke ve kem-
mûn ve issi otlar saçalar ve üstüne müselles veyâ [11] şarâb-ı sırf  içeler ve baʿzılar 
mâʾü’l-ʿasel ıslâh eder derler. Ammâ suyını gözine [12] çekseler cilâ verür. İshak kavli 
üzere hazmı güçdür, miʿdeye sıklet verür, kûlunc [13] eder ve ʿusrü’l-bevl getürür. 
Ve kurusı tâze mantardan kemdür. Kurusın Haleb etrâfından [14] ve ʿAcem içinden 
getürürler. İshak kavli üzere mikdâr-ı şerbeti terk etmekdür, eger hatâen zehirlü 
[15] mantar ve tomalan yeseler ʿilâcı kusdurmakdur. ʿAlâmetlerin futrda fe bâbında 
yazılmışdur. [16] Ve kusacak nesneler vereler, meselâ tavuk necesi (ile ve) ʿasel ile 
devâ edeler. Ve mantar [17] ve tomalan bişürseler emrûd yiyeler, ıslâh eder veyâhûd 
mantar içine emrûd koyalar, [18] tâze olmazsa kurusın koyalar zîrâ emrûd mântar 
navʿinün tiryâkıdur.

1809 N. غردى
1810 N. اماتيز اومورقز ; H. امانتيز اومورقتر 
1811 N. لسنيح
1812 N. سيفرلنك
1813 N. غبرا و اعروا

804 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Kümmesrâ: [19] Armud Türkî; emrûd Fârisî; kümseryâ Süryânî; âpyadî Rûmî; lû-
fiyûs Yûnânî; [20] pîrâ [Lâtin; pîren] Mâcar, Nemse; perâ İspânya; pôyires Fırânca; 
agâsîm ʿİbrî; encâs1814 ehl-i Şâm, [21] kavl-i Şeyh Dâvud. Emrûdun envâʿı çokdur. 
En aʿlâsı Horâsânî ki ana şâh [22] emrûd derler, suyı nebât gibi, râyihası güzel, 
kabugı ince olur. Eger agaçdan el ile [23] koparmışlar yerde ezilüp çekirdegi taşra 
çıkar, gayrı alup yemek olmaz derler. [24] Andan sonra mescibânîdür . Bunlar bârid 
ü ratbdur. Ve Çînî emrûdı derler bir nevʿi vardur, [25] etibbâ anun mizâcını dahı 
bârid bulmışlar. Bunlardan sonra Malâtiyye emrûdı derler. Ve’l-hâsıl [398a] [1] 
Rûm’da olan emrûd cinsinün aʿlâsı Malâtiyye’dür. Yûhannâ kavli üzere evvel [2] 
derecede bârid ü yâbisdür, baʿzılar bârid ü ratb dediler. Ve emrûdun tabîʿatına 
müteʿallik [3] tafsîl üzere ihtilâf  etmişler. Şâh emrûd dedükleri yabânî emrûd ki 
ısırmaga [4] kâbil degildür, şedîdü’l-istidâre müdevverdür ve kışrı ince ve levni garîb 
ve râyihası [5] ʿacîb, âbı cüllâb-ı câmdur, beher hâl tabʿı mülâyim tutar. Bunlardan 
mâʿadâsı ekser [6] içinde târî bir nesne olur, o makûle emrûd tabʿı habs eder. Ve 
hâmı ve yabân [7] emrûdı ʿâdetce kâbızdur. Yetişmiş emrûdun gıdâsı çok olur. Ve 
tatlu olan [8] emrûd müleyyin ve ekşi olan emrûd müleyyin degildür, belki kâbız 
şekildür. Tâzesi [9] ve kurusı miʿdeye kuvvet verür ammâ miʿdeye kuvveti almadan 
azdur. Ve ʿataşı teskîn [10] ve muhtelif  safrâyı katʿ eder. Eger yakup külüni agulu 
mantar yemiş kimesnelere verseler [11] mantar zararın defʿ ede ve agulu mantar 
içinde emrûd komış olsalar çok zarar [12] etmeye, ol ecilden beher hâl mantara tâze 
yâhûd kuru emrûd komak gerekdür. Eger taʿâmdan [13] sonra emrûd yeseler buhârı 
başa çıkmaya. Bukrât kavli üzere eger berk ve eger hâm [14] ve ekşi emrûd müceffif 
ve müberriddür, tabʿı imsâk eder; ammâ yumşak ve yetişmiş emrûd [15] müsahhin 
ve murattıbdur, tabʿı ıtlâk eder. Şeyhü’r-reʾîs kavli üzere emrûd dahı alma gibi [16] 
kalbe ferah verür. Rûfes kavli üzere bundan tevellüd eden nefʿi almadan tevellüd 
edenden [17] yegdür ve alma geç hazm olur. Râzî kavli üzere emrûd üstine galîz 
yemek yemek [18] ve sovuk su içmek eyü degildür. Ve iştihâ-yı sâdık ile emrûd yiyüp 
henüz [19] uyumayalar, belki sırf  şarâb içeler yâhûd zencebîl mürebbâsı yiyeler. Râzî 
kavli [20] üzere emrûd mirre-i safrâyı ishâl eder ve miʿdeyi debâgat eder yaʿnî pâk 
eder. [21] Ve yaşlu ihtiyârlara ve miʿdesi sovuk kimesnelere çok tâze sulu emrûd eyü 
[22] degildür ve yel eyler. Ve eger o makûle âdemler emrûdı çok yeseler efâviyye ve 
zencebîl [23] mürebbâsı veyâhûd mâʾü’l-ʿasel içe, zîrâ emrûd kûlunc getürür derler, 
ammâ bu zikr eyledügimiz ıslâh [24] eder. Emrûd çekirdegi sogulcanları öldürür 
veyâhûd çıkarur. Ve’l-hâsıl taʿâmdan evvel [25] az emrûd yeseler tabʿı mülâyim eder, 
taʿâmdan sonra yeseler buhârı menʿ eder. Yapragını içseler [398b] [1] ʿakreb ve efʿâ 
ısırdugına fâʾide eder. Ve agacınun külüni hunnâka ursalar müfîddür. [2]

1814 N. انجاص
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Kümmesrâ mürebbâ: Emrûd mürebbâsı. Miʿdeye kuvvet verür ve muʿtedil olur. 
Sanʿatı mahallinden görile [3]

Kemâderyûs: Hamatura Türkî; yer pelîd[i] Türkî; zebândârû telh Şîrâzî; kemâ-
deryûsâ Süryânî; [4] kemâdâryûs Rûmî; [kısacık mahmûd derler Türkî, İstânbûl ve 
Anatolî] emkîkriyûn1815 Yûnânî; hâmederyûs Rûmî; hâmderus [5] Lâtin; gâmânder-
le Mâcar, Nemse; kâmaderâves İspânya; cermândre Fırânca; tagûryûs [6] Yûnânî. 
Kemâderyûs demek bellûtü’l-arz demekdür. Bunı baʿzılar uşak samgınun [7] otınun 
tâze şâhıdur veyâhûd tâze yapragıdur dediler, ammâ baʿîddür. İhtiyârât [8] sâhi-
bi yaşıl ve acı bir yaprakdur, dalı ve tohmı olur der. Minhâc kavli üzere yapragı 
bellût [9] yapragına benzer, anunçün bellûtü’l-arz demekdür. [10] [11] [12] Acı olur, 
köki erguvânî reng olur, reyhân gibi [13] kokar. Tabîʿatı Câlînûs kavli üzere ikinci 
derecede hâr u yâbisdür ve baʿzılar üçüncide [14] demişler. Müfettih ve mülattıf 
ve münakkîdür. Eger ʿasel ile eski yaralara ursalar ıslâh eder [15] ve pâk eder. Eger 
bişürüp veyâhûd dögüp göze çekseler garb ʿilletine nâfiʿdür [16] ve eski öksürüge 
dahı nâfiʿdür ve istiskâ ibtidâsına dahı müfîddür. Hayzı ve bevli akıdur, [17] talakı 
giderür ve oglanı ana karnından düşürür. Şarâbla içseler cânavarlar sokdugına [18] 
müfîddür. Ve sahk edüp şarâbla karışdurup göz çıbanlarına ursalar, nâsûrı [19] dahı 
varısa zâʾil eder. Şerîf  kavli üzere bunı suyıla bişürüp ve sıkup [20] ve her gün üç 
güne degin otuz dirhemin zeyt ile içseler taşları kıra ve gögüsde [21] ve etrâfında 
olan eski agrıları gidere. Ve eger dögüp ve cüllâb ve ʿasel ile bişürseler [22] ve üç gün 
içseler cümle agrılarına fâʾide ede. Ve kemâderyûsun şarâbın ederler, müsahhin-
dür. [23] Teşennüce ve yerakâna ve sûʾü’l-hazma ve istiskâ ibtidâsına gâyet nâfiʿdür. 
İbni Baytâr kavli [24] üzere ʿusr-ı bevle dahı nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti beş 
dirhemdür. Ziyâdesinün [25] âlât-ı bevle zararı vardur, illâ mersîn yemişi ve mastakî 
ıslâh eder. Baʿzılar mesâneye zarar eder [399a] [1] derler, illâ ayva ıslâh eder.

Kemâfîtûs: Yer çam derler Türkî; yapragı ve kokusı çam gibidür [2] Türkî; tohm-ı 
kerefs-i rûmî Fârisî; mâş-dârû Şîrâzî; zerʿâd kerefsâ1816 Süryânî; [3] kemâfîtûs Rûmî; 
hâmafîtyûs Rûmî ve Lâtîn; câminîs Yûnânî; pelenger1817 Mâcar, Nemse; [4] pinelyô 
İspânya; cevâ artekâ1818 Efrencî, İspânya; gâlyû fersitâ1819 Efrencî ve İspânya; [5] 
hâmânîtus Yûnânî; sanavberü’l-arz Şeyh Dâvud. Bu ota baʿzılar Rûmî kerefsi 
dediler [6] ammâ hatâdur ve baʿzılar tarhûn ve baʿzılar tag kerefsinün tohmıdur ve 

1815 N. امقيقريون
1816 N. زرعاد كرفثا
1817 N. پلنكر
1818 N. جوا ارتقا
1819 N. غاليو فرستا
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kâşem-i rûmîdür [7] ve kına yapragınun şâhıdur dediler, ammâ cümlesi hilâfdur. Bu 
ot celbe gibi bir otdur, [8] yapragı küçük hayyü’l-ʿâlem yapragına benzer, yapragı 
üzerinde yelmeşik olur, ele yapışur ve [9] üzerinde telleri olur, çam gibi kokar, uvacık 
sarı çiçegi olur. Tabîʿatı Yûhannâ kavli üzere [10] üçüncide hâr ve ikincide yâbisdür. 
Müfettih ve mücellâdur, husûsan aʿzâ-yı bâtıneye kuvvet-i müshilesi [11] vardur. Ve 
hâm ve berk şişlere ve müteʿaffin yaralara ʿasel ile kosalar nâfiʿdür. Eger ʿasel [12] ile 
içseler ʿırku’n-nisâya ve ciger süddelerine ve sevdâvî yerakâna nâfiʿdür. Eger yedi 
gün biri biri [13] ardınca içseler bu zikr olınan ʿilletlere çok nefʿ verür ve bevli ve 
hayzı akıda. Eger bundan [14] kırk gün mâʾü’l-ʿasel ile içseler ʿırku’n-nisâya ʿacâyib 
nefʿ müşâhade olına. İbni Serâfiyûn [15] kavli üzere müshil-i balgam-ı galîzdür. Eger 
bişmiş encîr suyıyla içseler bagırsagı pâk eder. Yûhannâ [16] kavli üzere emrâz-ı 
sevdâviyye içün müshile ile içürseler gâyet nâfiʿdür, göze dahı [17] kuvvet verür ve 
gövdenün sovuklıgını giderür. Fûles kavli üzere eger bişmiş kerefs [18] suyıyla başdan 
ahlât-ı rediyyeyi giderür, sevdâvî marazlara meselâ cünûna, vesvâsa nâfiʿdür. [19] 
Ve talak agrısına Münfes kavli üzere kebere köki ile ve enîsûn ve tâze râziyâne 
suyıyla [20] karışdurup içeler müfîddür. İbni Baytâr kavli üzere yapragından kırk gün 
inûmâlî [21] şarâbıyla içseler ʿırku’n-nisâyı giderüp ciger ve bögregün agrıların sâkin 
eder. Eger [22] bakır bürûdesiyle ve çam sakızıyla içürseler artık hıltları ishâl ede ve 
rahme ve emcek [23] üzerine ursalar yumşada. Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dirhem-
dür. Ve sanculara ve hânıku’n- [24] nimre dedükleri otı içmiş kimesne ve sâʾir zehirlü 
otlara muvâfıkdur. İki dirhemden ziyâde [25] içseler öykene zarar eder, illâ enîsûn ve 
selîhe ıslâh eder. Bunun bedeli yarım vezni kadar [399b] [1] sîsâliyûsdur ve rubʿı 
kadar selîhedür. Baʿzılar zîre-i kirmânî bedeldür derler ve baʿzılar [2] kemâderyûs 
bedeldür derler.

Kemmûn: Kimyondur Türkî; zîre Fârisî; kemmûnâ Süryânî; kîmônî [3] Rûmî; 
ûskatîn Yûnânî; kîminô Rûmî; sîmînûm Lâtîn; kîmmel Mâcar, Nemse; kômînô 
İspânya; [4] kûmîn Fırânca; kâmôn ʿİbrî; eksût ve kermiyûn kavl-i Şeyh Dâvud. 
Kemmûnun aʿlâsı [5] Kirmânî’dür, andan sonra Fârisî’dür. Bunun tohmına benze-
yen otlara hep keymûn derler. [6] Bu zikr eyledügimüz keymûnun evvel sınıfın ve is-
min diyelüm, sonra keymûn olmayup kemmûn [7] ismiyle söyledüklerin bildürelüm, 
zîrâ bu husûsda katı çok maglata vermişler. [8] Kimyon, Kirmânî ve Fârisî ve Şâmî 
ve Nabatî olur. Kirmânî siyâh şekildür, cümlesinden yegdür. Fârisî [9] sarı şekildür, 
Nabatîden yegdür. Nabatî hâlâ mevcûd bulınup istiʿmâl eyledükleri kemmûndur. 
[10] Ve hâlâ bôstânî kemmûndan gayrı berrî kimyon dahı vardur. Ve bir kemmûn 
dahı vardur, tohmı sûsene [11] benzer. Bunlar maʿlûm oldı ki hep bir nevʿdür, kem-
mûn cinsidür. Kemmûn-ı ebyaz dedükleri enîsûndur [12] ve kemmûn-ı esved dedük-
leri kişnîcdür, kemmûn-ı arz dedükleri kerâvyâdur, kemmûn-ı habeş dedükleri [13] 
nân-hâh, kemmûn-ı berrî dedükleri şâhteredür. Bunlarun cümlesi maʿlûm oldı. 
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Bu kemmûn tohmına [14] benzer bir, iki tohm dahı vardur, anlar dahı âdemi galata 
düşürür. Birine Türkçe tatluca ot [15] derler, kerâvyâ deyüp bâb evvelinde yakın zikr 
olındı. Biri dahı torak otı tohmıdur, şin [16] bâbında şibt deyü ve be bâbında tohmı-
na bezrü’ş-şibt deyü zikr eyledük. Ve bir dahı râziyâne tohmıdur [17] ki maʿrûfdur. 
Geldük hâlâ maksûdumuz olan kimyonun tabîʿatı Mâsercûye kavli üzere ikinci [18] 
derecede hâr u yâbisdür. Baʿzılar harâret ve yübûseti üçüncide dediler. Sogulcan-
ları öldürür, [19] yelleri tagıdur ve taʿâmı hazm etdürür, gövdeyi kızardur. Eger yüzi 
bununla yusalar sûreti sâf  [20] ve berrâk eder. Eger dögilmişi ile mazmaza eyleseler 
burun kanın keser. Ve sirkede ıslanan kemmûn [21] içi kabz eder, miʿdeyi kurıdur ve 
cerebe nâfiʿdür. Eger ʿavrat eski zeyt ile şâf  gibi [22] edüp götürse ziyâde giden hayzı 
keser. Ve sirkede ısladup andan kurıdup [23] ve dögüp süfûf  edüp her zamân yeseler 
toprak ve kil yemek ʿâdet edenlerün [24] hevesin keser yaʿnî gayrı yemeyeler. Ve tuz 
ile çigneseler agız salyarın keser. Eger göze kemmûn [25] suyı çekseler kanını giderür 
ve tarfe ʿilletine nâfiʿdür ve göze ziyâde cilâ verür. Ve ziyâde kıl var ise [400a] [1] 
yolup göz kapagına çignenmiş kemmûn degürseler kıl geç bite, belki hîç bitmeye, 
husûsan [2] samg dahı katalar. Ve berrî kemmûnun aslını yukaruda demiş idük, 
sûsene benzer deyü. [3] Ol nevʿ kemmûnun hâssiyyeti oldur ki şarâbla cânavarlar 
sokdugına vereler ve [4] taktîrü’l-bevle nâfiʿdür, taşları kırar, çıkarur. Eger sirke ile 
içürseler ınçkırıgı giderür. Ve zeyt [5] ile ve ʿasel ile karışdurup göz altında olan ve 
gayrı yerlerde olan siyâhlık [6] eserine ursalar zâʾil eder ve hâya şişlerine dahı yaku 
eyleseler zâʾil eder. İbni Baytâr [7] kavli üzere eger zeyt ile bişürüp yaku eyleseler ve 
arpa unıyla yaku olınsa [8] zîku’n-nefese fâʾide eder. Ve sirke ile karışmış kemmûn 
yeseler zîku’n-nefese nâfiʿdür. [9] Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Ziyâdesi 
yüzi sarardur ve yürege zarar eder, [10] illâ kesîrâ ıslâh eder, baʿzılar râvend ve ehlî-
lec ıslâh eder dediler. Takvîmü’l-Edviye kavli [11] üzere bagırsak süddelerin açar 
ve zekeri kıvâma getürür, menîyi ziyâde eder. Dîskûrîdûs [12] kavli üzere istiskâya 
ve fâlice ve lakveye ʿasel ile maʿcûn gibi edeler, gâyet nâfiʿdür. [13] Fûles kavli üzere 
dâʾü’l-hayyeye ʿ asel ile maʿcûn gibi edeler, kılları dahı bitürür. [14] Ve’l-hâsıl kemmû-
nı ıslâh eden sirkedür, cümlesinden sirke muslihdür. Bunun bedeli [15] nân-hâhdur 
dediler ve baʿzılar zikr olınan kemmûnlar birbirine bedeldür dediler ammâ baʿzılar 
lahana tohmı [16] ve yarım kadar râziyâne tohmı bedeldür dediler.

Kemmûn-ı hulv: Enîsûndur. Zikr olındı. [17]

Kemmûn-ı habeşî: Kemmûn-ı berrîdür ki kemmûnda zikr olındı.

Kemmûn-ı ermenî: Tatluca otdur. Kerâvyâdur ki [18] zikr olınmışdur.

Kemmûn-ı berrî-yi âher: Şâhteredür. Kâlînûs dahı derler. Şın bâbında [19] şâh-
terec deyü zikr olınmışdur.
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Kemmûn-ı esved: Kemmûn-ı berrîdür, henüz zikr eyledük. Ammâ şûnîz [20] 
dahı yaʿnî kara çörek otına dahı kemmûn-ı esved derler. Şın bâbında şûnîz zikr 
olınmışdur. [21]

Kemâşîr: Çâvşîre benzer bir hindî samgdur Türkî; kemâşîr Fârisî; kamâşîr Fârisî; 
kamâşîrâ [22] Süryânî; dendiyûn lafâkankaş1820 Rûmî; bûftibiyûn Yûnânî; çâvşîr 
Hindî, kavl-i Şeyh [23] Dâvud. Kemâşîr dedükleri bir samgdur. Baʿzılar tag kerefsi-
nün samgıdur dediler ki anun tohmına [24] fatrâsâliyûn demiş idük, maʿrûfdur. Bu 
samgun cümle fiʿli câvşîr gibidür. Râzî kavlince [25] üçünci derecede hâr u yâbisdür, 
ammâ Mâsercûye kavli üzere harâreti dördünci derecededür demiş. [400b] [1] 
Bevli ve hayzı ve düşüdi indürür. Ve kavî, muhkem müshildür, sarı su ishâl eder. 
[2] Bukrât kavli üzere miʿdeden ve bagırsakdan cümle yelleri giderür ve sarı su is-
hâlinde [3] bundan yeg devâ olmaz. Mâsercûye kavli üzere ahlât-ı galîze-i bârideyi 
ve balgamı ishâl [4] eder, bedeni arıdur. Sâhib-i Takvîm kavli üzere yenmiş dişlere 
kosalar agrısın [5] giderür ve göze su inmek ibtidâsına dahı müfîddür ve sarʿa ve 
dimâg-ı bâride emrâzına cümle [6] nâfiʿdür ve sovuk öksürüge ve eski öksürüge 
ve cümle sovuk zehirlere nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti [7] iki dânk dediler, baʿzılar bir 
dirheme degin câʾiz görmişler ammâ fakîr rızâ vermem. Ziyâdesi [8] cigere ziyân 
eder, illâ gül ve sandal ıslâh eder. Bunun bedeli câvşîrdür.

Kemkâm: Baʿzılar [9] zarv agacıdur dediler. Zad bâbında zikr olınmışdur. Ve baʿ-
zılar zarvun kabugıdur dediler [10] ammâ Basrî kavli üzere zarvun samgıdur. Şeyh 
Dâvud kavli üzere buna hassalubân-ı [11] câdî derler, der.

Kemâliyûn: Siyâh mâzeryûndur, hâmâliyûn derler. Mim bâbında mâzeryûn [12] 
zikr olınur.

Kenger-i bôstânî: Bunlar harşef  deyü hı bâbında zikr olındı ammâ halk ekser [13] 
harşefi bilmezler, kenger yoklarlar. Türkîde ve Fârisîde kenger derler ve baʿzı Fârisî 
mâlmelîndür [14] ve Süryânîler keger ve kerger derler, cümle Efrencîler karcgâla1821 
ve Rûmîler enginâriye derler. Bu elsinenün [15] ekseri harşefde zikr olunmadı, ol 
ecilden bu mahalde tafsîl olındı. İhtiyârât [16] kavli üzere tabîʿatı bârid ü yâbisdür. 
Yüregi habs eder, bâdıncândan galîzdür ve hazmı [17] dahı güçdür. Çig yeseler 
veyâhûd bişmiş çok yeseler sevdâ arturur. Suda kaynadup [18] yeseler andan semüz 
et ile ve yagıla bişüreler. Bakî tafsîl hı bâbında harşefde görile, [19] zîrâ bunun envâʿı 
harşefde gösterilmişdür. Ammâ bu mahalde dahı beyân edelüm zîrâ bunları [20] 
bulmak murâd eden ekser kef  bâbında kengerlerde yoklasa gerekdür.

1820 N. دنديون لفاقنقش
1821 N. قرجغاله
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Kenger-i berrî: Bu dahı harşefün [21] bir nevʿidür. Harşefden hurde olur. Gâhî bu 
nevʿini dahı ekerler ve gâhî baʿzı yerlerde [22] yabânî dahı bulınur. Dikenlüce olur 
ve uçları sivri olur, harşef-i kûhî derler. [23] Ol nevʿin ekser Môra vilâyetinde reʿâyâ 
cemʿ edüp ve suda kaynadup on beş [24] ve yigirmisin bir akçeye satarlar. Minhâc 
kavli üzere tabîʿatı hâr u ratbdur. Bâhı ziyâde [25] eder ve bedenün derini hoş eder.

Kenger-i berrî-yi musammag: Bu dahı harşef  nevʿidür. Tavuk [401a] [1] yu-
murdası kadar ancak olur. Bu nevʿ kengerden samg alurlar, ol samga kenger-zed 
derler. Cümle müfredât [2] kitâblarında yazılmışdur. Bu samgun efʿâli ve ahvâli 
henüz kenger-zed deyü zikr olınur.

Kenger-zed: [3] Kenger püsi Türkî; kenger samgı Türkî; samgü’l-harşef  ʿArabî; 
türâbü’l-kayʾ ʿArabî; kengerî Fârisî; kâmûzed ʿâkerbî1822 Süryânî; [4] zenîzîyûn 
sukûlûs Rûmî; zenîz karcûflû agriyâ1823 Rûmî; kûkîmûn Yûnânî. [5] Kenger-zed 
dedükleri samga asl-ı türâbü’l-kayʾ derler, te bâbında zikr olınmışdur. Bir samg-
dur, kengerün [6] bir nevʿinden olur, kenger sakızı ve kenger püsi dahı derler. Aʿlâsı 
tâze olmakdur. Yûhannâ [7] kavli üzere evvel derecede hâr u ratbdur, baʿzılar evvel 
derecede bârid dediler. Eger issi suyla [8] yâhûd sikencübîn veyâhûd ʿasel ile içseler 
ıztırâbsız kusdurur. Râzî kavli [9] üzere ve Mâsercûye kavli üzere tabîʿatı bârid ü 
ratbdur. Eger yalınuz eger sikencübîn ve [10] eger ʿasel ile içseler elbette kusdurup 
baʿzılar buna cevzü’l-kayʾ dahı katup içüreler, [11] dahı âsân kusdurur derler. Dîskûrî-
dûs kavli üzere eger bundan yeseler [12] gaseyân getürür ve miʿdeyi zaʿîf  eder, çok 
istiʿmâl etmeyeler. Ammâ miʿdeyi ve bagırsakları [13] dahı yaramaz balgamdan ve 
galîz ahlâtdan pâk eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. [14] Ziyâdesi miʿdeyi 
irhâ eder, illâ gül maʿcûnı ve mastakî ıslâh eder. Bunun bedeli dâr-ı şîşaʿân [15] köki-
dür ve baʿzılar kayʾ etmekde cevzü’l-kayʾ bunun bedelidür dediler.

Kene: Kiye dahı derler, sakızdur. [16] Mastakî deyü mim bâbında zikr olınur.

Kündüs: Çoganun bir nevʿidür Türkî; aksırık kündüsi [17] Türkî; aksırık otı Türkî; 
kündüş1824 ʿArabî, Fârisî; ʿûdü’l-ʿıtâs ʿArabî; kündüse Fârisî; [18] kundus Fârisî; 
maʿtşânâ Süryânî; setrûniyûn Rûmî; ersânûn1825 Yûnânî; [19] estûrînû Rûmî ve 
Lâtîn ve Efrencî; estûrîtûr ezîkûlâ1826 İspânya ve Rûm [20] ve Lâtîn; erbâlânâzye 
cümle Efrencî. Kündüs dedükleri ota Türkçe aksırık otı [21] derler. Aʿlâsı oldur ki 
içerüsi saruya mâʾil beyâz ve taşrası siyâh ola. [22] Tabîʿatı üçünci dereceye varınca 

1822 N. قاموزد عاكربى
1823 N. زنيز قرجوفلو اغريا
1824 N. معطشانا
1825 N. ارثانون
1826 N. استوريتور ازيقوال
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hâr u yâbisdür ammâ İshak ve Yûhannâ kavli üzere dördünci [23] derecede hâr u 
yâbisdür. Kuvvet-i evvelîsi bevli ve hayzı akıdur ve ʿataşı tahrîk eder. [24] Minhâc 
kavli üzere mukarrih ve lezzâʿ ve hırrîf  ve muʿattıs ve muʿattışdur. Balgamı ve 
sevdâyı [25] keser, barasa ve behaka husûsan kara behaka ve uyuza müfîddür ve 
kulakdan çirgi çıkarur [401b] [1] ve mafâsılda olan çıbanları giderür ve cenîni dahı 
çıkarur. Câlînûs kavli üzere [2] yan başı ve mafâsıl ve ʿırku’n-nisâ ʿilletlerine gâyet 
nâfiʿdür ve sâʾir bedenden dahı [3] rutûbâtı giderür. Dîskûrîdûs kavli üzere talaka ve 
talakda hâdis olan ʿilletlere [4] muvâfıkdur, bir dânk bundan şarâbla içüreler yâhûd 
nebîz yâhûd müselles ile içüreler. [5] Eger talak ve eger yan başında ve bögrekde 
olan sovuk ʿilletleri giderür, teshîn ve ıslâh [6] eder. Fûles kavli üzere eger bu kökden 
buruna çekseler sarʿa ve bayılmasına azacık [7] buyan köki ile karışduralar, katı nâfiʿ-
dür. İbni Baytâr kavli üzere eger yumurda sarusıyla [8] içseler ve mercimek kadarın 
benefşe yagıyla buruna tamzursalar dimâg ve sarʿ zahmetlerin görmeyeler [9] ve göz 
perdelerin gidere. Eger ʿ avratlar balla şâf  gibi götürse bir kaç aylık olmış ve karında 
[10] kalmış oglanı çıkara, ammâ yaz faslında tamzuralar ve dürteler, kış faslında 
tamzurmayalar. [11] Eger sahk edüp bunı bir sık beze koyup taşradan kokulasalar 
agsırda ammâ [12] hâmile ʿavrat başım agrur deyü bir hâlle agsırtmaya, zîrâ hâmile 
ʿavrat agsırmak [13] eyü degildür, hamlin bırakmakdan havf  edeler. Eger bir dânk 
bundan, sirkencübîn yâ gülengübîn [14] veyâhûd issi suyıla içseler balgam kusdura. 
Eger zift ile demregülere ve barasa ve behaka [15] dahı [sürseler] nâfiʿdür. Mikdâr-ı 
şerbeti bir dânkdur , iki dânka varıncadur. Ziyâdesi sümûm-ı kattâledendür [16] 
ve öykene ziyân eder, ammâ kesîrâ katalar ıslâh eder. Eger hatâen ziyâde yeseler 
yaglar ve südler ile [17] ziyâde kayʾ etdüreler, zîrâ ʿazîm gaseyân ve hunnâk getürür 
ve şahmü’l-hantal konılmış hukne-i kaviyye [18] etdüreler ve gâhî teşennüc ʿârız olur, 
teşennüc ʿilâcın yübûsetler ile vereler. Bunun [19] kayʾ etmede bedeli cevzü’l-kayʾ, 
baʿzılar üç kendü kadar biber ve rubʿı kadar tere tohmı bedeldür dediler.

Kündüs-i taberî: [20] Mâlâ Yesiʿ kavli üzere bu yemişün habbı zuʿrûrun sarısına 
benzer ve ekşiligi ve [21] kekreligi dahı vardur. Ve tabîʿatı dahı zuʿrûra karîbdür, illâ 
bunun kabzı ve tebrîdi artıkdur. [22] Lâkin bu emkinede müstaʿmel degildür.

Kündür-i fârisî: Ak günlükdür Türkî; lübân ʿArabî; kündür-i deryâyî [23] Fârisî; 
kündürû Fârisî; lübûniyâ Süryânî; şebgarûs Rûmî; kabnûtîsren1827 Yûnânî; [24] 
lîvânôs Rûmî; tûs Lâtîn; vayrâksâ Mâcar, Nemse; insetisîvâ İspânya; inster [25] 
Fırânca; lîvonâ ʿİbrî; büstec Yûnânî; fîd Muhammed Temîmî, Yûnânî; inâtûrus 
Lâtîn. Ak günlük dedükleri [402a] [1] Yemen’den gelür. Gayrı yerlerde olmaz der-
ler ammâ Hindî nevʿi dahı olur dediler. Ve Rûmî nevʿi [2] olur, agacından köpük 

1827 N. قبنوطيسرن
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gibi dökilür. Kendü samgı ile düzerler ve kelîsâlarda katı çok kullanurlar. [3] Teke 
ilinde çokdur. Kündür-i ebyaz deyü bundan sonra zikr olınur. Ammâ bu mahal-
de maksûdumuz olan [4] kündürün yaʿnî ak günlük agacı iki arşun kadar dikenlü 
agaçdur, yapragı zeytûn yapragına [5] benzer. Kündüri evvel agaçdan alurlar, baʿzısı 
magşûş olur yaʿnî kabugıyla karışık olur. [6] Sâfîsine lübân derler ve kündür derler, 
Türkçe ak günlük derler. Günlügi ve kışrını ve [7] tütünini dahı kullanurlar, maʿrûf-
dur. Hindî günlük yeşil gibi olur ve degirmi olur. [8] Ve’l-hâsıl cümlesinün kabzı 
vardur. Kışrı kaf  bâbında zikr olınmışdur. Kündürün [9] aʿlâsı mastakî gibi mülâyim 
ve erkek ve beyâz ki zehebî şekl ola. Tabîʿatı Mesîh kavli üzere [10] üçünci derecede 
hâr u yâbisdür, baʿzılar evvelde yâbisdür ve ikincide hârdur. Kuvvet-i hâfızaya [11] 
gâyet nâfiʿdür. Ve kanı habs eder, etine zahmet vermez ve kurulıgı dahı zahmetsiz-
dür. [12] Günlügün kuvvet-i evvelîsi oldur ki kan tükürenlere, bagırsak yarasına ve 
sıyrındısına [13] nâfiʿdür. Eger dâhıs yaʿnî kurulgana kışrından ve kendüden kosalar, 
husûsan gül yagıyla [14] ve kaymûliyâ ile emcek yaralarına ursalar gâyet nâfiʿdür 
ve iç şişlerine dahı muvâfıkdur. [15] Muhallil zımâdlarun cümlesine kündür kosalar 
münâsibdür. Ve tâze yaraları onıldur ve gözde [16] intişârda olan habîs yaraları menʿ 
eder. Ve kaz yagıyla demregüye sürseler nâfiʿdür, [17] zihni gâyet kavî eder, nisyânı 
giderür, hıfza muvâfıkdur. Her kandan gerekse akan [18] kanı tutar ve dimâg perde-
sinden akan kanı dahı tutar. Ve kulak agrısını ve göz [19] seretânları onıldur, kayʾ dahı 
habs eder, âteş yakdugına ve sovukdan olan şakâka [20] dahı müfîddür. Eger bununla 
ve natrûnla başı yusalar yaraların ve çıbanların giderür. [21] Şeyhü’r-reʾîs kavli üzere 
günlük münakkî-yi rûh u dil ü dimâgdur ve kuvvet-i [22] tiryâkiyyesi dahı vardur. 
Zîrâ vebâ günlerinde duhânı nâfiʿdür, öksürüge dahı çene şişlerine [23] müfîddür ve 
duhânı diş diplerin muhkem eder. Eger agızda sakız gibi çigneseler dahı müfîddür. 
[24] Miʿdeden yelleri giderür ve mesâneye gâyet nâfiʿdür, yellerin açar ve taşların 
kırar, [25] mecrâsında yarası varısa onıldur. Eger taş çıkmadan mesâne yolında yara 
eseri [402b] [1] kaldı ise gâhî günlük yiyeler ki yarasın onılda. Ve bir kimesnede 
cüdâm ve baras [2] şekillü kara behak peydâ olsa katrânla günlük yakup duhânını 
tütsi etdüreler. [3] Dâʾü’s-saʿlebe dahı muvâfıkdur. Ammâ kuşûrının kabz-ı tâmmı 
vardur. Kışrı kaf  bâbında [4] kışrü’l-kündür deyü zikr olınmışdur. Eger duhânı-
nı göze tutsalar göz ʿilletlerine müfîddür. [5] Ve’l-hâsıl kan gidenlere bundan aʿlâ 
devâ olmaz, husûsan zahîre mübtelâ olanlara baʿzı nân-hâh [6] gibiler ile vereler 
ve zaʿferânla günlük yâhûd mürr katup aşagadan getüreler [7] zahîri kese. Rûfes 
kavli üzere ishâli katʿ eder. Rahimden ve makʿaddan akan [8] kanları menʿ edüp 
dûsentâriye ve makʿadun yaramaz intişâr-ı kurûhü’l-habîsesi gibilere [9] bundan 
fetîl edeler, ammâ süd katalar. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemden iki dirheme 
[10] varıncadur. Ziyâdesi öykene ve gögse muzırdur, illâ samg ve pirinc-i fârisî yaʿnî 
dânedâr-ı pirinc ıslâh [11] eder. İssi mizâclulara çok yemek maʿkûl degildür, mecnûn 
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eder. Ve şarâbla çok yeseler âdemi [12] öldürür. Eger bir miskâlin suda ıslayup suyın 
içseler balgamı keser, hıfzı ziyâde edüp [13] gögüs yaşlıgın giderür, hafakâna ve isit-
meye fâʾide eder. Ve agızda çigneseler başdan [14] balgamı çeke indüre. Eger saʿter 
ve mevîzecle yeseler balgamı çeküp indüre ve dil agrılarına gâyet [15] muvâfıkdur, 
kalbi kavî eder ve ferah verür. Ammâ çok yeseler cüdâm ve kara behak eder, kanı 
kurıdur [16] derler. Ve natrûnla yakup kömürini dâʾü’s-saʿlebe dürtseler kıl bitüre. 
Bunun bedeli [17] kendü kadar ve dahı rubʿı kadar kabugıdur, kışrü’l-kündür derler, 
baʿzılar mastakî ile behmen bedeldür [18] dediler.

Kündür-i ebyaz: Köpük gibi bir nevʿbuhûrdur, baʿzılar buhûr-ı meryem dahı 
derler. Bunun agacından [19] samg dahı alurlar, astarek derler ammâ yalınuz buna 
astarek demezler. Ve bu her yerde bulınmaz, [20] Teke ilinde ve Vidîn vilâyetlerinde, 
Girîd’de ve Fırânsa vilâyetlerinde Vâlense dedükleri [21] vilâyetde olur. O ecilden 
bunı ʿArabî kitâblarında çok yazmamışlar. Bunı kaynadup [22] ol köpük gibi olan 
buhûr ile samgın kurslar ederler. Ekser kefere kelîsâlarına bundan çok [23] alur, me-
selâ mûm almaga kudreti olmayan fukarâsı bir iki akçalık buhûrdan alup hediyye 
[24] götürür. Lâtîn kitâbları kavli üzere tabîʿatı bâriddür. Gögsi yumşadur, öksürüge 
fâʾide [25] eder ve salâbetlü süddeler ve talaklara yakusı nâfiʿdür. Eger ʿavratlar gö-
türse hayzı yüridür. [403a] [1] Südde yakularında içine termentîn yaʿnî meneviş 
katalar, yürek üstine yapışa. [2] Eger ʿasel ile ve kündür yaʿnî ak günlük ile hem 
yiyüp ve hem zımâd eyleseler tabʿı sürer, [3] ziyâde yiyeler baş agrıdur ve uyhu 
getürür.

Kündürî : Hevîce ve râziyâneye benzer, kokusı [4] günlüge benzer bir otdur. Ta-
bîʿatı Mâlâ Yesiʿ kavli üzere üçünci derece evvelinde hâr u yâbisdür, [5] muhallil ve 
münezzicdür. Cümle ahvâli günlük gibidür.

Kenâr: ʿArab kirâzı derler bir yemişdür, sedir [6] agacınun yemişidür. Fârisîde 
kenâr derler, ʿArabda nabka derler. Nun bâbında zikr olınur. [7]

Künhân: Fârisî ismidür. Yapragı meneviş yapragına benzer ve levni ve kuvveti ve 
fiʿli bi’l-cümle [8] menevîş gibidür. Ammâ bu emkinede müstaʿmel degildür, İbni 
Baytâr yazmışdur.

Kenâvis : [9] Bellût esnâfındandur. Be bâbında bellût deyü zikr olınmışdur.

Kenîb: ʿUlleyk nevʿindendür, bir habbedür. [10] Bundan baʿzılar etmek ederler. 
Müstaʿmel degildür.

Kenbâs: İbni Baytâr kavli üzere sulu yerlerde [11] biter bir otdur. Ammâ Lâtîn 
kitâblarında kenbâ ve kanbâ derler. Habeş biberi vardur ana derler, kahveye [12] 
dahı korlar derler. Bunun dahı tabîʿatı derece-i râbiʿdedür. Bunun tâzesi Dîskûrî-
dûs [13] ve Mâtyôl kavli üzere ʿırku’n-nisâya gâyet nâfiʿdür.
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Kündelâ: İbni Baytâr ve Ebû Hanîfe [14] kavli üzere çenâr agacına benzer ammâ 
yapragı bâdâm yapragına benzer. Bu diyârda makbûl [15] olmayup müstaʿmel ol-
mamak ile zikr olınmadı.

Kûz: Bir samgdur. Mukl-ı yehûd deyü mim bâbında zikr [16] olınur.

Kevkebü’l-arz: Evren pûlı ve evren pûrı derler, baʿzılar talkü’l-arz derler [17] ve 
her şaʿşaʿası olanlara yaʿnî yaldarur nesneye talkî ve kevkebî derler. İhtiyârât kavli 
üzere [18] Kaymûliyâ topragına dahı kevkeb-i kaymûliyâ derler. Râzî kavli üzere 
talka dahı kevkebü’l-arz [19] derler. İbni Mescûn ise bir yaldurar agaca derler ki gece 
aydınlık vere der. Tı bâbında talk zikr [20] olındı. Ve sirâcü’l-kutruba dahı derler.

Kevkeb-i şâmûs: Tîn-i şâmûs deyü tı bâbında [21] zikr olınmışdur.

Kevâmîh: Bir ekşi nesnedür, Türkçe depyüz derler. Bu diyârlarda etmezler ammâ 
ʿAcem [22] ve Bagdâd’da ve etrâfında ve Kürdistân’da olur. Birkaç nevʿ olur. Bir 
nevʿin torak otından [23] ederler. Bir küp içine torak otını toldururlar, baʿde ekşi 
hamîrden bûze mâyesi gibi [24] sılât dedükleri mâye koyup ve tâze süd toldururlar. 
Beş altı günde bir tekrâr [25] süd koyup yigirmi günden sonra yerler. Ve baʿzılar 
yarpuzdan ve feleskûndan dahı böyle ederler. [403b] [1] Bunsuz yemek yemezler, 
gâyet makbûldür. Ve bunun gibi bir ekşi nesne dahı vardur, [2] mürrî derler, mim 
bâbında envâʿı zikr olınur.

Kevâmîhü’t-tûg: Bir ekşi nesnedür, yogurddan [3] ederler, dûgî derler. Meselâ 
yogurdun içine menevîş agacınun tâze şâhların [4] tograyup karışdururlar, biraz 
şöyle turur, ekşiligi ve râyihası tamâm yogurda [5] çıkar. ʿAcem içinde gâyet ziyâde 
muʿteberdür. Birkaç nevʿ olur ve bu meşhûrdur. Bu nevʿine [6] dahı tarhûn ve sâʾir 
hoş kokulu otlar korlar ve bir nevʿine dahı meneviş hâm [7] iken salkımı ile korlar. 
ʿAcemlere mahsûsdur.

Kûrsel1828 : Şeyh Dâvud kavli üzere lüffâhdur. [8] Lâm bâbında zikr olınur.

Kûsec: Uzun burunlu ve hortumlu bir balıkdur. Deryâda meyyit [9] bulsa yer. Ol ecil-
den ekli dahı harâmdur. Balıgun envâʿı sin bâbında semek [10] deyü zikr olınmışdur.

Gevz-gendüm: Harûʾüʼl-hamâm derler. Cevz-cendüm deyü cim bâbında zikr 
olınmışdur. [11]

Kûşâd: Çıntıyânâ deyü cim bâbında zikr olınmışdur.

Köknâr: Haşhâş başı kabugınun [12] suyıdur. Mim bâbında mâʾü’l-haşhâş deyü 
zikr olınur.

1828 N. كورثل
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Kevâlif: Şeytân degirmeni [13] dikenidür. Bâd-âverd deyü be bâbında zikr olınmışdur.

Kûk: Mârûldur ki salata ederler. Hı [14] bâbında hass deyü zikr olınmışdur.

Kûlam: Biberdür. Fe bâbında fülfül deyü zikr olınmışdur. [15]

Kûber : Bu dahı biberdür. Hindî lisândur. Fe bâbında zikr olınmışdur.

Küvâriʿ1829: Paçalardur. Kürrâʿ [16] deyü işbu bâbun ortalarında zikr olınmışdur.

Kihnâ1830: Kihnâyâ1831 dahı derler, ayu gülidür. [17] ʿÛdü’s-salîb dahı derler. Fe 
bâbında fâvâniyâ deyü zikr olınmışdur.

Kehrübâ: Kehrübâ Türkî; [18] samg-ı havr-ı rûmî ʿArabî; misbâhü’r-rûm ʿArabî; 
kehrübây Fârisî; kâhrübâ Fârisî; hamrutâ1832 Süryânî; [19] hîferis Rûmî; vibâmîntes 
Yûnânî; iletrô Rûmî; harîsûsferûrû1833 Rûmî ve Lâtîn; [20] ambrâ Fırânca. Keh-
rübâ hakkında çok söz söylemişlerdür. Kehrübâ Fars lisânıdur, buna kâhrübâ [21] 
ve giyâhrübâ dahı derler yaʿnî çöp ve saman ve yaprak cezb eder demekdür. Râ-
fiʿü’t-tîn [22] gibi kehrübâyı havr-ı rûm derler bir agaçdan alurlar. Deryâya yakın olur 
derler, samgı deryâya [23] düşüp deniz talgasından döge döge kehrübâ olur derler. 
Ve baʿzılar mezâristânda [24] bulındı derler. Mülûk-ı mâziyye meyyitleri çürütmez 
deyü bu samgı ʿ an-kasdin her mezâra dökerler [25] deyü bir zamân zuʿm etmişler. Ve 
bir zamân kehrübâ dökme olmasaydı içinde baʿzı sinek [404a] [1] ve çöp bulınur, 
kanden girmek kâbil olurdı dediler. Ve’l-hâsıl bununçün çok [2] kîl ü kâl olmışdur. 
Kehrübâ dedükleri samg havr-ı rûmî derler bir agacun samgıdur. Ol havr-ı rûmî 
[3] dört nevʿ olur. İki nevʿi yabânîdür ve iki nevʿi degildür. Samg alduklarına havr-ı 
esved derler, [4] uzun uzun salkımlu çiçegi olur. Ve samg almadukları nevʿine havr-ı 
ebyaz derler. Agaçlarınun [5] dahı tabîʿatı ikisinün bir nevʿdür. 43 siyâh rakamlu 
musavver kitâbda envâʿı ve tasvîri [6] vardur, maksûd ise göreler. Cümle isimle-
ri ve nefʿi ve sâʾir ahvâli tafsîl olınmışdur. [7] Hâ bâbında havr-ı rûmî deyü zikr 
olınmışdur. Hâliyâ maksûdumuz olan kehrübânun aʿlâsı [8] şemʿi reng ola. Tabîʿatı 
kâbız ve müceffifdür. ʿÎsâ kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür, [9] İhtiyârât 
ve İshak ve İbni ʿİmrân kavli üzere ikinci derecede bârid ü yâbisdür. [10] Bunun 
cevheri arziyye ve mâʾiyyeden mürekkebdür. Kâbız-ı demdür, her kanda gerekse 
kanı tutar. [11] Ve kalbe, eger içmesi ve eger tılâ ve eger taʿlîki yaʿnî asakodukları, 
hâsılı cümlesi müfîddür. Baʿzı [12] issi şişlere üzerine asakosalar kezâlik müfîddür. 

1829 N. كوارع
1830 N. كهنا
1831 N. كهنايا
1832 N. حمرتا
1833 N. خريسوسفرورو
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Eger yarım miskâlin sovuk su ile [13] içseler hafakâna fâʾide eder ve kayʾ tutar. Eger 
mastakî ile içseler miʿdeye kuvvet verür, [14] nezf-i demi ve nefs-i demi yaʿnî kan 
gideni ve kan tükürmegi menʿ eder ve ʿusrü’l-bevle dahı [15] nâfiʿdür. Fersetis kavli 
üzere hâmile ʿavrat götürse hıfz eder yaʿnî kendide [16] asakosalar yerakâna dahı 
nâfiʿdür. Ve âteş yanugına sahk edüp üzerine [17] latûh edeler. Rûfes kavli üzere 
eger bunı bir cüzʾ pirinc ve bir cüzʾ tîn-i mahtûm ve bir cüzʾ kehrübâyı [18] sahk 
edüp üzerine latûh edeler. Ve bir miskâlin içseler ishâl-i deme ve tamsa ve [19] zirbe 
gâyet nâfiʿdür. Eger hatmî suyıyla kehrübâyı sahk edüp başı yusalar kehle [20] ve 
hazâza nâfiʿdür. Erbiyâsûs kavli üzere ihtinâk-ı rahme ve rahm giciyigine bundan 
[21] bir dirhemini zeyt-i ʿ atîk ile ʿ avrat götürse nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti [22] bir 
miskâldür. Ziyâdesi cigeri zaʿîf  eder, illâ sükker ve ʿunnâb ıslâh eder ve hamâme [23] 
ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere âvâza zarar, illâ ayva çekirdegi luʿâbı [24] ıslâh 
eder. Eger agızda senûn eyleseler kanın keser ve dişleri mücellâ eder ve muhkem 
eder. [25] Eger yeseler kalbi kavî eder ve öyken çıbanına nâfiʿdür ve kan tebevvül 
edenlere, taktîrü’l-bevle [404b] [1] ve miʿde agrısına nâfiʿdür, ammâ bâhı dahı katʿ 
eder. Bunun [bedeli] senderûsdur, baʿzılar [2] bunun bedeli tabâşîrdür dediler. Peyâ-
dûk kavli üzere kendü kadar senderûs ve [3] dört dânk selîhedür. Dîskûrîdûs kavli 
üzere iki kendü kadar tîn-i [4] rûmî ve dört dânk selîhedür ve yarım kendü kadar 
kavrılmış bezr-i katûnâdur. [5]

Kehvârib: Ebegümeci yapragına benzer güzel râyihalu bir otdur. Çiçeksiz tohmı 
olur. Gâyet [6] issi otdur, hâr ve hırrîfdür. Ve tohmı hâr, tîbü’r-râyihadur. Yaz güni 
biter. Miʿdeye muvâfıkdur, [7] şehvet-i taʿâma yardım eder. Çig ve bişmiş dahı yerler. 
Gül yagıyla sürseler gâyet [8] şişlere nefʿ verür.

Kehkem: Bâdıncândur. Be bâbında zikr olınmışdur.

Gîl-dârû: Egrelti nevʿidür. [9] Kuzgun otı ve namâz-bûr otı dahı derler. Serahs 
deyü sin bâbında zikr olınmışdur. [10]

Keyser-gûne: Ve keysû-gûne derler. Türkçe meryem saçı derler. Cim bâbında 
caʿde deyü zikr olındı. [11]

Kiyal: Zuʿrûr yemişidür, semer-i zuʿrûr derler. Ze bâbında zuʿrûr deyü zikr olın-
mışdur.

Kîhizî1834: [12] Tarı demekdür. Afrîkî lisânıdur. Cim bâbında câvers zikr olınmışdur.

Kîlakân: Pırasa [13] ve kürrâs deyü zikr olındı.

Kiye: Kene dahı derler, sakızdur. Mastakî deyü mîm [14] bâbında zikr olınmışdur.

1834 N. كيحزى
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Gîmers1835: Tarıdur. Züre deyü zel bâbında zikr olındı.

Keyrec: Bâb [15] evvelinde kâdî deyü zikr olınmışdur.

Kîldâvzâ: Şeyh Dâvud kavli üzere ze bâbında [16] zuʿrûr deyü zikr olınmışdur.

Gîk dâʿe1836: Haşîşetü’l-berâgîsdür.

1835 N. كيمرس
1836 N. كيك داعه
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H A R F Ü ’ L - L Â M  [17]

Lâjüverd: Lâcüverd boyası Türkî; lâcüverd Fârisî; lâzverdâ Süryânî; ûmûnyûn [18] 
Rûmî; feyûrmînâ Yûnânî; kenûs lesûs1837 Rûmî, serû lâpis lâbis Lâtîn; [19] lâzvâris-
ten1838 Fırânca; âzûl İspânya. Şeyh Dâvud, cibâl-i Ermeniyye’den ve Fâris’den [20] 
gelür der ammâ lâjüverd dedükleri kök boyanun aʿlâsı Bedahşî olmakdur ki ferhi 
ziyâdedür, [21] gayr nevʿide bu hâssa yokdur, zîrâ Bedahşî laʿl maʿdenine yakındur. 
Ammâ rûzmârî dedükleri [22] lâcüverd yaramazdur zîrâ kurşun maʿdenine yakın-
dur, hiddeti ve kabzı vardur. Tabîʿatı Teyâdûk [23] kavli üzere ikinci derecede bârid 
ü yâbisdür ammâ baʿzılar ikincide ve üçüncide yâbisdür [24] dediler. Bunun kuv-
veti hacer-i ermenî gibidür ammâ sevdâ ishâlinde lâcüverd dahı zaʿîfrekdür [25] ve 
baʿzılar bunun kuvveti lizâkü’z-zeheb kuvveti gibidür dediler. Kanla âmîhte olan 
[405a] [1] hıltı giderür ve mâlîhûlyâya dahı nâfiʿdür. Eger ʿavrat yarım dirhemin 
furzece edüp [2] bir dirhem zeyt ile götürse hamlini saklar, düşürmekden emîn olur. 
Ve bögrege ve mesâneye [3] nâfiʿdür ve sigillere eger sirke ile sahk edüp barasa dahı 
tılâ olınsa müfîddür ve [4] kirpikleri dahı bitüre ve ʿavrat kendüde şâf  gibi götürse 
hayzı murâd üzere[5] akıdur. Diskûrîdûs kavli üzere sevdâvî şişlere ʿ asel ile tılâ olınsa 
[6]muvâfıkdur. Eger yarım dirhemini on dirhem ʿasel ile yeseler kan galebesine ve 
kan kıyâmına [7] müfîddür. Rûfes kavli üzere istiskâdan hâsıl olan yerakân içün 
hammâmda [8] münâsib yaglar ile bedeni tılâ edeler. İbni Baytâr kavli üzere göze 
sürme gibi çekseler [9] kirpikleri bitüre. Ve buçuk dirhemi mâlîhûlyâya ve rebv ʿille-
tine müfîddür. Ve sirke ile yaramaz çıbanlara [10] ursalar eski etin yiyüp yeni et bitü-
re. Sâhib-i Takvîm kavli üzere gök [11] gözlülere lâcüverd sürme eyleseler gözlerini 
ve kirpiklerini güzellendüre. Eger buçuk dirhem [12] lâcüverd yeseler agır basmaya 
ve seher ʿilletini gidere ve yüregün kanını sâf  eder [13] ve gamdan ve korkmakdan 

1837 N. كنوث لثوث
1838 N. الزوارستن
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emîn ola ve sevdâvî ve rubʿ isitmelerine dahı nâfiʿdür. Bunun [14] mikdâr-ı şerbeti bir 
miskâldür. Ziyâde içseler miʿde agzına zarar eder, illâ mastakî ve hamâme [15] ıslâh 
eder demişler ve baʿzı yemişler dahı ıslâh eder demişler. Bunun bedeli [16] hacer-i 
ermenîdür dediler, baʿzılar maʿdenî lizâkü’z-zeheb dahı buna bedeldür derler.

Lâzen: [17] Lâdendür Türkî; lâden Fârisî; kîsûs Rûmî; lâdânûs Rûmî; lâdânûm 
Lâtîn; [18] şâr İspânya; bergûf  ve kaysûrî kavl-i Şeyh Dâvud. Lâden dedükleri şeyʾ 
[19] gökden pamuklık çalısına yagar ve birkaç agaç ve ot üstine yagar derler. [20] 
Meselâ kaysûs nevʿine ve lıhyetü’t-teys nevʿine ve tarâsîs otına yagar derler. Ammâ 
Anatolı’da [21] Menteşe ilinde ve Kıbrûs cezîresinde pamuklık çalısına yagar. Ammâ 
Lâtîn kitâblarında [22] kaysûs otınun ʿusâresin lâden ederler demişler. Ve Menteşe 
ve Kıbrûs ilinde [23] güddükleri keçinün sakalına bulaşup andan dahı cemʿ eder-
ler. Ve ekseriyyâ lıhyetü’t-teys [24] otına lâden yagar dedükleri galat olmak vardur, 
zîrâ pamuklık otına lâden yagup [25] ve keçilerün sakalına ol otdan bulaşup lâdeni 
keçilerün sakalından dahı cemʿ ederler, [405b] [1] maʿlûmumuzdur. Ammâ Lâtîn 
kitâblarında tarâsîsden ve lıhyetü’t-teys otından dahı lâden cemʿ [2] ederler deyü 
yazmışlar. Lâdenün aʿlâsı kumsuz ve saruya mâyil olup berk ve siyâh [3] olmaya. 
Hâmınun terbiyesi iki gûnedür: Bir budur ki hâm lâdeni havânda dögerler, bâdem 
yagıyla mülâyim [4] ederler ve bir nevʿi azacık bâdem yagı katup âteşde eridüp 
süzerler, sâf  ve [5] mülâyim olur. Baʿzılar yagı ile eridüp ʿilâc edüp yagın alurlar; 
çökegi, topragı ve taşı [6] kalur yabâna atarlar. Râyihası latîf  olan lâden aʿlâsıdur. 
Tabîʿatı evvel derece âhirinde [7] hârdur, baʿzılar ikinci derece âhirinde ratbdur de-
mişler, baʿzılar bârid ü kâbız dediler, baʿzılar [8] yâbis dediler. Bunun cevheri gâyet 
latîfdür ve kabzı azdur. Munzıc-i rutûbât-ı galîzedür [9] ve muʿtedil müleyyindür. Kıl 
diplerine kuvvet verür ve bitürür, mersîn yagıyla kılları saklar, [10] eger dâʾü’s-saʿleb 
eger dâʾü’l-hayyenün kılların bitürür. Eger ʿavrat tütsisine otursa [11] ölmiş oglanı 
ve sonı çıkara. Eger şarâbla içseler yüregi imsâk eder, bevli yüridür [12] ve balgamı 
tenkıye eder. Câlînûs kavli üzere miʿdede olan yellere nâfiʿdür ve sûʾü’l-hazma [13] 
dahı muvâfıkdur. Eger ʿasel ile içseler miʿdeyi pâk eder ve kavî eder. Diskûrîdûs 
kavli [14] üzere berk sancuya dahı nâfiʿdür ve dâʾü’l-hayye ve dâʾü’s-saʿleb içün 
ayâric-i faykarâ ile içseler [15] gâyet nâfiʿdür. Eger bir dânk bundan ve bir dânk ak 
biber ve bir dânk kündüs kökini [16] sahk edüp buruna üfürseler sudâʿı giderür. Ve 
ʿasel ile yeseler ciger süddesin [17] açar. Eger lâden kokulasalar zükâma ve tâʿûn ve 
vebâ eyyâmında katı müfîddür. Ve kıllara sürseler [18] kuvvet verür ve karardur ve 
kaş kılların dahı bitürür. Eger hanâzîre zımâd eyleseler sâhib-i [19] Takvîm kavli 
üzere tahlîl ede ve kulak agrısını dahı sâkin ede ve eski öksürügi dahı [20] ıslâh eder 
ve emcek şişlerine dahı yaku edeler ki tahlîl eder. Eger lâden içseler yüregi tutar 
ammâ [21] bevli idrâr eder ve miʿde ve ciger berkligini mülâyim eder ve kavî eder 
ve kızdurur, taktîr-i bevle dahı nâfiʿdür [22] ve mafâsıl berkligine dahı nâfiʿdür ve 
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habîs yaralarun etini bitürür. İbni Baytâr kavli üzere [23] kulak agrısına şarâb-ı 
inûmâlîyle ve gül yagıyla tamzuralar. Eger ʿavratlar şâf  gibi götürseler [24] rahm 
katılıgın gidere. Eger bâbûne veyâhûd torak otı yagıyla agrılara ursalar sâkin eder. 
[25] Eger gül yagıyla oglancıklarun enselerine ve gögüslerine sürseler nezlelerine ve 
öksürüklerine [406a] [1] fâʾide eder. Eger birkaç [kere] alnına dürtseler nezelâta 
müfîddür. Ve süst miʿdelere dahı dürteler, [2] muhkem eyleye ve miʿde süst olmanun 
ʿalâmeti oldur ki gönül dönüp ve salyar akar ammâ [3]salyar az aka ve az susaya. Ve 
eger tonuzun iç yagıyla makʿad şişlerine ursalar sâkin eder. [4] Eger gül yagıyla ezüp 
hukne eyleseler iç agrılarına fâʾide eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti [5] bir buçuk dir-
hemdür, baʿzılar bir dirhem derler. Ziyâdesi dimâgı ziyâde teshîn eder, illâ sandal 
ve kâfûr [6]veyâhûd sandal ve gül suyı ıslâh eder. Baʿzılar bunun sefele zararı vardur, 
illâ sünbülü’t-tîb [7] ıslâh eder derler. Bunun bedeli lebenîdür.

Lâgiye: Sıgır kuyrugı derler Türkî; kızıl südlügen [8] Türkî; balık südlügeni Türkî; 
balık öldüren Türkî; balık agusı Türkî; tûc Fârisî; hacnâ1839 Süryânî; [9] mâlsûflûn 
Rûmî; felînûyun Yûnânî; ʿuşrî1840 Lâtîn; bellûtî Yûnânî; behrûye ʿArab Endülüs; 
[10] pelnûşe Lâtîn. Lâgiye dedükleri kızıl südlügendür derler. Bunlarun envâʿına 
yetûʿât [11] derler, ye bâbında beyân olınur. Ammâ bu südlügen nevʿine bellûtî dahı 
derler, be bâbında zikr olındı. [12] Tabîʿatı Câlînûs kavli üzere ikinci derecede hâr 
u yâbisdür ammâ baʿîddür. İshak kavli [13] üzere ve İhtiyârât kavli üzere üçünci 
derece âhirinde ve dördünci derecede hâr u [14] yâbisdür. Bu sarı çiçeklü bir otdur, 
evvel bahârda biter, çiçegine aru çok üşer. Bu otun [15] südi yapragından kavîdür, 
sarı suyı ishâl eder ve südi kavî kusdurur ve ishâl [16] eder. Ve yapragını dahı dögüp 
ve sıkup içseler kusdura ve ishâl ede ve istiskâya [17] dahı nâfiʿdür. Ercîcânis kavli 
üzere limanlık günde deryâya veyâhûd göl içine bunı [18] pâre pâre edüp bıraksalar 
balıklar sersem olup deryâ üzerine ölmiş gibi çıkar. İbni [19] Sînâ ve Mesîh kavli üze-
re kuvvetle ishâl eder ve kusdurur, yüregi ahlât-ı rediyyeden [20] pâk eder ve ahlât-ı 
bârideyi ve galîzeyi çıkarur. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Ziyâdesi gaseyân [21] 
getürür, illâ koruk ve tûrunc rubbı ıslâh eder. Bunun bedeli farâsiyûndur.

Lâgûbin: Tavşan [22] ayagı derler bir otdur. İbni Baytâr kavli üzere tabîʿatı mü-
ceffifdür. Baʿzılar harşefden bir nevʿdür [23] dediler, baʿzılar degildür dediler. Ekser 
şarâbla içseler kabz ede ve suyını isitmelüye içüreler [24] yüregini tutar ve burun 
içi şişlerine muvâfıkdur. Bu ot verem-i ârîne muvâfık oldıgıyçün [25] Yûnânîler bu 
isimle yâd etmişlerdür derler.

1839 N. حجنا
1840 N. عشرى
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Lâlâ: Mekke’den gelür otdur Türkî; lâlâ Fârisî; lâlyâ [406b] Süryânî; laʿtyûrîn1841 
Rûmî; yenâfûdûn1842 Yûnânî. Bu ot Mekke’den gelür. Bevâsîre [2] buhûr ederler. 
Tabîʿatı Erbiyâsûs kavli üzere müsahhin ve kâbızdur. Bevâsîre buhûr eyleseler [3] 
müfîddür, husûsan yemişi. İhtiyârât kavli üzere miʿde agrıların sâkin eder, eger 
içseler[4] kanı tutar. İbni ʿ Abdân kavli üzere eger gül ile buruna suʿût eyleseler burun 
kanını [5] tutar, eger içseler kan gidenlere ve hayzı çok gideni dahı tutar. Râzî kavli 
üzere yumurda [6] agıyla makʿada yaku eyleseler agrıların sâkin eder. Ebû Cerîh 
kavli üzere issi şişlere [7] ve irhâ-yı mesâneye nâfiʿdür, bevli idrâr eder. Eger ʿasel ile 
içseler riyâhı tahlîl eder ve yürek [8] şişini giderür. Eger eski zeyt ile sovuk şişlere ve 
balgamî ve sevdâvî seretân [9] gibi şişlere gâyet nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti iki 
dirhemdür. Ziyâdesi mesâneye [10] muzırdur, illâ mersîn veyâhûd sögüd köki ıslâh 
eder.

Lâle: Lâle çiçegidür. Çok nevʿ [11] olur. Cemîʿ tag lâlelerinün eger köki ve eger 
dalları hâr ve muhrikdür.

Lâletü’l-efrenc: Fırânca lâlesidür [12] derler bir gök çiçekdür. Ve yaprakları râ-
ziyâne ve torak otına benzer, çiçegi yaprakları[nı] saklamışdur. [13] İslâmbôl’da çok 
bulınur, çiçekçiler arasında maʿrûfdur. Rûm ve Lâtîn lisânında [14] îzûperû1843 derler 
ve Lâtînlerün baʿzı vilâyetinde fâlûlû derler. Eger bunı bal suyı ile [15] kaynadup 
içseler miʿdede olan balgamı giderür ve kasabü’r-riʾeden dahı yaʿnî öyken [16] sapın-
dan olan yelmeşik balgamı izâle eder. Bunun mikdâr-ı dirhemi yokdur, mukaddem 
tecribe [17] edeler.

Lâmî: Şeyh Dâvud kavli üzere Hindî bir agacun samgıdur. Sarı ve beyâz şekl [18] 
olur, hoş kokusı olur, meselâ mastakî ve mürden terkîb olındı kıyâs olınur. [19] Ta-
bîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür, müsahhin ve mülattıfdur. Balgamı zâʾil eder 
ve eger içseler [20] ve sürseler süddeleri dahı feth eder ve çıbanları ve yaraları ve kisri 
ve zaʿf-ı ʿasabı [21] ve emrâz-ı bârideyi giderür. Eger buhûr eyleseler âdemi derledir. 
Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Ziyâdesi [22] issi baş agrıdur, illâ küzbere ıslâh eder.

Lebân: Kıcı derler Türkî; hardal-ı deştî Fârisî; [23] hardal-ı büzürg-i giyâh Fârisî 
Şîrâzî; selâspî Rûmî, Lâtîn; nâstûr sebûm nektûrum [24] ehl-i dükkân; bezmekrânet1844 
Nemse, Mâcar; pânkarûr felûpelânkû1845 İspânya; senûh sâdâje1846 [25] Fırânca; 

1841 N. لعطيورين
1842 N. ينافودون
1843 N. ايزوپرو
1844 N. بزمكرانت
1845 N. پانقرور فلوپالنقو 
1846 N. سنوه ساداژه

822 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



ahşîne1847 Efrencî ve Lâtîn, İbni Baytâr; ahbiye1848 Lâtîn. Kıcı dedükleri yabân 
hardalınun [407a] [1] bir nevʿidür. Yapragı ziyâde büyük olur. Kürdistân’da yogur-
da katup yerler, [2] çok iʿtibâr ederler ve kökini dahı hardal ile yerler. Labadanun 
büyügüne benzer ve bu otun [3] hardal kadar harâreti yokdur. Eger bişürüp yeseler 
bagırsaga ve sinirlere fâʾide ede. Eger tohmını [4] dögüp süd ile karışdurup kelefe 
sürseler müfîddür. Eger bundan her-bâr yeseler ve yüze [5] sürseler nemeş ve kelefe 
müfîddür. ʿAsel ile luʿûk gibi edüp eski öksürügi o(la)nlar yeseler [6] zâʾil ede ammâ 
aç karnına gerekdür. Ve eger şarâb veyâ müselles ile içseler mesâne taşların [7] kopa-
rur. Ve bu otı bişürüp suyından zaʿîf  ve sinirleri sovuk olan oglancıkları [8] oturtsalar 
nâfiʿdür ve tez yüriyeler.

Leben: Süddür Türkî; şîr Fârisî; hulbâ1849 Süryânî; [9] halûyûn1850 Yûnânî; gâlâ 
Rûmî; lâkâ Lâtîn; milk Mâcar, Nemse; leçe İspânya; lâyfet1851 [10] Fırânca; hâlâv 
ʿİbrî; leben-i halîb ʿArabî. Südün tabîʿatı bir hâl üzere degildür ve çig süd [11] ve 
bişmiş süd gibi degildür. İbni Mâseveyh kavli üzere tâze leben hâr u ratbdur. Belki 
harâreti [12] azdur zîrâ halâveti delîldür ve harâretde kuvveti evvel derece orta-
sındadur ve rutûbeti [13] ikinci derece ortasındadur. Ammâ Câlînûs ve Râzî kavli 
üzere harâreti bürûdetden [14] ziyâdedür ve bürûdeti dahı kezâlik harâretden artık 
degildür derler. Mâsercûye kavli üzere [15] hâr u ratbdur, husûsan galîz ola. Yine 
Mâsercûye muʿtedil ve mukavvî-yi bedendür der. Minhâc [16] kavli üzere südün 
aʿlâsı gâyet ak ola ve muʿtedilü’l-kıvâm ola, dırnak üstinde [17] tura. Âdem südi 
yaʿnî ʿavrat südi cümleden sâlihdür, andan sonra hayvân südidür ki [18] hayvânına 
göre olur. Ve kerîhü’r-râyiha olan hayvânun maʿlûmdur ki südleri eyü olmaz, [19] 
nihâyet baʿzı ʿilâc içün meselâ göz çıbanlarına ve gayra istiʿmâl ederler. Yaramaz 
hayvânun [20] südi hayvânına göredür, kelb ve kurd ve arslan ve pars ve ol makûleler 
gibi ki [21] etleri kerîhü’r-râyiha ve kabîhü’t-tuʿmdur. Ammâ etleri latîf  ve bişdügi 
vakit râyiha-ı latîf  bunlardur ki [22] meselâ koyun ve keçi ve sıgır ve at ve deve ve 
âhûdur ve yabân eşegidür. Yabân eşeginün ekli [23] helâldür derler. Ve ak hayvânun 
südi zaʿîf  olup siyâh hayvânun südi [24] kavî olur. Aʿlâsı tâze ve beyâz olmakdur. 
Bahârda rutûbeti ve rakîkalıgı ziyâde [25] ve kış günlerinde teshîni ve tecfîfi ziyâde 
olur ve tâze hayvânun südi ratb [407b] [1] ve koca hayvânun südi yâbis olur. Ve 
süd üç cevherden mürekkebdür, meselâ cübniyye ve mâʾiyye [2] ve zübdiyyedür. 
Eger ʿasel ile süd içseler içerüde olan cümle yaralara müfîddür ve beynini ve ʿaklı 

1847 N. اخشينه
1848 N. اخبيه
1849 N. حلبا
1850 N. حلويون
1851 N. اليفت
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[3] arturur, husûsan bişürüp içeler. Bişmiş süd içi kabz eder ammâ bogaz ve öyken 
düdügine [4] ve bagırsak ve bögrek ve kavuk çıbanlarına müfîddür. Çig süd müley-
yindür ve yel eyler. Bişmiş [5] südün yelini kekik balı ıslâh eder ve bedeni teshîn eder 
ve gövde giciyigine fâʾide eder. [6] Eger yarı kalınca kaynadup ve içinde kızmış taş 
sögündürseler ishâle ve [7] bagırsak yaralarına müfîddür ve hukne eyleseler ishâle 
ve zahîre fâʾide eder, husûsan arpa [8] suyı katalar. Ve nıkrîs ʿilletine kara haşhâş 
ve mûm ve zeyt ve efyûn ve zaʿferân [9] ve etmek katup ursalar müfîddür. Ve bir 
nevʿi oldur ki etmek içi ve süd ve zaʿferân [10] ve azacık efyûn katup nıkrîs şişdügi 
vakit uralar. Eger gül yagıyla ve yumurda [11] agıyla göze dürtseler nezlelerden olan 
agrılara ve göz kapagına fâʾide ede ve hâya [12] ve makʿad şişlerine ve çıbanlarına 
dahı müfîddür. Eger tuz katup süd ile içseler ishâl [13] ede. Ammâ her-bâr süd ye-
mek ciger süddesin ve kavuk taşın arturur, gâhî yemek bunlara [14] müfîddür ve çok 
yemek sıtma getürür. Ve bahâr faslında süd ak olur, ol süd gögüs [15] zahmetlerine 
ve eski öksürüge ve sevdâ tükürenlere ve isitmesi olmayan südde ʿilleti ibtidâsına [16] 
fâʾide eder, velî her-bâr etmeyeler, âmân vereler. Ve agulular zararın defʿ etmege 
husûsan sıgır südi [17] ola, nefʿ verür. Ve benzi gökçek eder ve menîyi arturur, hayâtı 
saklar, hıfzı arturur, çok cimâʿdan [18] sonra olan zaʿfına müfîddür ve yerakân fâʾide 
eder, ʿ avratlar südini çok eder ve idrâr eder, [19] susuzlıgı sâkin eder, bevli yüridür. Ve 
toguran hayvânun kırk günden sonra südin [20] içseler bedeni semürdür ve giciyige 
ve uyuz envâʿınun ve demregüyi ve cüzâm ibtidâsın giderür. [21] Balgamı ve kûluncı 
ve behakı olanlar yemeyeler. Ve evde besledükleri hayvân südi taşra güddükleri [22] 
hayvânun südinden müsahhin ve galîzdür ve yaglu ve sakîl olur ve taşrada olan 
hayvânun [23] südi hafîf  olur. Ve cümle zehr yemişlere ve zehirlü hayvân sokmışlara 
ve böceklere [24] ve erneb-i bahrî yemişlere ve’l-hâsıl cümle sümûmâta süd içürmek 
müfîddür, cümlesinün tiryâkıdur. [25] Ve safrâvî miʿdelü olanlar çok süd yemeyeler, 
serîʿatü’l-istihâledür ve kan gidenlere süd içürmeyeler. [408a] [1] Ve fâsid olmış 
südün zararı katı çokdur ve katı yaramazdur, üzerine şarâb-ı sırf  [2] içüreler, zararı 
tez tesîr etmeye. Ve penîr mâyesi ile süd yemeyeler ve beyni ile dahı yemeyeler ve 
her-bâr [3] süd ve agız yeseler üstine kuş üzümi ve siyâh kurı yüzüm yiyeler.

Leben-i hâmız: [4] Şol ayrandur ki yagın alup ekşi ola, ana mahîz derler, buna 
Fârisîde dûg [5] derler. Eger yagın alınmasa Türkçe yogurt derler ki Fârisîde mâst 
derler, maʿrûfdur. [6] Tabîʿatı bârid ü yâbisdür, baʿzılar ratb dediler. İssi mizâclulara 
muvâfıkdur, Şeyhü’r-reʾîs [7] kavli üzere yogurt issi mizâclulara müheyyic-i bâh-
dur yaʿnî bâhı tahrîk eder. Ve [8] murattıb ve müneffihdür. Ve dişlere ziyân etmez 
lâkin hılt-ı hâm tevellüd eder ve batiyyü’l-hazm ve batiyyü’l-ismirârdur [9] ve diş 
diplerine ziyân eder derler. Ve dahı ayran issi miʿdeye muvâfıkdur [10] ammâ ekşi 
gegirdür zîrâ yagı olmadugındandur. Ve demevî ishâle müfîddür, tutar ve susuzlıgı 
[11] giderür ve mâʾü’l-ʿasel ile mazmaza eyleseler ʿazu dişlerine zarar etmeye. Eger 
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ʿufûnetine veyâ humûzetine [12] müstehîl olsa devvâr ve gaşy ve maʿz îrâs etdürür ki 
miʿdede agzında sancu tutdurur [13] ve heyza eder, kusdurmak ve miʿdeyi pâk etmek 
gerekdür. Ve mâʾü’l-ʿasel ile veyâ şarâb-ı [14] sırf  veyâhûd müselles içüreler ve miʿde 
üstini nârdîn yagıyla yaglayalar. Ve’l-hâsıl [15] sıgır yogurdınun ayranı zûsentâriyâya 
fâʾide ede, sîl ve miʿde ve ciger harâretine [16] fâʾide eder. Eger hubsü’l-hadîd içseler 
miʿdeyi kavî eder ve miʿde harâretin teskîn eder [17] ammâ hubsü’l-hadîd az koyalar. 
Ve agular zararın menʿ eder ve ʿasel ile oglancıklar agzında [18] olan sivilcülere dahı 
fâʾide eder. Ekşi süd ve ekşi yogurt ve ayran issi mizâclularun [19] cimâʿını ziyâde 
eder. Ve sıgır südiyle ishâli menʿ ve defʿ etmek dileseler hayvânına [20] birkaç gün 
pirinc ve taru veyâ keçi boynuzı yedüreler ve gecesi südi sagalar, yüz [21] dirhemine 
altmış dirhem ekşi süd katalar, bir kaba koyup üzerine kerefs ve sezâb [22] ve turunc 
kabugı ve naʿnâ ve kemmûn ve saʿter koyup sabâha degin tura. Üstinün [23] köpügi-
ni giderüp süzeler, otuz dirhemine bir dirhem hubsü’l-hadîd ki demür bokı derler, 
[24] katup içüreler. Üç güne degin bi-ʿinâyeti’llah ishâli keser. Ak behak ve kûluncı 
ve [25] mafsal agrısı ve yan başı agrısı olanlar yogurt ve ayran yemek câʾiz degildür, 
[408b] [1] azacık yerler ise üzerine zencebîl mürebbâsı, olmazsa iki ʿaded karanfil 
yiyeler [2] veyâhûd kalkalânîc maʿcûnı yiyeler.

Libâ: Agız dedükleridür. İbtidâ hayvân togurdukda olan süd ki [3] koyu olur. ʿAsel 
ile yiyeler, tez hazm ve ʿaselsiz geç hazm olur. Ve yaş mizâclulara [4]muvâfık degil-
dür, kûlunc getürür, taş eder, miʿde agrısı ve kûlunc ve ınçkıruk eyler ve yaramaz 
[5] gegirdir, taʿâm iştihâsın keser. Ve mâyelenmiş agızı ve südi içseler fi’l-hâl hunnâk 
[6] olalar. Birkaç gün sirke içeler ki ıslâh ede. Minhâc kavli üzere bârid ü ratbdur.

Lebenü’l-bakar: [7] İnek südidür. Fârisîde şîr-i gâv derler. İnsâna sıgır südi dahı 
muvâfıkdur. Geç toguran [8] hayvânun südi insâna muvâfık olur derler ve sıgırun 
ve su sıgırınun eger südi [9] eger kaymagı yaglu olur, bedeni semürdür, âdemi geç 
kocaldur, at südi gibidür ve rebve ve yaglu [10] oldugıyçün öksürüge nâfiʿdür ve 
nıkrîse muvâfık eczâ ile münâsibdür ve zehirlerün [11] envâʿına ve yılan ve gayrı 
cânavar sokdugına müfîddür.

Lebenü’l-maʿz: Keçi südidür. Fârisîde [12] şîr-i büz derler. Tabîʿat-ı mâʾiyye ve 
cübniyye ve zübdiyyesi muʿaddildür, inek ve merkeb südinden [13] dahı muʿtedildür. 
Nezlelere ve bogaz yaralarına ve ʿırku’n-nisâya ve yübûsetden olan nisyâna [14] ve 
selle ve kan tükürenlere ve gargara etmesi hunnâka ve dilcik şişlerine ve mesâne 
yarasına [15] nâfiʿdür. Baʿzılar ahşâya muzır derler ammâ Diskûrîdûs bunun zararı 
sâʾirlerden [16] azdur der. Zîrâ keçinün otladugı ekser kâbız şeyʾdür, bellût ve zeytûn 
gibi ve nefʿi ekser [17] menevîş ve mastakî ve bunun gibileri otladugıyçündür. Rûfes 
kavli üzere [18] ishâli dahı inek südinden azdur ve koyun südinden olan mazarrat 
bunda [19] yokdur. Karâkır ve kûlunc ve balgam getürmez, levni sâfî eder, bedeni 
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mülâyim eder. Koyun südinde [20] bu hâssanun baʿzısı hiç yokdur ve baʿzısı azdur. Ve 
keçi südinden eyledükleri mâʾü’l-cübn [21] gâyet nâfiʿdür, ana göre keçisin yedürüp 
südin sagmak gerekdür. Bu mahalde [22] tafsîl olınmadı, ʿillet kitâbında tafsîl olınur.

Leben-i niʿac: Lebenü’z-zâʾin derler, koyun [23] südidür. Fârisîde şîr-i mîş derler. 
Ve semiyy-i galîzdür ve cübniyye ve zübdiyyesi çokdur. [24] Nefs-i deme ve kurûh za-
rarın ıslâh eder ve bâha kuvvet verür ve öldürici sümûmâta ve [25] cânavarlara dahı 
nâfiʿdür ve öyken ve bagırsak yarasına nâfiʿdür. Bunun harâreti keçiden [409a] 
[1] çokdur. Bedeni mülâyim etmez. Gerçi yemesi tatludur ammâ karâkır ve kûlunc 
getürür, çok yemeyeler [2] ve bişürüp ʿasel katalar.

Lebenü’l-hayl: At südidür. Lebenü’r-remâl derler, Fârisîde [3] şîr-i esb derler ve 
Türkân’da, Tatar’da kımıs derler. Cübniyye ve zübdiyyesi azdur, tez hazm olur. [4] 
ʿAvratun hayzı kesilse gerü akıdur ve ʿavrat bundan hukne eyleseler rahimlerin [5] 
çıbandan pâk eder. Eger kımısı içseler mestlik getürür.

Lebenü’l-etan: Merkeb [6] südidür. Fârisîde şîr-i har derler. Bunun vesmesi yaʿnî 
yaglulıgı azdur. [7] Eger mazmaza eyleseler diş diplerin ve ʿazu dişlerin muhkem 
eder. Gayrı südlerün [8] hilâfıdur. Ve öksürüge dahı kan tükürenlere ve sîle verem 
dedükleri ʿillete içüreler ve cümlesine [9] ve marazlarına ve iç ʿilletlerine ve mesâne 
ve mecârî-yi bevle gâyet nâfiʿdür ammâ tâzesin içeler, [10] otuz dirhem kadar içeler. 
Ve edviye-i kattâla ve kurûh-ı emʿâya ve zahîre ve sudâʿa ve devvâra [11] ve kulak 
sagırlıgına nâfiʿdür.

Lebenü’l-likâh: Lebenü’l-ibil derler, deve südidür. Fârisîde [12] şîr-i şütür derler. 
Dişi deveye nâka derler ve nûk derler ve lakh derler, gâhî olur ki ʿArabî [13] kitâb-
larda bu isimle zikr ederler. Bunun cübniyyesi sâʾirlerinden azdur, su gibi rakîkdür, 
[14] sâʾirler gibi süd getürmez. İçseler zîku’n-nefese ve rebve ve istiskâya gâyet [15] 
nâfiʿdür. Ve beş dirhem sükkerü’l-ʿuşer ile içseler istiskâya gâyet nâfiʿdür. Huneyn 
[16] kavli üzere istiskâ-yı tablîye ve zıkkîye gâyet fâʾidelüdür. Ve cigerün hıltını çıka-
rur [17] ve issi ve kalb ve iç veremlerine dahı nâfiʿdür ve berk şişler ve dübeyle ve 
şîr-pençe [18] şişlerine ve bevâsîre müfîddür. Ve taʿâm ve cimâʿ arzusın getürür. Eger 
ʿavratlar [19] nebât sükkeriyle içseler sûretlerin ve levnin güzel eder. Mikdâr-ı şerbeti 
yigirmi [20] dirhemdür, ʿillet içün otuz dirheme degin vereler. Gıdâsı azdur. İçinde 
verem zâhir oldugı [21] vaktin deve südin bâdem yagıyla içüreler, şişlerin yumşadur. 
Ve ol deveye on güne degin [22] râziyâne ve yavşan ve kâsnî ve ayvadana yedüreler 
ve gecesi arpa unıyla râziyâne ve [23] yavşan ve kerefs ve afsentînin tohmı karışdurup 
yedüreler, sonra südin sagalar. [24]

Lebenü’l-insân: ʿAvrat südidür. Fârisîde şîr-i zenân derler. Bevli idrâr eder, er-
neb-i [25] bahrînün tiryâkıdur, remede ve husûsan yumurda agıyla göze koyalar, 

826 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



sîl ʿilletine dahı nâfiʿdür. [409b] [1] Ammâ göze memeden sagdurmak yegdür, 
zîrâ tâzedür. Gözün issi agrılarına ve çıbanlarına [2] dahı nâfiʿdür. Velîkin bedeni 
ve mizâcı sahîh olan ʿavratun südin alalar, marîz ʿavrat [3] südi eyü olmaz. Takvî-
mü’l-Edviye kavli üzere ʿavrat südi dıkk ashâbına nâfiʿdür[4] ve sâhib-i Takvîm kavli 
şakîka agrısına dahı nâfiʿdür ve yübûsetlü zîku’n-nefese [5] dahı nâfiʿdür.

Lebenü’l-kelb: İt südidür. Fârisîde şîr-i seg derler. Eger ak [6] it südini alup ve 
hınzîrün ʿazu dişlerin yakup azacıgın dögüp [7] ak kelb südine karışdurup ak düşen 
göze çekseler agın giderür [8]

Lebenü’l-yetûʿât: Südlügen otlarınun südleridür. Fârisîde dahı şîr-i yetûʿât [9] 
derler. Bunlarun südleri her biri mahallinde zikr olınmışdur, nefʿi ve zararı ne ise 
zikr [10] olınmışdur. Bunlarun cümlesine yetûʿât derler, ye bâbında yetûʿât deyü zikr 
olınur. [11] Bu mahalde zikr olınan cümlenün südidür ki cümleden mâzeryûn ve 
encîr südi ve hıltît [12] ve şebrem ve ʿartanîsâ ve mâhûdâne ve ʿuşerî1852 ve hırvaʿ ve 
câvşîr ve efyûn ve mahmûde ki [13] sakmûniyâ derler, bu makûlelerdür. Bunlarun 
tabîʿatları hâr ve muhrikdür, eger bedene tokındursalar [14] kara kara yakar, sögün-
dürür ve yara eder. Bunlardan hatâyla yeseler her birinün kendü ve isimleriyle 
[15] zikr olındukda zararınun ʿilâcı dahı yazılmışdur. Bunlarun muʿtedili şebrem 
ve lâgiyedür [16] derler, demregülere bunlarun südi muvâfıkdur. Şebrem dahı şın 
bâbında ve lâgiye henüz [17] zikr olındı.

Leben-i lâgiye: Kızıl südlügendür. Yetûʿâtdandur. Lâgiye deyü henüz zikr olındı. [18]

Lebâbü’s-sevâvâ: Magrib tarafından gelür bir samgdur. Tabîʿatı gâyet hârdur ve 
müfsid-i bedendür. [19] Eger kokulasalar agsırmak getürür ve burnı kanadur. Gâyet 
yaramazdur, azacık yeseler [20] mühlikdür ammâ berk şişlere dürtseler yumşadur.

Lebâbü’l-kamh: Nişâstadur. Lebâbü’l- [21] hınta derler. Nişâ(sta) deyü nun bâbın-
da zikr olınur.

Lübân: Ak günlükdür, pestenec dahı [22] derler. ʿİlklerün efdalidür. Kef  bâbında 
kündür zikr olınmışdur.

Leben-i leblâb: Sarmaşık [23] otınun südidür. Henüz leblâb deyü zikr olındı.

Leblâb: Yohsul urganı [24] dedükleri sarmaşıkdur Türkî; nevîc1853 Fârisî; cebe-
lü’l-mesâkîn ʿArabî; kaysûs ʿArabî; ʿalîk [25] ehl-i Mısr; hanlagâfî1854 Süryânî; elih-

1852 N. عشرى
1853 N. نويج
1854 N. حنلغافى

M E t İ N 827

www.tuba.gov.tr



sînâ1855 Rûmî; anâtrûs Yûnânî; kassûm1856 ʿİbrî; [410a] [1] lûpûlû Lâtîn; kâfyûn ve 
ʿarsa1857 ve kalsiyâ1858 ve kalûs ve kalmiyâtus Yûnânî, kavl-i [2] Muhammed Temîmî; 
kûryûle ʿAcemiyyetü’l-Endülüs; ʿaşaka ʿArabî; herşed Şîrâzî; kısûs ve kaynâs1859 [3] 
ve ʿâşıkü’l-hacer kavl-i Şeyh Dâvud. Bu sarmaşıga yohsul urganı derler, kısûs 
nevʿindendür. [4] Yanında bulındugına dolaşur. Tabîʿatı harâret ve yübûsetde muʿ-
tedildür, İshak kavli [5]üzere evvel derecede bârid ü ratbdur, Mesîh kavli üzere evvel 
derecede hâr u yâbisdür. [6] Müleyyin ve muhallildür. Eger ʿusâresin gül yagıyla 
ve penbe ile kulaga tamzursalar agrılarına [7] fâʾide verür ve eski baş agrısına dahı 
nâfiʿdür ve gögse ve öykene dahı fâʾide eder [8] ve rebve ve ciger süddelerine nâfiʿ-
dür. Ve yapragı sirke ile talaka nâfiʿdür ve suyı yanmış [9] safrâyı ishâl eder. Sâhib-i 
Minhâc kavli üzere bunun şerbeti otuz dirhem [10] suyıdur. Otını kaynadup issi hılt 
sebebinden olan kûlunca ve mafâsıl ve [11] ahşâ şişlerine dahı müfîddür. İbni Baytâr 
kavli üzere yapragınun suyı yelmeşik [12] galîz safrâyı ishâl ede, velî şeker katup 
içeler. Altmış dirhem suyına yigirmi [13] dirhem şeker katalar, kaynatmadan içeler. 
Kaynadurlarsa kuvveti gider. Öksürüge gâyet [14] fâʾide eder. Eger hıyârşenbe ile 
içerlerse öksürüge ve kûlunca ve mafsallarda ve içde [15] olan şişleri hall ede. Eger 
kaynadup içerlerse ishâli izâle ola, sovuk [16] süddeleri aça ve isitmelülere fâʾide eder 
ve bagırsak yaralarına bâdem yagıyla fâʾide eder. [17] Erbiyâsûs kavli üzere eski baş 
ve diş agrılarına ve burun yarasına [18] ve burun ve geniz râyihasına gâyet nâfiʿdür. 
Ve büyük leblâbun südi kılları [19] büyüdür ve kehleyi öldürür ve yerakâna nâfiʿdür. 
Ve yapragı sirke ile talak üzerine [20] yaku eyleseler talakı giderür. Ve kîrûtî ile âteş 
yanugına sürseler giderür, nâfiʿdür. [21] Ve büyük leblâbun südi berk şişleri mülâyim 
eder ve sigillere sürseler [22] giderür. Küçük leblâbun südi berk şişleri mülâyim eder 
ve küçük leblâbun tohmı vahşeti ve [24] vesvâsı olanlara bir iki dirhem içüreler. Ve 
bu otun çiçegini bal suyına ve bûzeye korlar [25]

1860 [410b] [1] ve abkâr makûlesine, 
ve’l-hâsıl ekşi eylemek murâd eyledükleri eşyâya bundan mâye [2] ederler ammâ 
ekser bal suyına ziyâde katarlar. Ve Firenk zahmetine sâlsâparîne kaynadsalar [3] 
bundan katalar, gâyet muvâfıkdur. Ve zehirlü otlarun mazarratını defʿ eder. Bunun 
şarâbı [4] yaramaz ve fâsid kanları ıslâh eder. Ve çok hastalıkdan tabîʿatı tagyîr edüp 
benzi [5] sararsa veyâhûd çirg kan sebebinden bedende yaramaz çıbanlar ve eserler 
ihdâs olsa [6] bunı şerbet gibi kaynadup ve arpa suyı ve sâʾir münâsib edviye katup [7] 

1855 N. الخسينا
1856 N. قّسوم
1857 N. عرصه
1858 N. قلسيا
1859 N. قيناس ; H. قينالس
1860 Tekrar eden cümle metinden çıkarılmıştır.
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vereler. Ve ʿavratlar içseler fi’l-hâl hayzı akıdur. Eger birkaç yıl dahı hayz görmedi 
ise [8] tohmınun yarım dirhemini içüreler, hayzı yüride. Bunun mikdâr-ı şerbeti su-
yınun yigirmi [9] dirhemden otuz dirheme degindür. Baʿzılar katı âbî ederler, şeker 
şerbeti ile cümle [10] altmış dirhem eder. Ziyâde yeseler ve ziyâde içseler kan ishâl 
eder, [11] illâ süfûfü’t-tîn ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm miʿdeye zarar eder, illâ temr-i 
hindî [12] ıslâh eder ve bedeli şâhteredür der. İhtiyârât kavli üzere hatmî yapragı ve 
hubbâzî [13] yapragı suyı bedeldür.

Leblâbü’l-mastakî: ʿAvratlar sakıza kodukları çatlambak dedükleri [14] kızıl 
habbeciklerdür. Rûm ve Lâtînler ismîlâkâ1861 derler ve Mâcar ve Nemse iskâpsî 
nûyden1862 [15] derler ve hâlâ cârî olan Rûm lisânında arhû atûs1863 derler. Bunun 
çiçegi ve tohmı [16] ve köki hâr u yâbisdür, müfettih ve hâzımdur ve müshildür. 
Eger çiçeginün matbûhı sümûmâta verseler [17] müfîddür. Ve Firenk marazına dahı 
eger köki, eger yapragı ve eger tohmı sâʾir sâlsapârîle [18] dedükleri devâdan yegdür 
derler. Ve Matyôl nâm müfredât ashâbı bunun köki sâlsâpârîledür [19] der ve vâfir 
taʿaccüb edüp sâlsapârîleyi bahâlu alurlar ve kendü vilâyetlerinde [20] vâfir bulı-
nur ve ben tecribe eyledüm sâlsapârîleden dahı yeg bulup el-ân bununla [21] ʿamel 
ederüm der. Ve südde-i kebedden olan hummâlara bunun suyı gâyet nâfiʿdür. Ve 
[22] tohmını kavurup buçuk dirhem kadarını içürseler ʿusrü’l-bevle müfîddür ve 
sogulcanları öldürür. [23]

Leblâbü’l-kurtum: Aspir tohmınun içidür. Fârisîde maʿz-ı hasekdâne derler. Ta-
bîʿatı hâr [24] u yâbisdür. Balgamı ishâl eder ve kûlunca ve istiskâ-yı zıkkîye nâfiʿdür. 
Bunun mikdâr-ı şerbeti [25] üç miskâldür, saʿtere katalar.

Lebenî: Kara günlükdür. Kara günlük yagına dahı derler, sıgla derler, [411a] [1] 
maʿrûfdur. ʿAsel-i lebenî derler ve mîʿa derler ve tütsi eyledükleri kara günlük agacı 
kabugına [2] derler ve yagına mîʿa-ı sâʾile derler. Mim bâbında mîʿa-ı sâʾile deyü zikr 
olınur.

Lebeh: [3] Çenâra benzer bir agaçdur. ʿAcem’de buna sümye derler. Baʿzılar 
hıyârşenbeye benzer demişler. [4] Sâhib-i Takvîm kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede 
bârid ü yâbisdür, müceffifdür, kâbız-ı [5] demdür. İbni Baytâr kavli üzere yemişi 
yeşil ve tatlu hurmâya benzer, velî kokusı kerîh [6] olup diş agrısına be-gâyet fâʾide 
eder. Yemişi miʿdeye aʿlâdur ve yapragını [7] sahk edüp kan akan yaralara ekseler 
kanı tutar. Eger yemişini yeseler kabz ede [8] ve miʿdeyi kavî ede. Sâhib-i Takvîm 

1861 N. اسميالكا
1862 N. اسقاپسى نويدن 
1863 N. ارخو اتوس
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kavli üzere bogaz şişlerine nâfiʿdür [9] ve nevâzili menʿ eder ve gögse zımâd eyleseler 
kan tükürmegi kese ve kan gidenlere hem [10] içüp ve hem zımâd edeler nâfiʿdür. 
Her kanda yaku olınsa ol mahalden kanı habs eder. [11] Ve köki ʿakreb ısırdugına 
ʿazîm nefʿ verür. Mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür. Ziyâdesi [12] gögse zarar eder, gögsi 
yagıyla yaglayalar. Baʿzılar bu yemişe sedir agacınun [13] yemişi vardur nabk derler, 
ol yemişdür derler ammâ baʿîddür, aslâ münâsebeti yokdur.

Lahm: [14] Et demekdür Türkî; gûşt Fârisî; lahmâ Süryânî; kıreyâ ve kıreyâs Rûmî; 
[15] ûbyûdus Yûnânî; kârnî Efrencî. Koyunun ahvâli zad bâbında zâʾin deyü beyân 
[16] eyledük. Erkek koyunun eti, andan çapiş eti, andan buzagı eti, andan yırtıcılar 
[17] eti, andan yabân kuşları etidür. Ve cümle lühûmun yaʿnî her cins ve her hay-
vânun [18] eti ʿale’l-esâmî cümle elsine ile ol hayvân zikr olınursa gâyet tafsîl olınur. 
[19] Her kankı hayvân maksûd ise cümle elsine ile ol hayvân yazılmışdur, maksûdı 
[20] olan her kankı hayvânun etini murâd ederse mahalline nazar eylesün. Ve kuş 
etlerin [21] dahı bu mahalde beyân etmedük, anı dahı mahallinde yoklayalar.

Lahmü’l-humlân: Kuzı etidür. Fârisîde [22] gûşt-ı bere derler. Aʿlâsı bir yıllık ol-
makdur ve hâdim olmakdur yaʿnî koç olmaya. Tabîʿatı [23] evvel derecede hârdur, 
Bukrât kavli üzere derece-i evvelde hâr u ratbdur. Cümle etlerden efdaldür, [24] çok 
gıdâ verür. Eger yakup külini göze çekseler göze düşen akı giderür ve behaka [25] ve 
demregüye tılâ etseler nâfiʿdür. Ve yanmış eti yılan ve ʿakreb sokdugına müfîddür 
[411b] [1] ve şarâbla kuduz it taladugına nâfiʿdür. Bunun eti müvellid-i balgamdur. 
Altı aydan sonra [2] koyun tabîʿatına girmege başlar, tâze iken ziyâde balgamdur. 
Üzerine müselles yâhûd sükkerî [3] helvâ yiyeler. Ve her-bâr gaseyânı olanlara 
muzırdur ve et suyı lakve ve gaşy olanlara [4] ziyâde muvâfıkdur ve suyına marak 
derler, bedene kuvvet verür ammâ koyun eti merakı bundan [5] yegdür.

Lahmü’n-niʿâc: Dişi koyun etidür. Fârisîde gûşt-ı mîşne derler. Harâreti kuzı [6] 
etinden azdur ammâ yaramaz kan tevellüd etdürür.

Lahmü’l-hınzîr: Tonuz etidür. Fârisîde gûşt-ı hûk [7] derler. Yabân tonuzınun eti 
evde besledükleri tonuz etinden kefereye yeg [8] gelür. Ve insân etiyle hınzîr etini 
fark edememişler, insân eti yiyen kavme hınzîr eti [9] vermişler aslâ fark edememiş 
derler. Galîz lezci vardur. Eger yılan soksa hınzîr etini [10] üstine yaku eyleseler 
müfîddür. Eger elinde ise tonuzı öldürüp ve içini yarup [11] elini içine soka ki tez 
sovuk olmaz, zararın tez defʿ eder.

Lahmü’l-cedy: Oglak etidür. [12] Fârisîde gûşt-ı çapiş derler. Bunun fuzûlı kuzıdan 
azdur. Aʿlâdur, husûsan [13] süd emer oglak eti ola, hafîf  ve lezîz olur. Husûsan 
gözleri gök ve kendi kızıl [14] şekl ola. harâreti az olur. Hazmı tezdür, çıbanları ve 
büsûrları hareket eden kimesnelere [15] dahı muvâfıkdur, zîrâ bundan eyü kan te-
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vellüd eder. Büryân ederlerse kûlunca bir mikdâr [16] yaramazdur ammâ ʿasel ve 
sükkerî helvâ ıslâh eder.

Lahmü’l-maʿzü’l-inâs ve’t-tuyûs: [17] Keçi ve teke etidür. Fârisîde gûşt-ı 
buz-mâde ve deke derler. Yaramazdur ve hazmı dahı güçdür [18] ve siyâh ve sevdâlu 
kan tevellüd etdürür. Keçinün bâkî ahvâli mim bâbında maʿz deyü [19] zikr olınur.

Lahmü’l-bakar: Sıgır etidür. Fârisîde gûşt-ı gâv derler. Aʿlâsı genç ola ve yaz 
[20] faslında yiyeler. Keçi etinden yübûseti çokdur ammâ harâreti azdur. Tabîʿatı 
dördünci derecede [21] hâr u yâbisdür derler. Eger eti geç bişse kavun kabugı kata-
lar, müherrâ ola. Eger sikbâc gibi [22] bişürseler baʿde yeseler mâddelerün miʿdeye 
seyelânın menʿ eder ve karîsesi ki kurumış [23] ola, tabʿı tutar. İş işleyen kimesneler 
yeseler muvâfıkdur. Ve siyâhî, sevdâvî marazlar [24] ihdâs eder, meselâ behak ve 
seretân ve cereb ve demregü ve cüdâm ve dâʾü’l-fîl ve devâmî [25] ve vesvâs ve hum-
mâ-yı rubʿ ve talak ve galîz talak tevellüd eder, illâ dârçînî ve zencebîl ve fülfül 
[412a] [1] ıslâh eder. Ve eger bârid nesneler ile bişürseler ki kabak gibi ve sâʾir 
semüz ot [2] gibiler ile, muʿtedil şekl olur. Sıgır etinün üzerine ak, hafîf  şarâb içmek 
gerekdür, [3] siyâh ve kızıl şarâbun harâreti çokdur, sıgır etiyle muvâfık ve münâsib 
degildür.

Lahmü’l-ʿicl: [4] Buzagu etidür. Fârisîde gûşt-ı gûsâle derler. Sıgır ve koç etinden 
yegdür. Aʿlâsı [5] tâze ve az nesnelü ola yaʿnî genç ola. Tabîʿatı hâr u ratbdur ve muʿ-
tedilü’l-gıdâdur, dem-i sâlih [6] tevellüd eder. Ve ashâb-ı riyâzeti ıslâh eder ammâ 
talaklulara ziyân eder, illâ riyâzet ve hammâm [7] ıslâh eder.

Lahmü’l-câmûs: Su sıgırı etidür. Fârisîde gûşt-ı gâv-mîş derler. Etlerün [8] galîzi-
dür ve yaramaz keymûsı vardur, miʿdede sakîl olur. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Deve 
kuşı [9] ve kartal eti gibidür. Eger su sıgırı etin yeseler agız kokusı getüre. Ammâ 
buzagusı ki südâm [10] ola, gâyet küçük ola, kebâb eyleseler zararı azdur.

Lahmü’l-hasy mine’l-hayvân: Hâdim eyledükleri [11] hayvândur ki hâdim ol-
mayandan yegdür. Fârisîde gûşt-ı hasy-kerde derler. Aʿlâsı bir yaşında [12] olmakdur 
ve semüzlikde orta ola yaʿnî ne semüz ve ne arık ola, Türkçe ana çakır et derler. 
[13] Hâdim etün harâreti taşaku etinden azdur ve tez hazm olur ve muʿtedil kan 
tevellüd eder. [14] Ve semüz eti murattıb-ı beden ve müleyyin-i tabʿdur. Ve arık olsa 
arıklık getürür ve tabʿı kurıdur [15] ve irhâ-yı miʿde eder. Bunun muslihi kâbız ye-
mişlerün suyıdur.

Lahmü’l-gazâl: Geyik buzagusı [16] ve ceyran etidür. Fârisîde gûşt-ı âhû-bere ve 
gûsâle-i âhû derler. Aʿlâsı av eti [17] ola, cümle av etlerinden yegdür. Cümle saydun 
etleri yaramazdur ve sevdâvî galîz kan tevellüd eder [18] ammâ gazâl yavrusı eyle 
degildür. Aʿlâsı hışfdur ki ânesi yanında ola. Tabîʿatı hâr u [19] yâbisdür. Kûlunca 
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ve fâlice nâfiʿdür ve bedende ziyâde fuzûlı olanlara dahı muvâfıkdur ammâ [20] 
müceffif  ve müsahhindür, illâ çok yag ve ekşiler ıslâh eder.

Lahmü’l-erneb: Tavşan etidür. [21] Fârisîde gûşt-ı hargûş derler. Gazâldan sonra 
tavşan eti sâʾir av etlerinden [22] yegdür. Aʿlâsı tâze sayd olmış ola, evde beslenmiş 
olmaya. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Eger [23] bunun bişmiş suyına nıkrîs ve mafâsılla-
rı olanlar otursalar dilkü etinün [24] bişmiş suyına yaʿnî merakına oturmış kadar 
fâʾidesi vardur. Tavşan eti büryânı [25] bagırsak yarasına nâfiʿdür, tabʿı dahı tutar, 
bevli akıdur ve semüzlik getürür. Ammâ eti [412b] [1] galîzdür, latîf  issi otlar ile 
bişüreler.

Lahmü’l-iyyel: Yabân keçisi etidür ve yabân sıgını ve [2] yabân sıgırı dahı der-
ler. Fârisîde gûşt-ı gâv-ı kûhî derler. Gâyet yaramazdur ve batiyyü’l-incidârdur, [3] 
galîzdür. Ammâ bevli ve hayzı akıdur, illâ hummâ-yı rubʿı ve Takvîmü’l-Edviye 
kavli üzere[4] emrâz-ı sevdâviyye getürür.

Lahmü’l-kibâşü’l-cebeliyye ve’l-hamîrü’l-vahşiyye: Yabân koçı ve yabân 
eşegi [5]etidür. Fârisîde gûşt-ı gûsfend-i kûhî derler ve gûşt-ı har-gûr derler. Tabîʿat-
ları [6] ikisinün dahı yeksândur, üçünci derecede hâr u yâbisdür. Yaramaz gıdâsı 
vardur ammâ [7] zerârîc kurdı yaʿnî banbul kurdı yemişlere bunlarun etin yedürse-
ler zararın [8] defʿ eder. Ve zarûret olmayınca gıdâ içün yemeyeler.

Lahmü’s-sibâʿ ve zevâtü’l-mahâlîb: [9] Yırtıcılar etidür. Fârisîde gûşt-ı dad u 
dâm derler. Bevâsîre ve göze fâʾide eder [10] ve kuvvet verür ve lâkin müteʿaffin-i 
miʿdedür.

Lahmü’l-hamîrü’l-ehliyye: Merkeb etidür. Fârisîde [11] gûşt-ı har derler. Ashâb-ı 
kedde zararı azdur. Ve deve etinden galîzrekdür ve halel-pezîr-i bedene [12] nâfiʿdür 
ve çok sevdâ getürür, etlerün yaramazıdur.

Lahmü’l-hayl: At etidür. Fârisî’se gûşt-ı [13] esb derler. Teʿab-ı şedîd ve riyâzet-i 
kavî ashâbına ve mesâmm-ı mütehalhiliyye nâfiʿdür. [14] Bunun gılzeti ve sevdâ 
tevellüd eylemesi deve eti gibidür.

Lahm-ı ibni ʿirs: Gelincik etidür. [15] Şarâbla karışdurup masrûʿa içürseler nâfiʿ-
dür. Bâkî efʿâlin elif  bâbında [16] ibni ʿirs deyü zikr olınmışdur.

Lahmü’s-sinnevr: Kedi etidür. Fârisîde gûşt-ı [17] gürbe derler. Tabîʿatı hâr u 
ratbdur, baʿzılar bârid dahı dediler. Bevâsîre nâfiʿdür ve bögregi [18] kızdurur ve 
arka agrısına dahı nâfiʿdür. Ve derisi yaʿnî kürki husûsan yabân kedisinün [19] kürki 
ola, arka agrısına ve diz agrısına üzerine koyalar, agrısın aldukdan sonra [20] çıkara-
lar muʿtâd olmayalar, mücerrebdür.

Lahmü’s-sakankûr: Sakankûr balıgı etidür. Cimâʿdan kalmışlara [21] nâfiʿdür ve 
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menîyi dahı ziyâde eder. Göbegi eti sâʾir yerinden yegdür. Elif  bâbında iskankûr [22] 
deyü ve sin bâbında sakankûr deyü zikr olınmışdur.

Lahmü’l-cazûz: Deve köşegi etidür. Fârisîde [23] gûşt-ı şütür-beçe derler. Gâyet 
hârdur. Ashâb-ı kedd ve riyâzet-i şedîde sâhiblerine [24] muvâfıkdur, ʿırku’n-nisâya 
ve hummâ-yı rubʿ âherlerine muvâfıkdur ve nâfiʿdür. Galîz gıdâsı vardur, [25] sevdâ 
tevellüd eder. Cümle vahşîlerün etinden galîzdür, illâ zencebîl mürebbâsı ıslâh eder.

Lahmü’l-kanâfiz: [413a] [1] Kirpi etidür. Fârisîde gûşt-ı hâr-puşt derler. Kef 
bâbında kunfuz [2] deyü zikr olınmışdur.

Lahmü’d-dübb: Ayı etidür. Fârisîde gûşt-ı hırs derler. Ayunun eti [3] ahlât-ı lezc 
tevellüd eder ve gâyet ʿusrü’l-hazmdur ve gıdâsı gâyet mezmûmdur. İbni [4] Şerîf 
kavli üzere ayunun enigini cüzâm ashâbına yedürseler gâyet fâʾide [5] ede ve ziyâde 
nâfiʿdür. Eger kanı, eger eti ve eger başı ve ayagı kaç güne degin kâbil ise [6] yiyeler 
ve kanına penbe bulayup güneşde kurıdup bulınmadugı yerde ol penbeyi [7] ısladup 
içeler, cüzâma gâyet nâfiʿdür.

Lahmü’s-sülehfât: Kaplubaga etidür. Fârisîde [8] gûşt-ı seng-puşt derler. Eti gâ-
yet nâfiʿdür. Sin bâbında sülehfât [9] deyü zikr olınmışdur.

Lahmü’l-kelb: İt etidür. Fârisîde gûşt-ı seg derler. Kuduz [10] itün eti ve cigeri 
kuduz talayanlara gâyet nâfiʿdür ve südi yanmış tonuz [11] ʿazusıyla göze düşen aka 
nâfiʿdür. Kefde kelb deyü zikr olınmışdur.

Lıhyetü’t-teys: [12] Teke sakalı derler bir otdur Türkî; yemlik dahı derler Türkî; 
rîş-bûz Fârisî; [13] eslenc Fârisî; eznâbü’l-hayl ʿArabî; şing Isfahânî; hûfestîdâs 
Rûmî; [14] kaytûlûs Yûnûnî, Temîmî; vaknâniyâ1864 Süryânî; hûfestîdres Rûmî; 
lâzyûn [15] Yûnânî; terâgû bûgnûs Rûmî; bârbûlâhers1865 Lâtin; bûksbârt1866 Mâcar, 
[16] Nemse; bârbâkû ardûn1867 İspânya; zekân tâlîs1868 ʿİbrî. Lıhyetü’t-teys yaʿnî teke 
[17] sakalı dedükleri çok nevʿ olur. Bir cins üç dört nevʿolur. Türkçe pamuklık [18] 
otı derler ve baʿzılar kîşûs ve kîsûs demişler. Lâden aldukları ol nevʿdür ki [19] bir 
çalıdur, sâde gül gibi çiçek verür. Ve bir cins dahı olur dört nevʿdür, bunun [20] otı 
küçükdür, bir dal verür, yapragını ve kökini yerler ve bunun gibi başında çiçegi 
olur, buna [21] Mısır’da eznâbü’l-hayl derler, maksûdumuz olan lıhyetü’t-teys budur. 
191 rakamlu kitâbda tasvîri [22] vardur. Ol bir nevʿi ki lâden alınur, pamuklık derler. 

1864 N. وقنانيا
1865 N. باربوالهرس 
1866 N. بوقسبارت
1867 N. بارباقو اردون 
1868 N. زقان تاليس
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Keçi sakalından aldukları için ve keçi [23] sakalına dahı lıhyetü’t-teys demekle galat 
edüp kîsûs otına yaʿnî pamuklık lıhyetü’t- [24] teys demişler. Ol otun dahı tasvîri 58 
rakamlu musavverde vardur, murâd ise nazar [25] olına. Geldük maksûdumuz olan 
lıhyetü’t-teys ki pamuklık degildür, bunun goncaları [413b] [1] sivri sivri ve çiçegi 
açılmış büyük olur ve köki saçaklu olur ve yaprakları seyrek [2] seyrek olan ince 
ve küçük pırasalarun yapragına benzer ve her yapragınun dibinde kaş [3] bogumı 
gibi bogumlu olur. Tabîʿatı İshak kavli üzere evvel derecede bârid ve ikinci dere-
cede [4] yâbisdür, baʿzılar yübûseti üçüncide demişler, illâ baʿîddür. Bunı tiryâka 
korlar, aʿzâyı [5] berk eder. Ve tohmınun kabzı vardur, gül tohmı kabzı gibidür. Ve 
yapragınun kurusını eski [6] yaralara ekseler nâfiʿdür. Ve kökini kulagun irinine gül 
yagıyla kosalar müfîddür. Ve ʿusâresi [7] öyken yarasına ve kan tükürenlere ve kan 
gidenlere nâfiʿdür, miʿdeye ve bagırsaga kuvvet [8] verür, belki cümle edviyelerden 
yegdür ve tabʿı imsâk eder ve cerâhat-i ʿazîmeye nâfiʿdür. Eger sinir [9] kesilmiş ise 
yine bundan üzerine koyalar muvâfıkdur. Yûhannâ kavli üzere eger şarâbla [10] veyâ 
suyıla içürseler ishâle ve bagırsak yapışmasına ve kan gidenlere ve kan tükürenlere 
hem [11] içeler ve hem miʿde üzerine yaku edeler ve cigere dahı yaku eyleseler ciger 
agrılarına ve marazlarına muvâfıkdur. [12] Ve ʿusâresi mâdde inmek ve mâdde indi 
ise dahı tahlîl eder. İbni Baytâr kavli üzere [13] eger mûm veyâ zeyt ile od yanugına 
ve yaramaz çıbanlara dahı ursalar bitüre. Ve yapragınun [14] ʿusâresinden hukneye 
katsalar eski ishâle gâyet fâʾide eder. Ve bagırsak çıbanına [15] ve rahm yaşlıgına ve 
kan tükürenlere cümle nâfiʿdür. Sâhib-i Takvîm kavli üzere ʿ azu [16] dişleri kavî eder. 
Ve bunun köki kulaga müfîddür ve gögüs çıbanlarına ve tohmı [17] dahı çıbanlara 
nâfiʿdür. Ve bunun mikdâr-ı şerbeti iki dirhem ve suyı on dirhemdür. [18] Ziyâdesi 
talaka ve sinire ve bögrege zarar eder, illâ râziyâne veyâhûd ʿasel ıslâh eder. [19] 
Bunun bedeli İhtiyârât kavli üzere gül ve gülnâr tohmıdur, Takvîm kavli üzere [20] 
tarâsîsdür.

Lihyânî: Lihyânî dahı derler, harşef  dediler ve hassü’l-kelb dediler. [21] Dibsâkûs 
deyü dal bâbında zikr olınmışdur.

Lihâmü’z-zeheb ve Lihâmü’s-sâga: [22] Lizâkü’z-zeheb dahı derler, kuyumcı-
lar lehmidür. Maʿdenî olsa bûrak ve bûre [23] derler, be bâbında zikr olındı. Ve 
masnûʿı nevʿine tenkâr derler, te bâbında envâʿı zikr olınmışdur. [24] Bunun envâʿı 
Ermen’den gelen nevʿidür, aʿlâsıdur. Ammâ ʿameli dahı oldur ki oglancıklar [25] 
bevlin bakır havâna koyup bakır deste ile tâ müncemid olınca ururlar, baʿde güneşe 
korlar, [414a] [1] kurudurlar, tenkâr olur. Te bâbında envâʿı zikr olınmışdur. Ve issi 
sularda [2] dahı olur, münʿakid olmış bulurlar. Tabîʿatı hâr u yâbisdür ve kâbızdur 
ve müsahhin [3] ve muʿaffindür, ammâ lezʿi azdur. Ziyâde biten berk etleri yer ve 
onılmaz yaralara gâyet[4] nâfiʿdür. Ve lihâmü’z-zeheb İhtiyârât’da şengârü’s-sâʿa 
derler demiş ammâ sehivdür, [5] tenkârü’s-sâʿadur. Te bâbında zikr olınmışdur.
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Lihâmü’z-zeheb: Bu otı ekser etibbâ yazmamışlar[6] ve baʿzılar lihâmü’z-zeheb 
derler. Lizâkü’z-zeheb tesmiye oldugıyçün uşakdur demişler [7] ammâ uşak elif 
bâbında yazılmışdur ve ana lizâkü’z-zeheb derler ammâ lihâmü’z-zehebe Türk-
çe [8] altun otı derler. Rengi ve heyʾeti pırasaya benzer. Yaramaz çıbanlara dögüp 
ursalar [9]onıldur ve dâʾü’l-fîle ve kan tükürenlere ve eski çıbanlara ve kurdaşene 
ve nemleye [10] ve dahı od yanugına ziyâde fâʾide eder. Ammâ lihâmü’z-zeheb ku-
yumcılar lehmidür, tenkâr deyü [11] te bâbında ve lihâmü’z-zeheb deyü henüz zikr 
olındı.

Lıhyetü’l-hımâr: Baldırıkara derler, su [12] sünbüli derler. Be bâbında persiyâvşân 
deyü zikr olınmışdur.

Lıhyetü’l-gûl: Dîv sakalı [13] derler bir otdur. Üçünci iklîmde olur, Tilmisân ve 
Fâside mâbeyninde bulınur, gayrı [14] yerlerde olmaz. ʿArabca şaʿrü’l-gûl dahı der-
ler, Fârisîde İbni Baytâr kavli üzere [15] ermâdene derler ve Berberiyye lisânı üzere 
tâmert ve dahı sîven derler. Yerden [16] kıl gibi çıkar, budagı ve yapragı olmaz. Âteşe 
bıraksalar kıl gibi kokar. Ol diyârlarda [17] bu ota lıhye-i müsûn dahı derler. Tabîʿatı 
hâr u yâbisdür. Rubʿ isitmesi olanlara tütsi [18] eyleseler zâʾil ola ve eger yayan yü-
rüyen kimesne bazusına baglasalar aslâ yorılmaya. [19] Ve eger maʿcûna katup issi 
humârî rubʿı olanlara verseler on güne degin isitme [20] bıraga. Ammâ lıhyetü’l-gûl 
persiyâvşâna dahı derler.

Lıhyetesü’l-eklîle : Yabân şebboyıdur, [21] hîrî-yi berrî derler. İki nevʿ olur. Asıl 
berrî nevʿine lıhyetes-i agriyâ derler yaʿnî yabânî demek [22] olur. Hâ bâbında 
huzâmâ deyü zikr olınmışdur.

Lahlaha-ı süleymâniyye: Zaʿferân çökeginün [23] yagıdur. Süfl-i dühnü’s-sâtıʿ 
derler ve süfl-i revgan-ı zaʿferân derler ve kurkûmgân dahı [24] derler. Dal bâbında 
dühnlerde zikr olınmışdur.

Lizâkü’z-zeheb: Uşakdur. Elif  bâbında [25] uşak deyü zikr olınmışdur.

Lizâkü’r-ruhâm: Lizâkü’l-hacer derler. Samg-ı belâdur(dur). Sad bâbında 
samg-ı belâdur deyü [414b] [1] zikr olındı ve be bâbında belâdurun sıfatı dahı zikr 
olınmışdur.

Lizâkü’z-zeheb: Altun [2] lahmıdur. Lihâmü’z-zeheb deyü henüz zikr olındı. 
Ammâ Şeyh Dâvud kavli üzere uşak [3]samgına dahı ıtlâk olınur.

Lisân: Dildür Türkî; zebân Fârisî; lisânâ Süryânî; [4] gılôssa Rûmî; langûe Efrencî. 
Dil dedükleri yumşak etden ve tamardan ve sinirden ve [5] ʿadale-i sâfdan yaʿnî 
baldır altı gibi sâfî etden, Türkçe ana balık eti derler, bunlardan [6] mürekkebdür. 
Hıltı rutûbet ve yübûset ve harâret ve bürûdet arasında muʿtedildür. [7] Ve gıdâsı 
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az desek azdur ve çok desek çokdur, bir cevher-i mürekkebîdür. Ve lezzetde tatlu 
[8] desek tatludur, acı desek acıdur ve baʿzılar gâyet tatlu ve gâyet acıdur [9] dediler. 
Nete ki mülûk-ı mâziyyeden birisinün bir nedîmi var idi, bir gün nedîmine hitâb 
[10] edüp der ki bu gün gönlüm gâyet tatlu taʿâmlar istedi, beni var ziyâfet [11] eyle 
ve cümle tatlu taʿâm bişür deyü tenbîh eder. Nedîm dahı varup lisândan yaʿnî [12] 
dilün envâʿından kebâb ve kavurma ve büryân ve sâʾir buna göre envâʿ-ı taʿâm [13] 
bişürüp ki cümle etʿimeyi sâfî lisândan edüp gayrı nesne karışdurmaz. [14] Ve meliki 
daʿvet edüp melik ziyâfetine geldügi gibi görse ki meclis sâfî [15] lisân luhûmından-
dur. Bu ne deyü sûʾâl eder ki dildür der, yâ bu ne olsa [16] gerekdür ol dahı dildür ol 
dahı cümle etʿimeyi görür, lisân terbiye olmış. Yâ ben [17] sana tatlular ısmarladum 
idi, işitmedin? Ancak der nedîm der işitdüm ve emrine itâʿat [18] edüp şol-kadar 
çalışdum, dilden tatlu bir nesne bulmadum der. Vâfir gülüp [19] haz eder, safâlanur. 
Ve nice zamândan sonra melik nedîmine eydür, bu gün gâyet kasâvetüm var, [20] 
var bana cümle gâyet acıya müteʿallik taʿâmlar hâzır eyle der. Nedîm yine sâfî 
lisândan terbiye [21] eder. Meclis yine müheyyâ, varup görür ve sûʾâl eder, cümle 
sâfî lisândan terbiye [22] olmış taʿâmlardur. Melik taʿaccüb eder, der ki ne ʿaceb 
sana geçenlerde tatlu dedüm, hele [23] tatlu deyü böyle etdün, yine şimdi acı dedüm 
sen hod lisân tatlu demiş [24] idün, kabûl etdük yine şimdi acı taʿâm etmedün der. 
Nedîm eydür, efendümün emrine [25] itâʿat eyledüm, gâyet acı şeyʾi aslâ dilden acı 
bir nesne bulmadum der. Ve dil şol-kadar [415a] [1] tatludur ki başuma âzâde iken 
tatlu dilün ile beni kul eyledün ki sükkerî [2] helvâlar beni kul edemezdi ve acılıgın 
sûʾâl edersen kaçan bir kimesneye gazab [3] eyledügün zamân bedenine, belki cânı-
na teʾsîr eder, gayrı acılarun bu kadar teʾsîri yokdur [4] der. Melik kinâyeyi anlayup 
vâfir tahsîn edüp ve ʿ azîm sefâ eder, nedîme bî-nihâye [5] inʿâm ü ihsân eder. Geldük 
maksûdumuz olan lisânun tabîʿatı İbni Sînâ ve [6] Minhâc ve sâʾir ashâb-ı müfredât 
kavli üzere merhâ-yı lühûmdan mürekkeb cevherdür, [7] serîʿatü’l-ehzâmdur ve 
muʿtedilü’l-gıdâdur. Bu mahalde her nesnenün yaʿnî her hayvânun [8] lisânını ʿalâ 
hide her lisân üzerine zikr eylesek tafsîl olur. Her şeyʾün ismi [9] yazılmışdur, imdi 
murâdı olan kimesne mahalline nazar eyleyüp murâd-ı maksûdı hâsıl [10] ola.

Lisânü’l-hayl: At dili derler. Lâtîn kitâblarında yazılmışdur, ʿ Arab ve Fars [11] kitâb-
larında bu kadar görmedük. Türkçe mercân çiçegi derler ammâ büyük mercân çiçe-
gidür. [12] Yapragı içinde mercân gibi çıkar, küçüginün yemişi müdevver olur ammâ 
zikr eyledügimüzün [13] yemişi dahı büyük ve suluca olur ve otı büyük olur, nihâyet 
çok dalları [14] olmaz. Lisânü’l-hayl ʿArabî; at dili Türkî; mercân çiçegi Türkî; lisân-ı 
esb Fârisî; [15] hebû gılôss Rûmî ve Lâtîn; zefiyn firâvet Nemse, Mâcar; linguvâvû 
kavâliyû İspânya, [16] Efrencî; gılôssa âlagô Rûmî; lonkuvâye pâgânâ Fırânca.

Lisânü’z-zaby: Geyik dilidür, bir iri [17] yaprakdur. Fârisîde zebân-ı âhû derler, 
Rûmlar fîlelîtes derler ve Lâtînler fîlîtes [18] derler ve Mâcar ve Nemse hirzuncen 
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derler ve İspânyalular linguvâye berûniyâ1869 derler, Fırâncalular [19] lângu de serf 
derler. Diskûrîdûs ve Mâtyôl kavli üzere şarâbla efʿâ [20] ısırdugına ve sahca ve ishâle 
nâfiʿdür. Ve bunun taktîri yaʿnî inbihden çıkardukları [21] suyı, hafakâna ve gaşye ve 
emrâz-ı kalbe nâfiʿdür. Câlînûs kavli üzere hunnâk gibilere dahı nefʿ verür. [22] Ve 
yapragınun kurısınun dögilmişini suyla içseler ciger ve miʿde harâretin giderür [23]

Lisânü’l-ibil: Deve dili derler bir otdur. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. 
Cerâhati [24] kurıdur, zâhirden akan kana ekseler kurıdur. Eger iç çıbanları içün 
içseler müfîddür. [25] Mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. Bögrege zarar eder, illâ samg 
ıslâh eder.

Lisânü’l-hamel: Sinirlü [415b] [1] yaprakdur Türkî; çıban işleden Türkî; ze-
bân-ı bere Fârisî; bere-gûş Fârisî, Isfahânî; [2] varak-ı pâr-seg Şîrâzî, İhtiyârât; lisân 
emrâ1870 Süryânî; fûlû tarhûn [3] Rûmî; bedânûrû Rûmî; antalfiyûn1871 Yûnânî; 
pelântâgû Lâtîn; vecerbek1872 Mâcar, Nemse; [4] leyâneten1873 İspânya; plântâyen 
Fırânca; lişôn hâsûn ʿİbrî. Sinirlü yaprak dedükleri [5] dört nevʿ olur, cümlesinün 
tasvîri vardur. Yapragı kuzı kulagı dedükleri [6] ota dahı benzer ammâ büyük cinsi 
iki nevʿ olur ve çiçekleri dahı uzun olur ve küçük [7] nevʿinün dahı çiçegi büyük 
nevʿinden bir mikdâr küçükdür. Ve bir nevʿinün çiçegi aslâ birine [8] benzemez, 
çatal çatal olur. Bunun yapragına Fârisîde pâr-seg derler. Bunun cevheri [9] mâʾiy-
ye ve arziyyeden mürekkebdür, mâʾiyyesi müberrid ve arziyyesi kâbızdur. Sulu 
yerlerde olur, [10] baʿzılar hendeklerde ve tarla keseklerinde dahı olur ve baʿzıları 
tarlalarda dahı olur, ammâ sulu [11] yerde olan eyüdür. Ve büyük nevʿinün nefʿi 
ziyâdedür. Tabîʿatı Yûhannâ kavli üzere [12] bârid ü yâbisdür ve râdiʿdür yaʿnî gerü 
tutar, ammâ kurusı râdiʿ degildür. Tâzesi seyelânı [13] menʿ eder. Yapragın çıbanlara 
ursalar özin çıkarur, pâk eder; ahlâtı cemʿ eder, akıdur; [14] bir çıban dahı çıkmaga 
komaz zîrâ fezalâtı cemʿ eder ve cezb eder. Ve kökini hanâzîri [15] olan kimesne 
bogazında götürse nâfiʿdür. Eger yapragın issi şişlere ve âteş [16] yanugına ve galye 
ve kurdaşene ve hanâzîre ki kesme derler ve sıraca derler ve nâr-ı fârisiyye [17] ki 
atlâs kabarcıgı dedükleri oldur ve dâʾü’l-fîle ve sarʿa nâfiʿdür. Ve yapragınun suyı 
[18] kulaga ve göz şiyâflarına dahı girer. Ve kökinün üç ʿadedin şarâb-ı memzûcla 
hummâ-yı [19] gıbb sâhibine ve yaralara müfîddür ve kuduz ısırdugı mahalle dahı 
koyalar nâfiʿdür. Ve Diskûrîdûs [20] kavli üzere bogaz şişlerine ve agrılarına bunun 
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suyından gargara edeler, müfîddür. [21] Ve bişmiş suyını dahı sâʾir bedende olan 
şişlere dökseler ıslâh ve tahlîl eder. [22] Eger kurusın sahk edüp sirke ile oynar dişlere 
sürseler muhkem eder. Erbiyâsûs [23] kavli üzere ʿusâresin hatmî suyıyla ve mersîn 
suyıyla ısıcak hammâmda başa [24] dökseler hazâz ʿilletini giderür ve kişnîz suyıyla 
dahı maʿkûldür. Ve İbni Baytâr kavli üzere [25] eger tuz ile ve sirke ile yeseler ishâle 
ve bagırsak yaralarına ve kan gidene müfîddür. [416a] [1] Eger mercimek yâ çü-
gündürle bişürüp yeseler sarʿa nâfiʿdür ve rebve ve kan tükürenlere müfîddür. Eger 
[2] yün ile ʿavratlar şâf  gibi öninde götürse agrılarına ve hunnâka ve yaşlugına ve 
eski [3] ʿilletlerine fâʾide ede. Eger üç ʿaded kökini berâberi elli dirhem su katılmış 
şarâbla verseler [4] her gün isitmeye nâfiʿdür. Eger dört ʿaded kökini içüreler rubʿ 
isitmesini defʿ [5] eder, müfîddür. Sâhib-i Takvîm kavli üzere bu otun külini göz 
issilerine ve [6] şişlerine gül suyıyla yaku gibi eyleseler tebrîd eder ve agız kulaʿına 
dahı müfîddür. Ve [7] eger sinirlü yapragı içseler öyken yaralarına ve irinlerine dahı 
müfîddür ve anda hâsıl [8] olan âkilesine dahı müfîddür ve mesâne ve bögrek çıban-
larına ve kan tebevvül edenlere [9] nâfiʿdür, suyı cigeri ve talak süddelerin açar. Ve 
eger kurusın âkileye ekseler, bitürür. [10] Tohmınun mikdâr-ı şerbeti bir miskâlden 
iki miskâle degin câʾizdür, ziyâdesi talak [11] galîz eder. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere 
mastakî ve selîhe ıslâh eder. Vve sâhib-i [12] Takvîm kavli üzere dimâga muzırdur, 
illâ benefşe ıslâh eder. Bunun yapragınun bedeli [13] hummâz-ı bôstânî yaʿnî kuzı 
kulagı yapragıdur.

Lisânü’s-sevr: Sıgır dili derler [14] Türkî; gâv-zebân Fârisî; lisân-ı sevrâ Süryânî; 
sülûhûs Rûmî; vûdûglûs [15] Rûmî; kûgûlsûn Yûnânî; arbete1874 Rûmî; bûglûsûm 
Lâtîn; pûrsak1875 Mâcar, [16] Nemse; pûzâce İspânya, Fırânca; lişôn hâsûr ʿİbrî; 
kâzdân Fârisî; fûglus [17] Yûnânî. Lisânü’s-sevr dedükleri ota baʿzılar merv nevʿin-
dendür demişler ammâ münâsebeti [18] yokdur. Bunun yapragında zararsız ince 
dikencükler olur, yabışmak gibice olur. Tabîʿatı [19] Beyâdûk kavli üzere harâret ve 
bürûdetde muʿtedildür, baʿzılar hâr u ratbdur dediler [20] ve baʿzılar iʿtidâle karîb-
dür dediler ve baʿzılar bürûdeti azdur ve evvel derece âhirinde ratbdur [21] dediler. 
Kurusınun rutûbeti az olur, baʿzılar üçünci derece ratbdur dediler ammâ baʿîddür. 
[22] Eger yakup agızda olan kulaʿa yaʿnî sivilcülere ursalar giderür ve agız iltihâbına 
dahı [23] nâfiʿdür. Kalbe ferah verür ve miʿdeye ve kalbe kuvvet verür, hafakâna 
ve sevdâvî ʿilletlerün [24] cümlesine nâfiʿdür. Ve hastalara ki perhîz edeler, bundan 
vereler, harâret ve yübûsetini [25] teskîn eder ammâ bâdem yagı katalar, et ve sâde 
yagı katmayalar. Ve bôrânî bişürseler [416b] [1] bedene nâfiʿdür, çok gıdâ verür ve 
hazmı tezdür. Suʿâle ve huşûnet-i sadra şeker ile [2] yedüreler veyâhûd mâʾü’l-ʿasel 
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ile vereler, içi yumşadup yanmış hıltları çıkarur. [3] Eger yapragın göyündürüp diş 
diplerine sürseler muhkem eyleye. Eger üç dört [4] dirhemin tîn-i ermenî ile içseler 
safrâyı ishâl ede ve hafakâna tîn-i ermenî ile [5] fâʾide eder. Câlînûs kavli üzere 
eger bişürüp sirkencübîn ile içseler yelmeşik [6] galîz ahlâtı ishâl eder. Diskûrîdûs 
kavli üzere talak agrısına ve yan [7] başı agrılarına dahı nâfiʿdür, hayzı idrâr eder 
ve balgamı celb eder. Ve eger dögüp yaramaz [8] yaralara ursalar ıslâh eder. Fû-
les kavli üzere eger sirke ile bişürseler [9] ve mazmaza eyleseler diş agrılarına ve 
bevâsîre ursalar nefʿ verür. Ve bunun mikdâr-ı şerbeti [10] tohmınun iki dirhemi ve 
kökinün iç dirhemidür, yapragı bi-kadri’l-hâcedür. Ziyâdesi talaka [11] zarar eder, 
illâ kızıl sandal ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere miʿdeye zararı [12] vardur, illâ 
summâk ıslâh eder. Bunun bedeli kendü kadar gül ve yarım kadarı ibrişîmdür. [13] 
İhtiyârât kavli üzere kendü kadar yanmış ibrişîm ve dört dânk turunc [14] kabugıdur 
ve baʿzılar bunun bedeli bâdrenbûyedür dediler. Ve muslihi helîlec mürebbâsıdur 
[15] dediler. Ve bedeli iki kendü kadar turunc kabugıdur dediler.

Lisânü’l-hayye: Yılan dili derler. [16]ʿ Arabîsi yokdur ve ʿİbrîler lişôn hânâhâs der-
ler ve Lâtîn lisânı üzere serpentine [17] derler. Eger şarâbla içseler yılan sokanlara 
Diskûrîdûs ve Mâtyôl nâm müfredât [18] sâhibleri kavilleri üzere gâyet nâfiʿdür ve 
mücerrebleridür.

Lisânü’l-ʿasâfîr: Serçe [19] dili derler bir tohumdur Türkî; zebân-ı güncişk Fâ-
risî; lisân-ı safrâ Süryânî; halsiyûn1876 [20] Rûmî; mânyûs Yûnânî; güncişk-ezdân 
Fârisî ve ʿArabî; güncişk-zebân [21] Fârisî; tohm-ı âher Şîrâzî, kunîkûs Rûmî ve 
Lâtîn; vîlder sâfrân1877 Mâcar, Nemse; [22] elâkûr İspânya; sâfrân sâveje Fırânca; 
haryuʿ1878 ʿİbrî; kaʿsa1879 ʿİbrî. Kuş dili [23] bir yapragun tohmıdur, yapragı bâdem 
yapragına benzer. Serçe dili dahı derler. Yapragınun kabzı [24] vardur. Tabîʿatı İshak 
kavli üzere ikinci derecede hâr ve evvelde ratbdur. İbni Mâseveyh [25] kavli üzere 
havâce dedükleri büyük şişlere nâfiʿdür ve mesâne taşların kırar [417a] [1] ve bâhı 
ziyâde eder ve cimâʿa kuvvet verür. Diskûrîdûs kavli üzere hunnâka [2] nâfiʿdür. 
Eger kabugını sirke ile ayrılmış adalelere vursalar ıslâh eder. Ve yapragı yaraları [3] 
onıldur zîrâ yapragınun kabzı ve tenkıyesi vardur ve ilhâmı vardur yaʿnî et bitürür. 
[4] İshak kavli üzere sevdâvî ve balgamî şişlere nâfiʿdür. Minhâc kavli üzere bunun 
[5] tabîʿatı üçüncide hâr ve evvelde ratbdur. İbni Baytâr kavli üzere kasık agrısına ve 
[6] selesü’l-bevle fâʾide eder ve zeker muhkem kıvâma getürür. Takvîm kavli üzere 
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yemişinün suyı [7] göze cilâ verür ve kendüsi kalbe kuvvet verür ve hafakânı giderür 
ve agacınun kalın [8] kabugı balgamı ishâl eder. Mikdâr-ı şerbeti, tohmı bir dirhem, 
yapragı ve kabugı iki dirhemdür. [9] Ziyâdesi baş agrıdur, illâ benefşe ve gül yagı 
ıslâh eder. Takvîm kavli üzere bögrege [10] ziyân eder, illâ kabak mürebbâsı ıslâh 
eder. Bunun bedeli cevz içi ve kızıl tûderîdür, [11] baʿzılar yarım kadar tûderî ve 
yarım kadarı kızıl behmendür dediler.

Lisânü’l-bahr: Sîbiyâ [12] yaʿnî mürekkeb balıgıdur. Baʿzılar dil balık derler, baʿîd-
dür. Sin bâbında sîbiyâ deyü zikr [13] olınmışdur.

Lisânü’l-kelb: İt dili derler bir otdur. Sâhib-i İhtiyârât lisânü’l-[14] hamel otına 
dahı bu isimle söylerler deyüp bâkî menfaʿatin ve fiʿlin beyân etmemiş. Bu ota [15] 
Fârisîde seg-zebân derler, Süryânîler lisânâ kelbâ derler, Rûmî ve Lâtîn ve cüm-
le Efrencîler [16] senûmlûm derler, ʿİbrîler lişôn hâkelev derler. İbni Baytâr kavli 
üzere Lâtînler [17] emîre1880 derler ve baʿzılar hummâza ve lisânü’l-hamele dahı 
lisânü’l-kelb derler. Ammâ lisânü’l- [18] kelb üç dürlü otdur. Bir nevʿinün çiçegi olur, 
ikisinün yapragı haşîn [19] ve lisânü’s-sevr yapragı gibi dikenlüce olur. Bunun dikeni 
dahı katıca olur ve yapragı [20] ikisinün dahı lisânü’s-sevre benzer ammâ bunun yap-
ragı yere düşenü biter, etrâfına [21] döşenür. Lâtîn kitâblarında hatta bu otı yabânî 
lisânü’s-sevrdür demişler, tasvîrin [22] birbirine yakın yazmışlar. Lisânü’s-sevrün 
yabânîsi oldugı takdîrce bunun [23] tabîʿatı lisânü’s-sevre benzemez. Ve bunun köki 
ve belki çiçegi akça olur. Eger cerâhate [24] ve yaramaz çıbanlara ekseler Gâfıkî kavli 
üzere gâyet nâfiʿdür. Eger bunı içseler talak [25] katılıgın giderür.

Lisânü’s-sebuʿ: Yırtıcı dili derler bir otdur. Endülüs ʿAcemiyyesi lisânı üzere 
[417b] [1] İbni Baytâr kavli mûrcûn derler. Yapragı uzun ve kenârları destere gibi 
ve ısırgan [2] dikeninün kenârları gibi delük delük olur. Yerden iki arşın yukaru 
kalkar [3] ve depesi büyük ve degirmi ve çiçegi morca olur, bahârda biter. Eger suyın 
içseler taşları [4]tagıdur, giderür. Şeyh Dâvud kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede hâr 
u yâbisdür. [5]

Lesân: Sivilcü otı derler. Lesân dedükleri ot kulâʿ otı ve sıgır kulagı derler. [6] Kulâʿ 
demek agızda çıkan sivilcüye derler, ol ʿillete bu ot nâfiʿdür. Tıb [7] kitâblarında bu 
otı çok yazmamışlar. Lisânü’s-sevre dahı benzer. Âdemün ve devenün [8] lisânında 
olan ʿ illetlere İbni Baytâr kavli üzere devâdur. O ʿ illet dilde nâr [9] çekirdegi gibi olur 
ve ol ʿillete hâres dahı derler. Ve bu ota âzânü’n-nevr derler ve kehlâ [10] dahı derler. 
Lisânü’s-sevr ile bu otun farkı budur ki bunun yapragı müdevverdür ve kokusı [11] 
hıyâr kokusı gibidür, çig ve bişmiş dahı yerler. Ortasında bir zirâʿ kadar sâkı yaʿnî 
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[12] baldırı olur, depesinde çiçegi çıkar. Eger bu otı çigle ve bişmişle hafakâna ve agız 
harâretine [13] ve sivilcüsine ve çıbanlarına ve miʿde harâretine yeseler fâʾide ede ve 
dilde olan kulâʿ ve [14] nâr-dâne dedükleri kabarcıklara dahı fâʾide eder.

Lasaf: Kebere yemişidür, asaf  dahı derler. [15] Kef  bâbında kebere deyü zikr olın-
mışdur.

Lesîfî : Sinirlü yapragınun küçük nevʿidür. [16] Âzânü’l-gazâl ve âzânü’l-erneb 
demekle meşhûrdur. Tohmı esbâba yapışur. Ammâ [17] el-lesîfî deyü bir ota dahı 
derler, balaskâ derler, Türkçe çoban süzegi derler. Be bâbında balaskâ [18] deyü zikr 
olınmışdur.

Laʿbe-i berberî: Çigdem nevʿidür, sûrıncâna benzer bir otdur. 242 rakamlu [19] 
musavver kitâbda bunun ve sûrıncânun envâʿı ve tasvîri vardur, zîrâ bunun içün 
[20] çok ihtilâf  etmişlerdür. Sâhib-i Minhâc yebrûh nevʿidür demiş, İbni Baytâr [21] 
gayrı otdur demiş. Bu ota ehl-i Mısr ʿukne derler. Mâsercûye kavli üzere sûrıncân 
[22] gibidür. Tabîʿatı Mâsercûye kavli üzere üçünci derecede hârdur. İbni Sînâ kavli 
[23] üzere Afrîkiyye ve Efrenciyye vilâyetinden gelür der, sûrıncân ile karışık dahı 
bulınur der. [24] Muharrik-i şehvet-i bâhdur. Bunun bedeli tahrîk-i bâhda kendü 
kadar mukaşşer cevz ve kendü kadar [25] kızıl tûderîdür ve derler ki bunun yarusı 
kadar fülfüldür demişler.

Laʿbe-i mutalleka: Yebrûc [418a] [1] kökidür. Ye bâbında yebrûc deyü zikr 
olınmışdur.

Laʿbe-i mürre: Şeyh Dâvud kavli üzere mim [2] bâbında müstaʿcele deyü zikr 
olınmışdur.

Luʿâb: Agız yarıdur, salya derler. Ammâ tükürük dedükleri [3] bu degildür. Tükü-
rük buzâk ve budâk deyü be bâbında zikr olınmışdur. Ve agız yarınun tabîʿatı [4] 
her şahsın tabîʿatına ve her şeyʾün mizâcına göre olur. Âdemün luʿâbı yaʿnî agzı [5] 
yarınun kuvveti münezzic ve muhallildür. Kelefe ve nemeşe cilâ verür ve göz zahî-
resine ve pire ve kehle [6] ve tahta biti ve sivrisinek kabartdugı mahalle sürseler nefʿ 
verür ve fâsid olmış [7] kanı tahlîl eder. Ve tohumlarun luʿâbı ki bezr-i katûnâ luʿâbı 
derler ve ayva çekirdegi luʿâbı derler, [8] maʿrûfdur, anlarun mizâcı tohumlarınun 
mizâcına göredür.

Luʿûk: Karıştırma demekdür. Luʿûk [9] demek maʿcûn gibidür ammâ yalınuz olan 
maʿcûn gibiye luʿûk derler ve bir alay otlar ile [10] karışık olanlara maʿcûn derler. Ve 
luʿûk deyü ol maʿcûn gibi olanlara derler ki asıl bir şeyʾ [11] murâd olına da ol şeyʾ 
içün luʿûk edeler. Ve agızda yaladuklarına ve agızda ezdüklerine [12] luʿûk derler ve 
ısladup agızda hâssasın alduklarına luʿûk derler, agızda tura, [13] miʿdeye bir ugur-
dan göndermeye, mürebbâ gibidür. Luʿûk Câlînûs’un sanʿatıdur.
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Luʿûkü’s-sanavber: [14] Köknâr ve sanavber luʿûkıdur. Öykene ve ʿalevine yaʿnî 
yankunına ve yeni hâdis [15] olmış öksürüge ki balgamı galîz ola, nâfiʿdür. Sanʿatı 
mahallinden görile.

Luʿûkü’l-eskîl: [16] Ata soganı ve ʿunsul soganı luʿûkıdur. İshâle ve rebve ve eski 
öksürüge ve yelmeşik [17] galîz mâddelere nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûkü’t-tabâşîr: Tabâşîr luʿûkıdur. [18] Hummâ ve südde ashâbı öksürügüne ve 
öyken yarasına nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile [19]

Luʿûkü’l-hulbe: Boy tohmı luʿûkıdur. Suʿâlü’l-bahûha ki çınkıraklu ve boguk 
öksürükdür, ana nâfiʿdür. [20] Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûk-ı bezrü’l-kettân: Kettân tohmı luʿûkıdur. Kuru öksürüge nâfiʾdür. [21] 
Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûkü’l-haşhâş: issi ve rakîk nezelâta ve öyken yaralarına [22] ve kan tükürenle-
re ve issi öksürüge nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûkü’r-rummân: Nezelâta [23] ve öksürüge müfîddür. Sanʿatı mahallinden 
görile.

Luʿûkü’l-mutancansâ : Bâdem luʿûkıdur. Hancerelü [24] öksürüge ve hancere 
huşûnetine nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûkü’s-sibistân: [25] Sibistân erigi luʿûkıdur. İssiden olan suʿâle fâʾide eder. 
Sanʿatı mahallinden [418b] [1] (görile.)

Luʿûk-ı hıyârşenbe: Zâtü’l-cenbe ve zâtü’l-beriyyeye fâʾide eder. Sanʿatı mahal-
linden [2] görile.

Luʿûk-ı zûfâ: Gögsi galîz hâm hıltlardan arıdur ve bişürür ve susuzlıgı [3] giderür. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûk-ı celgûze: Gögsi ziyâde arıdur, hâm hıltlardan [4] pâk eder, muʿteber luʿûk-
dur. Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûk-ı kürünb: Gögsi ziyâde pâk [5] eder. Muʿteber luʿûkdur. Sanʿatı mahallin-
den görile.

Luʿûk-ı gârîkûn: Katrân köpügi luʿûkıdur. [6] Gögsi balgamdan gâyet arıdur. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûkü’t-tîn: Encîr luʿûkıdur. [7] Gögsi galîz mâddelerden arıdur. Sanʿatı mahal-
linden görile.

Luʿûkü’l-butm: Meneviş [8] sakızı luʿûkıdur. Eski öksürügi giderür ve âvâzı sâfî 
eder. Sanʿatı mahallinden görile.[9]
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Luʿûkü’l-bârzed: Dana çadırı dedükleri otından olan kınna samgınun luʿûkıdur. 
[10] Öykenden galîz hıltları çıkarur ve gögsi irinden arıdur. Sanʿatı mahallinden 
görile.[11]

Luʿûk-ı bâdyân: Fârisîde râzyân derler. Gögse ve miʿdeye ve nezelâta ʿacâyib [12] 
nefʿi vardur. Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûk-ı habbü’r-reşâd: Tere tohmı luʿûkıdur. Gögsi [13] sovukdan ve balgamdan 
ve galîz hıltlardan arıdur. Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûkü’s-sûm: [14] Sarmısak luʿûkıdur ki mâddeleri bişürür ve balgamî öksürüge 
fâʾide eder, gögsi arıdur. [15] Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûkü’s-sıbyân: Anası südi ile oglancıklara vereler. [16] Öksürügüne ve gögsine 
ve bogazınun iriligine ve harâretine nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden [17] görile.

Luʿûk-ı bâride: Bir sovuk luʿûkdur. Bogazın kan geldügine nâfiʿdür ve bogazı [18] 
ıslâh eder ve makʿad bevâsîrine dahı nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûk-ı evrâmü’s- [19] sıbyân: Oglancıklarun ayakları şişine ve öksürügüne dahı 
fâʾide eder. Sanʿatı [20] mahallinden görile.

Luʿûk-ı kündür ve efyûn: Câlînûs’undur. Muhammed Zekeriyyâ kavli üzere yaş 
[21] öksürüge ve öyken yarasına, irin gele ve sîle ola ve karnı baglana, nâfiʿdür. [22] 
Sanʿatı mahallinden görile.

Luʿûk-ı habbü’l-kutn: Câlînûs’undur. Celîlü’l-kader ʿazîmü’n-nefʿdür. [23] Şeyh 
Dâvud kavli üzere şehvet-i bâh içün yeʾs gelene tekrâr iʿâde etdürür, [24] savtı sâfî 
eder, süddeleri açar ve bögrek zaʿfına ve mesâneye ve harkatü’l-bevle ve mesâne [25] 
taşlarına ve ʿ usrü’n-nefese ve rebve nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti iki miskâldür. Kuvveti 
üç yıl [419a] [1] bâkîdür. Sanʿatı penbe çekirdegi içi yigirmi dirhem, dârçînî ve 
karanfil, fıstuk ve ısırgan tohmı [2] her birinden on beşer dirhem, şakâkul ve zence-
bîl onar dirhem, dâr-ı şîşaʿân yedi dirhem, [3] kust ve bezr-i kettân muhammas ve 
mastakî her birinden dört dirhem alup âteşde luʿûk [4] edeler.

Lift: Şalgamdur. Sin bâbında selcem deyü zikr olınmışdur.

Liftiyye: Şalgam [5] ve ot ve birincden bôrânî ederler ve bir nevʿi bâdem kadar ke-
süp bişürürler, lüftiyye derler. Muhammed [6] Temîmî kavlince Yûnânîler bu taʿâma 
fesûz1881 ve yenûs1882 derler. Tabîʿatı ikinci derecede hâr ve evvelde [7] ratbdur. Bâhı 
ziyâde eder ve hazm oldukda eyü gıdâ verür, ammâ hazmı bir mikdâr ʿasîrcedür [8] 
ve riyâhı vardur, illâ müselles ıslâh eder.

1881 N. فسوز
1882 N. ينوس
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Lüffâh: Yerbûh yemişine derler Türkî; yebrûh ye bâbında [9] zikr olınur Türkî; 
migal Fârisî; semerâ yebrûhî Süryânî; mendârgûs Rûmî; ûstûs [10] Yûnânî; dûrfînû 
Lâtîn; sâpzec ve magd Fârisî ve ʿ Arabî; fesrîn fesrâ1883 Süryânî, [11] be-kavl-i Temîmî; 
nînvîlbedre1884 Temîmî; nâʿûm betâris1885 Fârisî; sûlâtarûm sûnîferzem1886 Lâtîn; [12] 
tüffâhü’l-cinn Şâm, kavl-i Şeyh Dâvud; magd ʿArabî. Lüffâh dedükleri ot yebrûh 
nevʿinün [13] berrî cinsinün yemişine derler ve baʿzılar otına dahı yebrûh derler, 
Türkçe kan kurudan [14] derler, yebrûhun yemişidür. Râyiha hoşdur. Ammâ yebrûh 
iki nevʿ olur. Yebrûhun ahvâli [15] ye bâbında yebrûh ve yebrûhü’s-sanem dedükleri 
başka otun dahı ahvâlini zikr ederüz. [16] Bu mahalde maksûdumuz olan yebrûh 
yemişinün ismine magd derler ammâ magd batıncâna dahı [17] derler. Maʿlûmdur 
bunun köki yebrûhdur. Bunun aʿlâsı Minhâc kavli üzere büyük [18] ve agır ve ze-
kiyyü’r-râyiha olmakdur ve yetişmiş sarı olmakdur. Tabîʿatı Câlînûs kavli üzere [19] 
ikinci derecede bârid ve evvel derecede ratbdur ammâ Minhâc ve İhtiyârât kavli 
üzere [20] üçünci derecede bârid ü ratbdur, baʿzılar harâreti dahı vardur demişler ve 
baʿzılar üçünci derecede [21] yübûseti vardur dediler, müleyyindür. Iztırâbsız nemeşi 
ve kelefi giderür ve lebenini yaʿnî südüni [22] dahı sürseler giderür. Minhâc kavli üze-
re eger bunun tohmını kibrîte karışdursalar [23] kibrît gayrı yanmaya. Eger hatunlar 
şâf  gibigötürseler nezfi katʿ eder. Eger zeyt [24] ve ʿasel ile ʿakreb sokdugına ursalar 
nâfiʿdür ve agulu ʿ ınebü’s-saʿleb nevʿinün [25] yaʿnî agulu it üzümi nevʿinün pân-zeh-
ridür. Eger bunı koksalar sudâʿı keser [419b] [1] ve uyhu getürür. Eger çok koksalar 
sekte ʿârız olmadan havf  olınur, husûsan [2] beyâz yapragı. Eger oglancıklar bunun 
galîzinden yeseler kayʾ ve ishâl peydâ olur [3] ve gözleri mestâne gibi kızarup belki 
öldüre. Bunun kâtil nevʿi Diskûrîdûs [4] kavli üzere edviye-i kâtilenün bir nevʿidür, 
istiʿmâlinden hazer gerekdür. Hatâen eger [5] istiʿmâl eyleseler ʿazîm ıztırâb verür, 
mestâne ve dîvâne gibi gözleri kızardup [6] ve şişirür. Buna ʿ ilâc evvelâ kayʾ etdüreler 
ve sıgır yagıyla ve ʿasel ile gerü ve tekrâr kayʾdan [7] sonra enîsûn vereler ve baʿzılar 
sovuk suyıla yuyalar dediler yâhûd sovuk suda [8] oturalar, muvâfık gelür. Bunun 
bedeli kendü kadar cevz-i mâsil ve yarım kadarı ve iki [9] dânk haşhâşdur, baʿzılar 
kendü kadar bezrü’l-benc ve kendü kadar cevzüʼl-kayʾdur. Bunun [10] kuvveti Şeyh 
Dâvud kavli üzere dört yıl bâkîdür.

Liffü’l-kerm: Asma lifidür. [11] Fârisîde ʿasâlincü’l-kerm derler ve Şîrâzîler ûste-i 
hânkel derler. Kef  [bâbında] kerm [12] deyü zikr olınmışdı. Ammâ Minhâc kavli 
üzere issi baş agrısına yaku eyleseler nâfiʿdür. [13] Eger râmek nâm terkîb ile yürege 

1883 N. فسرين فسرا 
1884 N. نينويلبدره ; H. نلنيويلبدره
1885 N. ناعوم بطارس
1886 N. سوالطروم سونيفرزم
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yaku eyleseler nâfiʿdür, ishâli katʿ eder. Eger [14] agızda çigneseler diş irhâsını gide-
rür. Ve baʿzılar liffü’l-kerm asma ve bâgun tâze [15] şâhı ve filisidür derler.

Laklak: Leylek kuşıdur. Fe bâbında fâlargûs deyü [16] zikr olınmışdur.

Lükk: Bir samg gibidür, ʿavratlar bundan kızılca ederler. Boyadur Türkî; reng-i [17] 
likâ Fârisî; reng-i lâle Şîrâzî; likâ Süryânî; lîgînevmî Rûmî; lıkâ Rûmî ve cümle [18] 
Efrencî; berhûmennâh1887 Yûnânî. Şeyh Dâvud lükk Hindî olur der. Baʿzılar bunun 
süflini [19] istiʿmâl ederler derler ammâ degildür. Bunun sefeline dahı Şîrâz’da dûs 
derler. [20] Ve lükk dedükleri şeyʾi yurlar ve istiʿmâl ederler, fâʾidesi dahı ziyâde olur. 
[21] Yumasınun sanʿatı budur ki bunı çöpden pâk ederler ve bir havâna koyup [22] 
üzerine zerâvend ve adhîr kaynamış su ile karışduralar, turuldukda muhkem sahk 
edeler ve süzüp [23] fazlını yabâna atalar ve ol suyı turılınca koyalar, baʿde üzerinden 
suyını süzüp [24] dibinde kalan çökegi gölgede kurudalar. Andan sonra murâd ol-
dukda istiʿmâl edeler. [25] Eger iki defʿa böyle eyleyüp yurlarsa dahı aʿlâ olur. Tabîʿatı 
Mâsercûye kavli [420a] [1] üzere evvel derecede hâr u yâbisdür. Kuvvet-i evvelîsi 
semüz âdemi arıkladur ve ciger [2] süddelerin giderür ve istiskâya ve yerakâna ve 
hafakâna dahı muvâfıkdur ve ciger marazlarına [3] gâyet müfîddür, kuvvet verür 
ve süddelerin açar ve miʿdeye dahı fâʾide verür. Eger [4] iki dirhemini on iki dir-
hem suyla seherî içseler süddeleri açar, iç aʿzâlarına [5] kuvvet verür. Câlînûs kavli 
üzere talak süddelerin giderür ve eski ciger marazlarına [6] fâʾide eder. Diskûrîdûs 
ve Takvîmü’l-Edviye kavli üzere ʿasel ile fâlice ve lakveye [7] ve cüzâma dahı fâʾide 
eder. Ve Fûles kavli üzere iç marazlarınun cümlesine müfîddür [8] ve bögrek ve 
mesâne agrılarına dahı fâʾide eder. Eger ʿasel ile maʿcûn edüp yerlerse [9] şehvet-i 
bâhı ziyâde eder ve hafakâna müfîddür. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir miskâlden [10] 
iki dirheme degin câʾizdür. Ziyâdesi talaka ve başa ziyân eder, illâ selîhe ve mastakî 
[11] ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere diş agrısına nâfiʿdür ve dişlere kuvvet 
[12] verür. Ve eger emcek üstine tılâ eyleseler südini keser ve eski hummâlara dahı 
nâfiʿdür. Ekser [13] bunın maʿcûnın ve kursın dahı ederler. Bunun bedeli dört dânk 
râvend ve yarım kadarı [14] asârûn ve dört dânk ak tabâşîrdür.

Lemâ: İt üzümidür. ʿİnebü’s- [15] saʿleb deyü ʿayın bâbında zikr olınmışdur.

Lemûbiyûn: Minhâc kavli üzere agacı kâbız ve semeri [16] yâbis. İstitlâk-ı batna 
nâfiʿdür ve nezf-i deme şarâbla içürseler nâfiʿdür.

Lemlem : [17] Deniz pazusıdur. Katafü’l-bahrî derler. Mim bâbında mülûh deyü 
zikr olınur.

1887 N. برخومنخ
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Lihîtus1888: [18] İki dürlü otdur. Bir nevʿinün yapragı pırasaya benzer ve levni 
kan gibi kırmızıdur ve yapragınun [19] ekseri kökine yakın biter ve dalında siyâh 
şekl çiçegi olur, bu nevʿi bôstânîdür. [20] Ehl-i Mısr buna mensim derler. Ve berrî 
nevʿinün yapragı iskûlûfenderyûna benzer, belki [21] andan haşîn olur. Eger yaralar 
üzerine bundan kosalar humretin ve hiddetin giderür, alur. [22] Eger sirke ile içseler 
talak şişlerin tahlîl eder. Câlînûs ve İbni Baytâr kavli [23] üzere bunun tâze yapragı 
yaraları onıldur. Eger kurutsalar sirke ile talaka nâfiʿdür. [24] Bu nevʿi ki ibtidâ zikr 
eyledügimüz nevʿdür. Eger şarâbla içseler bevli yüridür.

Lîh: Nabkadur. [25] ʿ Arab kirazı dahı derler, baʿzılar sedir agacı yemişi derler. Kan gi-
den mevziʿe kosalar [420b] [1] kanı tutar. Mısır’da çokdur. Kâbızdur. Agacını sedir 
deyü sin bâbında zikr eyledük. [2] Ve yemişini nabka deyü nun bâbında zikr ederüz.

Lûfiyûn: Fîl-zehrec deyü fe bâbında zikr [3] olınmışdur.

Lor: Lor penîrdür. ʿ Arabda cübnü’l-matbûh derler. Fârisîde penîr-i şûnîz, Rûmîler 
[4] meztîre derler. Cümle Efrencîler fermâcûrîkûne1889 derler ve İspânyôl ve Fırânca 
kâşkâvâlû [5] derler, ʿ İbrîde kûm1890 derer. Penîrün tâzesi agız dedükleri evvel sagılan 
süd ile tâze [6] penîr mâbeyninde mutavassıt bir tabîʿatdur. Lâkin bunun rutûbeti 
agızdan azdur ve menâfiʿi [7] dahı agıza ve tâze penîre karîbdür. Ve kurı lor kurı 
penîrden yegdür, meger tuzı [8] ziyâde ola. Ekseriyyâ penîrün ve lorun tabîʿatı müf-
redât ashâbı bir tabîʿatda yazmışlar [9] ammâ nice kâbildür? Baʿzı vilâyetde penîri 
gâyet tuzlu ve yagsız ederler ve baʿzı [10] memleketde yaglu ve tuzını az ederler, bir 
tabîʿat nice kâbildür? Ve’l-hâsıl cümle tâze meyvelerün [11] zararın lor ve penîr defʿ 
eder, miʿdeyi rutûbet sebebinden irhâya mâniʿdür, husûsân [12] encîr ve kirâs ve 
kavun ola. Her ne kadar miʿdeye rutûbet verüp agız sulansa [13] lor ve penîr ıslâh 
eder ve sâʾir cümle etʿimenün üzerine azacık penîr dahı yeseler [14] imtilâ ve hayza 
envâʿından havf  olınmaz, taʿâmun nazcına muʿîn ve fesâdına [15] mâniʿ olur.

Lûbiyâ: Bögrülcedür Türkî; lûbâ Fârisî; sâmir Fârisî; kesredâne Şîrâzî [16] ve Is-
fahânî; lûbâyâ Süryânî; fâsûlî Rûmî; kibyâvus1891 Yûnânî; fâsôlî [17] Lâtîn ve Efrencî; 
pûl hâmserî1892 ʿİbrî; hârdeb1893 ʿİbrî; simîlakin Yûnânî; sîlîn [18] Yûnânî; mâmîrân 
Kıbtî; bebâkrîkâ ʿArabî. Lûbiyâ Şeyh Dâvud kavli üzere Hind [19] lisânı üzeredür. 
Bögrülce dört dürlü olur. Bir nevʿine harnûbü’l-müntin [20] derler ve harnûbü’l-hın-

1888 N. لخيطس 
1889 N. فرماجوريغونه 
1890 N. قوم
1891 N. كبياوس
1892 N. پول هامصرى 
1893 N. هاردب
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zîr derler. Bögrülce gibi degüldür. Hı bâbında zikr olındı. Ammâ üç [21] nevʿinün 
bir nevʿi ʿâdetce bu diyârlarda bulınur. Delüce bögrülce derler, yabânîdür ve [22] bir 
nevʿine siyâh bögrülce derler. Tasvîrleri vardur. Ve bir nevʿi dahı bâzârlarda [23] satı-
lan bögrülcedür. Ekser Aydın ilinde çok biter. Bögrülcenün aʿlâsı kızılrak [24] olmak-
dur. Hazmı mâşdan yegdür ve nefʿi dahı bâkılâdan azdur. Tabîʿatı Yûhannâ kavli 
[25] üzere hâr u ratbdur, Fûles kavli üzere bârid ü yâbisdür, İhtiyârât kavli [421a] [1] 
üzere evvel derecede hârdur ve bürûdet ve yübûset beyninde muʿtedildür. Ve kızıl 
[2] nevʿi gayrılarıdan ahsendür. Bunun bişmiş suyını içseler hayzı yüridür [3] ve dem 
ve nifâsı dahı pâk eder ve bevli idrâr eder ve meşîmeyi ve oglancık ölüsin [4] dahı 
çıkarur ve bedeni semürdür ve gögüs ve öyken agrılarına müfîddür. Eger nârdîn 
yagıyla [5] kızıl şekl olanı yeseler Râzî kavli üzere gögse ve öykene nâfiʿdür, hayzı [6] 
akıdur. Câlînûs kavli üzere hılt-ı galîz tevellüd etdürür ammâ hardal zararın defʿ [7] 
eder. Erbiyâsûs kavli üzere tuz ve sirke ve zeyt ve saʿter ve fülfül ve buna [8] benzer 
issi otlar zararın defʿ eder. Ammâ az gıdâ verür. İbni Baytâr kavli üzere eger tâze 
[9] iken çig yeseler yaramaz düşler gösterür ve bevli yüridür. Ammâ zükâma zarar 
eder, [10] illâ bişürüp yeseler zararı az ola ve hardal ıslâh eder. Eger bunun bişmişi 
ile yüzi [11] veyâhûd bedende olan âsârı yusalar nemeş ve kelef  makûlelerini giderür, 
mücellâ eder. [12] ve südi ziyâde eder. Bunun bedeli kara nohûddur.

Lûbiyâ-yı hindî: Dal bâbında [13] demâdem deyü zikr olınmışdur.

Levz-i hulv: Tatlu bâdemdür Türkî; peyâm dahı derler Türkî; [14] bâdâm-ı şîrîn 
Fârisî; levzî Süryânî; mîgdelâ Rûmî; mâtûfiyûn Yûnânî; [15] âsîfedlâ Lâtîn; mân-
duleken Mâcar, Nemse; almender İspânya; lamânders Fırânce; sâkız levz [16] ʿİbrî; 
fûkhifer1894 Yûnânî, kavl-i Temîmî; febtedrû1895 Hindî. Bâdemün aʿlâsı büyük ve 
tatlu [17] ve yaglu olmakdur. Tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere harâret ve bürûdet bey-
ninde [18] muʿtedildür ve ikinci derecede harâret ve bürûdeti ve rutûbeti vardur, 
baʿzılar evvel derecede [19] hâr ve ratbdur dediler. Yûhannâ kavli üzere evvelde ratb 
ve muʿtedildür. Suʿâl-i müzmine [20] ve rebve ve zâtü’l-cenbe husûsân dühni dahı 
ola, nâfiʿdür. Bedeni semürdür ve sevîki, öksürüge [21] ve Takvîmü’l-Edviye kavli 
üzere kan tükürenlere ziyâde nefʿi vardur. İhtiyârât kavli [22] üzere yüzde olan âsârı 
giderür ve gögsi tenkıye eder ve içi dahı yumşadur, [23] husûsân encîr ile yiyeler. Ve 
kuduz taladugına dahı nâfiʿdür ve hark-ı bevle dahı müfîddür. [24] Hazmı katı tez 
degildür, ammâ sevîki belki sakîldür ve safrâyı tahrîk eder derler, illâ şeker [25] ıslâh 
eder. Ve yalınuz bâdem yemek ve kara ince kabugıyla yemek yel eyler ve andan 
hâsıl olan [421b] [1] yel haylî ıztırâb verür. ʿİlâcı, kayʾ edüp andan ekşi yemişler 

1894 N. فوكهفر
1895 N. فبتدرو
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rubbı yemek gerekdür. [2] İbni Baytâr kavli üzere bâdem uyhu getürür ve diş agrısın 
sâkin eder. Eger nişâsta [3] ve naʿ nâyla yeseler bögrekde ve öykende agrısı içün hem 
yiyüp ve hem tılâ edeler yâhûd [4] yagın tılâ edeler ve sidük tutıldugına faʾide edüp 
taşları tagıdur. Eger bal [5] ve sezâbla luʿûk eyleseler ciger agrılarına ve öksürüge ve 
bagırsak yellerine fâʾide ede. [6] Eger dilküye bâdem yedürseler öldüre, ammâ acı 
bâdem öldürür derler. Eger hamrdan evvel beş [7] ʿaded bâdem yeseler çok esret-
meye yaʿnî serhoş etmeye. Ve tatlu bâdem agacı [8] acı bâdem agacından zaʿîfdür. 
Ammâ tatlu bâdem ahlâtı latîf  eder ve hastalar gıdâsıyçün [9] harîresin yedüreler, 
kavun çekirdegi yerine kâʾim olur. Bunun bedeli kendü kadar fıstuk [10] ve yarım 
kadarı fundukdur ve kendü kadar kavun çekirdegi içidür.

Levz-i ratb: Tâze çagla derler. [11] Fârisîde bâdem-i ter derler, Rûmîler halûre1896 
migdelâ ve Efrencîler mandola fireska derler. Ve hıyâr [12] çaglasına mandola çin-
çelî1897 derler yaʿnî kayısı çaglası demekdür, kabugı olmaz demekdür. [13] Aʿlâsına 
hıyâr çaglası derler, gâyet iri olur ve gevrek olur, elden yere [14] düşse pâre pâre olur-
sa câʾizdür. Tabîʿatı bârid ü ratbdur dediler. Eger tatlu [15] bâdem çaglasın yeseler 
İbni Baytâr kavli üzere miʿde yaşlıgın ıslâh eder ve diş [16] diplerin debâgat eder, agzı 
aʿlâ eder ve harâretin sâkin eder. Bir mikdâr tuz ile yerlerse [17] zararın defʿ eder.

Levzü’l-mürr: Acı bâdemdür. Fârisîler bâdem-i telh derler, Rûmîler bakrû mig-
dele [18] ve Efrencîler amârû mandola derler. Aʿlâsı büyük ve yaglu ve gâyet acı ola. 
Tabîʿatı Mesîh kavli üzere üçüncide hâr u yâbisdür ve baʿzılar ikinci derecede hâr 
u yâbisdür dediler. [19] Ve tenkıyesi ve cilâsı dahı vardur. Ve hâssiyyetindendür ki acı 
bâdem dilküyi öldürür ve tatlu [20] bâdemi dahı çok yeseler öldürür derler, ammâ 
baʿîddür. Ve acı bâdemi kelef  üzerine ve gayrı [21] beden âsârlarına tılâ eyleseler, 
husûsan yagını tılâ eyleseler giderür, demregüye ve şerâ [23] ve nemleye nâfiʿdür. 
Câlînûs ve Takvîmü’l-Edviye kavli üzere acı bâdem ʿilel-i balgamiyye [24] ve sevdâ-
viyyelerün azgunlarına fâʾide eder. Diskûrîdûs kavli üzere bedene kuvvet [25] verür 
ve ahlât-ı bârideye ve bevâsîre ve nevâsîre tılâ olınsa makʿaddan giderür. Nefîsî 
kavli [422a] [1] üzere bagırsak agrılarına ve sahcına dahı muvâfıkdur. Eger şarâbla 
acı bâdemi dögüp [2] başı yusalar hazâza nâfiʿdür. Ve şarâbdan evvel beş ʿaded acı 
bâdem yeseler kezâlik [3] serhoş olmayalar, tatlu bâdem dahı böyledür demişler 
ammâ baʿîddür. Acı bâdem göze [4] kuvvet verür ve kan tükürenlere dahı İhtiyârât 
kavli üzere nâfiʿdür. Ve ciger ve talak [5] süddelerin açar ve sogulcanı öldürür ve 
cereb ve hıkkeye dahı nâfiʿdür ve gögüsden [6] ve öykenden galîz ahlâtı çıkarur, bevli 
akıdur ve ʿusrü’l-bevle gâyet müfîddür, taşların [7] tagıdur ve kırar. Mikdâr-ı şerbeti 

1896 N. خلوره
1897 N. مندله چنچهلى
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tatlunun on beş dirheme varıncadur, acı bâdemün [8] dört dirheme varıncadur. 
Ziyâdesi bagırsaga ziyân eder, illâ tatlu bâdem ve şeker [9] ıslâh eder ve haşhâş ıslâh 
eder. Ve acı eger tatlu bâdemün her neye [10] nefʿi varısa yagları dahı böyledür ve 
yagları dal bâbında dühnlerde zikr olınmışdur [11]

Levz-i memlûh yaʿnî tâze çaglanun tuz ile yemişini Minhâc beyân eylemiş. Aʿlâsı 
[12] kabugı tez kırıla. Ve ekşi kabugı harâret ve yübûsetlüdür, geç serhoş eder, [13] gögsi 
arıdur, tabʿı ishâl eder ve bevli idrâr eder. Sükker ve fânîz ve müselles [14] ıslâh eder.

Levz mürebbâ: Bâdem mürebbâsıdur. Minhâc kavli üzere öksürüge nâfiʿdür [15]

Levzînec: Kırma bâdem dedükleri asıl budur ki Fârisîde levzîne derler. Ammâ 
Fârs’da [16] gayrı dürlü bişürür(ler). Sanʿatı mahallinde.

Levz-i berber: Zeytü’l-hercân deyü ze bâbında zikr [17] olınmışdur. Levz-i cebelî-
dür. Tafsîli zeytü’s-sûdân deyü dahı ze bâbında zikr olınmışdur. [18]

Lûf: Yılan kavı Türkî; yılan bıçagı Türkî; yılan yasdugı Türkî; fîl kulagı [19] Türkî; 
fîl-gûş Fârisî; fîl-cûs ʿ Arabî; lûfâ Süryânî; urûs Rûmî; [20] berniyûn Yûnânî; tarâfînin 
Yûnânî; derâgûndiyâ1898 Rûmî; derâgûnte Lâtîn; derâkûnkûlûs [21] Lâtîn; netrâvûs1899 
Mâcar, Nemse; târâgantiyâh1900 İspânya; serpentîne Fırânca; derâgûnçalû [22] 
Fırânca; kulkâs varak1901 Muhammed Temîmî. Lûf  dedükleri ot sekiz dürlüdür. 
Cümlesinün [23] tasvîri vardur. Ammâ dört dürlüsi müstaʿmeldür. Ve ʿArabî ve 
Fârisî müfredâtda üç [24] dürlüsin beyân etmişler. Bir nevʿine ʿArabca cârûs derler, 
cim bâbında cümle elsine [25] üzere zikr olınmışdur. Küçük yılan bıçagıdur, lûf-ı 
sagîr ve lûfü’l-caʿde derler, kulkâsdur. [422b] [1] Ve bir nevʿine Berberî ve îrânî ve 
Endülüs lisânı üzere zârre derler ve Yûnânîler İhtiyârât [2] kavli üzere âre1902 derler, 
hâliyâ meşhûr ve kızıl yemişlü lûf  bu cinsdür. Ve bir nevʿine [3] ʿArabda lûfü’l-hayye 
derler. Lâtînler linguvâh serbantina1903 derler, İhtiyârât kavli üzere [4] Yûnânîler 
darâkîtan1904 derler ve lûf-ı sebt dahı derler, lûf-ı kebîr nevʿindendür. Ve bir nevʿi 
[5] dahı vardur sarrâhe derler, Türkçe horôs otı derler. Küçük, degirmice yapragı 
olur, [6] benefşe yapragına benzer, yemişi bir alaca içi boş ve agzında bir iplik gibi 
dili vardur. [7] Oglancıklar horôs gibi öter deyüp suya ısladurlar. Vâkıʿâ İbni Baytâr 

1898 N. دراغونديا
1899 N. نتراو وس 
1900 N. تاراغنتياه
1901 N. قلقاص ورق 
1902 N. آآره
1903 N. لنكواه سربنطنه
1904 N. دراقيطن
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dahı [8] bu nevʿin yazmış ammâ kemâ-hüve hakkan nice ot idügin maʿlûm edineme-
miş. Bunun [9] tabîʿatı hiddetlü degildür. Tasvîri vardur, 210 siyâh rakamlulardan 
sonra musavverde [10] tasvîri murâd ise nazar olına. Ve üçünci nevʿine Yûnânîler 
erîsâden1905 derler ve zars1906 [11] demekle maʿrufdur ki ehl-i Mısr zerrîn derler ve 
rûbre1907 dahı derler. Ve lûfü’l-caʿde sebt lûfından [12] issidür ammâ sebt lûfınun 
kuvvet-i arziyyesi vardur, çokdur ve mukattıʿ-ı ahlât-ı galîz-i [13] lezcdür ve katʿı dahı 
iʿtidâlledür. Minhâc kavli üzere sebt lûfun tabîʿatı evvel derece [14] âhirinde hâr u 
yâbisdür. Caʿde lûfı ikinci derece âhirinde hâr u yâbisdür. Lûf-ı caʿdenün [15] köki 
behakı ve kelefi ve nemeşi zaʾil eder, tılâ edeler, muvâfıkdur. Eger sovukdan olan 
yaruklara [16] ursalar gâyet nâfiʿdür ve yapragı yaramaz çıbanlara nâfiʿdür. Baʾzılar 
issi rebv bu ʿ illetine nâfiʿdür [17] derler, şarâbla içerler. Ve şarâbla kezâlik tahrîk-i bâh 
eder. Ve kökini beden sürseler efʿâ [18] sokmaz. Ve kızılca yemişinden otuz ʿadedini 
yeseler oglancıgı düşürür ve bundan galîz [19] hılt tevellüd eder. Takvîmü’l-Edviye 
ve Mesîh kavli üzere kan tükürenlere ve rebve ve intisâb-ı [20] nefese ki arkası üze-
rine yatdukda nâzil ola, gâyet nâfiʿdür. İshak kavli üzere [21] köki göz çıbanlarına 
dahı nâfiʿdür. Lûf-ı caʿde şarâbla İshak kavli üzere bâhı tahrîk [22] eder ve bögregi 
arıdur ve bevâsîre nefʿ verür. Ve Huneyn kavli üzere tohmı burun nevâsîrine [23] 
ve hattâ seretân misillülerine nâfiʿdür, bundan içüreler. İbni Baytâr kavli üzere [24] 
yemişinün suyını dahı buruna tamzursalar artık etlerin giderür. Eger lûf  kökini [25] 
elde gezdürseler yılan sokmaya. Eger kökini sıgır tersi ile nıkrîs envâʿına ursalar 
nefʿ [423a] [1] verür. Eger kökini yaş zerdâlû çekirdeginün yagıyla kaynadup gö-
yündükden sonra [2] taşra çıkara bevâsîre uralar, eger içerüde ise yün ile götüreler. 
Ve kökini tütsi eyleseler dahı bevâsîre uralar. Ve ucını tograyup şarâbun içine [3] 
bıragup şarâbda bir gün ve bir gece tura, sonra makʿada süreler bu dahı bevâsîre 
[4] müfîddür. Ve cüzâm rencine benefşe yagıyla sürseler dahı eline ayagına sürse-
ler müfîddür [5] ammâ birkaç defʿa süreler, yendügini dahı bitüre. Ve eger bunun 
maʿcûnını ʿasel edüp [6] tırnagı kör olmış kişiler yeseler tırnakları ıslâh ola ammâ 
kökini maʿcûn etmek [7] gerekdür. Eger yapragını ʿırku’n-nisâya ursalar fâʾide ede. 
Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür [8] yâhûd bir miskâldür. Ziyâde yeseler hılt-ı 
galîz tevellüd ede, ilâ sarı helîlec ve şeker [9] ıslâh eder. Takvîm kavli üzere cigere 
zarar eder, illâ hindibâ ıslâh eder. Bunun bedeli [10] bir dânk yebrûc ve kendü kadar 
kebere kökidür.

Lûf-ı sebut: Lûfü’l-hayye ve lûf-ı kebîrdür. [11] Henüz lûf  deyü nefʿi ile zikr olın-
mışdur.

1905 N. اريصادن
1906 N. ضرس
1907 N. روبره
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Lûf-ı hayye-i âher: Horôs otı derler [12] bir otdur. Eger bu nevʿ lûfun kökini, eger 
âdem eger hayvân husyesidür, azacık yaku [13] eyleseler cümle hâyaları çüridür. 
Ammâ eger yapragından baʿzı edviye ile nâsûr ʿilleti içün [14] şâf  ederler, ammâ 
bizüm maʿlûmımız degildür. Câlînûs ve Diskûrîdûs [15] ve Mâtyôl böyle beyân 
etmişler.

Lûf-ı caʿde: Lûf-ı sagîrdür. Zârre derler, kulkâs dahı [16] demişler. Nefʿi ile henüz 
zikr olındı.

Lûf-ı erîsân: Lûf-ı zarîs ve ehl-i Mısr [17] devîre derler. Bu nevʿi hâlâ isti ʿ mâl olınur 
ve henüz zikr olınmışdur.

Lûf-ı câvers: [18] ʿArabda câvers derler. Cim bâbında câvers deyü mufassal zikr 
olınmışdur.

Lüʾlüʾ: [19] İncü Türkî; mürvârîd Fârisî; mürgâniyâsâ1908 Süryânî; margaritârî 
Rûmî; lûlûh Yûnânî [20] mârgârîtâ Lâtîn; ûynûnîs Lâtîn; perâyn1909 Mâcar, Nemse; 
perlâs İspânya; [21] mergalîs1910 ʿİbrî. İncünün aʿlâsı hürmüz ve müdevver ve büyük 
ve tatlu olmakdur. Pôrtukâl [22] gâyet beyâz olur ammâ sâf  ve musaykal olmaz. Ve 
Rûmî oldur ki bu diyârlarda [23] penbe dedükleri saçlu, büyük, pâpûç gibi bir deryâ 
böcegi olur, andan çıkar, hurde ve sarı [24] olur. Ammâ delünmedük incünün tabîʿatı 
delüklüden pekdür, ol ecilden delinmedük incü istiʿmâl [25] ederler. Peyâdûk ve Tak-
vîmü’l-Edviye kavli üzre tabîʿatı bârid ve yâbisdür ve mülattıfdur. Kalb [423b] [1] 
harâret ve bürûdetde muʿtedildür. Delinmiş incü harâret ve bürûdet ve yübûset [2] 
arasında muʿtedil olur. İhtiyârât kavli üzere tabîʿatı bârid ü yâbisdür ve mülattıfdur. 
[3] Kıllet ʿilletlerine ve hafakâna ve gama ve kan tükürenlere nâfiʿdür ve göz yara-
larına müfîddür ve [4] müneşşifdür. Kuvvet dahı verür ve gözün sıhhatini saklar ve 
göz karardugın giderür. Ve eger [5] incüyi yeseler ve içseler agız çirglerin giderür, 
kanı tutar, dişe sürseler cilâ verür. [6] Cevherî maʿcûnlara katsalar cümle sevdâvî 
emrâzına nâfiʿdür ve kalbe kuvvet verür. Eger irisini [7] ve hurdesini bile hall edüp 
barasa dürtseler giderür, başa dürtseler agrısını [8] gidere ve göze sürme eyleseler 
zahmetlerin gidere. Bunun hall etmesinün tarîki [9] İbni Baytâr kavli üzere böyledür 
ki ekşi turunc suyını tamzuralar ve suyla hall edeler [10] ve suyla karışduralar, andan 
bir şîşeye koyup ve ol şîşeyi tûrunc [11] suyıyla toldurup agzın muhkem baglayup bir 
sirke kabınun içine asakoyalar [12] ve on dört gün terse gömekoyalar, fışkıda kendüsi 
hall olur, andan istiʿmâl [13] edeler. İncüyi agızda tutsalar kalbi kavî eder. Ve hâmile 

1908 N. مركانياثا
1909 N. پراين
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ʿavrat incü içse hamlin saklar. [14] Ve baʿzı kimesneler incüyi zîbak ve nûşâdır ve 
sirke ile hall ederler. İncünün [15] mesâneye zararı vardur, illâ büssed yaʿnî mercân 
köki ıslâh eder. Bunun bedeli bir buçuk [16] kendü kadar sadef-i sâfîdür ki iki tarafı 
dahı berrâk ola.

Lûkâbin: Ak hardaldur. Ak üzerlik [17] dahı dediler ammâ hurf-ı ebyazdur. İllâ 
baʿzılar isfend-i isfîd yaʿnî ak üzerlik deyü [18] beyân etmişlerdür, zikr olınmışdur.

Lôtûs: Tırfılun bôstânîsine derler. Handakûkâ [19] deyü hâ bâbında zikr olındı. Ve 
neşîn dedükleri nîlûfer nevʿine dahı lôtûs derler. Nîlûferün [20] bu nevʿine Mısır’da 
harîrî derler ve ol bir nevʿ nîlûfere aʿrâbî derler ve baʿzılar lôtûs [21] sedir agacıdur 
demişler ammâ hilâfdur.

Lûfervîs: Esbâb yudukları taşdur. [22] Hacer-i kıbtî deyü hâ bâbında zikr olınmış-
dur. Hacer-i mısrî dahı derler. Zahmetsiz müceffifdür ve kâbızdur. [23] Her ʿuzvdan 
akan mâddeyi tutar ve göz şâflarına korlar, cümle ʿilletlerine ve yaralarına nâfiʿdür 
[24] ve nefs-ı deme ve nezfe ve ishâl-i müzmine ve vecaʿ-ı mesâneye nâfiʿdür.

Lûkâ kansâ : Kıla benzer [25] ve gâyet acı bir kökdür. Eger çigneseler diş agrısın 
sâkin eder. Eger şarâbla bişürüp [424a] [1] içseler eski yan başı agrılarına ve ʿır-
ku’n-nisâya ve teşennüce fâʾide eder. Eger yalınuz [2] sıkup suyın dahı içseler girü 
bu fâʾideyi eder.

Lûkâs : Bir nevʿ mürr yemişidür [3] dediler. İbni Baytâr kavli üzere ekser şarâbla 
içseler agulu hayvânlar, husûsan deryâ [4] hayvânınun mazarratın giderür.

Lûsîmâhiyûs: Altun kamışı derler bir otdur. [5] Fârisîde zîze derler, Endülüs 
şeccârları ve ʿaşşâbları kasabü’z-zehebî derler. [6] Tabîʿatı Şeyh Dâvud kavli üzere 
ikinci derecede hâr u yâbisdür. Ve havîce ve hûha ve hûhatü’l- [7] mâʾ dahı derler. 
Çiçegi altuna benzer, yaprakları sögüt yapragına benzer, sular kenârında [8] biter 
ve her bogumında bir yapragı biter. Eger yaku eyleseler, cerâhate ursalar bitüre. 
Her nerede [9] kan sızarsa tutar ve burun kanını dahı keser. Eger yapragın sıkup 
suyın içseler [10] gögüsden kan tükürenlere ve bagırsak çıbanlarına fâʾide eder. Eger 
tütsi eyleseler kurd [11] kuş kaçar ve derler ki sıçanlar öleler. Ve ʿavratlar şâf  gibi 
götürseler eski rahm yaşını [12] ve kanını keser, mücerrebdür.

Lûfâ: Kaya korugıdur ki turşî eyledükleri hayyü’l-ʿâlem nevʿidür. İbni [13] Baytâr ve 
Ebû’l-ʿAbbâs el-Hâfız kavli üzere âzânü’l-kays derler, Mısır’da ve [14] Şâm’da dahı 
böyle derler. Eger ʿusâresini yagıla kavurup kulak agrılarına [15] tamzursalar müfîd-
dür. Bunun tuʿmı koruk gibi ekşirekdür ve acılık şekli dahı vardur. [16] Her-bâr tâze 
ve yaşıl turur. [17] Bunun turşîsin ederler. Gemiciler suda [18] kaynadup sirke ile turşî 
gibi yerler ammâ gemilere getürmezler, ugursuzdur deyü [19] gemi içine almazlar. 
Ekser deniz kenârlarında ve taşlu yerlerde dahı olur ve bir nevʿi dahı dîvârlar [20] 
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ve kiremitler üstinde olur ve kubûrlar arasında dahı olur. Ol nevʿi dahı her dem [21] 
tâze turur, anunçün bunlarun nevʿine hayyü’l-ʿâlem derler. Çok nevʿdür, envâʿı hâ 
bâbında hayyü’l-[22] ʿâlem deyü zikr olınmışdur.

Lînânûtes: Rûmî günlük agacıdur, lînânûtîs derler, [23] sakızı dahı olur. Teke ilinde 
çokdur. Kef  bâbında kündür-i ebyaz deyü zikr olınmışdur. [24] Bununçün müfredât 
ashâbı çok galata düşüp lînâ lafzın lîvânûye alurlar da bu [25] agacı biberiyye aga-
cıdur derler. Yûnân ve Rûmî ve Lâtîn lisânını bilmezler ve sûʾâl etmezler ve sûʾâl 
[424b] [1] ederlerse sarîhat-ı lafzî tefhîm etdürmezler. İbni Baytâr’da ʿ aceb tafsîl et-
mişler ve bunı [2] bu mahalde tekrâr İbni Baytâr’un kavli üzere nefʿün zikr edelüm. 
Gerçi nefʿinde kemâ-hüve hakka[3] vâfir nesneler yazılmış ammâ ne makûle şecer 
idügi maʿlûmları degildür ammâ kündür tasvîrinde [4] bunun dahı tasvîri vardur. 
Eger bunun samgını yaʿnî sakızını dögüp makʿada [5] ursalar bevâsîri ve şişlerini 
ve kanını keser ve yumşamayan şişleri ve hanâzîri [6] yumşadur. Ve eger kökini 
kurudup ve dögüp ʿasel ile yaramaz çıbanlara dürtseler [7] çıbanları ıslâh ve gözi tîz 
ede. Eger şarâbla içseler iç agrısın gidere ve agulu [8] cânavar sokdugına fâʾide edüp 
bevli ve hayzı yüride. Eger yemişini biber ile ve şarâbla [9] içseler sarʿa ve eski ök-
sürüge ve gögüs agrısına ve yerakâna fâʾide eder. Eger zeyt [10] ile gövdeye dürtseler 
deri yüride ve gelû-cîr unıyla ve şarâbla veyâhûd sirke ile [11] behaka ursalar giderür.

Lîmû: Türkçe limôn derler Türkî; lîmû Fârisî ve ʿArabî; kıtf-ı bahrî [12] Temîmî; 
limôniyâ Süryânî; limônî Efrencî; limôn Efrencî; pîsmûn Yûnânî; ütrüc-i zerd-gûne 
[13] Şîrâz ve Isfahânî. Limônun ekşisinün tabîʿatı ikinci derecede bârid ve kabugınun 
[14] ve yapragınun tabîʿatı hâr u yâbisdür, İbni Mâseveyh kavli üzere budur. Ammâ 
Minhâc kavli [15] üzere ekşisi üçünci derecede bârid ü yâbisdür ve çekirdegi evvel 
derecede hâr u yâbisdür. [16] Ve ekşisinün menâfiʿi tûrunc ekşisi gibidür ve dimâga 
râyihası ve fiʿli yine tûrunc gibidür. [17] İbni Mâseveyh kavli üzere kuvvet-i evvelîsi 
safrâyı keser yaʿnî kuvvetin ibtâl eder. Eger [18] penîr eylemek içün süde limôn sıksa-
lar sarı su eder, anunçün safrâyı dahı ol [19] hükümden çıkarur, yabân suyı gibi eder. 
İbni Mâseveyh kavli üzere limôn suyı yerakâna [20] nâfiʿdür ve safrâ kayʾını sâkin 
ve menʿ eder ve taʿâma iştihâ getürür, husûsan şeker [21] katalar. Ve ishâl-i safrâvîye 
dahı müfîddür. Tabʿı habs eder ve galebe-i şehvet ve nisyânı yaʿnî [22] ʿavratlarun 
cimâʿ arzusın giderür. İshak kavli üzere issi hafakânı sâkin eder [23] ve eger göze 
çekseler göz sarulıgını giderür. Suyı Rûfes kavli üzere kelefi giderür. [24] Kabugınun 
yanmışı barasa tılâ olınsa nâfiʿdür, giderür. Eger gabugını agızda tutsalar [25] agız 
kokusın güzel eder. Ve eger bişürüp şeker katsalar miʿdeye ve humâr ashâbına 
[425a] [1] nâfiʿdür. Ve yapragı vebâ günlerinde ʿufûnete nâfiʿdür. Ve tâze şâhı yaʿnî 
filisi baş agrılarına [2] yaku olınsa müfîddür. Eger limônı ziyâde şeker ile yeseler ekşi 
gegirmegi giderür ve kalbi [3] kavî eder ve yaramaz ahlâtı ıslâh eder. İbni Baytâr 
kavli üzere agular zararın [4] defʿ eder ve safrâvî isitmelüye ve harâretlere ve miʿde 
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harâretine ve bogazda olan [5] yelmeşik hıltı giderür, eski isitmelere ve şirâ ʿilletine 
ve ciger şişine fâʾide eder. [6] Ve kan tükürenlere şeker ile fâʾide eder ve kusmagı 
keser, baş agrısına ve [7] baş çegzinmesine dahı fâʾide ede. Ve hafakâna ve rubʿ 
isitmesine ve agız hastalıgına, [8] zaʿfı yogısa, fâʾide eder. Eger tohmınun bir miskâl 
yâ iki dirhem mikdârın kabugın [9] giderüp şarâbla yâhûd issi suyla yâ tuzlu su ile 
içseler agız kokusın [10] giderür ve agulara tiryâkdur. Ve vebâ günlerinde dahı eger 
limônun eger tûruncun çekirdekleri [11] müfîddür ammâ cümleden agaç kavunınun 
çekirdegi içi gâyet münâsibdür. Ve bögregün [12] süddelerin açar, bevli idrâr eder ve 
sovuk hastalıklara fâʾide eder. Fâlic ve aʿzâ [13] süstligi gibi ʿilletlere dahı fâʾide eder. 
Ve bu cümleyi şeker ile yeseler ve şarâbın [14] edüp içseler gâyet nâfiʿdür, şarâbınun 
dahı ʿameli böyledür, dahı ziyâde [15] fiʿli ve nefʿi vardur, şarâb-ı limôn deyü zikr 
olınur ve sanʿatı mürekkebâtda tafsîl olınur. [16] Bunun sinirlere zararı vardur ve 
âlât-ı bevle dahı ziyâde içseler muzırdur, illâ cüllâb [17] ve bâdem yagı ıslâh eder. Ve 
limôn galîz ve serîʿatü’l-istihâle olanlara dahı nâfiʿdür, lahana [18] ve balık gibilerdür. 
Ve cümle taʿâma limôn suyı konılsa gâyet nâfiʿdür. Takvîm kavli [19] üzere sadra 
dahı ziyâdesinün zararı vardur, illâ ʿasel ıslâh eder. Bunun bedeli [20] ütrücdür.

Limôniyye: Et ile ve çok şeyʾ ile bişürürler, hısrımiyye gibi bir taʿâmdur. Riyâhı [21] 
azdur, miʿdeye nâfiʿdür, humârları giderür. Sanʿatı mahallinden görile.

Lîmûniyûn: Kuzı [22] kulagınun irisidür. Yapragı çügündür yapragına benzer. 
Nîlûferdür. Bunun habbına habbü’l-[23] ʿarûs derler ammâ Minhâc degildür der. 
Nîlûferün envâʿı nun bâbında zikr olınur [24]

Lenc: Çividdür, Nîl çivid agacıdur. ʿUsâresine nîlec derler, Fârisîde nîlî derler. [25] 
Nun bâbında zikr olınur.

Lebah: İklîmiyâ nevʿindendür. Kıbrûs cezîresinden alınur. [425b] [1] Maʿdeni 
anda zikr olınmışdur.

Leylâk: Türkçe leylâk çiçegi derler. İslâmbôl’da çok [2] olur. Fârisîde dahı leylâk 
derler, Rûmîler pâskâlîa derler, Lâtîn kitâbları kavli [3]üzere Efrencîler envâʿı ley-
lâka derler. Sâʾir şükûfelerün ekseri gibi bu dahı Firenk’den [4] gelmişdür derler. 
Ammâ musavver kitâbda yazılmış ki her ot ve her şükûfe ve her kök ki [5] bizüm 
vilâyetimüzde bulınmayan ot ve şükûfe içün âdemler gönderüp ve nice akçeler [6] 
harc edüp her memleketden getürüp ve etibbâsına ve ʿaşşâbına tabîʿatların ve nefʿ 
[7] ve zararın tahrîr edüp risâlesin getürdüm deyü Lâtînün musavver kitâblarında 
[8] müʾellefi olan tasvîr etdürdüm der. Ol takdîrce işbu leylâkı dahı bir Venedüklü 
Firenk [9] İslâmbôl’da çok sâkin olmış idi, ana götürdüm İslâmbôl şükûfesidür [10] 
der. Vâkıʿâ İslâmbôl’da çok olur, menevîş reng olur ve beyâz dahı olur. [11] Lâtîn 
kitâbları ve musavver müfredâtları kavli üzere bunun çiçegi gitdükden sonra hâsıl 
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[12] olan tohmınun içerüsinde hâsıl olan lübbinün yagın ederler, gâyet güzel [13] râyi-
halu yag olur der. Çiçeginün koklamasınun südde-i dimâgı açar.

Lîf: Lîf  [14] Şeyh Dâvud kavli üzere hurmâ yapragından olur der. Ve mukl ve 
nârcîl gibilerden ve [15] dahı olur. Aʿlâsı nârcîlden baʿde hurmâdan ki Hicâzî ola. 
Ve mukldan eyledükleri aʿlâ [16] degildür. Nârcîlün lîfi tabîʿatı üçünci derecede hâr 
u yâbisdür ve mukl lîfinün [17] ikinci derecededür, hurmânun evvel derecededür. 
Eger altına döşeseler şişleri giderür [18] ve istiskâya gâyet nâfiʾdür. Ve nârcîl lîfi kel 
başa ve uyuza ve giciyige sürseler [19] müfîddür. Ve yanmışı taşları tagıdur, kereviz 
suyı ile içüreler. Ve mukl lîfi bevâsîri [20] sâkin eder. Bunlarun küli dişlere ve lisseye 
nâfiʿdür ve cerâhâti onıldur ve baras [21] ve behakı giderür. Ve denizde kullandukları 
lîf  makûlesi tılâlarda istiʿmâl olınur, zîrâ [22] baʿzı etibbâ bunun şerbeti hatâdur 
demişler, bundan yemek ve içmek olamaz. [23]
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H A R F Ü ’ L - M İ M

Mâmîşâ: Bir samgdur Türkî; otı sevâhil haşhâş nevʿindendür Türkî; [24] baʿzı-
lar sarılık otı derler Türkî; mamişyâ Fârisî; mâmîsâ Süryânî; behriyûs Rûmî; [25] 
besâmiyûn Yûnânî; gılâdisyum Lâtîn; gılâvisyû Rûmî; halâvîbûn Yûnânî; galûk-
yûn [426a] [1] Yûnânî; gılâvisyû cümle Efrencî; nârâtîtes Muhammed Temîmî. 
Mâmîsâ dedükleri ota baʿzılar sarılık [2] otı demişler. Mâmîsâ haşhâş-ı makrûnun 
ve haşhâş-ı sevâhilün bir nevʿidür. Göz [3] ʿilletlerine şâf  eyledükleri mâmîsânun 
ʿusâresidür ki şiyâf-ı mâmîsâ derler, [4] maʿrûfdur. İki nevʿ olur. Bir nevʿinün köki 
kızıl olur, ana argâmûnî derler. Gelincik [5] çiçeginün erguvânî nevʿidür, Şîrâz’da 
ana mâmîsâ-yı sürh derler. Bunun dahı göze [6] fâʾidesi vardur, eger yapragını eger 
eşyâfını istiʿmâl eyleseler maʿkûldür. Ve bu nevʿinün [7] çiçegi sarı olur, göz şiyâfı 
ederler, katı makbûl şiyâfdur. ʿUsâre-i mâmîsâ [8] ve şiyâf-ı mâmîsâ derler. ʿUsâresi 
zaʿferân gibi olur, tuʿmı acıdur, siyâh tohmı [9] olur. Bu otun ve ʿusâresinün tabîʿa-
tı Huneyn ve Takvîmü’l-Edviye kavli üzere [10] ikinci derecede bârid ü yâbisdür. 
İshak kavli üzere cevher-i mâʾîden ve arzîden mürekkebdür. [11] Ve İhtiyârât kavli 
üzere evvel derecede bârid ü yâbisdür. Göz ʿilletlerinden remed ibtidâlarına [12] ve 
issi şişlerine nâfiʿdür, göze dahı kuvvet verür ve verdînc ʿilletine dahı nâfiʿdür, [13] 
Diskûrîdûs kavli üzere kâbızdur, anunçün issi veremlere, husûsan göz veremleri 
[14] ola. İshak kavli üzere issi ve berk şişlere fâʾide eder. Rûfes kavli üzere [15] gözün 
kızıllıgına ve gâyet azgunlıgına dahı muvâfıkdur. İbni Baytâr kavli üzere eger yap-
ragını [16] dögüp issi şişlere ve âteş yanugına ursalar fâʾide eder. Eger ʿusâresin [17] 
ısırguya arpa unıyla ursalar fâʾide eder. Eger sirke ile alnına ve tulunlara dürtseler 
[18] safrâdan agrıyan başa fâʾide eder. Eger gül suyı ile oglancıklarun alnına ve be-
şiklerine [19] dahı sürseler göz yaşların keser. Eger çiçeginün suyını göze dürtseler 
kavî edüp [20] agrısına fâʾide ede. Eger tohmını ʿavratlar yese semürde ve nıkrîse 
dahı gâyet fâʾide ede. [21] Temîmî kavli üzere akar yaralara bundan zımâd eyleseler 
yaradan akan nesneyi tuta. Eger [22] ʿusâresinden iki dirhem içseler miʿde iltihâbın 
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gidere. Bunun tohmı Muhammed Temîmî bögrülce [23] gibi olur der, bunı dögerler, 
ʿusâresi yag gibi olur. Berk nesneleri telyîne gâyet [24] sâlih olur. Eger bedene dahı 
sürseler mülâyim eder, ekser ʿavratlar bunı yüzlerine sürer. Bunun [25] mikdâr-ı şer-
beti bir dirhemdür. Eger bundan koksalar baş agrıdur, illâ zanbak yagı ıslâh eder 
[426b] [1] ve lâden dahı ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere saʿfe ʿilletine ve agız 
sivilcülerine [2] ve sudâʿ-ı hârreye ve mâşarâya nâfiʿdür ve sinir yaralarına ve sefel 
yaralarına ve hâya [3] çıbanlarına ve uyuzına nâfiʿdür. Bunun talaka zararı vardur, 
illâ mürr ıslâh eder. Bunun [4] bedeli hayyü’l-ʿâlemdür derler. Ve bunun kuvveti yedi 
yıl bâkîdür.

Mâzeryûn: Südlügen nevʿidür [5] Türkî; sarı südlügen Türkî; kunapa ve kulapa 
dahı derler Türkî; heft-berg Fârisî; [6] mest-rû Şîrâzî; lesyaʿâ terfâ1911 Süryânî; 
kemâliyûs Rûmî; kûtîsî Yûnânî; [7] kekûnîdîm1912 Afrîkî; hâmâlâvun Yûnânî; 
celîdmâ1913 Hindî; dînârîzâ Süryânî; hadremâtin1914 [8] Berberî; esedü el-arz ʿİbrî; 
hatîrâ ʿAvvâm; aksâmliyâ Rûmî; kâmlâ Lâtîn; zelând1915 [9] Mâcar, Nemse; pûyes 
çantal1916 Mâcar, Nemse; nûrsî Temîmî. Mâzeryûn südlügenine hâmâlâvun [10] 
derler. Minhâc kavli üzere siyâh nevʿine kemâliyûn ve hâmâliyûn ve hâmâlân der-
ler. [11] Yetûʿâtdandur yaʿnî südlügen nevʿidür. İhtiyârât kavli üzere iki nevʿdür. Bir 
nevʿine [12] işhîs derler, ak mâzeryûndur Lâtînler şemîlyâ derler. Elif  bâbında ihtilâf 
eyledükleri [13] cevâblar ile işhîs deyü yazılup hâ bâbında hâmâlâvuna havâle olın-
mışdur. Ammâ bu nevʿine [14] sarı südlügen derler, yapragı zeytûn yapragına benzer 
ve kuvveti şebrem südlügeni kuvvetine [15] benzer, belki dahı kavîdür, bunun rengi 
sarı çıkar. Aʿlâsı İhtiyârât kavli üzere [16] küçük yapraklusıdur, Minhâc ve Temîmî 
kavli üzere büyük yapraklusıdur. [17] İhtiyârât kavli üzere üçüncide hâr u yâbisdür, 
hiddeti ve tenkıyesi vardur. Behaka [18] ve nemeşe ve barasa tılâ olınsa muvâfıkdur 
ve cerebe ʿasel ile yaku eyleseler sarı su [19] ishâl eder. Tâzesi çiçegi zamânında 
alına. Ve sogulcanı ve namâz-bûrı ve edviyesi [20] ile sevdâyı dahı ishâl eder. Eger 
şarâbla iki dânk kadarı dahı yerlerse hayvânlar [21] ısırdugına nâfiʿdür ammâ terbiye 
olmayınca istiʿmâl etmeyeler. Meselâ sanʿatı oldur ki mâzeryûnun [22] tâzesin alup 
sirkede iki gün ve iki gece ısladup andan sonrasın gerü [23] üç defʿa böyle tebdîl edüp 
andan çıkarup tatlu suyıla üç defʿa [24] yuyup gölgede, eger ʿacele varısa güneşde 
kurıdup andan istiʿmâl edeler. [25] Talaka sirke ile yaku eyleseler talakı arıdur ammâ 

1911 N. لسيعا طرفا
1912 N. ككونيديم
1913 N. جليدما
1914 N. خدرماتن
1915 N. زالند
1916 N. پويس چنطل
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cigere ve sâʾir cesede gâyet muzırdur, [427a] [1] rutûbetin alur. Ammâ terbiye olan 
mâzeryûnı dögüp ve kesîrâ katup ve tatlu bâdem [2] yagıyla cerb edüp her kaçan 
murâd ederlerse böyle ıslâh edeler. Ve edviye ile karışdurup [3] meselâ türbüd ve 
eftîmûn ve sarı helîle ve kızıl gül ve yabân balı ve kemmûn ve Hindî tuz, bunlar 
[4] cümle yanmış safrâdan sevdâ olanı çıkarur, ishâl eder ve balgamî derdlere dahı 
nâfiʿdür, [5] ammâ sarı su ishâl etdürür. Meger murâd olursa işbu terbiye olan mâ-
zeryûnı [6] îrsâ ve tûbâlü’n-nuhâs ve asârûn ve mürr-i sâfî ve sekbînec ve Hindî tuz 
ve sarı helîle [7] ve bôstânî kerefs tohmı ve gâfis ʿusâresi ve afsentîn ʿusâresi ve sünbül 
ve [8] mastakî ile karışduralar ve ʿınebü’s-saʿleb ve tâze kaynamış râziyâne suyı ile [9] 
içeler. Eger tabîʿatı muhkem ise bu otlar suyını ve hıyârşenbe içini artık koyalar, sarı 
su [10] ishâl eder. Ve baʿzı etibbâ bundan hab ve kurs eder, hatâdur, câʾiz degildür, zaʿ-
fen tahammül [11] etmez. Gâyet kuvvetlüdür ve mahrûrî mizâca ve issi yerlerde yaʿnî 
sevâhilde istiʿmâl etmemek [12] gerekdür. Ve bunun bir nevʿi dahı olur, siyâh nevʿidür, 
mühlikdür, iki dirhemi âdemi öldürür. [13] ʿAlâmeti oldur ki ıztırâb verüp kayʾ ve 
ishâl ve gaşy eder. Buna ʿilâc oldur ki [14] tâze süd ve cüllâb içüreler, tekrâr be-tekrâr 
içüreler. Eger ziyâde ıztırâb olursa [15] bunun ʿazîm ʿilâcı tiryâk-ı misrûdatûs vereler. 
Eger bunı un ile veyâ zeyt [16] ile ve suyla karışdurup fâreye ve kelbe ve hınzîre 
yedürseler öldürür. Takvîmü’l- [17] Edviye ve Câlînûs kavli üzere istiskâya ve cümle 
nezelâta ve sarı suya ve cümle [18] balgamdan ve ciger kanından olan sular ki mâʾiy-
yetü’d-dem iʿtibâr olınur, cümlesine nâfiʿdür. [19] Fûles kavli üzere süddelerin açar, 
istiskâ ve cigerde olan agrılara nâfiʿdür, [20] hayzı yüridür ve bagırsak süddelerine 
dahı nâfiʿdür. Sâhib-i Takvîm kavli üzere eger [21] dişlere sürseler agrısın sâkin eder, 
eger bevâsîre tütsi eyleseler bevâsîri [22] düşürür. İbni Baytâr kavli üzere eger on iki 
dirhemin üç yüz altmış dirhem suyla [23] yüz yigirmi dirhem kalınca bişüreler, sonra 
el urup muhkem ovup özini sıkup [24] baʿde on iki dirhem tatlu bâdem yagı koyup 
yag kalınca bişüreler. Ol yagdan [25] bir dirhemden beş dirheme degin içseler bu zikr 
olınan husûslara fâʾide eder. Eger [427b] [1] yapragından budagıyla on iki dirhem 
mikdârın şîrenün içine koyup [2] iki ay turup andan sonra gayrı kaba koyup istiʿmâl 
eyleseler [3] istiskâya ve ciger agrılarına ve süstligine fâʾide eder ve nifâs kanını arıdur. 
[4] Bunun mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dânkdur ammâ sirke ile iki dirhemdür. Ziyâdesi 
[5] gaşy ve gussa getürür, illâ semüz otı ve tabâşîr Takvîmü’l-Edviye kavli üzere[6] ıslâh 
eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere cigere zarar eder, illâ sirke ıslâh eder. [7] Bunun 
bedeli şebrem südlügenidür. İhtiyârât kavli üzere bunun bedeli [8] üç kendü kadar 
îrsâ ve iki dânk vezni kadar mukl-ı yehûddur.

Mâşiyâ: [9] Gelincik çiçegi nevʿidür, argâmûnî derler, mâmîsâ-yı sürh dahı derler 
ve haşîş-i mâşiyâ [10] dahı derler. Aʿlâsı yeşil yapraklu ve şâhı vâsiʿ ola. Tabîʿatı ikinci 
derecede bârid [11] u yâbisdür dediler, kabzı dahı vardur. Evrâm-ı hâreyye, husûsan 
göz ʿilletlerine ve [12] evrâmına ve şevke dedükleri göz ʿilletine dahı nâfiʿdür.
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Mâmîrân-ı kebîr: Sarı kökdür [13] Türkî; Rûmîsî karamuk kökidür Türkî; Çînî-
si makbûldür Türkî; mâmîrân Fârisî; zerde- [14] çûb mâmîzânâ Süryânî; yîrûtîkî 
Rûmî; halâzûniyâ Yûnânî; hîldûnyâ megâla [15] Rûmî; selidônyûm mâyûs Lâtîn; 
hirôndinâryâ Lâtîn; selûrt1917 [16] Mâcar, Nemse; galôn de rîzâ İspânya; rûzkâtnâ 
İspânya; selidônye Fırânca; [17] sepûris1918 ʿİbrî; baklatü’l-hatâtîf  ve arniyâ1919 ve 
bûstûn ʿArabî, Temîmî; devâʾü’l-hatâtîf  [18] ʿArabî, ehl-i Hind; haşîşetü’l-hatâtîf 
ʿArabî. Mâmîrân dedükleri iki nevʿ olur, [19] sagîr ve kebîr derler. Rûmîsine kara-
muk köki derler ve ʿurûkü’s-sufr dahı derler, boyacılar [20] kullanur, kırlankıç devâsı 
dahı derler. Hâ bâbında hâlîdûn ve ʿayın bâbında ʿurûkü’s-sufr ki [21] zerde-çûbdur 
deyü zikr olınmışdur. Geldük bu mahalde maksûd olan mâmîrân ki küçük [22] ve 
büyük olur demiş idük, Çînîsi ve Horâsânîsi olur. Temîmî kavli üzere [23] Endülüsîsi 
dahı olur, hattâ Endülüsî nevʿi Çînîsinden akvâdur demişler. Çînî [24] nevʿi sarı ve 
Horâsânî nevʿi boz veyâ yaşıla mâʾil olur. İnce kökdür, kürelü olur [25] yaʿnî kıvrım 
kıvrım olur. Aʿlâsı ince ve bogumlu kök olmakdur. Şeyh Dâvud Hindî [428a] [1] 
dahı olur der. Tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere ikinci derece âhirinde hâr u yâbisdür 
[2] ve dördünci derecede dahı demişler ve baʿzılar evvel derecede hâr ve üçüncide 
yâbisdür dediler. [3] Beyâzûk kavli üzere üçünci derecede ve yâbisdür, cilâsı ve ten-
kıyesi vardur. Tırnakda [4] ve gözde olan beyâzlık ʿilletin giderür ve göze hiddet-i 
kaviyye ve rûşenâlık verür. [5] Ve köki yerakâna ve sancuya nâfiʿdür, bevli dahı idrâr 
eder. Eger sahk edüp kelefe sirke [6] ile tılâ olınsa zâʾil eder. Takvîmü’l-Edviye kavli 
üzere eger bunı maʿcûn gibi edüp [7] bir cüzʾ ʿasel ve bir cüzʾ habbü’l-belesân ve 
bir cüzʾ ʿûd-ı belesân ile karışdurup seretân [8] evvelinde tılâ olınsa muvâfıkdur. 
Eger bunun yagın alsalar ʿırku’n-nisâya ve vecaʿ-ı mafâsıla [9] dürtseler nâfiʿdür. 
Fûles kavli üzere yagı eski baş ve şakîka agrılarına [10] bir cüzʾ bundan ve bir cüzʾ 
sabr-ı sukûtrîyi suyıla karışdurup alnına ve tulunlarına [11] yaku etseler ve sûsen 
yagıyla kulak yaralarına kosalar kezâlik müfîddür ve [12] diş agrılarına muvâfıkdur. 
Sâhib-i Takvîm kavli üzere kulâʿ-ı ebyaza yaʿnî beyâz [13] agız sivilcüsine müfîddür. 
Mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemdür. Ziyâdesi öykene ve âlât-ı [14] nefese ziyân eder, 
illâ nebât ve samg-ı ʿarabî ıslâh eder. Bunun bedeli yine ʿurûkü’s-sufrdur. [15] Bunun 
kuvveti yigirmi yıl bâkîdür.

Mâmîrân-ı sagîr: Küçük mâmîrândur Türkî; mâmîrân-ı kûçek [16] Fârisî; hîl-
dûnyâ mikrô Rûmî; selidônyâ minôs Lâtîn; feygûrât1920 Mâcar, Nemse; [17] aşgar 

1917 N. سلورت
1918 N. سپورث
1919 N. ارنيا
1920 N. فيغورات
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de fûlârmiye minôr1921 İspânya; esklere1922 pötît Fırânca; ferfiyûn-ı agriyâ Temîmî. 
Ve bir [18] nevʿi dahı vardur. Tasvîrleri kızıl sürhlü 3 rakamlu musavver kitâbda var-
dur. Ve küçük [19] mâmîrânun yaprakları enlü ve büyük ve seyrek olur ve memelü 
köki vardur ve kökinden [20] beş altı dal çıkar ve ucında çiçek verür ve çiçeklerinün 
baʿzısı iner, yere döşenür. [21] Bunun kuvveti evvelki nevʿinden azdur. Tabîʿatı hâr 
u yâbisdür. Temîmî kavli üzere âdemün [22] etini yakar ve yaş uyuzı giderür ve 
tırnak yarukların ve kör tırnagı dahı düşürür. Ve [23] kökinün ʿusâresin ʿasel ile başa 
dökseler başı pâk eder, arıdur.

Mâhûdâne: [24] Südlügen tohmıdur. Habbü’l-mülûk Türkî ve habbü’s-selâtîn Türkî 
ve ʿArabî; habbü’l-mülûk [25] Fârisî, ʿArabî; mâhûdâne Süryânî; lâsyûris Rûmî; 
latmûris Yûnânî; târtâgô [428b] [1] İspânya; serbîk garâvât1923 Mâcar, Nemse; 
mâhûzâg1924 Süryânî; fâterterec1925 Efrencî; [2] keçye1926 Afrikî; balîtas1927 Afrikî se-
bâb1928 Afrikî; lârsûris Yûnânî; âfôrfîkâ [3] Fârisiyyetü’l-magrîb; lâbûdis Hindî; sîsân 
Berberî; dend-i horâsân ehl-i Horâsân; [4] mâhûbedâne Isfahânî ve Şîrâzî; şâh-dâ-
nec-i rûmî kavl-i Takvîm. Mâhûdânedür, Fârisîde [5] kâfî linefsihî maʿnâsınadur. 
Buna habbü’l-mülûk ve habbü’s-selâtîn denmekle etibbâ galata [6] düşüp mülûk ve 
selâtîn isimlerinden bunı dahı habbü’s-selâtîn demişler [7] ammâ habbü’s-selâtîn 
mâhûdâne degildür. Habbü’s-selâtîn bilmek murâd ise dal bâbında [8] dende nazar 
edesin. Ve bir defʿa dahı mâhûdâne demekle baʿzılar mâhûdâne demek yaʿnî [9] 
mâhûdâne izâfet etmekle mâhû demek hab demekdür deyü vâfir galata düşmişler. 
Ve’l-hâsıl [10] mâhûdâne tasvîri 368 sürh rakamlu varakda tasvîri gösterilmişdür. 
Bunun levni [11] kızıllıga mâʾildür, bir zirâʿ uzun olur, yogunlıgı barmak kadar olur, 
ucında degirmice [12] bögrülce gibi müdevver gılâfı ve içinde üçer dânesi olur, bur-
çak kadar büyük olur, [13] beyâz ve tatlu şekillü olur. Bunun köki istiʿmâl olınmaz, is-
tiʿmâl olınan habbı [14] ve lebeni yaʿnî südi ve dânesinün lübbi ve yapragıdur. Ve her 
ay südini alurlar ve sırça [15] kabda saklarlar der. Ve’l-hâsıl bunun tabîʿatı Râzî kavli 
üzere üçünci derecede [16] hâr u yâbisdür derler. İstiskâya ve mafâsıla ve nıkrîse ve 
ʿırku’n-nisâya ve kûlunca [17] nâfiʿdür. Eger yapragını koca horôs etiyle bişürüp me-
rakın içseler ishâl eder. [18] Lîneti tamâm yetûʿât gibidür. Eger habbından altı yâhûd 

1921 N. اشغر د فوالرميه منور
1922 N. اسكلره
1923 N. سربيك غراوات
1924 N. ماهوزاغ
1925 N. فاطرترج 
1926 N. كچيه
1927 N. بليطس
1928 N. سباب
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yedi dânesin yutsalar [19] balgamı ve mirre keymûs-ı mâʾîyi ishâl eder ammâ üzerine 
sovuk su içeler. Eger südinden [20] içseler sâʾir yetûʿât yaʿnî sâʾir südlügen gibi fiʾli 
ve ishâli vardur. Râzî [21] ve Takvîmü’l-Edviye kavli üzere bununla ishâl etdürmek 
evcâʿ-ı mafâsıla ve nıkrîse [22] ve istiskâya ve ʿırku’n-nisâya nâfiʿdür ammâ miʿdeye 
muvâfık degildür. Ammâ arka agrılarına [23] ve kûlunc agrılarına muvâfıkdur. Bu 
otun bir nevʿi dahı olur, yaprakları balıga benzer ve [24] yemişi küçük panbuk kozagı 
gibi olur. Bunun dahı habbına ve kozagına habbü’l- [25] mülûk derler, fiʿli dahı ol bir 
nevʿ gibidür. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere âlât-ı nefese [429a] [1] zararı vardur, illâ 
buyan balı ve samg-ı ʿarabî ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere miʿdeye [2] zararı 
vardur, illâ enîsûn ve kesîrâ ıslâh eder. Bunun bedeli şebremdür, baʿzılar yarım vezni 
[3] kadar habbü’n-nîl ve rubʿ vezni kadar türbüd dediler.

Mâbehestân : Mâbehestân derler, sâdec-i [4] hindîdür. Sin bâbında sâdec-i hindî 
deyü zikr olındı.

Mâhî-zehrec: Balık otı Türkî; [5] sıgır kuyrugı Türkî; balık agusı Türkî; mâhî-zeh-
re Fârisî; semekü’s-semek ʿArabî; sîkrânü’l-[6] hût ʿArabî; ferûlyûs Rûmî; ûrsîmûn 
Yûnânî; mâhzec ʿArabî ve Temîmî; semekü’s-semek [7] ʿArabî, Şîrâzî; merg-i mâhî 
Fârisî; bûsîr kavl-i Şeyh Dâvud. Bu ot üç nevʿ olur, [8] iki nevʿi kûhîdür, tagda biter; 
bir nevʿi sahrâda biter. Tagda biten kuvvetlüdür ana bûsîr ve kulûmus [9] derler. 
Sahrâvî nevʿine mâhî-zehrec derler. Mâhî-zehrec dedükleri sıgır kuyrugı otınun [10] 
budaklarından taşra olan kabugı istiʿmâl olınmak yegdür. Südlügeni şebrem süd-
lügeni [11] gibidür, andan dahı uzunca olur ve sarıya mâʾil olur, gubâr renklü gibi 
olur. Çiçegi [12] sarı olur, içi kırmız şekl olur ve çok çiçek verür, köki budakları çok [13] 
olur, yetûʿât yaʿnî südlügen nevʿidür. Tabîʿatı Huneyn kavli üzere ikinci derecede [14] 
hâr u yâbisdür, İhtiyârât kavli üzere üçünci derecede hâr u yâbisdür. Ercîcânis [15] 
kavli üzere nıkrîse ve mafâsıla ve but ve uyluk ve yan başı ve arka agrılarına [16] nâ-
fiʿdür ammâ baʿzı edviye ile istiʿmâl olınmak gerekdür. Eger suda balıklara bunun 
dalların [17] hurde tograyup dökseler balıkları serhoş eder, belki öldürür. Eger bunı 
istiʿmâl [18] etmek murâd eyleseler bâdem yagı ve kesîrâ ve nişâsta ve enîsûn katalar, 
ıslâh eder. [19] İbni Baytâr kavli üzere eger bunun dalların taşra olan kabugından 
bir miskâl [20] içseler bu zikr olınan cümle ʿilletlere nâfiʿdür, galîz hıltları ishâl eder 
ve yelleri [21] tagıdur, velî şeker ile içeler. Eger bir dirhemin yâhûd üç dirhemin 
baʿzı etler ile bişürseler [22] gerü bu fâʾideyi eder. Temîmî kavli üzere evrâm-ı balga-
miyyeye zımâd eyleseler tahlîl eder. Sâhib-i [23] Takvîm kavli üzere balgamî sovuk 
sinirler emrâzına dahı müfîddür. Takvîmü’l-Edviye kavli [24] üzere ince bagırsaklara 
zarar eder, illâ kesîrâ ve samg-ı ʿarabî ıslâh eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti [25] yarım 
dirhemdür, ziyâdesi bagırsaga ziyân eder. Takvîm kavli üzere kesîrâ ve nişâsta ıslâh 
[429b] [1] eder. Bunun bedeli iki kendü kadar türbüddür ve baʿzılar yarım kadar 
türbüd ve iki kadarı [2] râvend dediler.
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Mâş: ʿAraka Türkî ve Rûmî; mürdümük Türkî; mâş Türkî ve ʿArabî; [3] kac ʿA-
rabî; bagla Türkî; macc Fârisî; hertâ Fârisî; benâ mûş ve benû siyâh Şîrâzî; [4] 
enderâmûs Yûnânî; mâhâlûne Hindî; sevânîkûs Rûmî; hefyûnân Yûnânî; [5] ʿaraka 
Rûmî; arâkû Lâtîn; kuşerî ʿArabî, Şeyh Dâvud. Mâş ve mürdümük dedükleri [6] 
habbınun sıfatı maʿlûmdur ki bögrülceden küçük bir dânedür, ekerler biçerler. Yaz 
günlerinde [7] istiʿmâl olınur. Bunun aʿlâsı Şeyh Dâvud kavli üzere Hindî, andan 
Yemenî, [8] andan Şâmîdür ki cümleden alçakdur. Ol takdîrce yaşıl gibi ve agır ola. 
Kuvvetinün [9] cevheri bâklaya karîbdür ve nefhi bakladan azdur. Tabîʿatı Bukrât 
kavli üzere rutûbet [10] ve yübûsetde muʿtedildür ammâ İhtiyârât kavli üzere evvel 
derecede bârid ve rutûbet [11] ve yübûseti muʿtedildür, mukaşşeri evvelde yâbisdür. 
Keymûsı aʿlâdur, meselâ miʿdeden [12] bâkılâdan tez geçer, husûsan mukaşşer ola. 
Beden agrılarına zımâd edeler, münâsibdür; tabʿı [13] imsâk eder. Eger suyla ve 
kabugıyla bişürüp ve suyını döküp andan sonra kuzı [14] kulagı suyıyla bişürüp ve 
summâk ve enâr suyı ve zeyt katup içseler harâreti [15] sâkin eder ve tabʿı baglar 
ve öksürüge, isitme ile ola, nâfiʿdür. Eger dögüp mersîn [16] suyıyla aʿzâda vâkıʿ 
olan yerlere zımâd etseler müfîddür ve bogaz ve dilcik [17] agrılarına dahı taşradan 
bişürüp zımâd ederlerse dahı aʿlâdur. Takvîmü’l-Edviye [18] ve Bukrât kavli üzere 
miʿdeden inhidârı geçdür ammâ hazm oldukdan sonra aʿlâ hılt [19] tevellüd eder, 
meselâ isitmelülere latîf  gıdâ olur. Eger muvâfık otlar ile ve tatlu bâdem [20] yagıyla 
bişürseler dahı nâfiʿdür. İbni Mâseveyh kavli üzere eger üzüm suyıyla aʿzâ [21] agrı-
larına dahı sürseler müfîddür. Eger bunı iki kere suyla bişürseler tabʿı imsâk (eder), 
[22] husûsan summâk ve enâr habbı koyalar. Eger dögüp mersîn suyıyla karışdurup 
[23] buruşmış aʿzâya sürseler müfîddür. İbni Baytâr kavli üzere safrâyı sâkin eder, 
[24] cimâʿı zaʿîf  eder. Eger issi mizâclulara yedürseler harâretin sâkin eder. Eger 
bir suyıla [25] bişürüp suyın içseler için yumşada ve sovuk mizâclulara hardal ile 
yedüreler. [430a] [1] Eger otından herîse edüp yeseler öksürüge ve nezlelere fâʾi-
de ede ve sıtmaları [2] sâkin eder. Eger sirke ile bişürüp yeseler ve çıbanlu uyuza 
dürtseler müfîddür. [3] Ammâ bu hab kıl agardur derler, Takvîm kavli üzere kıl 
agardan edviyelerdendür. Ammâ [4] öksürüge ve öykene ve gögse zımâd etseler ve 
eger düşmekden ve dökilmeden ve bu makûle [5] zûr görmiş aʿzâya bişürüp zımâd 
etseler müfîddür. Bunun mikdâr-ı şerbeti [6] yokdur. Ammâ ziyâde yeseler geç hazm 
olur, ʿasel ve enîsûn ıslâh eder. Ammâ bâha [7] dahı zararı vardur, illâ kurtum ıslâh 
eder. Bunun bedeli bâkla ile nohûddur, ammâ bâha müteʿallik [8] degildür. Bunun 
kuvveti otuz yıl bâkîdür.

Mâş-ı hindî: Kaf  bâbında kult [9] deyü zikr olınmışdur.

Mâşiyye: Mürdümükden bişürürler ve terbiye ederler. Öykene ve gögse [10] ve 
öksürüge nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.
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Mâriyye: Hayâtü’l-Hayevân kavli üzere bagırtlak [11] kuşına derler ve arık ve zaʿîf 
öküze derler ve baʿzılar zaʿîf  ve dişi koyuna [12] derler.

Mâs: Elmâs taşıdur Türkî; sengü’l-mâs Fârisî; elmâsâ Süryânî; [13] semersin1929 
Rûmî; lemîyûn Yûnânî; semirûs Yûnânî; yemânsî Rûmî ve cümle Efrencî; day-
mândî [14] Lâtîn ve İspânya. Elmâs dedükleri taş dört nevʿ olur. Evvel nevʿi Hindîdür. 
[15] Levni beyâza mâʾildür, büyügi bakla kadar olur ammâ nâdirdür, çok bulınmaz, 
nûşâdır gibi [16] şaʿşaʿası olur ve sâfîdür. İkinci nevʿine Mâkedônî derler. Bunun dahı 
levni evvelki gibi [17] olur ammâ dahı büyük bulınur. Üçünci nevʿine hadîdî derler, 
zîrâ rengi hadîd rengine benzer. [18] Bu (nev)ʿi mîzânda agır gelür derler. Yemen 
vilâyetinde bulınur ve Sûka vilâyetinde dahı bulınur, [19] Sûka Serendîb etekleridür. 
Dördünci nevʿi Kıbrûs elmâsıdur ki maʿdeni [20] Kıbrûs’dadur. Gümüş gibi levni 
vardur, ol bir nevʿi elmâslardan yumşakdur. Buna [21] kalem-kâr eder, mühür dahı 
kazıddurmak kâbildür, bahâda alçakdur. Elmâs-ı sahîhün tabîʿatı Temîmî ve [22] 
Teyâdûk kavli üzere dördünci derecede bârid ü yâbisdür. İhtiyârât’da ve baʿzılar 
hâr [23] u yâbis demişler ammâ baʿîddür. Derler ki agızda tutsalar dişleri kırar ve 
baʿzılar çüridür [24] demişler. Ammâ tedrîc kırup çüritmek gerekdür, bürûdetden 
dişleri gevrek etmek [25] câʾizdür zîrâ kıyâsa mutâbık böyle olmakdur. Tıb ʿilminün 
bir mikdârı dahı kıyâsdur. [430b] [1] ve hazâkatinün maʿnâsı yalınuz bilmek degil-
dür, ʿakıl dahı kabûl edüp ʿakılla kıyâs [2] edüp ʿakla mutâbık ise ʿamele getürmege 
dahı derler. Geldük elmâsun ahvâline. Elmâs [3] Diskûrîdûs kavli üzere muhrik ve 
müteʿaffindür, sâʾir bedenden ahlâtı ifsâd eder. [4] Anunçün bunı semm-i kâtil der-
ler. Baʿzı etibbâ semmü’l-efâʿî demiş ammâ Yûhannâ bu kavle [5] münkirdür. İshak 
kavli üzere eger mesâneye salacak mîl ucına menevîş sakızı yapışdura [6] ve dahı 
ucına küçük elmâs rîzesi yapışdurup zeker delügine ol mîli salalar ki [7] mesâne taş-
ların kırar. Ammâ ekser etibbâ böyle zikr etmişler ve hatardur deyü ʿ amele gelmeye 
tenbîh etmişler. [8] Cümle sahîh üç nevʿ elmâsun hâsiyyeti oldur ki elmâs cümle 
taşları keser, illâ kurşunı kesmez [9] belki kurşun anı helâk eder. Ve elmâsa âteş ve 
demür kâr etmez ve eser eylemez, illâ demür [10] örsle ururlarsa üç kûşelü rîze olur 
ve zehr dedükleri ol üç kûşelü [11] elmâsdur derler. Elmâs bürûdetinden ʿale’l-fevr 
âdemi helâk eyledügini Lâtîn [12] ve Yûnân ve Efrenc tabîblerinün baʿzısı bunun 
böyle ʿameline münkirlerdür. Bunun [13] zehirligi üç kûşelü oldugıyçündür derler. 
Eger elmâsı yutsalar elmâsun üç kûşelüsi [14] ugradugı yerleri zâhiren çizüp her 
nereye râst gelse yırtar derler. Firengistân’da [15] baʿzı kimesneler karnını yırtup gör-
dük aslâ etine teʾsîr etmemiş lâkin yara eylemiş, [16] gördük dediler, ammâ mürûr-ı 
eyyâmla ve zamânla eti dahı fâsid eylese câʾizdür dediler. Ammâ [17] sâʾir etibbânun 
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nicesi elmâsı bürûdetinden semm-i kâtildür dediler. Ve Minhâc ve İhtiyârât-ı [18] 
Bedîʿiyye ve baʿzı müfredât ashâbı eger hatâen bunı bir kimesne yese issi suyla ve 
yag [19] ile kayʾ etdürüp tâze süd içüreler deyü vâfir yazmışlar ammâ fakîre bu gâyet 
[20] baʿîd gelür. Elmâsı içerüde yara etdükden sonra kayʾ etmek ve tâze süd içmek 
[21] ve gayrı nesneler içmek ne fâʾide eder? Eger içerüde fi’l-hâl sıçan otı ve gayrı 
mühlik [22] zehirler gibi fi’l-hâl ezilüp cümle bedene teʾsîr etse idi, hele kayʾ ve ishâl 
ile [23] muʿâlece etseler olurdu.

Mâskadûn: Mâskûd dahı derler. Reyhân ve şâhisferem feslegeni [24] gibi bir 
yaprakdur. Yâsemen gibi yagın alurlar. Tabîʿatı hâr ve latîfdür. Râyihası sünbüle 
benzer, [25] ekser râyiha-ı tayyibe içün sürünürler. Dimâg süddelerin açar ve şakâk-
lara fâʾide eder [431a] [1] ve sudâʿa ve şakîka(ya) nefʿ verür. Dal bâbında dühn-i 
mâskadûnî deyü zikr olınmışdur.

Mâʾmûniyye: [2] Bir taʿâmdur, meşhûrdur. Gerçi nefîsdür ammâ süddesi olanlara 
çok yedürmeyeler.

Mâʾmûn: [3] Kekik envâʿındandur. Hâşâ deyü hâ bâbında zikr olınmışdur.

Mâfiş: Yumurda lokmasıdur. [4] Aʿlâsı gâyet hafîf  olur lâkin yumurdası çok olmag-
la miʿdede sıkleti vardur, [5] illâ tatlular ıslâh eder.

Mâʾ-i kâfûr: Kâfûr agacı suyıdur. Râzî ve Mâsercûye ve Yûhannâ [6] kavli üzere 
tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür. Aʿlâsı belesân yagı gibi olmakdur. [7] Bunun 
da nefʿi oldur ki zifri çıkarur ve taʿâma azacık kosalar sinek gelmez. Ve belesân [8] 
yagı gibi avucun bir tarafına sürseler ardı tarafına teʾsîr edüp yagı çıkarur. [9] Ammâ 
mahrûrî mizâca muvâfık degildür, baş agrısı getürür, illâ benefşe yagın karışdur-
salar [10] ıslâh eder. Ammâ sovuk mizâclulara ve koca âdemlere ve kış günlerinde 
ve sovuk yaylak [11] yerlerde muvâfıkdur. Mâʾ-i kâfûr dedükleri Râzî ve Mâsercûye 
ve Yûhannâ kavli üzere [12] kâfûr agacını yarduklarında bu su kendüden akar. Ve 
agaç kabugıyla kâfûr sovukdur, bu issidür. [13] Sovuk almış kimesnelere kokulatsalar 
bedenlerin teshîn eder.

Mâʾ: Sudur Türkî; âb [14] Fârisî; mâ Süryânî; îzrô Rûmî; nerô Rûmî; akuva Lâtîn; 
ûvâ Fırânca; akuvâ [15] İspânya; avuzrâ Süryânî, âmân Berberiyye; mâyim, ʿİbrî. 
Sunun ahvâli katı mufassaldur. [16] Ve her su bir degildür zîrâ ihtilâf-ı mekân ve ih-
tilâf-ı zemîn ve ihtilâf-ı türâb [17] ve ihtilâf-ı ekâlîm ve ihtilâf-ı mecârî ki meselâ taşlar 
döge döge gelen su yegdür. [18] Bunlarun her birini tafsîl edersek on tabak kâgıda 
sıgmaz. Ve sunun hakkına müfredât [19] ashâbı şol kadar çok yazmışlar ki taʿbîr 
olınmaz, cümlesi kuvvetlerin gûyâ suda denemişlerdür. [20] Ammâ tatlu suyun ta-
bîʿatı bârid ü ratbdur, rutûbeti dördünci derecededür. Baʿzı bu mahalde [21] su 
azacık gıdâ yerin tutar derler ammâ nice kâbildür? Nihâyet gıdâ ile bile içseler gı-

M E t İ N 865

www.tuba.gov.tr



dâya yardım [22] eder ammâ yalınuz su gıdâ vermez, zîrâ aç olan kimesne suyla 
kanâʿat etmez ve suyı bişürsen [23] cirm sâhibi olamaz ve münʿakid olmaz ve mün-
cemid olmagla gıdâsı olmaz. Ammâ sunun aʿlâsı [24] her iklîmde ki mahalline müsâ-
dif  düşüp bi-emri’llâhi teʿâlâ taʿyîn olındugı gibi ola, gâyet [25] aʿlâdur. Meselâ 
iklîm-i evvelün suyı tâ Mısır’a gelince ve yine tâ Mısır’dan Reşîd’den deryâya gelin-
ce [431b] [1] maʿlûmdur ki sularun güzîdesidür. Ve hadîs-i şerîf  ile sâbitdür ki Nîl 
ve Fırât [2] ve Seyhûn ve Ceyhûn suları gâyet latîf  ve cennet sularındandur ve 
cümlesinün [3] başı birdür. Her ne kadar muhâlif  yerlerde ugradılarsa yine ayakları 
gâyet lezîz ve latîf  [4] ve maʿlûle muvâfık ve tabʿa mutâbık ve aʿzâya ve bedene 
münâsibdür. Ve her iklîmde buna göre [5] akar sular vardur, meselâ suyun emr-i 
Hak’la nâzil oldugı hakîkatle maʿlûm ve maʿrûfdur. [6] Fe-emmâ bi-hasbü’z-zâhir 
ashâb-ı nücûm ü heyʾet ve ashâb-ı ekâlîm kavillerin dahı bir mikdâr [7] icmâlle ile 
beyân edelüm ki su nedür ve gök yüzinden su nice iner ve yerden göge yüzine [8] 
nice çıkar derler. Buhâr ile mi çıkar yohsa sâfî su mı çıkar? Meselâ yagmur ve kar 
dedükleri [9] kaçan ki taglarun üzerinde vâkıʿ olsa yagmur ve eger kar varup maga-
ralara dökilüp [10] kış eyyâmında ol mahallerde cemʿ olup ve saklanup kalur ve ol 
taglarun esfelinde [11] menfezler olsa gerekdür, ol menfezlerden su dereciklere inüp 
birbirine zamm olmagla [12] ırmaklar ve dereler olur derler. Ve eger bu dedügimüz 
taglarun yukarusında olan magaralarun [13] hazînesi yaʿnî içinde su cemʿ olacak 
yerleri vâsiʿ olacak olursa ol menfez [14] dedügimüz yerlerden dâʾîmü’z-zamân su 
akar, aslâ kesilmez. Ve karlardan ve yagmurlardan gelen seyl [15] munkatıʿ olursa 
yine ol su yerinde kalur, eski ʿâdeti üzerine hazînesi kadar [16] içinde su turur. Ve 
baʿzı vakit çok akar zîrâ ki yukarusında hazînede su [17] çokdur, tag esfelinde olan 
menfezlerden gayrı yukarusında dahı menfez bulmagla [18] çok akar ve illâ hazîne-
sine su evvelki gibi olursa yine evvelki gibi akar derler. [19] İmdi rubʿ-ı meskûnda iki 
yüz ʿaded nehir vardur ve ol nehirlerün niçesinün tûl [20] ve arzı elli fersahdan bin 
fersaha varıncadur derler. Bunlarun baʿzısı şimâlden [21] cenûba ve baʿzısı cenûb-
dan şimâle akar ve baʿzısı maşrıkdan magrib tarafına [22] ve baʿzısı magribden 
maşrık tarafına akar. Cümlesinün başı taglardandur ve tag [23] eteklerindendür, 
nihâyet yatımına göre akar, baʿde derilüp deryâya akar derler. Dünyâ [24] tâ evvelin-
den berü böyledür. Kaçan bu ırmaklar bahr-ı mâlihe yaʿnî tuzlu deryâya dökilse 
güneş [25] dahı lâ-büdd ol denizlere tokınsa gerekdür ve güneşden buhâr hâsıl olup 
ve gök [432a] [1] yüzinde yine ol buhâr, suyıla bile suʿûd eder ve ol buhârdan say-
yib dedükleri [2] bulutlar hâsıl olup hareket-i buhârdan ve belki rûzgârdan ol bulut-
lar dôlâb [3] gibi dönmege başlar ve asmâna togrı çıkar. Bu hâl yanmış mûmda 
müşâhededür ki [4] mûmdan şuʿle zâhir oldugı gibi şuʿlesi ve buhârı etrâfa meyl et-
mez, semâya suʿûd [5] etmege çalışur. Eyle olsa dedügimüz buhâr eyyâmına göre 
olur. Meselâ güneş menzilinün [6] karârı nerdedür? Asmândur. Irak mıdur, yakın 
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mıdur, zamânına göre olur. Öyle [7] olıcak yine turma yagmurlar ve karlar yagmaga 
başlar ve bir yıl gerü böyle olur. [8] Bu ʿâlem-i fenâya varınca hikmet ve kudret bu-
nunla geçer derler. İmdi maʿlûm oldı ki asmândan [9] inen su gâyet latîf  imiş zîrâ 
her kankı iklîmde olursa olsun [10] yagmur suyı latîf  ve hafîf  olup ve yere indügi 
vakit her ne ile [11] mukârin olursa yaʿnî her kande ugrarsa andan tabîʿat alurmış. 
Görmez [12] misin ki kibrîte ugramak ile su ne kadar issi olur? Âteşler yaksan bu 
kadar [13] issi edemezsin, ılıcılar gibi. Ve baʿzı sovuk sular yerden çıkdugı gibi yine 
müncemid [14] olup taş olur, dervîşlerün kuşaklarına bagladukları taş ki [15] ana pâlâ-
heng derler. Ve büyük mermerler gibi dahı tonar, Karaman Ereglisinde bir depe [16] 
üstinde bir su vardur, varup görmişüzdür, böyle bundan gayrı baʿzı [17] yerlerde 
dahı vardur. İmdi her ne yerde latîf  su ugrasa geçdügi yerden tabîʿat [18] alur imiş, 
anunçün her su bir degildür. Meselâ her iklîmün suyı müşâhede ve vezn [19] ve tec-
ribe ehli katında münteşir olmak gerekdür ki maʿlûm ola. Zîrâ iklîm-i evvel ki hatt-ı 
istivâdan [20] berü Serendîb ibtidâsından aşaga ve Cebel-i Kamer ve rûd-ı Nîl’den 
üç iklîm [21] hesâbı kadar aşagadur, iklîm-i evvel derler. Ve hatt-ı istivâ ve medâr-ı 
hamel ve mîzân ki gece [22] gündüz berâberdür, halk galat edüp gece ve gündüz 
berâber olan Kaʿbe-i Mükerreme’dür derler, [23] degildür. Ol takdîrce ol medâr-ı 
hamel ve mîzândan iklîm-i evvel berü tarafdagı ucı Habeş [24] ve ortaları Seren-
dîb’ün bir ucından ve kâfûr bitdügi yerden ve Bahr-i Çîn’den çıkar [25] gider. Zuhal’e 
tâbiʿdür. Bilâd-ı Hind’dür. Bu iklîmde on ʿaded cibâl-i ʿazîme ve kırk ʿaded enhâr-ı 
kebîre [432b] [1] vardur, her birisi bir tabîʿatda degildür. Eger yer altından muhâlif 
nesne mukârin olmadıysa [2] tabîʿatı latîf  ve hafîfdür ki yukarıda zikr olındı. İklîm-i 
sânî ki Mısır ve Kaʿbe-i Mükerreme [3] ve dârü’l-mülk ve şehr-i Mâçîn’dür, çıkar 
gider. Müşterî’ye mensûbdur. Bilâd-ı Sîn ve Çîn’dür. [4] Anda yigirmi iki cibâl-i 
ʿazîme ve otuz iki ʿaded enhâr-ı kebîre vardur, ol dahı böyledür. [5] İklîm-i sâlis ki 
İskenderiyye ve Şâm-ı Şerîf  ve Antâkıyye ve Haleb tarafından hesâb [6] olınup 
Medîne-i Münevvere ve deryâ-yı şark ve Buhârâ’dur, bunlar bu iklîm içinde dâhil-
dür. [7] Merrîh’e mensûbdur. Bilâd-ı Türk ve Mâçîn dedükleridür. Anda otuz ʿaded 
cibâl-i ʿazîme ve yigirmi [8] ʿaded enhâr-ı kebîre vardur, kezâlik böyledür. İklîm-i 
râbiʿ ki deryâ-yı Rûm kenârında Antâliyye [9] ve Kônya ve Kayseriyye ve Aksarây 
ve Engûriyye togrı Âzerbâycân ve Şîrâz ve [10] ʿIrâk ve Cercer ve Mogôl ve 
Mâçîn’dür. Şems’e mensûbdur. Horâsân’a togrı gider. Anda [11] yigirmi beş ʿaded 
cibâl ve yigirmi beş ʿaded enhâr vardur, kezâlik böyledür. İklîm-i [12] hâmis ki der-
yâ-yı Rûm’dur. Evveli Halîc ve Burûsa ve Gûrcistân ve Şîrvân ve [13] Hıtây ve Ye-
cûc-ı uhrâ. Zühre’ye mensûbdur. Mâverâʾü’n-nehr’e togrı çıkar gider. Anda otuz 
[14] ʿaded cibâl-i ʿazîme ve yigirmi sekiz ʿaded enhâr-ı kebîre vardur, kezâlik böyle-
dür. İklîm-i sâdis [15] ki ihtilâfîdür. Kostantiyye ve Rûmili ve Kırım’dur, ʿUtârid’e 
mensûbdur. Bilâd-ı Rûm derler. [16] Anda yigirmi ʿaded cibâl-i ʿazîme ve on sekiz 
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ʿaded enhâr-ı kebîre vardur, kezâlik böyledür. [17] İklîm-i sâbiʿ ki Bôsna ve gayrıdur. 
Eflâk ve Engürûs ve Nevây ve Rûs ve Bulgâr’a [18] çıkar gider. Kamer’e mensûbdur. 
Bilâd-ı Belh’dür. Anda yigirmi ʿaded cibâl-i ʿazîme ve otuz [19] ʿaded enhâr-ı kebîre 
vardur, kezâlik böyle. Ve nehr-i İtil dedükleri büyük sunun ayagı [20] ol iklîme dâhil-
dür derler. Nehr-i İtil ki iklîm-i sâbiʿdür demiş idik, gâyet ʿazîm [21] nehirdür, Dic-
le’ye muʿâdildür. Arz-ı Rûs’dan ve vilâyet-i Bulgâr’dan Bahr-i Ahdar’a dökilür [22] 
derler. Ve hükemâ zikr eylediler ki işbu ırmakdan yetmiş beş ırmak bahş olup [23] ve 
her bahşı yine bir ʿazîm ırmakdur. Mikyâsı ve ʿamûdı hergiz mütegayyir olmaz 
yaʿnî ziyâde [24] ve noksân kabul etmez zîrâ ziyâde çok sudur. Kaçan Bahr-ı Ahdar’a 
girse iki günlük [25] yol akup henüz deryâya karışmaz derler. Ve levni deryâ levnin-
den bellüdür, iki günlük [433a] [1] yol gitdükden sonra karışur ve ol nehr-i İtil’den 
bir şakkı ayrılup Karadeniz’e dökilür. [2] Gâlibâ Özi dedükleri ol sudur gibi zîrâ ol 
nehirde ʿacâyib ve savtı garâyib hayvânât [3] bî-nihâyedür derler. Baʿzılar vech-i 
arzda bundan ʿazîm nehir yokdur derler. Yecûc ile bizüm [4] aramızda bu sudur 
derler. Ve’l-hâsıl murâdımız budur ki su gökden nice sâf  ve lezîz yagar [5] imiş bil-
mek idi, maʿlûm oldı. Anunçün yagmur suyı sâf  ve hafîf  ve lezîzdür [6] ammâ her 
tarafa ve her ne mekâna girerse tabîʿat almak câʾizdür. Meselâ kalay ve bakır ve 
toprak [7] kaba giren anlardan tabîʿat alur ve anlarun tabîʿatı suya teʾsîr eder ammâ 
taşdan [8] tabîʿat almaz derler. Belki aslında suda bir mikdâr sıklet ve tagyîr-i lezzet 
dahı varısa [9] eger su taşdan aksa veyâ kendüyi taşdan taşa ursa, taşlara ura [10] ura 
su aslına rücûʿ eder, aʿlâ ve hafîf  olur derler. Nitekim Edirne şehrinde [11] olan suya 
bir zamân nice kişiler sakîl deyü dahl eylemişler. Şehir hâkimi dahı ol suyı [12] sarâ-
yına gelince bir yerde dôlâb tedârik edüp ve altına mermer döşeyüp ve tolab [13] 
suyı kaldurup mermere urup birkaç yerde böyle eylemişler ki hattâ su hiffet bula [14] 
derler. Ammâ tevârîhde mahallini gördüm ki nihâyet zikr olındugı üzere taşa urı-
lan [15] su ve taşdan akan su hiffet buldugı mukarrerdür. Ve sunun aʿlâsı şimâl [16] 
mukâbelesinden yaʿnî şark tarafından aka ve sâfî ve hafîfü’l-vezn ve ʿadîmü’r-râyi-
ha [17] olup ve tuʿmından halâvet ve sefâ ola ve tez issi ola, meselâ üzerine güneş [18] 
tulûʿ eyledükde fi’l-hâl issi ola ve yine gurûb etdügi gibi tez sovuya, ve azacık havâ-
dan [19] sürʿat ile sovuya ve miʿdeden aşaga tez inüp ve taʿâm sıkletini tahfîf  ede, [20] 
bu sularun aʿlâsıdur. Ve’l-hâsıl suyun muʿtedili ve hafîfi dahı gıdâya muvâfık gele ve 
miʿdeye [21] muvâfık, aʿzâya tabîb-i hâzık şerbeti gibi bilâ-lezʿ taksîm ve yübûset-i 
bedene rutûbeti [22] ve harâreti ʿ ârıziyyeye bürûdeti hıfz olındugın aʿzâyı tefhîm ede. 
Ammâ sularun içmesinün [23] ihtirâzî mahalleri dahı vardur, zikr edelüm. O makû-
lelerden sakınalar, meselâ kasâvet zamânında [24] ki yübûset gâlib olsa gerekdür ve 
bundan gayrı cimâʿ ve hammâm sonlarındaki ʿataş [25] gâlib olsa gerekdür ve dahı 
yorgunlukdan ve baʿzı iş ve yol yürimek ardınca ki hem [433b] [1] ʿataş ve hem 
yübûset ve harâret gâlib olsa gerekdür, bu mahallerde husûsan karlu [2] veyâ sovuk 
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su içseler gâyet zarar eder. Harâret-i aslîye ve cigere halel ve miʿde ve bagırsaga 
câʾiz ki [3] ishâl ve ishâlden sonra zahîr ʿilleti ʿârız ola. İmdi suyı içdükleri takdîrce [4] 
az içeler ki içerüde terkîbe halel gelmeye, böyle su içmek cümle bâtına zarardur. Ve 
şol kimesnenün [5] ki ʿ ataşda kemâl olmaya ve belki yara ve çıban sâhibi ola veyâhûd 
buhrân göstermemiş [6] hastalar ola ve eger hasta ise de böyle su içe. El-ʿıyâzü billâh 
idrâr-ı ʿarak ile buhrân etmezse [7] hasta hâli müşkil olur. Hasta olmayan kişilere 
dahı derlemişle bu makûle su içse [8] bir dahı ʿataş getürür ve süstlik ve küzâz ve 
raʿşe ve nisyân ihdâs eder. Ammâ yaz [9]günlerinde üzüm alası göründügi zamân 
seherî safrâvî ve sevdâvî mizâc kimesneler yarım [10] fincân kadar su içseler safrâ 
köbügi ki lâ-büdde sevdâ olsa gerekdür, anı sögündürüp ve demevî [11] ve balgamî 
mizâc kişiler bu kadarca su içseler anlara dahı fâʾidesi budur ki buhârı dimâga 
çıkmaga [12] komaz, dimâg hiffet bulur. Ve taʾâm mertebe-i keylûsa dahı varmadın 
su içmek münâsib degildür, [13] bari taʿâm üzerinde azacık içüp yine taʿâm yemek 
olur. Bunun zararı [14] azdur ammâ taʿâm üzerine çok su içmek zararı çokdur, taʾâmı 
ifsâd eder [15] ve imtilâ ve hîze ve tohme dedükleri ʿillet ki ehli katında maʿlûmdur, 
bundan olur ve bu [16] ʿilletlerden yigirmi dört hastalık ʿârız olur. Eger her birini 
beyân eylesek [17] söz uzar. Ve kaçan bir su eyü midür ve yaramaz mıdur fark ede-
mesler bari suyı [18] âteşde kaynadup yine sovudup içeler ki zararı defʿ olur. Ve taktîr 
ile dahı [19] su aʿlâ olur. Ve’l-hâsıl bundan sonra eger yagmur suyıdur ve eger gayrı 
eşyânun [20] suyıdur ve eger baʿzı eşyâyla eyledükleri sudur ve eger baʿzı eşyâdan 
çıkarup [21] aldukları sudur, her birini mahallinde beyân ederüz. Ve illâ cümle il-
tizâm eyledügimiz elsine [22] ile beyân olmak olamaz, zîrâ tafsîl olur. Ammâ cümle 
sunun isimleri ve ol eşyâ dedügimiz [23] her ne ise isimleri mahallinde yazılmışdur, 
maksûdı olan mahallinden bakup murâdın [24] hâsıl ede.

Mâʾü’l-kumkum: Hükemâ katında içine oturacak bir sudur. Makʿad ve rahm 
çıkdugına [25] bundan aʿlâ devâ olmaz. Meselâ mâzû ve cülnâr ve mersîn yapragın 
ve bellût bu cümlesin [434a] [1] çok suyla kaynadup ve içine oturacak kadar sudur, 
buna anunçün mâʾü’l-kumkum [2] derler.

Mâʾü’l-matar: Yagmur suyıdur. Buna Fârisîde âb-ı bârân derler. Yagmur suyı 
ki [3] sularun aʿlâsıdur nete ki yukarıda mâ sıfatında dahı zikr etmiş idük. Baʿzı-
lar gökden [4] bir ugurdan yagan su yegdür dediler ve lâkin nicesi az az yagup ve 
kânûn aylarında [5] yagan su dahı yegdür derler. Ve Bukrât yagmur suyı sularun 
tatlusı ve eyüsidür der [6] tatlu ve hafîf  ve bürûdeti mâʾü’l-ʿuyûndan azdur der. Eger 
öksürügi olanlar suyı [7] kaynadup içseler nâfiʿdür ve ʿarakı yaʿnî deri dahı idrâr 
eder. Ammâ çig içseler [8] bahûha dedükleri çıngıraklu ve boguk öksürük ibtidâsına 
muvâfık degildür. Ve râkid olan [9] su yaʿnî irinlemiş ve bulanuk ve turmış, akmaz 
su yaramazdur, issi sular ve çamurlu [10] sular hükmindedür zîrâ baʿzı bu makûle 
sular müteʿaffin ve yaramaz olagandur. Ve gerek sularun [11] dahı nefhi vardur yaʿnî 
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yüregi şişirür. Eger çok içerlerse meselâ isitmelerede çok [12] çok içmiş kişiler gibi 
talakı ve cigeri galîz eder ve hummâlar tevellüd etdürür. Bunun [13] ekşi yemişler 
rubbları katup zarûrî içseler meselâ, enâr ve rîbâs ve koruk [14] rubbları gibi ola ve 
sogan ve sarmısak dahı ıslâh eder.

Mâʾ-i bârid: Sovuk sudur. Fârisîde [15] âb-ı serd derler. Aʿlâsı tatlu ve lezîz ve sovuk-
lıgı kar ve buz kadar olmayup [16] muʿtedil ola. Harâret-i garîziyye yaʿnî harâret-i 
asliyyeye halel vermez ve harâret-i [17] ʿârıziyyeyi teskîn ve itfâ eder ve bedene güzel 
taksîm olup gûyâ hammâmda derledükleri [18] gibi kurı her kıl dibinden idrâr eder, 
aʿzâyı tartîb ve kuvâ-yı erbaʿaya kuvvet [19] verür. Bu makûle suya mâʾ-i muʿtedil 
ve nâfiʿü’l-câzibetü’l-mâsiketü’l-hâzımetü’d-dâfiʿa derler. [20] Ve eger gıdâ üstine ise 
yaʿnî ʿâdet üzere taʿâmdan hayli sonra içdilerse [21] hazma muʿîn olur ammâ zükâm 
ve nezelât ve südde ashâbı ve dahı baʿzı kişilerün [22] baʿzı şişleri olup nazca karîb 
olmaya, o makûlelere sovuk su nâfiʿ ve muvâfık [23] degildür.

Mâʾ-i şedîdü’l-berd: Gâyet sovuk sudur ki Fârisîde âb-ı yeh-gûne derler, âb-ı 
[24] berf-gûne dahı derler. Tabîʿatı bârid ü ratbdur. Tabʿı tutar, menî seyelânın sâ-
kin eder. [25] Eger bununla gusl olınsa gerçi teşennüc imtilâsını giderür ammâ her 
kankı ʿuzva tokınsa ol mahalden [434b] [1] kan ayrılup kopar. Ammâ eger issi 
edüp dokınsalar ecsâm ve ahşâ-yı mütehalhile ve ratbeye [2] nâfiʿdür. Ve sadra ve 
kasabetü’r-riʾeye ve ashâb-ı süddeye muvâfık degildür, bâhı zaʿîf  [3] eder, ziyâde is-
tifrâg edenlere hod câʾiz degildür. Ve bedeni yaglamış kimesnelere ve hammâmdan 
[4] sonra ve aç karnına ve gece uykudan sonra ve hareket-i cimâʿdan sonra yâhûd 
ziyâde susuz [5] olanlar bu makûle su içmeden ictinâb edeler ki mizâcı fâsid edüp 
istiskâ [6] getürür, nete ki yukarıda sular bahsinde zikr olınmışdur.

Mâʾ-i meslûc: Kar suyıdur. Fârisîde [7] âb-ı berf  derler. Aʿlâsı zarûrî ise bayagı 
suyla karışdurmakdur veyâhûd aʿlâ [8] suya ihtiyâc yogısa suyı anda aşlama etmek-
dür. Eger kar yogısa suyında aşlayalar. [9] Kar suyını yalınuz içmek yaramazdur, 
husûsan bulanuk ola veyâ bakır kaba konmış ola. [10] Eger iʿtidâl kar konmış su 
ise gerçi miʿde ve cigeri tebrîd eder ve iştihâya ve [11] miʿdeye dahı kuvvet verür 
ammâ dişler ve gögse ve dilcik ve hunnâk olan kimesnelere [12] ki azacık bahâne 
ile bunlar hâdis olur ve nıkrîse ve sovuk marazlara ve sinire dahı [13] ziyân eder, illâ 
istihmâm ve riyâzet ıslâh eder. Ve mâʾ-i bârideden içenlere zarar olan [14] yerlerde 
bu kar suyınun dahı ziyâde zararı vardur. Mâʾ-i bâride tafsîl olındı idi [15] ve dahı 
mukaddem sular sanʿatında zikr olınmışdur.

Mâʾ-i hâr: İssi sudur. Fârisîde âb-ı [16] germ derler. Tabîʿatı hârdur ammâ ʿ ârıziyyet 
üzere hârdur, turdukça sovuk olsa bârid [17] ve ratb olur. Aʿlâsı tatlu ola. Hummâ-yı 
nâfızun ʿâviyesin keser, sâʾir safrâvî [18] isitmelere de nevbeti vakitlerinde issi su 
içseler safrâyı eridüp ve yine issi suyla [19] kusduralar ki safrâ çıkmak ile hiddet 
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sâkin olur, gâyet nâfiʿdür. Ve kusmak [20] murâd edenler issi su içseler kusmaga 
muʿîndür ve azacık sovuk su karışdursalar [21] sarʿa ve bogaz şişlerine ve dilcik ve 
miʿdenün imtilâsına ki ʿâdetce tolu ve yüklü [22] ola, nâfiʿdür. Ammâ sovuk suyı çok 
komayalar, bogaza ve dilcige zarardur. Ve etibbâ demişler ki [23] issi su miʿdeye gâyet 
muvâfıkdur. Eger taşraya çıkarsa yaʿnî kusdurursa [24] altun bulmış kadar fâʾide 
etmiş olursun, eger içerüde miʿdede kalursa gümüş [25] bulmış kadar fâʾide etmiş 
olursun yaʿnî çok farkı yokdur derler. Eger bogaz şişlerine [435a] [1] ve eger zükâm 
ashâbı hammâmda iʿtidâl üzere suyı başına döke münâsibdür. Ve eger şeker [2] ve 
ʿasel ile içseler tabʿı ıtlâk eder. Eger sovuk su katmazlarsa yaʿnî issi içerler sarʿa [3] 
zarardur ve ʿataşı teskîn etmez ve aʿzâ kabûl etmez, mizâcı fâsid eder ve dimâga 
buhâr [4]çıkarur, sûreti sarardur, taʿâmı hazm etdürmez, cigeri ve talakı büyüdür 
ve ekser burnı [5] kanadur. Bari üzerine gül suyı içmek gerekdür, miʿdeyi dahı irhâ 
etmeye.

Mâʾ-i şedîdü’l- [6] harâret: Gâyet issi sudur. Fârisîde âb-ı germ-i âteş-gûn derler. 
Bunun tabîʿatı [7] ʿârızî hârdur, turdukça sovur bârid ü ratb olur. Bunun dahı aʿlâsı 
yukarıda [8] zikr eyledigimiz gibi muʿtedil olursa nefʿi ve zararı ol su gibi olur. Ammâ 
beden tahammül [9] edecek kadar issi olursa ve hammâmda böyle suyla gusl olınsa 
balgamı latîf  [10] edüp derini arıdur ve kan çıbanı varısa nazca verür ve beden sovuk 
[11] oldıysa derlemege muʿîn olur, çok suhûnet verür, illâ gaşy ihdâs eder. [12] Ve gâyet 
issi olmagla dimâgun yaʿnî beyninün yübûseti tartîb edüp [13] miʿde rutûbetinden 
dühni fâsid eder ve nisyân tevellüd eder, ammâ zükâma ve inhidârı [14] olanlara çok 
zararı yokdur.

Mâʾ-i mâlih: Tuzlu sudur. Fârisîde âb-ı [15] nemekî derler. Eger eşme suyı yaʿnî 
Hüdâyî tuzlu su ise ana içme suyı derler, [16] halk ana ʿaceb mübtelâdur. Gerçi ishâli 
vardur ve bagırsakları arıdur ve gâhî [17] namâz-bûr sogulcanını çıkarur ammâ 
ziyâde harâreti vardur, cigere ʿazîm harâret [18] verür ve ıztırâb verür. Eger tuzı 
tatlu suya katup murâd tuzlu su [19] ise bunun kuvveti Diskûrîdûs kavli üzere yine 
tuz gibidür. [20] Ve bu makûle su deryâ suyına kâʾim-makâmdur, zîrâ tuzlu sunun 
muslihi oldur ki [21] merâreti gitmiş ola. Ammâ bu makûle sunun tabîʿatı hâr u 
yâbisdür, müsahhindür [22] ve müceffifdür. Gerçi tabʿı ıtlâk eder ammâ çok idmân 
eyleseler kendüye tabîʿat [23] olur da yine tabʿı imsâk eder. Eger bu suyla istihmâm 
olınsa cerebe ve hıkkeye [24] ve demregüye ve fâlice ve hadra ve emcek yaralarına 
nâfiʿdür. Eger bundan içseler ʿataş [25] getürür ve hıkke îrâs eder, illâ tâze süd içmek 
yâhûd galîz şarâb ve istihmâm [435b] [1] ıslâh eder.

Mâʾü’l-bahr: Deniz suyıdur. Fârisîde âb-ı deryâ derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür, 
[2] baʿzılar üçünci derece âhirinde demişler. Miʿdeye yaramazdur, içi ishâl eder 
ammâ balgamı [3] çıkarur. Eger gövdeye dürtseler veyâ deryâya girseler bedeni 
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kızardur, deride olan [4] balgamı tahlîl eder, sinirler zahmetine ve sovukdan yarılan 
yerlere ki çıban olmaya, fâʾide [5] eder. Eger hukne eyleseler İbni Baytâr kavli üzere 
içi kezâlik kızardur ve iç agrısına [6] fâʾide eder, uyuza ve giciyige ve demregüye 
ve emcek şişlerine fâʾide eder. Eger bez ile [7] yaku gibi edüp deri altında irkilen 
kanlara ursalar tagıda. Eger cânavar sokdugı [8] kişi içine girse müfîddür. Eger 
buhârı olan ve dimâgınun süddesi olan [9] ve başı agrıyan ve kulagı geç işiden 
kişiler bu suyla istinşâk eyleseler müfîddür. [10] Ve eger tatlu suya karışdurup içseler 
içi iʿtidâlle ishâl ede ve üzerine [11] tavuk suyı içüreler ki ıztırâbın giderür. Eger 
bu suda otursalar efʿâ ve sâʾir hevâmm [12] ısırdugına dahı fâʾide eder. Eger deniz 
suyını çok içseler ıztırâb verür ve ʿataş [13] getürür, illâ ʿavrat südi ve yaglu şeyler 
içüreler ki ıslâh eder.

Mâʾ-i keder: Bulanık [14] sudur. Fârisîde âb-ı tîre derler. Bögreklerde ve mesânelar-
de taşlar ihdâs eder, [15] üstine yaglu nesneler ve helvâlar yiyeler. Ve ishâl olanlara 
fâʾide eder derler [16] ammâ baʿîddür. Bulanık suyın zararın ıslâh eden şarâb ve latîf 
otlardur ve [17] sarmısak ve pırasa ve sogan ve harnûb şarâbı ve mersîn yemişi ve 
zuʿrûrdur. [18] Ve eger bulanık su içine zerdâlû çekirdegi veyâhûd bâdem dögüp 
bıraksalar bulanıklıgı [19] gider, sâfî olur.

Mâʾ-i ziftî ve kibrît ve Mâʾü’l-kâr ve Mâʾü’n-nukatâ : Ilıca suyıdur. Bunlara 
[20] ugrayan su elbette issi olup taşra çıkar, ana ılıca derler. Bu makûle su bedeni [21] 
arıdur ve demregüye ve behaka ve deri soyıldugına ve beneklere ve uyuza ve eski 
çıbanlara [22] ve mafsallara ve şişine ve katılıgına ve talaka ve cigere ve rahme ve iç 
ve diz ve topuk [23] agrılarına ve sinir büzildügine ve süstligine ve sinirlere ve sovuk 
sinir agrısına [24] ve istiskâya ve yaralara fâʾide eder. Eger bu suyı içseler isitmeler 
hâdis olur, [25] üstine ekşi yemişler rubbı yiyeler, ıslâh eder demişlerdür.

Mâʾ-i şebî: Şeb suyıdur. [436a] [1] Fârisîde âb-ı zâg derler. Bu su şâb alındugı yer-
den akar, bunı içmezler, taşra [2] tılâ ederler. Minhâc dahı içdüklerine rızâ vermez 
ammâ İbni Baytâr kavli üzere şeb suyı [3] ishâli kabz eder. Ammâ aʿzâyı süst eder, 
mesâmmı tutar, südde eyler, eti kurıdur, [4] âvâza ve nefese zarar eder, bunı ʿasel 
yâ mâʾ-i ʿasel yâ şîrûgan ıslâh eder. Ammâ miʿde [5] tayıncaklıgın giderür, çok hayz 
akdugına ve kan tükürenlere fâʾide eder ve oglan [6] düşürmegi ve kusmagı menʿ 
eder ve bevâsîr kanı akdugına ve çıbanlara fâʾide eder. [7]

Mâʾü’z-zâc: Zâc-ı kıbrusî suyıdur. Fârisîde dahı âb-ı zâc derler. Türkî zâc suyı 
[8] dahı derler. İçmek câʾiz degildür. Eger nice gün içseler ʿusr-ı bevl eyleye, agzı 
kokuda ve kanı [9] ifsâd eder. Sag adamlar bunı içmeyeler, meger baʿzı ʿillet içün 
tecribe olınmış ola.

Mâʾ-i [10] natrûn: Bûrak-ı ermenî suyıdur ki Fârisîde âb-ı bûre derler ki natrûn 
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maʿdeninden [11] akar. Tabʿı sürer. Nun bâbında natrûn ve be bâbında bûrakda zikr 
olınmışdur.

Mâʾü’z-zîbak: [12] Çive yaʿnî zîve suyıdur. Fârisîde âb-ı sîmâb derler. Zîbak maʿde-
ninden akar. [13] Bunı içmek olmaz, uyuz kişiler ve kehlelüler gusl eyleseler hıkkesini 
giderür.

Mâʾ-i [14] nuhâs: Bakır maʿdeninden akan sudur. Fârisîde âb-ı mis derler. Agızda 
ve kulaga [15] ve talaka ve miʿdeye ve rutûbât-ı bedene ve fesâd mizâca nâfiʿdür 
ammâ çok içseler [16] ʿ usr-ı bevl ihdâs eder ve bagırsaga ziyân eder, müşkil kûlunclar 
eder. İllâ öyken çıbanlar(ın)a [17] ve bevâsîre dahı fâʾide eder. Sag mizâclular bunı 
degme hâlle içmeyeler.

Mâʾü’l-hadîd: Demür maʿdeni [18] suyıdur. Fârisîde âb-ı âhen derler. Miʿdeyi kavî 
eder, talakı giderür, cimâʿı ziyâde ve zekeri [19] muhkem eder ve bahâdır eder, ha-
fakâna fâʾide eder ve beniz gâyet solsa, kül gibi olsa [20] gül gibi eder, güzellendürür 
ve çok derleyenlere fâʾide eder ve başı yusalar kılları [21] muhkem eder. Eger issi 
demür ile suyı sögündürseler latîfdür, kan tükürenleri giderür, rebv makûle. [22] 
Demür suyına deûs derler. Dal bâbında dûs deyü zikr olınmışdur.

Mâʾü’l-âbâr: Kurşun [23] suyıdur. Fârisîde âb-ı surb derler. Kûlunc eyler, sidügi 
kabz eder. Gerekdür ki [24] içi ve sidügi yüridür nesneler yiyeler, meselâ müshil ve 
müdirr devâlar ola. Ammâ tılâlarda [25] meselâ bedende olanlara cümle âsâra tılâ 
olınsa müfîddür.

Mâʾü’z-zeheb: Altun maʾdeninden [436b] [1] çıkan sudur. Fârisîde âb-ı zer der-
ler. Hafakâna, yalınuzlık seven kişilere ve mâlîhûlyâya [2] ve sevdâlara fâʾide eder, 
ziyâde nâfiʿdür.

Mâʾü’-l-fızza: Gümüş maʿdeninden çıkan sudur. [3] Fârisîde âb-ı nukre derler. 
Hafakâna fâʾide eder. Tabîʿatı iʿtidâlle bârid ve müceffifdür. İçi [4] sürer derler, ishâl 
ile açar, ahlâtı latîf  eder ammâ ishâl ziyâdeliginden [5] kanı ifsâd eder. Ammâ keçi 
boynuzı ile ʿunnâb katup içseler zararı defʿ ola. [6] Bir nevʿ gümüş suyı dahı vardur, 
halk arasında gümüş suyı deyü meşhûrdur ve tîz-âb [7] dahı derler, yaramaz ve 
muhrikdür ve kâtildür. Bu sudur kıyâs olınmaya.

Mâʾ-i vemlih: Bu su [8] terkîbdür, bişürürler. İsmine mâʾ-i vemlih derler. Et ve 
pirinc ile bişürürler. Tabîʿatı ve fiʿli [9] isfîdâc gibi olur. Sanʿatı mahallinden görile.

Mâʾ-i besîl min ʿîdânü’l-kerm: Asma [10] dallarınun suyıdur. Cerebe nâfiʿdür, 
mesâne ve bögrek taşlarını kırar. Diskûrîdûs [11] kavli üzere kerrâtla içeler, bu ʿillet-
lere müfîddür.

Mâʾü’ş-şaʿîr: Arpa suyıdur. Fârisîde [12] cev-âb derler, Rûmîler kıritârû nerô der-
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ler, Süryânîler mâʾ askâra1930 ve Berberîler emân [13] sûmer1931 derler ve Lâtînler 
akuva vecres ve cümle Efrencîler akuva de orûce derler ve ʿİbrîler [14] mâyim seʾûrâ 
derler. Eyle olsa arpa suyınun kuvveti ve nefʿi ve fiʿli arpa keşegi gibidür [15] ki arpa 
cüllâbı dedükleridür. Fârisîde şîr-i cev derler. Arpa keşegi ise kef  [16] bâbında zikr 
olınmışdur. Ammâ arpa suyınun aʿlâsı böyle olur ki peygamber arpası [17] dedükleri 
bugdaya benzer kabuksız arpayı alup, eger bulınmaz ise yeni pâk arpayı [18] alup taş 
ve topragın pâk edeler, zîrâ taş ve toprak bunun suyını [19] bulanık eder ve tabîʿatın-
dan çıkarur. Ve arpayı pâk eyledüklerinden sonra pirinc yur gibi [20] yuyup andan 
vâfir su koyup kaynadalar ve her-bâr suyı tahrîk edeler ki [21] tamâm arpanun nefʿi 
suya çıka, andan süzüp ve sovudup hastaya ve saglara [22] dahı vereler. Tabîʿatı mü-
berrid ve mülattıfdur. Ve harâreti keser ve ahlâtun hiddetini keser ve bevli [23] idrâr 
eder ve hiddetlü hummâlara nâfiʿdür. Eger hummâ-yı balgamiyye ise kerefs ve 
râziyâne suyıyla [24] içüreler ve issi cigere dahı müfîddür zîrâ bundan muʿtedil kan 
tevellüd eder ve ʿataşı [25] sâkin eder, cilâsı dahı vardur. Ve sürʿat-i nüfûzı olmagla 
aʿzâya tez girer ve miʿdeden [437a] [1] ve bagırsakdan tez çıkar ve yanmış ahlâtı 
istifrâg etdürür ammâ ahşâ-yı bârideye ve [2] miʿdeye zararı vardur, illâ gülengübîn 
ıslâh eder. Eger arpanun kabugın aşlık bugday [3] gibi dögüp çıkarurlarsa suyı dahı 
aʿlâ olur ve bugday suyından dahı râziyâne [4] tohmı ile bişürseler südi ve bevli yü-
ridür ammâ harâretlü hastalara vermezler. Ve arpayı ırmak [5] yengeciyle ve buyan 
kökiyle bişürüp yedürseler öksürüge ve gögüsden akan kana [6] ve sel zahmetine 
fâʾide eder ve miʿdeyi arıdur.

Mâʾü’l-cübn: Peynir suyıdur Türkî; çiroz [7] Türkî; sûrûtka Türkî ve Bôsna; süd 
çürügi Türkî; âb-ı penîr Fârisî; siyârô Lâtîn; [8] suvârô İspânya; merhalâv1932 ʿİbrî; 
memîz kavl-i Şeyh Dâvud. Penîr suyınun aʿlâsı [9] tâzesinden ve kızıl keçi südinden 
alınup ve ol keçi evde beslenmekden çoban elinde [10] beslenmek yegdür ammâ 
baʿzı zamânda evde beslerler ki maraz sâhiblerinün ʿilletine göre [11] ol keçiye gıdâ 
verürler ki ol keçinün südine bu gıdâlardan nefʿ teʾsîr ede ve maraz [12] sâhiblerine 
nâfiʿ ola ve evde beslenmek lâzım gelürse eger arpa unı ve kâsnî [13] mârûlı ve hıyâr 
ve râziyâne yedürüp südin alalar, iki rıtl bugday ile südi [14] tencereye koyup nerm 
âteş ile süd kaynaya ve kaynarken tencere agzına süd kabarup [15] çıkarsa üzerine 
kırk dirhem sirkencübîn-i sükkerî ve sirke dökeler, süd kesilüp [16] penîri cemʿ ola. 
Ve bir nevʿi dahı olur encîr dalıyla südi âteşde karışduralar, her [17] toksan dirhem 
süde on sekiz dirhem sirkencübîn ve bir dirhem sirke koyalar, kesile [18] ve agzın 
kapayup âteşden indüreler ki tâ penîrden su ayrıla. Ve baʿzılar limônla keserler, 

1930 N. اصقارا
1931 N. امان ثومر
1932 N. مرحالو 

874 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



[19] bu takdîrce suyın alup toksan dirhemin içeler. Evvel nefʿi oldur ki kelefe ve 
cerebe [20] içüreler ve tılâ dahı edeler ve bu su gâyet müshil-i safrâdur ve yerakâna 
nâfiʿdür, eftîmûnla [21] içseler yanmış sevdâyı ishâl eder ve ciger harâretin ve safrâ 
hiddetin sâkin eder. Ve [22] bunun fazîleti bahâr eyyâmında veyâhûd güz eyyâmında 
içürmekdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti [23] oldur ki günde üç defʿa içmek gerekdür 
ammâ arasında ikişer sâʿat fâsıla vereler, [24] gerü içüp günde üç defʿa tamâm ola. 
Ve penîr suyını süzüp aldukdan sonra baʿzılar [25] gerü âteşe koyup kefin alurlar 
dahı münâsibdür. Baʿzılar içine birez südcegiz katarlar [437b] [1] imiş, ol takdîrce 
aʿlâ olur. Mâlîhûlyâya ve sarʿa ve çıbanlu uyuza ve dâʾü’l-fîle [2] ve yenür başa fâʾide 
eder ve çıgıda ve göz kapagına ve göz şişlerine fâʾide eder. Eger içine [3] azacık tuz 
veyâhûd deniz suyı katarlarsa ishâli ziyâde ola ve kavuk çıbanlarına [4] ve istiskâya 
ve eski isitmelere fâʾide eder ve göze ve kapagına ve göz mâddelerine ve şakîka [5] 
agrısına ve eski fâsid çıbanlara dahı fâʾide eder. Bu ʿilletlere eftîmûn veyâhûd hâşâ 
ile [6] içeler.

Mâʾü’l-lahm: Et suyıdur. Fârisîde âb-ı gûşt derler. Aʿlâsı genç koyun [7] veyâ bir 
yıllık toklı ola. İnbîhden suyın çıkaralar yaʿnî taktîr edeler yaʿnî ʿarak gibi [8] çı-
karurlar. Zaʿf-ı dile ve yürek oynamasına nâfiʿdür. Bu su hiddetlüce ve ʿarak gibi 
kuvvetlücedür [9] ve kalbe kuvvet verür ve bedene nâfiʿdür.

Mâʾ-i nûn: Tuzlu balık suyıdur. Fârisîde vespîc [10] derler ve âb-ı mâhî-yi nemekûn 
dahı derler ve ammâ nûn dahı derler ve Rûmîler pisârû nerô derler, [11] cümle 
Efrencîler akuva salâte de pişî derler. Bunun fiʿli mürrî dedükleri ekşi su gibidür 
ammâ [12] mürrü’ş-şaʿr dedükleri arpa mürrîsinden harâreti ve yübûseti azdur. Eger 
bunı İhtiyârât [13] kavli üzere hukne eyleseler ʿ ırku’n-nisâya ve yan başı agrılarına ve 
bagırsak çıbanlarına [14] fâʾide eder.

Mâʾ-i mûmiyâsûs: Baʿzı terkîbden ederler bir sudur. Şeyh Dâvud tafsîl [15] etmişdür.

Mâʾ-i muʿaşşer: Bunı dahı baʿzı terkîbden ederler bir sudur. Şeyh Dâvud tafsîl 
[16] etmişdür.

Mâʾü’n-nukatatü’l-hârika: Bunı dahı baʿzı terkîbden ederler bir sudur. Şeyh [17] 
Dâvud tafsîl etmişdür.

Mâʾü’l-haşhâş: Köknâr suyı derler bir sudur. Meselâ haşhâşun [18] başınun kabu-
gını su ile kaynadup ve sovudup keyf  yerine içerler. ʿ Âdetce efyûn [19] ve berş ve sâʾir 
keyiflü maʿcûnlar ve otlar gibi keyfi vardur. Bunun tabîʿatı hı bâbında haşhâşlarda 
[20] tahrîr olındukdan sonra zikr olınmışdur. Nihâyet işbu köknârun bir hâli vardur 
ki [21] eger yaz faslında köknâr içseler bedeni ve tabʿı tebrîd eder ve eger kış eyyâmın-
da içseler [22] bedeni ve tabʿı teshîn eder yaʿnî kızdurur. Ve suyla kaynadsalar suyı ve 
keyfi galîz olur. [23] Eger rakîk etmek murâd eyleseler haşhâş başını hurd edüp sovuk 
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su ile ovalayup [24] andan sâf  edüp içeler, keyfi dahı ana göre rakîk olur. Ve keyfi eger 
iʿtidâl [25] üzere murâd eyleseler haşhâş başını hurd edüp sovuk suyla ov[up] andan 
[438a] sâf  edüp içeler, keyfi dahı ana göredür. Ve ehl-i keyf  olanlar ekser bunun 
keyfinden [2] sefâ ederler, berş ve efyûn keyfine muʿîn olur derler. ʿAcem içinde kök-
nâra gâyet mukayyedlerdür. [3] Lâkin yübûseti berş ve birez bîh yübûseti kadar var-
dur, belki dahı ziyâdedür. Ve tiryâkîler [4] efyûndan kesilmek murâd eyleseler cümle 
buna müteʿallik bedellerden köknâr yegdür. İşbu kitâb-ı [5] müfredât ʿavn-i Bârî ile 
itmâma yetişüp emrâz u ʿ ilele müteʿallik kitâba mübâşeret [6] olındukda tiryâkîlerden 
keyf  nice katʿ olur ve usûli nicedür tafsîl üzere beyân [7] ederüz.

Mâʾü’l-cumh: Cumh derler bir balıgun içinde ur gibi bir kîse içinde olur bir 
kara sudur. [8] Fârisîde âb-ı kumh ve âb-ı mâhî-yi kumh dahı derler. Sâhib-i Câmiʿ 
ve İhtiyârât bu su [9] Hind’den gelür, Çîn deryâsında olur bir balıkdur, ol balıgı ol 
deryâda baʿzılar [10] çuvaldız gibi bir demür ile ururlar, fi’l-hâl yine yarası dürüst 
olur derler, bu sunun [11]hâssiyyetin(den)dür derler. İbni Baytâr kavli üzere bunun 
mikdâr-ı şerbeti iki çekirdekdür, [12] İhtiyârât kavli üzere iki miskâldür. Eger bir 
kimesnenün aʿzâsı kesilse yâ kemügi kırılsa [13] bu suyı dişlere tokundurmadın yaʿnî 
bir mâsûrâ ile bogaza aktarup içeler [14] fi’l-hâl hoş ola. Ammâ ol aʿzâyı evvelki gibi 
yerine kodukdan sonra içüreler ki aʿzâ her [15] kanda bulınursa hemân ol mahalde 
hoş olur biter ve hemân içdügi gibi müşâhede [16] eder ki ol şikest olan aʿzâya bu su 
varup girer ve kemüklerde ve aʿzâlarda [17] karınca gezer gibi sâhibi hiss eder.

Mâʾü’l-ʿasel: Bal suyıdur ammâ halk mâyelü bir bal suyı [18] ederler, ol degil-
dür. Bunı etibbâ ʿaceb çok husûsa bile içürmege yazmışlardur. Fârisîde [19] buna 
mâʾü’l-ʿasel ve âb-ı gülengübîn dahı derler. Rûmîler melû nerô ve cümle Efrencîler 
akuva kûne1933 [20] de melî derler. Tabîʿatı hârdur. Sovuk miʿdeye kuvvet verür ve iş-
tihâ getürür, bevli yüridür, [21] sovuk marazlara nâfiʿdür. Ve eger ʿavratlar hamli var 
mıdur, yok mıdur maʿlûm olmasa bunı içüreler. [22] Eger göbeginden kuruldı peydâ 
olursa hamli vardur, eger kuruldı olmazsa hamli yokdur. [23] Ammâ ashâb-ı merâre 
ve harâretlü şişleri olanlara vermeyeler, zararı vardur. Bârî üstine [24] ekşi yemişler 
rubbı vereler, ıslâh eder. Mâʾü’l-ʿasel müshildür ammâ eger hılt müsâdif  olsa ki [25] 
defʿine istiʿdâd ola, tabʿı imsâk eder. Ve gıdâsınun bedene aʿlâ nüfûzı vardur. Bunun 
[438b] [1] İbni Baytâr kavli öyken şişlerine ve öksürüge fâʾidesi vardur. Ve zehirlü 
[2] ot içenlere ki kusdurmak lâzım gele, bunı zeyt yagıyla karışdurup [3] içüreler. Ve 
mâʾü’l-ʿaselün terkîbi oldur ki yüz dirhem ʿasele iki yüz dirhem su katalar, [4] âteşe 
koyup üçde biri yâhûd üçde ikisi gidince kaynaya ve baʿzılar güneşde [5] ederler, 
zamânına göre yazın güneşde kış güninde âteşde edeler. Nefʿi ziyâdedür [6]
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Mâʾü’l-usûl: Kökleri suyı derler ve usûl-i erbaʿa suyı demekle meşhûrdur. Fârisîde 
[7] dahı mâʾ-i usûl ve âb-ı bih derler. Talak ve ciger süddelerin açar. Her otuz dir-
hem [8] kadar tatlu bâdem yagıyla içüreler. Sanʿatı mahallinde görile.

Mâʾü’n-nukûʿ: Yaʿnî ıslanmış terkîbe [9] derler. Ve ʿunnâb ve kurı üzüm ve sâʾir 
edviye-i nâfiʿ ile ısladurlar, içerler. [10] Hummâ- yı muhrikaya ve ciger harâretine 
nâfiʿdür ve safrâ ishâl eder. Sanʿatı mahallinden görile. [11]

Mâʾü’l-hummus: Nohûd suyıdur ve nohûd-âb dahı derler. Ammâ terkîb ile dahı 
ederler, yalınuz [12] nohûd degildür. Tabîʿatı hâr u ratbdur. Fâlice nâfiʿdür, menîyi 
ve südi arturur, hayzı ve bevli [13] yüridür ve cenîni dahı çıkarur ammâ safrâya ve 
mesâneye zarar eder, illâ sekbinâc aşı ıslâh (eder). [14] Sanʿatı mahallinde görile.

Mâʾü’l-hısrım: Koruk suyıdur. Fârisîde âb-ı gûre derler. [15] Aʿlâsı yedi veren ko-
rugından ola. Dögüp ve süzüp güneşe koyalar, [16] ammâ sırça kap veyâ sırlu kaba 
koyalar ki gâyet kuvvetlüdür, üzerine naʿne koyalar, [17] agzın naʿne ile berkidicek 
dahı aʿlâ olur. Tabîʿatı üçünci derecede bâriddür [18] ve yübûseti dahı vardur. Safrâvî 
mizâca nâfiʿdür, husûsan gece ile ayaza koyalar [19] ve içdüklerinde kusdurur ve eger 
kusdurmazsa dahı gerü safrâyı keser. Ammâ gögse [20] ve sinire zarar eder, illâ tatlu 
ve yaglu şeyʾler ıslâh eder. Sanʿatı mahallinden görile. [21]

Mâʾ-i verd: Gül suyıdur. Fârisîde gülâb ve cümle Efrencîler akuva rôzû ve Rûmî-
ler [22] rôdvâstamô derler. Sanʿatı maʿrûf  bir nesnedür. Aʿlâsı keskin kuvvetlü ve 
tuʿmı [23] acırak ola. Tabîʿatı bâriddür ammâ baʿzılar hâr demişler, ammâ bu iki 
kavl dahı Câlînûs’un [24] kavlidür derler. Baʿzılar evvel derecede bârid ve baʿzılar 
rutûbet ve yübûsetde muʿtedil [25] dediler ammâ rutûbete mâʾil dediler. Dimâgı kavî 
eder ve issi baş agrısıyçün içseler [439a] ve sürseler zâʾil eder. Kalbe ve miʿdeye 
kuvvet verür, hem içeler ve hem koklayalar ve hem [2] miʿde üzerine bez ısladup 
koyalar. Ve diş ve azı dişini ve etlerini dahı muhkem eder [3] ve göz agrıları envâʿına 
hod gâyet nâfiʿdür, harâretin giderür. Eger gül suyı içseler [4] gaşy ve kan tükürmegi 
giderür, issi hafakâna nâfiʿdür. Ve mukavvî-yi bedendür, zîrâ bunun râyihası [5] ve 
kabzı vardur yaʿnî onılducıdur, ol ecilden cisme ve bedene muvâfıkdur. Eger başa 
[6] dökseler humârı tahlîl ve sudâʿı teskîn eder. Eger çok içseler sakal agardur derler. 
İbni [7] Baytâr kavli üzere nefese ferah verür. Eger tâzesin on dirhem içseler müshil-
dür, [8] on defʿa icâbet ede.

Mâʾü’l-kıdâh: Tûrunc çiçegi suyıdur. Mâʾ-i zehr deyü henüz zikr [9]olınur.

Mâʾü’l-lîmû: Limôn suyıdur. Fârisîde âb-ı limôn derler. Aʿlâsı kabugın soyup [10] 
andan sıkup suyı alına. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Safrâyı koparur ve ʿataşı teskîn 
[11] eder, taʿâm iştihâsın getürür, miʿdeye kuvvet verür ammâ gögse zarar eder, illâ 
şeker [12] veyâ cüllâb ıslâh eder.
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Mâʾü’z-zehr: Çiçek suyıdur ki tûrunc çiçeginün suyıdur. [13] Bakır kab içinde kuv-
veti üç yıl bâkîdür ve sırça içinde kuvveti altı ay bâkîdür. Şeyh [14] Dâvud kavli üzere 
buna havâ zarar eder, kuvvetin ve râyihasın alur ammâ gül suyı karışdursalar [15] 
ıslâh eder. Bunun tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Zaʿf-ı dimâga ve süded-i 
misfâta [16] ve nezelâta ve riyâh-ı galîzeye ki kûlunc ve mags gibilere nâfiʿdür. Ve 
bâhı kavî etmek ve hafakânı [17] gidermekde ve tefrîhde sögüd suyından yegdür 
ve hayırludur, husûsan içinde ʿanber hall olmış ola. [18] Ve eger ʿavrat bunı sûf  ile 
götürse rahmi pâk eder, buna husûsda bedel ve nazîr [19] olmaz. Eger at südi ka-
rışdurup götürseler yüklü olalar, Şeyh Dâvud’un mücerrebidür. [20] Eger şeker ile 
ve dört mercân ile yedi gün içseler talakı katʿ eder, bu dahı Şeyh [21] Dâvud’un 
mücerrebidür. Ve ʿavratlar memesine dahı nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti yedi 
dirhemdür. [22] Ziyâdesi cigere zarar eder, illâ zebîb ıslâh eder. Eger kerefs suyıyla 
karışdurup [23] içseler taşları kırar. Ve Mâlâ Yesiʿ kavli üzere sudâʿ-ı bârideye ve 
küzâza ve sâʾir [24] ibrideye ve sovuk hafakâna nâfiʿdür ve miʿdeye kuvvet verür ve 
ʿadalelerde olan teşennüci [25] dahı giderür ve seherî içseler ishâl eder.

Mâʾ-i bîtâʿ : Sülük çıkaran derler bir sudur. [439b] [1] Terkîbdür. Bunlardan sonra 
mâʾ-i bertâʿ deyü zikr olınur.

Mâʾü’l-hılâf: Belhî sögüd çiçeginden [2] gül suyı gibi su çıkarurlar. Mâlâ Yesiʿ kavli 
üzere tabîʿatı iʿtidâlle hâr u ratbdur, baʿzılar [3] bârid dediler. Kalbe kuvvet verür 
ve hafakâna dahı bunun gibilere nâfidür ve bâhı arturur [4] ve issi ve sovuk baş 
agrılarına dahı müfîddür. Bunun ferahı ve letâfeti belki gül suyından [5] yegdür. Ve 
buna gâhî misk halt ederler ve hoş kokulu sâʾir nesneler katarlar, gâyet [6] latîf  olur. 
Ve bunun yagın dahı alurlar. Dal bâbında dühnü’l-hılâf  deyü zikr [7] olınmışdur. Ve 
nevʿ-i sögüde Belhî sögüd derler, be bâbında behrâmec deyü tafsîl olınmışdur. [8]

Mâʾü’l-karâtîn: Mâʾü’l-ʿasel deyü zikr olındı. Ve baʿzılar buna inûmâlî şarâbı 
gibidür derler [9] ki Fârisîde handanîkûn derler. Ve Minhâc, şarâb veyâ müselles 
veyâ ʿasel ki issi [10] otlar ile ola, karâtîn deyü o makûlelere dahı derler der. Sâhib-i 
Câmiʿ kavli üzere [11] bal suyıdur ki mâʾü’l-ʿasel deyü zikr olınmışdur.

Mâʾü’l-bukûl: Baʿzı hindibâ ve it [12] üzümi suyıyla terkîb edüp bişürürler. Ciger 
ve talak ve miʿde süddelerin açar. [13] Sanʿatı mahallinden görile.

Mâʾü’l-hıyâr: Uzun hıyâr suyıdur. Fârisîde âb-ı kıssâ derler. [14] Eger tatlu hıyâr 
suyını içseler safrâyı ishâl eder ve gögsi yumşadur. Gerekdür ki altmış [15] dirhem 
hıyâr suyına on dirhem şeker katalar. Sıtma ʿalâmetin ve susuzlıgın giderür, [16] içi 
ishâl eder.

Mâʾü’r-remâd: Kül suyıdur. Fârisîde âb-ı hâkister derler. Eger çıbanları [17] bu 
suyla yusalar eski etlerin giderüp yeni et bitüre. Eger hukne eyleseler bagırsak [18] 
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çıbanlarına ve eskiden akan yaşlarına fâʾide ede ve cerâhati bitüre. Eger on sekiz 
[19] dirhemin azacık zeyt ile içseler İbni Baytâr kavli üzere içinde kan tondugını 
[20] giderür ve eger yüksek yerden düşenlere içürseler hoş eder. Eger on sekiz [21] 
dirhemin yalınuz içeler eski ishâli keser ve bagırsak çıbanlarına kezâlik nefʿ verür. 
Ve eger [22] zeyt ile gövdeye sürseler derlede, sinir ve felc ʿilletlerine fâʾide ede ve 
agulu [23] cânavarlar dahı sokdugına nefʿ vere.

Mâʾü’l-hadîd: Demür sögündürdükleri sudur. Deûs [24] deyü dal bâbında zikr 
olınmışdur.

Mâhestân: Sin bâbında sâdec-i hindî deyü [25] zikr olınmışdur.

Mâr-çûbe: Mâr-giyâ dahı derler. He bâbında helyûn deyü zikr olınur.

Mârûn: [440a] [1] Henüz marmâhûr deyü Huneyn kavli üzere zikr olınur.

Mâlî: Yûnân ve Afrîkî ve birkaç [2] lisân üzere ʿasele derler. ʿAyın bâbında ʿasel 
deyü zikr olınmışdur.

Mâlisûfulun: Bâdrenbûye[3] deyü be bâbında zikr olınmışdur.

Mâddetü’l-ferah: Mâddetü’l-ferah maʿcûnı birkaç nevʿ olur ammâ müferrih 
[4] nevʿi vardur, mâdddetü’l- ferah cedvârı derler. Bundan sonra mâddetü’l-ferah 
deyü zikr olınup[5] ve sanʿatlar mürekkebâta havâle olınur.

Mâr-mâhîc: Yılan balıgıdur. Fârisîde mâr-mâhî [6] derler. Kurusı gâyet sakîldür 
ammâ tâzesi dahı yaglu olmagla sıkleti vardur. Kurusını [7] ve tuzlusını bir gün 
ve bir gece kepek içinde ısladup ve su içinde kaynadup [8] tuzını gidereler, andan 
kebâb edeler. Defne yapragını şişe yaʿnî sügüye bile [9] sancalar ve tâzesine dahı 
defne yapragı kosalar latîf  ve müsahhin olur. Ve bu yılan [10] sâʾir balıkdan yaglu ve 
sakîldür. Her ne kadar büyük olsa ol kadar sakîldür, küçügi [11] hafîf  ve mukavvîdür.

Mâtûniyûn: Kına dedükleri samgun agacıdur. Kaf  bâbında zikr [olındı]. [12]

Mârun: Yarpuz nevʿindendür. Merv deyü ve marmâhûr deyü henüz iki defʿa zikr 
olınur.

Mâhiterec: [13] Balık südlügenidür. Mâhî-zehrec deyü işbu bâbda zikr olınur.

Mâʾ-i bertâʿ: Bir devâdur. [14] Ehl-i Mısr katında maʿrûfdur ve İbni Baytâr dahı 
yazmışdur ammâ Şeyh Dâvud kavli üzere [15] bu su Mısır Bîmârhânesi’nde bulınur 
derler. Bundan yarım dirhem içseler bogaza yapışmış [16] sülügi düşürür. Bu sunun 
tabîʿatı dördünci derecede hâr u yâbisdür. Balgamı [17] koparur ve diken ve kılçık 
gibilere ve isfîdâc gibilere nâfiʿdür. Ve miʿde kurûhını giderür [18] ve kel başa ve 
hıkkeye ve cerebe tılâ olınsa zâʾil eder. Bu sanʿatı Şeyh Dâvud kavli üzere [19] budur 
ki nân-hâh ve dârçînî bir cüzʾ, mıknâtîs ve lûlû yarım cüzʾ, nûşâdır rubʿ cüzʾ [20] sahk 
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edüp on kendü kadar musaʿad sirke içürüp taktîr edeler, yine bir dahı taktîr [21] edüp 
üç defʿa taktîr oldukdan sonra saklayup mahallinde istiʿmâl olına. [22]

Mâʿiz: Keçi Türkî; büz Fârisî; mâgzâ Süryânî; emtân1934 Berberî; tarâgûnye Rûmî; 
kaçikî [23] Rûmî; egdât Lâtîn; hefre Efrencî. Keçinün tabîʿatı bârid ü yâbisdür. İssi 
gövdelülere [24] fâʾide eder ve tîz ve issi hastalıklara ve isitmelere fâʾide eder. Ve 
ırgadlara dahı fâʾide eder [25] yaʿnî iş işleyenlere ve sovuk mizâclulara sogan ve 
nohûd ve zeyt ve şalgam ve hevîc [440b] [1] ile kavurma edüp yiyeler ve üzerine 
hurmâ ve bâdem ve cevz-i hindî yeseler muvâfıkdur. Ve [2] oglak otı muʿtedildür 
ve keçinün yagı kâbızdur. Ve eger içi yagıyla kepek ve un bulamaç [3] edüp yeseler 
bagırsak çıbanlarına fâʾide eder ve eger teke içi yagını zaʿferân ve geyik [4] kıgı ile 
nıkrîse ursalar fâʾide eder. Ve eger nişâstadan ve pirincden bulamaç edüp [5] içi 
yagıyla bişürüp yeseler iç agrılarına ve bagırsak çıbanlarına fâʾide eder. Eger bokını 
[6] arpa unı ve sirke ile katı şişlere ve talak ve diz şişlerine ursalar fâʾide [7] ede. Eger 
bokını yaksalar dahı maʿkûldür, eger çıbanlara ve uyuza ve beden alacasına ursalar 
[8] müfîddür. Kulak ve bagır ve yagırın şişlerin üzerine ursalar tahlîl eder. Eger 
keçi bokını [9] göyünmiş şarâbla agulu cânavarlar sokdugına içürseler fâʾide eder 
ve yerakâna müfîddür, [10] hayz kanını dahı akıdur. Eger baʿzı muvâfık şerbetler ile 
içseler, husûsan tag [11] keçisi bokı ola, hayzı yüride ve öli oglanı çıkara. Eger kuru-
sını yumşak dögüp [12] günlük ile ʿavratlar götürse rahimden ve bedenden akan kanı 
keser. Eger göyündürüp [13] sirke veyâhûd sirkencübîn ile dâʾü’s-saʿlebe dürtseler 
gidere. Eger teke ve yabân keçisinün [14] ödin göze sürme eyleseler göz perdesin gi-
derür. Teke ödini dahı artık etleri [15] varısa giderür ve dâʾü’l-fîle dürtseler gidere ve 
agulu cânavar sokdugına dahı [16] müfîddür. Ve keçinün ve tiftik keçisinün kılların 
şın bâbında şaʿr deyü zikr [17] olınmışdır.

Mâlik: Su kuşıdur. Baʿzılar âdem sûretlüdür, belinden aşagası balıkdur [18] derler. 
Ve ana deniz mâliki dahı derler.

Mâlikü’l-hazîn: Ayakları ve burnı kızıl ve kendü ak balıkçıl [19] kuşıdur. ʿAcâyib-i 
Mahlûkât sâhibi kavli üzere Fârisîde bû-tîmâr derler, [20] turnaya benzer derler. 
Bunun ʿataşı gâyet ziyâdedür. Sudan havf  edüp [21] su içemez, susuzlıkdan helâk 
olur. Şeyh Dâvud kavli üzere tabîʿatı ikinci [22] derecede bârid ü yâbisdür. Ashâb-ı 
kedde ve riyâzete nâfiʿdür ve zaʿf-ı küllîye dahı müfîddür. [23] Ve bunun yagını gö-
türseler bevâsîri ve kanı tutar ve eger kanını hammâmda tılâ eyleseler [24] nevâzîli 
menʿ eder. Etinün hazmı güçdür, illâ tohûmlar ve bûrak ıslâh eder. Baʿzılar bâhı [25] 
tahrîk eder dediler.

Mân: Yapragı mâzeryûna benzer bir otdur. Bu emkinede müstaʿmel degildür. [441a] [1]

1934 N. امتان
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Mâr-gîvâ: Mâr-çûbe deyü zikr olunmuşdur. Hindîdür ve Şâm’da dahı bulınur. 
Yemişi funduk [2] gibi olur. Çok müstaʿmel degildür. Ammâ mâr-çûbe, mâr-sûye, 
helyûn kuvvetine derler. He bâbında [3]zikr olınur.

Mâsar silbe: Sarîmetü’l-cedy deyü sad bâbında zikr olındı.

Mâ-hasal: Teft-i [4] yezdî derler bir acı kökdür. Ekser Bursa’dan gelür. Ve derler ki 
berş maʿcûnınun cüzʾ-i [5] aʿzamıdur. Ve berşün makbûl ve mergûb olması evvelden 
bu köki berşe idhâl [6] edüp ve gayrılar bilmezler idi derler. Gâyet acı kökdür ve 
tecribede tabîʿatı üçünci derece [7] âhirinde ve belki dördünci derecede hâr u yâbis-
dür. Bunun mikdâr-ı şerbeti yarım nohûd [8] kadardan bütün nohûd kadar câʾizdür. 
Ve ziyâde yedürseler ziyâde hiddeti ve haderi vardur. [9] Ve tuʿmı nevʿan efyûna 
benzer. Yürek sancusına gâyet nâfiʿdür ve bedende hâdis olan [10] cereb ʿilletine 
sirke ile ısladup tılâ eyleseler müfîddür.

Mâst: Fârisî isimdür, [11] yogurtdur. Mâlâ Yesiʿ kavli üzere bunun envâʿı lâm bâbın-
da leben-i hâmız deyü [12] ve mahîz deyü ve dal bâbında dûg deyü zikr olınmışdur.

Metk: Tûrunc envâʿındandur. Ütrüc [13] deyü elif  bâbında zikr olınmışdur.

Mutenâniyâ: Temîmî kavli üzere istiskâya ʿilâc ederler [14] bir otdur. Lâtîn lisânı 
üzere metnâniyâ derler, Temîmî ve İbni Vahşiye kavli üzere [15] sâliyûn dahı derler. 
Kumlu yerlerde olur, deniz kenârlarında bulınur. İki karış baldırı [16] olur, yapragı 
übhül yapragına benzer, beyâz tohumları olur ve yapragı aralarında olur [17] ve katı 
köki olur ammâ köki menfaʿati yaramazdur. Yapragınun tabîʿatı üçünci derecede 
hâr u [18] yâbisdür. Yapragını sirke ile bişürürler ve kurudurlar ve tatlu bâdem yagıy-
la ve ʿasel ile [19] bir dirhemini yerler. Cümle sogulcanları ve namâz-bûr kurtlarını 
ve keymûs-ı mâʾîyi çıkarur. [20] Ve istiskâ olanlara beş dirhemini üzüm kurısı ile 
bişürseler sülüsi kalup [21] andan süzüp içine iki dirhem bâdem yagı ve bir kîrât 
samg-ı ʿarabî katup içürseler [22] hâm balgamı dahı çıkarur. Bu otı Temîmî’den 
gayrı müfredât ashâbı yazmamışlardur ammâ İbni [23] Baytâr mesnân-ı âher deyü 
se ile yazmışdur.

Mesnân: Yabân kettânıdur. Tohmına kirm-dâne derler, [24] zikr olınmışdur. Bu 
ot henüz zikr ve tahrîr olınan mesnânun bir nevʿidür derler ammâ [25] Lâtîn’ün 
musavver kitâblarında bu ota yabân kettânıdur demişler. İbni Baytâr kavli üzere 
[441b] [1] Diskûrîdûs bu ota Yûnânca tûmâlâ demiş ve ʿavâm buna fûrus ve dahı 
[2] kunârûn derler ve devâ kınîdus demişler ve baʿzılar arnevâs1935 ve ûtû lînûs1936 

1935 N. ارنواس
1936 N. اوطولينوس
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[3] demişler. Lînûsun maʿnâsı kettânî demekdür. Ve fi’l-cümle musavver kitâbda 
tasvîri vardur, [4] işbu hurûf  evvelinde olan rakamı görüp andan tasvîrin bulalar. 
Ve İhtiyârât [5] ve birkaç müfredât ashâbı bunun tohmını kirm-dâne dedükleridür 
der. Kef  bâbında kirm-dâneyi [6] ihtilâfı ile zikr eylemişüzdür. Vâkıʿda bu ot yabân 
kettânıdur. Kettân gibi biter, karaca [7] tohumları olur, mersîn gibidür ve çiçekleri 
akça olur ve tohmınun kabugı gâyet siyâh [8] olur. Ol yemişe kirm-dâne derler, 
üzüm dânesinün içine veyâhûd hamîr içine korlar da [9] yerler, zîrâ gâyet acıdur 
ammâ balgam ishâl eder. Ve yapragı mercimek suyıyla yeseler [10] kezâlik ishâl edüp 
ve başa buhârı çıkmaga komaz. İbni Baytâr yemişinden yigirmi [11] dâne yiyeler 
demiş ammâ bu devâyı çok yemek hatâdur, âdemi helâk eder. Eger zeyt ile [12] 
bişürüp demregüye ve uyuza ve baş çıbanlarına sürseler fâʾide eder.

Mesk: [13] Yabânîdür. Sûsen deyü sin bâbında zikr olınmışdur.

Müselles: Tâze şîreden bişürürler. [14] ʿArabda meyfuhtenc derler, Fârisîde 
mey-puhtenc derler, cümle Efrencîler vînô kôttô derler, Rûmîler [15] bôzû derler 
ve ipsîmô derler yaʿnî bişmiş demekdür. Altı desti şîrenün ikisi kaynar [16] ve dördi 
kalur, gerü iki desti dahı korlar üçi kalur. Ve içine issi otlar korlarsa [17] tabîʿatı gâyet 
issi olur. Yaz günleri mahrûrî mizâc kişiler içmeyeler, gâyet issidür, [18] içerlerse çok 
sovuk su koyalar. Ammâ kış günlerinde ve sovuk mizâclu kişilere [19] nefʿi vardur. 
Ve baʿzı devâları bununla dererler, her biri mahallinde yazıludur. Ve çalışalar ki [20] 
helâl müselles edeler, kitâbda yazdukları üzere edeler. Zîrâ bir hatîbe müselles sûʾâl 
[21] etdüm, kitâba baka baka kaynatmadum [deyü] yemîn eyledi. Baʿde konşıları 
dediler ki bizüm hatîb [22] efendi müselles kaynadukça eline bir cönk alup vâfir ga-
zeller ve ʿaşka müteʿallik beyitler [23] okur, anunçün kaynatdugı müselles yavuz olup 
âdemi ziyâde mey esritsün der ola [24] dediler. Hele bunun gibi olmaya. Terkîbâtda 
müsellesi bir hoşca aslı üzere zikr edevüz. [25] Sanʿatı mahallinden görile.

Misrûdatûs: Mesir. Maʿrûf  ve meşhûrdur ki bir mürekkeb devâdur. [442a] [1] 
Cümle otlarınun nefʿi sümûmâtda tecribe olanlardandur ve emrâz-ı muhtelife-
ye dahı nâfiʿdür. Kadîm [2] zamânda tiryâk olmayup tiryâk yerine bunı istiʿmâl 
ederlerdi. Ol zamânun [3] mülûkı Yûnânîlerden olup nâmına Rîtûs derler imiş. Ol 
zamânda hükemâsı [4] terkîb etdiler derler. Ve efʿâ etini Enderûmâhes nâm hekîm 
sonra katup ve baʿzı eczâsını [5] sonradan harâret ve yübûseti tebdîl ve taʿdîl olmak 
iktizâ edüp tebdîl [6] etmişlerdür. Birkaç dürlü nüsha vardur. Baʿzı mahalde bunun 
tiryâkından artık fâʾidesi [7] vardur, husâsan bâha ne kadar fâʾide ve nefʿi vardur. 
Ciger süddelerine, berk ve sulb marazlara [8] ve gögüs ve yürek rutûbetine ve içdeki 
akan kanlara ve ʿufûnetine ve ihtilâfına ve nefhe ve [9] miʿde agrısına ve bagırsagun 
artık ve eksik agrılarına, şehvet-i cimâʿa ve tahsîn-i [10] levne ve iştihâ-yı taʿâma 
ve mesâne taşların kırmaga ve ʿavratlar hamlin saklamaga ve göze [11] hiddet ve 
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rûşenâlıgına ve zarar-ı sümûmât defʿine ve zihni sâfî ve hıfz etdürüp [12] ve nisyân 
etdürmemege nâfiʿdür. Sanʿatı mürekkebâtda görile.

Mücennah: Fars vilâyetinde [13] hoş-nazar dedükleri riyâhîn nevʿindendür. Tabîʿa-
tı ikinci derecede Şerefe’d-dîn kavli üzere [14] bârid ü yâbisdür, baʿzılar ratb dediler 
ve kabzı dahı vardur. Akan kanları ve tabîʿatı [15] dahı tutar ve tâze yaraları ıslâh 
eder ve kurudur. Eger ʿusâresin kulaga [16] tamzursalar kulak kurtların öldürür ve 
yarasın onıldur ve kurudur. [17] Baʿzılar âlisen otı budur dediler. Elif  bâbında âlisen 
deyü zikr olındı.

Mecc: [18] Mürdümükdür. Mâş derler ammâ ʿAcem mâşına derler. Mim evvelinde 
zikr olınmışdur.

Mahrûs: [19] Kasnı agacınun kökidür ki agacına encüdân ve kökine aslü’l-encüdân 
derler. Elif  [20] bâbında zikr olınmışdur. Bunun kuvveti ve fiʿli kasnıdan azdur. Aʿlâsı 
beyâz ve [21] hafîf  olmakdur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür, baʿzılar ratb dediler. Hazma 
muʿîndür, [22] miʿde ve bagırsakları riyâhdan ve nefhden pâk eder yaʿnî riyâhı ve 
nefhi tahlîl eder. [23] Bunun mikdâr-ı şerbeti yarım miskâldür ammâ öykene muzır-
dır, illâ ʿasel ıslâh eder. [24]

Mahleb: Anduz habbıdur. Dört nevʿ olur. Çok ihtilâfı vardur. İhtiyârât [25] sö-
güd agacına benzer der, baʿzılar ûklâmûr bu agacun bir nevʿidür derler ammâ 
ûklâmûr [442b] [1] bundan büyük olur derler. Bunun habbı vardur. Hâ bâbında 
habbü’l-mahleb deyü zikr [2] olındı.

Mahleb: ʿArabîdür. Anduz Türkî; andus agacı Türkî; nîvend-i meryem Fârisî; 
mahlebâ [3] Süryânî; gînâvus Rûmî; kafnâtûn Yûnânî. Bu agacun hakkına ûk-
lâmûr [4] denilür. Kezâlik üç nevʿ olur dediler, üç nevʿinün dahı tasvîrleri vardur. 
Bunun [5] çiçegi yapragınun ortasından çıkar, gayrı agaçlarda bu hâl mutasavver 
degildür. Lâtîn [6] kitâblarında taʿyîn eyledükleri tasvîrler mûcibince üç dürlü olur. 
İslâmbôl’da olan [7] ûklâmûrun yapragı degirmi şekl olur. Muhammed Temîmî 
dahı böyle taʿyîn edüp emrûd [8] yapragından dahı ʿarîz olur demiş. Lâtîn kitâbları 
kavli üzere Efrencîler ûflâmûra [9] fîlirâh derler ve Rûmîler dahı fîlôrâ derler. İkinci 
nevʿine tilye mâsyô1937 derler. Ve İslâmbôl’da [10] olan ûklâmûra dişi ûklâmûr derler, 
Lâtînler tîlye fîmina derler, dişi demekdür [11] ve Macârlar lindem derler. Muham-
med Temîmî dahı bu agaca fîlirâ deyü taʿyîn eylemiş, bundan maʿlûm [12] oldı ki 
ûklâmûr ola. Ve Muhammed Temîmî’nün kavlin beyân edelüm ve Minhâc’un 
kavli budur ki [13] Âzerbâycân’dan ve Nihâvend’(de)n gelür bir habdur, habbına 
habbü’l-mahleb derler der. Ol takdîrce [14] ol diyârun ûflâmûr agacı, farazâ öyle 
olsun ve habbı dahı öyle olsun, bu kadar [15] isbât-ı tasvîre gayrı cevâb olmaz. Ve 
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Muhammed Temîmî kibâr ʿulemâdan fenn-i tıbbda mâhir kimesnedür, [16] ekser 
İbni Baytâr ve gayrı ashâb-ı müfredât ki Muhammed Temîmî’den sonra gelmişdür, 
cümlesi [17] Muhammed Temîmî’ye kâʾil olup kavli ile ʿamel eylemişler. Ve Süryân 
ve Yûnân ve Lâtîn [18] ve Berberiyye ve Hind lisânından birer mikdâr vukûfı var, 
hâzık kimesnedür derler. Ve fi’l-cümle Muhammed [19] Temîmî kavli üzere mah-
leb agacına Yûnânca fîlirâ ve Fârisî-yi magrib ile eşdûhî1938 derler, [20] Süryânîler 
vâsûtiyûn1939 derler. Bâdem agacı budagı gibi çok budaklu agaçdur. Yaprakları [21] 
emrûd yapragından ʿarîzdür ve siyâha mâʾildür. Ammâ Lâtîn kitâbları kavli üzere 
[22] şecerini ve sâʾir ahvâlini tahrîr edelüm. Ve İbni Baytâr kavli dahı budur ki bu 
agaç üç dürlü [23] olur, ak ve kara ve yeşil reng olur. Aʿlâsı ak olandur, karası yara-
mazdur. İstiʿmâl [24] olınan kabugı degildür, içidür derler. Lâtîn kitâbları kavli üzere 
Serâbiyûn nâm hekîm [25] ve Mâtyôl nâm musannif  ve müʾellif-i müfredât bunun 
tasvîrini ve bunı bilmek murâd [443a] [1] eylemiş ve cümle müfredât ashâbları 
ʿArab vilâyetinden olmagla bunı bilemeyüp [2] ve ol ekâlîmde olmamak ile tasvî-
riyle beyâna kâʾil olmayup nakl ile yazdılar. [3] Ammâ bu mahleb dört nevʿ oldugın 
bilmediler. İki nevʿine andûs derler, erkek [4] ve dişi olur. Ve iki nevʿine dahı mah-
leb-i fîlîra derler, Türkçe ûflâmûr derler. Bunun [5] nişânı yapragı arasında çiçegi 
çıkdugını ve agacınun dişisi nevʿinden [6] olan kabugından sepetler ve sanduklar 
eyledüklerini ve gün döndügi gün bunun [7] yaprakları dönüp arka[sı] yüzi oldugın 
bildürüp âdem gönderüp tasvîrinden [8] İslâmbôl’da getürdüm, tasvîrin yazdum, 
mahleb-i fîlira yazdum der. Diskûrîdûs da [9] Serâbiyûn nakl getürüp çiçegi latîf 
râyihaluya mahleb-i fîlira derler deyü isbât [10] eyledi. Ve baʿde ʿArab hükemâ-
sından lakabına Âvî Çîne ve ismine ʿAbdü’s-selâm derler [velî] [11] var idi, andan 
tasvîrin ve agacınun yaprakların gösterdüm, mahleb-i fîlira dedi. [12] Mahleb hod 
gayrıdur dedüm. Cevâb verdi ki ol mahleb andûsdur, iki cinsdür. [13] Bu mahleb-i 
fîlira ıklâmûrdur dedi der. Bunun tabîʿatı hâr ve muhallildür. Kuvvet-i evvelîsi, [14] 
dâʾü’s-saʿlebe bu agacun cümlesinün kaynamış suyı aʿlâdur ve şişleri tahlîl [15] eder, 
mesâne mecârîsin açar ve sanculara gâyet müfîddür. Eger mâʾü’l-ʿasel ile içseler [16] 
dahı münâsibdür ki cümle sogulcanını çıkarur ve yan başı agrılarına dahı nâfiʿdür. 
[17] Bu zikr olınan ʿilletler yemişi ve habbı bulınursa, Serâbiyûn ve Mâtyôl kavli [18] 
üzere dahı yegdür. Ve çiçegi bir mikdâr sakîldür, uyhu getürür, illâ der-ʿakab sandal 
ve [19] kâfûr koksalar defʿ olur. Eger bunun agacınun kabugını agızda çigneyüp [20] 
yeni yaralara ursalar bitüre. Ve dallarını hâvanda dögüp nıkrîse ursalar [21] nefʿ 
verür ve dallarınun ʿusâresin dâʾü’s-saʿleb ʿilletine ursalar müfîddür [22] ve kılları 
dökilmeden menʿ eder.

1938 N. اشدوهى
1939 N. واسوطيون

884 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Mahleb-i fîlira: Ûflâmûr agacıdur. Güzel râyihalu [23] çiçegi olur. Henüz mahleb 
sıfatında zikr olındı.

Mahrûs: Aslü’l-encüdân deyü zikr [24] olınmışdur.

Mahmûde: Sakmûniyâ derler. Südlügendür, müshil devâdur. Sin bâbında sakmû-
niyâ [25] deyü zikr olınmışdur.

Muhh: Mâş deyü zikr olınmışdur.

Muhâta: Ökse agacıdur. Yemişinden [443b] bal ile karışdurup yelim kara eder-
ler. Zeytûn gibi yemişi olur, Türkçe it memesi, [2] muhaytâ dahı derler, dıbk dahı 
derler. Dal bâbında tafsîl olınmışdur. Sin bâbında sibistân [3] deyü zikr olınmışdur. 
Temîmî mim bâbında muhaytâ deyü tafsîl etmişdür. Sibistân dahı derler [4] yaʿnî 
Fârisî lisânında seg-bistân demekdür.

Muhh: Kemük iligidür ammâ muhh demek dimâga [5] yaʿnî beyniye dahı ıtlâk 
olınur. Velâkin beyniyi dal bâbında dimâg tafsîl eyledük.

Muhh: ʿArabî. [6] İlik Türkî; magz Fârisî; mâsâh Yûnânî; murhâ1940 Süryânî; 
miyâlûs Rûmî; medûllâ [7] Lâtîn; mârk Mâcar, Nemse; tûtânô İspânya; movellie 
Fırânca; mevâh ʿİbrî. İligün [8] aʿlâsı iyyel iligidür ki ana keçi iligi derler, cümlesin-
den kuvvetlüdür. Andan sonra buzagı iligi, [9] andan öküz, andan erkec, andan keçi, 
andan koyun iligidür. Husûsan âhir-i sayfda yaʿnî [10] yaz âhirinde olan ilik sâʾir 
zamândan yegdür. Tabîʿatı hâr u ratbdur. Ammâ öküz ve teke [11] iliginün tecfîfi ve 
harâfeti ziyâdedür. Velâkin katı şişlere cümle ilikler telyîn eder [12] ammâ öküz ve 
teke iligi taş gibi olan katıları dahı yumşadamaz. İligün kuvvet-i [13] evvelîsi müsah-
hin ve müleyyin ve muhallildür, anunçün göz kapaklarına sürseler nefʿ verüp [14] 
şişlerin tahlîl eder. Bunı katı şişlere şîrûgan yagı ile ve bal mûmı ile [15] yaku eyleseler 
mülâyim eder. İyyel iligi ile yaglansalar cümle yılan ve haşerât kaçar. Ve cümle 
ilikler [16] yumşadıcı ve tahlîl edicidür. Ve iyyel keçisinün iligini dögüp kemüginden 
ayırup [17] içine su döküp bezden süzüp bir çölmege ol suyıla koyalar, üzerine [18] 
gelen yagı gibi kircegizi cemʿ edüp süzeler ve bir kaba dahı çölmegi ile koyalar. [19] 
Anda ol su sovuk olup ve üstine gelen şeyʾ tonup kalur, andan [20] alup kullanurlar.

Mahîz: Şol ayrandur ki tâze sıgır südünden ederler. Şîrâz’da [21] dûg derler ve 
dûg deyü ayrana derler. Ammâ Minhâc mahîzi kerefs ve naʿnaʿ ile edeler der. [22] 
Bunlarun envâʿı leben deyü lâm bâbında zikr olındukda leben-i mahîz ve leben-i 
hâmız deyü [23] cümle zikr olınmışdur. Bu nevʿün sanʿatı mürekkebâtda mahallinde 
zikr olına.
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Mehâcim: Nevrûz otıdur. [24] Muhallisa dedükleridür ki kişnîc nevʿindendür derler.

Muhallis: Şeyh Dâvud kavli üzere sûtîrâ1941dur. [25] Yine nevrûz otıdur ve bir maʿ-
cûna dahı sûtîrâ derler.

Muhallisa-ı ekber: Maʿcûnuna sûtîrâ derler. Sin [444a] bâbında zikr olınmuş-
dur. Otına nevrûz otı derler ve İbni Baytâr kavli üzere [2] hüdhüd başı dahı derler 
ve mehâcim ve âlûc derler. Kişnîc otınun habbesi gibidür, kişnîc nevʿindendür [3] 
derler. Üç nevʿ olur. İbtidâ Nâbulus ve Şâm taglarında bulındı ve ʿAcem içinde 
Şebân-kâre [4] tagında bulındı. Bu gâyet kuvvetlüdür, tiryâk ve pân-zehr yerine 
yerler. Bu nevʿine Şîrâz’da [5] kâzerîseg derler, Fârisîde fülfül-i şâmî ve pülpül-i şâmî 
dahı derler. Ve bir nevʿine [6] dahı kişnîz-i kûhî derler ve bir nevʿine dahı tiryâk-ı 
kûhî derler. Üç nevʿinün dahı tohumları [7] birbirine benzer ammâ otları oldugı 
yerlerün birbirinden tefâvüti vardur. Meselâ kâzerîseg [8] dedigimüz nevʿi yegdür, 
tohmı gâyet acıdur, çiçegi gökdür, taglıkda bulınur. Ve kişnîz-i kûhî [9] dedigimüz 
emlesdür, boyı uzunca olur ve tohmı büyük ve acı olur, ekser tag eteklerinde [10] 
merg-zârda bulınur. Bu nevʿinün çiçegi kızıl olur. Ve üçünci nevʿi kumlu yerlerde 
olur, [11] otı küçük ve çiçegi ak olur ve sarı ve siyâh şekl dahı bulınur. [12] İhtiyârât 
kavli üzere aʿlâsı Şebân-kâre taglarında bulınandur ki İstihzân [13] tagları kurbıdur. 
Ve bu muhallisa dedükleri kişnîz gibi dânelere nevrûz otı derler. Hâssiyyeti [14] oldur 
ki ol taglarda bulınan nevʿinden bir dirhem veyâ bir miskâl içseler cümle ısırıcı [15] 
cânavarlardan bir yıla degin emîn ola derler. Eger cümle haşerâtdan her kankısı 
sokmış [16] olsa bundan evvel bir miskâl içmiş olsalar halâs olalar, buna muhallisa 
deyü anunçün [17] ism kodılar derler. Ve bunı içdüklerinde zeyt ile yâ şarâbla içeler. 
İhtiyârât ve [18] müʾellif-i İhtiyârât tekrâr be-tekrâr tecribe ve imtihân eyledüm der, 
güneş hamel burcına nüzûl [19] eyledükde yaʿnî nevrûza üç gün, bir kimesne her gün 
birer miskâl muhallisayı şarâbla tecerruʿ [20] eyledi yaʿnî curʿa curʿa içdi, ol yıl ana 
zehr verdiler kâr etmedi ve bir defʿa iki buçuk [21] dânk elmâs verdiler ve bir defʿa 
dahı efʿâ yılanınun ödin verdiler ve çok nevʿ zehirler [22] ana hiç zarar etmedi ve 
ʿamel dahı etmedi. O kimesneye sûʾâl eylediler, bunca zehirler sana [23] neden teʾsîr 
etmedi dediler. Ol kimesne yıl evvelinde muhallisa yedüm idi deyü cevâb verdi [24] 
der. Ve bu ota anunçün muhallisa deyü nâm kodılar der. Ve yine müʾellif-i merkûm 
kavli üzere [25] hacerü’t-teys ki ʿArabda fâd-zehr ve ʿAcem’de bâd-zehr ve Türkçe 
pân-zehr derler, meşhûrdur, Şebân-kâre [444b] [1] taglarında olan iyyel dedükleri 
yabân hayvânı ki ana geyik keçisi derler, ol hayvânun [2] yüreginde münʿakid olan 
pân-zehrdür, işbu muhallisa dedükleri otun çöpine münʿakid olur. [3] Bu diyârlarda 
dahı getürdükleri pân-zehrün ol nevʿinden müşâhede olınmışdur ki ol [4] hayvân 
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cümle ol otı yiyüp pân-zehr ol ota baglanur, pân-zehr kırduklarında içinde [5] ol 
evvel otun çöpi bulınur. Ol takdîrce lâzım geldi ki ol muhallisa otında hâssa ola, [6] 
eger olmasa pân-zehr olmazdı. Ve derler ki ol hayvânun ol tagda yılandan ve mu-
hallisadan [7] gayrı gıdâsı yokdur, anunçün pân-zehr tiryâkdur derler. İbni Baytâr 
kavli üzere bu ot [8] İskenderiyye’de çok olur, anda bu ota reʾsü’l-hüdhüd derler, 
gâyet makbûl tiryâkdur. [9] Baʿzı cemâʿat bundan yiyüp min-baʿd haşerât sokması 
anlara kâr etmemiş. Ve bu [10] ot birkaç nevʿ olur, çiçekleri ʿakreb gibi olur, yapragı 
kerefs yapragı gibi olur. [11] Ve bir nevʿi dahı pâpâdyaya benzer, ol nevʿinün dahı 
ʿameli böyledür derler.

Muhallisa: Nevrûz [12] otıdur. Muhallisa-ı ekber deyü zikr olınmışdur.

Midâd: Mürekkebdür Türkî; midâd Fârisî; diyûsâ1942 [13] Süryânî; melânî Rûmî; 
sîmûyûn Yûnânî; atrâmentûm envâʿ-ı Efrencî; diyô ʿİbrî. Mürekkebün [14] Rûmî 
nevʿi maʿrûfdur ki birkaç nevʿ olur. Bir nevʿi yalınuz is ile yaʿnî tütün ile [15] ve 
samg-ı ʿarabî ile olur. Ve bir nevʿi ʿâdet üzere isden ve samg-ı ʿarabî ve mâzû suyı 
[16] ve yabân mâzû(sı) ve dahı çok nesne ile ederler. Bunlarun tabîʿatı hâr ve mücef-
fifdür. Ve müberridâtın [17] istiʿmâl ederler. Hindî vefûlis1943 derler bir nevʿi olur ve 
Hind’de balık karnından [18] çıkarurlar. Bir nevʿi dahı olur. Ammâ Hindî mürekeb 
bârid ü yâbisdür. Aʿlâsı hafîf  [19] ve Hindî olmakdur. Fûles ve Mesîh kavli üzere 
Hindî vefûlis dedükleri mürekkeb [20] issi şişlere gâyet nâfiʾdür. Râzî kavli üzere 
Hindî mürekkebi ʿakreb sokdugına [21] kodılar, agrısını sâkin eyledi der. İshak kavli 
üzere sanavber agacınun duhânından [22] alup ve samg ve mukl katup âteş yanugına 
kosalar tâ kendü düşünce dura, [23] nefʿ verür. Mürekkebün mikdâr-ı şerbeti olmaz. 
Tılâlarda istiʿmâl olınur. Ammâ sinirlere [24] zararı vardur, sovuk ve tâze yag ile 
yaglamak ıslâh eder.

Müdhibü’l-kelb: Nazar [25] otı derler. Âlisen deyü elif  bâbı ibtidâlarında zikr 
olınmışdur.

Mudakkaʿât1944: Aʿlâsına [445a] [1] mudakkaʿât-ı kâfûriyye derler. Toklı ve etlü ve 
tavuk gögsinden dahı ederler. Ashâb-ı [2] istifrâga ve gama ve kasâvete bir taʿâmdur. 
Tabîʿatı hâr u ratbdur. Sanʿatı mahallinden görile. [3]

Mercân: Mercânun tabîʿatı mercân köki olan büssede yakındur. Cümle ahvâli be 
bâbında büssed [4] deyü zikr olınmışdur.

Merzencûş: Balık otı ve sıçan kulagı ve cân otı derler, [5] baʿzılar yarpuz nevʿidür 
dediler. Fârisîde merzengûş derler ve baʿzılar merdekûş [6] derler ve Temîmî kavli 

1942 N. ديوثا
1943 N. وفولس
1944 N. مدّقعات

M E t İ N 887

www.tuba.gov.tr



üzere ʿankar vesam fasiyûhundur ve baʿzı ʿArab vilâyetinde samsık ve [7] haba-
kü’l-kanâ derler. Merzencûşun cümle ahvâli elif  bâbında olan âzânü’l-fâr deyü [8] 
zikr olınmışdur.

Mirʿizzâ: Sûf  ve tiftikdür. Keçi koltugı altından intihâb [9] tarîkiyle aldukları tifti-
kün aʿlâsıdur. Andan eyledükleri kaftânlardur ve eger şâllardur. [10] Bunun kaftânı-
nun tabîʿatı hâr u ratbur ve harâreti yünden azdur. İnsânun tabına [11] mülâyimdür 
ve bedene gâyet aʿlâdur, zîrâ mülâyimdür. Arkayı kavî eder ve bögregi kızdurur, [12] 
ol takdîrce mukavvî-yi bâh olur. Sûf  esbâb hadd-i nefsinde yaz günlerinde sovuk 
[13] ve kış eyyâmında issi görinür ve tozdan ve gayrıdan kendüye çuka gibi bir nesne 
[14] kabûl etmez ve gâyet müferrihdür ve pâk ve helâl esbâbdur.

Mürâbiye : Fârisî. Bir yâsemen gibidür [15] ve müşk-i tarâmşîʿe dahı benzer Türkî; 
hûmü’l-mecûs Fârisî; mürâbiyâ Süryânî; sebâfîcûr [16] Rûmî; bi’l-hindiyye Yûnânî. 
Buna mürâsiye dahı derler. Mürâbiye dedükleri Fars vilâyetinde olan [17] ota mürâ-
neye dahı derler, agaçdur, yâsemen gibi. Ve yarpuz nevʿinden müşk-i tarâmşîʿ de-
dükleri [18] ota benzer bir çiçekdür. İshak kavli üzere iʿtidâlle bârid ü yâbisdür. Baʿzı 
halâveti [19] ve hiddeti dahı vardur. İhtiyârât kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede 
hâr u yâbisdür. [20] Mecûsî kavli üzere mesâne taşların kırar. Minhâc kavli üzere 
yaralara zımâd [21] eyleseler taşra akan kanların tutar. Eger bişürüp içseler fezalâtı 
giderür ve bevli [22] idrâr eder. Fûles ve Takvîmü’l-Edviye kavli üzere bişürüp suyın 
içseler [23] fezalâtı giderür ve bögrekden ve mesâneden taşları kırar ve hayzı akıdur. 
Bunun mikdâr-ı [24] şerbeti bişmiş suyı yigirmi dirhemdür. Ziyâdesi sinirlere ziyân 
eder, illâ bâdem [25] yâhûd sögüt yagı ıslâh eder.

Merv: Yarpuzlarun envâʿıdur. Bir nicesi fûdenc deyü zikr [445b] [1] olındı Türkî; 
mahat ʿArabî; eşmûsâ Fârisî; mervvâ Süryânî; semûsâ Rûmî; setûrdenis1945 [2] 
Yûnânî; mîrâsîre1946 Efrencî; agriyûşa1947 Afrîkî; mâlselûkun Yûnânî; rûye1948 Hin-
dî; dâmiren1949 [3] Süryânî; habakü’ş-şüyûh ʿArabî. Yarpuzun iki nevʿi vardur. Ogul 
otı cinsindendür. [4] 98 sürh rakamlu musavverde vardur. Bir nevʿine bâdrencbûye 
ki ogul otınun bir cinsidür [5] demiş idük. İslâmbôl’da ana bâdrencbûye derler. Ve 
bir nevʿine merv ve hemîşe-bahâr ve dâʾimü’r- [6] rebîʿ derler. Bu iki nevʿün eger 
isimlerin eger menâfiʿin yazmadum, zîrâ ogul otı nevʿindendür, [7] bâdrencbûyede 
yazılup tafsîl olınmışdur. Ammâ bir nevʿine Fârisî lisânında mürr-i mâhûz [8] der-
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ler, kokusı çokdur, bundan sonra zikr olınur. Ammâ işbu murâd olınan yarpuzun 
envâʿı [9] çokdur. Zikr eyledügimüzden mâʿadâ yedi nevʿi dahı vardur. Müstaʿmel 
olanı zikr eyledüm. Asıl [10] merv dedügimüz yarpuza habakü’ş-şüyûh yaʿnî İbni 
Baytâr kavli üzere kocalar yarpuzı derler. [11] Ve bir nevʿinün dahı kokusı ziyâdedür 
dedük idi, ana mürr-i mâhûr derler, zikr ederüz. Ve [12] bir nevʿinün râyihası andan 
az olur. Bunun tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere [13] hâr u ratbdur. Bunun tohmına ʿA-
rabda habbü’l-merv derler ve Şîrâz’da merv-i şek derler. Ve bir nevʿine [14] dârmâ 
ve dârmek dahı derler, ak yarpuzdur. Baʿzılar lisân-ı sevr budur demişler ammâ 
baʿîddür. [15] Ve bir nevʿine mervü’l-hûr derler. Fârs’da ve Şîrâz’da [erde]-şîr-dârû 
ve erde-şîrân1950 dahı derler. [16] Şîrâz’da merv-i telh yaʿnî acı yarpuz derler. Gayrı 
lafzla dahı ol nevʿine merv-i hâmân ve [17] merv-i mâhûs dahı derler. Bunun tabîʿatı 
ikinci derecede hâr u yâbisdür. Müceffif  ve muhallil-i [18] nefhdür, südde ve balgamı 
açar. Ve kendüsi akdur ve tohmı dahı akdur. İhtiyârât’da müʾellif  kavli [19] üzere hiç 
beyâz hab olmaz, illâ acı yarpuzun beyâz olur ve ak yarpuzun [20] dahı habbı yaʿnî 
tohmı ak olur. Ve bir nevʿi dahı vardur mervü’l-cebel derler, Temîmî kavli üzere [21] 
Afrîkiyye lisânı üzere ûsûbûz1951 derler yaʿnî recül-i sâlih gibi Firenkce ûhû bûne 
eyü [22] âdem demekdür. Ve İbni Simcûn kavli üzere bir nevʿine merv-i reyhân der-
ler. Ebû Nasr kavli üzere [23] mervü’d-dukâkü’l-varakdur yaʿnî hurde yaprakludur. 
Yarpuzun envâʿı maʿlûm oldı ve tasvîrleri [24] dahı murâd ise fe bâbında fûdencde 
olan rakama ve bu bâbda [merv] deyü zikr olınan harfün [25] ibtidâsında iki dürlü 
kırmızı rakamda ne ise musavver kitâb görüle. Ve cümle yedi nevʿ [446a] [1] yar-
puz maʿlûm oldı. Cümlesinün hâssiyyeti budur ki mikdâr-ı şerbeti dört dirhemdür, 
[2] tohmı üç dirhemdür. Riyâhı ve balgamı miʿdeden tahlîl eder ve agrılarına yaku 
olınsa nâfiʿdür. [3] Ve derlemeyen hastalarun bâzûsına ve bilegine yakın yerde ki 
avuç içi tarafına yakın dört [4] barmak yer ola ki kaftân yeninün dügmesi geldügi 
yerdür ve hükemâ nabız tutdugı yerdür, [5] ana dahı sirke ile bişürüp yaku edeler, 
fi’l-hâl derleye. Ve sanculara ve miʿde ve karın [6] üzerine yaku olınsa muvâfıkdur 
ve zûsentâriyâ ishâline dahı münâsibdür, ammâ [7] eger çok balgam ishâl ederse 
terk edeler. Ve eger süd ile kulaga tamzursalar agrılarına [8] ve sovuk baş agrılarına 
dahı nâfiʿdür ammâ mürr-i mâhûd nevʿinden komayalar, kokusı az [9] olan yarpuz 
tamzuralar. Ve tohmı dahı ishâle ve sahca nâfiʿdür, kavurup yedüreler. Eger [10] 
tohmını açılacak çıbana ve şişlere ursalar kan ve irin olacagı cemʿ edüp açar. [11] 
Ve baʿzılar yarpuz südde ve istiskâ olana dahı müfîddür derler. Ve sovuk alanlar 
ve sovuk [12] baş agrılarına kokulasalar zâʾil eder. Ve kökini şarâbla içseler hafakâna 
ve sevdâvî [13] emrâza ve vahşete ve fezaʿ ve oglancık uçugı içün dâyelerine dahı 
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vereler, müfîddür. [14] Ve hammâmda sovuk alanlara ve derlemek isteyenlere ve 
kezâlik ılıcalarda kötürümler altına [15] döşeneler, nefʿ verür. Ammâ mikdâr-ı şerbe-
tinden ziyâde istiʿmâl etmeyeler. Ziyâdesi [16] cigere zarar eder, illâ bâdem ve şeker 
ve sandal ıslâh eder.

Marmâhûr: Kovan otıdur ammâ [17] henüz zikr eyledügimiz yarpuz nevʿidür. 
Bunun kuvveti ve fiʿli ziyâde olmagla başka [18] zikr olındı. Bu nevʿ mür [yaʿnî] bu 
yarpuz, ogul otı nevʿindendür. Kara yarpuz dahı derler, Fârisîde [19] merv-i hoş 
derler. Çiçegi kırmızı olur ve yeşillü şekl olur, güzel kokar. Aʿlâsı bôstânî [20] ve yaşıl 
olmakdur. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür, baʿzılar yübûseti dördüncide 
[21] dediler. Latîf  ve muhallil ve müsekkin-i riyâhdur ve balgamî süddeleri feth eder. 
Eger buhârına baş [22] dutsalar sovuk baş agrısına nâfiʿdür, miʿdeyi kavî eder ve 
rutûbetini neşf  etdürür. [23] Bundan iki dirhem ve tohmından bir dirhem istiʿmâl 
olınur. Kayʾı menʿ eder. Hûzî kavli üzere [24] şarâba katsalar tez sekr verür. Ve çı-
banlara ursalar İbni Baytâr kavli üzere fâʾide eder. [25] Zaʿîf  miʿdeleri ve cigeri ıslâh 
edüp fesâdın giderür, yelleri tagıdur ve çok [446b] [1] su içmekden ve yemekden 
olan cümle zararları menʿ eder. Ve eger her gün iki dirhemin şeker ile [2] seherî 
içseler istiskâya nâfiʿdür ve idrâr-ı bevl ve idrâr-ı ʿarak ile sevdâvî yürek [3] oynama-
sın giderür ve baş süddelerin açar ve rahm agrılarınun envaʿına müfîddür. [4] Eger 
kavursalar kabz eder. Ve bişürüp şarâbla katsalar keskin edüp serhoş [5] ede. Eger 
kavurmadan yeseler ishâl eder. Bunun mikdâr-ı şerbetinden ziyâdesi ve [6] kokması 
baş agrıdur, illâ riyâhîn-i bâride ıslâh eder. Bunun bedeli merzencûşdur [7] ve yürek 
içün bedeli kendü kadar uşne ve bir dânk zaʿferândur ve derler ki merzencûş [8] ve 
marmâhûr ve cemişrem ve ferenc-müşk ve bâdrenbûye cümlesi birbirine bedeldür.

Muryâfilîn: Bin [9] yaprak derler bir otdur. Hazenbel deyü hâ bâbında zikr olın-
mışdur.

Mûrd-isferem : Yabân mersînidür. [10] Mersîncik derler. Ammâ aşlama mersîne 
âs derler ve âs-ı nebke, baʿzılar çiçegine âs-ı nebke [11] demişler. Ammâ yabân mer-
sîni birkaç nevʿ olur. Cümlesinün tasvîri 77 siyâh rakamlu [12] kitâbdadur. Bu nevʿ 
mersînün kuvveti bâd-âverd kuvvetine benzer. Aʿlâsı Rûmî olmakdur. [13] Tabîʿatı 
ikinci derecede hâr u yâbisdür. Sarʿa nâfiʿdür ve miʿde ve cigere kuvvet verür. Eger 
[14] makʿad kurdı içün yabân mersînin aşagadan götürseler makʿad kurdların [15] 
menʿ eder.

Murâbûd: Hammâm böcegidür. Ve gemilerde ve degirmenlerde dahı olur Türkî; 
hammâm böcegi ve gemi [16] böcegi Türkî; meges-i germâbe ve keştî ve âsiyâb 
Fârisî; ûnî Rûmî; selfî1952 Rûmî; pılâttâ [17] Lâtîn; gîrîlîn Mâcar, Nemse; râpâkû 
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İspânya; ûmîken Nemse, Mâcar. Eger bu böcegün bir [18] iki dânesin havânda dö-
güp bâdem yagıyla kulaga kavurup tamzursalar [19] cümle emrâza müfîddür.

Mürr: Mürr-i sâfîdür Türkî; zift-i mürrî Türkî; mürr-i sâfî Fârisî; mevâdâ1953 Sür-
yânî; [20] targûtîs Rûmî; simirînâ Yûnânî; mîrâ Rûmî; mîren Lâtîn; mirren Mâcar, 
Nemse; mîrâ [21] İspânya; mîre Fırânca; mor ʿ İbrî; simirryâ Yûnânî; mâlyûn-ı ebyâz 
ʿArabî; kutm Temîmî; sâren [22] Temîmî. Bu samg bir samgdur ki aʿlâsına mürr-i sâfî 
derler yaʿnî karışık degildür demekdür. Ve bir nevʿine [23] mürr-i mekkî derler. Ve 
mürr-i kust dahı vardur, ana acı mürr derler, Fârisîde mürr-i telh derler. Bunlar hâ-
lisdür. [24] Ve bir nevʿi magşûş olur, mürre-i magşûş derler yaʿnî baʿzı yetûʿât-ı kâtile 
ile karışık [25] ederler. Ol nevʿini bilmek gerekdür. Ol nevʿine ʿAcem’de bârbâş ve 
fârfâsî derler, yaramazdur. [447a] [1] Bu öldürici nevʿidür zîrâ mürr aʿlâsı kızıllıga 
mâʾil ve beyâzlu, hoş-bûy olmakdur [2] ve acı ve agır olmakdur. Tabîʿatı Bukrât kavli 
üzere üçünci derecede hâr u yâbisdür, müfettih ve muhallil-i [3] riyâhdur ve kabzı 
ve lezci dahı vardur. Ve nefʿi ziyâde oldugıyçün edviye-i kibâra katarlar. [4] ʿUfûneti 
menʿ eder hattâ meyyiti bile ʿufûnetden ve kokmakdan saklar, zîrâ emânet koduk-
ları [5] meyyite ekser bundan korlar. Bundan gayrı agızda tutsalar agız kokusın dahı 
menʿ eder. [6] Ve yaralarun dahı âsârın giderür ve balgamî şişlere dahı nâfiʿdür. 
Ve sirke ile demregüye ve [7] göz yaraları âsârına ursalar nâfiʿdür. Eger afsentîn 
veyâhûd sezâb ʿusâresiyle [8] hukne eyleseler hayzı akıdur ve cenîni çıkarur. Ve 
bakla mikdârını ki on iki kîrât ola, içseler [9] eski öksürüge nâfiʿdür ve ʿusrü’l-bevle 
ve gögüs agrılarına ve ishâle ve bagırsak yarasına [10] nâfiʿdür. Eger dili altına kosa-
lar ve suyın yab yab yutsalar öyken kamışı huşûnetin [11] nerm eder. Eger şarâbla 
ʿakreb sokdugına ursalar müfîddür. Eger şarâbla agızda mazmaza [12] eyleseler diş 
agrılarına muvâfıkdur. Ve baş çıbanlarına sürseler muvâfıkdur. Ve eger efyûn [13] ve 
cünd-i bîdester ile ve mâmîsâ ile karışdurup kulakda irin ve şiş olsa [14] tamzursalar 
nâfiʿdür. Ve selîhe ve ʿasel ile sigillere nâfiʿdür. Ve hamr ile demregüye münâsib-
dür. [15] Eger lâden ve şarâbla ve mûm-revgan ile kıllara sürseler dökilmeden menʿ 
eder ve göz yaralarını [16] ve aklıgını giderür. İbni Cezzâr kavli üzere bunı sahk 
edüp mersîn suyıyla ʿavrat [17] endâmın yusa ʿavrat endâmı râyihasın giderür. Eger 
rûfidân yumurda sarusıyla [18] içseler başdan kan dökilmedin menʿ eder. Eger zeyt 
ile yogurup sag ayagınun [19] tabanı altına ve baş barmagına sürseler mücâmaʿatı 
ziyâde ede, meger gerü çıkara [20] ki cimâʿdan ferâgat gele. Eger baş agrısıyçün 
sirke ile başa sürseler [21] agrısın giderür ve tulunlar agrılarına dahı gâyet müfîddür. 
Ve bögrek ve mesâne marazlarına [22] ve sancusına ve bagırsak yellerine ve rahm 
ʿilletlerine ve mafâsıla ve şişler envâʿına husûsan [23] talak şişine ve istirhâ-yı miʿdeye 
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ve sarı su ishâline ve husûsan ʿavrat [24] yarım dirhemini içse ziyâde giden hayzı tuta 
ve sirke ve gül yagıyla uyuz envâʿına [25] tılâ olınsa muvâfıkdur. İbni Baytâr kavli 
üzere eger isitme tutmazdan bir iki sâʿat [447b] [1] evvel biberle yutsalar nefʿ vere. 
Eger sezâb içindeki kurtcıgazun içiyle eti [2] gitmiş köklere ursalar et bitüre. Eger 
gelincik çiçegi veyâ bögürtlen yapragı [3] suyıyla göz aklıgına çekseler ak ʿilletini 
giderür. Ve turp suyıyla göz altında irkilen [4] kanlara dürtseler gidere. Eger bir nice 
gün behaka ve çıgıda dürtseler giderür. Eger tûrunc [5] suyıyla gövdede kavlayan 
derinün mahalline dürtseler ıslâh ede. Ve eger gövde [6] ve baş ve yüz şişlerine gül 
suyıyla sürseler sâkin ede. Fûles kavli [7] üzere mürr, meniyi ve cimâʿı ziyâde eder.

Merkaşîşâ: Rûşenâyî taşı Türkî; rûznâyî [8] taşı Türkî; merkaşîyâ ʿArabî; hace-
rü’n-nûr ʿArabî; seng-i rûşenâyî Fârisî; hacer-i rûşenâyî [9] ʿArabî; makîmâ1954 me-
chûl, Temîmî; fâdîmâ ve fendmiyâ1955 ve felîkyâ1956 Hindî, kavl-i Temîmî; kîgânûrâ 
Süryânî; [10] mârkaşîşâ veçîzû1957 Rûmî; mîlûferâs Yûnânî; lâbes îlincûyemâm1958 
Efrencî; tûrtîs [11] Yûnânî; merkaşînâ Lâtîn; felîgyâ1959 Hindî; perîtîs Rûmî; pertes1960 
Lâtîn. [12] Bu taşa merkaşîşâ-yı efrencî derler. Kıbrûs’dan gelür ve baʿzı yerlerde 
dahı bulınur [13] ve İslâmbôl’da Kâsım Paşa üstinde bir depede dahı bulınur, bir 
Endülüsî çıkardı. [14] Ancak bunun aʿlâsı Efrencîdür. Beş nevʿ olur. Bir nevʿine 
zehebî derler, içinde altunı [15] vardur. Ve bir nevʿine dahı fızzâ derler, gümüş ka-
rışıkdur. Ve bir nevʿine nuhâsî derler, bakır karışıkdur. [16] Ve bir nevʿine hadîdî 
derler, demür karışıkdur. Ve bir nevʿine şebehî derler. Bu dört [17] nevʿ ki karışık 
demiş idük, cümlesi evvel nevʿinde mevcûddur. Ve cümlesinden altun ve [18] gümüş 
ve bakır ve demir çıkar ammâ altun ve gümüş çıkarsalar harcına yetmez derler. [19] 
Sanʿat-ı tıbbda bunı göz dârûlarına ve sürmelerine katarlar, gâyet menfaʿatlü. Bu 
[20] husûsda aʿlâsı zehebî ve pâk olandur. Tabîʿatı Fûles kavli üzere üçünci derecede 
[21] hâr u yâbisdür, İhtiyârât kavli üzere ikinci derecede yâbisdür. Kuvvet-i evvelîsi 
[22] göze cilâ verür ve mâddesin tahlîl eder, kabzı ve teshîni vardur ve inzâcı vardur. 
[23] Bunı gâyet yumşak ve naʿîm dögmek gerekdür ki menfaʿati zâhir ola. Eger sirke 
ile [24] behaka ve barasa ve nemeşe ve kelefe sürseler giderür. Diskûrîdûs kavli üzere 
[25] bu taşı eger yaksalar eger yakmasalar dahı cümle göz ʿilletlerine nâfiʿdür ve 
yerleşmiş şişleri [448a] [1] dahı tahlîl eder. Eger çam sakızı ile yaralara ekseler 
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ziyâde etlerin yiyüp ıslâh eder [2] ve kâtıʿ-ı veremdür. Câlînûs kavli üzere barasa ve 
behaka ve kelefe ve nemeşe sirke ile hammâmda [3] tılâ olınsa dahı yegdür. Eger 
ʿasel ile yeseler sarʿa ziyâde müfîddür ve gözi rûşen eder. [4] Fûles kavli üzere göze 
hiddet ve gâyet harâret var ise giderür ve diş [5] agrısına ve kelb ısırdugına ve efʿâ 
engerekler ısırdugına sirke ve ʿasel ile tiryâk-ı erbaʿa [6] yerin tutar ve oglancıklar 
boynına asakosalar havf  ve fezaʿ etmeye. Ve bu taşı [7] göyündürdüklerinün sanʿatı 
budur ki bala yaturup âteşe koyalar, kızınca tura. [8] Çıkarup tekrâr bala yaturalar, 
gene âteşe koyalar. Nice ger böyle edeler ki içi ve taşı [9] göyünince edeler, andan 
istiʿmâl edeler. Hâmdan göyünmiş yegdür ve her ʿillete muvâfıkdur. [10] Ve gâhî 
iklîmiyâ yudukları gibi suda yuyalar ve sonra muhkem dögüp göze sürme edeler, 
[11] perdesin giderür ve şişlerin sâkin eder. Ve bunun tûtiyâsın ederler, göz irinine 
[12] ve sarı suyına fâʾide eder ve tîz ve kavî eder. Ve bu taşı içdükleri vaktin mikdâr-ı 
[13] şerbeti bir dirhemdür. Ziyâdesi kalbe ve sinirlere muzırdur, illâ sovuk mizâclu 
yaglar ve bâdrencbûye [14] fâʾide eder. Bunun bedeli yaralarda hacer-i magnîsâdur.

Mertek: Mürdeseng taşıdur. [15] Henüz mürdâsenc deyü zikr olındı.

Mürdâsenc: Mürdeseng Türkî; yıldırar taş Türkî; [16] rîk taş Türkî; mertek ʿA-
rabî; mürdâseng Fârisî; mürteclîmâ1961 Süryânî; hûmûnsîmûn [17] Rûmî; mîsârûn 
Yûnânî; lenârgûs Yûnânî; lînûhûs Yûnânî; lîtercîre Lâtîn; [18] litârçeryûm Rûmî ve 
Lâtîn; gals1962 Mâcar, Nemse; almârtâgâ1963 İspânya; mertâsânâkibe1964 [19] Rûmî. 
Mürdeseng dedükleri birkaç nevʿ olur. Gümüş maʿdeninden ederler, ak olur ve [20] 
altun maʿdeninden, sarı olur. Aʿlâsı mürdeseng dedükleri kurşundan [21] olmakdur, 
kızıl gibi olur. Cümleden aʿlâsı Isfahânî derler, berrak olur. Tabîʿatları [22] Câlînûs 
kavli üzere harâret ve bürûdetde muʿtedildür ve yunmış nevʿi sâfî [23] bâriddür. Bunı 
yemezler, kâtildür, âdemi öldürür. Tılâ ile istiʿmâl ederler yaʿnî yaku gibi ve [24] dürt-
me gibi ederler, yemesi hatâdur, sakınalar. İhtiyârât kavli üzere kuvveti kâbızdur [25] 
ve müceffifdür. Bunun hâssası budur ki eger sirkeye bir pâre katsalar sirke tatlu olur 
[448b] [1] ve nûreye ve kirece katsalar bedeni siyâh eder. Ammâ âdemde siyâhlık 
eseri ve kara bere [2] dedükleri siyâhlık âsârını giderür ve çürimiş kanları ve kabar-
cıkları ve çiçegün [3] eserlerine dahı muvâfıkdur ve deri tutar ve beden ve koltuk 
râyihasın hoş eder. [4] Ve merhemlerün ekseriyyâ eczâsındandur. Bunun yunmışı 
göz devâlarına harc ederler ve cilâ verür. [5] Eger bunı hatâen yeseler yaramazdur, 
hazer gerekdür. ʿAlâmeti oldur ki bevli tutılur ve gâhî olur ki [6] bir ugurdan bevli ve 

1961 N. مرتجليما
1962 N. غلس
1963 N. المارتاغا
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efşânı boşanur ve îlâvus kûlıncı dahı olur ve hunnâk [7] getürür. Ammâ gül yagıyla 
koltugı ve bögüri ve cân evini yaglayalar. Râzî kavli üzere [8] bunı çok kayʾ etdüreler, 
encîr ve torak otı suyıyla kusduralar ve üç dirhem [9] mürri issi suyıla vereler ve 
şarâb ve zencebîl mürebbâsı fâʾide eder. Ve kayʾdan sonra [10] semüz kuzı ve koyun 
etleri ve suyı ve sirke ve siyâh hamrı bunlardan sonra [11] içürseler katı muvâfıkdur. 
Câlînûs kavli üzere eger hindibâ ve tâze kişnîc suyı [12] ile issi şişlere ursalar giderür. 
Husûsan fûfel ile ve eşyâf-ı mâmîsâ ile [13] isfidâc merhemine katsalar yaralara ve 
karhaya ve dem-i gabîta yaʿnî kazılmış yara kanına [14] muvâfıkdur. Rûfes kavli 
üzere baş çıbanlarına katı nâfiʿdür, gül yagıyla uralar. [15] Ve magsûlin göze sürme 
eyleseler yaralarına dahı nâfiʿdür. Eger kurıca çıbanlara dahı [16] ekseler artık etlerin 
giderür. Bunun dahı göyündürmesinün sanʿatı budur ki bunı [17] hurdece tograyup 
âteş üstine koyup kızdugı gibi sirkede yâ şarâbda [18] sögündüreler, birkaç defʿa 
edeler, sonra iklîmiyâ yur gibi yuyalar. Eger mürdesengi koltuk [19] altına sürseler 
kılların giderür. Eger sarı kükürd ve mersîn yagıyla ve sirke ile [20] karışdurup bal 
gibi koyu oldukdan sonra kurdaşenine sürseler müfîddür. [21] Ve yumşak dögüp od 
ve su yanugına ekseler müfîddür. Ve ayak ve barmak yarugına [22] dahı nâfiʿdür. 
Ve giciyik ve uyuz otlarına katsalar muvâfıkdur. Ve kehle üşen başa [23] ve eger 
gayrı kıllara sirke ile sürseler giderür. Ve baʿzılar bunı hatâen içmiş kimesnelere [24] 
afsentîn ve zûfâ ve kerefs tohmı içürürler, zararın defʿ eder. Bunun tılâlarda bedeli 
[25] selîkûn yaʿnî sülügen ile üstübecdür, karışık ola ammâ tılâlarda gerekdür. Bunı 
yemekden [449a] [1] ziyâde ictinâb gerekdür.

Mürrî: Ekşi şeydür. Çok dürlü olur. Rûm’da meşhûr [2] degildür. Çok nevʿ terkîbdür 
Türkî; âb-kâme Fârisî; âb-kâme-i necârâ Fârisî; âb-kâme-i rakîk [3] Fârisî ve Şîrâzî 
ve Isfahânî; meryâ1965 Süryânî; gârûs Rûmî; efûtyârûn [4] Yûnânî; likâde cümle Ef-
rencî; ʿâris1966 Afrîkî; kezîʿ1967 Süryânî. Mürrî dedükleri bir ekşi [5] nesnedür. Birkaç 
dürlü nesne derler. Bir nevʿi bugdaydan arpadan olur, ʿArabda merrîü’ş-şaʿîr [6] 
derler. Bunun tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere üçünci derecede hâr ve ikincide [7] yâbis 
dediler. Ahlât-ı galîzeyi giderür ve balgamı kurıdur, pâk eder ve agız kohusın [8] 
hoş eder ve eski ve müteʿaffin yaralara nâfiʿdür ve yan başı agrılarına ve ʿırku’n- [9] 
nisâya ve miʿde rutûbetine ʿazîm nefʿi vardur. Ve bagırsak kûlunclarına ʿilâc içün 
hukneler [10] korlar, gâyet muvâfıkdur ve kuduz it taladugına dahı münâsibdür ve 
göze [11] sürme gibi çekseler cüderiyi ve büsûrı menʿ eder, eger gözde o makûle 
nesne çıkacak [12] ise gerü tutar. Ve bir nevʿi sîr dedükleri balıkdan ederler, meselâ 
tuzlu balık suyıdur. [13] Tabîʿatı Mâdûk kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür. 

1965 N. مريا
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894 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Kuvvet-i evvelîsi çiçekden [14] evvel göze sürseler gözde çiçek çıkmaya. Ve tuzlu 
etden dahı ederler, tuzlu balık suyıyla [15] bir tabîʿatdadur derler. Bunlardan dahı 
hukne eyleseler İbni Baytâr kavli üzere nıkrîs ʿilletlerine [16] ve çıbanlarına ve yan 
başı ve ʿırku’n-nisâ agrılarına müfîddür. Miʿdeyi ve cigeri kızdurur [17] ve ishâl eder 
ve yelmeşik hıltları çıkarur ve aç karnına azacık içseler kurtları çıkarur [18] ve yı-
lanları dahı öldürür ammâ bedeni kızdurur ve susadur. Ve gögsünde ʿillet [19] o(la)
nlara ve giciyik ve bevâsîri olanlara muvâfık degildür ammâ kûlunca fâʾide eder 
ve dimâgdan [20] balgamı çeker çıkarur ve hazmı kavî eder ve iştihâ getürür. Ve 
bir nevʿi dahı vardur mürrî-yi nakîʿ-i leyle [21] derler. Temîmî kavli üzere bunlarun 
envâʿınun sanʿatı mürekkebâtda mahallinde zikr olınur.

Merârât: [22] Öd derler, cigere yapışmış bir acı ve yaşıl mâddedür Türkî; zehre Fâ-
risî; merartâ Süryânî; [23] hôlî Rûmî; merâre Yûnânî; fel Lâtîn; gôl Mâcar, Nemse; 
hiyâl İspânya; fiyele Fırânca; mârâsûrâ [24] ʿİbrî; merîrî ʿİbrî, kavl-i Temîmî; lezî1968 
Berberî. Öd dedüklerinün cümlesi hâr u yâbisdür, baʿzılar [25] derece taʿyîn edüp 
ikinci derece demişler ammâ baʿîddür. Aʿlâsı oldur ki asfer tabʿı ola zîrâ [449b] [1] 
hakîkatde öd sarı safrâdur. Belki safrâya hılt karışup ve karası oldur ki safrâ [2] yanar 
siyâh olur, ammâ yine maʿnâda öd birdür. Ol takdîrce ödün levni sarı ve yeşil [3] 
gibi olmak imiş, bu levnden taşra ve bu levnden gayrı bulınursa fâsid olmışdur. [4] 
Pes maʿlûm oldı ki keyfiyet-i tabîʿiyyesinden hâric olınmışdur. İmdi devâ olınmak 
[5] ödün aʿlâsı ile gerekdür. Ve erkek hayvânlarun ödi dişisinden yegdür. Ve cümlesi 
hâr [6] u yâbisdür ammâ baʿzısı baʿzısından yegdür ve cümlesi efvâh-ı ʿurûkı açar. 
Evkâh-ı ʿurûk [7] makʿadda cemʿ olan tamarlardur, bevâsîrün yaramaz nevʿidür. 
Demür tel sokup birer birer [8] tîmâr ederler, cümlesin bir ugurdan kapamaga 
korkarlar ki müşkil ola. Ol tamarları kapamasına [9] bunı süreler. Ve cümle ödler 
sinirleri kızdurur ve cümle ödler beden riyâhın ve kûluncın [10] tahlîl edicidür ammâ 
her birinün tabîʿatı ile başka başka bildürelüm, velâkin her birini [11] cümle elsine ile 
demek olmaz zîrâ mufassal olur. Her kankı hayvânun ödi murâd olsa [12] ol hayvâ-
nun mahalline bakup ve öd mahalline dahı nazar edüp murâd hâsıl edeler ammâ 
[13] gâyet mühim olanlardan yine birkaç lisân üzere gösterelüm ve bunlarun aʿlâsını 
biri [14] biri ardınca tertîb edelüm ki kankısı kankısından efdaldür maʿlûm ola.

Merâretü’t-tuyûr: [15] Cümle kuşlarun ödleri hâr u yâbisdür. Göz ʿilletlerine 
nâfiʿdür.

Merâretü’l-esed: Arslan [16] ödidür Türkî; zehre-i şîre Fârisî; merartâ râryâ1969 
Süryânî; hôlî liyônda Rûmî; fel de liyôn [17] Efrencî-yi cümle. Aʿlâsı kendüden sarı 
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ola. Fûles kavli üzere dördünci derecede hâr [18] ve yâbisdür. Eger ʿasel ile ve enîsûn 
ile bir dânk kadarın içseler mesâne taşların kırar. [19] Eger tâzesin tılâ eyleseler sarʿa 
ve sovuk dimâg marazlarına ve dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye, husûsan [20] râzıkî 
yagıyla karışduralar kılların bitürür. Fûles kavli üzere gözün yeni intişâr [21] ʿilletine 
ve nâzil olan suyına râziyânec suyıyla göze çekseler nâfiʿdür. Ve sarulıga dahı [22] 
bunun iki dânkını iki dirhem helîlec-i asfer ile ve ol kadar râziyâne ve üç dirhem 
şeker [23] ile içseler ʿaceb nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dânkdur . Ziyâdesi 
harâretden kalbe [24] zarar eder, illâ tâze süd ve bâdem yagı ıslâh eder.

Merâretü’z-zabuʿ: Sırtlan ödidür ki yeleli kurt [25] derler Türkî; zehret-i keftâr Fâ-
risî; merârtâ dîdnâ1970 Süryânî; hôlî bîdûn Rûmî; [450a] [1] fel ô1971 cümle Efrencî. 
Câlînûs kavli üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür. Başda ʿârız [2] olan rutûbete 
ve göz aklıgına ve su inmek ibtidâsına tâze râziyâne suyı ile [3] göze çekeler ve 
Fûles kavli üzere eşyâf-ı merâret halt eyleseler intişârına [4] ve nüzûl-ı mâʾına ve 
süddelerine nâfiʿdür. Erbiyâsûs kavli üzere bundan bir dânk [5] ve bir dânk kulkand 
ve iki dânk sabr ile dögüp yagmur suyıyla yogurup göze [6] çekeler. Bunun mikdâr-ı 
şerbeti bir dânkdur . Ziyâdesi cigere zarar eder, illâ egir ve selîhe ıslâh [7] eder. Ve 
başda olan balgamı ishâl eder ammâ yine öde muzırdur, illâ ʿasel ve sabr ıslâh [8] 
eder.

Merâretü’s-sevr: Öküz ödidür Türkî; zehre-i gâv Fârisî; merartâ sevrâ Süryânî; 
hôlî [9] vôdî Rûmî; fel de bûey cümle Efrencî. Tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbis-
dür. Eski baş ve [10] şakîka agrılarına Bukrât kavli üzere bu dahı aʿlâdur. Cümle ol 
ʿilletlerine eşyâf-ı [11] merâre ile nefʿ verür. Diskûrîdûs dahı râziyâne suyıyla cümle 
baş ve göz [12] agrılarına müfîddür der. Ammâ Fûles yumurda agıyla ve hîrî yagıyla 
ʿavrat götürse [13] kapanmış hayzı açar. Bunun dahı mikdâr-ı şerbeti bir dânkdur . 
Ziyâdesi miʿdeye ve [14] ahşâya muzırdur, illâ ekşi enâr şarâbı ıslâh eder.

Merâretü’z-ziʾb: Kurd ödidür [15] Türkî; zehre-i gûrg Fârisî; merartâ zîbâ Sür-
yânî; hôlî de lîkôs Rûmî; fel de rîvzû [16] cümle Efrencî. Bukrât kavli üzere tabîʿatı 
ikinci derecede hâr u yâbisdür. Câlînûs kavli [17] üzere göz suyınun ibtidâsına ve 
intişârına eşyâf-ı merâret ile ve âsârına [18] üç gün göze çekeler. Erbiyâsûs kavli 
üzere sarılık ʿilletine bir dirhem bundan [19] ve bir cüzʾ türbüd ve helîlec-i asfer üç 
cüzʾ ve yarım cüzʾ kesîrâ ile cümle sahk edüp kerefs suyıyla [20] hab edüp istiʿmâl 
edeler. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür ammâ bu zikr olınan [21] terkîb ile iki 
dirhemdür. Ziyâdesi öykene zarar eder, illâ samg-ı ʿarabî ve kesîrâ ıslâh eder. [22] 
Bunun ödini luʿûka katsalar sarʿa nâfiʿdür.
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Merâretü’d-dübb: Ayı ödidür Türkî; zehre-i hırs [23] Fârisî; merartâ dübbâ Sür-
yânî; hôlî erkûdî1972 Rûmî; fel ôns cümle Efrencî. Câlînûs [24] kavli üzere ikinci dere-
cede hâr u yâbisdür. Teyâdûk kavli üzere gözün ibtidâ inen [25] suyına ve intişârına 
ve süddelerine kezâlik eşyâf-ı merâret ile tılâ edeler, nâfiʿdür. [450b] [1] Ve dahı 
kelefe ve âsâr-ı ʿadesiyeye tılâ edeler, husûsan henüz bogazlanan ayınun [2] tâze 
ödi ola, iki üç defʿa tılâ edeler. Ve sigillere dahı tılâ olınsa koparur, [3] eger kurıdup 
dahı sürseler yine sigilleri koparur. Bunun mikdâr-ı şerbeti [4] bir buçuk dânkdur . 
Ziyâdesi miʿdeye ve cigere muzırdur, illâ sandal ve gül ve şeker ıslâh eder. [5]

Merâretü’t-teys ve’l-iyyel: Erkeç ödidür Türkî; zehre-i büz-i ner Fârisî; me-
rartâ teysâ [6] Süryânî; hôlî de terâgû Rûmî; fel de kâvrûn cümle Efrencî. Rûfes 
kavli üzere [7] tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. Diskûrîdûs kavli üzere su [8] 
ibtidâsına eşyâf-ı merâret ile ve ʿasel ile ve râziyâne suyıyla sürme [9] gibi çekeler. 
Ve eger bundan bir dânk türbüd ile habb-ı ayâric-i faykarâ ile içseler göze [10] nâzil 
olacak mâddeleri dimâgdan ishâl eder, indürür ve gözden lahm (-ı zâʾidi) [11] kopa-
rur. Ve dâʾü’l-fîle ve devâlîye ve kulakda olan tâze büsûra ve yabân [12] keçisinün ödi 
yine bu ʿilletlere devâdur. Andan mâʿadâ ısırıcılarun tiryâkıdur. [13] Bunun mikdâr-ı 
şerbeti bir buçuk dânkdur . Ziyâdesi mesâneye ve bögreklere [14] zarar eder, illâ 
mersîn ve bellût ıslâh eder. Baʿzılar ʿasel ve enîsûn ıslâh eder [15] demişler.

Merâretü’l-gazâl: Geyik ödidür Türkî; zehret-i âhû Fârisî; merartâ teysâ [16] 
Süryânî; hôlî de elâfî Rûmî; fel de sîervô cümle Efrencî. Fûles kavli üzere [17] tabîʿatı 
ikinci derecede hâr u yâbisdür. Bunun tâzesi sebel ʿilletine ve ibtidâ-yı [18] mâʾya, 
gözlerine tamzuralar, su inmegi menʿ eder ve sebeli dahı giderür. Diskûrîdûs [19] 
kavli üzere kesîrâ ile dögüp göze çekeler. Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dânkdur . [20] 
Ziyâdesi içe zarar eder, illâ mersîn rubbı ıslâh eder.

Merâretü’z-zâʾn: Koyun ödidür [21] Türkî; zehre-i gûsfend Fârisî; ʿavc1973 Şîrâzî; 
merartâ emrâ1974 Süryânî; hôlî de pırôvâtû [22] Rûmî; fel de karnel cümle Efren-
cî. Yûhannâ kavli üzere ikincide yâbisdür. Göz beyâzına [23] ve âsârına nâfiʿdür. 
Diskûrîdûs kavli üzere hazâze ve kehle ki cümle başda [24] ve bedende ola, bunı 
yarım dirhem ve dahı iki dirhem ʿasel-i leben ile mürdâseng ile [25] hammâmda 
süreler, nâfiʿdür, derleyince turalar. Râzî kavli üzere göz suyı ibtidâsına, [451a] 
[1] merâret-i eşyâf  ile ve zulmetine ve gışâsına dahı nâfiʿdür. Ve azacık ʿasel ile [2] 
kulaga tamzursalar sovukdan olan ʿilletlere nâfiʿdür.
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Merâretü’l-kunfuz: Kirpi ödidür [3] Türkî; zehre-i hâr-puşt Fârisî; merartâ kuf-
dâ1975 Süryânî; hôlî de ıskâzavhîrô Rûmî; [4] feygûlû kârûs Yûnânî; fel de erîdô 
cümle Efrencî. Diskûrîdûs kavli üzere [5] hâr u yâbisdür. Eger cüdâma bir dânk 
içürseler nâfiʿdür. Kanı ve eti dahı nâfiʿdür. Ercîcâlis [6] kavli üzere zulmet-i basara 
nâfiʿdür ve tûte dedükleri lahm-ı zâʾidi giderür ve şişlerine tılâ [7] olınsa ve kızıl 
merheme katsalar nefʿ verür. Ve Erbiyâsûs kavli üzere eger bunun [8] ödüne natrûn 
ve râtînec ve tîn-i kaymûliyâ katsalar cereb-i mütekarrih ki çıbanlu uyuzdur, ana 
[9] nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dânkdur . Ziyâdesi miʿdeyi ziyâde kızdurur, 
illâ [10] tûrunc ve rîbâs rubbları ıslâh eder.

Merâretü’s-semekü’ş-şebût: ʿİnde’l-baʿz kalkan [11] balıgı ödidür Türkî; zeh-
ret-i mâhî-gird Fârisî; merartâ şebûtâ Süryânî; hôlî de rilîrkûs1976 [12] Rûmî; fîkû-
tarîgânyâ1977 Yûnânî; fel de tûrbuzû cümle Efrencî. Ebû Cerîh kavli üzere tabîʿatı 
[13] hâr u yâbisdür. Câlînûs kavli üzere ibtidâ-yı nüzûl-ı mâʾya ve zulmet-i ʿayna ve 
intişârına [14] nâfiʿdür. Hûzî kavli üzere bundan bir buçuk dânk içseler kalbi kavî 
eder ve miʿdeyi [15] arıdur. İbni Mâseveyh kavli üzere râziyâne suyıyla gaseyâna ve 
zulmet-i [16] ʿayna kezâlik göze çekseler sâʾir harâretlerine nâfiʿdür.

Merâret-i hımâr-ı vahşî: Yabân [17] eşegi ödidür. Fârisîde zehre-i har-gûr derler. 
Dâʾü’s-saʿlebe ve devâlîye nâfiʿdür ve evrâm [18] âsârına dahı tılâ edeler, kezâlik 
ziyâde müfîddür.

Merâretü’l-hınzîr: Tonuz ödidür. Fârisîde [19] zehre-i hûk derler. Kulak yaralarına 
nâfiʿdür. Ve eger ʿ asel ve biber ile başda olan [20] saçkırana ve kele dürtseler kıl bitüre.

Merâret-i kelbü’l-mâ: Kundus dedükleri su [21] kelbinün ödidür. Fârisîde zehre-i 
seg-i âbî derler. Eger bundan ʿades mikdârı [22] yeseler bir haftada âdemi öldürür. 
Bunı ʿilâc içün yazmak lâzım geldi. Buna ʿilâc [23] çıntıyânâ-yı rûmî ve dârçîn ve 
tavşan penîr mâyesi içüreler ve güzel kokulı yaglar [24] ile yaglayalar ve latîf  tedeb-
bür edeler.

Merâretü’n-nimr ve’l-efʿâ ve’l-erneb: Kaplan ve engerek [25] yılanı ve tavşan 
ödleridür. Bunlar sümûm-ı kattâledendür, âdemi öldürür. Bunun ʿalâmeti [451b] 
[1] oldur ki agzı acı olur, gözi sarı olur. Eger dört sâʿat kadar ʿilâc [2] olınmasa öldü-
rür. Ammâ efʿânun ödi ʿacebdür ki bundan halâs olalar. Bunlara [3] ʿilâc tâze süd 
ve maʿcûn-ı tîn-i mahtûm ve tiryâk-ı fârûk ve alma ve ayva rubbları ve cev-âb [4] 
vereler, eger bayılursa piliç ve et suyı vereler ve azacık misk ile şarâb [5] ve devâʾü’l-
misk yedüreler, halâs ola, bi-ʿinâyeti’llâhi teʿâlâ.

1975 N. قفدا
1976 N. رليرقوس
1977 N. فيقوطريغاينا

898 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Merâretü’r-rahme: Dülengeç ödidür. [6] Bu kuşa çaylak ve çalagan dahı derler. 
Fârisîde murdâr-hâr ve Şîrâzî’ler har der. [7] Ve baʿzı Fârisî mûş-gîr derler. Eger 
zeyt ile kulaga kosalar agrılarına [8] nâfiʿdür ve benefşe yagıyla ʿilletsiz olan muhâlif 
kulagına tamzursalar ve şakîka agrısıyçün [9] dahı nâfiʿdür ve sovuk su ile göze 
çekseler ak ʿilleti giderür. İbni Batrîk kavli üzere [10] bunun ödini kurıdup sırça kaba 
koyalar ve gölgede kurudalar ve sanculu [11] gözün taşrasına süreler.

Merrîn: ʿAyın bâbında ʿusfur deyü zikr olınmışdur.

Murkid: [12] Efyûna ve cevz-i mâsile murkid derler, iki isme şümûli vardur.

Mirrîh: Şeyh Dâvud kavli üzere [13] hadîddür. Zikr olınmışdur.

Merâretü’s-sahr: Emrârü’s-sahûr dahı derler. Hâ bâbında hanzal deyü zikr [14] 
olınmışdur.

Merveriyye: Güneyik yaʿnî hindibânun gâyet acısıdur. Yagzîd dahı [15] derler. 
Ammâ Râzî merveriyye mârûl nevʿidür ki südi çıkan mârûldur der. Hindibâ ve 
kâsnî [16] ve kâhû deyü eger hindibâlar ve eger mârûl nevʿi zikr olınmışdur.

Mizr: Bûze ve eksime derler. Türkân’da [17] dahı eksime ve hoş-berd derler. Arpa-
dan ve bugdaydan ve etmekden ve kepekden ve tarıdan [18] eyledükleri ve Rûm’da 
meşhûr olan bûze budur. Baş agrıdur, sinire zarar eder [19] ve yaramaz hılt eder. 
Arpadan ve bugdaydan ve tarıdan olan serhoş eder ammâ ferah [20] verür. Eger 
çok içseler gönül döndürür, belki kusdurur, ekşi gegirdür, burnından fetîl [21] fetîl 
getürür ve yelleri dahı çok eder, bevli yüridür. ʿİlâcı gerü kusmakdur. Gâhî ishâl 
[22] eder ammâ kusarlarsa miʿdede olan balgam bile çıkar. Ammâ pirincden bûze 
ederler, anun [23] adına sûbiyâ derler, bunlardan yegdür, bunlardan artık semürdür 
ve südde dahı getürmez, [24] husûsan tatlu ola.

Merâr: Bâd-âverd ve şükâʿî dikeni cinsidür. Rûzgâr olınca yuvalanur [25] ve fiʿli 
kezâlik ana yakın derler.

Martîs: Lâcüverd renginde bir taşdur. Eger üç arpa [452a] [1] agırı kadar sahk 
edüp yeseler kalb agrılarına nâfiʿdür.

Merhîtis1978: Bir kara taşdur, [2] üsti pul pul olur. Eger kendüde götürse başındagı 
çıbanları gide.

Merdekûş: [3] Merzencûş deyü zikr olınmışdur.

Mirrîh1979: Hindî bir habdur, dûkûya benzer. Tabîʿatı üçünci [4] derecede hâr u 
yâbisdür. Hayzı akıdur, ciger ve talak süddelerin açar.

1978 N. مرهيطس
1979 N. مّريخ
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Mermer: Mermer taşıdur. [5] ʿArabda ruhâm ve Fârisîde seng-i mermer derler. Re 
bâbında ruhâm deyü zikr olınmışdur [6]

Mermer-i sûmmâk: Sûmmâkî dedükleri mermerdür. Baʿzılar bunı terkîb derler. 
Demir âlâtın keskin [7] eder. Sovukdan sancusı olanlar âteşde azacık kızdurup bir 
beze sarup [8] sancu üzerine koyalar, nâfiʿdür.

Murrân: ʿİnde’l-baʿz kızılcık agacıdur ve baʿzılar kızılcık [9] agacına benzer bir 
agaçdur derler. İbni Baytâr kavli üzere eger yapragın sıkup suyın [10] içseler agulu 
cânavarlar sokdugına fâʾide eder. Eger yaku dahı eyleseler gerü bu fâʾideyi [11] eder. 
Eger kabugını göyündürüp suyını çıbanlu uyuza dürtseler giderür. Eger kabugınun 
[12] tozın içseler âdemi helâk eder.

Mirres: Kocalar yarpuzı derler. Merv deyü envâʿı [13] zikr olınmışdur.

Mertûse: Şeyh Dâvud kavli üzere mertûlis deyü henüz zikr olınur. [14]

Mertûlis: Belesân-ı kîdûnî derler. İbni Baytâr kavli üzere âdem boyı kadar bir 
agaçdur, [15] yaprakları saç gibi baʿzısı baʿzısına karışıkdur. Eger agulu cânavarlar 
sokdugına [16] ursalar fâʾide eder. Eger yapragın ve kabugın giderüp hammâmda 
üç kerre uyuza [17] dürtseler gidere. Eger yapragınun yigirmi dört dirhem suyın 
içseler iki günden [18] sonra öldüre. Eger yapragından birin dikseler belesân agacı 
biter derler.

Mürrâr: Baga dikenün [19] bir nevʿidür derler. Deve semüzligi dahı derler bir otdur. 
İbni Baytâr kavlince yere düşeni biter. [20] Kara şekl olur, ortasında bir agaççıgı çı-
kar, saruca çiçegi olur, depesinde [21] dikenleri olur. Deveyi bundan ziyâde semirdür 
nesne yokdur. Dikenleri ak olur. Eger [22] bundan içseler ciger süddelerin açar, kanı 
sâf  edüp harâretin sâkin eder, [23] sıtmalara ve yan başı agrılarına nâfiʿdür, uyuza ve 
giciyige ve öyken çıbanlarına fâʾide eder. [24] Eger suyın içseler göz agrısına fâʾide 
eder.

Mergûlü’l-cinn: İbni Baytâr ve İbni Mâseveyh [25] kavli üzere üçünci derecede 
hâr u yâbisdür, mücellâ ve mülattıfdur.

Merûbe ve bentûşe: İbni Baytâr [452b] [1] kavli üzere bellûtî dedükleri devânun 
ismidür. Be harfinde zikr olınmışdur. Ve baʿzılar bâdrenbûyedür [2] derler ammâ 
baʿîddür.

Merhem: Türkçe melhem derler. Fârisîde dahı merhem derler, Rûmîler alîfî 
derler. [3]

Merhem-i dâhiliyûn: Dâhiliyûn merhemidür. İrinli çıbanlara ve açılacak şişlere 
ve hanâzîre [4] fâʾide eder, yumşadur ve çeker, cezzâbdur. Aʿlâsı Venedîk terkîbidür. 
İki nevʿ olur. Mürekkebâtda [5] sanʿatı görile.
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Merhem-i kâfûrî: Kâfûrî merhemidür. Tutak ve el ve ayak ve ökçe ve makʿad [6] 
yarıldugına ve bevâsîre ki acısı ola, nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i ahmer: İssi başlar ki [7] başda ve gövdede ola, fâʾide eder, et bitürür. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i şelîhâ: [8] Merhemü’r-rüsul derler. Havârîden ʿÎsâ peygamber (ʿa.m.) 
içün düzdiler derler. On iki otdur, [9] bir otı birisi ihtiyâr edüp terkîb eylediler. Katı 
şişleri yumşadur ve nazc verür [10] ve irinin taşra çeker ve et bitürür ve sinire yakın 
saʿb nâsûrı rakîk eder, [11] salâha getürür ve yaşları ve cerâhatları olmış ve çürük 
etden arıdur ve irini giderür, [12] sag bitürür. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i bâselîkûn-ı kebîr: Katı şişleri yumşadur [13] ve nazc verür, irinin 
taşra çeker ve et bitürür ve sinire yakın yerlerde olan yaraları [14] onıldur ve sinire 
zarar etdürmez. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i bâselîkûn-ı sagîr: [15] Bu dahı bunlara fâʾide eder. Sanʿatı mürekke-
bâtda görile.

Merhem-i jengâr: Eski cerâhatları [16] kurıdur ve artık etlerin yer ve yüzde ve 
burunda sigiller ve yaralar olsa ana [17] muvâfıkdur ammâ sirke katalar ve buruna 
tamzuralar, mücerrebdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i hanâzîr: [18] Sırça merhemidür, sırçayı pâk eder, arıdur. Sanʿatı mü-
rekkebâtda görüle.

Merhem-i yedmelü’l-lahm: [19] Et bitürici merhemdür. Sanʿatı mahallinde 
mürekkebâtdan görile.

Merhem-i müneşşif: Rutûbeti [20] çok olan yaraları kurıdur ve etin bitürür. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i zencefre: [21] Seretâna ve hanâzîre ve hâya şişlerine ve yaralarına 
muvâfıkdur. Sanʿatı mahallinden [22] görile.

Merhem-i zencefre-i şedîd: Bu kuvvetlüdür, yine bu ʿ illetlere nâfiʿdür. Âdemine 
göre yaku [23] edeler. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i mukl: Sevdâdan tevellüd eden şişlere ve hanâzîre [24] muvâfıkdur. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i mısrî: Kulak cerâhatlarına nâfiʿdür, irin aksa [25] dahı arıdur. Sanʿatı 
mahallinden görile.

Merhem-i hamîr: Katı şişleri yumşadur, çıbanlara ve agrısı [453a] [1] olan eger 
açılmış ve eger açılmamış ola, müfîddür. Sanʿatı mahallinden görile.
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Merhem-i nûre: Âteş [2] yakdugına fâʾide eder, cerâhatları kurıdur. Sanʿatı ma-
hallinden görile.

Merhem-i bârid: Yaz günlerinde [3] işleyeler. Eti bitürür ve yaraları tebrîd eder. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i gülnâr: Âkileye [4] ve galye müfîddür.

Merhem-i asfer: Sarı merhemdür. Eflâtûn terkîbidür. Sanʿatı mahallinden görile. [5]

Merhemü’l-hall: Sirke merhemidür, gâyet nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Merhem-i hıyârek: [6] Hıyârek kanı çeker. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhemü’ş-şaʿîr: Kıl bitürür. Nâfiʿ merhemdür. Sanʿatı [7] mahallinden görile.

Merhem-i asfer: Bu dahı saru merhemdür, bâselîkûn dahı derler. Câlînûs [8] 
terkîbidür. Bukrât dahı begendi. Eski ve yeni yaralara nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden 
görile. [9]

Merhem-i cerâhatü’l-ʿatîk: Eski yaralara nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i sîdûn: [10] Firenkce sîdûn derler imiş, kadîmdür. İssi yaralar ve issi 
günlerde kullanalar. Sanʿatı [11] mahallinde görile.

Merhemü’l-ezrak: Gök merhemdür, yaraları kurıdur ve nâsûra fâʾide eder. [12] 
Sanʿatı mahallinden görile.

Merhemü’n-nıkrîs: Nıkrîse fâʾide ede, agrısın keser. Sanʿatı [13] mahallinden 
görile.

Merhem-i Bukrât [ve] Sokrât: Makbûl merhemdür, cümleye nâfiʿdür. Sanʿatı 
mahallinden [14] görile.

Merhemü’l-lahmü’z-zâʾid: Artık etleri yer ve irinin arıdur, yeni et bitürür. 
Sanʿatı [15] mahallinden görile.

Merhem-i kâfûr: Sovukdur. Âteş ve issi yag ve issi su yakdugına ve [16] cümle 
issileri sovudur. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i hanâzîr: Zencefre merhemidür. Hanâzîrün [17] ibtidâsına ve intihâsı-
na fâʾide eder. Hanâzîr başdan evvel nohûd kadar gelür, [18] sonra bakla kadar olur, 
günden güne büyür, bogazı tamâm tutar. Evvelden tîmâr olmazsa [19] öldürür. Bu 
merhem her kanda verem varısa ziyâde muvâfıkdur, üstine uralar [20] gide. Sanʿatı 
mahallinden görile.

Merhem-i esved: Kara merhem derler, yaraları tezcek bitürür. [21] Sanʿatı ma-
hallinden görile.
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Merhemü’l-munzıc: Çıbanları öldürür. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i [22] havâriyyûn-ı âher: Tâʿûna ve veremlere ve hanâzîre ve seretâna 
nâfiʿdür, çürimiş etlerin [23] giderür, tâze et bitürür merhemdür. Sanʿatı mahallin-
den görile.

Merhemü’l-hâmî: Öd göyündügine [24] ve makʿada ve rahme tîz nesne inse nâfiʿ-
dür. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhemü’s-süfliyûz1980: [25] Et bitirür. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhemü’s-sefîdâc: Üstübec merhemidür. Burun yaralarına [453b] [1] ve ka-
barcıklarına ve âteş yakdugına nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Merhem-i ahzar: Yaşıl [2] merhemdür. Yaranun artık etlerin giderür, yeni bitirür. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Merhemü’l-âkile: [3] Yenür başlara ve hûrelere ve âteş yakdugına fâʾide eder. 
Sanʿatı mahallinden görile. [4]

Merhem-i kîrûtî: Teşennüce ve agır endâmlara gâyet mübârek merhemdür. 
Sanʿatı mahallinden görile. [5]

Merhem-i Câlînûs: Onılmaz yaralara gâyet muvâfıkdur. Sanʿatı mahallinden 
görile.

Merhem-i [6] kasûrîkûn: Kaf  bâbında kasûrîkûn deyü zikr eyledük. Cerebe ve 
saʿfeye ve humreye [7] ve akar şişlü yaralara ve nâsûrlu âkilelere ve göz kapagı irili-
gine nâfiʿdür. Sanʿatı [8] mahallinden görile.

Mezr: Bûzedür. Mizr dahı derler. Bûzedür, ehl-i Mısr mizr der. Henüz mizr [9] 
deyü zikr olınmışdur.

Mizmârü’r-râʿî: Çoban düdügi ve çoban minâresi dahı derler. İbni Baytâr [10] 
kavli üzere tâmâsûniyûn ve baʿzılar lûzun derler. Yapragı sinirlü yapragına benzer, 
[11] depesinde sarıya mâʾil ak şekl çiçegi olur. Köki kara harbaka benzer, eyü [12] 
kokusı olur. Kökinden eger yalınuz eger şarâbla içseler agulu cânavarlar sokdugına 
[13] müfîddür ve efyûn zararına ve agulu kurbaga ve erneb-i bahrî zararların defʿ 
eder. [14] Eger berâberi zûkûyla yeseler iç agrısına ve bagırsak çıbanlarına ve rahm 
agrılarına [15] nâfiʿdür. Eger yalınuz yeseler kabz eder ammâ hayzı yüridür. Eger 
kaynadup suyın [16] içseler bögregün taşların kırar ve tagıdur. Ve balgamî şişlere 
ursalar sâkin [17] eder. Ve baʿzılar bunı ʿasâʾü’r-râʿî dediler. ʿAyın bâbında ʿasâʾü’r-
râʿî deyü zikr olınmışdur. [18]

1980 N. سفليوز
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Mizmâr-ı âher: Bir mizmâr dahı vardur, dalları akdur, caʿde gibidür, çok tüleri 
olur, [19] râyihası mürr râyihasına benzer, hiddeti azdur. Erbiyâsûs kavli üzere ta-
bîʿatı [20] hârdur ve fiʿli dahı evvelkiye karîbdür.

Mizc: Acı bâdem agacıdur. Lâm bâbında levz-i mürr deyü [21] zikr olınmışdur.

Misennü’l-mâʾ: Su bilegüsidür. Baʿzılar gûsle taşıdur ve baʿzılar [22] su bilegüsinün 
karasıdur dediler. Eger demür biledükleri taş ezindisin [23] dâʾü’s-saʿlebe sürseler kıl 
bitüre. Ve Minhâc kavli üzere tabîʿatı bâriddür. Ve gözde [24] olan ak ʿilletini zâʾil 
eder ve göz kuvvetin ziyâde eder. Ve eger bu taşun kezâlik [25] ezindüsin bâkire 
kızlar memesine ve oglancıklar hâyasına sürseler büyük [454a] [1] etmez, hâli 
üzere kala demişler. Eger sirke ile içseler talak şişin giderür ve sarʿa [2] dahı nâfiʿdür. 
Ve bu taşun bir nevʿi yag ile biledükleri yaşıl bilegü vardur. Eger kızdurup [3] ve 
şarâbda sögündürüp baʿde sahk edüp sirke ve natrûn ile demregüye [4] ve hanâzîre 
ve giciyige ve seretân şişlerine ve âkile zahmetlerine sürseler zâʾil [5] eder. Eger sahk 
edüp göze sürme eyleseler ak ʿilletini gidere ve göze kuvvet [6] vere ve âteş yanugına 
dahı müfîddür.

Miskü’l-mâʾ: Müşkü’l-mâʾ dahı derler, su yosunıdur. [7] Tuhlüb deyü tı bâbında 
zikr olındı. Rûmîler mûskû sâlâsûn ve Lâtînler [8] mûskûs mârinûz derler, Mâcar 
ve Nemse mermûs1981 derler, İspânya’da mâryô [9] kînâ derler, Fırânca’de kûrâlînâ1982 
derler. Cümle ahvâli tuhlübde zikr olınmışdur.

Misk: Müşk [10] Fârisî; müşgâ Süryânî; hûzûn Rûmî; mûskû Rûmî; afernîn Yûnânî; 
[11] mûskô Efrencî. Miskün aʿlâsı Tibetîdür, andan Çînîdür. İbni Vâfid Mesʿûdî de 
[12] Mürûcü’z-Zeheb ve Maʿâdinü’l-Cevher nâm kitâblarında nakl olınmış ki Tibetî 
dedükleri [13] müşk Çînî’den iki vechile aʿlâdur ve efdaldür. Bir vechi oldur ki diyâr-ı 
Tibet âhûsınun [14] yedügi sünbül ve behmenlerdür, gayrı âhûlarun otladugı gayrı 
otlardur. Ve bir vechi [15] dahı oldur ki Tibet miskini nâfeden taşra çıkarmazlar, 
kendü hâlislıgı nice ise [16] öyle turur. Ammâ ehl-i Çîn yolı gâyet uzakdur ve deryâ 
geçerken nem alur ve ihtilâf-ı [17] havâ kesb eder, râyihası ve kuvveti zaʿîf  olur. Ol 
takdîrce Tibetî dedükleri [18] miskün eyüsidür, husûsan levni sarı ola ve râyihası 
tüffâhî ola ve nâfesin [19] aldukları âhû genc ola ve nâfenün nâzicesi ola yaʿnî hâm 
olmaya. Bu nevʿ âhûnun [20] gayrı âhûlardan farkı oldur ki levni ve şekli ve şâhı 
gayrı âhûdan fark olınmaz, [21] illâ misk âhûsınun fîl ve hınzîr dişleri gibi iki dişleri 
vardur, büyükdür. [22] Ol vilâyet ehli ava varup eger nâfesi kemâle ermiş âhû ise ok 
ile [23] ururlar, eger ermemiş ise şöyle kalur. Ve misk âhûsı kuvvetlü ve müstahkim 
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olmak [24] gerek. Miskün tabîʿatı İshak kavli üzere ikinci derece hâr u yâbisdür, 
baʿzılar üçüncide [25] hâr u yâbis dediler. Fulahmân1983 kavli üzere ikinci derecede 
hâr ve üçünci derecede yâbisdür. [454b] [1] İbni Mâseveyh kavli misk yaramaz 
derleri güzel kokudur, kalbe kuvvet verür, şecâʿat [2] arturur, mirre-i sevdâyı zâʾil 
eder, aʿzâyı kızdurur. Aʿzâ-yı hâricede olan zahmetleri [3] münâsib edviye ile ve 
aʿzâ-yı bâtıniyye kezâlik, ana muvâfık şeyʾ ile içeler. Fâris [4] etibbâsı miskün bâha 
kuvvet verdügi, âhûda rutûbet oldugundan dediler. [5] Eger bir mikdâr miski hîrî 
yagıyla eridüp zeker başına ve delügüne tılâ eyleseler cimâʿa [6] ve kesret-i inzâle 
muʿâvenet verür. Eger miskün tabhın içseler zihni arturur ve başda [7] olan sovuk 
ʿilletlere dahı nâfiʿdür, bayılmış ve kuvveti sâkıt olmışlara nâfiʿdür. [8] Taberî kavli 
üzere mülattıf  ve mukavvî-yi aʿzâdur, zîrâ kokusı güzeldür. Eger ʿades mikdârını [9] 
zaʿferânla buruna suʿût eyleseler sovuk baş agrısına nâfiʿdür ve dimâga kuvvet [10] 
verür. Hekîm İbni Huneyn kavli üzere eger göz edviyelerine kosalar göze kuvvet [11] 
verür ve ince perde varısa giderür ve rutûbetin neşf  eder. İshak bin ʿİmrân kavli [12] 
üzere mertûbiyyü’l-mizâc ve pîrler kokulasalar muvâfıkdur, husûsan kış günlerinde 
[13] ve sovuk memleketde olalar. Ammâ yigitlere ve gençlere ve mahrûrî mizâc ve 
issi yerlerde ve issi zamânda [14] muvâfık degildür, zîrâ sudâʿ verür. Ve’l-hâsıl başda 
olan sovuk ʿilletlere gâyet [15] nâfiʿdür ve süddeleri açar ve cümle bedende ve gözde 
olan yellere nâfiʿdür, tabʿı imsâk [16] eder ve yüzde olan sarılıgı giderür ve zehr 
ʿamelin bâtıl eder, hafakâna dahı nâfiʿdür. [17] Şeyhü’r-reʾîs kavli üzere misk, bîş ve 
helâhil ve kurûn-ı sünbül nâm zehirlerün [18] tiryâkı içündür ve mukarrihdür. Ve 
miskün harâretini kâfûr taʿdîl eder ve yübûsetini benefşe [19] ve gül yagı taʿdîl eder. 
Eger miski suʿût eyleseler meflûca ve sovuk sekte ashâbına [20] nâfiʿdür. Ve kâfûr 
ve benefşe ve gül yagıyla taʿdîl olınmış suʿût eyleseler dimâgını [21] pâk eder. Eger 
issi yaglar ile başı ve arkayı yaglasalar sinir agrılarına ve hader ve fâlice [22] fâʾide 
eder. Ziyâde idmân eyleseler felci giderür. İbni Rıdvân kavli üzere zâhirde olan 
[23] bevâsîre tılâ eyleseler nâfiʿdür. İbni Reşîd kavli üzere mütevellid olan riyâh-ı 
galîze [24] içün içseler nâfiʿdür. Minhâc kavli üzere mikdâr-ı şerbeti bir kîrâtdur 
dediler. Diskûrîdûs [25] kavli üzere sarʿa nâfiʿdür. ʿAvratlar furzece ile götürseler 
rahm sovuklarına ve ihtinâka [455a] [1] nâfiʿdür. Rûfes kavli üzere ve Fûles kavli 
üzere kalb agrılarına ve [ve agız ʿilletlerine ve] korkularına [2] ve gam ve endûha ve 
hüzne efâviye ve ʿasel ile yâhûd maʿcûnı müfîddür. İshak kavli [3] üzere bevâsîrün 
hareketine tılâ edeler, gâyet nâfiʿdür. Ve kalbe kuvvet verür [4] ve hafakânı giderür. 
Ve eger cevheri[ni] mümessek maʿcûn eyleseler cümle bu ʿilletlere fâʾide [5] eder. 
Ammâ agızda çok misk tutsalar eyü degildür, agzı kokudur ve ziyâde yübûset [6] 
verür. İbni Baytâr kavli üzere eger günlük yagıyla ezüp başa dürtseler [7] nezelâta 
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fâʾide eder. Bunun götürmesi erlige çok zarar degildür ve yemesi fâʾide eder, [8] 
ammâ kâfûr ile götürseler erlige zarar eder. Bunun mikdâr-ı şerbetinden ziyâde [9] 
yedükleri dimâgı issi olanlara ziyân eder, illâ kâfûr ıslâh eder. Takvîmü’l-Edviye [10] 
kavli üzere ziyâdesi benzi sarardur, illâ gül şarâbı ıslâh eder. Ve sinir agrılarında [11] 
ve sâʾir efʿalinde bedeli cünd-i bîdesterdür, illâ râyiha cihetinden degildür. Baʿzılar 
merzencûş [12] bedeldür dediler ve baʿzılar iki kendü kadar ʿanber bedeldür derler. 
Ve Takvîmü’l-Edviye kavli üzere [13] misk bîş zehrinün tiryâkıdur ve yaralardan kanı 
katʿ eder. Eger çiçek [14] çıkaracak oglancıklara içürseler çiçegi tez çıkaralar. Bunı 
eger yalınuz ve eger taʿâmda [15] çok yeseler agzı kokudur, ardınca kerefs yeseler 
ıslâh eder.

Mesed: Nârçîl [16] lîfidür. Lâm bâbında lîf  deyü envâʿı zikr olınmışdur

Müshil-i mâʾü’l-asfer: Sarı [17] su ishâl eder terkîbdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Müstaʿcel: Be bâbında bûzîdân [18] deyü zikr olınmışdur.

Mis: Bakırdur. Nun bâbında nuhâs deyü zikr olınur.

Meshakûniyâ: [19] Sırça suyı derler. Meshakûniyâ ve meshûkûniyâ dahı derler, 
Fârisîde kef-i âb-gîne [20] derler ve ʿArabda mâʾü’z-zücâc derler. Asıl buna zebe-
dü’l-kavârîr demekle bilinür. Sırçanun [21] üstine çıkar, kef  gibi olur. Tabîʿatı gâyet 
hâr ve hiddetlüdür. Gözün [22] aklık ʿilletini zâʾil eder ve rutûbeti kurıdur ve giciyige 
ve uyuza nâfiʿdür, ammâ [23] sürineler.

Misvâk: Kaʿbe’den gelür kökdür. Ve delüce zeytûn dalları dahı olur. [24] Dişleri 
mücellâ eder, diş agrısına ve diş diplerine nâfiʿdür, dipleri muhkem [25] eder, nâzleye 
müfîddür. Elif  bâbında erâk deyü zikr olınmışdur.

Misvâkü’r-râʿî: [455b] [1] Baʿzılar zûferâ ve baʿzılar şeytaracdur derler. Şeytarac 
oldugı muhakkakdur dediler. İkisi dahı [2] zikr olınmışlardur.

Mesmakûra ve mesmakâre ve mesmakurân Berberî lisân üzeredür. [3] Zerâvend-i 
tavîldür.

Miskü’l-cinn: Endülüs lisânı üzere küçük caʿdeye derler ve şevâsîre [4] dahı mis-
kü’l-cinn derler. İkisi dahı mahallerinde zikr olınmışlardur.

Misvâkü’l-kurûd: Pelîd [5] yosunıdur. Uşne deyü elif  bâbında zikr olınmışdur.

Misvâkü’l-ʿabbâs: Raʿiyyü’l- [6] iyyeldür. Ve Yûnânca nevâris dedükleri devâya 
dahı misvâkü’l-ʿabbâs derler. [7]

Mistâr: Keskin şarâba derler ve baʿzılar delüce şîreye derler ve baʿzılar koyu 
şarâba [8] derler.

Miskâtûn:ʿÛd-ı hindîdür. ʿAyın bâbında ʿûd deyü envâʿı zikr olınmışdur.
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Müsehhed: [9] Gece uyumayup öten kuşlardur.

Mişmiş: Zerdâlû kayısıdur Türkî; zerdâlû [10] Fârisî; berkûkiyâ1984 Süryânî; 
îrmînikûn Rûmî; zerdâlûdye Rûmî; berkûkâ [11] Yûnânî; arminîkâ mâle Lâtîn; 
alvârâtkûes İspânya; abrîkôk Fırânca; kâysî [12] Şîrâzî ve Fârisî; armînâkan Yûnûnî. 
Aʿlâsı aşlama ve Ermîn nevʿidür ki tatlu ve [13] beyâz ola, ana kamerî derler. Büyük 
nevʿine kaysî-yi şâmî derler. Tabîʿatı Bukrât kavli [14] üzere ikinci derecede bârid ü 
ratbdur. Diskûrîdûs kavli üzere bunun [15] tuʿmı şeftâlûdan yegdür. Hûzî1985 kavli 
üzere müshil-i safrâ ve müvellid-i hılt-ı galîzdür. [16] Taʿâmdan evvel yiyeler, zîrâ 
evvel yedükleri yegdür ve üzerine sikencübîn yiyeler. Eger miʿdede [17] taʿâm bulsa 
fi’l-hâl fâsid eder derler. Ammâ kurısınun ıslanmışı susuzlıgı [18] ve hiddetlü isitme-
ler harâretin giderür ve tabʿı sovudır. Ve çekirdeginün içini çok yeseler [19] gaseyân 
getürür ve gaşy dahı getürür derler. Ve tâze zerdâlûnun üzerine yarım [20] dirhem 
enîsûn yiyeler ve mümessek eyü şarâb içeler. Ve çekirdegini çok yedüklerinden [21] 
ıztırâb verürse kayʾ etdüreler, baʿde ekşi yemişler rubbı ki meselâ koruk ve [22] tûrunc 
ve limôn rubbları ıslâh eder. Ammâ çekirdegini bevâsîre yaku eyleseler müfîddür. 
[23] Ve dögüp gülâbla baş agrısıyçün alnına bir igne ile delük delük kâgıda yaku [24] 
edüp uralar, ammâ acı çekirdek ola.

Müşk-i tarâmşîʿ: Yarpuz ve reyhân nevʿidür [25] Türkî; meşketarâmîşîr ʿArabî; 
fûdenc-i berrî ʿArabî; fûdenc-i yübsî ʿArabî; rutek Şîrâzî; [456a] [1] feklûmînec 
Rûmî; bi’l-hindiyye Yûnânî; kürpe-giyâh Fârisî; necm-i berrî ʿArabî; vilikonâsûs 
[2] Rûmî ve Lâtîn; veldem1986 pôlî Mâcar, Nemse; reytâmûrâl1987 Mâcar, Nemse; 
dîstâm bâtârid1988 [3] Fırânca; tîrûdôl fâlsây Nemse, Mâcar; dîstâm tezmudâlâ Leh. 
Müşk-i tarâmşîʿ [4] dedükleri ot necm otınun berrîsidür yaʿnî feslekûn otınun ya-
bânîsidür. [5] Evvel emirde çok hiddeti ve tuʿmı belürmez, der-ʿakab merâret ve 
hiddeti maʿlûm olur. [6] Bunun tabîʿatı Mesîh kavli üzere ikinci derecede hâr u 
yâbisdür. İhtiyârât [7] kavli üzere üçünci derecede hâr u yâbisdür, baʿzılar yübûseti 
dördünci derecede [8] demişler. Öykenden ve gögüsden rutûbât-ı lezci çıkarur ve 
bunun şarâbınun [9] ʿazîm nefʿi vardur, gaşy olanlara nâfiʿdür. Ve hayzı ve bevli ve 
dem-i nifâsı akıdur ve bögrek [10] taşların kırar. Ammâ mikdâr-ı şerbetinden ziyâde 
idrârı gâyet ziyâde oldugından [11] kan tebevvül etdürür, ammâ mersîn yâhûd bellût 
ıslâh eder. Ve rahm agrılarına dahı nâfiʿdür, [12] baʿzılar rahme muzırdur, illâ sirke 
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ıslâh eder. Câlînûs kavli üzere bundan bir dânk [13] ve bir dânk belesân yagıyla sahk 
edüp ʿavrat götürse ve kasuk üzerine [14] yaku eyleseler rahm agrıların sâkin eder. 
İshak kavli üzere eger bir dânk bundan [15] ve bir dânk sakmûniyâ ve on dirhem be-
nefşe cümle yogurup ve issi suyla içseler kûlunca [16] ziyâde nâfiʿdür. Erbiyâsûs kavli 
üzere şehveti munkatıʿ olan kimesneler [17] üç veyâ bir buçuk dirhem sahk edüp 
kavun tohmı ve on dirhem koyun kaymagı ve yigirmi [18] dirhem ʿasel ile yeseler 
cimâʿı ziyâde eyleye. Bunun bedeli kurdamânâdur. Câlînûs der ki [19] idrârda bunun 
bedeli ʿades-i mür yaʿnî acı mercimek ve kendü kadar şâbûrdur. [20] Baʿzılar iklîl ve 
baʿzılar şakâyık dahı buna bedeldür dediler.

Müşk-i hindî: Sin bâbında [21] suʿd-ı hindî deyü zikr olunmışdur.

Muştü’l-fûl: Şeyh Dâvud kavli dal bâbında daykâr1989 [22] deyü zikr olunmışdur.

Muştü’r-râʿî: Çoban taragı derler. Fârisîde şâne-i şûbân [23] derler. Tafsîlâtı dal 
bâbında dînâkûs deyü zikr olunmışdur.

Mastakî: Mezdekî ve mastakî [24] Türkî; sakız Türkî; ʿilk-i Rûmî, ʿArabî; kündür-i 
rûmî Fârisî; kiyyâ Süryânî; mastîhî Rûmî; [25] sanhiyûs1990 Lâtîn; el-mastikâ İspân-
ya; mastikâ Efrencî; mastîka Fırânca; surî ʿİbrî; kiyyâh [456b] [1] Süryânî; kiyye 
mechûl. Mastakî dedükleri agaca zarv derler ve Türkçe meneviş ve menekiş derler. 
[2] Bir agacun samgıdur. Akdeniz cezîrelerinden Sakız derler bir latîf  cezîrenün kıb-
leden [3] yana olan mevziʿinde nevʿan meneviş agacına benzer bir agacun samgıdur. 
Yaz âhir ayında [4] ki agustôs derler, nısfında ol mastakî agacını demür âlet ile reʿâyâ 
üşüp [5] dürterler yaʿnî çendeler. Ol eyledükleri yaralardan samgı akar ammâ sâʾir 
samglar gibi degüldür, bunun [6] ʿazîm seyri olur ve samg agaçdan akarken cümlesi 
yere tamlamaz. Ve tâzesi gâyet beyâz [7] olur, mehtâbda bir şekl görinür ki cemîʿ 
bagçelerün ve eşcârınun ve dallarınun [8] ve budak ve zemîni pür-zîb ü zîb gûyâ 
cümle yılduzlar zemîne inmiş gibi ola [9] veyâhûd ol mevziʿi incü ve elmâs ile tezyîn 
eylediler ola. Ve birkaç gün bu hâl [10] üzere turur ve bir aya degin ʿ aled’devâm mas-
takî tamlar, gece ile şihâb dökilür [11] gibi dahı kıyâs olunur. Nicesi dal budagında 
ve nicesi zemînde münevver ve nicesi [12] muʿallak görinür. Bunlarun şaʿşaʿsı garâ-
yibden bir nesnedür. Mastakînün tabîʿatı [13] Rûfes kavli üzere ikinci derecede hâr 
u yâbisdür. Kuvvet-i evvelîsi dimâgı balgamdan [14] pâk eder, miʿdeye ve cigere ve 
bagırsaga kuvvet verür ve şehvet-i bâhı arturur. Azacık [15] kabzı ve tahlîli ve telyîni 
dahı vardur ammâ kabzınun kuvveti azdur. Ve ak günlük [16] samgından menfaʿat-
lüdür. Ve hiddeti dahı cümle samglardan azdur ve agacınun tabîʿatı İbni Baytâr 
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[17] ve Câlînûs kavli üzere cevher-i mâʾîden mürekkebdür, anunçün azacık harâreti 
vardur [18] ve cevher-i arziyyeden mürekkebdür, anunçün bürûdeti vardur derler 
ve azacık kabzı vardur, [19] yübûseti ikinci derecededür. Mastakî agacınun köki ve 
dalları ve cümle agacı ve yapragı [20] ve etrâfı ve semeri ve yapragınun ʿusâresi cüm-
leten kabzdan münfekk degildür yaʿnî cümlesi [21] onıldıcıdur. Ve kökinün kabugını 
hod lıhyetü’t-teys dedükleri teke sakalı derler bir otun [22] ʿusâresine kâʾim-makâm 
ve bedeldür. Ve bagırsak yarasına ve yüregi gidenlere ve kan [23] gidüp ve kan tükü-
renlere ve ʿavratlarun rahminden akan kanların kabz eder ve rahmi [24] ve makʿadı 
çıbanları gerü tutar. Diskûrîdûs kavli üzere mastakî agacınun [25] mecmûʿı kâbızdur 
ve köki ve kabugı mütesâvîdür ve yapragınun tabhın eski yaralar içün [457a] [1] 
ve kırılmış kemükler ve uyuşmış aʿzâlar içün çok nefʿi vardur. Eskiden ve rahimden 
[2] seyelân edenleri dahı katʿ eder, bevli akıdur ve eger tabhını mazmaza eyleseler 
müteharrik [3] dişleri muhkem eder. Eger âdem uyuzına ve eger hayvân uyuzına 
gâyet müfîddür. Ve agacından [4] sivâk eyleseler dişlere cilâ verür. Mastakî Câlînûs 
kavli üzre kuvvet-i mütezâddesi [5] ve kabz ve telyîn ve teshîninden mürekkebdür, 
zîrâ evrâm-ı miʿde ve makʿada ve emʿâ ve cigere [6] kuvvet verür ve agız kokusın hoş 
eder, cigeri ve miʿdeyi teshîn eder ve miʿde [7] rutûbâtın tahlîl ve bagırsak agrıların 
teskîn eder. Eger zanbak yagıyla eski baş [8] agrısıyçün buruna suʿût eyleseler sudâʿı 
zâʾil eder. Ve kemmûn ile karışdurup [9] dudak yaruklarına tılâ olınursa nâfiʿdür, 
eger zeyt dahı katarlarsa dahı münâsibdür. [10] Ve bagırsak sancularına ve cümle 
iç derdlerine taşradan baʿzı edhân ile tılâ ve zımâd olınsa [11] cümlesine müfîddür. 
Ve süfûf  edüp suyla içseler miʿde rutûbetin giderür, [12] iştihâ-yı taʿâm getürür ve 
ciger veremlerine ve nezf-i deme nâfiʿdür. Ve gegirmekle yelleri tagıdur [13] ve göz 
kapagında biten kılları giderür ve benzi gökçek eder ve baş agrısına fâʾide [14] eder. 
Eger sahk edüp ʿasel ile luʿûk gibi sovuk miʿde agrılarına fâʾide eder [15] ve yakulara 
karışdurup her ne ʿillet içün bedene ve yürege ursalar müfîddür. [16] Eger süfûf 
edüp şeker ile yeseler süddeleri açar. Ve yumşak dögüp baʿzı [17] eczâlar ile makʿad 
üzerine yaku eyleseler agrılarını sâkin eder ve kusmagı giderür. Eger [18] bir altun 
kadar kâgıdı igne ile delük delük edüp ve üzerine âteşe karşu [19] bir pâre sakız ya-
pışdurup bogaz altında olan çukurca yere yapışdursalar [20] aslâ gayrı kusdurmaya, 
velî hammâma varmayınca çıkmak olmaz. Sâhib-i Takvîm kavli üzere [21] mikdâr-ı 
şerbeti bir dirhemdür, bir buçuk dirheme varınca câʾizdür. Ziyâde yeseler öykene 
ve ʿinde’l- [22] baʿz mesâneye muzırdur, illâ sirkede ısladup andan kurudalar veyâ 
kesîrâ ile [23] istiʿmâl edeler. Bunun muslihi samg-ı ʿarabî ve şekerdür. Bunun bedeli 
bir buçuk kendü kadar samgü’l- [24] butmdur, baʿzılar kündür bedeldür demişler.

Mastabâ: Bozca aşı derler koyu çorbadur. Pirincden [25] ve yogurd ve naʿnâ ve 
maʿdenûs korlar. Eger bulgurdan ederlerse togva ve ʿinde’l-baʿz [457b] [1] togda 
yaʿnî yogurdlu demekdür. Pirincden eyledükleri mastabânun tabîʿatı ratbdur. [2] 
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Çok gıdâ verür ve kâmiʿ-i safrâdur. Ammâ bulgurdan olan nevʿinün yeli vardur, [3] 
azacık kemmûn ıslâh eder.

Masûs: Sirke ile ekşi ile bişürdükleri [4] çorbaya derler, maʿrûfdur. Ve sûhtelerün 
hörpüldetdügi çorbaya dahı anlar katında [5] masûs derler. Zîrâ mass sovurmaga 
derler yaʿnî kaşıksız agızda çekmege derler. [6] Ammâ ʿ âdet üzere bişürdükleri masû-
sun tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür. [7] Safrâvîlere ve mizâcun ve tabîʿatun 
iltihâbına yaʿnî alavına müfîddür ammâ mirre-i [8] sevdâya ve bâha ve nıkrîse ziyân 
eder, illâ müselles veyâ helvâ veyâ ʿasel ıslâh eder. [9]

Masl: Tarhanaya ve keşe dahı derler, baʿzılar ekşi süde dahı derler. Fârisîde [10] nüzf 
derler. Baʿzılar keş dedükleri kuru yogurdun ezilüp ayran eyledüklerine [11] dahı 
demişler. Ammâ sahîh olan ekşi süddür. Ammâ baʿzı vilâyetde masl deyü keşe [12] ve 
baʿzı vilâyetde ekşi süde derler. Bunun tabîʿatı ikinci derecede bârid ü yâbisdür. [13] 
Safrâyı koparur, sevdâ ashâbına ve miʿde ve sefele zarar eder. Ammâ etle bişürseler 
[14] zararı az ola yâhûd yogurda biber saçup yerlerse kezâlik zararın az [15] ede. Ve 
issi otlar ile yiyeler zîrâ miʿdede yel eyler, üzerine kemmûn ve cevârişler [16] yiyeler.

Masliyye: Tarhana aşı ola. Ekşiligi muʿtedil, tabîʿatı bâridedür, baʿzılar [17] hârdur 
dediler. Ve muʿtedilü’r-rutûbedür, mukmiʿ-i safrâ ve mülattıh-ı miʿdedür. Üzerine 
ʿaselî [18] helvâ yiyeler ve kış günlerinde sarmısak katalar.

Misbâhü’r-rûm: Kehrübâdur. Kef  [19] bâbında kehrübâ deyü zikr olınmışdur.

Mazz: Şeyh Dâvud kavli üzre yabân enârıdur. [20] Hâ bâbında habbü’l-kulkul deyü 
zikr olunmışdur.

Mazîr: Pirincden ederler bir ekşi çorbadur. [21] Limôn ile ederler, perhîz derler. 
Tabîʿatı bâride ve muʿtedildür. Çok gıdâ verür ve safrâyı [22] kamʿ eder ve mülattıh-ı 
miʿdedür. Sovuk mizâclulara muvâfık degildür, balgam tevellüd etdürür. ʿAselî [24] 
helvâ muslihdür. Ve dârçînî ve hûlencân gibi eyârîn-i hâreden kata, muvâfıkdur ve 
kurı [24] naʿne dahı katarlar, bu defʿa sovuk mizâclulara muvâfık olur.

Mazʿ: Baʿzılar bögürtlen [25] dikeni ve baʿzılar eynec1991 dedükleri yemişdür. Dediler 
ki andan mürebbâ ederler, eynec mürebbâsı derler. [458a] [1] Meşhûr olmayup 
mechûl oldugın beyân olınmadı. Eynec elif  bâbında eynec deyü [2] ve bögürtlen 
dikeni dahı ʿayın bâbında ʿavsec deyü zikr olınmışdur.

Matbûh: Müselles [3] ve mey-puhtenc derler. ʿAkîdü’l-ʿıneb deyü zikr olınmışdur.

Muthisâ1992: Bâdem luʿûkıdur. Mürekkebâtda [4] luʿûk-ı muthisâ deyü zikr olınur.

1991 N. اينج
1992 N. مطحثا
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Mutancan: Toprak tâbede eyledükleri büryân ve kavurmadur. [5] Tunûs diyârında 
kânûn dedükleri kömür yakdukları toprakdan ocakda bişürürler. Tavuk [6] ve et 
bişürürler, mutancan bişürdük derler. Aʿlâsı tâze olmakdur. Eger kerâvyâ ve sirke [7] 
katarlarsa tabîʿatı hâr u yâbis olur. Bunlarsız bişürürlerse ikincide [8] hâr ve evvelde 
yâbis olur. Eger mürrî dedükleri ekşi nesne ile bişürürlerse [9] harâret ve yübûseti 
şedîd olur. Miʿde balgamınun harâretini taltîf  eder. Evvel [10] suyla bişürüp sonra 
kavurmak gerekdür.

Matbûhü’l-eftîmûn: Sevdâ ve balgam içün [11] eyledükleri şerbetdür. Matbûh-ı 
eftîmûn derler. Sanʿatı mürekkebâtdan mahallinden görile.

Matbûhü’l- [12] hıyâ[r]şenbe: Çok terkîble tabh olınur devâdur. Hiddetlü ahlâtı 
çıkarur. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden [13] görile.

Matbûhü’l-gâfis: Koyun putragı otından eyledükleri gâfis matbûhdur. [14] Mak-
bûl devâdur. Hummâ-yı rubʿa dahı müfîddür. Sanʿatı mürekkebâtda mahallinden 
görile.

Matbûh-ı safrâ: [15] Hılt ve safrâ çıkarur. Makbûl matbûhdur. Sanʿatı mürekke-
bâtda mahallinden görile.

Mazz: Cülnârdur. [16] Cim bâbında cülnâr deyü zikr olınmışdur.

Miʿâ: Bagırsakdur. Fârisîde rûde derler, Süryânîler [17] miʿâyâ derler, Rûmîler en-
derô ve Efrencîler mûse derler. Bagırsagun aʿlâsı genc ola [18] ve kuzı bagırsagı ola. 
Tabîʿatı bârid ü yâbisdür, zîrâ at gibi degildür. ʿAsabiyyet oldugı [19] mukarrerdür 
ammâ ziyâde kasd edüp kazıyalar, pâk edeler. ʿİnde’l-baʿz bunı çok [20] yemek eyü 
degildür derler, zîrâ baldırda tevâlî ʿilleti ihdâs olur derler. Zîrâ yaramaz [21] ve 
sovuklıga mâʾil kan tevellüd eder ve ol kan mahalline vâsıl olamaz, bu ʿillet ihdâs 
[22] olur derler. Bârî issi otlar ile yiyeler.

Miʿde: Miʿde dahı cemîʿ efʿâlde bagırsaga yakındur [23] ammâ bagırsakdan dahı 
yegdür. Tabîʿatı bârid ü yâbisdür.

Maʿcûn: Maʿcûnlarun cemîʿ ahvâlin ve [24] ne makûle ʿilletlere nefʿi oldugın ve 
kankı mizâcluya muvâfık oldugın ve ne kadar zamân [25] geçdükden sonra kuv-
vetleri bâtıl olacagın ve baʿzılarınun ana sâlih olması ne kadar [458b] [1] zamân 
geçdükden sonra olacagını ve her birinün mikdâr-ı şerbetini ve kifâyet-i istiʿmâlini 
[2] tahrîr edersek başka bir kitâb olmak lâzım gelür. Bu kitâbdan sonra mürekkebâta 
[3] müteʿallik tahrîr olınacak kitâbda tafsîl olınsa kâʾildür. Nihâyet lâzım olacaklar-
dan [4] bir mikdâr bundan dahı beyân ve ekserin mürekkebâtda tabîʿatı ile tahrîr ve 
ʿayân edelüm. [5]

Maʿcûn-ı mâddetü’l-ferah-ı cedvârî: Gâyet makbûl ve mergûb ve müferrih ve 
mukavvî bir maʿcûndur. [6] Kırk yedi eczâ üzerinedür. Çok nefʿi vardur. Bunun dahı 
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tenzüvî-yi hıtâyî kursı ve [7] cedvâr ve tiryâk ve misk ve ʿanber eczâlarındandur. Bu 
maʿcûnun cümle hâssiyyeti tahrîr olınsa [8] katı mufassal olur. Hemân eczâlarınun 
nefʿin bilmek murâd ise işbu kitâbda [9] her birinün mahalline nazar olına, andan 
maʿlûm olur. Ve cedvârun hâssiyyeti dahı kezâlik [10] işbu müfredâtda ve İhtiyârât-ı 
Bedîʿiyye nâm Fârisî kitâbda görüp andan maʿlûm [11] edineler. Bunun sanʿatı mü-
rekkebâtda mahallinden görile.

Mâddetü’l-ferahü’l-âher: Nevʿ-i mâddetü’l-ferah [12] meşhûr ve maʿrûf  bir 
maʿcûndur. Meselâ İslâmbôl’da dükkânlarda katı çok bulınur, [13] husûsan rahîkî 
ve ʿuşşâkî dükkânlarında. Vâfir halk ekser anlardan alurlar. Sanʿatı mahallinden [14] 
mürekkebâtda görile.

Maʿcûn-ı Kubâdü’l-mülk: Nıkrîs ve mafâsıl agrılarına nâfiʿdür. Minhâc [15] kavli 
üzere bu maʿcûnı yeseler bu ʿilletlerden emîn olalar ve talak agrısına [16] ve galîz 
yellere ve eski isitmelere ve kûlunca nâfiʿdür, süddeleri feth eder, mesâne ve [17] 
bögrek taşların zâʾil eder ve öksürüge ve ʿusrü’n-nefese ve bagırsak yaralarına [18] 
ve zulmet-i ʿayna ve bogaz agrılarına müfîddür. Ve eger birkaç gün yeseler beden 
sıhhatin hıfz eder. [19] Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Ve kuvveti üç yıla degin bâkî-
dür. Altı aydan sonra istiʿmâl [20] olına. Sanʿatı mahallinden mürekkebâtdan görile.

Maʿcûnü’l-habbü’l-kâknec: Bögrek ve mesâne agrılarına [21] ve kan tebevvül 
edenlere nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Altı aydan sonra istiʿmâl [22] ede-
ler. Sanʿatı mürekkebâtdan görile.

Maʿcûnü’n-necâh: Azacık edviye-i müshiledendür. Ahlât-ı [23] galîze ki yelmeşik 
balgam ve sevdâ ola, ishâl eder. Mikdâr-ı şerbeti dört dirhemdür. [24] Bâdrenbûye 
suyıyla içüreler. Sanʿatı mürekkebâtdan görile.

Maʿcûn-ı hermes: Evcâʿ-ı ʿacze, efvâh-ı [25] ʿurûka ve talak ve ciger salâbetine 
ve rutûbete ve istiskâya ve nıkrîse husûsan eyyâm-ı rebîʿde [459a] [1] ola, gâyet 
nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûnü’l-ihtilâf: Mizâc karışıklıgına [2] yaʿnî zahîr-i balgamîye ve mürekkeb 
ihtilâfına nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemdür. [3] Mersîn veyâ summâk veyâ 
ayva suyıyla içeler. Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûnü’l-ıstamhîkûn: [4] Mizâc fesâdına ve miʿde sovuklıgına nâfiʿdür. Sanʿatı 
mahallinden görile. [5]

Maʿcûnü’l-kûkî: Öksürüge ve ciger ve miʿde ve gögüs agrılarına ve âlât-ı nefese 
ve miʿdeye [6] ve bagırsak yeline ve şavsîye ve savta nâfiʿdür, bevli idrâr eder ve talak 
agrıların [7] giderür. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. İssi suyla içeler ammâ ciger 
ve miʿde ve gögüs [8] agrılarına ve öykene zûfâ suyıyla içeler. Sanʿatı mahallinden 
mürekkebâtda görile.
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Maʿcûnü’l-enkardiyâ: [9] Belâdur maʿcûnı derler. Sinirleri uyuşanlara İhtiyârât 
kavli üzere [10] fâlice ve lakveye ve devvâra ve nisyâna ve sarʿa ve sudâʿa ve gögüs ve 
miʿde ve cümle sovuk [11] agrılara nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûn-ı çıntıyânâ: Talaka ve cigere ve süddelere [12] ve miʿde agrılarına ve 
mesâne ve bögrek agrılarına ve uzun isitmelere nâfiʿdür. [13] Mikdâr-ı şerbeti bir 
dirhemdür. Sezâb suyıyla içüreler. Sanʿatı mahallinden görile. [14]

Maʿcûnü’l- fûte[n[c: Ya[r]puz maʿcûnıdur. Sovuk miʿde ve ciger agrılarına ve 
ikşiʿrâ[r]-ı tavîle [15] ki tüy ülpermege ve hummiyyât-ı balgamiyye ve hummâ-yı 
rubʿa nâfiʿdür. İssi suyıla içeler. Mikdâr-ı [16] şerbeti bir dirhemdür. Sanʿatı mürek-
kebâtda görile.

Maʿcûn-ı afsentîn: Sovuk cigere ve [17] miʿdeye nâfiʿdür. Sanʿatı mürekkebâtda 
görile.

Maʿcûnü’r-rîvend: Râvend mʿcûnıdur. Gegirmege [18] ʿ âdet olanlara ve darbeden 
yâhûd sadmeden olan ʿilletlere nâfiʿdür. Sanʿatı [19] mürekkebâtda görile.

Maʿcûn-ı tîn-i rûmî: Öldürüci otlara ve hayvânlar ısırdugına ve haşerât [20] sok-
dugına nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti bâkla kadardur. Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûnü’l- [21] gülgülânec: Her ahvâli kef  bâbında gülgülânec deyü zikr olın-
mışdur.

Maʿcûnü’l-misk: [22] Ciger agrısına ve miʿde zaʿfına ve sovugına ve süddeye ve 
riyâh-ı galîzeye nâfiʿdür. [23] Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûnü’l-felâsife: Bu maʿcûna mâddetü’l-hayât derler. Balgam fezalâtına [24] 
nâfiʿdür ve nefesi kavî eder, taʿâmı hazm eder, iştihâ getürür, hıfzı ziyâde eder, [25] 
unutmaz, ʿaklı zekî eder ve lisânı fasîh eder yaʿnî agır etmez ve sovukların giderür 
[459b] [1] ve selesü’l-bevli zâʾil eder ve riyâhı teskîn eder, menîyi ziyâde eder, zekeri 
kıvâma [2] getürür, dişleri muhkem eder ve mafâsıl ve arka agrıların giderür. Mik-
dâr-ı şerbeti cevz [3] kadardur. Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûnü’s-sünbül: Cüşâʾü’l-kebed ve miʿde içün nâfiʿdür. [4] Sanʿatı mahallinden 
görile.

Maʿcûnü’l-kayser: Hafakâna ve sarʿa ve sovuk miʿde ve bagırsaga ve [5] süddeye 
ve ʿufûnet-i deme ve ʿusr-ı hazma ve ʿusr-ı nefese ve berk ınçkıruga nâfiʿdür. Mik-
dâr-ı [6] şerbeti nohûd kadardur. Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûnü’l-hıltîs: Kasnı maʿcûnıdur. [7] Hummâ-yı rubʿa ve lesʿ-i hevâmma nâfiʿ-
dür. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Sanʿatı mahallinden görile. [8]

Maʿcûnü’l-kust: Miʿde ve ciger agrılarına nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.
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Maʿcûn-ı sakankûr: [9] Merhûm Muʿînü’d-dîn Tabîb imlâsı ve tasnîfidür. Bâha 
kuvvet verür ve neşât [10] ve sürûrı ziyâde eder, bögrege ve arkaya ve kalbe ve dimâ-
ga kuvvet verür ve nuʿût-ı [11] tâmm getürür yaʿnî zeker kıvâma getürür. Sanʿatı 
mürekkebâtda görile.

Maʿcûn-ı lübûb: Bu maʿcûn [12] dahı merhûm-ı mezbûr Muʿînü’d-dîn’ündür. 
Menîyi arturur ve bögrege ve arkaya kuvvet verür [13] ve mesâneyi kumdan ve 
balgamdan pâk eder ve nuʿût-ı tâmm getürür, kalbe ve dimâga kuvvet [14] verür ve 
neşât getürür. Sanʿatı mürekkebâtda görile.

Maʿcûnü’l-esrârü’l-etibbâ: Molla İbni [15] Hilâl Erdebîlî’nündür. Gâyet büyük 
kimesnedür. Maʿcûnınun hâssiyyeti ihtisâr olınmışdur. [16] Bâhı cimâʿı ziyâde etdü-
rür ve kalbe ve dimâga kuvvet verür ve neşâtı ziyâdedür, [17] zekeri muhkem eder ve 
sûreti ve sâʾir bedeni güzel eder. Eger mücâmaʿatdan sonra yeseler [18] ʿırku’n-nisâ-
dan ve nıkrîsden ve menî mücâmaʿat noksânından ve cümle sinirler emrâzından [19] 
bi’l-külliye emîn olalar. Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûn-ı lüʾlüʾî: Bu nüsha Câlînûs’undur. [20] Bu maʿcûnda yedi menfaʿat vardur. 
Biri zekeri berk tutar ve evʿiye-i menîyi açar. Evʿiye demek [21] menî hânesine ve bey-
ni hânesine dahı ıtlâk olınur yaʿnî beyni çanagınun mecrâsını [22] açar, ʿakla kuvvet 
verür, hıfzı ziyâde eder demekdür, 23] حفظة1993  اى  العلم  وعية   demekdür ve şehveti [يقال 
ziyâde eder, dimâg sinirlerine kuvvet verür ve menî ziyâde [24] lezzet ile gelür ve 
baʿde cimâʿ eyledügün ʿavratun hâtırı senden gitmez. Sanʿatı [25] mahallinden görile.

Maʿcûn-ı ʿatayî: Sürʿat-i inzâli defʿ eder zîrâ sefâya mâniʿdür. [460a] [1] Sanʿatı 
mahallinden görile.

Maʿcûnü’l-fakîr ʿÎsâ mukâbele: İşbu Nizâmü’l-Edviye müʾellifinin [2] maʿ-
cûnıdur. Kalbe kuvvet ve ferah verür ve neşâtı arturur, hazma yardım eder, göz 
hîresin [3] alur, gözlük tutmazdan evvel yeseler gözlüge muhtâc etmez ammâ göz-
lüge mübtelâ olanlara [4] gayrı fâʾide etmez. Gaseyânı giderür menʿ eder, menîyi 
ziyâde eder, mukavvî-yi tâmmı vardur, üzerine [5] çok su içerlerse kuvvetinün nısfı 
kadarı bâtıl olur. İkindi zamânı yeseler kuvveti [6] dört buçuk sâʿat veyâ beş sâʿatden 
sonra zâhir olur, taʿâmdan evvel yenürse [7] taʿâm iştihâsın getürür ammâ üzerine 
taʿâm yeseler mücâmaʿat kuvvetinün nısfı [8] kadarı bâtıl olur. Zîrâ taʿâm, kuvvetini 
basdurur. Eger taʿâmdan sonra yerlerse ve çok [9] su içmezlerse cimâʿa ve taʿâma 
iştihâ getürür. Ve heyza ve tuhme envâʿın menʿ eder, [10] miʿde sancusına nohûd 
mikdârın râvend suyıyla yedüreler, üzerine tolu bir fincân [11] su içeler, meselâ evvel 
buçuk dirhem râvendün suyın ve beş dirhem gülâb ki cümlesi [12] bir fincân kadar 

1993 İlmi korur yani hıfz eder derler.
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ola, içeler. Miʿdeden bagırsaga ishâl ile defʿ ola, eger sefelden dahı [13] ishâl ederse 
dahı muvâfıkdur, cümle yelleri çıkarur. Ve bu maʿcûnı berş ve efyûn yemez [14] 
âdemlere nohûddan ziyâde vermeyeler, oglancuklara yarım nohûd kadar ânesi sü-
diyle vereler. [15] Ve berş ve efyûn ve sâʾir keyf  makûlesinden bir nesne yemedükleri 
meclisde bundan [16] yarım nohûd kadar yeseler ferahı oldugından bâʿis musâhabet 
ve sebeb-i muhabbet olur. [17] Ehl-i keyf  olanlara funduk kadar vereler. Eger bir 
kimesne taʿâmdan yâhûd sovukdan yaku dedükleri [18] imtilâ nevʿinden olan sancu 
dutsa suʾâl edeler, eger efyûn ve berş yerse [19] râvend suyı ile vermeyeler, eger keyf 
yemezse râvend suyıyla vereler, zîrâ ehl-i keyf  [20] ishâl olmak câʾiz degildür, râvend 
suyı ishâl eder. Ve miʿdeleri sovuk olan [21] kimesnelere ki taʿâma nazc vereme-
düginden yelleri ihdâs etdürür, o makûlelere ve agzı [22] luʿâbı çok olanlara yaʿnî 
salyarı akan kimesnelere nâfiʿdür. Ve çok meyve yiyüp [23] ve üzerine çok su içmiş 
kişilere ve iş işlemekden veyâhûd yol yürümekden [24] yorulmış kişilere ve mecâlisde 
tez tez uykuları gelenlere müfîddür. Ve bu maʿcûnun içinde [25] tenzevî-yi hıtâyî 
ve yebrûhü’s-sanem ve cedvâr-ı hindî ve ʿanber ve misk hâssa hâssiyyeti üzere 
[460b] [1] meclislerde ve ziyâfetlerde halkı birbirine muhabbet etdürür ve ferah 
ve neşâtınun ziyâdeliginden [2] biribirlerine iltiyâm ve temelluk etdürür. Eger ehl-i 
meclisden birisine gönlünde nice gazab-[3] âmîz kelâm söylemege kasdı dahı varısa 
ferâgat etdürür, öyle olsa bu maʿcûn [4] mülûka ve hâkimlere münâsibdür. Ammâ 
bir zararı vardur, meselâ ol meclisde bundan her kim [5] yerse teʾessüf  çeküp ben 
dahı edâ-yı kelâm ve ʿarz-ı muhabbet edüp ve sürûr u neşât [6] göstereyim der 
idim ammâ nevbet vermediler deyüp nevbet bulınmaz ki murâdın [7] edâ ede, bu 
sebebden kendü tâliʿine küser. Ve sabrı ve tahammülü ve ʿaklı olmayanlara dahı [8] 
baʿzı cihetle zarardur ammâ ʿakl muslihidür. Bunun sanʿatı mürekkebâtda görile.

Maʿcûn-ı şîşâ: [9] Bir makbûl maʿcûndur. Şin bâbında şîşâ deyü zikr olınmışdur.

Maʿcûn-ı lübûb-ı kebîr: [10] Bu maʿcûn İhtiyârât-ı Bedîʿiyye’nün teʾlîfidür. Bög-
rege ve arkaya ve bele kuvvet verür [11] ve zekeri saht tutar ve nuʿût-ı tâmm getürür. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûn-ı efnûniyâ1994-yı rûmî: [12] Kûlunca ve ʿusr-ı bevle ve talak ve teşennüce 
ve sîl ve ciger ıztırâblarına ve diş [13] ve yürek ve hunnâk ve öksürüge nâfiʿdür. 
Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûn-ı berş-i ʿaysâ: [14] Bu nüsha gâyet müstaʿmeldür, zîrâ Hekîm Ebû’l-Bere-
ket’e mensûb nüshadur ki Şeyhü’r-reʾîs’den [15] almışdur. Gâyet ziyâde nefʿi vardur. 
Sanʿatı mahallinden görile.

1994 N. افنونيا
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Maʿcûn-ı enfaʿ: Bu maʿcûn [16] müferrihâtdandur ve büyük maʿcûndur. Baʿzı etib-
bâ bu maʿcûnı tiryâklardan ʿadd etdiler. Mikdâr-ı [17] şerbeti bir miskâldür. Sanʿatı 
mahallinden görile.

Maʿcûn-ı zerʿûnî: Bu maʿcûnun hâssiyyeti [18] çokdur. Ammâ mahsûs olan men-
faʿatinden birez diyelüm, bögrege ve bâha kuvvet verür, [19] menîyi ziyâde eder, 
nuʿût-ı tâmm getürür, kalbe ve cigere ve ilige ve dimâga kuvvet verür ve mücâmaʿat 
[20] emrinde bundan yeg maʿcûn olmaz. Sâhibi tecribe eyledüm der. Sanʿatı mahal-
linden görile.

Maʿcûn-ı hacerü’l-yehûd: [21] Bunun hâssiyyeti bögrek ve mesâne taşını ve ku-
mını kırar, çıkarur. [22] Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûn-ı ʿakreb: Mesâneye bundan eyü maʿcûn olmaz. ʿAkreb [23] sokdugına 
nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti bir dânkdur . Nâ-bâlig kişiye yarım dânk kadar [24] yeter. 
Bu maʿcûn oldukdan sonra altı aydan sonra istiʿmâl olınmak gerekdür.

Maʿcûn-ı sencûniyâ: [25] Miʿde ve sûʾü’l-hazma ve kûlunca ve ʿusrü’l-bevle ve 
cümle balgamî marazlara ve galîz yellere [461a] [1] nâfiʿdür. Bu maʿcûn dahı tir-
yâklardan ve büyük maʿcûnlardan ʿadd olınur. Mikdâr-ı şerbeti [2] bir dânkdur , 
bir dirheme degin câʾizdür. Altı aydan sonra istiʿmâl olına. Sanʿatı mahallinden [3] 
görile.

Maʿcûn-ı hıyârşenber: Çok nefʿi vardur. Beş miskâlden yedi miskâle degin câʾiz-
dür. [4] Sanʿatı mahallinden görile.

Maʿcûn-ı mesîhî: Hazma nâfiʿdür ve mücâmaʿata ve arka ve bele ve bögrege 
[5] kuvvet verür ve taʿâma ve cimâʿa iştihâ getürür. Mikdâr-ı şerbeti mikdâr-ı kifâ-
yedür. [6]

Maʿcûnü’l-kırmız: Kırmız dedükleri böcek maʿcûnıdur. Nefʿi çokdur. Hafakâna 
ve yürek oynamasınun [7] envâʿına ki eger sevdâvî ve eger balgamî ola, ve cümle 
sevdâvî emrâzına nâfiʿdür. Ziyâde [8] ferahı vardur. Ekser mülûka bu maʿcûndan 
verürler zîrâ kıymetlü olur ve ferahı ziyâde olur. [9] Bunlardan mâʿadâ evcâʿ-ı kal-
be dahı nâfiʿdür ve hastalıkdan sonra harâretleri defʿ [10] olup yürek zaʿîf  kalsa ol 
mahalde dahı nâfiʿdür. Sanʿatı budur ki hâm harîr [11] yüz dirhem, gülâb iki yüz 
dirhem, misk alması suyı iki yüz dirhem, kırmız otuz [12] dirhem. Kırmızı dögüp ve 
misket alması suyını ve gül suyını ve harîri yigirmi [13] dört sâʿat bir yerde ısladup 
baʿde nerm âteşe cümlesin koyup [14] yüz elli dirhem kalınca kaynadalar. Baʿde 
süzüp sâfî kılalar. Baʿde iki yüz dirhem [15] şeker katup azacık kıvâma gelince kayna-
dup baʿde içine ibtidâ dört [16] dirhem ʿanber ve dört dirhem dögilmiş ve harîrden 
geçmiş incü ve yedi dirhem [17] aʿlâ ʿ ûd ve yedi dirhem dârçîn ve iki dirhem lâcüverd 
ve buçuk dirhem misk ve bir dirhem [18] altun varak katalar. Evvel miski andan 
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sonra altunı koyup ʿâdet üzere [19] maʿcûn edeler. Kırmızun ıslâhı gülâb ve sandal 
şarâbıdur yâhûd yalınuz sandaldur. [20] Ve bunun şarâbı dahı olur ammâ gül, limôn 
ve yalınuz limôn katsalar dahı yegdür. [21]

Maʿşûk: Cemest derler bir taşdur, zikr olınmışdur. Ve mâhûdâne otına dahı [22] 
maʿşûk derler.

Miʿkâr: Erik samgıdur. Sad bâbında samglarda zikr olınmışdur.

Maʿda: [23] Husyetü’s-saʿleb deyü hı bâbında zikr olınmışdur.

Muʿîn: Mâzeryûn deyü bâb evvelinde [24] zikr olınmışdur.

Magra: Aşı topragınun bir cinsidür, neccârlar kullanurlar Türkî; gil-i mugra 
[25] Fârisî; gil-i sürh Şîrâzî; çeşmâ de mahrâ1995 Süryânî; felâgâ magarî1996 Rûmî; 
mîl tûztû hanûkî1997 [461b] [1] Rûmî; bertîyaʿûn1998 Yûnânî; mîltûs1999 Yûnânî; 
zûperîkâ Lâtîn ve Efrencî; kerîze2000 [2] Hindî; behrem2001 Süryânî. Bunun aʿlâsı 
Mısrî gerek demişler. Aʿlâsı gâyet [3] kızıl olmakdur. Tabîʿatı Şeyhü’r-reʾîs kavli üzere 
evvel derecede bârid ve ikincide [4] yâbisdür. Fûles kavli üzere kabzı ve tecfîfi dahı 
vardur. Cerâhât ıslâhına [5] tîn-i mahtûmdan yegdür derler. Yürekde olan sogulcanı 
ve namâz-bûrı öldürür. [6] Eger sirke ile ezüp humreye ve cümle issi şişlere tılâ 
eyleseler eger yarası olsun [7] eger olmasun, gâyet nâfiʿdür ve âteş yanugına dahı 
müfîddür ki, yaraların [8] redd eder ve şişlerin giderür. Eger sahk edüp rûfidân 
yumurda ile içseler [9] kanı tutar ve lisânü’l-hamel suyıyla içseler bagırsak yarası-
na ve mesâneye muvâfıkdur, [10] tabʿı dahı imsâk eder ve ciger ıztırâblarına dahı 
münâsibdür. Eger lisânü’l-hamel suyıyla [11] hukne eyleseler çok akan hayzı tutar ve 
bagırsak yaralarına nâfiʿdür ve sefelden dahı kan [12] aksa tutar. Rûfes kavli üzere 
merâhim-i müdmine ve akrâs-ı müceffifeye katalar ki gâyet [13] muvâfıkdur. Ve ciger 
agrılarına ve tabʿı habs etmege bundan eyü devâ olmaz. Mikdâr-ı şerbeti [14] bir 
miskâldür. Ziyâdesi tecâvüz olınup miʿdeye ve sinirlere zarar eder, illâ gül maʿcûnı 
[15] ve mastakî ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere göze kuvvet verür, issiligini [16] 
sovudur ve yaşını kurıdur, kan tükürenlere muvâfıkdur ve cümle sefel ve makʿad 
merhemlerine [17] katsalar kanını keser ve tez onıldur.

1995 N. چشما د محرا 
1996 N. فالغا مغرى
1997 N. ميل توزتو خنوكى
1998 N. برطيعيون
1999 N. ميلطوس
2000 N. كريزه
2001 N. بهرم
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Mugâs: İki dürlüdür, bir nevʿi Bagdâdî ve bir nevʿi [18] Rûmîdür Türkî; bîh-i nâr-ı 
deştî Fârisî; ʿakâyil2002 Süryânî; farâtyûs Rûmî; [19] eflavâhûn2003 Yûnânî. Mugâs 
dedükleri iki nevʿ olur. Bir nevʿine mugâs derler, [20] erkegi ve dişisi olur, yabân enâ-
rınun kökidür derler. Ammâ baʿzılar mugâs-ı [21] hindînün ʿArabîsi kilzdür derler. 
Takvîmü’l-Edviye sâhibi dahı mugâsı mim bâbında [22] başka ve kilzi kef  bâbında 
başka yazmışdur. Biz dahı bundan sonra ol bir [23] nevʿini dahı mugâs-ı kilz deyü 
başka bidürelüm. Hâliyâ maksûdumuz olan mugâs, [24] terhelâ ve tubâk dedükleri 
otun berrîsidür demek isterler. Te bâbında terhelâ zikr [25] olınmışdur. Türkçe pire 
otıdur ve tubâk ve tabaka dahı pire otınun bôstânîsidür derler. [462a] [1] Mesîh 
kavli üzere mugâsun tabîʿatı ikinci derecede hâr u ratbdur, baʿzılar yübûseti [2] 
vardur demişler. Mukavvî-yi aʿzâdur. Takvîmü’l-Edviye ve Erbiyâsûs kavli üzere 
[3] eger bunı bir cüzʾ şîh-i ermenî ve bir cüzʾ serahs ve bir cüzʾ türmüs ile karışdu-
rup cümlesi [4] iki dirhem olmak üzere içseler sogulcanı ve yılanı ve habbü’l-karʿı 
çıkarur. Beyâdûk kavli [5] üzere bedende et kesilse bir cüzʾ bundan bir cüzʾ çiriş ve 
bir cüzʾ hatmî-yi ebyaz ile [6] ve ʿasel ile karışdurup ol mevziʿe yaku eyleseler yine 
evvelki hâli gibi olur. Ve [7] bunun mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür. Ziyâdesi 
mesâneyi zaʿîf  eder, illâ mersîn [8] yemişi veyâhûd râziyâne ıslâh eder.

Mugâs-ı kilz: Hindî nâr köki Türkî; kilz ʿArabî; [9] ʿukâr-ı âdem ʿArabî, Temîmî, 
nüve Temîmî; bîh-i nâr-ı deştî-yi hindî Fârisî; kilzî Süryânî; [10] selûftenec2004 Rûmî; 
bi’l-hindiyye Yûnânî. Bu kökün aʿlâsı beyâz ve Hindî olmakdur. [11] Sâhib-i Tak-
vîm kavli üzere dişisi ve beyâzı aʿlâdur. Ebû Cerîh ve sâhib-i Takvîmü’l- [12] Edviye 
kavli üzere ikinci derecede hâr u ratbdur. Bu devânun kuvvet-i evvelîsi [13] [..]2005 ve 
nüffâhâtdadur. Erbiyâsûs kavli üzere bu haşeb Hind’den [14] ve Horâsân’dan ve 
Belh’den gelür, İbni Sînâ mugâs-ı hindî oldugı baʿîd degildür der. [15] Bunı et ve 
kemük kesildügi yere ve ezildügi mevziʿe zımâd etseler gâyet nâfiʿdür. [16] Râzî kavli 
üzere gül suyı ile evcâʿ-ı evrâma ve nüffâhâta nâfiʿdür ve sovuk yelleri [17] tahlîl eder. 
Mâsercûye kavli üzere sirke ve gül yagıyla yaku eyleseler galîz [18] merârîden öyke-
lenmiş baş agrısın giderür. İhtiyârât kavli üzere nıkrîse [19] ve mafâsıla ve bogaza 
ve öyken salâbetine müfîddür, bâhı dahı ziyâde eder, husûsân tohmından [20] bir 
dirhem ola. Ziyâdesi mesâneye muzırdur, illâ ʿasel ıslâh eder ve zımâdlara bedeli 
kılletdür. [21] Sâhib-i Takvîm kavli üzere tohmı bâhı ziyâde ve arka agrılarına muvâ-
fıkdur. Eger içseler bedeni [22] semürdir ve sirke ile demregüye sürseler giderür.

2002 N. عقايل
2003 N. افلواخون
2004 N. سلوفتنج
2005 Burası yazmada boş bırakılmıştır.
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Magd: Batlıcana ve lüffâha ve kemâh-ı kûçeke [23] magd derler.

Magnîsâ: Sırça yagıdur, bir taşdur. Temîmî kavli üzere fîliz derler bir taşdur, [24] 
rengi dürlü dürlü olur. Sırçacılar kullanurlar ve bu taşa anlar seng-i magnî derler. 
[25] Bu taş olmasa sırça hem ıslâh ve hem beyâz olmaz. Ve Minhâc dahı merkaşîşâ 
gibi bir taşdur, [462b] [1] göz edviyelerine girer derler. Ve eger bu taşdan yarım dir-
hem içseler bögrek ve mesâne [2] taşların kırar ve miʿdeye dahı muvâfıkdur, miʿdeyi 
pâk eder. Tabîʿatınun kurulıga [3] meyli vardur ve kâbız ve müberrid ve müceffif  ve 
mukavvî-yi miʿdedür. Ve kabzı oldur ki göz yaşların [4] akıtmaz ve göz devâlarında 
bu taşı çok istiʿmâl ederler. Mikdâr-ı şerbeti buçuk dirhemdür. [5] Ziyâdesinün kalbe 
zararı vardur, illâ ʿasel ıslâh eder. Bunun bedeli merkaşîşâ taşıdur. [6]

Mugâfîr2006: Gâfıkî ve Ebû Hanîfe kavli üzere bal gibi ve terencübîn gibi bir nes-
nedür. ʿUşer agacına [7] düşer ve gayrılara dahı düşer derler. Şekerü’l-ʿuşer deyü sin 
bâbında zikr olınmışdur. [8]

Magmûme: Batlıcan kalyesine derler.

Magrûd: Küçük yaramaz mantardur. Yenmez ve yenmesi eyü degildür [9]

Müferrih: Mutlak müferrih derlerse lisânü’s-sevr demek olur ammâ baʿzı kalbe 
muvâfık cevherî [10] maʿcûnlara dahı müferrih derler.

Müferrih-i kalbü’l-mahzûn: Ogul otı ki sûrıncân ve bâdrenbûye derler. [11] 
Ekser ana ıtlâk olınur.

Mukl: Gök mukl derler. İki cinsdür. Bu samgdur. Bir nevʿi Mekkîdür, bir yemişdür, 
[12] bundan sonra zikr olınur Türkî; kevren Türkî ve Fârisî; mukl-ı ezrak ʿArabî; 
muklü’l-yehûd ʿArabî; [13] mârniyûn ʿArabî; mukl-ı yehûd Fârisî; muklâ yehûdâ 
Süryânî; bizelyûs Rûmî; alûsyûn [14] Yûnânî; bizâliyûre ve farîklûr2007 ve kîtʿalûn2008 
Yûnânî; bizelyûm Lâtîn; bezliyû İspânya. [15] Mukl dedükleri samg ak günlüge 
benzer bir samgdur. Aʿlâsı tutkal gibi ola, ʿArabî ve saykalî ola [16] ve ezrakı kızıllıga 
mâʾil ola ve tez ezile ve gıll u gışdan berî ola. Ve buhûr eyleseler ezfârü’t- [17] tîb gibi 
güzel kokar ve kokusı defne gibi ola. Tabîʿatı üçünci derecede hârdur ve yübûseti 
[18] dahı vardur. Bunun tabîʿatında çok ihtilâf  etmişlerdür. Râzî kavlince ikinci de-
recede [19] hâr u ratbdur, baʿzılar bârid ü ratb demişler. Ammâ hülâsası budur ki 
mukl-ı ezrak hâr [20] ve müleyyin ve mukl-ı mekkî bârid ü yâbisdür. Tâʿûna gâyet 
nâfiʿdür derler. Diskûrîdûs [21] kavli üzere eger oruçlu âdemün agzı yarıla, hancere 
şişlerine ursalar nâfiʿdür. [22] Eger ʿ avrat bunı götürse yâhûd buhûr eylese inzimâm-ı 

2006 N. مغافير
2007 N. فريقلور
2008 N. قيطعلون
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rahme nâfiʿdür ve öli oglancıgı [23] çıkarur ve rutûbetlerin giderür. Eger bundan 
etseler bögrek ve mesâne taşların tagıdur [24] ve bevli ve hayzı yüride. Eger müshil 
otlara ve şerbetlere katsalar bagırsak sıyrındısın [25] menʿ eder. Eger şöyle içseler 
cânavarlar ısırdugına ve eski öksürüge nâfiʿdür ve mücâmaʿata kuvvet [463a] [1] 
verür ve âdemi semürdir ve süddeleri feth eder ve balgamı ve sevdâyı ishâl eder, 
hanâzîre [2] dahı nâfiʿdür. Ve sirke ile saʿfeye ursalar müfîddür ve fesh-i ʿadaleye 
ve sinir katılıgına ve [3] makʿada ve bevâsîre ve küzâz ʿilletine ve gögüs agrılarına 
ve riyâha nâfiʿdür. Eger buhûr eyleseler [4] ve yeseler ve zımâd eyleseler bevâsîri 
giderür. Eger azacık jengâr katup ve makʿada ursalar [5] bevâsîr memelerin dü-
şürür, şöyle şâf  gibi yalınuz götürseler dahı olur ve kanını [6] keser ve şişleri varısa 
giderür ve hâya ve zeker şişlerine dahı muvâfıkdur, ʿırku’n-nisâya [7] ve nıkrîse dahı 
müfîddür. Câlînûs ve Takvîmü’l-Edviye kavli üzere yan başı agrılarına [8] nâfiʿdür. 
Diskûrîdûs kavli üzere göz sarulıgına dahı fâʾide eder ammâ bundan [9] bir cüzʾ ve 
bir cüzʾ dahı sarı helîle ile berâber içeler. Eger habb-ı müntin ile içerlerse cemîʿ [10] 
bedeni yaramaz ahlâtdan pâk eder ve sinirleri ve mafâsılları pâk eder. Diskûrîdûs 
[11] ve Fûles kavli üzere sovuk talak agrılarına kebere kursı ile ve yigirmi dirhem 
sikencübîn [12] ile içeler. İbni Baytâr kavli üzere oruçlı âdem tükürügiyle bogaz şiş-
lerine [13] ve kirpik katılıgına sürseler ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli üzere kulak [14] 
agrısına dahı nâfiʿdür. Bunun mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemden bir dirheme degin 
[15] câʾizdür. Ziyâdesi İshâk kavli üzere cigere ziyân eder, illâ zaʿferân ıslâh eder. [16] 
Takvîm kavli üzere miʿdeye zarardur, illâ kehrübâ ıslâh eder. Ve baʿzılar öykene 
zarar [17] dediler, illâ kesîrâ ıslâh eder. Bunun bedeli kendü kadar samgü’l-butm ve 
yarım kadar kündür-i [18] deryâyîdür ki ak günlükdür. Takvîm kavli üzere bedeli 
yarım vezni kadar mürr-i ahmer ve [19] ve yarım kadar mîʿadur.

Mıknâtîs: Mıhlatîz taşıdur. Hâ bâbında hacer-i mıknâtîs deyü zikr [20] olınmışdur.

Mukl-ı mekkî: Mukl-ı rûm yemişidür ki agacına ve yemişinün tâzesine behş [21] 
derler, kurusına vakl derler. İçinde çekirdegi olur, kemâle erse çekirdegi kâmil [22] 
olur. Mekke-i Mükerreme’de yerler ve Endülüs vilâyetinde dahı hâmını yerler. 
Kekredür ve suyı ve [23] lezzeti azdur ve gâyet haşîndür ve tabîʿatı kâbız ve bâriddür. 
Tabʿı imsâk eder [24] ve miʿdeye kuvvet verür. Bunun kabugını bişürürler ve suyın 
içerler. Sidük [25] tamladugına gâyet nâfiʿdür. Ve bi’l-cümle bu yemişe dahı mukl-ı 
mekkî derler ve ol mukl-ı [463b] [1] ezraka dahı ʿinde’l-baʿz mukl-ı mekkî derler.

Maklûye: Un ile yumurda ile bişürürler bir taʿâmdur. [2] Aʿlâsı tâze bişmiş ola. 
Tabîʿatı hâr u ratbdur. Ashâb-ı riyâzete nâfiʿdür, nâkihîne [3] ve miʿdeleri zaʿîf  olan-
lara muzırdur, illâ müselles ıslâh eder. Baklavaya dahı maklûviye [4] dediler ammâ 
asıl esahhı lokma dedükleri taʿâmdur derler. Bir nevʿi dahı olur yumurda lokması 
[5] derler, mâfiş deyü zikr olındı.
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Maklûniyâ: Mülûniyâ deyü henüz zikr olınur.

Makrûn: [6] Bir taʿâmdur ki hamîrden ederler. Rûm’da ekser ol hamîrün büyük-
lügini kamış gibi edüp [7] içini bâdem ile şeker ile yâhûd ʿasel ile toldururlar, ana 
kamış tolma derler. [8] Ammâ ʿArabistân’da makrûn derler, içerüsini ekser hurmây-
la ve baʿzı bahâr ile toldururlar [9] ve gûne gûne münakkaş dahı ederler. Ve sefere 
giden kişiler ekser şeker börek ile işbu [10] zikr olunan makrûnı götürürler. Bunun 
tabîʿatı her kankı nevʿinden olursa içine [11] toldurdukları şeyʾe nazar olına, meselâ 
eger bâdem ise bâdem ve eger hurmâ ise hurmâ [12] tabîʿatındadur.

Makır: Sabr otıdur, ʿ alosâ dahı derler. ʿ Ayın bâbında ʿ alosâ deyü zikr olınmışdur. [13]

Makdenûs: Maʿdenûs dedükleri. Makdenûs dahı derler, kerefs-i makedônîdür. 
[14] Bu cins ot ki makdenûsdur, Mâkedôniye mensûbdur. Mâkedôn deyü Kavâla [15] 
kurbında bir yer vardur ana derler dediler, kadîmden Mâkedôn ol mevziʿe derler 
dediler. [16] Ve makdenûsa kerefs-i rûmî dahı derler ve fatrâsâliyûn dahı derler. İki 
nevʿ olur, [17] büyük yapraklı ve küçük yapraklı olur. Miʿdeye nâfiʿdür ve köki ve 
kendüsi mesâneye [18] müfîddür. Ve sâʾir ahvâli fatrâsâliyûn deyü zikr olınmışdur 
ammâ cümle müfredât [19] ashâbı fatrâsâliyûn tag kerefsi deyü bildürmişler.

Makliyâsâ: Yunân ve Süryân [20] lisânı üzere hurfdur. Hâ bâbında zikr olınmışdur.

Mükkâ: Mükke derler ve sakr-ı mükke dahı derler [21] bir kuşdur. Ammâ ashâb-ı 
lügat kavli üzere Hicâz diyârında olur bir kuşdur. [22] Âdem gibi ıslık çalar derler. 
Ammâ ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi kavli üzere şîh [23] ve lâlâ dedükleri otdan yuva 
edüp bunun yumurdasını ekser yılan alup yer, [24] zîrâ yılan ile bu kuşun ziyâde 
ʿadâveti vardur ve gâhî yumurdasından gayrı [25] kendüsin ve yavrusın dahı alup 
yer. Kuş dahı başına baʿzı otluk [464a] [1] koyup ve yuva içinde kendüsin otluk ile 
pinhâne edüp ve agzına demür [2] dikeni tohmın alup yılan geldügi gibi agzın açup 
mükke kuşı dahı ol demür [3] dikeni tohmın yılanun agzına sokar ve yılan dahı agzın 
kapamaga çalışup [4] ve yılan giderek bogulur. Ve bu kuşun nefʿin yazmamışlar.

Miknetü’l-enzer: [5] Sîkrânü’l-hûtdur. Kulûmus ve bûsîr dahı derler ki mâhî-zeh-
rec dahı derler. Zikr olınmışdur [6]

Miknet-i karşiye: Nevrûz otıdur. Muhallisa deyü zikr olınmışdur.

Milh: Tuz Türkî; nemek [7] Fârisî; milhâ Süryânî; âlâs Rûmî; ûgbiyâvun Yûnânî; 
fersiye2009 Hindî; tîset2010 [8] Berberiyye; sâl Lâtîn; sâle İspânya; salz Mâcar, Nemse; 
melâh ʿİbrî. Tuz çok [9] dürlü olur. Bir nevʿine milh-i ʿacîn derler ve bir nevʿine 

2009 N. فرسيه
2010 N. تيست
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milh-i enderânî ki hâcı tuzı derler [10] ve bir nevʿine milh-i siyâh ve bir nevʿine milh-i 
neftî ve bir nevʿine milh-i siyâh-ı gayr-ı neftî derler [11] ve bir nevʿine milh-i hindî 
derler, kızıl şekl olur ve bir nevʿine mür ki acı tuz derler ve milh [12] -i deryâyî derler 
ki milh-i ʿ acîn nevʿidendür. Aʿlâsı beyâz ve hafîf  ve enderânî ve berk [13] ola. Fârisîde 
nemek-i taberzed derler, ol dahı aʿlâsıdur. Tuzun tabîʿatı İhtiyârât [14] kavli üzere 
üçünci derecede hâr u yâbisdür. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere ve Yûhannâ [15] kavli 
üzere bilâ-derecetin hâr u yâbisdür. Neftî tuz sevdâ ishâl eder. Tuz hâm [16] balgam 
ishâl eder. Diskûrîdûs kavli üzere bunun kuvvet-i evvelâsı [17] kâbızdur, cilâdur ve 
muhallil ve münakkîdür. Yaralardan olan lahm-ı zâʾidi yer ve uyuz ve giciyik [18] 
otlarına dahı katarlar ve balgamî şişlere ve hıkke envâʿına ve nıkrîse ve demregüye 
ve cüdâma [19] fâʾide eder ve yelleri açar ve ʿufûneti menʿ eder ve ahlât-ı galîzeyi 
giderür. Eger yag ve sirke [20] ve ʿasel ile tuz karışdurup yaku olınsa muvâfıkdur. 
Bogaz agrısına müfîddür [21] ve dilcige ve hunnâka dahı fâʾide eder. Ve yanmış arpa 
ve ʿasel ile karışdurup âkileye [22] ve kulâʿa ve diş kamaşmasına dahı nâfiʿdür. Ve 
kettân tohmı ile ʿakreb sokdugına [23] ve tag yarpuzı ve zûfâyla efʿâ yaʿnî engerek 
yılan sokdugına ve zift ve katrân [24] ve ʿasel ile mâr-ı şâh-dâr yaʿnî boynuzlu yılan 
sokdugına dahı nâʿfîdür, ol yılana [25] ʿArabda hayye-i mâ-yetehallüs derler. Ve dahı 
sirke ve ʿasel ile hezâr-pây dedükleri çıgan kırk [464b] [1] ayaklusına ve aru sok-
dugına nefʿ verür. Eger kuru üzüm ve hamr katup çıbanlara [2] yaku eyleseler nazc 
verür ve sâʾir şişlere dahı hamr ile yarpuz ile ursalar tahlîl [3] eder veyâhûd nazc 
verüp açar, husûsan ünseyeyn şişlerine ola, tahlîl eder. Ve [4] timsâh balıgı ısırdugına 
tuzı sahk edüp ve bir kettân beze baglayup ve keskin [5] sirkeye baturup timsâh 
ısırdugı mahalle uralar. Ve sikencübîn ile efyûn yemişlere [6] ve agulu mantar yemiş 
kimesnelere içüreler. Ebû Cerîh kavli üzere penîri ve balıgı ve kevâmîh2011 [yani 
ayrandur] [7] gibileri ve ol makûlelerden gayrı et kısmını dahı tabîʿatından çıkarur. 
Vâkıʿda [8] balık ve etün tuzlusı gayrı tabîʿatdadur, harâret ve yübûseti ziyâde olur. 
[9] Ve ishâl ve kayʾda cümle istifrâglarda yardım eder ve miʿdede ve gögüsde olan 
[10] yelmeşik balgamı defʿ eder ve bagırsagı pâk eder ve hazma muʿîndür ve mertûbî 
mizâca [11] ve nahîflere muvâfıkdur ve taʿâm üzerine azacık tuz yalasalar imtilâdan 
kurtarur. [12] Ve tuzlu taʿâm gerçi susadur ammâ imtilâ etmez. Ve sirke ile diş dip-
lerine sürseler [13] akan kanı menʿ eder ve diş çıkarurlarsa ve kan alınsalar azacık 
penbe üzerine [14] tuz koyup uralar kanını tutar. Ve eger ısıcak edüp agızda tutsalar 
diş [15] agrılarına müfîddür. Eger gargara eyleseler balgamı katʿ eder ve dimâgı 
balgamdan pâk eder. [16] Eger yüne tuz bulaşdurup kan akan tâze yaralara ursalar 
kanı tutar. [17] Ve enderânî tuzı göze çekseler kirin ve hîresin alur, göregen eder ve 
nâhune-i [18] çeşmi ve gayrı ʿilletlerin zaʿîf  eder. Ve sîl ʿilletine dahı muvâfıkdur ve 
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miʿde sovuklıgına [19] ve gayrısına münâsibdür. Ve hâm [müteʿaffin] balgamı ve 
sevdâyı ishâl eder. Ve yanmış tuz [20] dişlere gâyet cilâ verür. Sanʿatı budur ki tuzı 
yuyup kurudalar, andan sonra [21] bir çölmege koyup dört yanına âteş koyup tâ 
harkatden kalınca âteşde [22] tura, andan bilürsün ki tamâm yanmışdur. Ve baʿzılar 
hamîre tuz koyup âteşe korlar, [23] hamîr âteşde yanar, tuz murâd üzere muharrak 
olur, ana milh-i muharrak derler. Göz dârûlarına ve gayra [24] istiʿmâl ederler. Tu-
zun mikdâr-ı şerbeti buçuk dirhemden bir dirheme varınca câʾizdür. [25] Ziyâdesi 
sinirleri kurıdur ammâ nergis veyâ bâdem yagları ıslâh eder. Râzî kavli [465a] 
[1] üzere tuzun mikdâr-ı şerbetinden ziyâdesi kanı kurıdur ve göze zaʿf  verür [2] ve 
menîyi az eder ve cereb getürür. Ve Minhâc kavli üzere dimâga ve göze ve öykene 
ziyân [3] eder ammâ yuyup tuza saʿter kosalar ıslâh eder. Acı tuz müshil-i sevdâdur. 
[4] Hindî tuz Fûles kavli üzere müshil edviye hiddetin alur ve bagırsak sahcına nâfiʿ-
dür. [5] Ve neftî tuzı hammâmda sirke ve gül yagıyla dögüp ve karışdurup cerebe ve 
hıkkeye [6] ve sivilcülere sürseler müfîddür. Erbiyâsûs kavli üzere hindî tuz safrâ ve 
balgam [7] ishâl eder, sarʿa nefʿ verür ve neftî tuz bögrek agrısına nâfiʿdür. Ve cümle 
tuzlar [8] gögüsde yelmeşik balgamı giderür. Ammâ enderânî tuz hâm balgamı ve 
sevdâyı ishâl [9] eder. Tuzun bedeli yarım vezni kadar nûşâdır ve derler ki yarım 
vezni kadar bûredür. [10]

Milhü’d-debbâgîn: Kef-i deryâ nevʿindendür. Sûrec deyü sin bâbında zikr olın-
mışdur. [11]

Milhü’s-sabbâga: Kuyumcılar milhidür ki tenkâr deyü te bâbında zikr olınmışdur.

Milh-i pevîne: Nişâdırdur. [12] Nun bâbında nûşâdır deyü zik olınmışdur.

Milh-i siccîn: ʿAcîn tuzdur. Milh-i ʿacîn [13] deyü tuz ile maʿân zikr olındı.

Milhü’l-ʿarab: İhtiyârât kavli üzere bûre-i [14] dıraht-ı gareb derler. Cümle bûre-
lerden kavîdür. Zikr olınmışdur.

Milh-i hindî: Hindî [15] tuzdur. Cümle tuzlardan latîfdür ve tabîʿatı anlardan hâr 
u yâbisrekdür.

Milh-i neftî: [16] Neftî tuzun tabîʿatı hâr u yâbisdür. Aʿlâsı oldur ki müntin rayiha 
ola. Kayʾ etmege [17] yardım eder ve müshil-i sevdâdur. Mikdâr-ı şerbeti yarım dir-
hemdür. Ziyâdesi bagırsaga [18] ziyân eder, illâ sarı helîle ıslâh eder.

Milh-i bâbârîz: İssi otlar ile karışık olan [19] tuzdur. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Taʿâ-
mı hazm etdürür ammâ bedeni kurıdur, illâ sîsem [20] ve haşhâş ve saʿter katsalar 
ıslâh eder.

Milvâh: Devâ-yı şâmîdür. Ayıd agacı gibidür, [21] aklu ve siyâhlu noktaları olur. 
Barmaklar arası yaruklarına nâfiʿdür
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Muleyh: Büyük [22] sıçan dikenidür Türkî; muleyh Fârisî; muleyhâ Süryânî; bat-
nûnûmhas Rûmî; [23] alîmûs Rûmî; fagûniyûn Yûnânî; hâlîmûs Lâtîn; mâlvâh2012 
ʿİbrî; melûh [24] ʿArabî. Bu ot sıçan dikenine benzer bir otdur. Tabîʿatı Câlînûs ve 
Takvîmü’l-Edviye [25] kavli üzere iʿtidâlle hârdur ve rutûbeti vardur. İbni Sînâ kavli 
üzere tuzluca [465b] [1] bir otdur, rutûbeti ve kabzı dahı vardur, çig iken nefhi vardur. 
Râzî kavli üzere [2] bevli ve hayzı yüridür ve südi dahı yüridür. Bâdem yagıyla yeseler 
huşûnet-i sadra [3] nâfiʿdür. Ercîcânis kavli üzere eger agızda çigneseler agızda olan 
kulâʿa ve agız yaralarına [4] müfîddür. İshak kavli üzere talaka muzırdur ve çok yeseler 
dimâga buhâr çıkarur, illâ [5] benefşe maʿcûnı ıslâh eder. Eger alnına tılâ olınsa göze 
inen mevâddı giderür. [6] Eger bundan iki dirhemin mâʾü’l-ʿasel ile içseler sancuyı 
teskîn eder. Eger yapragını [7] yaralara zımâd eyleseler bitürür, ziyâde nâfiʿdür.

Mülûhiyyâ: Ebegümecinün bir nevʿidür, [8] bôstânîdür Türkî; mülûkiyye ʿArabî; 
mülûkiyyâ ʿArabî; hûr-perest Fârisî; raʿnâ de bârâ2013 [9] Süryânî; gerû mikrûn2014 
Rûmî; melôhiyâ Yûnânî; hatmî-yi kûçek Şîrâzî; mülûhiyyâ-yı [10] bôstânî Isfahânî 
ve ehl-i Mısr ve Şâm; mûlôhîs ve melôhâ Rûmî; mâlvâ Lâtîn; [11] pâpel Mâcar, 
Nemse; mâlvâs İspânya; mâluve Fırânca; malûhâ ve hılmît ʿ İbrî; alîmûn [12] Yûnânî, 
Temîmî. Bu ot ebegümecinün bôstânî nevʿidür. Ehl-i Mısr gâyet çok [13] bişürürler 
ve yerler. Bunun çiçegi küçük ve kızıl olur, hatmînün büyük olur. [14] Mülûhiyyânun 
aʿlâsı büyük ve gâyet yaşıl olur ve dalları kızıl şekl olmakdur. [15] Tabîʿatı Huneyn 
kavli üzere evvel derecede bârid ve yübûseti dahı vardur. İhtiyârât [16] kavli üzere 
evvelde bârid ve ikincide ratbdur, baʿzılar üçünci derecede bârid ü ratbdur dediler. 
[17] Beden yankunına yaʿnî ʿalava gâyet eyüdür, miʿde ve gögse zımâd eyleseler yan-
kunın [18] keser. Seyelân-ı hayza ve ihtilâf-ı deme nâfiʿdür ve issi baş agrısına dahı 
nâfiʿdür, [19] velâkin arpa unıyla zımâd edeler. İshâk kavli üzere bunun yüz otuz 
dirhem suyın [20] içseler cigerün ve ödün süddelerin açar. Râzî kavli üzere yapragını 
zeytûn ile [21] âteş yakdugına ursalar fâʾide eder ve bişmiş suyın dahı natûl eyleseler 
kezâlik [22] müfîddür. Ve yapragını bişmiş yeseler gögsi mülâyim eder, südi arturur 
ve harâretden ve [23] yübûsetden olan öksürüklere müfîddür ve arı sokdugı mahalle 
kosalar agrısın [24] giderür, sâkin eder. Tohmı dahı huşûnet-i sadrı giderür. Rûfes 
kavli üzere çiçegi [25] bögrek ve mesâne ve bagırsak yaralarına gâyet nâfiʿdür ve sahc 
ʿilletine dahı nâfiʿdür ve huknesi [466a] [1] kezâlik nâfiʿdür. Huneyn kavli üzere 
mülûhiyyâ sevdâ ve balgam ishâl eder ve dem dahı [2] ishâl eder. Bunun tohmınun 
mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür, yapragı on dirhemdür. [3] Ziyâde yeseler 
mesâneye muzırdur, illâ şeker ve gül ıslâh eder.

2012 N. مالواح
2013 N. رعنا د بارا
2014 N. كرو مقرون 

924 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



Milkâyâ: Zerûr-ı ebyazdur. Göze [4] çekecek tozdur. Rednec2015 ve remed ʿilletleri 
bekâyâsını tahlîl eder. Sanʿatı mahallinden görile. [5]

Mul: Ehl-i Endülüs tarestûc yaʿnî targalyâ dedükleri tekür balıgına derler ve şarâb 
[6] makûlesine dahı mul derler. İkisi dahı zikr olınmışdur.

Multâ: Çoban taragıdur. Kuduz [7] taladugına nâfiʿdür. Muştü’r-râʿî deyü zikr 
olındı.

Mülûniyâ: Uzun kavun ve uzun hıyâra [8] dahı derler. Fârisîde hıyâra ve harbuza 
derler ve Şîrâz’da hıyâra derâz derler. Kavun [9] nevʿini bıttîh deyü ve hıyâr deyü 
zikr olınmışdur.

Melûh: Sıçan dikenine derler. Baʿzılar deniz [10] pazusıdur demiş amma galatdur. 
Muleyh deyü henüz zikr olınmışdur ve katafa dahı [11] melûh derler.

Melyân2016: Melyâk2017 dahı derler. Temîmî kavli üzere Yûnânîler ganâpliyân2018 
derler ve [12] Süryânîler artîmûnes2019 ve Fârisî ve Magrib feşkî2020 derler. Yemişi, 
çiçegi olmaz. Bârid [13] ve kâbızdur. ʿUsâresin yedi gün içseler bagırsak yarasına 
nâfiʿdür, eger altına [14] döşerseler menîyi keser.

Müllâh: Dalları olur yapragı olmaz. Kaf  bâbında kâkulâ deyü zikr [15] olınmışdur.

Melîn: Kûftere derler. İbni Baytâr kavli üzere galîzdür, südde ve kûlunc getürür, 
[16] batiyyü’l-inhidârdur, talakı ve cigeri büyüdür ammâ öykene ve gögse muzır 
degildür. Tatludan sefâsı [17] olan kişiye çok gıdâ verür ammâ tatlu sevmez âdemi 
susadur, çok yemeyeler. Ve kadîmden [18] bu nevʿ kûftere nişâsta ile bile tâze süd 
katarlar imiş. Ve kûftere tâze iken [19] gâyet nâzik ve latîf  olur derler. Ammâ şimdi 
çok zamân kûfter tursun [20] ve fâsid olmasun deyü süd katmagı terk etmişler.

Mümesekkü’l-ervâh: Karakan ve karabaş [21] derler. ʿArabda muvaffıkü’l-ervâh 
dahı derler. Elif  bâbında ustûhûdûs deyü zikr [22] olınmışdur. Mümessek ve mü-
messekü’l-ervâh deyü ustûhûdûsa derler. Şeyh Dâvud kavli üzere [23] mürekkebâtda 
sûtîrâya derler ve baʿzılar devâʾü’l-miske derler. Her biri mahallinde zikr olınmışdur.

Mümessek: [24] Göz edviyelerindendür. Eger göze ekseler ve sürme gibi edüp 
yâhûd çekseler beyâzlık [25] ʿilletini ve ana müteʿallik olan âsârını giderür. Sanʿatı 
mahallinden görile.
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Memkûrîyye: Tavuk ile [466b] [1] bişürürler bir şekl taʿâmdur, issi otlar dahı 
katarlar. Tabîʿatı muʿtedilü’l-harâredür ve yübûseti [2] dahı vardur. Ahlâtı latîf  eder, 
balgamı katʿ eder, iştihâ getürür. Ammâ sevdâya ve sinire [3] muzırdur, illâ cev-
zâbü’l-hubz ıslâh eder.

Mıh-ı zer-esnân: Minhâc kavli üzere hâr u yâbisdür, [4] bir kızıl tohumdur der. 
Menfaʿati beyân etmemişdür.

Menc: Bencdür ki berşe kodukları tohm bunundur, [5] bezr-i benc derler. Bu 
ota Fârisîde meng derler. Be bâbında benc deyü ve tohmına benc deyü zikr [6] 
olınmışdur.

Menn: Buna dahı kudret helvâsı derler Türkî; gezengübîn Fârisî; ʿarûbâ2021 [7] 
Süryânî; kavʿînâvus2022 Rûmî; alûsîgûn Yûnânî; mânna cümle Rûmî ve Efrencî. 
[8] Menn dedükleri gökden yagan şeker gibi olur bir şeydür. Ve her şeyʾ ki gökden 
bal ve şeker [9] gibi eger agaç eger taş üstine yaga, ana menn derler. Şîr-hışt ve 
gezengübîn ve terencübîn [10] derler ve bîd-engübîn derler, meşhûrdur. Tabîʿatı İbni 
Baytâr kavli üzere ve Mâsercûye [11] kavli üzere evvel derecede hâr ve rutûbetde ve 
yübûsetde muʿtedildür. Râzî kavli üzere [12] harâretde muʿtedildür. Sadra ve öykene 
nâfiʿdür ve rutûbetin giderür ve rutûbetlü öksürüge [13] dahı müfîddür. Ve Habeş 
İbni Hasan kavli üzere harâretde muʿtedildür, ikinci derecede hârdur [14] ve yübû-
seti harâretine yakındur. Ve aʿlâsı sâfî olup magşûş olmaya yaʿnî [15] çörçöp olmaya. 
İhtiyârât kavli üzere eger kendü agacınun çöpi ile karışık [16] olsa istirhâ-yı miʿdeye 
muvâfıkdur ve tabîʿatı muhkem eder. Eger içseler ve yaku dahı eyleseler [17] sevdâya 
nâfiʿdür. Eger bir dânk kadarın burnına suʿût eyleseler dimâgı pâk eder. [18] Ve 
bunı ekser büyük devâlar ile içerler, çok menfaʿati vardur. Minhâc kavli üzere agu 
[19] agacı ve gayrı zehirlü agaçlara düşen menn eyü degildür, zehr-nâk olur. Anun 
gibilerden [20] menn cemʿ etmezler. Menn ciger ve miʿde harâretine nâfiʿdür. Ve 
eger zaʿîf  mizâclu veyâ hastalıkdan [21] kalkmış veyâhûd hasta gibilere müshil şerbet 
vermek lâzım gelse bundan [22] yigirmi veyâhûd otuz dirhem kadar vereler. Ve baʿzı 
müshil devâlar kuvvetsiz ve zaʿîf  [23] olsalar eger bundan katup içseler birbirine 
kuvvet verür. Eger çiçek çıkaranlar [24] her gün on dirhem menn içürseler çiçegi 
tez çıkara ve tez onılda. Sâhib-i Takvîm [25] kavli üzere balgama şifâ ve cilâ verür 
ve bögrege ve harkat-ı bevle ve kûlunca nâfiʿdür. Takvîmü’l- [467a] [1] Edviye 
kavli üzere hâr ve bârid hummâlara dahı gâyet muvâfıkdur. Mikdâr-ı şerbeti [2] 
on dirhemden yigirmi dirheme varıncadur. Sag mizâclulara otuz dirhem câʾizdür. 
[3] Ziyâdesi safrâ ve ahşâya ziyân eder, illâ turunc yâhûd rîbâs veyâ sirkencübîn [4] 
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ıslâh eder. Bunun bedeli rubʿ dirhem râvend, beş dirhem hıyârşenbe, on dirhem 
[5] şekerdür. Yâ süfûf  gibi edüp veyâhûd dögüp şerbet gibi issi [6] suda ezüp içeler. 
Ve tarfâ agacına düşen menn sâʾirinden yegdür. Ve baʿzı [7] agaclara dahı düşer, 
göreler, ol agacun tabîʿatı nice ise ol mennde dahı [8] azacık ol tabîʿat mukarrerdür 
ve hazer edeler ki zehirlü agaçlara düşen mennden [9] içürmeyeler. Ve derler ki baʿzı 
diyârun gece havâsına göre menn dahı aʿlâ olur, [10] anunçün baʿzı diyârda düşen 
katrân olur, baʿzı diyârda düşen lâden [11] olur ve baʿzı vilâyete düşen menn olur.

Mensim: Bunun tohmına habbü’l-mensim [12] derler. Hâ bâbında zikr olınmışdur. 
Menevîş tohmına veyâhûd bibere dahı benzer, sarı [13] şekl ve müsellesü’l-taktîʿ 
ve tîbü’r-râyiha ve berrî ve bôstânî olur ve üç [14] yapraklu olur. Muʿtedil ve kuv-
veti müceffifdür. Berrî ikinci derecede hâr u yâbisdür. Menfaʿati [15] hâ bâbında 
habbü’l-mensim deyü zikr olındı. Yine habbü’l-mensim demek semüzlik [16] içün 
ederler bir habdur.

Münhic: Berûdü’l-kafûr derler. Be bâbında zikr olınmışdur. Şeyh [17] Dâvud kavli 
üzere rûşenâ sürmesine ve necâh maʿcûnına dahı münhic derler.

Münc: Acı [18] bâdem agacıdur. Lâm bâbında levzü’l-mürr deyü zikr olınmışdur.

Mencevşe: Sünbül-i rûmîdür. [19] Sin âbında sünbüllerde zikr olınmışdur.

Mandrâgôş ve mandregôrra: [20] Mısır’da yebrûc kökine derler ve Rûmlar dahı 
mandrâgôs derler, zikr olınur.

Menşûr: [21] Şebboya menşûr derler, sarı hîrîdür, meşhûrdur. Mısır benefşesi derler 
ve haşhâşına [22] ve çiçegine dahı menşûr derler.

Mendelî: ʿÛd agacınun bir nevʿidür, ʿûd-ı mendelî derler. [23] ʿAyın bâbında ʿûd 
envâʿı zikr olınmışdur.

Mendüvân2023: Muhammed Temîmî kavli üzere bir agaçdur der. [24] Ve Ebû Bekir 
İbni Vahşiye kavli üzere Fârisîde mîlyâ savâh derler. Fârs vilâyetinde [25] olur ve 
büyük olur. Yapragı nohûd yapragı ve yemişi biber gibi olur, gök şekl ve müdev-
ver [467b] [1] olur, tuʿmı güzeldür, tatlucadur. Cümle taʿâmlardan selîmdür, eger 
taʿâmdan sonra [2] yeseler güzel gegirdür ve miʿdeyi aʿlâ ve ıslâh eder. Ve ol agaç 
gâyet güzel agaçdur [3] derler. Ammâ bu emkinede müstaʿmel degildür.

Mûz: Hıyârdan küçük bir yemişdür, mûz [4] derler Türkî; mîve-i mûz Fârisî; mûzî 
Süryânî; mûzîn Rûmî; mûze Yûnânî; [5] kerbâ2024 Lâtîn; mûz de fâyrô Efrencî; fîgû 
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de râpî cümle Efrencî; fîgôs de mûrâ İspânya; [6] keryâ2025 Lâtîn, kavl-i Temîmî. 
Mûz agacınun kadîm aslı terkîbdür derler, meselâ hurmâ çekirdeginden [7] ve 
lûfü’l-caʿde dedükleri kulkâsdan terkîbdür derler. Hurmâ gibi bir agaçdur, sınâr 
agacından [8] küçükdür, yemişi olur ve sâhil yerlerde olur, ʿArabistân’da dahı çok 
olur [9] ve deryâ yalılarında sâhil olan yerlerde olur. Tuʿmı tatlucadur ammâ ekser 
şeker ile [10] yerler. Hâm iken yenmez, samana gömerler, andan sararur. Tabîʿatı 
ʿÎsâ kavli üzere evvel [11] derecede hâr u ratbdur, İhtiyârât ve Mâsercûye kavli üzere 
evvel derece ortasında [12] hâr ve âhirinde ratbdur. Minhâc kavli üzere muʿtedildür, 
baʿzılar bârid ü ratbdur dediler, müleyyindür. [13] Az gıdâ verür, bogaz ve sadra ve 
öykene ve mesâne yaralarına muvâfıkdur ve kuru öksürüge [14] münâsibdür, bâhı 
tahrîk eder. İhtiyârât kavli üzere bögrege müfîddür, bevli [15] idrâr eder ve tabʿı 
mülâyim eder. Bunı çok yemek mizâca göredür, balgamı ve safrâyı [16] ziyâde eder. 
Mahrûrî mizâclar bunı şeker ile ve bunı sikencübîn ile yiyeler ve [17] bârid mizâc 
ʿasel ile yiyeler. Mûzun miʿdede sıkleti dahı vardur, illâ şeker [18] ve kand ıslâh eder. 
Eger çok yeseler südde îrâs eder derler. Takvîmü’l-Edviye kavli [19] üzere menîyi 
arturur ve şehvet-i cimâʿı kavî ve bâhı tahrîk eder. Ve cümle mazarratın [20] gül 
maʿcûnı ve ʿasel ıslâh eder, Temîmî kavli üzere zencebîl mürebbâsı ıslâh. Bunun [21] 
bedeli hurmâ ve kaymakdur, baʿzılar kaymak ve ʿasel dediler.

Mûrd-isferem: Yabân mersînidür [22] Türkî; mersîncik Türkî; mûrd-i deştî Fârisî; 
asâdyârâ2026 Süryânî; mûrdbîs [23] Rûmî; taykûnûs Yûnânî; mersînis Rûmî; mirtûs 
mîkûs Lâtîn; [24] mûrtâmîkû İspânya; vîsek2027 heldelberârî Nemse, Mâcar; handâs 
sagrâ2028 ʿİbrî; [25] ʿakkâr-ı rûmî kavl-i Mâsercûye. Câlînûs ve Takvîmü’l-Edviye 
kavli üzere yabân [468a] [1] mersîninün tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür ve 
kâbızdur. Kuvvet-i evvelîsi miʿde [2] ve cigeri kavî eder ve sarʿa nâfiʿdür. Aʿlâsı Rûmî 
olmakdur. Baʿzılar ikinci derecede hâr [3] u yâbisdür dediler. İshâle ve rutûbât-ı 
dimâga ve rutûbât-ı çeşme müfîddür. Eger [4] kendüde şâf  gibi götürseler kurdları 
ve sogulcanları öldürür. Mâseveyh kavli [5] üzere bunun kuvveti ve fiʿli bâd-âverd di-
keni gibidür. Mâsercûye kavli üzere buna [6] ʿakkâr-ı rûmî ve âs-ı berrî derler. Hûrî 
kavli üzere afsentîn-i rûmî kuvvetindedür [7] ve kabzı gâyet ziyâdedür. Mesîh kavli 
üzere miʿde ve cigeri kavî eder ve sakata-i ahşâya [8] ki göbek düşmekdür ve rutû-
bât-ı üzne nâfiʿdür. Eger sünbül ile karışdurup [9] miʿde agrılarına nâfiʿdür. Bunun 
çiçegi tâze ve dalları ve yemişi ve yapragı cümle nâfiʿdür. [10] Ve yemişinün rubbını 
ve şarâbını ederlerse ishâle ve zahîre bundan aʿlâ devâ olmaz, [11] gâyet kâbızdur. 
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Ve penbelere bulaşdurup sefere götüreler ve mahallinde suyın içeler. [12] Buna baʿzı 
etibbâ ʿilâcü’l-mülûk ve mülûkü’l-ʿilâc demişler. Ve sâʾir mersînlerde dahı böyledür. 
[13] Ve aşı mersîni dahı âs-ı nebke deyü yazılmışdur. Her birinün bu minvâl üzere [14] 
hâssiyyeti vardur. Ve ammâ bu mersîn yabânî olmagla kabzı ziyâdedür. Rubbınun 
mikdâr-ı [15] şerbeti yemişinden gayrı iki dirhemdür. Yemişi bi-kadri’l-hâcedür ve 
yapragı dahı iki dirhemdür. [16] Ziyâde yeseler gaseyân getürür ve öykene zarar 
eder, illâ samg-ı ʿarabî veyâhûd kesîrâ ıslâh eder. [17] Bu mersînler hep birbirine 
bedeldür, anlar bulınmasa nîlûfer ve hınnâ çiçegi kokmak [18] mersîn çiçegine be-
deldür, ammâ kabzda kızılcık yemişi ve tılâlarda mâzû bedeldür.

Mev: Baʿzılar [19] tag üzümi kökidür derler ammâ hilâfdur Türkî; torak otına ben-
zer bir otdur, kökine mev derler [20] Türkî; mev-dâne Fârisî; bîh-i mev Şîrâzî; mevâ 
Süryânî; mebûn Rûmî; âsâmâ tîkû [21] Rûmî; tâfvînes2029 Yûnânî; bûhâ2030 Hindî; 
rûzâmyâ2031 Hindî, Temîmî; mâvus Rûmî; [22] mâvum Lâtîn; bâvrâvurt2032 Nemse, 
Mâcar; nebelliyô İspânya. Mev dedükleri torak otına [23] benzer bir otun kökidür. 
Gârîkûn gibi hafîf  ve sarıya mâʾil olur, otı bir iki [24] zirâʿ mikdârı olur, taraklu otına 
dahı benzer, kimi müstakîm ve kimi egrice olur ve kökinün [25] azacık acılıgı olur. 
İstiʿmâl eyledükleri kökidür. Tabîʿatı Câlînûs kavli üzere ikinci [468b] [1] derece-
de hâr ve üçünci derecede yâbisdür. Minhâc kavli üzere üçünci derecede hâr u 
yâbisdür, [2] nâfihe-i gayra nazîcesi vardur. Aʿlâsı pâk ve beyâz ve rûşen olmakdur. 
Bevli ve hayzı [3] idrâr eder, mülattıf  ve mücellâdur, suhûneti ve kabzı sünbülden 
ziyâdedür. Sovuk cigere ve mafâsıl [4] agrılarına içseler ve tılâ etseler nâfiʿdür ve 
ʿusr-ı bevl içün zımâd etseler nâfiʿdür. Ve [5] mesâne ve rahm agrılarına ve sancuya 
ve nefhe kaynadup veyâ ısladup içeler. Ve eger [6] dögüp ʿasel ile luʿûk gibi eyleseler 
miʿde yellerine ve sancuya ve rahm ve mafâsıl ve [7] gögüs agrılarına cümle nâfiʿdür. 
Eger kaynadup suyında otursalar hayzı akıdur. [8] Ve oglancıklar kasugına yaku 
etseler habs-i bevli idrâr eder. İbni Baytâr kavli üzere [9] eger kaynadup veyâhûd 
kaynamadan dahı sahk edüp içseler kavukda ve bögürde [10] olan ahlâtı giderür ve 
sidük tutıldugına fâʾide eder. Ve eger ʿasel ile yeseler miʿde [11] yellerine ve ishâle ve 
rahm ve mafâsıllara fâʾide eder ve menîyi ziyâde eder. Takvîmü’l-Edviye [12] kavli 
üzere bir cüzʾ bundan zûkû ve bir cüzʾ fû ile karışdurup ʿasel ile üç [13] gün içseler 
sahca ve bagırsak yarasına ve bögrek ve mesâne agrılarına müfîddür ve [14] miʿdeye 
kuvvet verür. Diskûrîdûs kavli üzere sümûm-ı kâtileye dahı nâfiʿdür [15] ve iç agrıla-
rına ve yerakâna ve bagırsak ve ciger süddelerine ve sarʿa ve dimâg sovuklıgına ve 
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baʿzı [16] aʿzâda mâdde habs olınsa ki meselâ yaramaz ʿillet makûlesinden piz gibiler 
ve gayrı [17] şişler olsa, tagıdur. Bunun mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Ziyâdesi baş 
agrıdur, [18] illâ sandal ve kâfûr ve gül suyı ıslâh eder. İshak kavli üzere talaka ziyân 
eder, [19] illâ kerefs tohmı ıslâh eder. Bunun bedeli asârûndur ve selîhedür, baʿzılar 
yarım [20] kadarı cevz-i bevvâdur ve rubʿ kadar suʿûd-i rûmî bedeldür dediler.

Mûmiyâ: Mûmiyâ derler Türkî; [21] mûmiyâ Fârisî; mûmiyâyâ Süryânî; atyâmûn2033 
Rûmî; kîzidyûn Yûnânî; serâ de emuzâ2034 [22] İspânya; bivdem lîm2035 Mâcar, Nem-
se; pîse pâltum Lâtîn. Mûmiyânun aʿlâsı İhtiyârât [23] kavli üzere maʿdenîsidür ki 
Âçerd nâm mahallinden gele. Eger zift ile kafrîyi karışdurup [24] mûmiyâ tabîʿatında 
olur. İllâ mûmiyâ cinsinde devâ-yı tamâmiyyet ve çok hâssiyyet vardur. [25] Mû-
miyânun bir nevʿi âdemden olur, ol nevʿe firengî mûmiyâ derler ve bir nevʿi ki maʿ-
denîdür, [469a] [1] kıymetlüdür ve az bulınur, ana mûmiyâ-yı dâr-ı ecred derler. 
ʿAcem ilinde Şebân-kâre nâm [2] tagda bir magaranun yukarusından tamlar, altun 
maşrapa korlar, içine akar [3] derler. Ve altun maşrapadan murâd içinde müncemid 
olmaz derler, tâ ki maşrapa tolup [4] taşra âher yere dökerler, anda müncemid olur 
derler. Cümlesinden bu cins mûmiyâ kuvvetde [5] ve fiʿlde yegdür. Ve taglarda ve 
sularda dahı bulınur, kafrü’l-yehûd derler. Kaf  bâbında [6] zikr olınmışdur. Ol nevʿi-
nün dahı ʿ ameli mûmiyâya karîbdür ammâ zaʿîfdür. Bunun [7] tabîʿatı Teyâdûk kav-
li üzere harâret ve rutûbet ve yübûsetde muʿtedildür. [8] İhtiyârât kavli üzere tabîʿatı 
üçünci derecede hârdur, ammâ Şeyhü’r-Reʾîs kavli [9] üzere ikinci derece âhirinde 
hârdur, mülattıf  ve muhallildür. Kuvvet-i evvelîsi mukavvî-yi [10] rûhdur. Balgamî 
şişlere zımâdı ve halʿa ve kesre yaʿnî fânik ve sınıklara ve berelere [11] ve aʿzâ ve 
kemükler ayrılmaga ki yüksekden ve atdan düşmek gibi ve bir tarîkle darbdan [12] 
ve âher şeyʿ tokınmakdan, bedenün birbirine halel gelmekden havf  olınsa mûmiyâ 
[13] müfîddür, hûsûsâ maʿdenî ola. Yagıyla issice edüp içüreler ve ol bere üzerine [14] 
dahı yagıyla tılâ edeler. Ve eger kara beresi, kan hareketinden ve kan cemʿ olmak-
dan elemi [15] varısa ol mahallerden hacâmat edüp baʿde el ile tahlîl edüp [16] zımâd 
ve tılâ edeler. Ve bunlardan mâʿadâ fâlice ve lakveye içüreler ve tılâ dahı edeler. 
Ve [17] sudâʿ-ı bârideye ve şakîkaya ve devvâra bir habbe kadar merzencûş suyıyla 
buruna [18] suʿût eyleseler müfîddür. Ve bir kîrâtın saʿter ile içseler dil agırlıgına nefʿ 
verür [19] ve bir kîrâtını dahı sikencübîn ve tût suyıyla içseler öykene ve cigere ve 
bogaz agrılarına [20] ve hafakâna ve kan tükürenlere vereler ve bir habbesini kerefs 
suyıyla ınçkıruga ve bir [21] kîrâtın tâze süd ile mesâne yaralarına ve iki habbesin 
ʿakreb sokanlara [22] ve şarâb-ı sırf  ile vereler ve gerü ʿakreb sokdugı mahalle sıgır 
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yagıyla maʿan tılâ [23] edeler. Ve yarım dânkını enîsûn suyıyla ezüp istiskâlu kişinün 
karnına [24] tılâ edeler. Ve bevli yolı tutulmış kişiye iki habbesin tag kerefsi yaʿnî 
maʿdenûs [25] suyıyla ve fukkâh-ı adhîr yaʿnî Mekke ayrugı çiçegi suyıyla ezüp içüre-
ler. Ve cüdâm ibtidâsına [469b] [1] ve dâʾü’l-fîle ve barasa kîrâtın yedi gün yabânî 
eftîmûn tabîhi ile içüreler ve iki habbesin [2] şarâb-ı sırf  ile sovuk miʿde agrılarına 
ve sûʾü’l-hazma içüreler, nâfiʿdür. Ve yılan [3] ve ʿakreb ve böy sokmış ve zehr içmiş 
kişilere kaynamış yavşan ve tag [4] yarpuzı ve enîsûn suyıyla hall edüp içüreler. 
Ve ʿavratlarun cemîʿ sovukdan [5] olan ʿilletlerine ve ihtinâk-ı rahme bundan iki 
habbesin kaynamış saʿter-i fârisî [6] ve tag anduzı suyıyla hall edüp içüreler. Ve 
Takvîmü’l-Edviye kavli üzere [7] cümle bedende hâsıl ve ʿârız olan ʿırku’n-nisâya ve 
vecaʿ-ı mafâsıla ve gayrı gibilere [8] nâfiʿdür. Ve kan tükürenlere Rûfes kavli üzere 
öksürük makûlesine [9] ʿunnâb suyıyla içüreler ve hafakâna kemmûn ve nân-hâh ile 
ve kerâvyâ suyıyla içüreler. [10] Ve sâhib-i Takvîm kavli üzere sagır olanlara hınzîr 
yagıyla azacık kulaga tamzuralar. [11] Ve kan tükürenlere ve kan tebevvül edenlere 
ve vebâya dahı nâfiʿdür. İbni Baytâr kavli [12] üzere üç arpa agırlıgı kadarın içseler 
tez tez tebevvül edenleri tuta. Bunun [13] mikdâr-ı şerbeti bir kîrâtdur. Miʿdeye ve 
talaka muzırdur, miʿde zararın rîbâs [14] ve turunc suyı ve rubbı ve talaka zararın 
mâʾü’l-usûl ile defʿ edeler. Bunun bedeli [15] bir buçuk kadar kafrü’l-yehûd ve kaf-
rü’l-yehûd ile zifti karışdursalar azucuk bedel olur. [16]

Mûlû bedânâ2036: Germâle derler. Mürdeseng gibi kızılrak bir taşdur, altun ve 
gümüş [17] maʿdeninden altundan ve gümüşden olur. Câlînûs kavli üzere kuvveti 
mürdeseng [18] kuvveti gibidür. Merhemde ziyâde olan eti yer. Eger ezüp suyla kol-
tuga sürseler [19] râyihasın giderür.

Mûfiyûn: Bir zehirdür ki İhtiyârât ve Minhâc kavli üzere [20] bîş dedükleri zehr-i 
kâtile yakındur. Eger bunı hatâen yeseler be bâbında bîşi göreler, [21] ne ʿalâmet 
yazılmış ise buna dahı ol ʿalâmet olur, andan bileler ve bîş [22] ʿilâcı ne ise anı edeler.

Mûm: Bal mûmıdur. Şın bâbında şemʿ deyü zikr olınmışdur. [23]

Mûlî: Yüzerlikdür. Hâ bâbında harmel deyü zikr olınmışdur.

Mûlâmûn: Yabân hevîcidür. [24] Gezerü’l-berr deyü zikr olınmışdur.

Mûrkâ: İbni Baytâr kavli üzere Berber ve Sûdân [25] vilâyetinde olur. Ol diyârda 
buna mûrkâ ve îstemâmin ve baʿzılar sünbül-i berrî derler. V e baʿzılar [470a] [1] 
merv nevʿindendür demişler, galatdur derler. Müstaʿmel degildür.

Mevâʿûn : Bu ota mâlîkûn derler. [2] İbni Baytâr kavli üzere tohmı yaglu bir otdur, 
ammâ bu emkinede müstaʿmel degildür.

2036 N. مولو بدانا 
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Mûgâlî: [3] Gelincik hayvânıdur. Elif  bâbında ʿirs deyü zikr olınmışdur.

Muhallebiyye: Behette [4] derler ve sadriyye derler, meşhûr bir taʿâmdur. Sanʿatı 
mahallinde görile.

Mühüd: ʿArtanîsâdan [5] bir nevʿdür, râhatü’l-esed derler ve ehl-i maşrık fîlikî der-
ler. ʿAyın bâbında ʿartanîsâ deyü [6] zikr olınmışdur.

Mehî: İki cins taşdur. Bir nevʿi billûr gibidür, baʿzılar billûrdur dediler. [7] Ammâ 
bir nevʿi çakmakdur ki ekser çakmaklu tüfenklere kullanurlar. Müşaʿşaʿ taşdur, 
magnîsâ [8] dedükleri taşun maʿdeninde olur ve Bahr-i Ahdar’da bulınur ki maʿdenî 
deniz derler ki Mısır saʿîdinde [9] olur. Ebû Tâlib bin Süleymân kavli üzere mühînün 
hâssiyyeti oldur ki ʿavrat [10] togururken boynına asakosalar âsân togura. Hermes 
kavli üzere dil agırlıgına [11] eger bu taşı ve mürr ve sirke ve nişâdır ve zaʿferân ve 
ʿasel ile karışdurup dile [12] sürseler dil agırlıgını giderür. Ve dahı Küsûfrâtîs kavli 
üzere raʿşeye ve [13] oglancıklardan ʿârız olan sille ki öyken çıbanı olur, nâfiʿdür. 
Ve südi [14] geç gelen ʿavratlarun memelerine bunı ezüp sürseler südleri çok akar. 
İhtiyârât [15] ve İbni Baytâr ve Temîmî kavli üzere bu taşı suyla sahk edüp göze 
çekseler [16] gözde ʿârız olan aklıgı giderür.

Meys: Yabân biberidür. Bir büyük agaçdur, [17] biberden büyük yemişleri olur. 
Yûnânîler lôtûs derler. Yemişi tatluca olur. [18] Miʿdeye eyüdür, kabzı vardur ve latîf 
ve müceffifdür. Agacınun nüşâresini yaʿnî [19] dörpüden çıkmışını hukne etseler 
nezf-i nisâya ve kurûh-ı emʿâya nâfiʿdür. Ve kılı [20] dahı karardur, öksürüge dahı 
nâfiʿdür, husûsan oglancıklara ve öksürügine çekirdegini [21] yeseler fâʾide eder. 
Eger kökini suyla bişürüp katı şişlere ursalar yumşada, [22] Eger kökini kepek ile 
bişürüp kıllara dürtseler boyayup ve yumşak ede. Eger [23] hâya şişlerine ki yelden 
ola, yaku eyleseler fâʾide ede velî iki ayagın kaldurup [24] asakoyalar, üç gün böyle 
edeler gidere, mücerrebdür.

Mîʿa: Kara günlükdür Türkî; sıgla [25] Türkî; kara günlük yagı Türkî; buhûr Şîrâzî; 
astafî Yûnânî; ʿasel-i lebenî ʿArabî; ʿasel-i liftî [470b] [1] ʿArabî; satrâkâ ve ʿâmâ 
Yûnânî, kavl-i Temîmî; azturkâ Süryânî; asturâhîs Rûmî; [2] asturâk Yûnânî; 
setîrâş Lâtîn; astûrâk İspânya; buhûrü’r-ruhbân [3] ʿArabî, Temîmî. Mîʿa dedükleri 
meşhûr kara günlükdür, yagına mîʿa-ı sâʾile derler ve [4] ʿasel-i lebenî dahı derler. 
Lâm bâbında lebenî deyü zikr olınmışdur. Ammâ lebenî günlük buhûrına [5] dahı 
ıtlâk olınur ve Türkçe sıgla derler, hasâlubânun cüzʾ-i aʿzamıdur. Ol diyârda [6] 
tulumlara koyup götürürler. Ve bunun süfline, yaʿnî kabugı ile karışmış kuru [7] 
buhûrdur, ana mîʿa-ı yâbise derler. Aʿlâsı râyihası güzel olmakdur. Tabîʿatı İshak [8] 
kavli üzere hâr u yâbisdür, baʿzılar rutûbeti vardur dediler. Müsahhin ve müleyyin 
ve [9] münezzicdür. Dimâgı pâk eder ve cüzâma dahı azacık içürseler ve tılâ eyle-
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seler nâfiʿdür [10] ve tabʿı imsâk eder. Eger bir miskâl içseler zükâm ve öksürüge ve 
rutûbetlü nezelâta [11] nâfiʿdür. Eger ʿavrat içse yâhûd götürse hayzı indürür. Eger 
buhûr eyleseler [12] müteʿaffin râyihayı katʿ eder ve vebâya dahı nâfiʿdür. İbni Baytâr 
kavli üzere [13] âvâz boguldugına fâʾide eder. Eger meneviş sakızı ile içseler içi yum-
şada. [14] Eger baʿzı muvâfık yaglar ile süst-endâma dürtseler müfîddür ve uyuzun 
[15] envâʿına bundan eyü devâ olmaz, husûsan içine bir mikdâr bârût ve kurum [16] 
ve kibrît katalar. Ammâ nâzik tenlü oglancıklara yalınuz süreler, gögüs ve öyken 
[17] agrısına dahı fâʾide eder. Ve miʿdeyi eyü eder, sinirleri kavî eder, eger içseler [18] 
ve dürtseler galîz yelleri tagıdur ve buhûr eyleseler dimâgdan yaşları giderür. [19] 
Eger iki miskâl mîʿayı otuz altı dirhem suyla içseler balgamı ishâl ede, ammâ [20] 
buhûrı kâbızdur. İshâle aşagadan buhûr olınsa maʿkûldur. Takvîmü’l-Edviye kavli 
[21] üzere bir cüzʾ bundan ve bir cüzʾ sarı zırnîh ile ve râziyâne suyıyla karışdurup 
[22] hammâmda üç gün veyâhûd on gün içinde üç defʿa sürseler kankı nevʿ uyuz [23] 
olursa giderür. Rûfes kavli üzere hîrî yagıyla hammâmda bedene sürseler [24] her ne 
ʿârız olmış varısa giderür. Fûles kavli üzere dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye [25] gâyet 
bez ile ovıldukdan sonra sürseler giderür. Bevâsîre ve makʿad bevâsîrine [471a] [1] 
ve hıkkesine yumurda beyâzıyla ve üzüm çubugı kökiyle sahk edüp kâgıd üzerine 
[2] tılâ edüp yapışduralar. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemden üç dirheme degindür. [3] 
Ziyâdesi baş agrıdur ve İshak kavli üzere öykene muzırdur, illâ mastakî ıslâh eder 
[4] ve baş agrısınun ıslâhı gül yagıyla ve sirkedür, tılâ edeler. Bunun bedeli zanbak 
[5] ve lâden yagıdur.

Mîş-bahâr: Sıgır gözi pâpâdyasıdur. Fârisîde gâv-çeşm derler. [6] Ammâ sâhib-i 
Câmiʿ taylâfiyûndur ki hayyü’l-ʿâlem nevʿindendür der.

Mîvîzec: Yabân üzümi [7] derler Türkî; zebîb-i cebelî ʿArabî; habbü’l-ikrâs ʿArabî; 
mîvîze Fârisî; mîvîzek [8] Fârisî ve Şîrâzî; mîvîzec-i hacerî ʿArabî; mîvîzây2037 Sür-
yânî; istafâtış Yûnânî; [9] istâftîş agriyâ Rûmî; pâsûla lûntâniye Efrencî ve Lâtîn; 
bezîkûlâris [10] Lâtîn; yezment2038 Mâcar, Nemse; habârâs2039 İspânya. Mîvîzec 
dedükleri yabân [11] üzümi siyâh, nohûddan küçürek olur. Bunun aʿlâsı Mısrî ve 
siyâh [12] ve yetişmiş ola ki mîvîzec-i hacerî derler. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u 
yâbisdür ve muhrik [13] ve ekkâl ve hırrîfdür. Ve uyuzlu yaralara nâfiʿdür, zırnîh ile 
kehleyi ve sirkelerin [14] öldürür. Eger yemişinün on beş dânesin mâʾü’l-karâtîn ile 
içseler yelmeşik [15] galîz balgam kusdura. Eger agızda çigneseler başdan balgam 
indüre. Sâhib-i Takvîm [16] kavli üzere tılâ eyleseler dâʾü’s-saʿlebe ve sagırlıga ve 

2037 N. ميويزاى
2038 N. يزمنت
2039 N. حباراس
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agızda olan kulâʿ ʿilletine ve agzun [17] fesâdına nâfiʿdür. Bevâsîre dahı yaku olınsa 
taşra zâhir olup tîmârı [18] âsân ola. Behaka ve barasa ve cerebe ve kabuklu uyuzlara 
ve hâya şişlerine nâfiʿdür. [19] Eger sirke ile mazmaza eyleseler diş agrısına müfîddür 
ve sahk edüp katrânla çürük [20] diş delügine bir tarîkle kosalar agrısın sâkin eder. 
Ve başa sürseler kehlesin [21] öldürür ve kılların muhkem eder ve uzadur. Eger sakız 
veyâhûd günlük ile çigneseler çok [22] balgam indürür ve dil dolaşdugın ve agırlıgın 
giderür. Ve baʿzı etibbâ bunı içmekde [23] hatar vardur demişler, zîrâ mesâneye yara 
getürür derler, içmezden evvel kişiyi vâfir [24] yürideler derler. Mâʾü’l-karâtîn içüp 
baʿde içüreler ve yemişinden on beş dânesin [25] degme âdeme vermeyeler, on dâne 
kifâyet eder. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür demişler. [471b] [1] Ziyâdesi mesâne-
ye muzırdur, illâ kesîrâ ıslâh eder. Baʿzılar talaka ziyân eder, illâ kesîrâ ıslâh [2] eder 
dediler. Bunun bedeli ʿâkırkarhâdur.

Mîsem: Mensim deyü henüz zikr olındı. Ve hâ [3] bâbında habbü’l-mensim deyü 
dahı zikr olınmışdur.

Mey-puhtenc: Müsellesdür, zikr olınmışdur. [4] Kan tükürene ve Minhâc kavli 
üzere bögrek agrısına ve sovuk miʿdeye ve hazma [5] yardım eder. Sanʿatı mahal-
linden görile.

Mey-sûsen: Şarâb-ı sûsendür.

Mey-bih: Ayva şarâbıdur. [6] Miʿde zaʿafına ve gaseyâna ve kayʾa ve ʿataşa ve miʿde 
ve bagırsak ishâline nâfiʿdür. Dahı [7] nefʿi çokdur. Sanʿatı mahallinden görile.

Mîdyûn: Keçi geyigi kuyrugıdur bir otdur. ʿArabca [8] zenebü’l-iyyel ve Fârisîde 
dünbe-i giyâh-ı iyyel derler. Yapragı hindibâ yapragına benzer, [9] gölgeli ve taşlı 
yerlerde biter, boyı üç arşın mikdârı olur, çiçekleri çok [10] olur, degirmi degirmi 
olur. Eger kurudup dögseler ve balla karışdurup luʿûk [11] gibi eyleseler ve her sabâh 
yeseler rahimden kan sızdugına fâʾide eder. Eger tohmını şarâbla [12] içseler hayzı 
yüride. Muhammed Temîmî kavli üzere bu ota mîzliyûn derler. İki nevʿdür. [13]

Mîşnâd: Mîş-bahâr dahı derler. Fârisî isimidür. Yûnânî ile taylâfiyûn [14] derler, 
bir otun adıdur.

Mîflas tarâhiyâ: Muhammed Temîmî kavli üzere tarhiyâ demek haşan [15] de-
mekdür. Magrib Fârisîsi lisânı üzere iştibâ2040 derler. Bögrülce yapragına benzer, 
ak [16] çiçegi olur, yemişi evvel yeşil olur sonra kızarur, dile degürseler dili acıdur ve 
içinde [17] küçük çekirdegi olur, kızıl ve berk olur, habbü’l-fülfülden küçükrek olur ve 
berk [18] köki olur, eyü yerlerde biter. Tabîʿatı Temîmî kavli üzere üçünci derecede 

2040 N. اشتبا
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hâr u yâbisdür. [19] Eger yapragını ve yemişini kurıdup ve dögüp iki dirhem kadarın 
şarâbla içseler [20] sümûm-ı kattâlenün zararın giderür, gerek evvel sonra içsün, 
nâfiʿdür. Ve bir nevʿi [21] dahı vardur mîflas delyâ2041 yaʿnî emles2042 demekdür, bu 
nevʿinün yapragı ak sûsen yapragına [22] benzer, uzun ve ince dalları olur, evvelki 
nevʿinün dallarına benzer, emles dikenleri [23] olur, agaçlara dolaşır, beyâz çiçegi 
olur. Tohmına ʿ Arabda habbetü’s-sevdâ ve Fârisîde [24] çeşmek ve ehl-i ʿ Irâk tasem2043 
derler. Bu nevʿi çok istiʿmâl etmezler, zîrâ baʿzılar eger [25] bunun tohmından iki 
dirhem yeseler yaramaz düşler göstere. Ve yapragını dögüp [472a] [1] ʿasel ile 
karışdurup tâze yaralara kosalar bitüre ve yaramaz derin yaralara [2] dahı pâk eder 
ve eyü et bitürür derler.

2041 N. ميفلص دليا

2042 N. املس
2043 N. طثم
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H A R F Ü ’ N - N U N

Nârcîl-i deryâyî: [3] Buna büyük cevz-i hindî derler, üç cevz-i hindî kadar olur. 
Deryâda bulınur. Eger [4] sag bulınursa üç yüz mikdârı guruşa alurlar, içerüsini tir-
yâk ve pân- [5] zehr yerine kullanurlar. Eger çürük bulınursa yine kabugı hâtırı içün 
elli [6] guruşa alurlar ve kabugını dahı bilegü taşına sürüp suyın baʿzı [7] mevâd içün 
içerler. Bunı evvelden deryâdan alurlar idi, şimdi ol cezîreleri [8] açdılar. Meşhûrdur, 
yenidünyâ derler. Ve ol meyveye ve şecerine kôkô derler. Kaf  bâbında [9] kôkô deyü 
zikr olındı. Ve İslâmbôl’da Südlice’de Caʿfer-âbâd tekyesinde ol [10] kôkônun yaʿnî 
büyük nârcîl-i deryâyînün yarım kabugı vardur ve içinde su [11] içerler ve halk anı 
bilmeyüp bir şeftâlûnun çekirdegi imiş deyü galat ederler. [12] Ve merhûm, magfûr 
Sultân Süleymân tâbe serâh ol tekyeye göndermiş derler. [13]

Nârcîl: Büyük cevz Türkî; hindî cevz Türkî; nârenc ʿArabî; rânec ʿArabî; bârenc 
ʿavâm; [14] nârgîl Fârisî; girdû-yı hindî Şîrâzî; mâtûnâ Temîmî; gevz-i hindî Fârisî; 
gevz-i hindûnâ [15] Süryânî; nakûkîn Rûmî; berkilûn Yûnânî; kârîdû indikû Rûmî; 
nûeş indîkâ [16] Lâtîn; indiyânis nûş Mâcar, Nemse; nûez de lâs îndiyâs İspânya; [17] 
nûeş de indiyâ Fırânca; egôz hoddû ʿİbrî; utruc maylîn2044 Hindî; tîrfûven Yûnânî; 
[18] tavâkâ2045 Hindî, Temîmî. Hindûstân cevzi dedükleri büyük cevzün aʿlâsı koruk 
[19] olmayup yetişmiş ve tâze ve ak ve içinde lebeni ve lübbi yaʿnî südi ve içi tatlı 
[20] olmakdur. Tabîʿatı Yûhannâ kavli üzere ikinci derecede hâr ve evvel derece-
de yâbisdür. İbni [21] Baytâr ve Basrî kavilleri üzere evvel derecede ratb ve ikinci 
derecede hârdur. İhtiyârât [22] kavli üzere bâhı ve menîyi ziyâde eder ve bögregi 
kızdurur, taktîrü’l-bevle müfîddür. Yagı [23] dahı bevâsîre nâfiʿdür. Eskisi yürek kurt-

2044 N. مايلين
2045 N. طواقا
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ların çıkarur ve tabîʿatı baglar ve [24] çok gıdâ verür, ammâ miʿdede sıkleti vardur. 
Ve içerüsinün yufka kabugı hiç hazm [25] olmaz, ammâ şeker ile yeseler ve kabugın 
çıkarsalar muvâfıkdur. Ve mukavvî lübûb [472b] [1] maʿcûnlarına katsalar yegdür. 
Eskisi gaseyân getürür ve miʿdede ıztırâb verüp [2] [kusup] çıkarup ekşi yemişler 
rubbı yemek gerekdür. Yeni nârcîlün suyı ki kendüden hâsıl ola, [3] lezîz olur. Tak-
vîmü’l-Edviye kavli üzere cevz-i hindînün eskisinün yagı bir miskâl [4] ve zerdâlû 
çekirdegi yagını bir miskâl bu ikisini maʿan içseler bevâsîre nâfiʿdür. Ve Câlînûs [5] 
kavli üzere eskisinün yagın arka ve diz ve yan başı agrılarına sürseler nâfiʿdür. [6] Ve 
İshak kavli üzere eski yagı cümle kurtların çıkarur ve tabʿı ishâl eder. Ammâ tâze [7] 
yagınun keymûsı sâde yagından yegdür, miʿdeyi yelmeşik etmez ve irhâsı olmaz ve 
şehvet-i [8] bâhı arttırur. Sâhib-i Takvîm kavli üzere eski cevz-i hindînün hurdesin 
at [9] fışkısı içinde kırk gün gömekosalar aʿlâ siyâh boya olur. Tâze cevz-i hindî [10] 
mesâneye ve istiskâ-yı bârideye nâfiʿdür ve yagı riyâh-ı bârideye dahı müfîddür. 
Bunun [11] mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür, ziyâdesi miʿdeye sıklet verür, illâ enîsûn 
ve şeker [12] ıslâh eder. Bunun bedeli iki kendü kadar haşhâş tohmı ve yalınuz kendü 
kadar sünbüldür. [13] Ve bunun tâzesinden şarâb-ı müskir olur, ertesi sirke gibi olur, 
bir günden [14] artık turmaz.

Nâtıf: Kırma bâdemî ve kırma helvâ derler. Ve cevzlü ve fıstuklu veyâhûd susamlu 
[15] olur ve haşhâş tohmıyla ve funduk ile, her birinün tabîʿatı başkadur. Eger sükkerî 
olursa [16] muʿtedil olur, genç ve ihtiyâr kişilere dahı ve issi ve sovuk mizâclulara 
ve harâretlü öksürüge [17] nâfiʿdür. Eger haşhâş ile olursa nezelât ashâbına ve har-
katü’l-bevle nâfiʿdür. Eger ʿaselden [18] ederlerse ihtiyârlara ve sovuk mizâclulara 
muvâfıkdur ammâ baş agrıdur ve safrâ tevellüd [19] eder, husûsan yigitler yiyeler. 
Eger fıstuk ile eyleseler öykene ve gögse müfîddür. Eger sîsâm [20] ile eyleseler çok 
gıda verür, öksürüge ve gögse nâfiʿdür, lâkin miʿdeye çok sıklet verür [21] ve irhâ eder. 
Eger cevz ile eyleseler harâreti çok olur, balgamîlerün miʿde ve bögreklerine nâfiʿ 
[22] olur ammâ baş agrıdur, illâ haşhâş ve mârûl ıslâh eder. Eger bâdem ile yeseler 
[23] harâreti az olur ve rutûbetlü öksürüge nâfiʿ olur. Sanʿatı mürekkebâtda görile.

Nârenc: Tûrunc [24] Türkî; ve merkeb tûruncına dahı derler Türkî; nâreng Fârisî; 
nârdeng Fârisî; nârencâ [25] Süryânî; nârence Rûmî; benû-sâtû 2046Yûnânî; nâren-
ciye Lâtîn; rummânü’l-ahmer kavl-i Şeyh [473a] [1] Dâvud. Tûruncun kabugı 
ikincide hâr u yâbisdür. Ekşisin yaʿnî içi evvelde bârid [2] u yâbisdür. Ekşi tûruncun 
içi limôn içi tabîʿatına yakındur. Tûrunc agaç kavunından [3] latîfdür, dimâgdan 
riyâh-ı bârideyi tahlîl eder. Şerîf  ve Temîmî kavli üzere bunun [4] kuvveti ve tabîʿa-
tınun cevheri mürekkebdür. Meselâ sarı kabugı hâr ve latîfdür ve çekirdegi ve köki 
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[5] hâr u yâbisdür. Kabugın yaga koyup üç hafta güneşde tura, andan ol [6] yagun 
tabîʿatı ve menfaʿati nârdîn yagı gibi olur. İki miskâli ʿakreb ve sâʾir [7] zehirlü câ-
navarlar ısırdugına fâʾide eder. Ve kabugınun kurusın sahk edüp [8] issi suyla içseler 
sancuyı tahlîl eder ve yürek kurtlarının envâʿın çıkarur. [9] Ve çekirdegi dahı yagı 
gibi zehirlere ve zehirlü cânavarlar sokdugına tiryâkdur. Ve tâʿûna [10] dahı agaç 
kavunı çekirdegi bulınmazsa tûrunc çekirdeginün yedi dânesin yutalar, [11] muvâ-
fıkdur. Eger aç karnına tûrunc yeseler cigeri zaʿîf  ve sovuk miʿdeye eyü degildür, 
[12] ammâ miʿdede yankun olsa muvâfıkdur. Eger aç karnına tûrunc yeseler cigeri 
zaʿîf  [13] eder. Eger beyâz esbâbda leke olsa tûrunc suyı çıkarur. Ve baʿzı taşları [14] 
ve böcek kabukların ekşi tûrunc ve limôn ve agaç kavunı ekşisi arıdur. Ve cümle 
[15] tûrunc nevʿilerinün köki agulu cânavarlara müfîdür. Ve yapragını ʿufûnetler 
zamânında [16] koksalar münâsibdür. Ve sovuk baş agrılarına koksalar ve başa ve 
alnına [17] tâze yapragını ve şâhını, çiçegi suyından birazacık ısladup yapışdursalar 
[18] harâretin alup sudâʿı teskin eder. Râzî kavli üzere ekşisi ʿataşı keser [19] ve safrâyı 
koparup ve kuvvetini ibtâl eder. Ve issi hafakâna müfîddür ve isitmelere [20] fâʾide 
eder ve taʿâm iştihâsın getürür ve ishâli katʿ eder ve kayʾ gerü tutar. [21] Tûrunc 
envâʿı bayılmagı giderür, dimâga ve ʿakla ve hıfza kuvvet verür. Sâhib-i Takvîm [22] 
kavli üzere çekirdegi tabʿı telyîn eder ve bögrek agrısına fâʾide eder ve iç kurtların 
[23] ve yılan ve namâz-bûrı çıkarur. Kabugınun yagı evcâʿ-ı mafâsıla, husûsan sovuk 
[24] ola, müfîddür. Ekşisin samg ile demregüye sürseler müfîddür. Ve çiçegini koku-
lasalar [25] müferrihdür ve ʿakla ve sovuk dimâga ve dimâg yellerine fâʾide eder. Ve 
çiçeginün suyı, mim [473b] [1] bâbında mâʾü’z-zehr deyü zikr olınmışdur, kezâlik 
sudâʿa ve bu cümleye fâʾide eder ve miʿde [2] ve yürek tar olsa on dirhem çiçek suyı 
içeler, miʿdeyi ve yüregi aça ve geniş [3] ede. Ve İbni Baytâr kavli üzere çiçeginün 
yagı issidür, yelleri tahlîl eder, siniri [4] ve mafsalları kavî eder ve kokulasalar tûrunc 
kabugı gibi kalbi kavî eder ve bayılmaga [5] fâʾide eder. Ve tûrunc şarâbı miʿdeye ve 
sevdâya ve zaʿf-ı cigere gâyet nâfiʿdür, [6] ammâ limôn şarâbı gibi çok içilmez zîrâ 
acı olur, limôn şarâbı acı olmaz. [7] Ve baʿzılar eger tûrunc ve eger şarâbı balgamı 
keser derler. Mikdâr-ı şerbetinden ziyâdesi [8] ve ekşisi sinirleri süst eder, illâ şeker 
ıslâh eder. Sâhib-i Takvîm kavli [9] üzere gögse ve bogaza zarar eder, illâ şeker ve 
hurmâ ıslâh eder. Bogaz agrısı [10] ve hunnâkı olanlara eger tatlu ve eger ekşi tûrunc 
yedürmeyeler.

Nân-hâh: Kemmûn-ı habeşî derler [11] Türkî; enîsûn gibidür Türkî; nahve ve 
nâhye ve nânûhiye ve nân-hâh ʿArabî ve Fârisî; nân-hâh [12] Fârisî; reynân Şîrâzî; 
nebînâ2047 Süryânî; mutûs Rûmî; ââmî Yûnânî; [13] nîynâ ehl-i Bagdâd; amemmî 
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Rûmî; amîmî Lâtîn; amî Mâcar, Nemse; amemmî İspânya; nânha [14] ʿArabî; am-
minî Yûnânî; nânha Süryânî; kirmînûn Lâtîn; kemmûnü’l-ʿısrâtiyye Afrîkiyye; [15] 
agrîye kerde2048 Afrîkiyye; bermûze Hicâzî; belînle2049 Endülüs; vâsîlikûn Rûmî. [16] 
Vâsîlikûn demek yaʿnî kemmûnü’l-melik demekdür. Ve nân-hâh demek Fârisîde 
[17] talebü’l-hubz maʿnâsınadur ve bu otı etmege dahı korlar, maʿrûfdur. Kendü 
biter, gâlibâ [18] zirâʿat ile degildür. Aʿlâsı tâze ve hoş-bûy ve azacık kızıllıga mâʾil 
olmakdur. [19] Baʿzılar buna kemmûnü’l-melik ve kemmûnü’l-habeşî ve kemmûn-ı 
kirmânî derler. Yapragı nârdîn-i [20] cebelîye benzer ve torak otına dahı benzer. 
Câlînûs kavli üzere tabîʿatı üçünci [21] derecede hâr u yâbisdür, baʿzılar harâreti 
ikincidedür dediler. Kuvvet-i evvelîsi sovuk [22] miʿde ve cigeredür ve ʿusrü’l-bev-
ledür, behak ve baras edviyelerinde istiʿmâl olınur. [23] Diskûrîdûs kavli üzere eger 
şarâbla içseler maʿazza ve cânavarlar sokdugına [24] nâfiʿdür ve hayzı dahı akıdur. 
Ebû Cerîh kavli üzere tabhı nefhin açar ve eski isitmelere [25] dahı gâyet müfîddür. 
Ve ʿakreb sokanları tabhı ile yusalar zararın defʿ eder. Fârisî [474a] [1] kavli üzere 
gögüsde ve miʿdede irin olsa zâʾil eder ve riyâhı teskîn eder [2] ve taʿâmı hazm 
etdürür ve kalbe ve gaseyâna ziyâde nefʿi müşaheddür. Ve taʿâm lezzetini bulma-
yanlara [3] dahı nefʿi vardur ve etmege bu dahı lezzet verür zîrâ etmege kodukları 
bu degildür, ol [bir] tatluca [4] otdur. Fûles kavli üzere ciger ve miʿdeyi teshîn eder. 
İbni Mâseveyh kavli üzere [5] yürek ve mesâneyi dahı pâk eder. Taberî kavli üzere 
taşların kırar ve yürek [6] sogulcanların çıkarur, ammâ sezâb ile içüreler, bevli dahı 
akıdur. Minhâc kavli üzere [7] eger suyını göze çekseler müncemid olan kanını tahlîl 
eder. Eger ʿasel ile karışdurup [8] her kankı nevʿ şişler olursa yaku eyleseler müfîd-
dür. Ve ʿavratlar bundan hukne [9] eyleseler rahmi pâk eder, müteʿaffin rutûbâtların 
kurıdur ve yaramaz râyihaların giderür. [10] Ve eger yüze tılâ olınsa sulu sivilcüleri 
ki ana ergenlik derler, giderür. Takvîmü’l-Edviye [11] ve Câlînûs kavli üzere eger 
bunı dögüp yaku eyleseler nıkrîse ve ʿırku’n-nisâya [12] fâʾide eder, eger yeseler fâlice 
müfîddür. Diskûrîdûs kavli üzere menîyi ve südi [13] arturur, arkayı kavî eder, hayzı 
akıdur ve dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye ʿasel ile yeseler müfîddür. [14] Fûles kavli 
üzere baldır ve diz ve yan başı ve ʿırku’n-nisâ ve nıkrîs ve fâlic [15] ve bögrek ve 
mesâne ve taş ʿ illetlerine cümle nâfiʿdür ve süddeyi ve talakı feth eder [16] ve istiskâya 
dahı fâʾide eder. İbni Baytâr kavli üzere eger ʿasel ile luʿûk gibi [17] edüp göze ve 
göz altında kan eserlerine ursalar gidere. Eger bunı içseler [18] veyâhûd dürtseler ol 
mevziʿün rengin sarılıga döndürür. Eger zift ile ve [19] çam sakızı ile ʿavratlar tütsi 
eyleseler rahimlerin arıda. Eger müshil otlara katup [20] bile içseler iç agrılarına 
fâʾide ede. Eger göyünmiş koz ile yeseler zahîr ishâlin [21] baglaya, tuta. Mikdâr-ı 
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şerbeti bir buçuk dirhemdür. Ziyâdesi öykene ve âlât-ı nefese ziyân [22] eder, illâ 
haşhâş ve sükker ıslâh eder.

Nâr-müşk-i hindî: Hind nârınun çiçegidür [23] Türkî; akmâʿü’r-rummânü’l-hindî 
ʿArabî; şükûfe-i nâr-ı hindî Fârisî; nâr-müşkâ [24] Süryânî; miskü’r-rummân Fârisî 
ve Şîrâzî ve Isfahânî; nakʿasûn2050 Rûmî; bâgînest2051 Yûnânî; [25] fâsâtân Yûnânî; 
nîset2052 Temîmî; nâr-müşk Hindî; deşmâr2053 Süryânî; nemîta2054 [474b] [1] Fâri-
siyyetü’l-magrib. Nâr-müşk dedükleri şeyʾ Hind’ün berrî nâr çiçeginün kabugıdur. 
[2] Besbâseye benzer, sarıca olur ve uvacık nâr gibi dahı olur, agzı açık güle benzer. 
[3] Horâsân’da tagda dahı olur, kokusı güzeldür, menfaʿati sünbül menfaʿati gibi-
dür. Aʿlâsı [4] râyihası latîf  olmakdur. Tabîʿatı Mesîh kavli üzere, Takvîmü’l-Edviye 
kavli üzere [5] evvel derecede hâr ve ikinci derecede yâbisdür ve baʿzılar ve Min-
hâc üçünci derecede hâr u [6] yâbisdür dediler. Sovuk miʿde ve cigere ʿazîm nefʿi 
vardur. Mülattıf-ı ahlâtdur ve muhallildür. [7] Şeyhü’r-Reʾîs ve Takvîmü’l-Edviye 
ve Diskûrîdûs kavilleri üzere ciger süddelerin [8] açar ve miʿdeye muvâfıkdur ve 
miʿdeye mâdde inmegi menʿ eder ve yerakâna dahı nâfiʿdür ve eger [9] miʿdede agrı 
ve sancu olursa nefʿ verür ve şarâbla talaka dahı nefʿi vardur. Mesîh [10] kavli üzere 
miʿdeye ve cigere ve yerakâna ki sarılık derler ve merâret-i sarılıga dahı [11] nâfiʿdür 
ki bedende ve gözde ola. Ve Takvîmü’l-Edviye kavli üzere bâhı dahı ziyâde eder. 
[12] Bunun mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür. Ziyâdesi cigere ziyân eder, illâ 
hıyâr ve [13] kıssâ tohumları ıslâh eder. Takvîm kavli üzere tabâşîr dahı ıslâh eder. 
Ve bedeli fıstuk [14] kabugı ve sünbüldür. Şeyhü’r-Reʾîs kavli üzere bunun bedeli 
rubʾ vezni kadar [15] zencebîl ve yarım vezni kadar fıstuk kabugı ve altıda bir kadar 
sünbüldür. İbni ʿİmrân [16] kavli üzere kendü kadar ve iki dânk kust-ı bahrîdür ve 
baʿzılar bunun bedeli yarım [17] kadarı sünbül ve yarım kadarı zencebîl ve yarım 
kadarı kustdur dediler.

Nârdîn: Sünbül-i [18] rûmî derler Türkî; sünbül-i rûmî Fârisî; nârdîn ʿavâm; nerdîn 
Süryânî; nârtîs [19] Rûmî; iskalnûs Yûnânî; nârdûm Lâtîn; admermiyâd Mâcar; 
ispiyak2055 Mâcar, Nemse; [20] isyikâsil2056 İspânya; isbak de veltremer Fırânca; nerd 
ʿİbrî; sebûlet nerd [21] ʿİbrî; sünbül-i rûmî ʿArabî; nârdîn-i çelengû2057 Süryânî ve 
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Yûnânî; nârdîn-i aklîtî ʿ Arabî; [22] nîsânârî2058 Rûmî; seltike Lâtîn; elyefʿâ2059 Temîmî, 
mechûl. Nârdîn dedükleri sünbül-i [23] rûmîye derler. Asârûn kökine benzer. Levni 
mâmîrâna benzer. Üç nevʿ olur. Bir nevʿi [24] küçük bir top gibi olur, asıl sünbül-i 
rûmî derler ve nârdîn ol nevʿidür. Ve bir nevʿine [25] Tâliyân sünbüli derler, bunun 
çiçegini veyâhûd yagını miskî sâbûna korlar, ispîd yagı [475a] [1] veyâhûd ispîd 
çiçegi derler, gâyet güzel kokar ve buna benzer bir nevʿi dahı vardur, lâvanda [2] 
sünbüli derler, ikisi bir cinsdür. Ve üçünci nevʿine Alâman sünbüli derler ve sultânî 
[3] sünbüli dahı derler, ortasında uzun çiçegi ve sapı olur. Rûmîler nârdû seltîkû [4] 
ve Lâtîn ve Efrencîler nârdûs seltikâ derler. Ve iki nevʿ sünbül dahı vardur. Tag 
sünbüli [5] derler, bu diyârda müstaʿmel degildür ve ʿArabî kitâblarda yazılmış de-
gildür ammâ musavver Lâtîn [6] kitâblarında cümlesinün tasvîri vardur, 6 siyâh 
rakamlu musavvere nazar olına. Bu nevʿ [7] tag sünbüline Rûmîler nârdûs agriyûs 
derler, Lâtîn ve Efrencîler nârdûs [8] môntânûs derler. Ve bunlardan mâʿadâ asârûn 
otı ki Türkçe kedi otı [9] derler, yabân sünbüli nevʿindendür. Geldük maksûdumız 
olan nârdîne ki sünbül-i rûmîdür [10] ki köki mâmîrâna ve ʿurûkü’s-sufr dedükleri 
sarı köke benzer ve asârûn gibi çok [11] saçaklu olur ammâ asârûndan saçakları 
dahı ince ve uzun olur. Aʿlâsı [12] güzel kokmak ve tâze olmakdur ve ak olmaga 
mâʾil olan eyüsi degildür ve aʿlâsınun [13] çiçegi ve yemişi ve sâkı olmaz. Minhâc’un 
dahı kavli bunun üzerinedür. Yapragı [14] ve çiçegi olanları yukarıda beyân eyledük. 
Bu nevʿ nârdînün yaʿnî sünbülün [15] tabîʿatı Rûfes kavli üzere ikinci derecede hâr 
ve üçüncide yâbisdür. Bundan kühller [16] ederler, göz kirpiklerin bitürür, bevli ve 
hayzı idrâr eder. Eger tabhında otursalar ʿavratlarun [17] rahm veremlerin giderür 
ve bir dirhem, fâlice ve lakveye müfîddür. Takvîmü’l-Edviye ve Bukrât kavli [18] 
üzere dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye ve fâlice ve lakveye ve sovuk yellere ve yan 
başı agrılarına [19] ve istiskâya gâyet nâfiʿdür. Diskûrîdûs kavli üzere zekeri kavî eder 
[20] ve cimâʿı ziyâde etdürür ve sovuk yelleri ve sevdâvî, balgamî agrıları giderür. 
Fûles kavli [21] üzere aʿzâyı kavî eder, bedeni semürdir ve zihni kavî eder ve sarılıgı 
giderür. Ve [22] Yûhânîs kavli üzere vesvâs-ı sevdâviyyeye, fâlic ve lakveye nâfiʿdür, 
menîyi [23] ve şehvet-i bâhı arturur ve sıhhat-i bedeni saklar. Bunun mikdâr-ı şerbeti 
bir dirhemdür, [24] ziyâdesi âlât-ı bevle muzırdur, illâ samg-ı ʿarabî ve kesîrâ ıslâh 
eder. İhtiyârât ve İshâk [25] kavli üzere öykene muzırdur, illâ ʿasel veyâ kesîrâ ıslâh 
eder. Bunun bedeli sünbül-i hindîdür. [475b] [1]

Nâr-ı fârisîn: Zehirdür. Mürr nevʿindendür ammâ yetûʿât ile yaʿnî südlügen ile 
karışıkdur, [2] magşûş derler. Mim bâbında mürr-i magşûş deyü zikr olınmışdur.
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Nâgîst: Baʿzılar bâgîst [3] derler, nâr-müşkdür. Henüz zikr olındı.

Nârfûc : Dal bâbında delbûs deyü zikr olınmışdur. [4]

Nâr-gîv: Baʿzılar kara haşhâşdur dediler. İbni Baytâr kavli üzere eger kabugın [5] 
budakların çıkarup kurudup sahk edeler, galîz çıbanlara ekeler, yumşada. Eger zeyt 
ile [6] dürtseler eyü eyleye. Eger cümlesin yakup külini hırızmalara yaʿnî nûrelere [7] 
katsalar kılları döke ve gayrı bitmeye. Eger çıgıda ve gayrı eserlere dürtseler gidere. 
[8] Eger yapragını ve tohmını bişürüp balgamî ve galîz yelleri olanlara içürseler gi-
dere, [9] miʿdeyi ve bagırsagı pâk ede. Eger tohmını dögüp ʿasel ile yeseler göyünmiş 
sevdâdan [10] olan isitmelere ve istiskâya fâʾide eder ve sovukdan olan eski ishâli [11] 
dahı giderür ve bevâsîre ve ʿ ırku’n-nisâya ve yan başı ve arka agrısına fâʾide eder. [12]

Nârü’l-kelb: Kuduz itün ve gayrı itlerün dişlerinün ucıdur. Fârisîde [13] den-
dân-nîş-i seg-i dîvâne vü gayrı derler. ʿ Ayın bâbında ʿ ızâme deyü zikr olınmışdur. [14] 
Kelb ve hınzîr dişini yakup beyâz kelb südi ile göze tamzursalar aklıgın [15] giderür.

Nâr-ı kayser: Nâr-ı kayser derler bir otdur Türkî; nâr-ı kayser Fârisî; nâr kayserî 
Süryânî; hamyenût [16] Rûmî; bi’l-hindiyye Yûnânî; sâkü’l-hamâm ehl-i Mısr, kavl-i 
Şeyh Dâvud. Bu otun [17] Minhâc ve Takvîmü’l-Edviye ve Erbiyâsûs kavli üzere 
tabîʿatı hâr u yâbisdür. Sovuk [18] miʿdeye nâfiʿdür. Diskûrîdûs kavli üzere kocalara 
muvâfıkdur. Erbiyâsûs kavli [19] üzere sovuk yelleri tahlîl eder, zeyt ile içüreler. Eger 
zımâd etseler seretân şişlerine [20] muvâfıkdur ve ʿakreb sokdugına içürüp ve zımâd 
etseler münâsibdür. İbni Mâseveyh [21] kavli üzere fâlice ve lakveye ve süst-i bedene 
bir miskâl, yarım dirhem cünd-i bîdester ile [22] içürseler nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti 
bir buçuk dirhemdür. Ziyâdesi mahrûrîne muzırdur, illâ baklatü’l- [23] hamkâ tohmı 
ve nebât ıslâh eder.

Nâb: Bir şarâbdur ki fuçı için [koyup] agzın kaparlar bardak [24] korlar, cezb edüp 
içine alur, rakîk şarâb olur. Keyfi dahı rakîkdür derler. [25] ʿAcem içinde ederler 
ve anlarun katında ve şuʿarâ beyninde dahı meşhûrdur, bâde-i nâb dahı derler. 
[476a] [1] Ve ʿinde’l-baʿz hiddetlü ve müskir ve rakîk şarâba dahı nâb derler.

Nâr: Od Türkî; âteş [2] Fârisî; nârâ Süryânî; fôdya Rûmî; fôfô Efrencî; âl Hindî; 
furne Lâtîn; emsî2060 Berberiyye; [3] estiyâ2061 Rûmî. Âteşün tabîʿatı dördünci dere-
cede âhirinde hâr u yâbisdür yaʿnî gâyetdedür. [4] Muhammed Temîmî kavli üzere 
dahı böyle âteş, ecsâma cevher-i fâʿildür. Emrâz-ı müzmineye lâzım [5] ve nefʿi kâ-
mildür, husûsan ki dagı her mizâca nâfiʿdür, gerek mâdde olsun gerek olmasun. [6] 
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Ve âteş ile olan dag, otlar ve yakıcı şişler ile yakmakdan yegdür. Ve her kanda âteş 
[7] degse ol mahalli yakup gayra tecâvüz etmez. Ol ecilden çürimiş ve fâsid olmış 
etler ki [8] âkile ve hûre ve yenür baş dedükleri yaralarun ibtidâsında daglarlar, 
sag yere tecâvüz [9] etmeyüp ve çürük yeri ıslâh eder ve onılup yine rûh yürimege 
sâlih olur. Ammâ [10] otlar ile olan tag [âher yere] tecâvüz edüp sâʾir etrâfında olan 
aʿzâya sirâyet [11] edüp, meger sag yere yaku lâzım gele ki ana Türkçe çeşme derler 
ve Efrencîler ve Rûmîler fûnte tenâ2062 [12] derler, o makûlelere hiddetlü otlar ile dâg 
etmek câʾizdür, nâzik kişilere ve sabîlere ki [13] âteşden korkalar, edeler. Ammâ fâsid 
yaralar zâhir olsa elbette âteş ile [14] olmak lâzım gelür, meger murâd daglamayup 
hemân çürük etlerin yedürmek ola. [15] Ve baʿzı tâze yaralardan gelen kan turmasa 
taglasalar fi’l-hâl tutar, çoklugından [16] taglagu sovursa tekrâr tekrâr taglayalar ve 
kan turmayan tamarun ucın daglayalar, [17] gayrı yere sirâyet etmez, zîrâ ʿunsur-ı 
şerîf  cevher-i kerîmdür. Anunçün her mevziʿün [18] fâsid olmış yerlerine fiʿl eder, 
ammâ sâlih mevziʿün ʿunsur-ı şerîfine ve cevher-i kerîmine [19] fiʿli ve âsârı yokdur. 
Muhammed Temîmî kavli üzere başa ki dimâg üsti ola, mercimek kadar [20] dâg 
yaksalar bürûdet ve rutûbet-i müzmineye ve kezâlik eski şakîka agrılarına [21] fâʾide 
edüp ve eger tulunlara dahı dâg eyleseler ve depeye dahı eyledükleri gibi eski [22] 
baş agrılarına ve göz agrılarınun envâʿına ve uyuzlarına ve rutûbetine ve nâzil 
[23] olacak ak ve kara sularına ve kulak agrılarına ve sovuklarına ve başun sovuk 
ʿilletlerine [24] ve lakveye ve sekteye ki eger eski ve eger yeni ola, hîç hareket etmez 
ve söz söylemez ve [25] gövdesin sıksalar duymaz ve onılmaz, ol nevʿe halâs baʿîddür. 
Ammâ bir nevʿ sekte [476b] [1] vardur sekte-i müteharrike derler, çok zamân sürer, 
ol nevʿe dahı dâg fâʾide eder, zîrâ [2] teshîn eder ve seyelân-ı balgamîye ve fâlice 
ve sarʿa ve mâlîhûlyâya dahı nâfiʿdür. Bu ʿilletler [3] dahı sovuk marazdur, bunları 
teshîn eder. Ve burun kokularına nâfiʿdür ve burunda [4] hâsıl olan bevâsîrü’l-enf 
ve gayrı yaramaz çıbanlara masûra kamış içinde incecik [5] demür ile dâg edüp çok 
üşündürmeyeler, bitürici mülâyim gül yagıyla merhem edüp uralar. [6] Ve agızda 
ve dil altında olan dil altı dedükleri ʿillet ki tamar şişüp sonra giderek [7] fâsid olur, 
azacık dâg uralar ve diş kokularına ki agrısı ola, müfîddür. [8] Ve hanâzîre ve bühû-
hü’s-savta ve zîku’n-nefese ve suʿâl-i ratba iki kollarından çeşme [9] gibi dedükleri 
dâg urup nohûd ile işledeler. Ve eger iki ayaklarına yaʿnî dizlerün [10] altında ve yan 
tarafında dahı dâg edüp nohûd ile işledürlerse nıkrîse [11] ve talak veremlerine ve 
iç veremlerine ve ciger sovuklıgına ve istiskâ-yı zıkkîye ve bâzûya [12] ve baldırlar 
sancularına ve agrılarına ve tevâlî ve dâʾü’l-fîl dedükleri baldırda olan ʿilletlerün [13] 
ibtidâlarına gâyet müfîddür. Ve ishâl-i müzmine ve hâsseten istiskâya ve mâʾ-i asfere 
[14] karnı üzerine mercimek kadar dâg urup yarasına gül yagıyla bâkla unıyla [15] ve 
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münâsib merhem ile bitüreler. Ve fi’l-cümle dâgun hâssiyyeti dahı oldur ki bevâsîr-i 
[16] makʿada ve sâlîle ve cüdâma ve debîleye ve mesâmîr ʿilletine nâfiʿdür. Ve baʿzılar 
derler ki yaralarda [17] teşennücden ʿ alâmet ve havf  olınsa azacık dâg edeler demişler. 
Ve her-bâr [18] tagdan beden elem çekse gül yagı süreler, mülâyim ve ıslâh eder.

Nabk-ı ratb: [19] Tâze nabka yemişidür Türkî; ʿArab kirâzı Türkî; sedir yemişi 
Türkî; künâr-ı tâze Fârisî; [20] nabkâ Süryânî; lôtûs Rûmî; lâsûhlûn Yûnânî; kerel-
he2063 Süryânî; lôtûs [21] Rûmî; seltîs Lâtîn; almez İspânya; semeretü’s-sedr ʿArabî. 
Nabk dedükleri yemiş [22] sedir agacınun yemişidür. ʿArabistân’da çok olur, aʿlâsı 
Bagdâd’da olur. [23] İki cinsi ʿArabistân’da olur ve bir nevʿi İslâmbôl’da olur, Tı-
rabuzân hurmâsı [24] derler ammâ yemişi nabkaya benzemez. Cümlesinün tasvîri 
86 siyâh rakamlu musavver kitâda [25] olur. Nabka yemişi yabân alması gibi hurde, 
müdevver olur, haşîn olur. Tâzesinün [477a] [1] tabîʿatı evvel derecede bârid ü 
ratbdur. Tatlusınun bürûdeti azdur, ekşiye mâʾil [2] olanun bürûdeti çokdur. Tâze 
ve tatlu ve kâmil, tabʿı tutmaz, belki müleyyin ola. Ammâ [3] ekşi ve hâm ve kekre 
nevʿi tabʿı tutar, ishâle nâfiʿdür. Emrûd ve almaya karîbdür ammâ [4] bunun hazmı 
güçdür ve müheyyic-i heyza ve müvellid-i balgamdur ve kâbızdur. Mahrûrî mizâ 
olan [5] bundan sonra sikencübîn yemek münâsibdür ve serd mizâc olanlar gülen-
gübîn yiyeler. [6] Câlînûs kavli üzere miʿdeyi kavî eder. Bunun mikdâr-ı şerbeti [7] 
mikdârü’l-kifâyedür. Çok yeseler heyza getürür, illâ Takvîmü’l-Edviye kavli üzere 
emberbâris [8] ʿusâresi ıslâh eder. Takvîm kavli üzere miʿde zaʿfından olan ishâle [9] 
nâfiʿdür ve ʿavratlarun nezfin dahı giderür, keser. Ve bagırsak sahcına bunun tab-
hından [10] hukne eyleseler nefʿ verür. Ve sevîki ihtilâf-ı deme nâfiʿdür ve yapragıyla 
veyâhûd [11] agacınun nüşâresiyle veyâhûd yemişinün sevîki ile el ve saç yusalar [12] 
saçı kavî eder, sâbûndan yegdür. Bunun bedeli kendü kadar igde ve yarım kadarı 
[13] Ahlât emrûdı unıdur.

Nabk-ı yâbis: Kuru nabkadur Türkî; künâr-ı huşk Fârisî; [14] nabkâ ceffâ Süryânî; 
lôtûs eksirû Rûmî; lâsûhlûn lesrî Yûnânî; seltîs şîtû [15] Lâtîn; almez şûtûz İspânya; 
semeretü’s-sedrü’l-müceffef  ʿArabî. Kuru nabkanun yaʿnî nabka [16] dedükleri ye-
mişün kurusınun tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Kâbız ve müceffifdür, tabîʿatı [17] tutar. 
Zereb ve ishâl-i kavîye gâyet nâfiʿdür. İbni Mâseveyh kavli üzere [18] tabʿı ve nezf-i 
hayzı dahı tutar ve kurûh-ı emʿâya müfîddür, husûsan sevîk ola gâyet [19] nâfiʿdür. 
Eger kuru nabka çekirdegi ile dögüp ve kavurup sevîk edeler, Türkçe [20] ana kavut 
derler, ishâle gâyet müfîddür.

Nabka-ı rûmî: Üvez dedükleri yemişdür. [21] Kaf  bâbında karâniyâ-yı kebîr deyü 
zikr olınmışdur.
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Nebtü’l-mâzer: Sanavber habbıdur. Hâ [22] bâbında habbü’s-sanavberî deyü zikr 
olınmışdur.

Nebîz: Ekşi hoş-âb demekdür [23] ve şarâb demek dahı olur, tâze üzümden olma-
yan nevʿ şarâba nebîz derler. [24] Ve asıl petmeze ve müsellese dahı derler ve baʿzı 
yerlerde hurmâ şarâbına ve hurmâ petmezine dahı [25] nebîz-i hurmâ derler ve 
kamış ballarına dahı nebîz derler. Ve ʿasel-i hurmâ demek lâzım iken [477b] [1] 
nebîz-i hurmâ derlerse hurmâ şarâbı demek olur. Ol takdîrce her birini başka [2] 
başka mümkin olan mertebe beyân edelüm. Tafsîl-i elsine ile tahrîr etmek kâbil 
olandan [3] degildür, katı mufassal olur. Nihâyet her birinün ismi mahallinde mev-
cûddur, maksûdı [4] olan nazar eyleye. Meselâ nebîz-i hurmâ ki hurmâ şarâbıdur, 
eger hurmâ eger şarâbdur, cümle elsine-i [5] lâzıme ile mahallerinde vardur. Baʿzılar 
nebîze dûşâb dahı derler, ammâ dûşâb [6] hurmâdan akan ʿasel gibiden alınandur 
yaʿnî hurmâyı bir yere korlar, altına ʿasel akar [7] ana dûşâb derler.

Nebîzü’t-temr: Hurmâ mâvîzesi ve hurmâ şarâbı derler. Fârisîde [8] şarâb-ı hur-
mâyî derler. Aʿlâsı tâze olmakdur. İhtiyârât kavli üzere hâr [9] u ratbdur. Bedeni 
semürdir ve azacık müshidür, çok gıdâ verür ve teshîni dahı vardur [10] ve sâʾir 
nebîzlerden galîzrekdür. Ve süddeden havf  olınur ve yaramaz kan [11] ve sevdâ 
tevellüd etdürür ve sinire ve havâssa eyü degildür, illâ ekşi nâr zararın defʿ eder [12]

Nebîz-i dûşâbî: Rutab dedükleri tâze hurmâdan akdugı tatludan eyledükleridür. 
[13] Tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere hâr u ratbdur, ammâ harâreti hurmâdan azdur. 
Müshil-i [14] tabîʿatdur. Çok gıdâ verür ve hurmâ nebîzinden galîzrekdür, inhidârı 
geçdür ve çok yel eyler [15] ve belki müvellid-i süddedür, husûsan gâyet tâzesi ola.

Nebîzü’l-ʿasel: Bal suyı dedükleri [16] şarâbdur ki Fârisîde şarâb-ı engübîn derler. 
Balı şerbet ederler, içine [17] bir iki akçalık yaş bûze korlar, mâye olur. Ammâ asıl 
bûzeye kodukları mâye ki [18] ana salât derler, arpayı ısladup saçaklanınca yere 
gömerler, andan degirmende çekerler, [19] bulgur gibi edüp bûzeye ve bal suyına 
dahı korlar. Eger bunı bal suyına kosalar, [20] baʿde ol bal suyı destîsini fışkı içine 
yarusına degin gömseler ve üstine [21] bir agır kebe örtseler ısıcakdan bir gün bir 
gecede kâmil olur, sekr dahı verür. Ve [22] baʿzı yerlerde bal suyına mâye olmak 
içün baʿzı tâze otlar ve tâze tohumlar korlar, [23] meşhûrdur. Bal suyınun mizâcı 
şarâbdan issidür ve yübûseti dahı vardur. [24] Miʿde rutûbetine ve sovuk mizâca ve 
sovuk marazlara nâfiʿdür ve balgamî sovuk mizâclulara [25] muvâfıkdur, husûsan issi 
otlar ile olmış ola, ammâ ziyâde humârı olur. Ve mahrûrî [478a] [1] mizâca aslâ 
münâsib degildür ve müvellid-i safrâdur ve baş agrıdur. Ve issi mizâcluya yaramaz 
[2] kan tevellüd etdürür, andan sevdâ hâsıl olur. Ekşi enâr ve ayva vereler ve muklı 
enâr ile [3] dögüp suyın alup içüreler, ammâ nıkrîsi olanlara sovuk nıkrîs ise bal [4] 
suyı münâsibdür, tatlu bal şerbeti dahı muvâfıkdur.
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Nebîzü’l-fânîd ve’t-tîn: Ak şeker [5] ve encîr şarâbıdur. Müshil tabîʿatdadur ve 
safrâvî mizâca muvâfıkdur ve ʿilletlülere münâsibdür [6] ve gögse ve öykene nâfiʿ-
dür. Bunun teshîni cereb ve hıkke getürür. Cümle nebîzlerden ve şarâblardan [7] 
aşagadur.

Nebîzü’z-zebîb: Mâʾize derler kuru üzüm nebîzidür. Mâderyû dahı derler. Ta-
bîʿatı [8] hâr u ratbdur. Bunun harâreti siyâh şarâb harâretinden azdur, eger issi 
otlar [9] korlarsa siyâh galîz şarâb [olup] harâretiyle berâber olur. Miʿde rutûbetine 
nâfiʿdür, [10] ammâ nefʿi hamr nefʿi kadar yokdur ve müshil tabîʿatdadur. Eger ʿasel 
katsalar hâr u yâbis olur. [11] Sovuk mizâclulara ve sovuk ʿilletlere nâfiʿdür ve bevli 
dahı idrâr eder ve bögrek ve mesâneyi [12] kızdurur ve taş olacak fazalâtı çıkarur 
ve tabîʿatı baglar. Ammâ yalınuz kuru üzümden [13] ederlerse çok gıdâ verür ve 
bundan hâsıl olan kan müntin olur yaʿnî kokar [14] ve gayrı şarâbdan olan kan galîz 
olur ve tez sevdâya müstehîl olur, sevdâvî [15] mizâc bundan ictinâb etmek gerekdür.

Nebîzü’n-nârcîl: Cevz-i hindînün nebîzidür. [16] Fârisîde şarâb-ı nârgîl derler. Bu-
nun sekri sâʾirlerinden çokdur ve müsahhin [17] ve müleyyindür. Arka agrısına gâyet 
nâfiʿdür ve sovuk hıltı olan bögrege dahı müfîddür. [18] Bunun şarâbı şarâblarda zikr 
olınmışdur.

Nebîzü’l-hınta ve’ş-şaʿîr ve’l-câvers ve’t-tibn: [19] Bugdaydan ve arpadan ve 
tarıdan ve samandan eyledükleri şarâbdur. Fiʿli sâʾirlerinden [20] aşagadur. İçi yum-
şadur, bevli idrâr eder. Ve bu şarâblarun âteşde olmışından [21] güneşde olmışınun 
harâreti ziyâdedür, alavı gövdeye yayılur ve isitmelü kişilere [22] dahı yaramazdur ve 
baş agrıdur. Ve bu şarâblarun meyvesinün sıkındusından taktîr [23] edüp ʿarak eder-
ler ve sâʾir tâze meyvelerden dahı ederler. Tabîʿatı üçünci âhirinde [24] ve dördünci 
evvelinde hâr u yâbisdür derler. ʿArakınun yellerini enîsûn katsalar giderür ve [25] 
dârçîn ve karanfil ve zaʿferân ve kırmız ve misk katarlarsa ana gül-i efsûn derler, 
ziyâde [478b] [1] kızdurıcıdur. Ve ʿarak-ı mükerrer derler bir ʿarak dahı vardur, 
katı keskin olur. Bu nevʿi Fırânsa [2] vilâyetinden çok gelür, hiddeti cümlesinden 
ziyâdedür. ʿArak içmemiş kişi yigirmi otuz [3] dirhem mikdârı[nca içse] helâk eder, 
ammâ muʿtâd olanlara zarar etmez, illâ tedrîc ile cigerin yakup [4] bir maraza mü-
btelâ eder. Aslâ ʿarak içmek revâ degildür, meger baʿzı kavî sancu tutsa ʿaraka [5] 
ögrenmiş kişilere bir fincân verseler sancusın keser. Ve kar ve kış eyyâmlarında kar 
[6] ve buz içinde kalup veyâ sovuk suya düşüp âteşe yetişmege kudret olmadugı [7] 
zamânda bir iki fincân ʿarak içseler bedeni kızdura. Ve her-bâr ʿarak içmek lâzım 
gelse [8] içine şeker katalar veyâhûd şeker şerbeti katalar, hiddeti katʿ eder. ʿArakun 
humârı zamânında [9] üzerine sovuk su içseler bedene raʿşe getürür, ziyâde ihtirâz 
gerekdür ve ciger dahı halel- [10] pezîr olur.

Nebrûk: Kız kuşı derler Türkî; murg-ı nebrûk Fârisî; nebrûkyâ Süryânî; [11] 
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ûskûrîdâlûs Rûmî; karîdâlûs Rûmî; gâlleriyâ Lâtîn; valdekerde2064 Mâcar, Nemse; 
[12] kôkôyâzâ İspânya; alûdet2065 Fırânca. Bu kuşun depesinde tügden ʿalâmet [13] 
vardur, ammâ çok ve büyük ʿalâmet degildür ve kendüsinün kız gibi ince âvâzı 
vardur. [14] Eger bu kuşı büryân eyleseler Diskûrîdûs kavli üzere kûlunca nâfiʿdür ve 
Lâtîn [15] kitâblarınun kavli dahı bu minvâl üzeredür.

Nebâtü’l-cüllâb: Nebât şekeridür Türkî; [16] cüllâb nebâtıdur Türkî; nebât-ı cül-
lâb Fârisî; maʿrûf  Süryânî; nebât zâharî [17] Rûmî; betmînûs Yûnânî; fâfû de çûkarî 
cümle Efrencî. Bunun aʿlâsı beyâz şekerden [18] olandur. Câlînûs kavli üzere tabîʿatı 
muʿtedildür. Yûhannâ kavli üzere öksürüge ve bühûheye [19] ve rebve ve huşûnet-i 
sadra ve öyken agırlıgına nâfiʿdür. Râzî kavli üzere sadrı [20] telyîn eder ve huşûnetin 
zâʾil eder, süddeleri feth eder, savtı sâfî eder, tabʿı mülâyim [21] eder. Cümle şeker 
esnâfından büyükdür. Mâsercûye kavli üzere cellâʾ ve gassâldür, husûsan [22] eski 
ola. Ve safrâ tevellüd etmiş miʿdeye nâfiʿdür. Eger lâjüverd taşı katsalar sevdâya 
[23] nâfiʿdür, ammâ merârî miʿdeye muzırdur, illâ ekşi yemişler ıslâh eder. Sanʿatı 
mürekkebâtda görile [24]

Nibr: Keneden küçük bir böcekdür. Ekser develere yapışur, deve kenesi derler. Üç 
dânesin [25] götürseler hummâlara nâfiʿdür ve müfîddür.

Nebâtü’r-raʿd: Mantara derler. Kemâh deyü kef  bâbında [479a] [1] zikr olınmışdur.

Neceb: Selîhe kabugıdur, necebe dahı derler. Neceb kışrun ismidür, ammâ [2] selî-
heye mahsûsdur. Ve necm ve necîl [ve necîr], üç ism dahı ayruk yaʿnî sîl ismidür ki 
se bâbında [3] sîl deyü zikr olındı.

Necîl: Ayrukdur. Se bâbında sîl deyü zikr olınmışdur. Ekser buna necm dahı [4] 
derler, henüz zikr edelüm.

Necm: Baʿzılar ayruk nevʿindendür demişler, ammâ degildür. Asıl sahîh filiskûn[5] 
budur Türkî; necm Fârisî; necmâ Süryânî; filiskûnî Rûmî; sefînûh Yûnânî; pûlej-
yûm [6] Lâtîn; agre2066 Fârisî-yi magrib; pûlî Mâcar, Nemse; pûlec Nemçe; buhrâ2067 
İspânya; pûlce Fırânca; [7] pûlî Leh; bûgarez2068 ʿİbrî; agristas2069 Yûnânî. Baʿzılar 
bu ot ayruk yaʿnî sîl otı [8] nevʿidür dediler, ammâ degildür. Bu ot filiskûndur, yar-
puz ve naʿne gibi kokar. Bunun [9] berrî nevʿine tohm-ı berrî derler, müşk-i tarâmşîʿ 

2064 N. والدكرده
2065 N. الودت
2066 N. اغره
2067 N. بخرا
2068 N. بوغرز
2069 N. اغرسطس
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dedükleri otdur. Geldük maksûdumuz olan necm [10] tabʿı hâr u yâbisdür ammâ 
Ebû Cerîh kavli üzere bârid ü yâbisdür. Ercîcânis kavli [11] üzere kanlu yaraları 
yapışdurur ve issi şişlere dahı fâʾide eder. Râzî kavli [12] üzere ve Takvîmü’l-Edviye 
kavli üzere bunun tabîhi mesâne ve bögrek taşları [13] çıkarur ve bunun tohmı bevli 
idrâr eder ve hayzı indürür ve tabʿı baglar ve zûr ve ishâl-i [14] merârîye nâfiʿdür. 
Fûles ve Erbiyâsûs kavli üzere bunun tohmı ve köki kayʾ [15] menʿ eder ve tohmı miʿ-
deye sâlihdür ve kökinün tabhı mesâne çıbanlarına müfîddür ve ʿusâresi [16] içerüde 
mevâddı celb eder ve kuvvet verür.

Nuhâm: Su kuşıdur, baʿzılar angud [17] kuşı derler Türkî; murg-ı âbî Fârisî; nuhâmî 
Süryânî; miyûmsâtîn Rûmî; niyâgûş [18] Yûnânî. Hayâtü’l-Hayevân kavli üzere bu 
kuşun bogazında halka gibi kırmızı [19] ʿ alâmeti vardur. Ve bu kuşun eti cümle kuşla-
run etinden ekrem dediler, Hazret-i Resûlullâh [20] (sallalâhü teʿâlâ ʿ aleyhi ve sellem) 
hazretlerine hediye götürmişler. Takvîmü’l-Edviye sâhibi kavli üzere bu kuşun [21] 
boynı kırmızı şekl olur der. Diskûrîdûs kavli üzere tabîʿatı hâr u ratbdur. [22] Cismi 
kavî ve şehvet-i bâhı ziyâde eder ve bedeni kavî eder ve riyâzet ve taʿb [23] ashâbına 
nâfiʿdür, issi otlar ile yiyeler ve baʿzı cevârişler ve müsellesler istiʿmâl edeler [24] der. 
Mikdârından ziyâde yeseler gaseyân getürür, illâ koruk suyı ıslâh eder.

Nuhâs: [25] Bakır derler Türkî; mis Fârisî; fîkârsûs Yûnânî, Temîmî; nuhâsâ Sür-
yânî; halkûmen [479b] [1] Rûmî; hârkûma Rûmî; lemâ Yûnânî; âes Lâtîn; ayerîres2070 
Yûnânî; kesyû2071 Hindî; [2] nuhastân Süryânî; arîm Lâtîn; halekme Afrîkî yaʿnî 
Rûmî. Bakırun envâʿı çokdur. [3] Bir nevʿi kızıl olur, sarıya mâʾil olur, anun maʿdeni 
Kıbrûsîdür. Bu nevʿi [4] bakırlarun aʿlâsıdur derler ve bakır çiçeginün dahı aʿlâsıdur, 
zîrâ ʿ Arabî kitâblarda [5] dahı ve ecvedühü zehretü’n-nuhâsi’l-kıbrûsî2072 deyü ekseri 
beyân etmişler. Ve bir nevʿi dahı sâfî [6] kızıl rûşen olur, sâfî dişi bakır nevʿidür. Ve 
[bir] nevʿi dahı siyâha mâʾildür, bununla [7] sarı boyarlar. Ve bir nevʿi dahı sarı ba-
kırdur, pirinc bakırı derler, ʿ Arabda cedvercâs [8] dahı derler yaʿnî boyalu demekdür. 
Ve bir nevʿine tâlîkûn derler, agulu ve musannaʿ bakırdur. Andan [9] minkâş ederler, 
gözde biten kılları koparurlar. Tâlîkûn deyü zikr olınmışdur. [10] Ve bir nevʿine dahı 
nuhâs-ı muharraka derler, bakırı yakarlar ve rûsuhtec derler, Türkçe rastık taşı [11] 
derler. Bundan sonra ol nevʿ dahı zikr olınur. Geldük maksûdumuz olan bakırun [12] 
aʿlâsı şebhî ve yanmış ve rakîk ve sürh ola ve iki tarafı dahı bir levnde ola. [13] Fûles 
kavli üzere tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisür, hiddeti ve kabzı dahı vardur. [14] 
Yanmışı Rûfes kavli üzere [tabîʿatı üçünci derecede hâr ve yâbisdür.] Yaramaz ve 

2070 N. ايريرس
2071 N. كسيو
2072 Onun alası Kıbrıs kaynaklı, bakır renkli çiçektir.
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akar yaraları ıslâh edüp akdugını [15] keser ve ziyâde etini yer ve göz kapaklarınun 
berkligini giderür. İbni Sînâ kavli üzere [16] eger bundan ʿasel ile bir cüzʾ ve bir cüzʾ 
dahı eski yagmur suyıyla güneşe koyup [17] bundan iki dirhemini inûmâlî şarâbıyla 
içseler yürekden mâʾü’l-asferi yaʿnî sarı [18] suyı çıkarur. İshak kavli üzere bakır göze 
hiddet verür ve kılı siyâh eder. [19] Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür, mâʾü’l-ʿasel 
iledür. Ziyâdesi içi zaʿîf  [20] eder, illâ mersîn ve rîbâs rubbı ıslâh eder. İhtiyârât kavli 
üzere bakırun [21] hiddeti ve kabzı vardur ve bir hâl dahı vardur ki her neye dokınsa 
fesâd verür. Ekşi [22] degürseler maʿlûmdur ki zencâr olur. Ve’l-hâsıl hazer edeler 
ki bakır bir kap içine [23] limôn suyı ve ekşi gibiler ve tuzlu ve acı gibiler ve tatlu ve 
yaglu komayalar ve kâbil [24] ise et dahı komayalar, kalaylayup koyalar ve issi eti 
dahı komayalar ve koydukları [25] takdîrce üstini kapamayalar ve kızıl bakırdan su 
içmek ishâl eder.

Nahl: Bal arusıdur. [480a] [1] Fârisîde zenbûr derler, Rûmlar fîka derler, Efren-
cîler ape derler ve ʿUmrânîler debûr derler, [2] sarʿâ2073 dahı derler. Eger hunnâk 
olan kimesne arıyı dögüp suyından içse, [3] gargara eyleseler müfîddür. Eger yılan 
sokanlar ve efyûn yemiş kişiler ve ʿusrü’l-bevle [4] bir mikdâr gül yagıyla karışdurup 
içseler Diskûrîdûs kavli üzere [5] nâfiʿdür.

Nuhâs-ı muharrak: Kire taşı Türkî; rastık taşı Türkî; rûsuhte Fârisî; [6] rûsuhtec 
ʿArabî ve Fârisî; nuhâsâ kalyâ Süryânî; kulkadîs Rûmî ve Lâtîn; afrâtyûn2074 [7] 
Yûnânî; harkûma kâmîn Rûmî; âes ûstûm Lâtîn; arîm bûrûcânî cümle Efrencî; 
[8] mis-i sûhte ve rûy-sûhte Fârisî; kesyû helk2075 Hindî. Yanmış bakırun tabîʿatı [9] 
Câlînûs kavli üzere hiddeti ve kabzı vardur. Bedende olan yaramaz ve habîs çıban-
ları [10] Bukrât kavli üzere onıldur. Aʿlâsı yumşak ve ince ve her tarafı bir nevʿ yum-
şak [11] ola. Yaramaz yaralara müfîddür ve lahm-ı zâʾidi yer ve göze hiddet verür ve 
huşûnet-i ecfâna [12] dahı müfîddür. Rûfes kavli üzere kılları karardur ve ʿavratlar 
kaşlarına sürerler, [13] rastık derler. Eger ʿasel ile luʿûk gibi edüp bogaza degürseler 
kayʾ etmege [14] yardım eder. Eger bunı yusalar ve bedende nâzik yerlerde olan 
yaralara sürseler [15] onıldur. Mesîh kavli üzere eger mâʾü’l-ʿasel ile bir dirhemini 
içseler istiskâya ve sarı [16] suya fâʾide eder, ishâl eder. Eger meşhûr ve maʿrûf  olan 
hızâblar ki saç ve [17] sakal boyarlar, anlara bu taşdan bir cüzʾ katsalar gâyet siyâh 
eder. Bunun [18] mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür, bir buçuk dirheme degin câʾizdür. 
Ziyâdesi mesâneye muzırdur, illâ [19] kesîrâ ve samg-ı ʿarabî ıslâh [eder.]

Nuhâʿ: Onurga iligi Türkî; ak ilik Türkî; murdâr ilik Türkî; [20] magz-ı puşt-mâze 

2073 N صرعا
2074 N. افراطيون; H. افرايطون
2075 N. كسيو هلك
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Fârisî; puşt-mâze Fârisî ve Şîrâzî; mûrhâd hâmâ2076 [21] Süryânî; miyâlû dekôsa2077 
Rûmî; miyâlîyûn Yûnânî; mâsâh kûfsâ2078 Yûnânî; medûlla [22] zâşkenû2079 Lâtîn 
ve Efrencî; mârk Nemse, Mâcar; nûtânû eşkenyûn2080 İspânya; mevâh-ı zahr [23] 
ʿArabî. Onurga iliginün aʿlâsı Fûles ve Takvîmü’l-Edviye kavli üzere koyunun [24] 
olmakdur. Tabîʿatı bârid ü ratbdur. İbni Mâseveyh kavli üzere eger buzagu ve deve 
murdâr [25] iligini ve berk ve katı taş gibi olan şişlere ursalar müfîddür. Eger yalınuz 
murdâr [480b] [1] iligi yeseler taʿâm iştihâsın getürür. Ercîcânis kavli üzere ve Râzî 
kavli [2] üzere eger şâf  gibi ʿavratlar götürseler rahm salâbetine nâfiʿdür ve makʿad 
[3] şakâkına ve yaralarına dahı fâʾide eder, üzerine yaku olınsa. Ve Huneyn kavli 
üzere [4] eger buzagunun onurga iliginin şemʿ ile karışdurup el ve ayak yaruklarına 
[5] sürseler müfîddür. Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür, beş dirheme degindür. Ziyâ-
desi [6] miʿdeye muzırdur, illâ gül maʿcûnı ve mastakî ıslâh eder.

Nahâr: Pulı çok bir yassı balıkdur. [7] Temîmî kavli üzere Lâtîn lisânı üzere peşûn 
ve Afrîkiyye yaʿnî Rûm dilinde [8] dahı nahâr derler. Eger yigirmi bir gün mürrî ile 
yeseler iç ve kursak kokusın gidere [9] ve derün dahı yaramaz kokusın gidere.

Nahl: Hurmâ agacı Türkî; dıraht-ı hurmâ Fârisî; [10] nahlâ Süryânî; ferîftî2081 
Temîmî; finikyâ Rûmî; pâlmâ Lâtîn; pâlmerâ İspânya; arbôl [11] derâtis2082 Fırânca; 
tâmâr ʿİbrî; dâr-ı hurmâ Kürdî; bakîs Yûnânî; keçûrî2083 Hindî; [12] dâkâl ve kalâ2084 
Hindî. Hurmâ agacı maʿrûfdur ki ikinci ve üçünci iklîmde biter. Dördünci iklîmde 
[13] biten aʿlâ olmaz, baʿzı yerinde olur, baʿzısında olmaz ve beşinci iklîmün maşrıkla 
[14] garb arasında poryaz tarafına düşen yerlerde hîç olmaz. Hurmâ agacınun [15] 
kuvveti eczâ üzerine mütekassımdur, dallarınun ʿusâresinün cevheri issi [su] cev-
heri [16] ve sovuk yer cevheridür ve tuʿmı kâbız ve müceffifdür ve kökinün kuvveti 
dahı olmaz, müceffifdür. [17] Müteʿaffin yaralar ve süst mafâsıla ve fem-i miʿdeye ve 
cigere taşradan bişmişini yaku [18] edüp veyâhûd suyın üzerine ılıcak iken dökseler 
gâyet nâfiʿdür, eger [19] suyın dahı içseler kezâlik müfîddür. Eger kökinün bişmiş su-
yını şeker ile içseler [20] bögrek ve mesâne taşların Temîmî kavli üzere kırar, nefʿi katı 
müşâhededür. Ve’l-hâsıl [21] hurmâ agacınun hurmâsı te bâbında temr deyü, evvel 

2076 N. مورخاد حاما
2077 N. دقوسه
2078 N. ماساخ قوفسا
2079 N. زاشكنو
2080 N. نوتانو اشكنيون
2081 N. فريفتى
2082 N. اربول دراتس
2083 N. كچورى
2084 N. داقال و قال

M E t İ N 951

www.tuba.gov.tr



zâhir olan çiçegi ve korugı talʿ ve [22] cümmâr deyü ve çiçeginün kabugı küferrâ 
ve cüferrâ deyü mahallerinde ve ol kabuklardan eyledükleri [23] yagı mahallerinde 
zikr eylemişüzdür. Ve hurmânun tâzesinden kendüsi akan ʿaseline [24] ve eyledükleri 
bekmezine ʿArabda ʿaselü’r-rutab ve ʿaselü’t-temr ve sakar ve rubb ve rutab ve tılâ 
ve [25] dûşâb derler, şarâbın ederler. Ve hurmâ beynisinden dahı hurmâ depesinden 
bir su [481a] [1] irkilür, cemʿ edüp andan şarâb ederler. Her biri mahallinde men-
faʿatleri ile zikr [2] olınmışdur.

Nuhâle: Kepekdür Türkî; sepûs Fârisî; tarkâtâd2085 hıntâ Süryânî; [3] pîdurôn 
Rûmî; pitura Rûmî; ûfnûliyûn Yûnânî; kînâ cümle Efrencî. Kepegün tabîʿatı [4] 
Ercîcânis kavli üzere hâr u ratbdur. İbni Baytâr kavli üzere harâreti az ve yübûseti 
[5] çokdur. Bugday kepeginün kuvveti burçak otı gibidür ve cilâsı arpa unından 
ziyâdedür. [6] İhtiyârât kavli üzere tabîʿatı evvel derecede hâr u yâbisdür. Telyîni 
ve çok tenkıyesi [7] vardur, gögsi mülâyim eder, husûsan gögüsde huşûnet ola, şeker 
ile suyın içeler. [8] Bunun tahlîli dahı vardur, eger bir bez içinde ısıcakla riyâh olan 
mevziʿe kosalar [9] riyâhı tahlîl eder. Ve sirke ile çıbanlu uyuza sürseler nâfiʿdür. Ve 
şarâbla emceke [10] ursalar müncemid olan südi tahlîl eder ve rakîk eder. Ve şişlerin 
ıslâh edüp [11] eger tere yapragıyla ʿ akreb sokdugına yaku eyleseler zararın defʿ eder. 
Ve sirke ile [12] ıslanmış kepegi buhûr eyleseler zükâma fâʾide eder. Ve eger bez 
içinde issi kepegi sovuk sanculara [13] ve nefhi olanlarun ol mevziʿine yaku olınsa 
müfîddür. Ve huşûnet-i sadrı olanlar [14] kepekden muhallebî gibi edüp bâdem ya-
gıyla ve şeker katup yeseler fâʾide, [15] gâyet eyü ʿilâcdur. İbni Sînâ kavli üzere kepek 
bagırsagı yerinden tahrîk edüp [16] ıztırâbı her neden ise sürer, indürür. İbni Baytâr 
ve Takvîmü’l-Edviye kavilleri üzere [17] efʿâ yılan sokdugına yaku olınsa nâfiʿdür. 
Eger kepek suyını içseler gögüs [18] iriligine ve öksürüge müfîddür ve kagurup âsân 
tüküre. Ve eger turp veyâ tere [19] suyıyla bişürüp ʿakreb sokdugı mevziʿe ursalar 
fâʾide eder. Ve sirkede [20] ısladup humre dedükleri ısırgu ʿilletine ursalar fâʾide eder. 
Sâhib-i Takvîm kavli [21] üzere kepek kurûh-ı mesâneye ve harkat-ı bevle nâfiʿdür. 
Eger sarmısak sapı ve kabuklar [22] ile kepegi bişürüp issice iken elde ve ayakta ve 
tobukda ve sâʾir dizde ve bedende [23] zûr görmiş veyâhûd bir yerden, atdan ve 
nerdübândan düşmekden ıztırâb [24] çekmiş ve berelenmiş mevziʿe ursalar gâyet 
müfîddür. Eger ol mevziʿi yerine [25] getürmege muhtâc degil ise üç gün çıkarmaya-
lar. Kepegün mikdâr-ı şerbeti hâcet kadardur. [481b] [1] Ammâ çok yeseler tuhme 
getürür, illâ şeker yâhûd nişâsta ıslâh eder. Bugday kepegine arpa [2] unı bedeldür.

Nedd: Minkar buhûrıdur, Fârisîde geşte derler. Bunı ʿûd ve ʿanber ve azacık misk 
[3] ve benefşe köki ve gül kurusı ve rubʿ cüzʾ ʿaselübân ki hasâlubân derler, maʿrûf-

2085 N. طرقاتاد
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dur ve baʿzılar [4] azacık kâfûr katarlar, issiligine iʿtidâl verür ve baʿzı hoş kokulu 
nesneler ve gül [5] suyı ve samg-ı ʿarabî ile yogurup minkar buhûrı ederler. Minhâc 
ve İhtiyârât kavilleri [6] üzere bunun buhûrı bedeni ve dimâgı teshîn eder, ammâ 
tabîʿatı bârid ü yâbisdür. [7] Buhûrı kalbe kuvvet verür ve zehirlülere nâfiʿdür.

Nadg : Saʿter-i kebîr ve saʿter-i berrîdür derler. [8] Sad bâbında zikr olınmışdur.

Nercis: Nergisdür Türkî; zerrîn kadeh Türkî; ʿabher ʿArabî; [9] heft-zerd Fârisî; 
nerkîs Süryânî; neskifiyûn2086 Rûmî; avyûrte Rûmî; [10] nârsiyû Lâtîn ve Rûmî; 
vetlûben2087 Mâcar, Nemse; evtirsemûn Yûnânî; nûkis Efrencî; [11] keynûnes2088 
Süryânî; çîgû Efrencî; abrûn bârûn2089 Yûnânî; fiyûs iyeltek2090 Lâtîn; [12] şemrâh2091 
Hakanî. Katmer nergise Temîmî kavli üzere nercisü’l-kârûs derler. Ve bir nevʿi 
[13] vardur ki sarı nergis derler, elif  bâbında âzeryûnâ deyü zikr olındı, ammâ ol 
nergis [14] şekillü degildür. Ve sâde nergis ve katmer nergis ve nergis-i şehlâ dedükleri 
büyük [15] nergis ana şâh-ı nergis dahı derler ve devetabanı ve mercân dedükleri 
küçük ve büyük [16] nergislerün tabîʿatı bir nevʿdür. Mesîh kavli üzere ikinci derece-
de hâr u yâbisdür. İhtiyârât [17] kavli üzere harâret ve yübûsetde muʿtedildür. İbni 
Baytâr kavli üzere üçüncide [18] hâr ve ikincide yâbisdür. Ve sîm dedükleri kadehleri 
beyâz nergis tabîʿatı ve kuvveti [19] yâsemen kuvveti ve fiʿli gibidür. Çok koksalar 
inhidârı vardur ammâ inhidârı [20] yâsemen yagından ve gayrı nergis yagından dahı 
ziyâdedür. Nergisün aʿlâsı Takvîmü’l-Edviye [21] kavli üzere katmer ola ve râyihası 
zekî olmakdur. Bukrât kavli üzere dimâg [22] süddelerin açar, sevdâvî ve balgamî baş 
agrılarına nâfiʿdür ammâ [issi] baş agrıdur. [23] Ve Fûles kavli üzere rahm ve mesâne 
agrılarına dahı nâfiʿdür. Nergis kokmak dimâg [24] süddesine gâyet nâfiʿdür. Sâde 
nergis ve büyük nergis ve nergis-i şehlâ ki [25] dânedâr nergisdür ve devetabanı ekser 
yalınuz biter. Ve katmer nergis ve nergis-i müşgîn ki sâfî beyâz [482a] [1] degildür, 
nebâtı şekl ve râyihası latîfdür. Ve nergis-i kâfûrî ki Rûm’da olmaz, hurde [2] olur, 
Firengistân’da ve Fırânca’da çok olur, hâliyâ Rûm’a dahı getürmişlerdür. Bu [3] 
cümlesinün râyihası ve soganınun kuvveti birbirlerine karîbdür ammâ sîm ve sarı 
[4] nergislerün ve çigdemlerün tabîʿatı gayrıdur, anlar zikr olınmışdur. Ve sarı nevʿi 
âzeryûnâ [5] deyü zikr olınmışdur ammâ âzeryûnânun şekli böyle degildür, nihâyet 
ana dahı [6] nergis derler. Ve kara göz derler bir cins sarı ve tûruncî sarı şekillü ve 
içinde [7] orta yerinde siyâh olur bir çiçek vardur, ʿâdetâ ana dahı nergis derler 
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ammâ [8] tabîʿatı ve şekli nergisler gibi degildür. Ammâ asıl nergis deyü ol şekl olan 
[9] çiçege [der], zîrâ ol çiçegün kenârında olan hurde yaprakları göz kirpiklerine ve 
içinde [10] olan siyâhı gözün bebegine teşbîh ederler der, şuʿarânun dahı kadîmden 
[11] kasdı bu çiçegedür dediler, baʿîd olmaya. Bunlarun cümlesinün çiçegi dimâga 
müfîddür [12] ve baş agrısın sâkin eder, sovuk sevdâvî süddeleri [açar] ve humâra 
dahı [13] nâfiʿdür. Eger kökini delüce bugday unıyla çıban üstine kosalar akıdur. 
[14] Ve eger demren ve diken batmış mevziʿe kosalar cezb edüp çıkarur, mücellâ 
[15] eder. Eger kökini sahk edüp un ile karışdurup bedeni ve yüzi [16] yusalar kirini 
giderüp mücellâ eder. Üç ʿaded kökini bir gün bir gece süd içinde [17] yaturup baʿde 
çıkarup kurudup hâcet vaktinde kusdurmak [18] içün içürseler, Temîmî kavli üzere 
gâyet nâfiʿdür. Ve bişmiş suyından [19] ʿasel ile içürseler gerü kusdura. Eger yapra-
gını ʿasel ile dögüp göze [20] zımâd eyleseler göz şişlerin giderür ve humrete latûh 
eyleseler anı dahı giderür. Ve nergis [21] sapı kelefe tılâ olınsa giderür. Ve tohmını 
sahk edüp sirke ile karışdursalar [22] kelefi ve nemeşi ve behakı giderür. İbni Baytâr 
kavli üzere eger kökini yaku edüp sinirlerde [23] olan yaralara ursalar bitüre. Eger 
iki miskâlin balla içseler kusdura ve [24] yürekde olan yılanları öldüre. Ve çiçeginün 
zararı issi mizâclularadur ki baş [25] agrıdur, illâ nîlûfer ıslâh eder. Eger ʿavrat dört 
dirhemini mâʾ-i ʿasel ile içse [482b] [1] sag oglanı düşürür. Eger kökini üç dirhem 
kadar bir gün tâze südde ısladup [2] andan çıkarup ve sahk edüp cimâʿa kâdir olma-
yan ʿınnîn kişinün zekerine [3] başından gayrı yerine sürseler zekeri kıvâma gelür, 
cimâʿa kâdir ola. Ve eger kökini [4] yalınuz sahk edüp zekere ursalar büyük ede. Ve 
issi mizâclulara çok nergis koksalar [5] benefşe ve kâfûr katup ve koksalar ıslâh eder.

Nerciyye : Bâdâmlu helvâdur. Tabîʿatı [6] hâr u ratbdur. Bâhı ziyâde eder, ashâb-ı 
kedd ve riyâzete muslihdür ve safrâvîlere muvâfık [7] degildür ve miʿdesi harâretlü 
kişiye susuzlık getürür, illâ ekşi nesneler ıslâh eder. [8] Sanʿatı mürekkebâtda görile.

Nard: İssi şişlere tılâ olınacak terkîbdür. Meselâ kızıl sandal [9] ve ak gül her bi-
rinden otuz dirhem ola, karanfil ve akâkıyâ ve huzzaz ikişer dirhem ola, [10] isfîdâ-
cü’r-rasâs ve mürdesenc her birinden bir dirhem ola, cümlesin dögüp hindibâ [11] 
suyıyla sovuk tılâ edeler.

Nerûk: Kaplan devâsıdur. Bunun vasfını sâhib-i Minhâc [12] ve sâhib-i Câmiʿ 
beyân eylemişlerdür. Fe-emmâ bu nerûk dedügimüz bir kûhî nebâtdur. [13] Yapragı 
hıyâr-zeh yapragına benzer ve bunun kökine devâʾü’n-nimr derler. Ve rivâyet eder-
ler ki [14] çün kaplan vazʿ-ı hamlde ziyâde derd ve meşakkat çeker ve çün bu vazʿ-ı 
haml derdinden [15] kudret-i Hakk’la bilür ki bu otun kökini tenâvül eylese gayrı 
hâmile olmaya ve ol [16] otı bulup kökini tenâvül edüp gayrı hâmile olmaz. Kudret-i 
Hakk’la ol [17] pelengün bedeninde bir mühre zâhir olur, derler ki baʿzılar başınun 
altında olur [18] ve dahı derler ki kuyrugı altında olur ve baʿzılar derler ki bagırsagı 
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içinde olur [19] zîrâ ekseriyyâ sergînün içinde bulurlar imiş. Ammâ ki tahkîki kuyrugı 
altında bulınmakdur, [20] gayrısı hilâfdur. Eyle olsa bu mühreye hacerü’n-nimr der-
ler, Fârisîde nerek-i peleng derler. [21] Ve bunun hâssiyyeti ziyâdedür. Cümleden biri 
budur ki bir cerâhat ki nâsûr baglamış ola, [22] anı suyıla ezerler ve cerâhat üzerine 
tılâ ederler, eyü olur. Ve bir ʿavrat ki anun [23] suyından bir mikdâr içe, gayrı hâmile 
olmaya. Ve bir er kimesne kendüde götürse ʿavrat [24] andan yüklü olmaya. Ve bu-
nun tecribesi budur ki eger koyun südine katarlarsa kesile [25] ve bir dahı budur ki 
bir kimesne kendüsinde götürse ve etmekçi dükkânına vara, tennûrda olan [483a] 
[1] etmekler dökile. Ve bu nerûk dedügimüz sarmısak dişinden küçükrek olur, [2] bir 
taş gibidür ve tamarları dahı olur. Ve Lûrî derler bir kavim vardur, bununla [3] ʿ amel 
ederler yaʿnî bunı çok kullanurlar ve bıçak ile yonup bu makû(le)lere kullanurlar. 
[4] Ve bunun rengi bi-ʿaynihi peleng rengi gibidür, meselâ beyâz ve siyâh ile alaca-
dur. Meselâ [5] Lûrî’nün ʿameli budur ki ʿavrat hâmile olmamak içün kendülerde 
götürürler ve [6] ʿavratlarına bunun suyından içürürler ve eski yara üzerine merhem 
ederler ki [7] yukarıda zikr eylemiş idük.

Nartîks: Bir otdur ki içi yeşil şahm gibi olur. [8] Müfredât ashâbınun ekseri bunı 
yazmamışlar. Rûmîler dahı nartîks ve Yûnânîler [9] mersiyûs2092 derler. Takvî-
mü’l-Edviye ve İbni Sînâ kavli üzere tabîʿatı hâr u yâbisdür. [10] Zeyt ile tılâ olınsa 
muvâfıkdur. Râzî kavlince eski şarâbla yılan ve haşerât [11] sokdugına yaku olınsa 
nefʿ verür. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür.

Nersiyânâ2093: [12] Fârisîde ve Süryânîde nîmek derler Fârisî bir otdur. Fars vilâ-
yetinde [13] ve bôstânlarda eker[ler], nîsân yagmurı eyyâmında olur. Temîmî kavli 
üzere [14] hammâmda cerebe sürseler müfîddür ve göze hiddet ve dimâga ve rûh-ı 
nefsânîye [15] kuvvet verür ammâ bu diyârlarda müstaʿmel degildür.

Nesrîn: Sâde beyâz güldür [16] Türkî; miskü’l-ân Türkî; gül-i sefîd Fârisî; verd-i 
sînî Fârisî ve Şîrâzî; [17] gül-i nesrîn Fârisî ve Isfahânî; nesrinyâ Süryânî; nersînî 
Rûmî; [18] tiryânde fîlô mînû Rûmî; ʿalekûdîn2094 Yûnânî; rôzâ bilânkô Lâtîn; rôzô 
zebyâ [19] nakûz İspânya; rôze bılânkaz Fırânca. Nesrîn dedükleri gül, beyâz sâde [20] 
güldür, içerüsi sarıdur. Mısır’da misk çârşûsına komazlar, râyihasın [21] alur derler. 
Yabânîdür, ammâ bâgçelerde dahı dikerler. Râyihası gâyet hiddetlüdür. Bunun [22] 
bir nevʿine dahı agustôs güli derler, ol dahı beyâz olur ammâ anun nefʿi [23] ve 
râyihası nesrîn gibi degildür. Ve bir nevʿi dahı kızıl gibi beyâz ve katmer olur, ol [24] 
gülün nefʿi vardur. Suyı baş agrısına nâfiʿdür ve maʿcûnını dahı ederler, müfîddür. 
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[25] Ammâ nesrîn gülinün nevʿi dahı iki nevʿdür. Bir nevʿine gül-i müşgîn derler ve 
gül-i şeftâlû [483b] [1] dahı derler, ortası kızıl gibi olur. Maksûdumuz olan gül-i 
nesrînün tabîʿatı ʿÎsâ kavli [2] üzere evvelde hâr u yâbisdür. Şeyhü’r-Reʾîs kavli üze-
re ikinci derecede hâr [3] u yâbisdür. Bunun yagı nergis yagı gibidür, müfettih ve 
münakkî ve mülattıfdur. Sovuk sinirlere [4] nâfiʿdür, kulaga tamzursalar kulakda 
olan kurtları öldürür ve içseler bögrekde [5] olan kurtları dahı öldürür. Eger nesrîni 
koksalar burun ve dimâg süddesin [6] açar. Eger dört dirhem mikdârını içseler ınçkı-
rugı ve kayʾı teskîn eder. Eger nesrîni [7] çok koksalar dimâgı kızdurur ve dimâga ve 
kalbe, İhtiyârât kavli üzere ferah verür [8] ve başdan ve gögüsden riyâhı tahlîl eder 
ve ahsırmak ile çıkarur. Eger sahk edüp [9] hammâmda bedene sürseler bedenün ve 
ʿarakun kokusın hoş eder ve kelefi giderür. [10] Eger kurusın her gün yarım dirhem 
içseler tâzelıgı saklar, kocalık getürmez. Bunun maʿcûnın [11] etmekden kurudup 
vakt-i hâcetde istiʿmâl yegdür. Eger kurusın yumşak dögüp [12] esbâba saçsalar güzel 
kokar. Ve kurusın ʿavratlar içseler İbni Baytâr kavli üzere [13] hayzı yüridüp oglanı 
çıkarur. Eger sirke ile katı şişlere ursalar yumşada [14] ve yapragından üç dirhem 
içseler ishâl ede ve her gün kurusınun buçuk miskâlin [15] içseler geç kocalda ve 
sinirlerde olan sovuk marazlara nefʿ vere. Eger agızda dutsalar [16] diş agrısın sâkin 
eder, alnına dutsalar baş agrısın giderür. Takvîm kavli [17] üzere burun kokusın gi-
derür. Ve yagı fâlice ve lakveye müfîddür. Nesrîn saç [18] ve sakalı tez ak eder. Sovuk 
mizâclularun başı agrılarına müfîddür, issi mizâclulara [19] çok koksalar başların 
agrıdur, illâ kâfûr ıslâh eder. Bunun kurusınun [20] mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür.

Nesr: Kerkes kuşı Türkî; kerkes Fârisî ve Türkî; [21] ayetôs Rûmî; ûşîfrâgô Lâtîn; 
nisr ʿİbrî; ebû’l-ebred ve ebû ısbaʿ ve ebû mâlik [22] ve ebû minhâl ve ebû yahyâ ve 
dişisine ebû kaşʿam derler Hayâtü’l-Hayevân, künyet. [23] Baʿzılar bunı kartaldur 
derler. Kerkes kuşı büyük kuşdur ve gâyet yüksek [24] uçar. ʿAcâyibindendür ki bir 
gün maşrıkdan magribe varur ve gerü dönmege kâdirdür derler, [25] ammâ baʿîd-
dür. Ve ne kadar ırak yerlerde leş bulsa yavrusına getürür derler ve uçmaga [484a] 
[1] kâdir olıncaya degin leşi yer. Ve yumurda eyledügi zamânda yarasa yemesün 
deyü çenâr [2] yapragı ile örter, gâyet gizlü yerde yumurda eder derler. Ve Câlînûs 
bunı nice kuş [3] idügin etibbâ bilmedi der. Ammâ ʿAcâyibü’l-Mahlûkât sâhibi kavli 
üzere yumurdası zamânında [4] erkegi fi’l-hâl Hind’e varup dişisine bir taş götürür 
ki ol taş Hind [5] taglarından gayrı yerde bulınmaz ve ol taşun hâssiyyeti budur ki 
yumurdlar iken ıztırâb [6] çekmez deyü beyân etmiş. Eger kerkes hasta olsa insân 
etini yer, hoş olur ve [7] eger gözi görmez olsa insân ölüsinün ödin çıkarup gözini 
anunla [8] siler, gözi hoş olur. Ve nesr kuşı gül ve gayrı güzel kokuyı sevmez, hasta 
[9] olur derler, hayâtı bi-emri’llâh yaramaz koku iledür. Eger ödini kulaga tamzur-
salar sagırlıgını [10] giderür ve göze yedi kere çekseler gece görmeyen gışâ ʿilletine 
ve zulmet-i basara fâʾide eder [11] ve göze su inmesine dahı nâfiʿdür. Eger iligini 
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ʿasel ile göze çekseler remed dedükleri [12] göz agrısına nâfiʿdür. Eger etini vers ve 
ʿasel ve tuz ve kemmûnla bişürseler hevâmm [13] sokdugına nâfiʿdür. Eger yagını 
eridüp kulaga tamzursalar sagırlıgı giderür. [14] İhtiyârât kavli üzere bunun eti hâr 
u yâbisdür, teşennüce nâfiʿdür ve sâʾir [15] kuşlardan galîzdür, mirre-i sevdâ tevellüd 
etdürür. Eger ödini yedi kerre sovuk suyla [16] göze sürme eyleseler, hem çevre yanı-
na dürtseler su indügine müfîddür ve berâberi [17] ʿasel ile çekseler göz karardugına 
nefʿ verür ve kapak kalınlıgına ve uyuzına [18] nâfiʿdür.

Nesâs2095: ʿAcâyibü’l-Mahlûkât ve Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli üzere [19] insân 
sûretlü olan hayvândur veyâhûd yarım bedenlü insândur. Sîn cezîrelerinde [20] olur 
derler.

Nesbuʿ2096: Temîmî kavli üzere ʿArabda olur bir otdur, bu emkinede müstaʿmel [21] 
degildür.

Nişâ: Nişâstadur Türkî; nişâsta Fârisî; ser-âb Fârisî ve [22] Isfahânî; âb-gûn Şîrâzî; 
âmûlun Yûnânî; nişâyâ Süryanî; amîzôn Rûmî; [23] katâstâdû2097 Rûmî; âmîlôn 
Rûmî; semsetîn Yûnânî; âmîlûm Lâtîn; amlûk [24] Mâcar, Nemse; âmizôn İspânyâ; 
âmîzôm Fırânca; âmiyô Lâtîn; âmlen Afrîkî; lîbûs [25] ʿ İbrî; âb-gûn Fârisî ve Yûnânî. 
Nişâstanun aʿlâsı beyâz ve pâk olmakdur. [484b] [1] Elif  bâbında âb-gûn deyü zikr 
olınmışdur. Tabîʿatı Râzî kavli üzere evvel derecede [2] bârid ü yâbisdür, baʿzılar 
ikincide dediler ammâ baʿzılar rutûbeti dahı vardur dediler. Eger [3] zaʿferânla 
kelefe sürseler zâʾil eder. Ve üç kendü kadar su koyup ve şeker, [4] revgan ve bâdem 
katup yeseler öksürüge ve gögüs huşûnetine ve bogaza ve [5] öykene ve kasabına 
nâfiʿdür. Ve kavurup göz yaralarına dahı çekseler müfîddür. [6] Eger kavursalar tabʿı 
baglar, ishâli keser. Şarâbla efʿâ ısırdugına tılâ [7] eyleseler nefʿ verür. Gıdâsı azdur. 
Ve bugday nişâstası süddeye muvâfık [8] degildür, tez hazm olmaz. Ammâ arpanun 
sovukdur, latîfdür, nihâyet ak olmaz. [9] Bugday nişâstası sevdâ getürür derler, illâ 
tatlular ıslâh eder. Bunun bedeli [10] degirmen tozı ve yunmış pirinc unıdur. Eger 
nişâstayı ʿavrat yumurda [11] yagıyla göze ursalar çıbanlarına ve kapaklarınun berk-
ligine fâʾide eder. Ve keçi [12] içi yagıyla iç agrısına bundan herîse edüp yedüreler 
ve ishâle [13] kavurup hukne etseler muvâfıkdur. Takvîmü’l-Edviye ve Câlînûs kavli 
[14] üzere mesâne ve bögrek agrılarına ve dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye yumurda 
sarusıyla [15] üzerine sürseler kılların bitürür. Diskûrîdûs kavli üzere göz [16] agrıla-
rına ve harâretine nâfiʿdür. Eger gül yagıyla uyuza ve baş harâretine ve issiligine 
[17] ursalar giderür. Ve güneş yakdugı yere yogurt ve gül gibi bu dahı nâfiʿdür. [18] 
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Takvîm kavli üzere kavrılmışı zahîre ve bagırsak yarasına ve nezf-i deme ve [19] 
harkat-ı bevle ve eski ishâle nâfiʿdür ve kan tükürenlere dahı müfîddür. Bunun 
bedeli dögilmiş [20] bâdem ve rubʿ kadarı undur.

Nişâʾü’l-levz: Bâdem nişâstasıdur. Fârisîde [21] nişâsta-ı bâdâm derler, Rûmîler 
katâsta tûdmiyakalâ2098 derler ve Efrencîler âmîlûm [22] de mondele derler. Bunun 
tabîʿatı bugday nişestesinden ebred ve ertabdur. Ve bâdâmun [23] kendüsinden 
nişâsta ederler, meselâ bunı havânda dögüp ve baʿzılar nişâsta [24] katarlar. Eger ya-
lınuz dögüp pâlûdeye veyâ muhallebîye pirinc unı ve nişâsta bulınmasa [25] bâdemi 
dögüp sovuk su içine koyalar, südi güzel çıkar, issi suyla kesilür, [485a] [1] olmaz.

Neşfer: İki kardaş kanınun deryâyî nevʿidür ki kızıl berk süngere benzer [2] ve baʿzı 
mercân kökine dahı benzer. Dal bâbında demü’l- ahaveyn deyü zikr olınmışdur, 
zîrâ [3] bunun fiʿli dahı anun fiʿli gibidür. Ve mercân kökine dahı neşfer ve neşf 
demişler [4]

Nüşâre: Agaç unıdur Türkî; agacun destereden ve törpüden çıkan hurdesidür[5] 
Türkî; birîş-i âre Fârisî; çûb-ı hurde-mânend-i ârd Fârisî; nüşârî Süryânî; [6] kîsû 
fâtîr2099 Rûmî; garbiyânûs Yûnânî; perniyûndiyâ2100 Rûmî; kârkûmâ İspânya [7] ve 
Efrencî; nâsûres2101 ʿİbrî. Agaç unınun tabîʿatı yine ol agacun tabîʿatı gibidür, [8] 
baʿzısı eskimek ile tabîʿatı tebdîl olur. Eski agaçlarun unı, husûsan[9] çam agacınun 
unı çürük gibi eski olur, ammâ sünnet oglanları yarasına [10] nâfiʿdür ve sâʾir beden-
de olan yaraları dahı onıldur. Eger yaranun yaşı [11] ve kanı çok ise yübûset vermek 
içün birkaç gün koyup baʿde [12] yine gül yagı ve münâsib merhem ile bitüreler, çok 
komayalar zîrâ onıldmaga [13] nâfiʿdür. Eger çok komış olsalar ve yarayı issiliginden 
havâlandursalar [14] Takvîmü’l-Edviye kavli üzere merhem-i kâfûr uralar, ıslâh eder. 
Ve baʿzı kâbız [15] agaçlarun nüşâresin enîsûn ve şarâbla yogurup ve baʿzılar yakup 
[16] külini dahı nemle ʿilletine ve sâʾir yaramaz çıbana ve yaralar envâʿına ururlar, 
nâfiʿdür. Ve eger [17] şarâb veyâ sirke ile ve enîsûn ile karışdurup kettân bezi içinde 
[18] yaksalar gözde olan nemleye gâyet nâfiʿdür. Ve pirinc dallarının nüşâresin, [19] 
derler ki hâr u yâbisdür, eger hınnâ ile yogurup yaş uyuza sürseler [20] giderür ve 
haşerâta ve sivri sinege tütsi eyleseler kaçurur ve öldürür demişler. [21] Ve fîl dişinün 
nüşâresi ki ʿâc derler, mahallinde ve fe bâbında fîl zikr olındukda [22] nüşâresi dahı 
zikr olınmışdur.

2098 N. قتاسته تودميقدال ; H. قتاسته تودميقه ال 
2099 N. كيسو فاطير 
2100 N. پرنيونديا
2101 N. ناسورث
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Nişâdır: Henüz nişâdır deyü zikr olınur.

Neşûk: [23] Suʿûtdur. Buruna çekecek nesnelere derler.

Nuzâr: Ilgun yemişi ve agacıdur. [24] Fârisîde dıraht-ı gez derler. Yüksek yerde bitse 
nuzâr derler, alçakda bitse [25] esl derler. Elif  bâbında zikr olınmışdur.

Natrûn: Bûrak-ı ermenî, bûre-i ermenî derler. [485b] [1] Mısır nevâhisinde bulı-
nur ve Mısır’da çok istiʿmâl olınur. Be bâbında bûrak [2] deyü tafsîl olınmışdur.

Naʿnâ: Naʿnaʿ dahı derler. Türkçe nânedür Türkî; bûdîne [3] Fârisî; râfûye Şîrâzî; 
me[n]tâ Yûnânî; hirzemâ Yûnânî; ûysemûn Rûmî; [4] diyûzmû Rûmî; refûlîşyâ 
Yûnânî; mentâ Lâtîn; mûnyez Mâcar, Nemse; yerdâbûnâ2102 [5] İspânya; mente 
Fırânca; mâtâ Leh, Nemse; dânrenâ avrûs2103 ʿİbrî; ment Efrencî; [6] efrâsîmâ2104 
Hindî; hûdâstûn Fârisî-yi magrib. Naʿnânun nevʿi birkaç dürlü olur, [7] Lâtîn 
kitâblarında dört nevʿ yazmışlar. Bir nevʿi zikr olındugı gibidür. Ve bir nevʿinün 
[8] uzun çiçekleri olur, Rûmîler kûstûz ve Tâliyân, Firenkî mentâ serrô derler [9] 
ve Mâcarlar vîlân mûnez derler, Nemçeler pelânâ mâtâ derler, Fırânca mântele 
kevâlme2105 derler ve Leh [10] lisânı üzere kûbîlâ markâ derler. Ve bir nevʿine dahı 
Rûm naʿnası derler. Bu iki nevʿinün [11] yapragı cevz yapragı kadar olur. Tâliyân 
lisânı üzere mente garkâ2106 derler vesâlû [12] pârûmânâ derler ve Mâcarlar aven-
sez kırâvân2107 derler. Ve dördünci nevʿi dahı evvel nevʿi [13] gibi. Bu iki nevʿinün 
râyihası keskindür. Geldük maksûdumuz olan naʿnânun [14] aʿlâsı bôstânî ve tâze 
ve kurusı oldugı takdîrce gölgede kurumakdur. Ve tabîʿatı [15] Yûhannâ kavli üzere 
ikinci derecede hâr u yâbisdür. İhtiyârât kavli üzere [16] muʿtedil ve üçünci derecede 
hâr ve evvelde yâbisdür. Bunun kuvvet-i evvelîsi müsahhin [17] ve nâfiʿ ve kâbızdur. 
Cümle otlarun latîfidür ve cevherlüsidür. Miʿdeye kuvvet verür, [18] eger yemek ve 
eger miʿdeye yaku etmek muvâfıkdur. Ve kayʾ ve sûʾ-i mizâcı ve tuhme ve imtilâ [19] 
envâʿın giderür. Eger sirke ile içseler nezf-i deme ki ziyâde aka, katʿ eder ve yürek 
[20] sogulcanların öldürür ve muharrik-i şehvet-i cimâʿdur. Eger ekşi nâr suyıyla 
içseler [21] ınçkırugı ve bayılmagı ve heyza imtilâsını giderür. Eger sevîk ile zımâd 
eyleseler çıbanları [22] ve sivilcüleri giderür. Eger alna arpa unıyla yaku olınsa sudâʿı 
keser. Eger memede şiş [23] olsa ve süd baglanmış olsa yaku edeler. Ve tuz ile kuduz 
taladugı mahalle [24] yaku etseler ve agızda tutsalar dil iriligini giderür. Eger ʿavrat 

2102 N. يردابونا
2103 N. دانرنا اورس; H. دانرنا اروس 
2104 N. افراسيما
2105 N. منته كوامله ; H. مانتله كوالمه 
2106 N. منته غرقا; H. مانته غرقا 
2107 N. اونسز قراوان
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mücâmaʿatdan evvel [25] götürse hâmile olmaya. Ve bu iki dâne tâze naʿne filisini 
süde kosalar süd tez [486a] [1] fâsid olmaya. Bunun miʿdeye gâyet nefʿi çokdur. 
Şerîf  kavli üzere [2] eger çigneseler diş agrısın sâkin eder. Ve ʿakreb sokdugı mahalle 
dahı kosalar [3] müfîddür. Ve hanâzîr ʿilleti olan kimesnenün üzerine üç defʿa naʿne 
dalı ile [4] urup ve yag ile dögüp yaku etseler nefʿ vere. Ve bevâsîri olan kimesnelere 
[5] yapragını yaku edeler ki ʿazîm nefʿi vardur. Ve miʿde agrılarına yaku etmek ve 
yemek [6] dahı muvâfıkdur ve kuvvet verür ve teshîn edüp iştihâ getürür, demevî ve 
balgamî [7] kayʾı teskîn eder. Eger bir mikdâr ʿûd ve mastakî ile çigneseler ınçkırugı 
ve hafakânı giderür, [8] kalbe ferah verür ve yerakâna nâfiʿdür. İhtiyârât kavli üzere 
çok yeseler bogazda [9] hıkke peydâ olur. Ve baʿzılar müvellid-i riyâhdur dediler, 
ammâ baʿîddür. Baʿzılar sefele muzır derler, [10] illâ kerefs ıslâh eder. Câlînûs kavli 
üzere menîyi ziyâde eder ve zekeri [11] kavî eder ve istimrâr-ı taʿâma dahı muʿîndür. 
İbni Baytâr kavli üzere kâbızdur [12] ve kurudıcıdur. Eger suyın sirke ile içseler kan 
tükürmegi kese. Ve suyını [13] yagıla üç defʿa buruna tamzursalar hanâzîr ʿilletini 
giderür. Eger kızıl üzüm ile [14] şişlerine ve sirke ile sinirlere ursalar zahmların gide-
re. Eger taʿâmlara [15] naʿne katsalar ekşi gegirmek vâkıʿ olmaya. Bunun mikdâr-ı 
şerbeti bir dirhemden [16] iki dirheme varıncadur. Ziyâdesi baş agrıdur, illâ bakla-
tü’l-hamkâ ıslâh eder. [17] Ve bogaza hıkke dahı getürür derler, illâ ayva çekirdegi 
ıslâh eder. Bunun bedeli su [18] yarpuzı ile rubʿ vezni saʿterdür.

Neʿâm: Deve kuşıdur. Fârisîde üştür-murg [19] derler, Süryânîler zalîm derler ve 
neʿâmâ derler, Rûmîler kamîlû pûlî ve gamâdîsûn [20] dahı derler, Yûnânîler şâm-
kôhiyûs derler ve ʿArabda dişisine ve baʿzılar yavrusına [21] zalîm ve erkegine neʿâm 
derler ve künyeti ümmü’l-beyz ve ümm-i felensîndür. Egerçi bir kuşdur [22] ammâ 
Hayâtü’l-Hayevân sâhibi bunı hayvân tabîʿatludur der. Yarasa gibi ki bir kuşdur, 
[23] yüklü olup togurur, bu dahı hayvândur, yumurda togurur der. Diskûrîdûs kavli 
[24] üzere hâr u yâbisdür. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere kuvvet-i evvelîsi şehvet-i bâhı 
[25] ziyâde eder ve cismi kavî eder ve südi çok eder. Magnis kavli üzere eti riyâh-ı 
[486b] [1] bârideye nâfiʿdür ve cerebe ve sigillere dahı nâfiʿdür, issi isfîdbâc gibi 
bişürüp [2] yiyeler. Erbiyâsûs kavli üzere bunun içi yagını hanâzîre issice tılâ olınsa[3] 
giderür ve koltuk ve but çıbanların dahı kurudur ve ʿakreb sokdugına [4] içseler 
ve dürtseler fâʾide eder ve sovuk agrılarına dahı fâʾide eder. İshak [5] kavli üzere 
eti gaseyân getürür ve miʿdede sakîldür, hazm oldukda çok [6] gıdâ verür. Bârid 
mizâca muvâfıkdur ve issi otlar ile bişürseler sovuk içi kızdurur. [7] Bunun ödi zehr-i 
kâtildür, sâʿatinde âdemi helâk eder. Ve kursagı gâyet issi [8] ve cevher-i tahlîlesi 
vardur zîrâ kızmış demüri verürler, yer, zarar etmez ve tahlîl eder. [9] Eger yagını 
yaz faslınun evvelinde ki âhir-i bahârdur, alup bir yere kosalar [10] efʿâ yılanlar kaça; 
eger yılana koklatsalar yılanlar gaşy ola, kim gerekse tuta, mücerrebdür. [11] Takvî-
mü’l-Edviye kavli üzere yumurdasınun kabugı göze cilâ verür ve göz [12] beyâzını 
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giderür, kühl edeler. Ve yagı sovuk sinirleri kızdurur ve kemüginün [13] duhânı dahı 
sinirleri kızdurur. Eger kursagınun kurusından içseler ishâli [14] katʿ eder. Ve yagı 
kötürümlere ve vecaʿ-ı mafâsıla ve yan başı ve diz agrılarına ve [15] ʿırku’n-nisâya 
ve sovuk aʿzâya nâfiʿdür, kemüginün duhânı dahı nâfiʿdür. Bunun etini [16] müselles 
ıslâh eder ve yumurdasınun kabugınun bedeli keler bokıdur.

Nifred: [17] Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli üzere bülbül kuşına derler. Be bâbında 
bülbül [18] deyü zikr olınmışdur ve he bâbında hezâr dahı zikr olınur.

Neft: Neft yagıdur [19] Türkî; neft Fârisî; nefâtâ Süryânî; nûfînes Yûnânî; rîkîs 
Yûnânî; [20] vâdyâr2108 Süryânî; nâftâ cümle Efrencî ve Rûmî; neft ʿİbrî. Neft yagı 
iki dürlü olur. [21] Bir nevʿi ak olur, maʿdenîdür. Siyâh nefti tasʿîd eyleseler ak olur. 
Siyâhı [22] zaʿîfdür. Aʿlâsı beyâz olmakdur. Neftün tabîʿatı Minhâc kavli üzere 
dördünci [23] derecede hâr u yâbisdür. İshak kavli üzere rutûbeti vardur. Takvî-
mü’l-Edviye [24] kavli üzere beyâzı hâr u yâbis ve siyâhı hâr ve müleyyindür. İshak 
kavli [25] üzere eltaf  ve muhallildür. Süddeyi açar, yan başı agrılarına ve mafâsıla ve 
lakveye [487a] [1] ve felce ve göze su inmek sebebinden olan aklık ʿilletini giderür 
ve rebve ve eski [2] öksürüge nâfiʿdür. Eger bundan yarım miskâlin issi suyla içseler 
bagırsak sancularına [3] dahı nefʿ eder ve mesâne derdine dahı nâfiʿdür, teshîn eder. 
Ve ölmiş oglanı [4] ve oglan sonını dahı çıkarur. Ammâ tütsi dahı eyleseler sogulcan 
envâʿın [5] çıkarur. Takvîmü’l-Edviye ve Erbiyâsûs kavli üzere istiskâya ve fâlice [6] 
ve lakveye ve talak ve bagırsak ve bögrek ʿilletlerine bir dirhem kadarın bir dirhem 
benefşe [7] yagıyla içüreler. Câlînûs kavli üzere ʿ ırku’n-nisâya ve ayak ve diz ve nıkrîs 
agrılarına [8] ve mafâsıla nâfiʿdür, tamsı idrâr eder. Ve ʿ avratlarun mizâcın ıslâh eder 
ve rahimlerin kavî [9] eder ve bögrek ve kavuk ʿilletlerine nâfiʿdür. Diskûrîdûs kavli 
üzere bevl [10] yolı taşların çıkarur ve bedeni hıfz eder ve kuvvet verür. Ve siyâh neft 
yaramazdur, [11] içmeyeler. Ak neft yagı İbni Baytâr kavli üzere agız kokusın giderür 
ve agulu cânavarlar [12] sokdugına ve vebâ günlerinde eger kokusı ve eger tâʿûn çı-
karanlara gül suyıyla bir iki [13] dirhem verseler gâyet fâʾide eder. Eger azacık kulaga 
tamzursalar agrısın [14] giderür. İbni Baytâr kavli üzere bedeli çâvşîrdür. Ve baʿzılar 
vebâ günlerinde tâʿûn [15] çıkdugı vakit tâʿûnun sovuk hummâsı olur, ol mahalde iki 
dirhem neft içüreler. [16] Mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Ziyâdesi öykene ve âlât-ı 
nefese ziyân eder, illâ ayva [17] çekirdegi luʿâbı ıslâh eder. Takvîmü’l-Edviye kavli 
üzere cigere zarar eder, illâ bezr-i katûnâ luʿâbı [18] ıslâh eder. Takvîmü’l-Edviye 
kavli üzere sirke ve kesîrâ ıslâh eder. Ve bedeli siyâh [19] neft ve katrândur. Ve bir 
esbâbda her kankı nevʿ leke olursa olsun ak neft [20] yagı çıkarur ve leke eylemez, 
ammâ siyâhı leke eder. Muhammed Temîmî kavli üzere siyâh zift [21] bir kafrdur 
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ki Fırât kenârında ʿuyûndan çıkar. Çıkdukda müncemid olur, tasʿîd ederler. Eger 
kafrı [22] yaʿnî siyâh neft ve eger beyâz nefti koksalar sarʿı olanlara muvâfık degidür 
ki yine [23] sarʿ dutar derler. Ve eger sâʾir sinir ve sovuk ʿilletler içün ki bâlâda tahrîr 
olınmışdur, her kankı [24] ʿillet içün içürseler cünd-i bîdester katalar. Ve ishâli olan-
lara dahı nâfiʿdür ve [25] duhânı nezelâta gâyet muvâfıkdur ve agrur dişe sürseler 
agrısı sâkin ola. Ve sovuk [487b] [1] nıkrîse arpa unıyla ve mûm ve natrûn ile yaku 
edeler. Eger sirke ile içseler emcekde [2] tonmış südi tahlîl eder. Eger arpa suyı ile 
hukne eyleseler bagırsak yarasına nâfiʿdür. [3]

Neft-i esved: Siyâh neft derler, ammâ ak neftün siyâhıdur, zîrâ ak ve siyâh [4] neft 
ikisi dahı bir nevʿdür. Eger neft-i siyâhı tasʿîd eyleseler beyâz olur, bu nevʿ [5] nefte 
neft-i bâbilî derler, ziftdür. Bâbilî vilâyetinün ziftinün sâfîsidür. [6] Bunun tabîʿatı hâr 
u yâbisdür. Eger bunı içseler yürek kurtların öldürür. [7] Ve sovuk rahme eyü degildür.

Neft-i ezrak: Gök neft derler bir neft yagıdur ki İslâmbôl [8] Bogazı’nda ve baʿzı 
tuzlu deryâ üzerinde bulınur ve alurlar. Ve râyihası dahı aynî ile [9] ol bir neftün 
râyihası gibidür. Baʿzı nakkâşlar istiʿmâl ederler, ammâ etibbâ bir nesne [10] yazma-
mışlar ve tecribemüz dahı yokdur.

Nefel: Bükünek otı. Demür dikeni gibi bir dikendür. [11] Bagırtlak kuşı ve deve 
bundan otlar. Fârisîde dahı nefel derler, Süryânîler [12] nefelî derler ve Rûmîler 
kersûnîlûd2109 derler, Yûnânîler lîgûmârîc derler. Takvîmü’l-Edviye [13] kavli üzere 
tabîʿatı hârdur, bir kökdür. İbni Mâseveyh kavli üzere bâdiye otlarından [14] bir 
otun kökidür. Mülattıfdur, ahlât-ı rediyyeyi ishâl eder, bevli ve hayzı yüridür [15] ve 
rahm şişlerin tahlîl eder. Râzî kavli üzere hasek gibidür, katâ yaʿnî bagırtlak [16] kuşı 
otlar. Bu ot katt yoncası gibidür, sarı çiçegi olur, güzel kokar. [17] Tabîʿatı hârdur. 
Sinir agrılarına ve yılan sokanlara yaku eyleseler nâfiʿdür ve ʿasel [18] ile dahı içseler 
nâfiʿdür. İbni Baytâr kavli üzere eger tohmını içseler sidügi yüridür [19] ve talaka 
nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti bir buçuk dirhemdür. Ziyâdesi mesâneye ziyâde teshîn 
[20] eder, illâ tîn-i ermenî ve bezrü’l-bakla ıslâh eder.

Nifir: Serçe kuşıdur. Mâlâ Yesiʿ kavli [21] üzere ebû nemrût derler.

Nüfûs: İnsândur. İnsânun her husûsında ve mahallerinde [22] bir mikdâr nefʿin 
beyân eyledük, lâkin perâkende olmagla bulınması âsân olmadugıyçün [23] bu ma-
halde dahı beyân olındı. Eger ʿavrat saçın tuzlu su içinde koyup [24] ve güneşde açuk 
tursa ʿAcâyib-i Mahlûkât kavli üzere yılan olur. Ve nisyânı [25] olanlara âdem kılını 
buhûr eyleseler nisyânı zâʾil olur. Ve eger insân kılını âteşde [488a] [1] kaynadup 
nıkrîse ursalar agrısı gide. Eger kafa çanagını gögercin yuvasına [2] gömseler göger-
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cin öte. Ve şöyle bir yere bıraksalar kaplan ol yerden kaça gide. Eger [3] iki habbe 
kadar insân beynisini haşerât sokdugına yedürüp ve tılâ dahı eyleseler [4] müfîddür. 
Eger insân gülerken gözinden akan yaşı kasâvetlü kişiye içürseler [5] kasâveti ve 
hüzni gide. Ve ol yaşun tabîʿatı bârid olur ve eger mahzûn âdem göz [6] yaşını 
içseler ziyâde aglaya, zîrâ bunun tabîʿatı hârdur. Eger insân tükrügi [7] ʿakreb üze-
rine tokınsa ʿakreb beyhut olup tiryâk gibi nefʿi [8] olur ve ʿakrebi baʿzılar öldürür 
demişler. Eger sâʾim kimesne tükrügini mıknâtîs [9] taşına sürseler cezzâblıgı kuvveti 
gide. Eger meyyitün azu dişini agrıyan kişi [10] götürse agrısı zâʾil ola. Eger ölmiş 
âdem kemügini hummâ-yı rubʿ sâhibi götürse [11] hummâ zâʾil ola. Yanmış kemügi 
sarʿa nâfiʿdür, bu kavl Câlînûs mücerrebidür. Oglanun [12] hâl-i vilâdetinde katʿ ey-
ledükleri göbegini zeberced taşlu yüzük kaşı altına kosalar [13] kûluncdan emîn ola. 
Sünnet derisin kurudup ve dögüp ve misk [14] ile karışdurup cüzâm olmışlar içseler 
ʿilleti ziyâde olmaya. Ve ʿAcâyib-i Mahlûkât [15] kavli üzere insân husyesin bir agaç 
üzerine asakosalar çekirge gelmeye. [16] Eger insân husyesin kelb veyâ kedi yese delü 
ola ve husyeü’l-insânı kurudup [17] ve sahk edüp ʿillet-i echer ki gündüz görmemege 
derler, ol ʿillet içün [18] göze sürme gibi çekseler ʿillet zâʾil ola. İnsân tırnagınun 
yanmışını içseler [19] halk ana muhabbet ede, ammâ içdügini bilmemek gerekdür. 
Eger âdem kanını suyıla karışdurup [20] yürek agrısıyçün içseler sancusı zâʾil ola. 
Eger burun kanından ol burnı [21] kanayan âdemün ismini bir bez üzerine yazup 
önüne götürseler burun [22] kanı tura. hayz kanını kuduz taladugı mahalle ve barasa 
ve behaka tılâ [23] olınsa müfîddür ve göz agrısıyçün taşradan tılâ olınsa nâfiʿdür. 
Kız oglan [24] câriyenün hayzı kanını gözde olan beyâzlık ʿilleti içün çekseler zâʾil 
[25] ola. Eger câriyenün bekâreti kanını memesine sürseler memesi büyük olmaya. 
[488b] [1] Eger bevâsîr kanını kelb yese mecnûn ola. İnsânun menîsini behaka ve 
barasa ve demregüye [2] sürseler nefʿ verür. Eger igde çiçegini menîye karışdurup 
ve kurudup [3] sonra ʿavrata iʿtâ eylese ʿavrat ziyâde ʿâşık ola. Eger hammâmda 
olan deri [4] çıbanlara tılâ olınsa nazc verüp oldura yaʿnî agız açılmaga sâlih ola. 
Eger [5] ocak tutan kişinün derini ʿavrat memesine sürseler münʿakid olan [6] südi 
tahlîl edüp agrısın sâkin ede. Eger ʿavrat südini ʿasel ile [7] içseler mesâne taşını 
kırar ve kız togurmış ʿavrat südini alup [8] zaʿferân ve ayva çekirdegi ile karışdurup 
göze azacık tamzursalar agrısın [9] giderür. Âdem sidügini nıkrîs üzerine kaynamış 
dökseler nefʿ verür. Maʿsûm [10] oglan sidügini bakır çanakda ʿasel ile bişürseler göz 
akını gidere ve sarılık [11] içün dahı bilmeden içürseler müfîddür. Ve yigirmi yaşına 
girmiş âdem sidügini [12] içürseler baras ve behak gide ve cerebe ve hıkkeye dahı 
tılâ olınsa büyük olmaya. [13] Eger kendü sidügini her gün üç defʿa içse talakı gide. 
Eger taʿâm yemedük oglan [14] necesini göze çekseler beyâz ʿilletini giderür, eger 
kurudup ve yakup külini [15] nâsûra ekseler lahm-ı fâsidi giderüp yeni et bitüre. 
İnsan necesini böy [16] ısırmış kimesneye içirüp baʿde issi tennûrda derleyince tursa 
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sadrı defʿ [17] ola. İnsân necesini ve arı evini ki balsız gömeçdür, karışdurup ve yakup 
[18] hammâmda cerebe sürseler gide, eger göze çekseler göz uyuzı gide. İnsân [19] 
sogulcanını kurıdup ve sahk edüp göze çekseler beyâz ʿilletin gidere. [20]

Nakd : Aspurdur ki çiçegi zaʿferâna benzer. ʿAyın bâbında ʿusfur deyü zikr olın-
mışdur. [21]

Nakûʿ: Her ot ki eger kök ve eger kuru meyvedür ve eger gayrıdur, ısladup suyın 
[22] ve ʿusâresin ve hâssasın alsalar ana nakûʿ derler. Fârisîde âb-ı şede [23] derler, 
Süryânîler nakâʿâ derler, cümle Efrencîler bânyânû ve nakîʿ derler, Rûmîler ayûr-
menû2110 [24] derler. Cümle elsine ile her nakûʿı yazmak olmaz. Her ne şeyʾün nakûʿı 
yaʿnî ıslanmışı [25] murâd ise ana göre mahallinde bulup edineler.

Nakûʿü’s-sabr: Sabr samgınun nakûʿıdur. [489a] [1] Sevdâdan ve rutûbetden 
olan sudâʿa nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Nakûʿ-ı bekâyâ [2] emrâzü’l-hârre: Hiddetlü marazlarun bekâyâsı ki bedende 
ve sinirlerde kala, meselâ hummâlar ve [3] gayrılar gibiler ola, bedeni ve sinirleri ve 
tamarları pâk eder. Sanʿatı mahallinde görile. [4]

Nakûʿ-ı hâmız: Safrâyı katʿ eder, issi miʿde ve cigeri sovudur ve issi günlerde isit-
melü [5] kimesneye nâfiʿdür ve safrâvîlere dahı nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinde görile.

Nakûʿ-ı müshil-i safrâvî: [6] Safrâyı ishâl eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Nakûʿ-ı helîle: İssiden olan [7] baş agrısına nâfiʿdür. Sanʿatı mahallinden görile.

Nakûʿ-ı fâkihe: Meyveler nakûʿıdur ki [8] issi baş agrılarına ve issi isitmelere fâʾide 
eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Nakûʿ-ı sabr: [9] İssi baş agrısına fâʾide eder. Sanʿatı mahallinde görile.

Nakûʿ-ı sabr: Balgamî ve sevdâvî [10] baş agrısın giderür, fâʾide eder. Sanʿatı ma-
hallinden görile.

Nakûʿ-ı büzûr: Tohumlar [11] nakûʿıdur. Hayzı açar. Sanʿatı mahallinde görile.

Nelk: Alıç agacıdur. Zuʿrûr ve şecer-i zuʿrûr [12] deyü zikr olınmışdur.

Nemmâm: Marsamadur Türkî; ʿâşık yapragı Türkî; nemmâmü’l-melik ʿArabî; 
sîsenber [13] Fârisî; nemmâmî Süryânî; sîmârâ Rûmî; ûrfîlis Yûnânî; kabâkâ ve 
râdûsâ [14] Yûnânî ve kavl-i Temîmî; serpuliyûs Rûmî; serpuliyûm Lâtîn; kendel2111 
Mâcar, Nemse; [15] serpûliyû İspânyôl; serpûlet Fırânca; mânterî dânk2112 Nem-

2110 N. ايورمنو 
2111 N. كندل
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se; kelement2113 [16] Efrencî; râdûmyâ2114 Süryânî; arfeles2115 ve abrum febulâs2116 
Yûnânî, Temîmî. Marsama dedükleri [17] râyihası güzel otdur. Üç dürlü olur. Bir 
nevʿinün yapragı büyük olur, uzun [18] olur. Temîmî ve Cülcül kavli üzere yapragı 
büyük yapraklu tereye benzer. Yûnânîler sîsberîn [19] derler ve kardâmûs dahı derler, 
zîrâ yapragı kardâmû yaʿnî cırcîr teresine benzer. İslâmbôl’da [20] ve bu etrâflarda 
ekser bu nevʿine marsama derler. Ammâ bir nevʿi dahı vardur, berrîdür. Temîmî 
kavli [21] üzere arkîş derler. Dâʾim zinde turur, yapragı sezâb yapragına benzer yaʿnî 
sadef  [22] yapragına benzer, hurde olur. Bunun köki istiʿmâl olınmaz. Bunun issiligi 
bôstânî [23] ve zikr edecegimüz marsamadan artıkdur. Tabîʿatı üçünci derecede hâr u 
yâbisdür. Şarâbla [24] içürseler bevli yüridür. Ve bagırsak sancusına ve sovuk emrâza 
ve zarar-ı hevâmma suyın [25] içürürler ve yapragın zımâd ederler. Ve sirke ve gül 
yagı katup sovuk baş agrılarına [489b] [1] yaku ederler. Ve lîsergûs ve merânîtis2117 
dedükleri ʿillete nâfiʿdür. Ve dört dirhemin [2] sirke ile içseler kanı sâkin eder. Ammâ 
bu mahalde maksudumuz olan nemmâm ki marsama [3] derler, Fârisîde sîsenber 
derler ki gâyet tez biter. Yapragı ve dalları ve köki ve çiçegi ve tohmı [4] iri yapraklu 
kekik gibidür ki ana ôrîgânûs derler ve saʿter-i cebelî derler. Bu nevʿinün [5] Rûfes 
kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede hâr u yâbisdür, ammâ İhtiyârât [6] üçünci dere-
cede demiş. Şeyhü’r-reʾîs kavli üzere ʿufûnâtı defʿ ve kehleleri [7] katl eder. Taşrada 
olan berk şişlere ve içerüde olan şişlere dahı [8] ve demevî şedîd ve azgun şişlere gâyet 
nâfiʿdür, hem içüp ve hem yaku [9] edeler. Eger içseler ınçkırugı giderür. Ve eger 
tabîhini gül yagıyla başa tılâ eyleseler [10] unutsalıga ve sudâʿa ve ʿakıl karışıklıgına 
nâfiʿdür. Ve şarâbla ınçkıruga ve imtilâya [11] gâyet nâfiʿdür ve tohmı dahı nâfiʿdür. 
Ve bögrege ve mesâneye müfîddür ve ölmiş oglanı [12] ve sogulcan envâʿını ve mesâ-
ne taşların dahı çıkar[ur]. Ve koksalar ve yapragını başa [13] yapışdursalar sovuk baş 
agrılarına müfîddür ve dimâgdan fezalât-ı balgamiyyeyi [14] tahlîl eder. Ve suyını 
bâdem yagıyla veyâ sıgır ödiyle kulaga tamzursalar cümle derdlerine [15] nâfiʿdür. 
Bunun mikdâr-ı şerbeti iki dirhemdür. Ziyâdesi cigere zarar eder, illâ hindibâ [16] 
veyâ sikencübîn ıslâh eder. İbni Baytâr kavli üzere eger içseler cigerün issi şişlerine 
[17] fâʾide ede. Ve gül yagıyla ısırguya müfîddür. Eger sirke ile dört dirhemin içseler 
[18] kan kusmagı sâkin eder. Eger benefşe yagıyla saça ve sakala sürseler kokusın [19] 
hoş eder ve mülâyim ede. Eger bir miskâlin sirkencübîn ile içseler baş ve burun [20] 
süddelerin açar. Takvîm kavli üzere bunun tabhı kılları siyâh eder. Ve eger [21] içseler 

2113 N. كلمنت
2114 N. رادوميا ; H. رادميا
2115 N. ارفلس
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kalbi kavî eder ve ferah verür ve zekî eder. Bunun bedeli yarım vezni kadar [22] ogul 
otı ve yarım kadar naʿnedür.

Nemârık: Temîmî ve İbni Baytâr kavli üzere Fars [23] ve ʿIrâk vilâyetlerinde olur. 
Beyâz yâsemen gibi bir çiçekdür, belki dahı kavîdür. İkinci derecede [24] ve evvel 
derece âhirinde yâbisdür. Koksalar mahrûrî mizâca muvâfık degildür, ammâ 
mebrûdına [25] muvâfıkdur. Baʿzılar bunı tûrunc çiçegi dediler.

Nemek-sûd: Et kurusıdur ki pastırma [490a] [1] ve kak derler. Tuz ve kemmûn ve 
issi otlar ile ederler, meşhûrdur. Aʿlâsı semüz ve tâze [2] olmakdur. Semüz olmagun 
aʿlâsı oldugı sebebi budur ki kara eti pastırmanun [3] galîzdür ve tâze olmagun 
sebebi oldur ki ne kadar eski olsa ol kadar yaramaz [4] kan mütevellid olur. Ta-
bîʿatı hâr ve müceffifdür. Aç karnına pastırma ve sucuk ve müselle dedükleri [5] ve 
halûm ve hâliyye dedükleri çokdan bişmiş etleri yemek câʾiz degildür. Aç karnına 
miʿde [6] hâlî iken bunlarun tuzı miʿdeye zarar eder ve etün kurulıgı dem-i ʿıkr yaʿnî 
galîz [7] çökek gibi kan mütevellid olur. Ammâ balgam ve rutûbet sâhibleri yeseler 
lâ-beʾsdür. [8] Sevdâvî ve safrâvîye gâyet muzırdur, üzerine münâsib eşribeler ve 
tatlu şarâb [9] veyâ müselles içmek gerekdür veyâhûd kayʾ edüp miʿdeyi pâk etmek 
gerekdür. [10] Ammâ ırgadlar ve güreşciler ve kürekciler ve ziyâde yol yürüyenler ve 
agır hidmetlü kişiler [11] yeseler tez hazm ederler, zararı az olur. Ve kaf  bâbında dahı 
kak deyü kuru et [12] zikr olınmışdur.

Neml: Karıncadur Türkî; mûr Fârisî; mûrçe Fârisî ve Şîrâzî; nemlî [13] Süryânî; 
mirminkî Rûmî; formîngî cümle Efrencî; sermîl Lâtîn. İbni Baytâr ve İhtiyârât [14] 
ve Teyâdûk ve Şerîf  ve Temîmî kavilleri üzere eger büyük siyâh karıncanun yüz [15] 
dânesin cemʿ edüp altı dirhem râzıkî yagında üç hafta tursa sonra [16] ol yagı zekere 
dürtseler ifrâtla kıvâma getüre. Eger suyıla sahk edüp koltuk [17] kılların yoldukdan 
sonra koltuga türtseler geç bitüre. Eger makâbirde olan iri [18] siyâh karıncayı sahk 
edüp tenkıyeden sonra behaka dürtseler behakı gidere. [19] Takvîm kavli üzere karın-
canun tabîʿatı hâr u yâbis ve muʿaffindür. Karıncanun yumurdasın [20] yag ile kıllara 
dürtseler kıllarun fesâdın ıslâh eder. Eger yumurdasın kezâlik [21] kıl bitmeyecek yer-
lere yagla sürseler tez bitmegi menʿ eder. Eger büyük karıncayı şarâbla [22] içseler böy 
sokdugına gâyet nâfiʿdür. Eger küçük karıncayı bir kimesne bal veyâ gayrı [23] nesneye 
üşmiş iken bilmeyüp yâhûd gece veyâ aʿmâlar yeseler yürekde gâyet yel eyler, [24] [ol] 
sâʿat yürekde yel eyler, defʿ edemez meger müshil ot içeler ishâl ile defʿ [25] ola.

Nemnem: Temîmî kavli üzere Fârisîde nebkere derler ve Lâtînler eşşaʿâşaʿa2118 
derler. Taglarda [490b] [1] biter. Bir zirâʿ boyı olur, yapragı defne yapragına ben-
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zer, tuʿmı ayvaya ve enâra benzer, ak büyük [2] çiçegi olur, çok bogumlu beyâz 
dalları olur, kokusı agır olur bir otdur. Eger yaralara zımâd [3] eyleseler nâfiʿdür. Ve 
yüzde olan kelefe dahı dögüp ursalar zâʾil eder.

Nimr: [4] Kaplandur Türkî; ala yırtıcı Türkî; peleng Fârisî; nimrây2119 Süryânî; liyôlî 
cümle Efrencî;[5] liyôlyûn İspânya; pelenge Kürdî; nâhîr2120 ʿİbrî; eyserû2121 Berbe-
riyye; pârdû Rûmî; [6] liyôîrde2122 Efrencî; lâvidfes bîtâ2123 Afrîkî. Hayâtü’l-Hayevân 
sâhibi kavli üzere [7] künyeti budur ki zikr olınur ebû’l-ebred ve ebû’l-esved ve ebû 
hilʿat ve ebû cehl [8] ve ebû hatân ve ebu’s-saʿab ve ebû rekâş ve ebû süheyl ve ebû 
ʿamr ve ebû mirsâl [9] künyet. İhtiyârât kavli üzere kaplanun erkeginün bel kemügi 
yokdur. [10] Eger bel kemügi olsa idi bir fîli minâreye atmaga kâdir idi derler. Baʿzı 
hayvânları [11] ve develeri agaçlar üzerine atar, ammâ boynı kuvvetiyle atar. Eger 
kaplan bir kişiyi yaralasa [12] on dört gün ol yarayı fâreden saklamak gerekdür, zîrâ 
fâre gelüp [13] tebevvül etmege çalışur, bevl ederse ol yara müteʿaffin, sonra müşkül 
olur. Eger [14] kaplan hasta olsa Hayâtü’l-Hayevân kavli üzere fâreyi bulup yer, hoş 
[15] olur. Eger kaplan ödini ekşi tûrunc suyıyla ezüp behaka sürseler giderür. [16] Eger 
kaplanı buhûr eyleseler ʿakrebler kaçar. Aristatâlîs kavli üzere eger kanını [17] kele-
fe sürseler kuruyınca tursa zâʾil eder. Eger beynisin veyâ iligin zanbak [18] yagıyla 
ʿavrat götürse rahm derdlerin giderür. Ve yagınun tabîʿatı hâr u yâbisdür. [19] Felci 
olanlara tütsi eyleseler müfiddür, bundan eyü ʿilâc olmaz. Eger sırtlan yagından [20] 
bedenine sürinen kişi kaplan karşusına varsa kaplanun harekete mecâli olmaya. [21] 
Ve kaplanun ödi zehr-i kâtildür, mim bâbında mirâretü’n-nimr deyü zikr olındı. 
Ve kaplanun [22] kuyrugında bir taş bulınur, ana nerek derler, henüz nerek deyü 
zikr olınmışdur. [23] Eger kaplan başını bir yere gömekosalar çok fâre cemʿ ola. Eger 
ödini göze çekseler [24] Hayâtü’l-Hayevân kavli üzere göze hiddet verür ve nâzil 
olan suyına nefʿ verür. [25] Eger iç yagını eski cerâhatlere ursalar müfîddür. Eger 
etinden beş dirhem kadar yeseler yılan [491a] [1] ve efʿâ zehrinden elem çekmez. 
Eger bunun kazîbini bişürüp suyın içseler taktîr-i bevle [2] ve mesâneye nâfiʿdür. 
Ve derisinün üstinde bevâsîri olanlar otursa [3] nâfiʿdür. Ve derisini her kim götür-
se düşmene muhîb görine. Eger kaplanun karnı [4] toysa üç gün yatup yerinden 
kalkmaz, ammâ kalkup kendüni aç görür, [5] gâyet berk çagırur. Ve kaplanun agzı 
misk gibi kokar derler, o ecilden [6] sıçanlar kokusına meyl eder derler. Zîrâ bir ot 

2119 N. نمراى
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vardur zantî2124 derler, bu diyârda [7] bulınmaz, kaplan andan yiyüp kursagı misk 
olur derler. Ve sıçanlar dahı ol [8] otı ziyâde sever, ol otı yiyüp fârenün dahı necesi 
anunçün misk [9]olur. Gâhî fâre yuvalarında, yabânda çok bulurlar ve baʿzılar yılan-
larun yuvasında [10] dahı bulurlar derler. Yılanlar dahı bu otı severler derler. Bu ot 
bahârda biter, saʿter [11] nevʿidür derler. Eger kaplanun, eger fârenün, eger yılanun 
kursagında misk [12] bulınmaz, yuvasında bulınur derler.

Nemîskan: Burçakdur. Kâf  bâbında kersene [13] deyü zikr olınmışdur.

Nevâris: ʿAbbâs misvâkı derler bir otdur. Agacı uzun [14] ve ince budaklu olur, 
degirmice sarı çiçegi olur, eyü kokuluca olur. Rûmîler ʿÎsâ [15] misvâkı derler ve 
baʿzılar şeceretü’l-kudüs ve misvâkü’l-mesîh dahı derler. Katâd nevʿidendür. [16] 
Kaf  bâbında katâd deyü zikr olınmışdur.

Nûre: Kireçdür Türkî; cîr ʿ Arabî, Temîmî; [17] arîtestîs Fârisî; kils Fârisî; âhek Şîrâzî 
ve Isfahânî; kilşâ [18] Süryânî; estehden2125 Rûmî; ʿazvestî Rûmî; arîstis Yûnânî; sîzâ 
Süryânî; [19] kâliş merîvâ2126 Lâtîn; kâl İspânya; kâliş2127 Mâcar, Nemse; sîd ʿİbrî; 
âvûçîne [20] cümle Efrencî; azvûzstî Rûmî. Kirecün aʿlâsı mermerden yakdukları 
kireçdür ve taglarda [21] gün yüzi görmemiş toprak içinden çıkan taşdan dahı olur. 
Sögünmemiş [22] kirecün tabîʿatı ʿÎsâ kavli üzere dördünci derecede hâr u yâbisdür 
ve muhrikdür. Ve [23] sögünmüşi mülattıf  ve muhrik ve müsahhindür. Magsûli yaʿnî 
yunmışı bilâ-lezʿin müceffidür. [24] Lahm-ı zâʾidi yiyüp ıslâh eder ve âteş yanugına 
baʿzı yaglar ile muvâfıkdur. Eger [25] magsûline yaglar katsalar Takvîmü’l-Edviye 
kavli üzere münezzic olur yaʿnî her çıbanı [491b] [1] ve yarayı bişürür yaʿnî oldu-
rur demek olur. İhtiyârât kavli üzere magsûlinün [2] tabîʿatı muʿtedil ve yâbisdür. 
Her mevziʿden akan kana kosalar kanı tutar. Temîmî kavli [3]üzere magsûline zeyt 
ve iç yagı gibiler katsalar münezzic ve muhallil ve müleyyin olur [4] ve müdemmil 
olur, cerâhate ursalar etini bitürür ve kanını ve suyını keser. Ve âteşde [5] zifte karış-
durup diş delügine kosalar kurdını öldürür ve delügini [6] kapar ve taʿâm girmeden 
menʿ eder. Ve hammâmda kuru kireçden nûre terkîb edüp [7] urunurlar, meselâ 
on iki dirhem kurı sögünmemiş kireç ve iki dirhem dögilmiş zırnîh [8] ve nûre olup 
hamâmda sürünseler kılı yolar ammâ bedeni yakar. Evlâ budur ki bundan [9] sonra 
benefşe yagı ve gülâb ve ʿusfur tohmı ve pirinc unı ve gülâb ile yuyalar. Eger [10] ol 
mevziʿi yakmış ise mercimek unı ve gül suyı ve azacık sirke süreler. [11] Eger bundan 
hatâen içseler yaramazdur, kattâldur. ʿAlâmeti budur ki agzı kurıdur ve miʿdeyi [12] 
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yakar, agrılar peydâ olur, ʿusr-ı bevle ve sancu ve kanla istitlâk-ı batn dahı eder ve 
kirecün [13] ʿaynî yine bevlde bile çıkar ve aʿzâ sovuk olup bayılmak ve hafakân ʿârız 
olur. [14] Buna ʿilâc oldur ki issi suyıla ve yag ile ve tâze süd ile tekrâr kusdurup [15] 
gerü tâze süd ve bâdem yagı ve cüllâb ve yaglu tavuklar çorbası gibiler vereler [16] ve 
luʿâbât dahı vereler. Takvîm kavli üzere yaramaz çıbanlara nâfiʿdür, kişnîc suyıyla 
[17] dâʾü’s-saʿlebe ve başın çıbanlarına ve sigillere nâfiʿdür. Emcek agrısına ʿasel ile 
[18] yarım sâʿat tılâ eyleseler ve yakı dedükleri taʿâm imtilâsından olan agrıya [19] dahı 
karnı üzerine yaku olınsa defʿ eder. Ve talak üzerine dahı ʿasel ile ve tavuk [20] necesi 
ile yaku edeler. Ve Temîmî kavli üzere bir cüzʾ kireç ve bir cüzʾ isrinc yaʿnî sülügen 
[21] ve bir cüzʾ sâbûn ile halt olınsa hammâmdan sonra barası ve behakı ve alaca 
bedeni olanlar [22] ve cereb-i mütekarrih ki çıbanlu uyuzı olanlar veyâ derisi soyılup 
eti şöyle bâkî [23] turur bir ʿillet dahı vardur, anun gibilere sürüp buçuk sâʿatden 
sonra pâk [24] silüp ve eger kaymûliyâ dedükleri kil topragıyla karışdurup cümlesini 
sürseler [25] dahı muvâfıkdur, bedende ve elde olan lekeleri bir mikdâr ıslâh eder. 
Eger bu ʿillete mukaddem tenkıye [492a] [1] etseler dahı aʿlâdur.

Nûşâdır: Nişâdır derler Türkî; agş2128 ehl-i Yemen ve Hicâz, [2] Temîmî; şahâ 
Fârisî; nişâtir Fârisî; milhâ amînâkûn Süryânî; nişâdiriye Rûmî; [3] amonâkiyûs 
Yûnânî; ûkâr Yûnânî; selmînât Lâtîn. Nişâdırun maʿdenîsi [4] ve ʿamelîsi olur. İh-
tiyârât ve İbni Tilmîz kavli üzere aʿlâsı Horâsânî ve sâfî [5] billûr gibi olmakdur. 
Masnûʿ olan nişâdırı sanʿatı ile mürekkebâtda beyân ederüz. [6] Masnûʿ maʿdenin-
den yegdür. Gögercin çok oldugı yerlerden necesinden duhân [7] ederler, yukarıda 
olan hânenün sakfı ve baʿzı [kemer] vîrâne midür ev midür her ne ise [8] üstinde 
nişâdır olur, Mısır’da böyledür. Câlînûs kavli üzere üçünci [9] derecede hâr u yâbis-
dür, mülattıfdur, müzeyyildür ve gassâldur. Eger dilcik düşse [10] masîracık ile azacık 
bogaza üfürseler dilcik ve bogaz agrısına [11] nâfiʿdür. Eger su ile ezüp ev içine 
saçsalar yılanlar girmez. Ve yılan agzına [12] nişâdır tükürseler yılan bî-hod olur, 
baʿzılar helâk olur derler. Ve yılan [13] yuvalarına kosalar gayrı gelmez. Ve bogaza 
sülük yapışsa mâsûre ile azacık [14] üfüreler yâhûd suyla gargara gibice içeler, düşer. 
Eger yumurda yagıyla sevdâvî [15] uyuza hammâmda sürseler zâʾil eder [16] ve ten-
kıyeden sonra hammâmda gül yagıyla barasa sürseler giderür, husûsan [17] birkaç 
defʿa sürseler giderür. İbni Baytâr kavli üzere eger tûtiyâ ile katup [18] göze çekseler 
aklık ʿilletini giderür. Ve bogaza üfürseler hunnâka ve çene düşügine [19] fâʾide edüp 
muhkem ede. Takvîmü’l-Edviye kavli üzere eryâhdan ve istifrâgdan [20] ve harâ-
retden ʿârız olan ınçkıruga saʿter ile ve ʿasel ile karışdurup içseler [21] muvâfıkdur. 
Takvîm kavli üzere göz beyâzına ve nâsûrına ve uyuzına ve dilcik düşügine [22] ve 
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dil agırlıgına nâfiʿdür ve hâyalar uyuzına dahı münâsibdür. Eger hayvân ödi ile [23] 
sürseler kılları geç bitüre. Mikdâr-ı şerbeti yarım dirhemdür. Ziyâdesi bagırsaga 
[24] ve cigere zarar eder, illâ tâze süd ve gül yagı ıslâh eder. Baʿzılar sinirleri kurıdur 
[25] derler, illâ zanbak ve bâdem yagı ıslâh eder. Bunun bedeli kendü kadar şeb ve 
kendü kadar [492b] [1] bûre ve kendü kadar tuzdur. Baʿzılar kalye taşı bedeldür 
dediler.

Nevâ: Çekirdek demekdür [2] Türkî; este Fârisî; üstuhân Fârisî; feşnâtâ2129 Süryânî; 
gûgîn Rûmî; eeskâ2130 [3] Yûnânî; kûkûce Rûmî; pirûne cümle Efrencî. Cümle çe-
kirdegün tabîʿatı Takvîmü’l-Edviye ve [4] Fûles kavli üzere hâr u yâbisdür. Gayrı 
tabîʿatda olanları başka beyân edelüm. [5]

Nevâʾü’t-temr: Hurmâ çekirdegidür. Fârisîde üstuhân -ı hurmâ derler. Bunun 
dahı tabîʿatı [6] Râzî kavli üzere muharrak yaʿnî yanmışı üçünci derecede bârid ü 
yâbisdür. Hurmânun [7] yanmış çekirdeginün kabzı ve cilâsı vardur, fâsid yaralara 
ekseler onıldur. [8] Eger yakup andan yuyup göz kapaklarına çekseler kirpikleri 
bitürür ve bitmiş [9] kirpigi hıfz eder ve gözün kanlu cerâhatine dahı nâfiʿdür. Eger 
sünbül-i tîb karışdurup [10] göze çekseler dahı yegdür. Fûles kavli üzere dâʾü’s-saʿlebe 
ve dâʾü’l-hayyeye dahı [11] ekseler müfîddür ve mesâne taşını dahı çıkarur. İshak 
kavli üzere hurmânun [12] yanmış çekirdegini berâber yanmış yengeç ve berâber 
tîn-i ermenî ile içse bögrek [13] ve mesâne zahmetlerine gâyet nâfiʿdür. Huneyn kavli 
üzere hurmânun yanmış çekirdegini [14] sürmelere ve tûtiyâlara katalar, cümle göz 
emrâzına muvâfıkdur. Mikdâr-ı şerbeti iki [15] dirhemdür. Ziyâdesi baş agrıdur, illâ 
gül yagı ve kâfûr ıslâh eder.

Nevâʾü’l-ehlîlec-i kâbilî: [16] Helîlec-i kâbilî çekirdegidür. Fârisîde üstuhân-ı 
helîle-i kâbilî derler. Aʿlâsı [17] büyük olmakdur. Yûhannâ kavli üzere tabîʿatı ikinci 
derecede bârid ü yâbisdür. ʿUsr-ı bevle [18] nâfiʿdür. Erbiyâsûs kavli üzere bagırsaga 
kuvvet verür ve bevâsîre nâfiʿdür. [19] İshak kavli üzere bunı yakup ve dögüp berâbe-
ri yanmış kâgıd ve hîrî [20] ve hınzîr yagı katup ve kâgıd üstine merhem gibi edüp 
makʿada ursalar [21] bevâsîri giderür. İshak ve Rûfes kavli üzere ʿusrü’l-bevle gâyet 
nâfiʿdür. [22] Mikdâr-ı şerbeti bir miskâldür. Ziyâdesi talaka zarar eder, illâ uşne ve 
sünbülü’t-tîb ıslâh eder [23]

Nevâʾü’l-mişmiş ve’l-hûh ve mislihu zâlik: Zerdâlû ve şeftâlû gibilerün çe-
kirdegidür. Fârisi’de [24] dahı üstuhân-ı zerdâlû ve şeftâlû derler. İçindeki bâdem 
ile yakup dahı kül gibi [25] olmadın siyâh bir yaglu gibi şeyʾ olsa gerekdür, kaşlara 
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ve zülfe sürseler [493a] [1] siyâh ve berrâk eder ve kaşı gâyet güzel bitürür ve 
kılların saklar. Huneyn [2] kavli üzere bevâsîre gül yagıyla sürseler dahı müfîddür. 
Ve tag almasınun [3] ve alıcınun ve igde ve ʿ unnâbun çekirdeklerinin mahrûkı cümle 
dâʾü’s-saʿlebe ve bevâsîre [4] nâfiʿdür. Yakup zikr olındugı üzere ʿamele getüreler. Ve 
eger yakup ve suyla [5] yuyup sürmelere katsalar maʿkûldur.

Nevâh: Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli [6] üzere kumrînün bir nevʿidür. Kumrî, 
vereşân deyü zikr olınmışdur.

Nûh: Sarmaşıkdur. [7] Lâm bâbında leblâb deyü zikr olınmışdur.

Nûn: Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli [8] üzere Hazret-i Yûnus’ı (ʿaleyhi’s-selâm) 
yutan balıkdur.

Nahk: Su teresine [9] ve yabân teresine dahı derler. Cırcîrü’l-berrî ve cırcîrü’l-mâʾ 
deyü zikr olınmışdur.

Nehşel: [10] Yabân hevîcidür. Cim bâbında cezer-i berrî deyü zikr olınmışdur.

Nehmâ : Ayçiçegidür [11] Türkî; gün ʿâşıkı Türkî; şemskamer Türkî, İslâmbôl; ça-
nak çiçegi Türkî; [12] bûnyâ Farisî; cermâde2131 Süryânî; ilyôpûlûde Rûmî. Ayçiçegi 
iki nevʿ [13] olur. Bir nevʿi kadîmdür, yalınuz başında çanak kadar bir çiçek verür, sarı 
[14] olur. Ve bir nevʿinün dahı çiçegi beyâz olur, Bâbilî vilâyetinde olur, bu vilâyetler-
de [15] olmaz. Ammâ bu vilâyetlerde yigirmi yıl kadar vardur ki gün ʿâşıkı derler bir 
nevʿi [16] dahı zâhir olmışdur. Her yapragı arasında bir çiçek verür, ammâ başında 
olan [17] çiçekden küçük olur. Maʿrûfdur. Çiçegi nevʿan yaramaz kokmaz, güzelce 
râyihası vardur [18] ve tohmı ve çiçegi dibinden olmaz, çanagınun içinde olur, ʿaynî 
ile aspur tohmına benzer [19] ve kâmeti âdem boyınca olur ve yapragı toluca olur 
ve degirmi olur. Eger yapragın gülâb [20] ile başına ve alnına yapışdursalar sudâʿa 
nâfiʿdür. Tohmınun dahı yagın alurlar, [21] güzel yaglara katarlar, aspur tohmı gibi 
yaglu olur. Eger buhûr eyleseler zükâma fâʾide [22] ede. Temîmî kavli üzere eger issi 
şişlere zımâd olınsa tahlîl eder.

Nîde: [23] Mısır’da ederler bir taʿâmdur. Şeyh Dâvud vâfir tahsîl etmişdür. Gâliba 
hasîde dedükleri [24] undan eyledükleri taʿâmdur.

Nîtâflî: Minhâc kavli üzere hiddetsiz bir otdur. Akan [25] kana zımâd ile sürseler 
kanı tutar ve hanâzîre ve baʿzı bezlere ve dâhısa ve evcâʿ-ı mafâsıla [493b] [1] ve 
ʿırku’n-nisâya dahı zımâd eyleseler müfîddür. Ve şarâbla yapragın üç gün içseler 
sarʿa [2] nâfiʿdür. Ve kökinün ʿusâresin içseler öykene ve cigere ve yerakâna müfîd-
dür. Ammâ [3] bu emkinede müstaʿmel degildür.
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Nîrbâh: Tavukdan bişürürler bir taʿâmdur. Miʿde zaʿfına [4] ve sûʾü’l-hazma nâfiʿ-
dür. Sanʿatı mahallinden görile.

Nîl: Çivid otıdur Türkî. Üç nesneye [5] dahı ıtlâk olınur. Bunun yapragına ves-
me derler, saç ve sakal[ı] yuyar. Ve agacına [6] ʿızlem derler ve çividün kendüsine 
dahı derler. Nîl Türkî; çivit otıdur Türkî; [7] nîl Fârisî; nîliyye Fârisî; nîlec ʿArabî, 
ʿusâresine derler; nîlâ Süryânî; [8] şaʿîʿâ dîhâ2132 Süryânî; agrestâs2133 Rûmî; alsâtîn2134 
Yûnânî; îsâtîs Yunânî; [9] berâbkâ2135 Hindî; mutreye2136 Lâtîn; tîn-i ahdar ʿArabî; 
mûrsînâ Temîmî; indikûm Rûm ve Lâtîn; [10] isâtis ʿİbrî; lûlâkî Rûmî; isâtis Rûmî; 
isâtis sâtiva Lâtîn; uvît2137 [11] Mâcar, Nemse; pâstel İspânya; pâstel de lingô âzûk 
Fırânca; hıtır ʿArabî. Nîl çivid otıdur. [12] Nîlec bu otun ʿusâresidür ki çivit derler, 
boyacılar kullanurlar. Vesme yapragına [13] derler. Vav bâbında vesme deyü tahrîr 
olınur. Geldük bu mahalde maksûdumuz olan nîlec ve [14] nîl iki nevʿ olur, berrî ve 
bôstânî olur. Temîmî kavli üzere bôstânîsinün [15] yapragı lisânü’l-hamel yapragına 
benzer, ammâ berrî nevʿinün yapragı mârul yapragına benzer. Aʿlâsı [16] bôstânîsi 
ve çividi bôstânîsinden alınan ola. Çividün dahı üç ismi vardur, [17] her biri bir 
vilâyete mensûbdur. Bir nevʿine Lâhûrî derler, aʿlâsıdur. İkinci nevʿine Perçemî [18] 
derler, andan aşagadur. Üçünci nevʿine Çerkezî derler, gâyet kumlu olur, alçak-
dur. [19] Aʿlâsınun tabîʿatı Takvîmü’l-Edviye ve Rûfes kavli üzere ikinci derecede 
[20] hâr u yâbisdür. İhtiyârât kavli üzere bürûdeti vardur. Ve baʿzılar rutûbet [21] ile 
yübûset mâbeyninde muʿtedildür ve kâbızdur, akan kanları tutar. Temîmî kavli [22] 
üzere kuvvet-i evvelîsi ziyâde müceffifdür, kuvvet-i sâniyesi onıldıcıdur ve tahlîl 
[23] eder, kuvvet-i sâlisesi bedende hâdis olan berk yaraları onıldur. Eger yapragını 
[24] yaramaz ve habîs yenür yaralara ursalar hall eder, kan tükürenlere dahı nâfiʿ-
dür, [25] barası ve kelefi ve behakı zâʾil eder ve dâʾü’s-saʿlebe dahı müfîddür. Bunun 
menfaʿati budur ki [494a] [1] yaralara gâyet müfîddür ve bedenden batmış dikeni 
çıkarur ve oglancuklar öksürügüne [2] fâʾide eder. İstiskâya hıyârşenbe ile içüreler, 
İshak kavli üzere nâfiʿdür. Eger [3] ʿusâresin yaʿnî çividi sirke ile baş yaralarına ve 
köpügini nâr-ı fârisî [4] dedükleri atlâs kabarcıkları gibilere sürseler ıslâh ve hanâzîre 
dahı [5] sürseler İhtiyârât kavli üzere fâʾide eder. Eger âkile yarasın ʿasel ile [6] pâk 
edüp yudukdan sonra âkile üzerine çivid ekseler onıldur. Ve eger âdem necâseti 
[7] ile gece ile âkileye tılâ olınsa Temîmî kavli üzere ve tecribesi üzere onılda. İbni 
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Baytâr [8] kavli üzere eger çividün dört arpa agırını ezüp içseler veremleri ve kan [9] 
galebesin sâkin ede ve ʿaşkı giderür ve oglancıklar öksürügine ve gögüs çıbanlarına 
[10] ve zîku’n-nefese nefʿ verür, hayz kanını keser. Eger iki dirhemini gülbeşeker ile 
yeseler [11] yalınuzlıgı ve hafakânı giderür. Ammâ çivide yaru kadar mürdeseng ve 
azacık gül yagı [12] ve mûm ve fülfül katup ve âkile ʿilletini sinirlü yaprak suyıyla 
ve bal ile muhkem yudukdan [13] sonra bu devâyı üzerine ursalar onılda. Ve nîl 
otınun bir nevʿi dahı vardur, [14] berrîdür, anun dahı ʿameli bunun gibidür. Bu iki 
nevʿ dahı bedende şişler olsa ibtidâsında [15] arpa unıyla her kankı şiş olursa olsun 
muvâfıkdur. Çividün mikdâr-ı şerbeti [16] yarım miskâldür. Ziyâdesi havâssa keder 
verür, illâ nergis ve nesrîn koklamak ıslâh eder. [17] Takvîm kavli üzere talaka zarar 
eder, illâ kızıl sandal ve mukl-ı ezrak ıslâh eder. Bunun [18] bedeli kendü kadar arpa 
unı ve iki dânk mâmîsâdur.

Nîlec: Nîl ʿusâresidür ki [18] çivid derler. Henüz zikr olındı.

Nîlûfer: Nîlûfer çiçegi ve köki Türkî; nîlûfer Fârisî; lînûfîr [19] ʿArabî; zehretü’l-mâʾ 
ʿArabî; fâgar2138 Hindî; kevâkıl2139 ve kâtilü’n-nahl Temîmî; mâmâyûrnûl2140 Sür-
yânî, [20] kavl-i Temîmî; giryâdhâyâ2141 Süryânî; kürünbü’l-mâ Süryânî; nîmfâ 
Yûnânî; âgriyâ Yûnânî; [21] tefgâyâ Rûmî; tûfre Rûmî; nîmfâe2142 Rûmî ve Lâtîn; 
cilib2143 Mâcar, Nemse; iskûdenes2144 [22] İspânya; pilânk de âeh2145 İspânya ve Efren-
cî; dîddûn2146 Hindî; vakada2147 Süryânî; nîyûzufâre2148 [24] Lâtîn; fıstukü’l-mâʾ ehl-i 
tahkîk; rûh-ı serâtiyûn ehl-i tahkîk; fâresü’l-mâʾ muhaddisûn. [25] Baʿzılar nîlûfere 
habbü’l-ʿarûs dahı dediler, ammâ habbü’l-ʿarûs nîlûfer degildür. Nîlûferün [494b] 
[1] aʿlâsı âsmâncûnî olup su kenârında olmakdur. Su içinde olan katmer sarı [2] olur 
ve sâde beyâz olur. Aʿlâsı Bagdâdî ve andan sonra âsmâncûnî, andan sarı, [3] andan 
sonra beyâz olmakdur. Köki ak olanun çiçegi sarı ve köki kara olanun [4] çiçegi ak 
olur, dahı aʿlâsı âsmâncûnîdür. Tabîʿatı İhtiyârât kavli üzere [5] ikinci derecede bârid 
ü ratbdur. Ammâ bürûdeti rutûbetden ziyâdedür ve bürûdeti kezâlik [6] benefşeden 

2138 N. فاغر
2139 N. قواقل
2140 N. مامايورنول
2141 N. كريادحايا
2142 N. نيمغاه
2143 N. جلب
2144 N. اسقودنس
2145 N. پالنق د ااه 
2146 N. ديّدون
2147 N. وقد
2148 N. نييوزفاره
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dahı artıkdur. Baʿzılar bürûdetini üçünci derecede demişler. Eger kökini suyla [7] 
behaka sürseler giderür. Ve köki Takvîm kavli üzere ishâli katʿ ve zekere sürseler 
[8] bâhı ve ihtilâmı katʿ eder. Temîmî kavli üzere kökinün tabîʿatı evvel derecede 
bârid [9] u yâbisdür. Zahmetsiz kurudıcıdur. Eger kuru kökini şarâbla içseler yüregi 
tutar, [10] eski ishâli menʿ eder ve menîyi az eder ve ihtilâmı keser, bagırsak yara-
sına nâfiʿdür. [11] Eger kâbız topraklar ile içseler ʿavratlarun nezf  demini katʿ eder. 
Eger yaş [12] zift ile karışdurup dâʾü’s-saʿlebe sürseler nâfiʿdür. Takvîmü’l-Edviye ve 
Diskûrîdûs [13] kavli üzere nîlûfer sudâʿa ve şakîkaya ve hummâ-yı gıbba nâfiʿdür 
ve başdan ahlât-ı galîzeyi [14] tahlîl eder. Eger agızda tutsalar diş agrısın giderür. 
Fûles kavli üzere muhallil, [15] münakkîdür. Başda ʿârız olan buhârı tahlîl eder ve 
sevdâ ve balgamdan hâdis olanları [16] dahı giderür, zihne hiddet verür. Bukrât kavli 
üzere çiçegini koksalar sudâʿ-ı hârrı [17] giderür ve zımâd eyleseler şişleri tahlîl eder. 
Takvîm kavli üzere münevvimdür, seheri menʿ [18] eder. Ve suyı issi sudâʿı menʿ 
eder. Köki çıbanlara müfîddür, harâretin giderür. İbni Baytâr [19] kavli üzere eger 
nîlûferi içseler eski ishâle ve bagırsak çıbanlarına ve talak şişlerine [20] fâʾide eder. 
Ve eger dürtseler miʿde ve kavuk agrılarını giderür. Eger kökiyle tohmını şarâbla 
[21] içseler rahimden akan eski yaşlara fâʾide eder. Ve nîlûferün yagı dal bâbında 
dühnü’l- [22] nîlûfer deyü zikr olınmışdur. Ve yagı dahı sudâʿı teskîn eder, suyı, şarâbı 
dahı [23] böyledür. Gögsi yumşadur, öyken çıbanların kurudur, rûha kuvvet verür 
ve iltihâblu [24] isitmelere fâʾide eder, şarâbı dahı fâʾide eder. Benefşenün miʿdeye 
ziyânı vardur, [25] nîlûferün yokdur. Ve şarâbı öksürüge ve şevseye2149 dahı nâfiʿdür, 
dühni dahı böyledür. Nîlûfer [495a] [1] tabîʿatı telyîn eder, dühni dahı böyle. Safrâ 
harâretin sögündürüp, dühni dahı böyledür. [2] Temîmî kavli üzere hummâ-yı mut-
bıkaya nâfiʿdür ve sudâʿı sâkin edüp uyku getürür. [3] Tabîʿatı bâriddür, bürûdeti 
muʿtedildür. Ve yagı dahı benefşe yagından yegdür. Eger hasta uyumasa [4] oldugı 
ev içine âteşde bir çölmege nîlûfer çiçeginün eger kurusını ve eger yaşını [5] koyup 
ve sandalîn2150 ve gülâb ve su koyup dâʾim âteş yanında tursa sudâʿı [6] giderür, nev-
mi getürür ve gâhî dest-mâlin azacık [ol] suya bulaşdurup burnına [7] degdüreler 
Temîmî kavli üzere çiçek çıkaranlara dahı gâyet nâfiʿdür, eger şarâbı [8] eger çiçegi 
müfîddür, ammâ yagını çiçege degürmek eyü degildür, sonra eyüce oldugı vakit [9] 
degürseler olur. Ve tohmı dahı cümle bu fiʿlleri eder, husûsan rahimde eski yaşları 
[10] giderür, rahm marazına şarâbla vereler. Tohmı nezf-i demi keser. Nîlûferün 
cümlesi istiʿmâl olınur, [11] eger köki ve eger tohmı ve eger dalları ve eger çiçegi 
fi’l-cümle müfîddür. Nîlûfer çiçegi Temîmî kavli üzere [12] gece kapanup suya batar, 
gündüz açılup suya çıkar. Meger aru gelüp üzerine [13] konarsa gündüz kapanup 

2149 N. شوصيه ; H. شرسيه 
2150 N. صندلين
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aruyı derûnına alup suya batar. Ol ecilden [14] kâtilü’n-nahl derler, arı öldürici de-
mekdür. Mikdâr-ı şerbeti tohmı ve köki iki dirhemdür, çiçegi [15] üç dirhem, şarâbı 
on dirhemdür. Ziyâdesi Takvîmü’l-Edviye kavli üzere miʿdeye [16] muvâfık degildür, 
illâ gül maʿcûnı ve mastakî ıslâh eder. İhtiyârât kavli üzere ziyâdesi [17] mesâneye 
muzırdur, illâ nebât ıslâh eder. Bunun bedeli beyâz hatmîdür. Ve nîlûfer-i hindînün 
[18] köki rûha hükm eder. Nîlûfer kalb edviyelerindendür, husûsan zaʿferân ve dâr-
çînî ile [19] taʿdîl etmiş olalar. Takvîm kavli üzere ziyâde nîlûfer içmek bâhı katʿ eder, 
[20] illâ cezer mürebbâsı ıslâh eder. Ve bedeli benefşedür.

Nîmkâ: Nîlûferdür. Henüz zikr olındı. [21]

Nîsûk: Alucdur. Edrâz zikr olındı.
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H A R F Ü ’ L - VAV

Vâcid: Ehl-i Yemen [22] lügati üzere sarmaşıkdur. Leblâb deyü lâm bâbında zikr 
olındı.

Vâfyûs: Şekrek [23] derler. Cebleheng nevʿinün siyâhıdur. Türkçe cebel-i hindî der-
ler. Cebleheng tohmıdur. [24] Mukayyîʾdür yaʿnî kusdurur ammâ bunun mukayyîʾ-
lıgı yokdur. Fârisîde cebleheng-i siyâh derler, [25] Rûmî ve Lâtîn pesliyûm derler ve 
Mâcar pelîn der, İspânyôl zerʿâtûnâ2151 derler, Efrencîler [495b] [1] herpe apârsis2152 
derler. Cim bâbında ceblâheng deyü ve cebleheng deyü zikr olınmışdur. [2]

Vâk: Bir kuşdur. Bâb âhirinde vakvak deyü zikr olındı.

Vebrâ: Ak tavşandur. [3] Baʿzılar buna ata tavşanı derler. Ammâ Hayâtü’l-Hayevân 
sâhibi bu hayvân kediye benzer [4] ve helâldür der, bu hayvân evlerde olur der.

Veber: Kürkdür. Fe bâbında ferv deyü zikr olınmışdur. [5] Ve asıl sûfa dahı veber 
derler ki yün makûlesidür, zikr olınmışdur.

Veberü’l-erneb: [6] Tavşan yünidür. Fârisîde peşm-i hargûş derler ki aka, tur-
maya. Bunun [7] yanmışını sabr ve günlük otı ve yumurda akıyla uralar, akan kanı 
menʿ eder.

Veberü’l-likâh: [8] Deve tügidür. Fârisîde peşm-i şütür-sûhte derler. Eger yanmı-
şını buruna kosalar [9] burun kanını tutar.

Vec: Egir kökidür Türkî; yel otı Türkî; ʿûdü’l-vec ʿArabî; egir Fârisî; [10] penc-i vec 
Fârisî; vecâ Süryânî; akârûn Rûmî; akôrnîs Süryânî; akôrûn [11] Yûnânî; akôrûm 
Lâtîn ve İspânya; kalâmûrâ vermâtkû2153 ʿavâm ve Rûm ve cümle Efrencî. [12] Baʿzı 

2151 N. زرعاطونا
2152 N. هرپه اپارسس
2153 N. ورماتقو
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yerlerde ve Malâtiyye’de çok olur derler. Egir dedükleri kökün yapragı kamış ve 
sâʾir [13] saz gibi olur, çiçegi olmaz. Ammâ bir nevʿi dahı vardur, îrsâ dedükleri 
sûsen-i âsmâncûnîye [14] benzer ve çiçegi dahı benzer. Tasvîri iki nevʿinün dahı 2 
siyâh rakamlu musavver Lâtîn [15] kitâbında vardur. Egirün tabîʿatı Mesîh kavli 
üzere ikinci derecede hâr u yâbisdür. [16] Göl yerlerde ve sularda biter. Kuvveti 
dahı îrsâ yaʿnî gök sûsen kökine ve [17] zerâvend kökine yakındur. Tabîʿatı Takvîm 
kavli üzere üçüncide hâr u yâbisdür. İhtiyârât [18] kavli üzere ikinci derece evvelinde 
hâr u yâbisdür. Levni sâf  eder ve barasa ve behaka [19] ve nemeşe ve teşennüce ve 
yan ve gögüs agrısına ve sovuk cigere ve sancuya ve talak berkligine [20] ve kasık 
yarugına nâfiʿdür. Bevli ve hayzı idrâr eder, bâhı ziyâde eder, cânavar sokdugına [21] 
müfîddür, gözde olan aklık ʿilletini giderür ve zulmetini ıslâh eder. İshak kavli üzere 
[22] safrâya ve balgama dahı nefʿi vardur, yelleri tagıdur, sovuk cigere kuvvet verür. 
[23] Takvîmü’l-Edviye kavli üzere ihtinâk-ı rahme ve Diskûrîdûs kavli üzere bedenün 
[24] esfelinde hâdis olan ʿilele ve bagırsak tolaşmasına ve göbek yapışmasına [25] ve 
dâʾü’s-saʿlebe ve dâʾü’l-hayyeye nâfiʿdür. Eger tohumları ile kurs edüp sikencübîn 
ile içseler bu [496a] [1] zikr olınan ʿilletlere ve dahı bagırsak ve talak ve ciger şiş-
lerine gâyet nâfiʿdür. [2] Câlînûs kavli üzere ʿasel ile eski baş agrısına nâfiʿdür. Fûles 
kavli [3] üzere miʿdeyi tenkıye eder, balgamı ve sevdâyı ishâl eder ve göze su inmegi 
menʿ [4] eder. Takvîm kavli üzere lakveye ve sarʿa ve nisyâna ve teşennüce ve dil 
agırlıgına ve cümle [5] sovuk sinir emrâzına nâfiʿdür. Ve zihni zekî eder ve zekeri 
kavî eder ve göz beyâzına [6] dahı nâfiʿdür, rakîkin giderür. Talaka ve cigere, eger 
yiyüp ve yaku dahı ederlerse [7] muvâfıkdur. Ve yaş çıbanların ve yaraların kurudur 
ve arka agrılarına ve kûlunc ki [8] bagırsak yelleridür, cümleye müfîddür ve âkile 
ʿilletine dahı nâfiʿdür. Ve maʿcûnı ki berâberi râziyâne [9] tohmı ve berâber zencebîl 
dögüp ʿasel ile maʿcûn edeler ve ana vec maʿcûnı derler, [10] kış günlerinde yemek 
makûldür. Yaz günlerinde gâyet issidür, mahrûrîye [11] muvâfık degildür. Ve eger 
pişmiş suyını dahı içseler cümle bu zikr olınan ʿilletlere dahı [12] münâsibdür. Ve 
ʿavratlar suyına otursalar İbni Baytâr kavli üzere rahimleri [13] zahmetlerin ıslâh 
ede. Eger suyın içseler sovukdan olan ishâle ve mafsallar [14] yaşlıgına fâʾide ede, 
benzi ve hüsni güzellendüre. Ve agızda tutsalar diş [15] agrısına ve dil agırlıgına 
nefʿ verür. Ve suyını göze çekseler bâlâda zikr olınan [16] ʿilletlerine münâsibdür. Ve 
suyın içseler kasık yarıldugına gâyet nâfiʿdür. [17] Ve meflûclara ve uyuşmışlara suyı 
dahı nâfiʿdür. Bunun bedeli İbni Baytâr kavli [18] üzere kemmûn ve üçde biri kadar 
zerâvenddür. Mikdâr-ı şerbeti kökinün bir dirhemdür, [19] suyınun beş dirhemdür. 
Ziyâdesi Takvîmü’l-Edviye kavli üzere dimâg sinirlerine [20] zarar eder, illâ batbât 
ıslâh eder. Ve bedeli kustdur. İhtiyârât kavli üzere başa [21] ziyân eder, illâ râziyâne 
tohmı ıslâh eder. Diskûrîdûs kavli üzere [22] yelleri tagıtmakda ve cigere kuvvet ver-
mekde bedeli kendü [kadar] kemmûn ve iki kendü kadar rîvend-i [23] çînîdür. İshak 
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bin ʿİmrân kavli üzere bedeli kendü kadar ve rubʿ kendü kadar ʿûd-ı [24] karanfildür 
ki karanfil kökine derler.

Vahşîrak: Horâsânî derler bir otdur. Horâsânî yavşanıdur. [25] Afsentîn-i rûmîye 
benzer. ʿArabda haşîşetü’l-horâsâniyye derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. [496b] [1] 
Eger bundan bir miskâl içseler kurtlar ve sogulcanlar ve namâz-bûrı çıkarur. Hı 
bâbında [2] bu ot tafsîl olınmışdur.

Vedaʿ: Burma sadefe derler ve sadeflerün birkaç nevʿine [3] derler ve it boncugı ve 
ilan başı ve katır boncugı dedükleri küçük mühreciklere [4] dahı derler. Burma sade-
fün ve küçük mührenün ve büyük mührenün tabîʿatı birdür. [5] Mührelerden mâʿa-
dâsını şenc deyü şın bâbında ve halezûn ki sümüklü böcekdür, [6] hâ bâbında zikr 
olınmışdur ve sad babında dahı sadef  beyân oldukda her birisi [7] ʿale’l-icmâl beyân 
olındı. Şimdi maksûd olan küçük mührelerdür ve kâgıd [8] mühresidür. Meselâ ve-
daʿ ʿArabî; it boncugı Türkî; katır boncugı Türkî; ilan başı [9] Türkî; sepîd-mühre 
Fârisî; gûş-ı mâhî Şîrâzî; keçek Fârisî; vedaʿâ [10] Süryânî; mevâkis Rûmî; halezûn 
ʿİbri. Bu böceklerün içlerinün hâssiyyetleri [11] ve kabuklarınun menfaʿatleri sadef 
deyü sad bâbında zikr olınmışdur. Ammâ Câlînûs [12] ve Takvîmü’l-Edviye kavli 
üzere kabuklarınun tabîʿatı bârid ü yâbisdür. Erbiyâsûs [13] kavli üzere cezzâbdur, 
dikeni ve kemügi çıkarur, dögilmişi sigilleri giderür. Râzî [14] kavli üzere eger ʿavrat 
bunı buhûr eylese ihtinâk-ı rahmi açar ve meşîmeyi çıkarur. Eger [15] sirke ile içseler 
talakı arıdur. Mesîh kavli üzere eger yakup dişleri ovsalar [16] mücellâ eder ve yara-
lara ekseler kurıdur, onıldur. Ve yanmışı göze ve göz yaralarına [17] ve göz kapagı 
huşûnetine nâfiʿdür ve âteş yanugına dahı müfîddür. Ve eger ibrişîme sürüp [18] et 
benlerine ve sigillere ol ibrişîmi baglasalar, birkaç gün denişdürseler giderür. [19] Ve 
sürme eyledüklerinde yakup ve dögüp harîrden geçürmek gerekdür. Ve bunlarun 
[20] etleri katıdur, geç hazm olur, meger üzerine şarâb veyâ müselles içeler ve hazm 
[21] oldukda çok gıdâ verür. İbni Baytâr kavli üzere içi yumşadur ve etini dögüp [22] 
süst endâmlara ursalar muhkem eder. Ve külini ak şarâbla içseler bagırsak çıban-
larına [23] fâʾide eder. Bunlarun cümlesi cigere zaʿf  verür, illâ selîhe ve rîvend-i çînî 
ıslâh eder. [24] Ve bu böcekler deryânun oldugı takdîrce içleri mukavvîdür.

Vedaʿü’ş-şevketü’l-bahrî: Kara [25] dikendür Türkî; deniz kirpisi Türkî; kunfu-
zü’l-bahrî ʿArabî; harşefü’l-bahrî ʿArabî; vedaʿü’l-müşvikü’l-esved [497a] [1] ʿAra-
bî; ahînûs Rûmî; akînûs mârînûs Lâtîn ve Efrencî; erîzô de mârî [2] İspânya; kipôd 
yâmînî ʿİbrî. Eger bunun dikenlerini gâyet dögüp ʿasel ile [3] açılacak çıbanlara 
ursalar tez açup akıdur. Ve yakup külini göze sürme eyleseler [4] göz agrısı sonında 
olan aklık ʿilletlerine nâfiʿdür. Üç nevʿ olur. Üçinün dahı [5] tabîʿatı ve tuʿmı birdür. 
Lâkin bir nevʿi küçük ve dikensiz olur, yehûd kara dikeni olur. [6] Ve bunlarun aʿlâsı 
büyük nevʿidür, içinde kızıl yumurdaları olur. Tâze balık yumurdası [7] tuʿmındadur, 
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çig yerler. Gâyet mukavvîdür ve şarâb içenlere gâyet mukavvîdür ve [8] muvâfıkdur. 
Ve içinün cümlesi ve suyı şarâba ve humâra, husûsan humâra nâfiʿdür. Ve tabʿı [9] 
müleyyin ve mülâyim eder. Ve dikeni âdemün bedenine ve eline ve ayagına batsa 
zeytûn yagı [10] sürüp ertesi igne ile çıkaralar, zîrâ dikenleri gâyet gevrek olup [11] her 
ne yere batsa kırılup kalur. Ve bu cânavar deryâda otlakdan gayrı nesne yemez. [12]

Vadh: Yaş zûfâdur. Zûfâ-yı ratb deyü ze bâbında zikr olındı.

Vereşân: [13] Kumrîdür. Fârisîde murg-ı ilahî derler ve künyeti ebû zikr ve ebû 
talha ve ebû’l-ahdar ve ebû’n-nâyihedür. [14] Süryânîler verşânâ derler ve Rûmîler 
raka ûhtûse2154 derler ve cümle Efrencîler tûrtûde [15] derler ve tûrtûlenî dahı derler. 
Tabîʿatı Râzî kavli üzere gögercinden aşagadur. Eger erkek [16] kumrî ölse dişisi 
gayrı kumrî ile çift olmaz. Eger üveyik ile kumrî bir yerde [17] ve bir mekânda olsa 
kumrî yumurdasını üveyikün altına verür ve üveyik dahı yumurdasını [18] kumrînün 
altına verür. Sebebi budur ki birinün harâreti ziyâde ve birinün azdur. Kumrînün 
[19] yumurdası üveyik mizâcına muvâfıkdur, yumurdasını tez çıkarur. Ve üveyik yu-
murdası [20] kumrînün mizâcına muvâfıkdur. Allâh sübhâne ve teʿâlâ celle şânehu 
kumrîler ve üveyikler bile mizâc [21] bilürler, ʿacebdür ve yine bu dahı ʿacebdür 
ki baʿzı hayvân gibi kişiler vardur, ne mizâc ve ne tabîʿat [22] bilürler, buldukların 
yerler ve içerler. Ve kumrî kuşlarun müʾezzînidür, zamândan, vakitden haber verür 
[23] derler. Ve belki minâre gibi müntehâ servi üzerinde yatar, vakti haber verür 
derler ve insâna dahı [24] haber verür derler. Meselâ evvel zamanun mülûkı kumrîyi 
besleyüp ve kumrîyi her-bâr karşusında [25] tutar idi. Ve taʿâm zamânında ve sâʾir 
hademe gibi karşusında hâzır oldugın ister idi ki [497b] [1] meger bir taʿâma zehr 
katsalar kumrînün gözlerinden yaş revâne olmak kumrînün [2] hâssasından imiş. 
Bir gün [bir] melik işbu kumrî sâhibi melikün çâşnigîr [3] başısına haber gönderüp 
bana hüdâvendini zehirlersen sana vâfir mâl ve memleket [4] vereyim ve ol diyara 
seni hâkim nasb edeyim der. Çâşnigîr başı dahı kumrînün ahvâlinden [5] haber 
verür. Tekrâr ol melik haber gönderüp bir beş on akçelık kuş pâresinün [6] ne vü-
cûdı olsa gerek, hudâvendinün taʿâmına zehr idhâl eyledügün gün kumrînün [7] 
başın kopar, öldi kıyâs ederler deyü igvâ edüp çâşnigîr başı dahı [8] bu hidmete bel 
baglayup efendisinün ol ıslâh olınmış taʿâmına zehr katup [9] çın seher kumrînün 
başın koparmaga çaşnigîr başı kumrînün kafesi yanına [10] vardugı gibi melikün 
hazînedârı başısı râst gelür. Çâşnigîr başı kumrî [11] kafesi yanında ne işlersün der. Ol 
dahı kumrîye taru getürdüm der, varup kumrînün [12] başını koparur. Ol gün taʿâm 
zamânında melik taʿâma çıkar, görür ehl-i dîvân [13] cümlesi hâzır ve müheyyâ. Ge-
lüp oturdugı gibi kumrîya bakup kumrî görünmez. Kumrî nice [14] öldi deyü sûʾâl 
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eder, bu gece sansar varup başın koparmış derler. [15] Görür ki kafes bütün turur, hây 
benüm taʿâmıma zehr kodılar der. Ehl-i dîvân ayag [16] üzerine kalkup tecessüs eder. 
Hazîne başı der ki çâşnigîr başı karanulıkda [17] kafes yanında gördüm deyüp haber 
verür. Nedür aslı deyü çâşnigîr başıya melik [18] sûʾâl eder. Çâşnigîr başı dahı kumrîye 
yem versem gerek idi, ölmiş buldum. [19] Çâşnigîr başıyı kayd u bend ederler, koynın-
da zehrün bakıyyesin ve kendüye gelen nâmeyi [20] bulurlar. Çâşnigîr başıyı katl edüp 
melik vâfir mâl sadaka eder ve mîrîden kumrîlara [21] tarı taʿyîn eder. Ol zamândan 
berü kumrîlara kîl-i sultândan yem taʿyîn olmak [22] ʿâdet ve kânûn kalur.

Vartûrî: Yûnâniyye ile setâcînus derler bir otdur. [23] İbni Baytâr kavli üzere sin 
bâbında setâcînus deyü zikr olınmışdur. [24]

Vercâ: İsm-i Berberîdür. İbni Baytâr kavli üzere kermetü’l-beyzâ ve fâşerâdur. Fe 
bâbında [25] ve kefde zikr olınmışdur.

Verel: Büyük kelerdür Türkî; verel-i mânend-i sûsmâr Fârisî; mâysʿarî2155 [498a] 
[1] Süryânî; halûsefden2156 Rûmî; kûdûsen Yûnânî; semyâmîzî Rûmî; lâsertâ [2] 
Lâtîn; hîdeş2157 Mâcar, Nemse; lâgârta İspânya; anâkâ2158 ʿİbrî; sepâ Lâtin. [3] Bu 
cins kelerün başı küçük ve kuyrugı uzun olur ve derler ki iki çatal gibi görinür [4] ve 
ellerinün pençeleri açık olur. Sâmm-ı ebras kelerine ve gayrı kelerlere benzemez. 
Hûzî[5] kavli üzere etinün tabîʿatı gâyet hâr u yâbisdür. İbni Mâseveyh kavli üzere 
[6] bu nevʿ kelerün necesi kelefe ve nemeşe nâfiʿdür. Ve İhtiyârât kavli üzere ve 
karniyye olan [7] beyâz ʿilletini dahı giderür. Eger yagını ve etini yeseler bedeni 
semürdir, husûsan ʿavratlar yiyeler. [8] Diskûrîdûs kavli üzere eti, dikeni ve kılçıgı 
ve demreni çıkarur. Ve necesi demregüye [9] ve behaka ve barasa ve kelefe ve yara 
ve çıbanlar eserine hammâmdan sonra birkaç defʿa sürseler nâfiʿdür, [10] cilâ verür. 
Takvîmü’l-Edviye ve İhtiyârât kavli üzere eger iç yagını zekere sürseler ve [11] ziyâde 
ursalar büyük ve muhkem ede. Ve necesi dâʾü’s-saʿlebi giderüp kılların bitürür. 
Eger [12] kanı ve yagı ile etini müherrâ bişürüp baş çıbanlarına ursalar müfîddür. 
Eger yabânî kelerün [13] dahı böyle eyleseler yine bu ʿameli eder. Yabânî kelerün 
dahı tasvîri 132 siyâh rakamlu [14] musavver kitâbda vardur. Bunun mikdâr-ı şerbeti 
dört dirhemdür. Ziyâdesi dimâg [15] rutûbâtını kurıdur, illâ sovuk ve hoş kokulu 
yaglar ıslâh eder. Bunun bedeli [16] sakankûrdur dediler.

Verel-i mâhî: Sakankûrdur. Elif  bâbında iskankûr ve sin [17] bâbında sakankûr 
deyü zikr olınmışdur.

2155 N. مايص عرى
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Vers: Yemen zaʿferânı derler ve hasal dahı derler. [18] Fars’da hasal ve vers derler, 
Süryânîler versâ derler, Rûmîler sûfînûs [19] derler ve Yûnânîler dahı vers derler. 
Yemen’de olur, gayrıda olmaz. Ammâ İshak ve İbni Baytâr [20] kavli üzere Habeşî 
ve Hindî nevʿi dahı olur derler. Ve’l-hâsıl vers kırmızı zaʿferâna [21] benzer ve kızıl 
bâbûne çiçegi gibi olur ve yemişi dahı olur. Bir yıl ekseler on beş [22] yigirmi yıl 
turur. Baʿzılar bunun otı susama ve çiçegi aspur çiçegine benzer derler, [23] hattâ 
aspurdan boyadukları gibi bundan dahı esbâb boyarlar derler. Ve erkek âdemler 
[24] mukavvîdür deyü boyanmış ton ve gömlegini ʿavratlar gibi giyerler derler ve 
râyihası güzeldür [25] derler. Mâsercûye kavli üzere tabîʿatı ikinci derecede hâr u 
yâbisdür. Yûhannâ kavli [498b] [1] üzere miʿdeyi tenkıye edüp pâk eder. Ve ciger 
agrılarına bir dirhemin on iki dirhem [2] sikencübîn ile birkaç defʿa içeler. Mesîh 
kavli üzere bişürüp behaka ve kelefe ve giciyige [3] latûh eyleseler müfîddür. Ve 
eger içseler taşları kırar ve sovuk mesâne ve bögrek agrılarına [4] nâfiʿdür. İhtiyârât 
kavli üzere bögrek ve mesâneye ve talaka dahı nâfiʿdür. Ve râyihası [5] eger esbâba 
dokınsa ve eger koklasalar mukavvî-yi bâhdur. Mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. [6] 
Ziyâdesi Takvîmü’l-Edviye kavli üzere gögse ve öykene zarar eder, illâ samg-ı ʿa-
rabî ve kesîrâ [7] ıslâh eder. İhtiyârât kavli üzere ʿasel ıslâh eder. Takvîm kavli üzere 
kavrılmışını [8] sürme eyleseler gaseyâna nâfiʿdür. Ve bedeli kanbildür.

Verd: Güldür Türkî; cüll ʿArabî; gül Fârisî; [9] verdâ Süryânî; rôzî Rûmî; tıriyân-
dôfîlô Rûmî; inîsyus Yûnânî; rôzâ [10] ve vend Temîmî, Yûnânî; nâtîs erîzâ Temîmî; 
fâsâlîsâ Temîmî; havcem Fârisî; vesîr [11] Fârisî; beyâz güldür İhtiyârât; rôz Lâtîn; 
rôzân Mâcar, Nemse; rôzâ İspânya; [12] rôze Fırânca; vered ʿİbrî; hod-gül Fârisî ve 
Isfahânî. Her zehre ve her nevre yaʿnî her nesnenün [13] çiçegine dahı gül derler. Ve 
kızıl ve ak ve sarı güle dahı yine gül derler. Ve evvel bahârda açılan [14] güle gül-i 
Muhammedî derler zîrâ Hazret-i Resûlullâh teʿâlâ ʿaleyhi ve sellem ʿarakından 
hâsıl olmışdur [15] derler. Aʿlâsı gül-i evvel dedükleri ibtidâ açılan gül olmakdur 
[ki gül-i] Muhammedî derler ve Fârisî olmakdur. [16] Takvîmü’l-Edviye kavli üzere 
tabîʿatı mürekkebdür ammâ bürûdete ve yübûsete mâʾildür. Mesîh [17] kavli üzere 
evvel derecede bârid ve ikinci derece evvelinde yâbisdür. Ve baʿzılar yübûseti [18] 
üçüncide demişler ammâ baʿîddür. İllâ gılaz ve letâfetde mutavassıtdur. Ve tabîʿatı 
mürekkeb oldugı [19] içün tecfîfi ve kabzı vardur, illâ tecfîfi kabzından kavîdür. Ve 
tarâveti dahı vardur ammâ [20] tarâveti zâtındadur, serîʿdür. Ammâ insânun tarâ-
veti gülden serîʿdür. Bir güli beş sâʿat [21] koklasalar ancak pejmürde olur ammâ 
derdmend insânun gül yüzine karşu azar edüp taʿn- [22] âmîz bir kelâm söyleseler 
fi’l-hâl mütegayyir olur. Ve’l-hâsıl gülün hâssiyetinün kuvvet-i [23] evvelîsi, miʿde-
ye ve cigere ve issi gögse fâʾide verür. Kuvvet-i sâniyesi, koksalar süddeyi ve [24] 
dimâgı açar. Kuvvet-i sâlisesi, kokusı rûh ve kalbe ferâh verür ve sefâ ve nevʿan 
bî-hûdlık verür, [25] her koklayan kişi lâ-büdd gözlerini sefâsından yumar derler. Ol 
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ecilden gülün [499a] [1] kokusına bûy-ı nâz demişler ve ʿanberün kokusına dahı 
nâz-bûy derler demişler. Ve sâʾir [2] hâssiyyetlerinden budur ki mukavvî-yi aʿzâ-yı 
bâtına ve lisse ve esnândur ve hammâmda sürinmek [3] muslih-i ʿarak-ı bedendür. 
Eger gül yiyüp ve sigillere dahı sürseler taşradan ve içerüden [4] sigilleri giderür. 
Ve eger dögüp ve ʿabîr gibi edüp koltuk ve but aralarına sürseler [5] kızmış yerlerin 
ve çirkin râyihaların giderür. Ve derin yaralar içinde olan eti [6] bitürür ve sudâʿı 
sâkin eder. Kurusın sahk edüp demren ve kılçık batmış [7] yerlere ursalar çıkara. 
Ve gül yapragınun altında olan tügmecik ki yaşılcadur, [8] içinde penbeli nesnecik 
vardur, ol tügmecigi dögüp içseler kabz eder [9] ve kan tükürenleri menʿ ede. Ve 
gül miʿde ve ciger süddesine ve harâretine dahı muvâfıkdur. [10] Ve ʿasel ile gargara 
eyleseler bogaza ve gögse dahı nâfiʿdür, yagı dahı böyledür hattâ yagı [11] makʿad 
agrısına ve bevâsîre tılâ olınsa gâyet münâsibdür. Ve gül tabhını hukne eyleseler 
[12] bagırsak yaralarına müfîddür. Tâzesi müshildür, husûsan gül-i mükerrer edeler. 
On beş [13] dirhemi on meclis ishâl eder ve üç dört dirhemi rubʿ isitmelerine fâʾide 
verür [14] ammâ kurusı müshil degildür. Kurusından şarâb ederlerse issi günlerde 
ve [15] issi yollarda gidecek kişilere gâyet nâfiʿdür. Ve tâzesinün şarâbı dahı [16] terkîb 
ile yaʿnî kâbız nesne katmagla müshil olmaz, çok nefʿi vardur, şarâblarda [17] nefʿi 
zikr olınmışdur. Eger kurusını ʿasel ile bişürüp miʿde üzerine ursalar miʿde [18] yara-
sına İhtiyârât kavli üzere gâyet nâfiʿdür. Ve agızda tutsalar kulaʿı zâʾil eder, [19] eger 
mercimek ve kâfûr ile tutarlarsa dahı yegdür. Tâze gül kokmak issi sudâʿı sâkin 
[20] eder ve dimâga ve kalbe kuvvet verür ammâ baʿzı mizâca zükâm getürür, ol 
zamânda kâfûr koklayalar, [21] ıslâh eder. Eger gül yapragı üstinde yatsalar şehvet-i 
bâhı katʿ eder. Baʿzılar bir gece [22] geçdükden sonra katʿ eder dediler. Ve gülün 
mazarratını habbü’z-zelem ki habbü’l-ʿazîz ve habbü’l-lezîz [23] derler, ol defʿ eder. 
Ve Şeyhü’r-reʾîs kavli üzere bunun tabîʿatınun cevheri bürûdet [24] ve harâretden 
mürekkebdür, mersîn dahı böyledür der. Bürûdeti ikinci derecede ve harâreti evvel 
derecede [25] der ve lîneti ve yübûseti dahı vardur ve ʿ ıtrı mülâyim ve cevheri rûhdur. 
Eger gaşye ve eger issi [499b] [1] hafakâna anunçün nâfiʿdür, ammâ suyından az az 
tecerruʿ etmek gerekdür. Câlînûs ve [2] Takvîmü’l-Edviye kavli üzere yanmış safrâ 
hareketine nâfiʿdür, bedeni kavî eder ve ahlât-ı merâriyyeden [3] bagırsakları pâk 
eder ve bedenden ve gözden sarulık ʿilletini giderür. Rûfes kavli üzere[4] demevî 
ve safrâvî hummâlara gâyet muvâfıkdur. Erbiyâsûs kavli üzere isfîdâc [5] ve yagıla 
karışdurup hıkke ve büsûr üzerine tılâ eyleseler müfîddür. Takvîm kavli [6]üzere issi 
zükâma buhûr edeler ve suyı ve yagı dahı bu ʿameldedür ve humârı sâkin eder. [7] 
İbni Baytâr kavli üzere güli bişürüp göz kapagına ursalar kalınlıgı gidere ve bayıl-
mış [8] kişiler suyını içseler gönli yerine gele. Ve maʿcûnı miʿdeyi kavî eder, sovuk 
mizâclulara [9] ʿasel ile tılâ edeler, balgamî yaramaz ahlât çıkara ve yaşlıgını ıslâh 
eder. Eger maʿcûnın yiyüp [10] üzerine hindibâ suyın taktîr olmışından içseler miʿde 
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ve cigeri tâze eder ve humâr elemini [11] giderür. Miʿde agrısına ve ishâle ve bagır-
sak çıbanlarına maʿcûnı ve dühni ve suyı [12] dahı fâʾide eder ve taşradan dahı tılâ 
olınsa nâfiʿdür. Ammâ ishâli ziyâde ise [13] her gün vermeyeler, zîrâ müleyyindür. 
Eger kızıl gülden iki yüz kırk dirhemini dögüp üç [14] bin dirhem şîre koyup andan 
süzüp istiʿmâl eyleseler bu ʿamellere [15] katı yegdür. Ve eger tâzesin ve eger kurusın 
bişürüp göze ursalar agrısın [16] giderür, husûsan bûy habbesi katmış olalar, katı 
münâsibdür. Ve kurusın sahk edüp [17] çıbanlar, husûsan baş çıbanlarına ursalar 
gâyet fâʾide eder. Eger bir suda sekiz [18] yâhûd on defʿa su ılıcak iken güli ısladup 
sıkalar ve ol gülün suyını âteşde [19] kıvâm verüp fâsid olmasun deyü azacık şeker 
katup saklaya, gül-i mükerrer [20] olur. Müshil şerbetdür ve müshil şerbetlere elbette 
girmek yegdür ve safrâvî isitmelere [21] nâfiʿdür ve iç aʿzâlarını kavî eder ve kabzı 
olan kimesne her-bâr su taleb eyledükce bundan [22] su ile şerbet gibi verseler iʿti-
dâlle lînet verür, kabz olmaga komaz. Eger kabzı [23] ziyâde ise, eger tâze âdem ise 
yarım dirhem râvend-i çînî katalar. İhtiyârlara râvend [24] komayup sinâ-yı mekkî 
koyalar. Ve gül mazarratını bâdem yagı ve şekerlü kepek herîsesi [25] ıslâh eder. Eger 
dimâga zararından havf  olınursa merzencûş ıslâh eder. Bunun mâyıs [500a] [1] 
güline bahâr gülinden gül suyı katmak ile bedel olur, bulınmazsa nîlûfer bedeldür. 
Maʿcûnlara [2] benefşe maʿcûnı dahı bedeldür.

Verd-i mükerrer: Gül-i mükerrer derler. Müshil bir hekîm şerbetidür [3] Kef 
bâbında gül-i mükerrer deyü zikr olınmışdur.

Verd-i ebyaz: Katmer olan güle gül-i şeftâlû [4] derler. Ortası kızıl şekl ola. Ortası 
kızıl şekl olmayana gül-i nâzik derler. [5] Menfaʿati kızıl güllerden aşagadur. Ve 
sudâʿa gâyet nâfiʿdür. Ve bir nevʿi dahı vardur, [6] agûstôsda açılur, verd-i kesîrü’l-ik-
mâʿ derler. İssi günlerde açılmagla çok nefʿi yokdur [7] Ve bir nevʿi dahı vardur gül-i 
nesrîn derler. Nun bâbında nesrîn deyü zikr olınmışdur. [8]

Verd-i asfer: Sarı gül ve gül-i zerd ve gül-i hod-rû dahı derler. Sarı güldür. Sâdesi 
[9] ve katmeri dahı olur. Eger kurudup kurusın gül suyıyla ısladup suyın içüp [10] ve 
yapragın yaku eyleseler sudâʿı giderür. Eger agacınun yapragını açılacak çıbanlara 
dögüp [11] ʿasel ile ursalar çıbanları aça ve kurudup zükâm içün buhûr eyleseler 
zükâmı [12] aça.

Verdü’l-hımâr: Eşek gülidür. Ve baʿzılar hatmî nevʿidür derler. İbni Baytâr kavli 
üzere [13] baʿzılar ʿaynü’l-bakar derler. İçi kızıl, taşrası sarı olur. Eger yagıla başa [14] 
dürtseler alavlarını sâkin eder ve suyın dahı başa dürtseler issiden olan [15] sudâʿı 
giderür.

Verd-i müntin: Yaramaz kokar güldür. Fârisîde gül-i bed-bû derler. Elif  bâbında 
[16] ankûn deyü zikr olınmışdur.
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Verdü’s-siyâc: ʿAyın bâbında ʿulleykü’l-kelb deyü zikr [17] olınmışdur.

Verdü’l-ütrüc: Agaç kavunı agacınun yapragıdur. Limôn yapragı gibidür Türkî; 
[18] berg-i turunc Fârisî; kalyâ de utrûgâ Süryânî; fîlô hayâklâ2159 Rûmî; ketrû fîlô2160 
Rûmî; [19] fôlî yâtâr sîkâ Yûnânî; fîlô demzîgâ mâlâ Lâtîn; fîlôz desizdâs2161 İspânya 
[20] ve cümle Efrencî; utrûg ʿİbrî. Diskûrîdûs kavli üzere hâr u yâbisdür. Limônun 
[21] dahı böyledür. Ammâ tûruncun hiddeti ve harâreti bir derece ziyâdedür. Mâ-
sercûye kavli [22] tahlîl ve tecfîfi vardur. Ve ʿusâresini içseler miʿdenün sovuklıgına ve 
rutûbetine [23] nâfiʿdür. Ve agızda çigneseler kokusın ve sogan ve sarmısak kokula-
rını gidere. [24] Takvîmü’l-Edviye kavli üzere ve İshak kavli üzere ʿusâresini şeker ile 
birkaç [25] defʿa içseler yelmeşik balgamdan olan ahlâtı çıkarur ve bedenün sıhhatini 
hıfz eder. Fûles [500b] [1] kavli üzere balgamî ve sevdâvî şişlere sirke ile zımâd ey-
leseler müfîddür. Mikdâr-ı [2] şerbeti üç dirhemdür. Ziyâdesi issi miʿdeye zarar eder, 
illâ rîbâs yâhûd tûrunc [3] ve ütrüc rubbı ıslâh eder. Limônun dahı böyledür. İllâ 
tûruncun mikdâr-ı şerbeti [4] bir buçuk dirhemdür. Ve üç nevʿinün ki agaç kavunı 
ve limôn ve tûrunc yapragıdur, ʿufûnetine [5] nâfiʿdür, vebâ günlerinde götürmek ve 
agacı altında olmak evlâdur.

Varakü’l-âs: [6] Mersîn yapragıdur Türkî; berg-i mûrd Fârisî; mersînû fîlô ve zûlî 
tukûnis2162 Yûnânî; [7] fîlô di mertûs Lâtîn; fîlôz murtâz İspânya; feyil mûrât Fırânca; 
[8] hendâs2163 ʿİbrî; kalyâdâsâ Yûnânî. Mersîn yapragınun tabîʿatı Yûhannâ kavli [9] 
üzere evvel derecede bârid ü yâbisdür. Câlînûs kavli üzere ʿusâresini [10] ve tabhını 
kulaga tamzursalar irin akan kulaga muvâfıkdur ve mersîn şarâbı [11] dahı böyledür. 
Ve eger agızda mazmaza eyleseler uyuşmış dişleri ıslâh eder. Bukrât [12] kavli üzere 
bişürüp ʿavratlar suyına otursalar makʿad çıkdugına ve rahme [13] ve nezf-i deme 
nâfiʿdür. Ve hazâza ve baş çıbanlarına ve büsûrlarına dögüp [14] kurusın ekseler dahı 
nefʿ verür. Rûfes kavli üzere şarâbıla bişürseler [15] yaralara yaku eyleseler kurudur. Ve 
darbe üzerine arpa unıyla yaku eyleseler issi [16] şişlerin teskîn eder. Ve kış günlerinde 
azacık kahveye ve issi şerbetlere [17] kosalar issiligi ve harâreti artık olur ve kokusun 
güzel eder. Berrî ve bôstânî [18] mersînün yapragı hep birdür. Mikdâr-ı şerbeti dört 
dirhemdür. Ziyâdesi sinirleri [19] kurıdur, illâ katmer nergis yagı ıslâh eder.

Varakü’l-encüdân: Kasnı agacı yapragıdur. [20] Türkî; berg-i engüdân Fârisî; 
kalyâ de âkzânâ2164 Süryânî; selîkû fîlô Rûmî; safâ fîlô [21] Rûmî; fôlî ûgrûs Yûnânî; 
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lâser pesyûm Lâtîn. Kasnı agacınun yapragınun [22] tabîʿatı Râzî kavli üzere hâr 
u yâbisdür. Câlînûs kavli üzere hanâzîri [23] tahlîl eder ve dögüp yag ve mûm ile 
süreler. Eger zeyt ile yüzde olan eski [24] eserlere sürseler giderür. Eger tatlu enâr 
kabugı ile dögüp makʿad bevâsîrine [25] ursalar gidere ve bevli idrâr ede ve hayzı 
indüre. Diskûrîdûs kavli üzere [501a] [1] ʿırku’n-nisâya sûsen yagıyla müfîddür. Ve 
agulu otlara gâyet nâfiʿdür, baʿzı [2] taʿâma koyup yedüreler. Mikdâr-ı şerbeti altı 
dirhemdür. Ziyâdesi âlât-ı nefese [3] zarar eder, illâ bersiyâvşân sülâkası ıslâh eder.

Varakü’l-bellût: Bellût [4] yapragıdur Türkî; berg-i bellût Fârisî; kalyâ bellûtî 
Süryânî; selâniyû fîlô2165 Rûmî; [5] dâlânâ fîlô2166 Rûmî; fôlî karfiyûn2167 Yûnânî; 
fîlô de kûvâkûs Lâtîn, fîlôs [6] revîre2168 İspânya, lût ʿİbrî. Bellût yapragınun tabîʿatı 
Ercîcânis kavli üzere [7] bârid ve kâbızdur. Bukrât kavli üzere eger dögüp yaralara 
ekseler bitürür [8] ve onılmaz yaralarun yaşlıgını giderüp kurudur. Ve at arkasında 
[9] olan yaralara dahı bellût kabugını ve yapragını dögüp ekseler veyâhûd yakup [10] 
ekseler kurıdur. Diskûrîdûs ve Erbiyâsûs kavli üzere bârid ve kâbızdur. [11] Bukrât 
kavli üzere eger dögüp yaralara ekseler bitürür. Bunun bişmiş suyına [12] ʿavrat 
otursa makʿad ve rahm istirhâsına nâfiʿdür ve hayzı indürür, kan [13] ishâline ve 
eski ishâllere müfîddür. İshak ve Câlînûs kavli üzere eger [14] şarâbla bişürseler 
Ermeniyye demreni agusı zararın defʿ eder, ammâ içeler ve zımâd [15] edeler. Mik-
dâr-ı şerbeti beş dirhemdür. Ziyâdesi sinirlere zarar eder, illâ kabak ve [16] benefşe 
yagı ıslâh eder.

Varakü’t-tût: Kara tût yapragıdur Türkî; berg-i tût [17] Fârisî; kalyâ de sûsâ 
Süryânî; şakâmenû fîlô Rûmî; fôlî makrîn Yûnânî; fîlô de mûre [18] Lâtîn; fîlôz de 
môrâs İspânya, feyil mûre Fırânca ve Efrencî; tût ʿİbrî. [19] Tût yapragınun tabîʿatı 
Diskûrîdûs kavli üzere ve Takvîmü’l-Edviye kavli [20] üzere bâriddür. Eger dögüp 
zeyt ile âteş yanugına ursalar nefʿ verür [21] ve miʿde agrısına ve bagırsak süddesine 
dahı nâfiʿdür. Eger ʿusâresin sirke ve ʿasel [22] ile hammâmda bedene sürseler rutû-
betlü giciyik ve uyuz envâʿına müfîddür. İshak kavli [23] üzere ʿusâresin yaru kalınca 
kıvâma getürüp gölgede kurudup kurs [24] edeler, baʿde ʿakreb sokanlara şarâbla 
içürseler gâyet nâfiʿdür. Suyınun [25] mikdâr-ı şerbeti altı dirhemdür, ziyâdesi sinir-
leri irhâ eder, illâ arpa sevîki ve mersîn [501b] [1] yapragı ıslâh eder.

Varakü’l-hûh: Şeftâlû yapragıdur Türkî; berg-i şeftâlû Fârisî; kalyâ de râkînî [2] 
Süryânî; rôdakînâ fîlô Rûmî; fôlî bersîkî Yûnânî; fîlô de persîkâ mâlâ Lâtîn, Efren-
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cî; [3] fîlôz peşfûs İspânya; feyil peskes Fırânca; âpârsek ʿİbrî. Şeftâlû yapragınun [4] 
tabîʿatı Erbiyâsûs kavli üzere hâr u yâbisdür. Ercîcânis kavli üzere[5] dögüp göbege 
kosalar kurtları öldürür ve yürek sancusına ve yaku dedükleri [6] imtilâ nevʿine dahı 
müfîddür. İbni Sînâ kavli üzere suyın kulaga damzursalar kulak [7] kurtların öldü-
rür. Mesîh kavli üzere şeftâlû yapragı, eger çiçegi müleyyindür, yelmeşik [8] balgam 
hıltların ishâl eder. İbni Sînâ kavli üzere nûre râyihasın ve havâssın [9] alur. Ve eger 
dögüp ʿasel ile iki dirhemin içseler cümle bedenden riyâh-ı bârideyi [10] tahlîl eder. 
İki dirhemden ziyâdesi bagırsaga zarar eder, azacık cevzü’s-serv ve enâr kabugı [11] 
ıslâh eder.

Varakü’l-hılâf: Sögüd yapragıdur Türkî; berg-i bîd Fârisî; kalyâ de hılâfî [12] Sür-
yânî; ityâ fîlô Rûmî; fôlî halkûs Yûnânî; fîlô de sâlis Lâtîn; fîlôz [13] sâliz İspânya ve 
Efrencî; ʿarâvâ ʿİbrî; feyil şâveş2169 Fırânca. Sögüd yapragınun [14] tabîʿatı ve hâssası 
Ercîcânis kavli üzere talak berkligine ve süddelerine ve issi [15] yaralara zımâd eyle-
seler nâfiʿdür. Râzî kavli üzere ʿusâresi yanmış safrâ [16] ve sevdâ ve balgam-ı lezci 
ishâl eder ve nâkıs hummâsına ve sarʿa ve ʿakreb ısırdugına [17] şarâbla içüreler. 
Huneyn kavli üzereʿusâresini sikencübîn ile [18] ihtinâk-ı rahme ve vecaʿ-ı mafâsıla 
ve nıkrîse ve edviye-i kattâliyye ve yalınuz ʿusâresin kulakdan [19] akan nesnelere 
tamzuralar. Ve issi şişlerün envâʿına suyını ve bişmişini zımâd edeler. [20] Mikdâr-ı 
şerbeti üç dirhemdür, ziyâdesi cigere ve etrâfına ziyân eder, illâ nergis çiçegi [21] ve 
yapragı ıslâh eder.

Varakü’z-zeytûn: Zeytûn yapragıdur Türkî; berg-i zeytûn [22] Fârisî; kalyâ de 
zeytâ Süryânî; elyasû fîlô Rûmî; fôlî aʿryâ Yûnânî; fîlô d’ôliva [23] sânîv Lâtîn; fîlôz 
ôlîvez İspânya; feyil ôlîvez Fırânca; zeyt ʿİbrî. [24] Zeytûn yapragınun tabîʿatı İs-
hak kavli üzere evvelde hâr u yâbisdür. Magnis kavli [25] üzere yabânînün yapragı 
kurulgana nâfiʿdür. Hammâmda sürünseler çok derlemegi giderür. [502a] [1] Ve 
Râzî kavli üzere zeytûn suyı ve çökegi dahı şişlere nâfiʿdür. Ve suyını agızda [2] 
tutsalar agız sivilcülerine nâfiʿdür. Ve sirke ile bişmiş suyı ısıcakla agızda tutsalar [3] 
diş agrısına müfîddür. Ve eger yaksalar tûtiyâ gibidür, göze müfîddür. Fûles kavli 
üzere[4] yabânî zeytûn yapragı yaramaz, akar ve azmış yaralara ve akar humreye 
ve şarâba nâfiʿdür. Eger [5] suyına koruk suyını karışdurup yenmiş dişlere sürseler 
koparur. [6] Mikdâr-ı şerbeti tılâlarda beş dirhemdür. Ziyâdesi baş agrıdur, illâ gül 
yagı ve kâfûr [7] ıslâh eder.

Varakü’l-gâr: Defne yapragıdur Türkî; berg-i gâr Fârisî; kalyâ zâfnî Süryânî; [8] 
dâfnû fîlô Rûmî; fôlî setânin Yûnânî; fîlô de lâvurûs Lâtîn ve cümle Efrencî; [9] fîlô 
de lâverel İspânya; varakü’d-deh-mest ʿArabî. Defne yapragınun tabîʿatı ikinci [10] 
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derecede hâr u yâbisdür. Bukrât kavli üzere bögrek ve kavuk taşların kırar [11] ve ci-
ger süddelerin açar. Ve sirke ile bişürseler dişlere ve ʿ azu dişlerine ve diş [12] diplerine 
fâʾide eder. Râzî kavli üzere arı sokdugına fâʾide eder, dögüp [13] yaku edeler. Eger 
arpa sevîki ile issi şişler sancumasına ursalar nâfiʿdür. Eger [14] içseler miʿdeyi irhâ 
eder ve kayʾı tahrîk eder. Fûles kavli üzere bişmişine [15] otursalar mesâne ve rahm 
emrâzına müfîddür. Ve ishâle iki dirhemini sikencübîn ile [16] içüreler nâfiʿdür. Ziyâ-
desi öykene ve nefes âlâtına ziyân eder, illâ nişâsta ve [17] samg-ı ʿarabî ıslâh eder.

Varakü’l-keber: Kebere yapragıdur Türkî; berg-i kebere Fârisî; kalyâ de kabâr 
[18] Süryânî; kapârû fîlô Rûmî; fôlî yûnîtis Yûnânî; fîlôz alkâbar İspânya; [19] feyil 
kâpres Fırânca; ûyûnûs2170 ʿİbrî. Tabîʿatı ʿÎsâ kavli üzere ikinci derecede [20] hâr u 
yâbisdür. Câlînûs kavli üzere suyını kulaga tamzurdsalar kurtların [21] öldürür. Ve 
hanâzîre yapragın münâsib devâlar ile ve arpa unı ile yaku eyleseler [22] tahlîl eder, 
giderür. Râzî kavli üzere yumşak dögüp hanâzîre ve berk şişlere [23] dahı ursalar 
tahlîl eder. Ve talaka dahı taşradan ve içerüden dahı gâyet nâfiʿdür. [24] Ve behaka 
ve demregüye ve nemeşe ve yaramaz çıbanlara eküp ve bişürseler nâfiʿdür. Ve sirke 
[25] ile mazmaza eyleseler diş agrısına nâfiʿdür. Filisinün ve tâze yapragınun ve toh-
mınun [502b] [1] çiçeginün turşîsi dahı diş agrısına müfîddür. Bunun yapragınun 
ve tohmınun [2] ve çiçeginün mikdâr-ı şerbeti dört dirhemdür. Ziyâdesi sinirleri 
kurıdur, illâ [3] benefşe ve bâdem yagı ıslâh eder.

Varakü’l-ıccâs: Erik yapragıdur Türkî; [4] berg-i âlû Fârisî; kalyâ de çâçâ2171 Sür-
yânî; damâskinû fîlô Rûmî; fôlî nâlyûn Yûnânî; fîlô de [5] prûnâ Lâtîn; fîlôz prûnâs 
İspânya; feyil prû Fırânca. Erik yapragınun [6] tabîʿatı Diskûrîdûs kavli üzere muʿte-
dildür. Şarâbla bişürüp gargara eyleseler [7] bogaza ve dilcige inen ve akan mevâddı 
keser ve eger mazmaza eyleseler diş diplerine inen [8] mâddeyi dahı menʿ eder, husû-
san sovukdan ola. İbni Sînâ ve Mesîh kavli üzere eger içseler [9] bişmişinde otursalar 
rahm berkligine fâʾide eder. Mâsercûye kavli üzere mazmaza [10] ve gargara eyleseler 
bogaza nâzil olacak dişlere ve dişler etlerine nâzil olanı menʿ eder. [11] Mikdâr-ı şer-
beti üç dirhemdür, ziyâdesi miʿde azgına zarar eder, illâ şarâb-ı kâdî [12] ıslâh eder.

Varakü’l-cevz: Koz yapragıdur Türkî; berg-i cevz Fârisî; kalyâ de kôzî [13] Sür-
yânî; kârîdyû fîlô Rûmî; fôlî varîgan Yûnânî; fîlô de nûes çûglândes [14] Lâtîn; fîlôz 
nûez İspânya; egoz ʿİbrî. Tabîʿatı Huneyn kavli üzere harâreti ve [15] kabzı vardur. 
Râzî kavli üzere eger çigneyüp yaralar üzerine kosalar nefʿ [16] verür ve agızda 
olan sivilcülere dahı fâʾide eder. Diskûrîdûs kavli üzere [17] kulaga tamzursalar 
eski akar yaralarına ve şişlerine nâfiʿdür. Hûr kavli üzere [18] nezf-i deme ve ruʿâfa 
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nâfiʿdür. İbni Sînâ kavli üzere yapragı ve tâze kabugı [19] ve çiçegi cümle kâbızdur, 
kan tutmaga nâfiʿdür. Ve tâze kabugın bişürüp kıvâma getürüp [20] rubb eyleseler 
yelmeşik balgamlu ve rutûbetlü hunnâka nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. 
[21] Ziyâdesi sudâʿ getürür, illâ sandal ve kâfûr ıslâh eder. Ve tâze çiçeginden azacık 
[22] yutsalar safrâyı keser ve safrâvî hummâları menʿ eder.

Varakü’s-serv: Serv yapragıdur [23] Türkî; berg-i serv Fârisî; kalyâ de şervînâ 
Süryânî; fîlô de çipârissiyâ Rûmî; [24] fûlô kibîrissimârûn Yûnânî; fîlô supressiyû 
Lâtîn; feyil sipres Fırânca; fîlôz [25] sibrûz İspânya; ârez2172 ʿİbrî. Serv yapragınun 
tabîʿatı muʿtedil dediler ammâ baʿîddür. [503a] [1] İshak kavli üzere hâr u yâbis 
olup ve Erbiyâsûs kavli üzere [2] hâr u yâbis olup harkü’n-nâr ve sâʾir yaralara ve issi 
şişlere nâfiʿdür. [3] İshak bin ʿİmrân kavli üzere harâret ve bürûdetde muʿtedildür ve 
kâbızdur. Rutûbâtı [4] tahlîl eder, behakı ve çıgıdı mücellâ eder ve bedende olan tâze 
issi ve berk şişlere [5] yaku eyleseler giderür ve nemle ve humreye, husûsan arpa unı 
ile gâyet nâfiʿdür. [6] Rûfes kavli üzere eger içseler ve tılâ dahı eyleseler ʿusr-ı bevle 
ve mesâneden seyelân [7] eden fezalâta nâfiʿdür. Mikdâr-ı şerbeti üç dirhemdür. 
Ziyâdesi mürahî-yi ahşâdur, [8] illâ rîbâs ve ütrüc rubbları ıslâh eder.

Varakü’t-tarfâ: Ilgun yapragıdur. Fârisîde [9] berg-i gez derler. Yâbisdür ve 
kâbızdur ve münakkîdür. Eger bişürüp talak üzerine kosalar [10] veyâ suyın dökseler 
nâfiʿdür ve diş kamaşdugına dahı müfîddür.

Varakü’d-dülb: [11] Çenâr yapragıdur. Fârisîde berg-i çenâr derler ve Rûmîler 
fîlô de pilâtanôs derler [12] ve Lâtîn ve Efrencîler fîliyô de pilâtânôm derler. Tabîʿatı 
bârid ü yâbisdür. İhtiyârât [13] kavli üzere dizde olan issi şişlere yaku olınsa nefʿ 
verür. Ve dögüp [14] yaş yaralara kosalar müfîddür, kurıdur. Ve âteş yanugına dahı 
fâʾide [15] eder. Ammâ bogaza ve dimâga ve buruna ve semʿe ve basara yaramazdur. 
Ve yarasa kuşı çenâr [16] agacında fi’l-hâl helâk olur, ol ecilden çenâr altında yarasa 
ölüsin çok [17] bulurlar. İhtiyârât ve Minhâc dahı beyân etmişlerdür.

Varakü’l-gareb: Kavak [18] agacınun yapragıdur. Eger güz eyyâmında sararmı-
şından koksalar sudâʿı teskîn eder [19] ve zükâma nefʿ verür. Eger yaralara ekseler 
eti açılmadan bitürür ammâ dögüp uralar, [20] ıslâh eder. Eger bogazda olan sülüke 
gargara eyleseler düşüre.

Varakü’l-kerm: [21] Asma yapragıdur. Fârisîde berg-i zer derler, Rûmîler ʿanbelô 
fîlô derler, cümle Efrencîler [22] fîlô de reçîne derler. Eger bütün ve eger dögüp alnı-
na zımâd eyleseler sudâʿı sâkin [23] eder. Ve râmek dedükleri devâ ile yürek üzerine 
zımâd olınsa ishâli katʿ eder. [24] Ve agızda çigneseler diş kamaşmışını giderür.
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Varakü’n-nîl: Çivid yapragıdur. Bunlardan [25] sonra vesme deyü zikr olınur.

Varak-ı şevkü’l-mısrî: Ümmü mugaylân dikeninün yapragıdur. [503b] [1] Mü-
ceffif  ve kâbızdur. Nezf-i deme ve dilcik şişine ve makʿada nâfiʿdür, yaraları bitürür 
[2] ve kanını tutar.

Varakü’t-tânbûl: Tânbûl-ı hindî yapragıdur. Muʿtedilü’l-harâredür ve kabzı 
vardur. [3] Ve diş diplerine ve miʿdeye kuvvet verür ve dudagı kızdurur. Ve denizde 
çok gezenler [4] çok balık yedükleri içün bunı dahı çok yerler, uyhu getürmez.

Varakü’l-kât: [5] Kât derler bir yaprakdur. Ehl-i Kaʿbe çok yerler ve ʿ Arab ʿ ulemâ-
sı ve fukarâsı çok istiʿmâl [6] ederler. Nevʿan ferahı ve keyfi vardur ve derler ki anları 
merâtibe yetişdürür. Kaf  bâbında [7] kât deyü zikr olınmışdur.

Varakü’l-çây: Çây ve câg ve bân derler bir yaprakdur. Yemen [8] ve Hind’den 
gelür. Ekser kahve gibi kaynadup suyın içerler ve kahveye katup dahı [9] içerler. 
Ferahı vardur ve yorgunluga ve kesel-i bedene ve uyhusı gelenlere nâfiʿdür.[10]

Varakü’l-hanzal: Ebû cehil karpuzı yapragıdur. Sarardukdan sonra alınup göl-
gede kurudalar. [11] Tabîʿatı hâr u yâbisdür. Sevdâ ve balgamı ishâl eder, mâlîhûl-
yâya ve sarʿa dahı nâfiʿdür [12] ve dâʾü’s-saʿlebe, İhtiyârât ve Minhâc kavli üzere 
cüzâma dahı nâfiʿdür. Velâkin eftîmûn [13] ve enîsûn ve nemek-i hindî ve sabr-ı 
sukûtrî ve ayâric-i faykarâ gibiler ile vereler. Çogı [14] bagırsaga ziyân eder, illâ 
nişâsta ve samg-ı ʿarabî ıslâh eder. Bunun yapragı hiddetlüdür, [15] çok vermeyeler.

Varakü’l-ʿulleyk: Bögürtlen yapragıdur. Fârisîde berg-i sih-gül derler. [16] Tabîʿatı 
evvel derecede bâriddür ve kâbız ve müceffifdür. ʿUsâresinden humreye ve nem-
leye [17] tılâ olınsa münâsibdür. İhtiyârât kavli üzere kan karışıklıgına ve kan [18] 
tükürenlere ve miʿde ishâline ve zaʿfına nâfiʿdür.

Varakü’s-sûrıncân: Şın bâbında [19] şenbelîd deyü zikr olınmışdur.

Varakü’z-zeytûnü’l-hindî: Hind zeytûnı yapragıdur. [20] Tı bâbında tâlîsfer deyü 
zikr olınmışdur.

Varakü’n-nabk: Nabka agacı yaʿnî sedir agacı [21] yapragıdur. Fârisîde berg-i 
köknâr derler. Muʿtedil ve latîf  ve kâbız ve müceffifdür. Göz [22] intişârın menʿ eder 
ve kirpikleri kavî eder ve şişlere nazc verür yaʿnî oldurur [23] ve agrıları tahlîl eder.

Varak-ı şecerü’l-bakk: Kara agaç yapragıdur, derdâr derler. Kâbız ve cilâsı [24] 
vardur. Eger tâze yapragını sirke ile gövdede olan takşîre yaʿnî kabuklu ʿilletlere [25] 
ursalar müfîddür. Ve yaraları düşürüp onıldur ve meksûr kemüge ve süst [504a] 
[1] mevziʿe ve madrûb kemüklere ve ol makûlelere zımâd edeler ve suyından tılâ 
edeler. Ve atlara [2] verseler semürdir.
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Varakü’ş-şecerü’l-mastakî: Mastakî agacınun yapragıdur. Bir mikdâr beyân 
[3] olınmışdur. Gâyet kurudıcıdur. Eger ʿusâresin içseler ihtilâf-ı deme [4] ve nezfe 
ve zaʿîf  miʿde rutûbetine ve ishâle ve rahme ve sefele zımâd olınsa [5] inzimâmına 
ve bürûdetine müfîddür. Minhâc kavli üzere bunun tabîʿatı harâretde mutavas-
sıtdur. [6]

Varak-ı habbetü’l-hazrâ: Meneviş agacı yapragıdur. Üçünci derecede hârdur 
ve kabzı gâyet [7] şedîddür, tecfîfi dahı vardur. Tâzesi ve kurusı böyledür. Menevîş 
ve şâm fıstuk [8] yapragı, üç nevʿi dahı bir tabîʿatdadur.

Varakü’s-sûsen: Sûsen yapragıdur. Harâretde [9] ve bürûdetde muʿtedildür ve 
evvel derecede yâbisdür derler. Eger dögüp yaralara [10] ve sivilcülere ursalar zah-
metsiz kurıdur. Ve ak sûsen yapragı rahm salâbetine [11] nâfiʿdür.

Varak-ı mâzeryûn: Mâzeryûn yapragıdur. Mersîn yapragına benzer, incedür. [12] 
Tabîʿatı üçünci derecede hâr u yâbisdür, kabzı ve hiddeti vardur ve kavî ishâli [13] 
dahı vardur. Rutûbât-ı balgamiyyeyi ve sarı suyı ishâl eder. Mikdâr-ı şerbeti [14] iki 
dânkdur . İssi mizâclulara verile. İctinâb gerekdür ki nezf-i deme muʿtâd etdürür. 
[15] Evlâ budur ki gece sirke içinde yaturalar, andan kurudup ve dögüp bâdem [16] 
yagıyla cerb edüp istiʿmâl edeler.

Varakü’s-sermak: Sergîn yaʿnî kataf  [17] otı yapragıdur. Sin bâbında sermak 
deyü zikr olınmışdur.

Varakü’l-kutn: [18] Penbe yapragıdur. Kurusın ʿasel ile karışdurup mâzû kadar 
yeseler sancuya ve [19] yaku dedükleri ʿillete nâfiʿdür.

Varakü’l-kürünb: Lahana yapragıdur. Kef  bâbında [20] kürünb deyü envâʿı zikr 
olınmışdur.

Varak-ı ʿaynü’s-safâ: Pâ-yı peleng derler. İslâmbôl’da [21] olur bir yaprakdur. 
Çiçek gibi dülbende korlar. Tülüce degirmi yaprakdur. Bârid ü ratbdur. [22] Suyıla 
ve bâdem yagıyla kulaga tamzursalar agrısın sâkin eder.

Varakü’l-magşûş-ı bi’l-hamr: [23] Kırmızı ile karışık bir yaprakdur. Marsama 
gibi buna dahı baʿzılar ʿâşık yapragı derler [24] ve hûn-ı siyâveş dahı derler. Eger 
katrânla kaynadup diş delügine kosalar agrısın [25] sâkin eder.

Varakü’n-nercis: Nergis çiçegidür. Dimâga ve sudâʿa nâfiʿdür. Bâkî ahvâli 
[504b] [1] ve köki nun bâbında nergis deyü zikr olınmışdur.

Varakü’l-levz: Bâdem çiçegidür. Bârid ü [2] ratbdur. Kalbe ve dimâga kuvvet 
verür ve garîblere sılâ ârzûsın etdürür derler. Baʿzılar [3] kış âhirinde açılmaga yaz 
ârzûsını etdürür.
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Verdü’t-tüffâh: Alma çiçegidür. Tabîʿatı [4] bâriddür. Kalbe ve dimâga bu dahı 
kuvvet verür.

Verdü’s-sefercel: Ayva çiçegidür. Bâriddür. 5] Kalbe ve dimâga kuvvet verür ve 
maʿcûn eyleseler miʿdeye ve cigere nâfiʿdür. Gülbeşeker [6] gibi ederler.

Verdü’l-kelb: Kelb güli derler. Rûmca kibrûs derler ve Lâtînler [7] lîgô setrûm der-
ler ve Mâcar, Nemseler râynûbden2173 ve İspânyôllar alkanâ2174 derler ve Fırânca [8] 
lisânında rôz de sene derler.

Verd-i hîrî: Sarı mantı çiçegidür. Mısır benefşesi ve [9] Fârisîde şebbû-yı zerd der-
ler. Bagdâd’da şebboy nevʿinden katı çok olur. [10] Tabîʿatı evvel derecede hâr ve 
yübûsetde muʿtedildür, mülattıf  ve muhallildür. Şemm etmesi [11] dimâg-ı râtıbeye 
nâfiʿdür ve riyâhı tahlîl eder ve suyınun matbûhını içseler hayzı idrâr eder [12] ve 
meşîmeyi çıkarur ve kasuga yaku olınsa rahm şişlerin tahlîl eder.

Verdü’l-bâbûnec: [13] Koyun gözi pâpâdyasınun ak ve sarı çiçegidür. Tabîʿatı hâr 
u yâbisdür, muhallil ve [14] mülattıfdur ve müleyyindür. Sancular üzerine ve sovuk 
baş agrılarına yaku olınsa münâsibdür. [15] Ammâ baʿzı mizâca koklasalar gaseyân 
getürür, illâ sirke kokmak ıslâh eder.

Verd-i kümmesrâ: [16] Emrûd çiçegidür. Emrûd ve alma ve ayva çiçeginün ta-
bîʿatları birbirine yakındur. Cümlesi dimâga [17] ve kalbe kuvvet verür ve hamîresi 
yaʿnî maʿcûnı gülbeşeker gibi olur.

Varakü’l-hılâf: [18] Sögüd çiçegidür ki salkım salkım olur. Bürûdeti elmâ ve emrûd 
çiçeginden artıkdur. Ve [19] dimâga ve kalbe kuvvet verür. Ve yagı dahı katı aʿlâdur. 
Dal bâbında bu zikr olınan çiçeklerün [20] eger hîrîdür ve eger bâbûnecdür ve eger 
gayrıdur, yagları dühnlerde zikr olınmışdur. Ve Belhî sögüdün [21] suyı dahı mim 
bâbında mâʾü’l-hılâf  deyü zikr olındı.

Verd-i sînî: Gül-i nesrîn [22] derler, verd-i nesrîn dahı derler. Nun bâbında nesrîn 
deyü zikr olınmışdur.

Verdü’l-bâkılâʾ: [23] Bakla çiçegidür. Tabîʿatı bârid ü ratbdur. Dimâgdan ʿârız 
olan harâreti teskîn eder. Eger [24] bakır havânda dögüp güneşde tursa aʿlâ hizâb 
olur, kılı boyar.

Verdü’l-ʿavsec: [25] Sıçan dikeni çiçegidür. Tabîʿatı bârid ü ratbdur. Dimâgdan 
ʿârız olan yübûset ve harâreti [505a] [1] giderür. Eger başa yaku eyleseler uykusuz-

2173 N. راينوبدن
2174 N. القنا
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lıga nâfiʿdür zîrâ gâyet münevvimdür. [2] İssi sudâʿı teskîn eder derler. Ve aglayan 
oglancıklarun ʿarakıyyesine bez ile baglasalar [3] uyhusın getüre.

Verd-i dıflî: Agu agacı fukkâhıdur ki kızıl ve al şekl çiçegi olur. [4] Bunun çiçeginün 
dahı fiʿli yapragı fiʿline yakındur dediler. Zehr-nâkdur.

Verdî: Göze [5] ekecek zerûrdur. Kurûhına ve büsûrına ve remede nâfiʿdür. Sanʿatı 
mahallinde görile.

Verdî: [6] Verd âbı. ʿAle’l-kehhâl derler, göz yarasına ekerler. Sanʿatı mahallinde 
görile.

Verdü’s-sünbül: [7] Sünbül çiçegidür. Cümle sünbüller dimâga ve kalbe kuvvet 
verür. Baʿzılar süddesin ve [8] sudâʿın giderür dediler.

Verdü’l-leylâk: Leylâk çiçegidür. Lâm bâbında leylâk deyü zikr olınmışdur. [9]

Vezega: Agulu kelerdür. Sâlâmander envâʿındandur. Sâlâmander dört ayaklu 
zehirlü bir hayvândur, [10] bu keler dahı ol nevʿindendür derler. Eger bu nevʿ keler 
şarâba düşüp ölse ol şarâb [11] zehirlü olur. Ol şarâbı her kim içerse veyâhûd bu 
kelerün etini çok yeseler [12] âdemi öldürür. Mukaddem ʿ alâmeti oldur ki ınçkıruk ve 
agrı peydâ olur. Buna ʿilâc kayʾ etdürüp [13] ve zerârîce olan ʿilâcı buna dahı edeler. 
İhtiyârât vezaga dedükleri keler hirbe dedükleri [14] kelerdür der.

Vesme: Çivid otınun yapragıdur Türkî; hıtır ʿ Arabî; ʿ ızlem ʿ Arabî; varakü’n-nîl ʿ A-
rabî; [15] berg-i nîl Fârisî; kalyâ de nîlâ Süryânî; lârbû fîlô Rûmî; lûlâke fîlô Rûmî; [16] 
filyâtis Yûnânî; berâbkâ2175 Hindî; isâtis Rûmî; isâtis sâtiv Lâtîn; [17] mutreye Lâtîn, 
kavl-i Temîmî; uvît Mâcar, Nemse; pâstel İspânya; pâstel de lingô [18] âzûk Fırânca. 
Çivid yapragı ve agacı iki nevʿ olur. Bir nevʿi berrîdür ve bir nevʿi bôstânîdür. [19] İki 
nevʿinün dahı 4 kırmızı rakamlu musavver kitâbda tasvîri vardur. Aʿlâsı Hindî [20] 
ve yaş ve tâze ve bôstânî nevʿi ola. Yûhannâ kavli üzere tabîʿatı evvel derecede [21] 
hâr ve ikinci derecede yâbisdür, kabzı ve cilâsı vardur. Kuvvet-i evvelîsi hınnâ ile [22] 
kılları karardup ve yaraları onıltmakdur. Ercîcânis kavli üzere aʿlâ hizâbdur. [23] Ve 
bedende olan yaramaz ve onılmaz yaralara şarâb sirkesiyle ve arpa unıyla uralar. 
[24] Ebû Cerîh ve Huneyn kavli üzere bedende berk olan yaraları onıldur, husûsan 
eski [25] ola, kurıdur. Râzî kavli üzere harâret ve bürûdetde muʿtedildür ve kuvvet-i 
muhallili vardur [505b] [1] ve kabzı dahı oldugıyçün yaraları onıldur ve kılları 
karardur. İbni Mâseveyh kavli üzere [2] harârete mâʾil ve kâbızdur. Bunun agacına 
dahı nîl deyü ve ʿusâresine nîl ve nîlec deyü [3] zikr olınmışdur. Ve çivid yapragınun 
menfaʿati dahı çivid agacınun menfaʿatine yakındur. [4] Taşradan yaku ile dahı olur. 

2175 N. برابقا
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Mikdâr-ı istiʿmâli dört dirhemdür. Ziyâdesi musaddiʿdür [5] ve havâssa ziyân eder, 
illâ güzel kokular ıslâh eder.

Vesah: Kire ve dip ve çökek [6] demekdür, kulak kiri ve kovan çökegi gibi Türkî; 
ʿaker ʿ Arabî; çirg Fârisî; senîtâ2176 [7] Süryânî; ferûkûles Rûmî; kâsa2177 Rûmî; berûtû 
cümle Efrencî. Cümle buna müteʿallik [8] olan kirleri bu mahalde yazduk. Cümle 
kirler cezzâbdur ve Mesîh kavli üzere hârdur ve kavî [9] müsahhindür. Kuvvet-i 
evvelîsi şişleri tahlîl eder ve makʿad şakâkına müfîddür ve dikeni [10] ve demreni 
ve kılçıgı çıkarur. Takvîmü’l-Edviye ve İbni Baytâr kavilleri üzere güreşciler kirini 
[11] ısıcak edüp emcek şişlerine ve İbni Baytâr kavli üzere ʿırku’n-nisâya [12] ursalar 
fâʾide eder. Eger hammâm kirini makʿad yaralarına ve bevâsîre sürseler fâʾide [13] 
eder ve hammâm kirini Râzî kavli üzere makʿada ve bevâsîre ursalar giderür. Ko-
yun [14] kulagınun kiri Takvîm kavli üzere mâʾü’s-safrâvî ishâl eder ve dişin kiri [15] 
demregüye nâfiʿdür.

Vesahü’l-üzn: Kulak kiridür. Fârisîde çirg-i gûş derler. Dâhıs [16] ʿilletine yaʿnî ku-
rulgan ve dudak yaruklarına ursalar nefʿ verür. Ve efʿâ sokdugına [17] dahı İhtiyârât 
kavli üzere nâfiʿdür, birkaç nevbet koyalar tükürük gibi, efʿânun [18] tiryâkıdur. Zehî 
kudret ki insân tiryâkı kendü yanında götürür.

Vesah-ı kevâʾirü’n-nahl: [19] Pire bevli derler ve mûmiyâ-yı nahl derler. Fârisîde 
çirg-i zenbûr derler ve Lâtînler [20] prô-pôlîs derler ve Mâcar ve Nemse verû setûz 
derler, İspânya lisânınca petûm [21] de kûlminâ derler. Kovan mûmiyâsı dahı derler. 
Sakız gibi güzel kokulu bir nesnedür. ʿAyın [22] bâbında ʿaker deyü birez nakl olın-
mış idi ve baʿzılar gevz-i nahl dahı derler. Tabîʿatı ikinci [23] derece âhirinde hâr ve 
cezzâbdur ve cevheri latîfdür. Eger buhûr eyleseler eski öksürüge nâfiʿdür. [24] Eger 
demregüye sürseler giderür. Ayrılmış aʿzâya dahı berelerün envâʿına ve darb [25] 
görmiş kişilere içürseler mûmiyâ ʿamelin eder. Ve cümle vesahlar cezzâbdur.

Vesîh: İhtiyârât [506a] [1] kavli üzere taşlar arasında biter bir otdur. Bahârda ko-
kusı limôna benzer. Şîrâz’da [2] buna lîmû-dârû derler. Tabîʿatı hâr u yâbisdür. İbni 
Baytâr kavli üzere buna baʿzılar [3] tag kişnîcidür derler ve anun yapragına dahı 
benzer. Budakları incecik olur, köki topalaga [4] benzer, yogun olur. Dadı kekredür, 
mâzû gibidür. Kökini kurıdup ısıcak edüp [5] rûfidân yumurda ile bir miskâlin iç-
seler gögüs huşûnetine ve kanına ve gögüs tahtası [6] şüşdügine nâfiʿdür ve kemük 
çıgdugına nâfiʿdür. ʿAvratlar dahı bişürüp içine [7] otursalar rahm yaşlıgını gidere.

Vuşc: Uşak samgıdur. Elif  bâbında uşak [8] deyü zikr olınmışdur.

2176 N. سنيطا
2177 N. قاسه
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Vaşak: Üşek derler bir hayvândur. Derisinün aʿlâsı Anatolı [9] vaşakı ola. İbni 
Baytâr kavli üzere kürki kızdurıcıdur ve cimâʿa gâyet fâʾidesi [10] vardur, suhûneti 
kavîdür, cimâʿ ârzûsın getürür, bögrek ve kavuk ve arka agrılarına [11] dahı gâyet 
nâfiʿdür. Ve dâʾim vaşak giyseler bevâsîrden emîn olalar, ammâ mahrûrî mizâca [12] 
muzırdur. Ve dilkü ve semmûr ve zerdavâ ve sansar kürkleri vaşak kürkün nâfesin-
den [13] müsahhindür.

Vatvât: Yarasa kuşıdur. Hı bâbında huffâş deyü zikr olınmışdur.

Vuʿul: [14] Bakar-ı cebelîdür. Zikr olınmışdur. Hayâtü’l-Hayevân kavli üzere tey-
sü’l-cebelîdür. [15]

Vaʿvaʿ: Çakal dedükleri hayvândur. Âvâ derler.

Vazam2178: İbni Baytâr kavli üzere adhîre [16] yaʿnî ayruga benzer bir otdur. Köki 
siyâh ve içerüsi beyâz olur. Cimâʿı kavî etdürür, [17] eger tâze süd ile içseler cimâʿa 
kuvvet verür. Eger koyun otlasa döli çok ola. [18]

Vagd: Bâdıncândur. Be bâbında zikr olınmışdur.

Vukl: Mukl kurusıdur. Mim bâbında mukl [19] deyü zikr olınmışdur.

Vakvak: Bir kuşdur. Kaf  bâbında katâ deyü zikr olınmışdur. [20] Ve baʿzılar bu kuşa 
kâk derler. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kâk der, boynı uzun [21] su kuşıdur der. Ammâ 
baʿzılar kurbaga vakvak derler.

Velb: Yabân semüz otıdur. [22] Yetûʿâtdandur. Ferfec-i berrî derler ve bâbâs dahı 
derler. Envâʿı zikr olınmışdur.

Velîʿ: Hurmâ kabugı [23] içinde zâhir olana velîʿ derler ve cidâl dahı derler. Hurmâ 
zikr olındukda zikr olındı ve be bâbında [24] beleh deyü zikr olınmışdur.

Venûmânû2179: Yenidünyâ agacıdur. Meşhûr alaca agaç ki bunda gelür, [25] baʿzılar 
ol agaçdur dediler ve baʿzılar gayrıdur dediler, bu agaç serv gibi bir togrı agaçdur 
[506b] [1] derler. Yemişi karpuz kadar olur ve karpuza dahı benzer, münakkaş olur. 
Ve kabugı ve çekirdegi [2] dahı kezâlik karpuz çekirdegi gibi olur. İçinün lezzeti mu-
hallebî gibidür dediler. İçi beyâz [3] ve serîʿü’l-hazmdur, bir kimesne dört ʿOsmânî 
vakıyyesi kadar yese aslâ ıztırâb [4] vermez. Ve kabugın alma gibi soyarlar ve yerler, 
sıkılmak kâbil degildür. Üç dört gün [5] tursa sâfî su olup akar, gider dediler.

Vencehel: Yapragı kişnîc yapragına benzer [6] bir otdur. İbni Baytâr kavli üzere 

2178 N. وظم
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eger kuru üzümle bişürüp yedi günde altmış [7] dirhemini içseler içi yumşada ve 
mâlîhûlyâya dahı fâʾide ede ve gussayı giderüp [8] ve nefesi ferah edüp eyü hıltlar 
ede.

Vîn: Siyâh üzümdür. ʿAyın bâbında ʿıneb [9] deyü zikr olındı. Baʿzılar şarâbdur 
dediler. Eger şarâba derlerse Lâtîn ve Efrencî [10] lisânı üzeredür.

Vesîr: Ak güldür. Tabîʿatı ikinci derecede bârid ü ratbdur. Bu bâbda [11] verd-i 
ebyaz deyü zikr olınmışdur.
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H A R F Ü ’ L - H E ʾ

Hâl: Hâl-i bevvâ dahı derler, [12] küçük kâkuledür. Kaf  bâbında kâkule-i kûçek 
deyü zikr olınmışdur.

Hâlûk: [13] Caʿfîl derler ve baʿzılar türâbü’l-hâlik yaʿnî sıçan otıdur dediler.

Hâdî: Şeyh [14] Dâvud kavli üzere tiryâk-ı kebîre derler.

Hâme: Kulkâsdur. Caʿde-i lûf  ve lûf-ı caʿde derler, [15] bakla-ı mısrîdür. Kaf  bâbın-
da kulkâs deyü zikr olınmışdur.

Hâsîmûnâ: Bu otun [16] kökinden etmek ederler. İbni Baytâr kavli üzere yapragı 
yokdur, budakları yelmeşik [17] olur, köki karpuz ve kavun köki gibi olur. Köki aşaga 
gitdükce incelür, kıl gibi olur, [18] uzunı bir karış olur ve kökinün içi ak ve taşrası 
kara olur. Köki ile [19] budagın zeyt ve sirke ile bişürüp yerler. Vakt olur ki kökini 
etmek [20] ederler ve ol etmegi iç yagıyla yerler, ol vakt cimâʿ edüp erkek oglı ola, [21] 
mücerrebdür derler. Eger yedi gün bu etmekden yeseler arkayı ve kalbi kavî eder, 
bedenün [22] kuvvetini saklaya. Eger çig ve pişmiş yeseler öksürüge fâʾide eder. Eger 
suda bişürüp [23] yürümez oglancıgı içine kosalar kuvvet verüp yüride.

Hecîn: Beyâz [24] ve küçük ve çâpuk deveye derler. Hayâtü’l-Hayevân sâhibi kavli 
üzere beyâz [25] deveye derler. Tabîʿatı deve tabîʿatındadur. Elif  bâbında ibil deyü 
zikr olınmışdur.

Hebîd: [507a] [1] Hâ bâbında habbü’l-hanzal deyü zikr olınmışdur.

Hedbe: Tesbîh böcegi derler. Kapu aralarında [2] olur bir böcekdür, çok ayakludur. 
Hâ bâbında hırne deyü zikr olındı. Ekser küpler ve destîler [3] altında mekân baglar. 
Hımâr-ı kabbân ve ʿayr-ı kabbân ve hımârü’l-beyt dahı derler ve tesbîh böcegi [4] 
dahı derler. El degürseler degirmi olur, tesbîh gibi olur, meşhûrdur. Eger şarâbla 
[5] içseler ʿusrü’l-bevle ve yerakâna nâfiʿdür. Eger enâr kabugıyla sahk edüp ve gül 
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yagıyla [6] ısıcak edüp kulaga tamzursalar agrılarına nâfiʿdür. Eger isitmelü kişilere 
bunı [7] bir bez içinde baglu götürseler isitmeden emîn olalar. Bunun bir nevʿi tesbîh 
gibi [8] dürilmez, asıl hedbe dedükleri ol böcekdür. Ammâ bu ikisi dahı bir cinsdür 
deyü yazmışlar. [9]

Hüdhüd: İbiklü kuş Türkî; hüdhüd kuşı Türkî; murg-ı süleymân Fârisî. Ve bu 
kuşun [10] künyetleri budur Ebû’l-ahbâr ve Ebû Yemâme ve Ebu’r-rebîʿ ve Ebu’r-
rûh ve Ebû ʿİbâd künyet; [11] tâʾirü’l-haber ʿArabî; ceyş-i süleymân ʿArabî. Hüdhüd 
kuşınun eti çirkin kokar. Gâfıkî [12] kavli üzere eger etini torak otıyla ve suyıla kay-
nadup suyından içüp [13] ve etini yeseler kûlunca gâyet nâfiʿdür. Eger gözini nisyânı 
olanlar götürseler müfîddür. [14] Ve bütün hüdhüdi götüren kişi cüzâm marazından 
emîn ola. Ve yüninden buhûr eyleseler [15] haşerât kaça. Ve bütün hüdhüdi götü-
ren kişi hasmına gâlib gele. Eger kanını göze [16] tamzursalar göz kanın zâʾil eder. 
Eger iligini ve beynisini gögercin yuvasına buhûr [17] eyleseler mûzî gelmeye. Eger 
bogazlayup ev kapusına asakosalar ol eve gelen [18] kimesnelere sihir kâr etmeye 
ve göz ve dil degmeye. Sihir olınmış ve göz degmiş kişilere etin yedürseler [19] ve 
beynisin şîr-i revgan ile burna tamzursalar ol ʿameller bâtıl ola. Eger bagırsagını 
[20] kurıdup şîr-i revgan yagıyla karışdurup, sıkup kıllara dürtseler [21] kararda. Eger 
elde çenesin götürseler ana halk muhabbet ede. Ve kanadını karınca inine [22] tütsi 
eyleseler karıncalar gide, kalmaya. Eger mecnûna buhûr eyleseler dahı nâfiʿdür. 
Eger meshûra [23] ve ʿavrata varmaga kâdir olmayanlara yaʿnî baglu âdeme etini 
buhûr eyleseler fâʾide ede. [24] ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi kavli üzere eger hüdhüd 
yavrusını seretân yaraları [25] üzerine ursalar gidere. Ve uyumak istemeyüp uyanık-
lık [isteyen] âdem, başı altına hüdhüd [507b] [1] gözini koya. Eger hüdhüdün sol 
ayagı incügi kemügini sag ayagına baglasalar [2] yol yürimekden yorılmaya.

Hezîliyye: İbni Baytâr kavli [3] üzere baʿzılar yabân ʿâkırkarhâsıdur dediler. Ve 
baʿzılar yaş yerlerde biter [4] bir otdur. Yapragı kerefs yapragına benzer, kökleri 
besfâyice ve tuʿmı mevîzec tuʿmına benzer. [5] Diş agrısına nâfiʿdür. Harâfeti çok-
dur. Eger yeseler ve suyı ile mazmaza etseler [6] diş agrısına nâfiʿ ve cimâʿa kuvvet 
verür. Eger sıgırlar arkasına yapragından [7] dögüp ursalar sıgırları kavî eder. Bunun 
bedeli mîvîzec yâ ʿâkırkarhâdur [8]

Hurtumân: Kurtumân derler, arpa ve bugday arasında olur bir habbedür. Unı 
bugday [9] gibidür. Hartâl dahı derler. Bunun sevîgi arpa sevîgından kâbızdur. Ve 
tabîʿatı [10] harâret ve bürûdetde muʿtedildür. Baʿzılar bâriddür ve baʿzılar hâr de-
diler. Ve dahı kurusı [11] zahmetsiz olur, müceffifdür ve tahlîl ve kabzı dahı vardur.

Hirr: Kedidür. Sin bâbında [12] sinnevr deyü zikr olındı.

Herfûliyûn: Marsamadur. Sin bâbında sîsenber ve nun [13] bâbında nemmâm 
deyü zikr olınmışdur.
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Hernüve: ʿÛd agacı yemişidür. Biber kadarca olur, [14] kokusı yine ʿûd kokusına 
benzer. Rûmîler ketfehlûr derler, sarıca olur, baʿzılar [15] karnuva dahı derler. Sakâli-
be’den gelür. İshak kavli üzere tabîʿatı hâr u ratbdur, [16] ammâ baʿzılar muʿtedildür 
dediler. Sâhib-i Minhâc mukavvî-yi miʿde ve hazmdur der. Rûfes [17] ve Erbiyâsûs 
kavli üzere bunun tabîhi mesâne ve bögrek taşların [18] kırar, bevli ve hayzı idrâr 
eder ve âlât-ı bevli yaramaz ahlât-ı balgamiyyeden pâk eder. [19] Ebû Cerîh kavli 
üzere ahşâyı kavî edüp ve sovuk ahlâtdan pâk eder. [20] Mikdâr-ı şerbeti beş dirhem-
dür. Ziyâdesi bögregi zaʿîf  eder, illâ lisânü’l-hamel [21] suyı ve sikencübîn ıslâh eder.

Hereme: Dımışkî ve Fûles ve Huneyn bunı bir habbedür [22] demişler. Diz agrılarına 
ve yan başı agrılarından sovuk mafâsıla ve ahlât-ı balgamiyyeye nâfiʿdür [23] demişler. 
Takvîmü’l-Edviye sâhibi ve Fûles hâr u yâbisdür, eger tılâ olınsa evrâm-ı sulbiyyeye 
[24] nâfiʿdür ve riyâhı tahlîl eder dediler. Ammâ bu emkinede müstaʿmel degildür.

Herîsetü’l-hınta: [25] Bugday herîsesidür. Aʿlâsı yunmış ve kabugı çıkmış ve milh-i 
latîf  ile [508a] [1] bişmiş bugdaydan edeler. Tabîʿatı hâr u ratb olur. Bâha ve menî-
ye fâʾide [2] eder, bedene muʿtedil gıdâ verür ve çok gıdâ verür, ashâb-ı kedde ve 
riyâzete muvâfıkdur. [3] Gayrı mizâca hazmı güçdür ve zaʿîf  miʿdeye ziyân eder ve 
yel ve südde ve taş [4] tevellüd etdürür, husûsan süd ile bişmiş ola. Sogulcan ve kurt-
lar tevellüd etdürür. [5] Ammâ mürrî ile yeseler ve kemmûn katsalar zararın giderür.

Herîsetü’l-ürüzz: Aʿlâsı lahm-ı [6] latîfden ve bî-nazîr pirincden ola. Tabîʿatı 
muʿtedilü’l-harâredür. Gıdâsı bugday herîsesinden [7] azdur, tez hazm olur.

Hürd: Zerde-çûbdur. ʿÛdü’s-sufr ve ʿurûkü’s-sufr dahı derler bir [8] sarı kökdür. 
Tafsîli ʿayın bâbında ʿurûkü’s-sufr deyü zikr olınmışdur.

Harkalûs: [9] Yabân güneyigi derler, hindibâ-yı berrî derler, baklatü’l-yehûdiyye 
dahı derler ve baʿzılar şencâr [10] dediler. Şerîf  karsaʿnadur dedi, baʿzılar tahkîk 
bu karsaʿnadur dediler. Harkalûh [11] dahı derler, Fârisîde tere-i deştî derler [ki] 
kâsnî-yi berrîdür. Kâsnî-yi berrî ise [12] henüz hindibâda envâʿı zikr olınur.

Hezâr: Hoş âvâz bir kuşdur. Bülbül [13] ve ʿandelîb dahı derler. Mâlâ Yesiʿ kavli 
üzere hâr u yâbisdür ve kavî teshîni [14] vardur. Mahrûrî mizâca muvâfık degildür, 
ammâ bâhı tahrîk eder, husûsan yumurdası [15] dahı nâfiʿdür. Bunun necesi göz 
kapaklarında biten kıllara nâfiʿdür.

Hezâr-ceşân: [16] İlan üzümi derler sarmaşıkdur. Hezâr-feşân dahı derler. Salkım 
salkım yemişi olur, aʿlâsı [17] Hindî olandur. Fârisîde hezâr-gez dahı derler. Teb-
bâglar istiʿmâl eder. Kermetü’l-beyzâ [18] dahı derler. Fâşerâ deyü fe bâbında zikr 
olınmışdur.

Hezâr-isfend: Yüzerlikdür. Hâ bâbında [19] harmel deyü zikr olınmışdur.
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Haşkîkul: Heşkîkul derler. Şın bâbında şakâkul [20] deyü zikr olınmışdur.

Heşt-dehân: ʿÛd-ı hindîdür. Tabîʿatı ikinci derecede hâr [21] u yâbisdür. Nıkrîse 
ʿazîm nefʿi vardur. Buna bedel kantûrîyûnun saçaklarıdur. [22]

Heft-pehlû: ʿ Arabda zû-sebʿatü’l-adlâʿ derler bir otdur. Tabîʿatı ikinci derecede [23] 
hâr u yâbisdür. Tabʿı tutar.

Heft-burc: Mim bâbında mâzeryûn deyü zikr olınmışdur.[24]

Helyûn: Baʿzılar bunı kavundur dediler. Be bâbında bıttîh deyü zikr olındı. Ammâ 
Şeyh [25] Dâvud gayrıdur der.

Helfîkâ: Güneyik otıdur. Hindibâ deyü henüz zikr olınur.

Helemût: [508b] [1] Tag pazusıdur. Halyemû ve silk-i cebelî dahı derler. Hı 
bâbında hummâzlarda zikr olınmışdur. [2]

Helyâna: Şâhteredür. Şın bâbında şâhterec deyü zikr olınmışdur.

Helyûn: [3] Buna dilkü kuyrugı derler Türkî; baʿzılar sâpârna bu otun kökidür 
derler Türkî; [4] mâr-çûpe Fârisî; mâr-giyâ Fârisî, Şîrâzî; ʿûkperânâ2180 Süryânî; 
helyûn [5] Rûmî; espârance Rûmî; asfârâgas Yûnânî; aspârâgûs Lâtîn; [6] aspârçin 
Mâcar, Nemse; aspâregûs Fırânca; yârpûrîn2181 ʿİbrî; felserdercûmâ2182 [7] Süryânî; 
mâsûnec Temîmî; isfirâc ʿArabî. Bu otun yapragı İbni Baytâr kavli üzere [8] torak 
otı yapragına benzer, degirmice tohumları olur, çivid tohmına benzer. İki nevʿ olur, 
berrî [9] ve bôstânî olur. Aʿlâsı bôstânî olandur. Takvîm kavli üzere sahrî nevʿi [10] 
dahı olur. Câlînûs kavli üzere tabîʿatı muʿtedildür. İhtiyârât kavli üzere [11] hâr u 
ratbdur, ammâ berrî nevʿi hârdur. Tohmı büzûrlarda zikr olınmışdur. Ve otı iç 
süddelerin [12] açar ve pişmişi zîku’n-nefese ve ʿırku’n-nisâya ve sarılıga ve bagırsak 
agrılarına, [13] husûsan kim kökinün tabhı ola, gâyet nâfiʿdür. Eger bişmiş suyından 
mazmaza eyleseler [14] diş agrılarına gâyet nâfiʿdür, tohmı dahı böyledür. Ve tabʿı 
imsâk eder ve kûlunc-ı [15] rîhîye ve balgamîye ve ʿusrü’l-bevle müfîddür, bâhı dahı 
ziyâde eder ve ʿavrat togururken [16] ıztırâb çekse müfîddür. Bögregi ve mesâneyi 
iʿtidâlle issi eder ve bürûdetden [17] olan taktîr-i bevle dahı fâʾide eder. Eger tabhını 
itlere verseler öldürür. Eger koç [18] boynuzını pâreleyüp ekseler helyûn biter, meş-
hûrdur. Bu otun suyı [19] ve tohmı bögrek ve mesâne taşların kırar. Bu otun miʿdeye 
zararı vardur, evlâ [20] budur ki etle bişüreler ve mürrî ve zeyt katalar, yiyeler. Taberî 
kavli üzere eger kökinün [21] kurusını delük dişe kosalar zahmetsiz kopara. Filâha 

2180 N. عوقپرانى
2181 N. يارپورين
2182 N. فلسردرجوما
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kavli üzere tâze [22] kökini diş diplerine sürseler muhkem ede, agrıların sâkin ede, 
ammâ çürük [23] olanı çıkara. Mechûl kavli üzere kökinün bişmişi bâhı ziyâde eder. 
Takvîmü’l-Edviye [24] ve Bukrât kavli üzere arkaya ve bele kuvvet verür, menîyi 
ziyâde eder, bâhı kavî eder. [25] Riyâh-ı bârideye ve evcâʿ-ı rekîne ve ʿırku’n-nisâya 
ve nıkrîse ve fâlice yeseler fâʾide ede. [509a] [1] Rûfes kavli üzere eger bunı balda 
kavurup ve yakup külinden bir cüzʾ [2] ve ʿaselden iki cüzʾ karışdurup üç gün aç 
karnına üç dirhem kadar yeseler [3] bögrek ve mesâne taşına ve ʿusr-ı bevle ve ʿusr-ı 
vilâdete gâyet nâfiʿdür. Külinün [4] mikdâr-ı şerbeti bir dirhemdür. Ziyâdesi içi irhâ 
eder ve gönli döndürür, illâ tûrunc ve [5] rîbâs rubbları ıslâh eder. Takvîm kavli 
üzere bunun tohmı südi ziyâde [6] eder, akıdur. Ve bişmişini şarâbla içseler ʿakreb 
sokdugına nâfiʿdür. Ve deri [7] güzel kokudur. Zararın sirke ve mürrî ıslâh eder. Ve 
bedeli harşefdür. İbni Baytâr [8] kavli üzere bunı yeseler göze inen suya fâʾide eder, 
ammâ çok yeseler cümle agrıları [9] ve mafsalları agrısını depreşdürür. Eger çig iken 
açla yeseler bögrek ve kavuk [10] taşların dagıdur ve talak süddelerin açar. İhtiyârât 
kavli üzere bunun [11] bedeli cüncüldür.

Hülük: Rehec derler. Baʿzılar kurûn-ı sünbül ve baʿzılar ʿanber dediler, baʿzılar [12] 
bunlar degildür derler.

Hülâm: Sikbâc aşıdur yaʿnî suyı müberrid ve musaffâ masûs gibi [13] olmakdur.

Helîlec: Helîlec üç nevʿ olur. Ammâ İbni Baytâr kavli üzere dört dürlü [14] olur. 
Üç nevʿi dahı elif  bâbında ehlîlec deyü zikr olınmışdur. İbni Baytâr kavli üzere [15] 
dört nevʿinün bir cinsi sarı ve bir cinsi karadur, uvacıkdur, Hindîdür. Biri [16] dahı 
Kâbilîdür. Biri dahı incecikdür, Sînî derler. Sarusı safrâ ishâl eder, karası [17] sevdâ 
ishâl eder. Ve şol cinsi ki tuʿmı mâzû tuʿmına benzer, ishâl etmez ve miʿdeyi [18] debg 
eder. Helîlecleri bişürüp içseler ishâli az olur, eger ısladup içseler [19] kavî olur. Eger 
sarusını istiʿmâl eyleseler debg eder, sarusı safrâyı ve balgamı katʿ [20] eder. Mikdâr-ı 
şerbeti cirminden üç dirheminden on dirheme denlüdür. Muslihi şekerdür [21] veyâ 
terengübîndür. Eger erük yâ ʿunnâb yâ sibistân ile bişürseler, içseler yelmeşik [22] 
balgamlara fâʾide eder ve hıltları giderür. Eger bâdem yagıyla beşden yedi dirheme 
varınca içseler [23] dimâgı arıdur ve eyü buhâr verür ve buhârı arıdup miʿde yaşlıgını 
giderür. Ve kurusını [24] istiʿmâl eyleseler miʿdeyi debg ede ve makʿada kuvvet verüp 
bevâsîre fâʾide ve [25] içi kabz ede. Ve Kâbilî helîlec ve maʿcûnı dahı miʿdeye fâʾide 
ede ve yaramaz ahlâtı çıkara, [509b] [1] azacık ishâl ede ve sevdâyı çıkara, bevâsîre 
fâʾide ede. Eger iki miskâlin yumşak [2] sahk edüp veyâ bişmişini beş on dirhem 
kadar içseler miʿdeyi ve içi kavî ede. Cüdâm [3] ve kûlunca ve istiskâya ve baş ve 
talak agrılarına ve kusmaga ve gönül dönmege ve yürek [4] oynamasına fâʾide edüp 
ve her gün bir çekirdegi çıkmışını tâ eriyince agızda tutup [5] baʿde yutsa ve her-bâr 
böyle eylese hîç kocatmaya ve diş diplerini ve dişleri [6] ve dimâgı kavî ede ve çok 
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susuzlıgı defʿ ede ve kalbi kavî ede ve yaramaz kanları gidere, [7] ferah vere. Eger 
saru helîleyi sahk edüp harîrden geçürüp göze sürme eyleseler [8] yaşını kese, inen 
mâddesin defʿ ede.

Henk: Kasnıdur. Hind zebânıdur. Ha bâbında [9] hıltîs deyü zikr olınmışdur.

Hümâ: Hümâ kuşıdur. Elif  bâbında ebâbîl deyü zikr [10] olınmışdur.

Hindibâ: Güneyik ve acı mârûl Türkî; kâsnî mârûlı Türkî; kâşnî Fârisî; [11] kasnî 
Fârisî ve Şîrâzî; hirbâ Süryânî; asârûn Rûmî; endîrî Rûmî; pikrô mârûlî [12] Rûmî; 
endîkyâ Süryânî; feycûr Temîmî; intibûs sâtiyûm Lâtîn; endîvyin Mâcar, Nemse; 
[13] endîvye İspânya ve Fırânca; nâmhâ Süryânî; harhûrînâ2183 Süryânî; mârûr ʿ İbrî; 
[14] ʿavlesîn2184 ʿİbrî. Bu zikr olınan isimler cümle acı mârûl demekdür ki hindibâ-yı 
bôstânîdür. [15] Acı mârûlun küçük nevʿi dahı vardur. Meselâ acı mârûl üç nevʿdür. 
Ammâ hindibâ-yı berrî [16] dahı yedi dürlüdür. Ve asıl hindibâ ki acı mârûlun berrî 
nevʿidür. Türkçe güneyik derler [17] Türkî; pikrô mârûliye Rûmî; pikrô lîde Rûmî; 
radîka Rûmî; çikôriyûm Lâtîn; veigûvîssî [18] Mâcar, Nemse; elmarûnes2185 İspânya; 
çikôryâ İspânya; çikôre Fırânca. Ve bir nevʿ hindibâ dahı [19] vardur, hindibânun 
yabânîsidür, tarhaşkûk derler. Ve bir nevʿ büyük çiçeklü hindibâ [20] vardur, İslâm-
bôl’a mahsûsdur, gayrı yerde bulınmaz. Çiçekleri ve çiçeginün dalları [21] gâyet uzun 
olur. Ve bir nevʿi dahı vardur ana Türkçe ballıklu hindibâ derler. Ve bir nevʿi [22] 
dahı vardur çiçeklü ve pek büyük olur ve küşâde olur, Türkçe arslan [23] dişi derler 
ve Efrencî ve Lâtîn siyânû derler. Ve iki nevʿ dahı vardur. Aslan dişi [24] hindibânun 
cinsidür, çiçegi degirmi ve küşâde olur ve goncası putraklu ve çiçegi degirmene 
[25] benzer. Ve’l-hâsıl bu cümlenün tasvîri musavver 176 siyâh rakamlu kitâbda 
vardur. Ve’l-hâsıl [510a] [1] hindibânun bôstânîsi ve berrîsi ki meselâ acı mârûl ve 
güneyik tabîʿatları hep [2] bir tabîʿatdur. Nihâyet bunun eger taktîr olınmış suyı ve 
eger ʿusâresini içmek [3] lâzım geldükde bôstânîsinden ve berrîsinden karışdurur. 
Bir nevʿinün bir hâli vardur ki [4] agız lezzetine azacık halel verür ammâ karışdur-
salar ıslâh eder. Hindibânun aʿlâsı [5] Belh vilâyetinde biter derler. Ammâ Rûm’da 
çokdur. İshak kavli üzere evvel derecede bârid ü ratbdur, [6] baʿzılar ikincide yâbis-
dür dediler. Ve berrî nevʿi ki tarhaşkûk demiş idük, köki uzun [7] olur, bôstânî gibi 
degildür. Köki ile bile istiʿmâl olınur. Bunun rutûbeti bôstânî [8] nevʿinden azdur. 
Bôstânî nevʿine Şâm-ı Şerîf ’de antûniyâ derler. Belh vilâyetinden sonra [9] Şâm’da 
dahı aʿlâsı olur. ʿUsâresi istiskâya ve ciger süddelerine ve sümûmâta ve ilan [10] ve 
ʿakreb ve arı sokdugına içüp ve hem üzerine dögüp zımâd edeler. Eger ʿusâresin [11] 

2183 N. حرحورينا
2184 N. عولسين
2185 N. المرونس
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zeyt ile içseler cümle zehirlü otlarun pân-zehri olur ve gâyet mukavvî-yi kalbdür. 
[12] Eger südini göze çekseler aklıgı giderür. Ve bôstânî nevʿinün bürûdeti dahı berrî 
[13] nevʿinden artıkdur derler. Mukavvî-yi miʿde ve cigerdür. Cigerde çürük kan olsa 
ki taşrada [14] ʿalâmeti tuzlu balgam dedükleri ʿillet olur, el ayasında ve gögüsde 
ve taban altında [15] ʿalâmet belürür. Ol takdîrce hindibânun ʿusâresin on beş gün 
her sabâh [16] içeler. Ve eger sevdâ karışık ʿalâmet ise ʿillet siyâh şekl olur, hindibâ 
ʿusâresine [17] şâhtere katalar, bir fincân tolusı içeler. Ziyâde acıdur, dilerse şeker 
katalar. Ve talaka [18] dahı fâʾide edüp kan ve safrâ harâretini keser. Eger sikencü-
bîn ile içerlerse dahı [19] münâsibdür. Rutûbât ʿufûnetini dahı keser, pâk eder ve 
uzun isitmelere dahı nâfiʿdür. [20] Ve bôstânî hindibâ ki kâsnî derler ve acı mârûl 
dahı derler, keymûsı gâyet aʿlâdur, [21] ol bir tatlu mârûl dedüklerinden efdaldür. 
Eger isfîdâc ve arpa unıyla hafakân içün [22] miʿde ve kalb üzerine yaku eyleseler 
müfîddür ve bögreklere dahı nefʿi olur ve nıkrîse [23] dahı yaku olınsa muvâfıkdur 
ve issi göz agrısına dahı yaku olınsa münâsibdür. [24] Hindibâ gaseyân ve safrâ 
hareketini ve miʿde harâretini teskîn eder ve tabʿı tutar ve rubʿ isitmesine [25] ve 
cümle cânavarlar ve sâʾir ebras ve sâʾir agulu cânavarlar ve böcekler sokdugına 
müfîddür, hem [510b] [1] içeler ve hem arpa unıyla dahı yaku edeler. Eger hindibâ 
ve kâsnî suyını hıyârşenbe [2] karışdurup gargara eyleseler bogaz şişlerine ve bogaz 
agrılarına nâfiʿdür. [3] Ve hindibâ her kankı isitme olursa nâfiʿdür, gerek safrâvî 
gerek balgamî. Husûsan[4] kökiyle suda kaynadup ve sıkup sikencübîn gibi salata 
edeler, ahşam [5] taʿâm üzerine yiyüp ve ol sıkdugı acı suyı seherî bir fincân kadar 
içeler. [6] Miʿdeye kuvvet verüp cigeri tâzeler, cümle ʿilletini giderür. Ve tarhaşkûk 
dedükleri [7] yabân hindibâsı kan tükürenlere hâssaten veremlere ve veremlü istis-
kâya müfîddür. Ve cümle [8] hindibâ nevʿinün taktîr olınmışı suyı bayagı bınarlar 
suyı gibi tatlu olur ve [9] cigerinde harâreti olanlar ve hastalar ve mahmûr olanlar 
on iki dirhem gülbeşeker yiyüp [10] üzerine hindibânun taktîr olınmış suyın içseler 
gâyet müfîddür. Ve hindibânun [11] mikdâr-ı şerbetinden ziyâdesi içi zaʿîf  eder, illâ 
ʿasel ıslâh eder. Ve baʿzılar [12] sovuk bögrege ziyân eder, illâ kerefs katsalar ıslâh 
eder. Ve bedeli şâhteredür [13] veyâhûd bir nevʿ hindibâ dahı vardur, ʿArabca ana 
handerîl derler ve handerû dahı derler, [14] ol bedeldür. Hı bâbında tafsîl olınmışdur. 
Cümle hindibâ envâʿınun tamâm ahvâli zikr [15] olındı. Ammâ bir nevʿ hindibâ-yı 
berrî vardur, ʿArabda hindibâ-yı berrî ve Fârisîde kâsnî-yi [16] telh-gûne derler ve 
Rûmîler rûhûs derler ve Lâtînler mûnhûs derler ve Mâcar ve [17] Nemse vîlder 
hâsen derler ve İspânyada serâyâ derler ve Fırâncada lâterû derler, [18] 175 rakamlu 
musavver kitâbda vardur, ol zâhir oldugı zamânda halk çig etmek [19] ile yerler. 
Ziyâde acı degildür. Ve gâhî otlardan börek ederler, bundan dahı katarlar. Bunun 
[20] dahı tabîʿatı ve fiʿli ve sâʾir ahvâli hindibâ-yı berrî envâʿına karîbdür.

Heyyü fârîkûn: [21] Dâdî-yi rûmî Türkî; dâdî-yi rûmî Fârisî ve Şîrâzî; heyyü 
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fârîkûn Fârisî [22] ve Isfahânî; ûfârîkûn ʿ avâm; enderûsâmin ʿ Arabî; kûriyûn Yûnânî; 
karʿâ kesîsâ2186 [23] Süryânî; heyyü fârîkûn Rûmî; heyyü fârîkîn Yûnânî; ʿaneb 
ʿArabî; iberîkûn [24] Lâtîn ve Rûmî; sân cuvân kırâvt Mâcar, Nemse; mîle pertûs 
Fırânca; kûrâsû [25] nasbelyû2187 İspânya; kûrnûs Temîmî; karʿ Yûnânî. Bu otun 
İhtiyârât kavli [511a] [1] üzere eger tohmı ve eger dalları ve eger çiçegi cümle 
summâk-ı bagdâdî rengine benzer, kırmızı [2] olur. Ve yemişi ile bile istiʿmâl olınur. 
Tabîʿatı Yûhannâ [ve Takvîmü’l-Edviye] kavli üzere ikinci derece [3] âhirinde hâr u 
yâbisdür. Ammâ İhtiyârât kavli üzere üçünci derece hâr ve âhirinde [4] yâbisdür ve 
mülattıfdur ve muhallil-i evrâmdur. Eger yapragını âteş yakdugına yaku eyleseler [5] 
müfîddür. Eger bişürüp kırk gün şarâbla içseler ʿırku’n-nisâya bundan [6] artık ʿilâc 
olmaz ve hayzı idrâr eder ve küzâza dahı nâfiʿdür. Ve yemişi sevdâ ishâl [7] eder ve 
oglancıgı düşürür. Eger yapragınun suyın içseler nıkrîse ʿazîm nefʿi [8] vardur. Rûfes 
kavli üzere yapragını büyük yaralara ve yaramaz çıbanlara [9] dögüp ekseler ʿufû-
netlü ve azgun dahı olursa ıslâh eder. Erbiyâsûs [10] kavli üzere yan başı agrılarına ve 
ʿırku’n-nisâya matbûhı şarâbla kırk gün [11] içeler, müfîddür. Eger tohmını ʿavratlar 
götürse hayzı ve sidigi yüridür, ammâ hâmile ʿavrat [12] götürmeye, zîrâ oglancıgı 
düşürür. Eger tohmını sezâbla içseler rubʿ isitmelerine fâʾide [13] eder. Ve bir nevʿi 
dahı olur, çiçegi sarı ve kendüsi kızıl olur. Bir niçe gün inûmâlî [14] şarâbıyla içseler 
ʿırku’n-nisâya bu nevʿi dahı fâʾide eder. Ve yanmış safrâyı ishâl eder, [15] tohmı dahı 
böyledür. Eger zeyt ile fâlice ve ʿırku’n-nisâya dürtseler gerü bu fâʾide eder. [16] Mik-
dâr-ı şerbeti üç dirhemdür. Zararın mastakî ve enîsûn ıslâh eder. Bunun bedeli [17] 
kendü kadar kebere köki ve kendü kadar menndür.

Hûhîre: Çoban tayagı otıdur. Hûfakisîdâs [18] dahı derler. ʿAyın bâbında ʿasâʾü’r-
râʿî deyü zikr olınmışdur.

Hûfestîdâs: Minhâc [19] ve İhtiyârât teke sakalı otı demişler. Lâm bâbında lıhye-
tü’t-teys deyü zikr olınmışdur. [20]

Hûfîlûs: Eşek mârûlıdur. Elif  bâbında ebû halsâ ve hâ bâbında hassü’l-hımâr [21] 
deyü zikr olınmışdur.

Hevâmm: Zararlu veyâhûd ısırıcılara derler. Eʿûzü bi’llâhi min külli şeytânin [22] 
ve hâmmetin2188. Hod maʿlûmdur. Ve’l-hâsıl [23] bunlarun envâʿı zikr olınmışdur.

Hûmü’l-mecûs: Yâsemen gibidür. ʿAcem içinde çok olur. [24] İhtiyârât kavli üzere 
yâsemen gibi olur. Mecûsîler zemzeme vaktinde istiʿmâl [25] eder. Şükûfesi müşk-i 

2186 N. قرعاكسيسا
2187 N. قوراصونصبليو
2188 “Her türlü şeytandan ve zararlı şeylerden Allah’a sığınırım.”
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tarâmşîʿe benzer. Mürâneye dahı derler. Mim bâbında mürâneye deyü zikr olın-
mışdur. [511b] [1]

Heyyü fârîkûn: Hûfârîkûn deyü henüz zikr olındı.

Hîzamân: Yabân turpıdur. Fe bâbında [2] fücül-i berrî deyü zikr olınmışdur.

Hîl-i bevvâ: Hâl-i bevvâdur ki kâkule-i kûçek deyü kaf  [3] bâbında zikr olınmışdur.

Heyşer: Yabân kengeri dikeni derler. Eger kurusı kulaga girse [4] sagır eder derler. 
Uzunlugı bir ok kadar olur, çiçegi benefşe gibi olur ve dallarınun [5] içi kof  olur, 
çiçegi giderek penbe gibi olur. Kulaga girmeden sakınalar.

Hîrûn: [6] Kamışdur. Kasab deyü kaf  bâbında zikr olınmışdur. Ammâ Şeyh Dâvud 
rutab ve temrdür der. [7]

Hîzâr: Naʿne suyıdur. Nun bâbında naʿnaʿ deyü zikr olınmışdur.
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H A R F Ü ’ L - Y E ʾ  [8]

Yâsemen: Yâsemen çiçegidür Türkî; yâsemûn ʿArabî; secülât Fârisî; gırâr ʿArabî; 
yâsem [9] Isfahânî; gül-i yâsemîn Şîrâzî; yâsemen Fârisî; yâsminî Süryânî; bâbûrûs 
[10] Rûmî; yâsmiyâ Rûmî; fîmûrûn Yûnânî; celsômînô Lâtîn ve cümle Efrencî; 
sûsân berrâh [11] ʿİbrî. Yâsemen üç nevʿ olur. Bir nevʿi beyâz olur, küçük ve büyük 
olur. Büyügine [12] ful dahı derler, ammâ ful asıl bunun aşlama nevʿidür. Yapragı 
limôn yapragına benzer ve çiçegi kalındur, [13] kokusı nâzikdür. Sovuk memleketler-
de olmaz, kurur. ʿArabistân’da çok olur. Yâsemenden [14] ve agaç kavunı agacından 
mürekkeb yaʿnî aşlamadur derler ve râyihası dahı ana benzer. Fe bâbında [15] ful-i 
yemenî deyü zikr olındı. Ve bir nevʿi dahı sarı olur, bundan sonra zikr ederüz. Ve 
bir nevʿi [16] dahı kızıl olur. ʿArabda yâsemen-i ahmer derler, Farsda şeb-küşâd, 
Türkçe kızıl yâsemen [17] derler. Anı dahı zikr ederüz. Geldük maksûdumuz olan 
beyâz yâsemen ki maʿrûfdur. [18] {Tabîʿatı Mesîh kavli üzere ikinci derecede hâr ve 
yâbisdür. Ve Mesîh, İbnü’l-Hakem ve İhtiyârât [19] kavilleri üzere ikinci derecede 
hâr u yâbisdür.}2189 Ve Mesîh, İbnü’l-Hakem ve İhtiyârât kavilleri [20] üzere ikinci 
derece âhirinde hâr ve üçünci evvelinde yâbisdür. Rutûbâtı taltîf  eder ve yagı [21] 
meşâyihe ve kocalara müfîddür. Çok koksalar ve döşegine bıraksalar musaddiʿdür, 
inhidârı [22] vardur, illâ gül yagı ıslâh eder. Ve baʿzılar sufâr ihdâs eder, illâ kâfûr 
ıslâh eder [23] dediler. Erbiyâsûs kavli üzere çiçeginün kurusın dögüp ve o kadar 
serahs [24] ve ʿasel katup içseler cümle kurtları öldürür, çıkarur. Ercîcânis kavli üzere 
[25] ve Fûles kavli üzere ʿusr-ı vilâdete kurusını şarâbla vereler. Ve şemm olınması su-
dâʿ-ı [512a] [1] balgamîye ve dimâg süddesine nâfiʿdür. İbni Baytâr kavli üzere ak 
yâsemen kuru yâsemenden [2] kuvvetlüdür. Pîrlere ve sovuk mizâclulara müfîddür, 
sevdâyî ve balgamî ve sovukdan olan baş [3] agrılarına nâfiʿdür ve dimâgı kavî eder, 

2189 Tekrar edilmiştir.
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rutûbetlerin giderür, şakîkaya ve lakveye nâfiʿdür. [4] Eger yâsemeni eger kurusını 
dögüp çıgıda vursalar gidere. Eger çiçeginün suyını [5] üç güne degin her günde iki 
dirhem içseler rahimden akan yaşı kese, mücerrebdür. Eger kurusını [6] sahk edüp 
kıllara birkaç defʿa sürseler kılları agarda. Takvîm kavli üzere [7] eger yâsemeni 
koksalar sudâʿ-ı bâride ve fâlice ve lakveye ve yapragı kelefe zımâd olınsa [8] müfîd-
dür. Çiçeginün suyını ʿavrat içse akan hayzı kese. Bunun yagını dal [9] bâbında 
dühnü’l-yâsemen deyü zikr eyledük. Yaglarda bunun bedeli zanbak yagıdur [10] ve 
çiçekde bedeli zanbak ve sûsendür.

Yâsemen-i asfer: Sarı yâsemîn derler ve tavşan [11] güli dahı derler. Fârisîde 
yâsemîn-i zerd derler, Rûmîler kitrinô yâsemiyâ derler ve cümle [12] Efrencîler cel-
sômînô câldû derler. Sarı yâsemenün kuvveti beyâz yâsemenden zaʿîfdür [13] ve fiʿli 
dahı andan alçakdur. Ammâ hâssası budur ki İhtiyârât kavli üzere sarı yâsemîn [14] 
her sovuk ʿuzva ursalar teshîn eder, tahlîli dahı vardur, şişleri tahlîl eder ve zükâma 
[15] hâssaten nâfiʿdür. Ammâ mahrûrî mizâca sudâʿ getürür, illâ gül yagı ıslâh eder. 
Eger sarı yâsemeni [16] kurudup ve dögüp ʿasel ile içseler ilan ve cümle kurtları 
çıkarur. Bunun dahı [17] yagın alurlar, kış günlerinde istiʿmâl olınmak yegdür.

Yâsemen-i ahmer: Kızıl yâsemen derler. Gece [18] açılur ve gündüz kapanur, 
çiçegi kızıl ve uzunca olur. ʿArabda inkeşfü’l-leyl ve tenekkürü’n-nehâr [19] derler 
yaʿnî gece açılur handân olursun ve gündüz inkâr edersin demek ister. [20] Fârisîde 
şeb-küşâ derler. Çiçegi dimâg süddesin açar. Ve yaşıl degirmi yapragı olur, [21] açı-
lacak çıbanlar üzerine ursalar açar, ammâ dögüp üzerine uralar. Ve açıldukdan [22] 
sonra sinirlü yaprak yerine bütün yapragını kosalar işledür, zîrâ cezzâbdur. Eger [23] 
yapragını kurıdup yaralara ekseler kurıdur, onıldur.

Yâmûr: Yagmurca dedükleri [24] geyikdür. Bunlarun envâʿı gayın bâbında gazâl 
deyü zikr ve zad bâbında zaby deyü zikr olınmışdur. [25]

Yâkût: Yâkût taşıdur Türkî; seng-i yâkend Fârisî; yâkûd Fârisî ve Şîrâzî; [512b] 
[1] yâkûdî Süryânî; felîmîn Rûmî; fîlâmîs Yûnânî; kôkinôz afrô Rûmî; amiyântûs2190 
[2] Lâtîn; miyântî cümle Efrencî; sâfir, gök yâkûta Rûmî ve Lâtîn. Yâkût [3] beş nevʿ 
olur ammâ istiʿmâl olınan üç nevʿdür. Sarı yâkût ve gök [4] yâkût ki kühlî derler ve 
kızıl yâkût ki rummânî derler. Aʿlâsı rummânîdür. Huneyn kavli [5] üzere tabîʿatı 
muʿtedil ve harârete mâʾildür. Üç nevʿinün dahı kuvvet-i evvelîsi budur ki [6] götür-
seler tâʿûndan emîn olalar ve götürseler kan tondugına müfîddür [7] ve müncemid 
olan kanı rakîk eder. İbni Baytâr kavli üzere kalbi dahı kavî eder [8] ve ferah verür. 
Eger su ile ezüp içseler aguları defʿ eder. Takvîmü’l-Edviye ve Diskûrîdûs [9] kavli 

2190 N. اميانتوس

1008 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



üzere kızıl yâkût vesvâsa ve hafakâna ve zaʿf-ı kalbe ve gama ve hüzne [10] müfîddür. 
Huneyn kavli üzere âdem götürse tonmış kanı menʿ eder. Ebû Cerîh kavli [11] üzere 
mahkûkından kühl edüp göz çekseler göze hiddet verür ve eski [12] kalb agrısına 
müfîddür ve hafakâna dahı nâfiʿdür. Müferrihdür, mukavviyyü’l-kalbdür ve âlât-ı 
[13] nefesi kavî eder ve mâlîhûlyâyı giderür. Takvîm kavli üzere yâkût götürseler 
[14] ihtilâmı menʿ eder ve agızda tutsalar ferah vere. Ve cümle zararın sünbül-i tîb 
ve şeker [15] ıslâh eder, her kankı maʿcûna korlarsa sünbül-i tîbi dahı bile koyalar. 
Yalınuz yâkûtun [16] mikdâr-ı şerbeti bir kîrâtdur. Bunun bedeli iki kendü kadar 
altun varak yâhûd [17] egeden geçmiş altundur.

Yebrûc: ʿAbdü’s-selâmdur Türkî; cin köki Türkî; ebrûsanem Fârisî; [18] sâbîzek 
ʿArabî ve Fârisî; sâbîzec ʿArabî ve Fârisî; sîʿa Muhammed Temîmî; mandrâgôs 
Temîmî, [19] Yûnânî; yebrûhî Süryânî; lâvtırôgûs2191 Rûmî; mandgôrîs Yûnânî; lüf-
fâh [20] ʿArabî, yemişidür; yehîbü’r-rûh Süryânî; dûdâyim ʿİbrî; mândırâgôrâ Rûmî, 
Lâtîn [21] ve Fırânca; elrân Nemse, Mâcar; mândırâkûlâ İspânya. Bir yebrûc-ı sa-
nem vardur, [22] sirâcü’l-kutrub deyü sin bâbında zikr olındı. Ve yebrûcun yemişi 
lüffâh deyü lâm bâbında [23] dahı zikr olındı. Ve bu nevʿ ki dahı yebrûc derler, âdem 
misâllü bir kökdür. Yebrûc deyü lüffâha dahı [24] derler ve yemişine dahı derler. 
Ol oldur ki ʿınebü’s-saʿleb nevʿinden olan yebrûcun [25] yemişine ve çiçegine lüffâh 
demişlerdür. Lâm bâbında lüffâh cümle isimleriyle ve tasvîrleriyle tafsîl [513a] 
[1] olınmışdur. Ammâ bu nevʿ ki yebrûc derler, Kudüs-i Şerîf ’e karîb Yebrûcî nâm 
sahrâda [2] olur ve Şâm-ı Şerîf  kurbında dahı olur derler. Sahîh yebrûc ol cinsdür. 
Baʿzı [3] kök vardur yine âdem misillüdür, yebrûcun nevʿidür, Rûmî derler. Ve Rûm 
ilinde [4] ve Anatolı’da dahı bulınur. Ve yine şuʿlesi vardur ve ʿaynî ile yebrûcdur ve 
fiʿli ve ʿ ameli dahı [5] vardur ammâ zaʿîfdür. Baʿzı hâlde kuvveti anun gibi olmamag-
la Rûmî oldugı [6] maʿlûm olur. Ve bir nevʿ kök dahı vardur, kallâb ʿaşşâblar ol köki 
bî-nazîr [7] erkek ve dişi üslûbında ve saç ve sakal ve göz ile bir âdem heybetlü edüp 
[8] yebrûcü’s-sanemdür deyü satarlar, maʿrûf  ve meşhûrdur. Ammâ sahîh yebrûc 
iki [9] dürlü olur, erkegi ve dişisi olur. İbni Baytâr kavli üzere dişisinün [10] yapragı 
mârûl yapragına benzer, yere düşeni biter. Her yapragı dibinden fundukdan [11] 
küçük igde denlü yemişi olur, taşrası kara ve içi ak, iki üç [12] köki olup birbirine 
tolaşık olur. Ve erkek nevʿi ak olur, çügündür [13] yapragına benzer, bunun dahı 
köki evvelkinün köki gibi olur. İmdi maʿlûm oldı ki [14] yebrûc dedükleri gayrıdur 
ve yebrûcü’s-sanem dedükleri İbni Baytâr kavli üzere [15] sirâcü’l-kutrubdur ve 
lüffâh yebrûcun yemişidür. Sirâcü’l-kutrub sin bâbında ve lüffâh [16] lâm bâbında 
tafsîl olındı. İşbu yebrûc ki lüffâh-ı berrînün kökidür, tabîʿatı Fûles [17] kavli üzere 
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üçünci derecede bârid ü yâbisdür, muhaddirdür, yaşlıgı giderür. Bunun [18] ʿusâresi 
kavîdür. Eger kökini üçde biri kalınca kaynadup, andan süzüp [19] içseler uykusızlıgı 
ve agrıları giderür. Eger bir ʿuzvı kesmek veyâ taglamak [20] lâzım gelse bundan 
içürüp taglayalar, acısını hiss etmeye. Ve iki miskâlini [21] şarâbü’l-karâtîn ile içseler 
balgam ve safrâyı kusdura. Eger ziyâde içseler [22] helâk ede. Mikdâr-ı şerbeti yarım 
dirhemdür. Ziyâdesinün ziyânı vardur. Eger [23] ıztırâb verürse efyûna olan ʿilâcı 
edeler. Ve ekser ıtrîfîl maʿcûnı ıslâh [24] eder. Eger göz otlarına katsalar İbni Baytâr 
kavli üzere agrıların sâkin eder. [25] Eger buçuk miskâlin şâf  edüp ʿavratlar götürse 
hayzı yüridüp ve öli [513b] [1] oglanı çıkara. Ve makʿadda götürseler uyhu getüre. 
İllâ bu köki fîl kemügiyle altı [2] sâʿat kaynadup yumşadalar, andan her ne düzmek 
isterlerse kallâb [3] ʿaşşâblara âsân ola. Eger yapragı tâze iken gözde olan issi şişlere 
ursalar, [4] andan gayrı katı şişlere ursalar, hanâzîre ve hûreye yaʿnî yenür başlara 
ve [5] çıbanlarda olan şişlere ursalar ıslâh ede. Ve yüzde olan eserler envâʿına [6] beş 
altı gün ursalar gidere. Ve kökini sirke ile karışdurup ısırguya [7] ursalar müfîddür. 
Eger zeyt ile agulu cânavarlar sokdugına ve suyı ile hûre [8] ve hanâzîre ursalar nâ-
fiʿdür. Eger unla mafsallar agrısına ursalar müfîddür. [9] Eger tohmını içseler rahmi 
arıda. Ve âteş görmedük kibrît ile ʿavratlar şâf  [10] gibi götürseler rahimlerinden 
kan sızdugın keser. Eger lüffâh yemişinden beş dâne yeseler [11] ʿaklı giderüp başına 
sovuk su komayınca ayılmaya. Eger ʿınebü’s-saʿleb dedükleri [12] it üzümi ile içseler 
pân-zehr gibi fâʾide ede. Ve ʿavratlar kökinden istiʿmâl [13] eyleseler semürde ve be-
nizleri gökçek ola ve kızara. Eger bunı yiyüp yâ kokulasalar [14] kandan olan issi baş 
agrısına fâʾide eder. Eger çok yeseler hunnâk ede [15] ve ʿ aklı gide. Buna ʿ ilâc oldur ki 
sâde yagı ve bal ve şîrûgan içürüp ve kusduralar. [16] Eger ayılmazsa afsentîn suyıyla 
içüreler, anunla olmazsa kunduz hâyası [17] ve fülfül ve sezâb ve hardal içüreler ve 
kusduralar. Takvîmü’l-Edviye ve Diskûrîdûs [18] kavli üzere merârî ve demevî içün 
dögüp ve sirke ile karışdurup [19] tulunlarına uralar. Erbiyâsûs kavli üzere bir cüzʾ 
bundan ve bir cüzʾ sabr-ı sukûtrî [20] katup tulunlara ursalar mirre-i safrâ ve sudâʿ ve 
şakîka agrılarına nâfiʿdür. [21] Eger şarâba katsalar gâyet serhoş ede. Bunun kabugı 
dahı yaramazdur. [22] İhtiyârât kavli üzere bunun zararın kusdurdukdan sonra gerü 
issi [23] suyıla ve bal ve torak otı ve mastakî ve saʿter, ak mürr ve tâze süd içüreler, 
[24] defʿ ede.

Yetûʿât: Südlügen envâʿıdur. Yetûʿât südlügen envâʿına [25] derler. İbni Baytâr ve 
Minhâc ve sâʾir müfredât ashâbı yetûʿâtı yedi nevʿdür demişler. [514a] [1] Meselâ 
bir nevʿi ʿ uşerdür, kızıl südlügen derler, ʿ ayın bâbında zikr olındı. İkincisi şebrem [2] 
derler, agaç südlügeni derler, şın bâbında zikr olındı. Üçünci nevʿi lâgiyedür, sıgır 
kuyrugı [3] derler, lâm bâbında zikr olındı. Dördünci nevʿi ʿartanîsâdur, Türkçe 
arslan ayası derler [4] ve buhûr-ı meryem derler, mim bâbında zikr olındı. Altın-
cı nevʿi pentâfilyûn derler ki ayıd agacıdur, [5] ʿArabca zû-hamsetü evrâk derler. 
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Yedinci nevʿi mâhûdânedür, habbü’s-selâtîn ve [6] habbü’l-mülûk derler. Meşhûr 
olan südlügenler budur. Ammâ cümlesinden etibbânun [7] ihtiyâr eyledügi lâgiye 
dedükleri kızıl südlügendür. Cümlesinden eslah ve eslemdür derler [8] ammâ gene 
ziyâdesi sâʾir südlügenler gibi hatarludur. Ve bunlarun baʿzısınun erkegi [9] ve dişisi 
olur ve ak ve karası olur ve baʿzısı bir, iki, üç cins olur. [10] Cümlesinün tasvîri 
vardur, mahallinden ve rakamlarına nazar olına. Erkegi dişisinden [11] kavîdür. Ve 
südlügenün istiʿmâl olınan evvel südidür, andan sonra tohmı, andan [12] sonra köki, 
andan sonra yapragıdur. Ve işbu zikr olınan yedi nevʿ südlügenden [13] mâʿadâ dahı 
südlügen vardur. Haşhâş başınun südi ki efyûn olur, südlügendür [14] ve mahmûde 
kezâlik südlügendür ve leblâb ve ʿarfec-i berrî ki sarmaşık ve yabân tohmekanıdur 
[15] ve hırvaʿ ve çâvşîr ve bunlara benzer çokdur, cümlesi mahallinde südlügen 
nevʿidür deyü bildürmiş [16] idük. Geldük bunlarun tabîʿatlarınun hâli, egerçe biri 
birinden tefâvüti vardur, illâ [17] dördünci derecede hâr u yâbisdür ve baʿzısı hâr 
ve muhrikdür ve baʿzısı üçünci derecededür, [18] mahallerinde zikr olınmışdur. Ve 
cümle südlügen müshildür, maʿlûmdur ve her-bâr terbiye edüp [19] istiʿmâl etmek 
gerekdür. Ve yedi nevʿ südlügen ki ʿuşer ve şebrem ve lâgiye ve ʿartanîsâ ve [20] 
mâzeryûn ve pentâfilyûn ve mâhûdâne demiş idük, bunlarun südlerinün [21] mik-
dâr-ı şerbeti bir dânkdur, ammâ baʿzılar bir dirhem denlü, âdemine göre [22] câʾiz 
görmişler. Eger südini güneşde saç ve kıl biten yere sürseler gayrı kıl bitmez, [23] 
eger biterse dahı zaʿîf  biter, eger tekrâr sürseler gayrı bitmez. Eger yenmiş dişe 
penbe [24] ile delügine koyup üzerine mûm koya ki dile degüp zahmet vermeye, 
[25] dişi kopara. Ve demregüye ve sigile ve çiçege ve âkileye ve yaramaz şişlere ve 
nâsûra [514b] [1] dürtseler ıslâh ede. Ve kökini bir dirhem sahk edüp inûmâlî 
şarâbıyla yâhûd [2] sirke ile içseler ishâl ede. Eger sirke ile bişürüp mazmaza ey-
leseler diş [3] agrısın sâkin ede. Eger südini helîle ya afsentîn ile yâ nişâsta suyıyla 
[4] yâ zaʿferânla yâ türbüd yâ sabr ile yâ buyan balı yâ besfâyic ile yâ kara tuz ile 
içseler [5] evvelâ mizâcı issi ede. İbni Baytâr kavli üzere rubʿ isitmelerine fâʾide ede 
ve sarı [6] suyı ishâl ede. Eger zikr olındugı üzere terbiyesiyle içmeseler yaʿnî ıslâh 
[7] olmadık içseler mizâcı yaramaz ede, ciger agrısın getürür ve miʿdeyi fâsid eder. 
[8] Ve eger kökini kîrûtla karışdurup yaramaz çıbanlara ve sigillere ve nâsûrlara ve 
[9] şişlere ve sevdâvî cerebe ve nâr-ı fârisîye ve bevâsîre Takvîmü’l-Edviye kavli [10] 
üzere müfîddür. Ve baʿzılar südini iki tamla tamladup kuru encîre kosalar, [11] ye-
seler tamâm ishâl eder, ahlât-ı galîzeyi çıkarur. Eger etmege ve sevîke dahı koyup 
[12] istiʿmâl eyleseler yine bu ʿameli eder. Ve eger bir gün ve bir gece şarâb katup 
andan [13] içseler bu dahı zahmetsiz ishâl eder. Ve’l-hâsıl bunları terbiye ile içmek 
gerekdür. [14] Eger ıslâh olmadın içseler ıztırâb verürse kankı nevʿ südlügen ise [15] 
her biri kendü bâbında ve mahallinde yazıldugı mahalle ʿilâcı dahı yazılmışdur. 
Ve oglancıklarun [16] başlarında olan çıbanlara her kankısından olursa eger südi 
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eger yapragı [17] eger tohmıdur, merhemlere katup sürseler giderür. Eger bedene 
sürdüklerinde ıztırâb [18] verürse gül yagı ve üstübec süreler. Bunlarun bedeli Tak-
vîm kavli üzere iki [19] kendü kadar sekbînecdür.

Yahziz: Büyük kerefsdür. Maşrıkî kerefs derler, baʿzılar [20] batrâsâliyûndur demiş-
ler ki maʿdenûsdur. Kef  bâbında kerefs envâʿı [21] zikr olındı.

Yahmûr: Yagmurcaya ve baʿzılar iyyel dedükleri keçi geyigine ve baʿzılar bakar-ı 
vahşîye [22] derler. Ve yâmûr dahı derler, zikr olınmışdur.

Yedre: Sarmaşık nevʿindendür. Kaf  bâbında [23] kısûs deyü zikr olınmışdur.

Yazaka: Hâmâ aktî deyü hı bâbında zikr olınmışdur. [24]

Yerâʿ: Kamışdur. Fârisîde ney derler. Kaf  bâbında kasab deyü zikr olınmışdur [25]

Yerâmîʿ: Dilkü kuyrugı derler. He bâbında helyûn deyü zikr olınmışdur.

Yürnâ: Kına derler. [515a] [1] Hâ bâbında hınnâ deyü zikr olınmışdur.

Yerbûz: Cerbûz dahı derler. Be bâbında bakla-ı yemâniyye deyü [2] zikr olınmış-
dur. Şeyh Dâvud ricledür der.

Yerâʿa: Yıldırar kuş derler küçük bir [3] kuşdur. Eger gündüz uçsa sâʾir kuşlar gibi 
uçar, eger gece uçsa şihâb [4] gibi veyâhûd yılduz böcegi gibi uçar ve şaʿşaʿsı vardur.

Yerbetûn: Tûn derler [5] bir otdur. Yerbe deyü ota derler, ol ecilden yerbetûn der-
ler. İbni Baytâr kavli üzere [6] özdegi râziyâneye benzer, dipleri çok olur, üzerinde 
çiçegi olur, kara köki olur [7] ve râyihası sakîl olur. Taglarda gölgede bulınur. Kökini 
yararlar, suyını çıkarurlar, [8] gölgede kurudurlar. Eger suyını sirke ve gül yagıyla 
başa dürtseler [9] devvâra ve uçuga ve eski baş agrısına ve fâlice ve ʿırku’n-nisâya 
fâʾide eder. [10] Eger sirke ve zeyt ile dürtseler sinir agrısına dahı fâʾide eder. Eger 
kokulasalar [11] ihtinâk-ı rahme nâfiʿdür. Eger tütsi eyleseler haşerât kaça. Eger gül 
yagıyla kulaga tamzursalar [12] agrısın sâkin eder. Eger yenen dişlere tamlatsalar 
fâʾide ede. Eger rûfidân yumurda [13] ile istiʿmâl etseler öksürüge ve sidük tutıl-
dugına ve yellere ve iç agrısına ve talak [14] şişlerine fâʾide edüp içi yumşada. Ve 
hâmile ʿavrat tütsi edüp veyâhûd [15] içse tez togura. Ve eger içseler bögrek agrısına 
fâʾide ede. Köki dahı suyı gibi [16] ʿamel eder ammâ suyından zaʿîfdür. Eger kökin 
dögüp çıbanlara ve yaralara ursalar [17] ve ekseler çirgini ve çürügini giderür, ıslâh 
edüp tâze et bitüre ve uvanuk [18] kemükleri çıkara. Ve merhemlere katsalar andan 
cerâhatlere ursalar gâyet muvâfıkdur. [19] Eger kökini agızda çigneseler agız kokusın 
gidere. Eger kökini tütsi eyleseler fâʾide [20] eder ve duhânını burna alsalar nezlelere 
fâʾide eder, gögüsdeki süddeleri açup [21] ve dimâg yaşlıgını tahlîl eder. Eger yakup 
ziftle başda olan kuru yaş [22] çıbanlara ursalar kuruda.

Yerbûʿ: ʿArab tavşanı derler ve yiyirce göcen derler, [23] Fârisîde mûş-ı deştî derler. 
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Çok gıdâ verür ve tabʿı sürer. ʿUrbân ʿArabları yer derler. [24]

Yerbeşâne: Baʿzılar kökine behmen-i ebyaz derler ve sag ot derler. Yapraklarınun 
[25] uzunı bir arşın olur ve eni bir karış mikdârı olur. Yarusından yukarı [515b] 
[1] yaprakları uvacuk olur ve araları kaz ayagı toynagı gibi olur. Üzerinde morca 
[2] çiçegi olur, aka mâʾilce olur. Bellût içi gibi yemişleri olur, içi tolu ve yelmeşik 
[3]olur. Bogum bogum uzun köki olur, meselâ hatmî kökine benzer. İçinün dahı tolu 
yelmeşigi [4] olur, tatlucak gibi olur. Eger yeseler cimâʿı kavî eder ve rahmi içerü 
redd eyleye ve bedeni [5] semürde ve sidügi yüride ve kasık ve kavuk zahmetlerine 
fâʾide ede. Hendeklerde [6] çok biter.

Yer: Şeyh Dâvud kavli üzere mechûldür.

Yeşf: Yeşim derler ve yeşb [7] dahı derler bir taşdur. Hâ bâbında hacerü’l-yeşb deyü 
zikr olınmışdur.

Yefkatî2192: Mürver agacıdur. [8] Yazaka deyü henüz zikr olındı. Ve hâmâ aktî deyü 
hı bâbında zikr olınmışdur.

Yaʿkûb:[9] Keklik kuşı nevʿidür. Kubec deyü kaf  bâbında zikr olınmışdur.

Yaʿzîd: Hindibâ nevʿindendür, [10] handerîlî ve handerû dahı derler. Kâsnî-yi berrî 
envâʿındandur. He bâbında hindibâ deyü zikr [11] olınmışdur.

Yagmîzâ: Uşhundur. Re bâbında rîbâs deyü zikr olınmışdur.

Yaktînî: [12] Kabakdur ammâ yerde düşeni biter ota dahı derler ki meselâ kâʾim 
turmaya, kavun ve karpuz [13] ve hanzal gibilerdür.

Yelencûc: Hindî ʿûd agacıdur ki micmerde yakup buhûr ederler. [14] ʿAyın bâbında 
ʿûd envâʿı zikr olınmışdur.

Yemâm: Kût derler bir kuşdur. Şin [15] bâbında şifnîn deyü zikr olınmışdur ammâ 
ʿAcâyib-i Mahlûkât sâhibi bunı evlerde [16] olan câkşîrlü gögercindür der, ana kût 
derler.

Yank: Mâyedür ki penîr mâye dahı [17] derler. Elif  bâbında infeha deyü zikr olın-
mışdur.

Yenme: Akça ot ve sultân otı [18] ve taşakluca banbul dahı derler. Şîrâzîler sün-
bül-dârû derler. Eger ʿasel ile şişlere [19] ve hanâzîre ursalar giderür. Sinirlü yapragla 
geyik kulagı dedükleri ot [20] arasında olur, küçürek olur, yapragınun ortasında 
özdegi çıkar, [21] bir karış olur, bogumluca olur. İbni Baytâr kavli üzere eger dögüp 
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[22] cerâhatlere ekseler nefʿ verür.

Yineştâle: Lâtîn ismiyledür. ʿArabca emsûh derler. [23] Elif  bâbında emsûh deyü 
zikr olınmışdur.

Yentûn: Tag sezâbı ve yabân [24] sezâbı samgıdur. Se bâbında sâfîsâ deyü zikr 
olınmışdur.

Yenbûb: Keçi boynuzınun [25] dikenlüsidür. İbni Baytâr kavli üzere ehl-i Şâm har-
nûbü’l-maʿz derler. [516a] [1] İki dürlü olur. Bir dürlüsine harnûb-ı nabatî dahı 
demişler. Ammâ Nabatî nevʿinün [2] yemişi alma kadar olmaz, bunun yemişi alma 
kadar [3] olur derler. Hı bâbında harnûb [4] deyü envâʿı zikr olınmışdur. [4] Temmet 
bi-ʿavni’llâhi teʿâlâ [5] fî vaktü’l-ʿasr [6] sene semân [7] ve hamsîn ve miʾe ve’l-elf.
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455a/1, 455a/5, 455a/15, 457b/5, 460a/21, 
462b/21, 464a/1, 464a/2, 464a/3, 464b/14, 
465b/3, 471a/15, 471a/16, 476b/6, 483b/15, 
485b/24, 491a/5, 491b/11, 492a/11, 
494b/14, 496a/14, 499a/18, 500b/11, 
502a/1, 502a/2, 502b/16, 503a/24, 509b/4, 
510a/4, 512b/14, 515a/19

agız kohusı, 449a/7
agız kokuları, 251b/7, 251b/11,
agız kokusı, 7a/21, 12a/22, 14a/1, 18b/24, 

20b/4, 27a/4, 35b/3, 57b/22, 72a/6, 84a/4, 
94a/17, 95a/8, 95b/13, 95b/6, 103a/13, 
116b/5, 116b/11, 117b/2, 117b/13, 143a/23, 
147b/23, 166b/1, 199a/3, 199a/25, 
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207a/23, 221b/13, 268b/25, 271a/15, 
284a/21, 301a/6, 306b/9, 309b/8, 315a/7, 
321a/3, 322a/22, 323b/3, 323b/8, 326b/7, 
330a/13, 330b/8, 334a/20, 342a/23, 
343b/15, 370a/1, 377a/7, 379a/13, 
424b/25, 425a/9, 447a/5, 457a/6, 487a/11, 
500a/23, 515a/19

agîrâtîn, 26b/8
agîres, 31a/5
agîs, 26b/2
agîsûs, 340b/25
aglîkânsûr, 388a/24
aglîkî, 26b/14
aglîtûs, 310b/17
agliyûm, 81b/5
agnâ, 73a/7
agnûhun, 361a/16
agônyâkûm, 22a/14
agrad, 290b/21
agrâs, 118b/11
agrâyilbûn, 304b/9
agrâykûn, 304b/9
agre, 479a/6
agrest, 118b/11
agrestâs, 493b/8
agrı, 2a/9, 2a/16, 2a/17, 2a/19, 2a/20, 2a/21, 

4a/12, 4b/5, 4b/8, 6b/16, 7b/25, 8a/11, 
8b/19, 8b/25, 9a/17, 9a/6, 9b/15, 10a/5, 
10a/11, 11a/9, 11a/11, 11a/16, 11b/7, 
11b/22, 12a/4, 12a/6, 12a/23, 12a/25, 
13a/1, 13a/2, 13a/20, 13b/23, 14a/1, 
14a/24, 14b/10, 14b/15, 15a/5, 15a/13, 
16a/2, 16a/8, 16a/21, 16a/22, 17a/19, 
17a/22, 17b/3, 18b/12, 19a/1, 20b/3, 
20b/11, 21a/1, 21a/5, 21a/6, 21a/7, 21a/8, 
21a/9, 21b/7, 21b/9, 22b/6, 23a/4, 23a/19, 
23b/23, 23b/4, 24b/15, 24b/19, 24b/23, 
24b/24, 25a/6, 25a/14, 25a/18, 25b/2, 
26a/2, 26a/12, 27a/23, 27b/11, 28a/5, 
28a/6, 28a/11, 28a/12, 29a/5, 29a/21, 
29b/20, 29b/21, 30a/12, 31a/16, 31a/22, 
32a/23, 33b/7, 33b/14, 34a/9, 34a/10, 
34a/23, 34b/6, 34b/11, 34b/16, 35a/25, 
36a/23, 36b/2, 36b/12, 36b/20, 37a/21, 
37a/24, 37b/25, 38a/5, 38a/9, 101a/23, 
39a/4, 39a/6, 40a/14, 40b/19, 40b/25, 
41a/6, 41a/9, 41b/22, 42a/2, 42b/11, 
42b/12, 42b/13, 43a/4, 43a/10, 43a/16, 
43a/21, 43a/23, 43b/24, 44a/17, 44b/22, 
45a/3, 45a/23, 45b/9, 45b/21, 46a/3, 

46a/9, 46a/10, 46a/22, 48a/1, 48a/24, 
48b/22, 48b/25, 50a/24, 50b/9, 51a/5, 
51b/3, 51b/10, 51b/21, 51b/23, 52a/5, 
52a/6, 53b/12, 55b/3, 55b/12, 55b/21, 
56a/24, 57b/7, 58a/20, 58a/22, 58b/9, 
59b/20, 60a/20, 60b/5, 61a/4, 61a/18, 
61a/23, 62a/1, 62a/9, 62a/10, 64a/23, 
64b/13, 64b/16, 64b/19, 65a/1, 65a/25, 
65b/2, 65b/4, 65b/23, 66b/4, 66b/5, 
67a/10, 67b/21, 67b/23, 68a/11, 68a/14, 
68a/17, 68b/18, 68b/19, 68b/25, 69a/1, 
69a/11, 69a/8, 69a/9, 70a/16, 70b/5, 
70b/7, 70b/23, 70b/24, 71b/13, 72a/6, 
73a/20, 73a/21, 74a/10, 74a/12, 74b/3, 
74b/4, 74b/17, 75a/2, 75b/4, 75b/7, 75b/8, 
76a/2, 76a/3, 76a/4, 76a/6, 76b/8, 77a/16, 
77a/24, 77b/17, 78a/8, 78b/5, 79a/12, 
79b/21, 79b/25, 80a/10, 80a/25, 80b/1, 
80b/2, 80b/19, 81a/13, 81b/18, 82a/1, 
82a/5, 82a/6, 82a/20, 82a/23, 82b/9, 
83a/13, 83a/14, 83a/21, 83a/23, 84b/12, 
85b/16, 85b/17, 86a/6, 86a/11, 86a/16, 
86a/17, 86a/18, 86a/19, 87b/5, 88a/4, 
88b/7, 89b/9, 90a/1, 90a/15, 92b/1, 92b/5, 
92b/20, 94a/7, 94a/19, 95a/9, 95a/10, 
95b/25, 96b/10, 97a/4, 97a/17, 97b/19, 
98a/25, 99a/4, 99a/6, 99a/18, 99a/24, 
99b/21, 101b/3, 101b/2, 101b/23, 101b/24, 
102b/1, 102b/12, 102b/14, 102b/16, 
102b/18, 102b/20, 102b/21, 102b/22, 
102b/24, 103a/7, 104b/8, 105a/24, 
106a/11, 107b/24, 110a/17, 110a/19, 
110b/18, 112a/1, 112b/16, 112b/24, 113b/2, 
113b/13, 113b/17, 114a/1, 114a/12, 
115a/10, 115a/25, 115b/13, 116b/13, 
117b/25, 118a/5, 118b/18, 119a/12, 
119a/23, 119b/15, 120a/22, 120b/4, 
120b/7, 120b/10, 120b/17, 121a/22, 121b/8, 
121b/9, 121b/10, 122a/19, 122b/10, 
122b/24, 123a/1, 123a/3, 123a/20, 124a/8, 
124a/11, 124a/14, 124b/3, 124b/22, 
124b/24, 124b/25, 125b/8, 126a/1, 126a/5, 
126a/6, 126a/7, 126a/11, 126a/12, 
126a/15, 127b/18, 127a/24, 127b/20, 
129a/12, 129a/17, 129a/22, 130a/20, 
131a/9, 132b/11, 132b/21, 133a/2, 133b/8, 
134a/13, 134a/17, 134b/1, 135b/8, 137a/12, 
137a/16, 137a/17, 137a/18, 138a/9, 
138a/12, 138b/2, 140b/7, 140b/12, 
140b/17, 141b/11, 142a/11, 142a/12, 
142b/10, 142b/17, 143a/14, 143a/15, 
143b/1, 143b/3, 143b/4, 144b/22, 145b/24, 
146a/12, 146a/13, 146b/21, 146b/22, 
147a/1, 147a/5, 147a/6, 147a/10, 147a/21, 
147b/4, 147b/23, 150a/5, 150a/20, 
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150b/19, 151a/17, 151a/22, 151b/21, 
152a/15, 152a/17, 152a/3, 153b/3, 154a/10, 
154a/24, 154b/16, 155a/2, 156a/1, 157b/3, 
159a/6, 160a/3, 160b/22, 161b/5, 161b/6, 
162a/2, 163a/4, 163a/9, 164b/19, 165a/17, 
165a/18, 165a/21, 165b/24, 166a/1, 
166a/2, 166a/9, 166a/10, 166a/12, 
166a/17, 166a/22, 166a/25, 166b/2, 
166b/3, 166b/4, 166b/22, 166b/24, 167a/5, 
167a/6, 167a/10, 167a/12, 167a/16, 167b/8, 
169a/4, 169a/6, 169a/14, 169a/24, 169b/1, 
169b/2, 170a/4, 170a/12, 170a/13, 170b/2, 
171a/2, 172b/4, 173a/6, 173b/9, 174b/19, 
175a/3, 175b/23, 175b/24, 176a/22, 
176b/11, 177a/1, 177a/11, 177a/22, 178b/10, 
178b/11, 178b/16, 179a/4, 180a/18, 
180b/18, 180b/25, 181a/1, 181b/9, 181b/18, 
182a/22, 184a/13, 185a/21, 185b/19, 
186a/17, 186b/1, 186b/4, 186b/7, 187a/14, 
187b/3, 187b/11, 187b/12, 187b/22, 
188b/6, 188b/7, 189a/14, 189a/15, 
189a/16, 189b/25, 190a/15, 190a/17, 
190b/24, 190b/25, 191a/4, 191b/17, 
191b/24, 192a/7, 192b/14, 193b/23, 
193b/24, 194a/4, 195a/8, 195a/25, 196a/4, 
197a/2, 197a/7, 197b/18, 198a/9, 198a/10, 
199b/1, 200a/5, 200a/16, 200a/18, 
202a/23, 202b/1, 202b/2, 202b/5, 202b/12, 
202b/17, 203a/22, 203b/23, 205b/18, 
205b/21, 206a/17, 206a/20, 206a/21, 
206a/25, 206b/1, 206b/24, 206b/9, 
207a/5, 207a/6, 207b/24, 208b/23, 209b/8, 
210b/15, 211a/22, 211a/23, 211a/25, 
211b/3, 211b/4, 211b/21, 211b/23, 212b/15, 
212b/20, 212b/21, 212b/9, 213b/25, 
214a/12, 214a/14, 214a/15, 214a/16, 
214a/17, 214a/24, 214a/25, 214b/13, 
215a/4, 216a/12, 216a/19, 216a/20, 216b/4, 
216b/25, 217a/3, 217b/23, 218a/4, 218a/6, 
218a/8, 219b/13, 220a/8, 220b/20, 
221b/14, 222a/22, 222a/23, 222b/22, 
223b/25, 224a/6, 224b/2, 225a/10, 
225a/21, 225a/22, 225a/7, 226a/12, 
228b/24, 229a/1, 229a/2, 229a/12, 
229a/19, 229b/17, 229b/19, 229b/21, 
231b/8, 231b/13, 231b/15, 234a/22, 
237a/6, 237a/12, 237a/18, 237a/19, 
237b/8, 237b/11, 237b/17, 237b/18, 
238a/5, 240a/13, 242a/3, 242a/6, 242a/25, 
242b/18, 243a/6, 243a/11, 243a/15, 
243a/20, 243b/5, 243b/6, 244a/10, 246a/5, 
246b/12, 246b/15, 246b/16, 246b/18, 
246b/19, 246b/20, 247a/7, 248a/5, 
248a/13, 248a/19, 248a/21, 248a/23, 
248a/24, 248b/3, 248b/11, 248b/14, 

248b/19, 248b/22, 248b/24, 249b/16, 
249b/19, 250b/17, 251a/5, 251a/9, 251b/7, 
252b/12, 253b/11, 253b/14, 254a/3, 
254a/7, 254a/20, 254a/23, 256a/22, 
256b/21, 256b/9, 257a/2, 257a/4, 257b/23, 
258a/11, 258a/19, 258a/22, 259a/13, 
259a/21, 259a/23, 260a/22, 260b/4, 
260b/7, 261a/18, 261a/19, 263b/13, 
264a/18, 264a/19, 264a/20, 264a/24, 
264b/20, 265b/9, 266a/1, 266a/2, 266a/6, 
266b/24, 266b/5, 267a/12, 267a/15, 
267b/13, 267b/14, 268a/3, 269a/1, 269b/9, 
269b/12, 269b/24, 270a/20, 271b/13, 
271b/15, 271b/22, 272b/3, 273b/7, 274a/6, 
274b/17, 275a/6, 276b/24, 277a/7, 277a/8, 
277b/10, 277b/11, 277b/18, 277b/6, 
278a/5, 278b/8, 279a/16, 280a/14, 280b/6, 
280b/11, 281b/2, 284a/6, 284a/21, 
285a/18, 286a/9, 287a/1, 287b/2, 287b/4, 
288a/3, 288a/12, 288a/24, 289a/16, 
289b/7, 290a/9, 290a/18, 291a/1, 291a/2, 
291a/13, 291b/2, 292b/11, 293a/2, 
293b/14, 293b/20, 294b/3, 294b/22, 
296a/17, 296a/20, 296b/7, 297a/17, 
297a/20, 299a/7, 301a/9, 301a/13, 301a/17, 
302a/25, 303a/21, 303a/24, 303b/8, 
303b/9, 304a/17, 304b/2, 305a/4, 305a/5, 
305a/10, 305a/13, 305a/14, 305b/16, 
305b/18, 305b/23, 305b/25, 306a/7, 
306a/8, 306a/9, 306a/13, 306a/16, 
306b/16, 306b/18, 307b/3, 308b/21, 
311a/17, 312a/19, 313a/1, 313a/6, 313b/21, 
314b/7, 315a/4, 315a/5, 315b/21, 317a/24, 
317b/3, 318a/1, 319b/16, 322a/18, 324a/23, 
324b/20, 325a/9, 325a/21, 326a/13, 
326a/24, 327a/16, 327b/12, 327b/14, 
327b/15, 327b/16, 328b/7, 329b/18, 
330a/16, 330b/10, 330b/11, 330b/12, 
331a/22, 331a/23, 331b/14, 331b/18, 
331b/21, 334a/9, 334a/10, 334a/15, 
334b/2, 335a/13, 336b/6, 337a/22, 
337b/24, 338a/2, 338b/12, 338b/15, 
338b/21, 339a/5, 339a/7, 339a/18, 339b/8, 
340a/7, 340a/10, 340a/11, 340a/17, 
340a/23, 340a/25, 340b/5, 340b/6, 
340b/14, 340b/15, 341a/24, 342b/2, 
342b/4, 343b/14, 343b/15, 343b/16, 
344a/9, 344b/7, 345a/1, 345a/3, 347a/14, 
347a/17, 347a/19, 348b/11, 348b/17, 
349b/11, 349b/16, 349b/25, 349b/4, 
349b/9, 350a/1, 350b/3, 350b/23, 350b/24, 
350b/25, 351a/7, 351a/10, 351a/12, 
351a/13, 351a/15, 351a/16, 351a/17, 
352a/3, 352a/7, 352a/8, 352a/12, 352a/13, 
352b/24, 353a/1, 353b/2, 354a/21, 
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354b/23, 355b/11, 356a/17, 356a/18, 
356b/3, 356b/4, 356b/5, 356b/6, 358a/12, 
359b/12, 359b/14, 359b/22, 360a/4, 
361a/22, 361b/20, 364a/25, 364b/4, 
364b/5, 364b/8, 365a/9, 365a/11, 365a/15, 
365b/5, 365b/6, 365b/17, 365b/19, 
365b/20, 365b/21, 366b/15, 367a/13, 
367a/17, 367b/18, 368a/18, 368a/19, 
371b/24, 372b/1, 373b/17, 373b/23, 
374a/19, 374a/24, 376b/15, 376b/16, 
376b/23, 377a/4, 377a/6, 377a/20, 377a/21, 
377b/20, 378b/20, 379a/18, 379a/21, 
382a/19, 383b/6, 383b/14, 383b/16, 
383b/17, 384a/25, 384b/1, 384b/18, 
385a/3, 385b/10, 385b/24, 386a/16, 
387a/7, 388b/5, 388b/7, 388b/24, 389a/2, 
389a/7, 389a/18, 390a/5, 391b/13, 
392b/24, 393a/2, 395b/5, 395b/6, 396b/1, 
396b/10, 397a/17, 398b/21, 398b/22, 
399a/19, 399a/21, 400b/4, 402a/18, 
402b/14, 404b/1, 405b/19, 405b/23, 
405b/24, 406a/4, 406b/3, 406b/6, 
407b/11, 408a/25, 408b/4, 409b/1, 409b/4, 
410a/6, 410a/7, 410a/17, 411a/6, 412b/18, 
412b/19, 413b/11, 415b/20, 416a/2, 416b/6, 
416b/7, 416b/9, 417a/5, 419b/12, 420a/11, 
420a/8, 421a/4, 421b/2, 421b/3, 421b/5, 
422a/1, 423b/7, 423b/25, 424a/1, 424a/14, 
424b/7, 424b/9, 425a/1, 425a/6, 426a/20, 
427a/19, 427a/21, 427b/3, 428a/9, 
428a/12, 428b/22, 428b/23, 429a/15, 
429b/12, 429b/17, 429b/20, 431a/9, 
435b/5, 435b/22, 435b/23, 437b/5, 
437b/13, 438b/25, 439a/3, 439b/4, 440b/5, 
442a/9, 443a/16, 444b/21, 446a/2, 446a/7, 
446a/8, 446a/12, 446a/22, 446b/3, 
447a/9, 447a/12, 447a/20, 447a/21, 
448a/5, 449a/8, 449a/16, 44a/17, 450a/11, 
451b/7, 451b/8, 452a/1, 452a/23, 452a/24, 
452b/25, 453a/12, 453b/14, 454b/9, 
454b/21, 455a/1, 455a/10, 455a/24, 
455b/23, 456a/11, 456a/14, 457a/7, 
457a/13, 457a/14, 457a/17, 458b/14, 
458b/15, 458b/18, 458b/20, 459a/5, 
459a/6, 459a/7, 459a/11, 459a/12, 
459a/14, 459a/22, 459b/2, 459b/8, 
461b/13, 462a/18, 462a/21, 463a/3, 
463a/7, 463a/11, 463a/13, 464a/20, 
464b/14, 465a/7, 465b/18, 465b/23, 
468a/9, 468b/4, 468b/5, 468b/7, 468b/13, 
468b/15, 469a/19, 469b/2, 470b/16, 
471a/4, 471a/19, 471a/20, 471b/4, 472b/5, 
473a/16, 473a/22, 473b/9, 474a/20, 
474b/9, 475a/18, 475a/20, 475b/11, 
476a/20, 476a/22, 476a/23, 476b/7, 

476b/12, 478a/17, 481b/22, 481b/23, 
482a/12, 483a/24, 483b/16, 483b/18, 
484a/12, 484b/12, 484b/14, 484b/15, 
486a/2, 486a/5, 486b/4, 486b/14, 
486b/25, 487a/7, 487a/13, 487a/25, 
487b/17, 488a/1, 488a/10, 488a/20, 
488a/23, 488b/6, 488b/8, 489a/7, 489a/8, 
489a/9, 489a/10, 489a/25, 489b/13, 
491b/12, 491b/17, 491b/18, 492a/10, 
494b/14, 494b/20, 495b/19, 496a/2, 
496a/7, 496a/14, 497a/4, 498b/1, 498b/3, 
499a/11, 499b/11, 499b/15, 501a/21, 
502a/3, 502a/25, 502b/1, 503b/23, 
504a/22, 504a/24, 504b/14, 505a/12, 
506a/10, 507a/6, 507b/5, 507b/6, 507b/22, 
508b/12, 508b/14, 508b/22, 509a/8, 
509a/9, 509b/3, 510a/23, 510b/2, 511a/10, 
512a/3, 512b/12, 513a/19, 513a/24, 513b/8, 
513b/14, 513b/20, 514b/3, 514b/7, 515a/9, 
515a/10, 515a/12, 515a/13, 515a/15

agrîmônyâ, 304a/8
agrimônye, 304a/8
agrînitis, 26b/12
agristas, 479a/7
agriyâ, 494a/21
agriyâ angûrî, 338a/20
agriyâ fînûr, 137b/2
agriyâ rôgnû, 330a/21
agriyâ sükûn, 138a/2
agrîye kerde, 473b/15
agriyô filiskûnû, 52b/6
agriyô vôdû, 60b/17
agriyô melitcânî, 113a/22
agriyûfes, 124a/18
agriyûşa, 445b/2
agrûstis, 82b/2
agsırık otı, 368b/7
agş, 492a/1
agşîm agyûn, 338a/20
agu, 20b/15, 27b/9, 34a/14, 40a/18, 71b/16, 

75a/4, 93a/1, 93b/24, 104b/7, 105a/24, 
132a/5, 160a/20, 187b/22, 193a/9, 195a/5, 
204a/5, 217b/17, 217b/21, 228b/13, 
240a/10, 270a/8, 282a/7, 304b/25, 
316a/17, 329b/23, 348b/5, 366b/19, 
374b/6, 408a/17, 425a/10, 425a/3, 
501a/14, 512b/8
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agu agacı, 100b/9, 103a/17, 135b/21, 157a/18, 
157a/21, 169a/19, 169a/20, 203a/2, 
217b/8, 284a/1, 378a/12, 466b/18, 505a/3

agûkâris, 119b/2
agûkûtîber, 271b/4
agular köki, 85a/5
agulu böce, 285a/5
agulu mantar, 37b/3, 165b/10, 166b/14, 

187b/23, 275b/18, 323a/9, 361a/4, 
398a/10, 398a/11, 464b/6

agûrîde, 118b/10
agustôs güli, 483a/22
agzed, 311b/18
agzı açık, 313b/1
ahartûs, 92b/13
ahbanûs ebîz, 366a/24
ʿahbarâ, 311b/19
ʿahbâr, 311b/18
ahbînâs ebî, 366a/25
ahbiye, 406b/25
ahcâr, 369b/15
ahdâkü’l-bakar, 8b/13
ahdâkü’l-merzâ, 8b/10, 29b/6, 29b/9
ahâgâtîs, 108a/7
ahîlônâ, 214b/11
ahilya, 182a/9
ahindôs, 9a/1
ahînôs, 9a/1
ahînûs, 158b/3, 251b/23, 497a/1
ahîrôs, 9a/1
ahîsâ, 184b/10
ahît, 143a/1
ahlât, 7a/7, 10a/12, 10b/14, 17a/13, 17a/17, 

17a/21, 20b/15, 21b/9, 24b/18, 26a/11, 
27b/4, 27b/7, 31a/17, 34a/6, 42b/18, 
42b/22, 43a/13, 46a/24, 53b/9, 53b/11, 
54a/13, 59b/9, 62a/2, 64a/1, 66b/22, 
72b/24, 75b/20, 77b/19, 79a/13, 7a/7, 
98a/7, 98a/10, 99a/25, 104a/13, 119b/9, 
123b/9, 124b/3, 131b/18, 137b/14, 140b/9, 
140b/17, 148b/23, 150a/19, 153a/6, 
153a/7, 156a/10, 176b/11, 177a/3, 177a/6, 
177b/16, 184a/23, 186a/20, 189a/12, 
190b/11, 192b/12, 201b/16, 202a/22, 
212b/24, 215a/25, 224a/6, 228a/22, 
228b/1, 233a/4, 243b/13, 246a/6, 254a/17, 
255a/22, 258a/8, 266b/4, 299a/1, 301a/17, 

307b/3, 309b/14, 313b/10, 317b/11, 
317b/15, 322a/18, 324a/22, 324b/12, 
325a/20, 327a/14, 327b/14, 334b/16, 
335b/24, 350b/20, 351a/9, 351b/25, 
352b/25, 362a/15, 367b/4, 389b/20, 
390a/12, 396a/11, 401a/13, 415b/13, 
416b/6, 421b/8, 422a/6, 425a/3, 430b/3, 
436b/4, 436b/22, 437a/1, 458a/12, 
463a/10, 466b/2, 468b/10, 499b/9, 
500a/25, 507b/19, 509a/25.

ahlât emrûdı, 30b/2, 30b/3, 477a/13
ahlât-ı balgam, 133b/4, 220b/22
ahlât-ı balgamiyye, 257a/5, 328a/11, 507b/18, 

507b/22
ahlât-ı bârid, 80b/21
ahlât-ı bâride, 100a/24, 263b/12, 301a/11, 

329a/3, 367b/1, 373b/16, 406a/20, 
421b/25

ahlât-ı fâside, 43a/5, 82a/22
ahlât-ı galiz, 10b/14, 13b/7, 67a/8, 73a/13, 

84b/22
ahlât-ı galîz-i lezc, 24a/6
ahlât-ı galize, 18b/6, 25a/13, 42b/4, 192a/16, 

286b/18, 319a/22, 449a/7, 458b/22, 
464a/19, 494b/13, 514b/11

ahlât-ı galîze-i bâride, 400b/3
ahlât-ı lezc, 120a/24, 24b/17, 413a/3
ahlât-ı merâriyye, 40b/19, 499b/2
ahlât-ı muhtelife, 135a/1
ahlât-ı ratb, 94b/22
ahlât-ı rediyye, 70a/15, 228b/15, 230b/22, 

311b/7, 399a/18, 406a/19, 487b/14
ahlât-ı rediyye-i bâride, 190b/10
ahlât-ı sevdâviyye, 71b/23, 104a/8,
ahlâtlu balgam, 246a/3
ahmak encîri, 91b/3
ahmaklar encîri, 91a/25
ahmer, 75b/13
ahmere, 260a/5
ahrasiyûn, 174a/18
ahrît, 9a/7
ahriyûs, 154b/3
ahrûn ferdâlsehâsde, 128a/8
ahsenü’t-tayr, 266b/21
ahsır otı, 314a/1
ahsırık otı, 301b/14
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ahşâ, 16a/23, 17a/14, 17a/17, 96a/21, 
101b/25, 104a/9, 141a/14, 141a/3, 169b/23, 
196b/3, 246a/6, 256a/14, 286a/20, 313b/9, 
328b/13, 334b/23, 335a/1, 357a/24, 
358b/16, 408b/15, 410a/11, 450a/14, 
467a/3, 507b/19

ahşâ-yı bâride, 352b/4, 390a/13, 437a/1
ahşâ-yı mütehalhil, 434b/1
ahşâʾü’l-bakar, 8b/14
ahşîne, 406b/25
ahtabôd, 204a/18
ahtabôd balıgı, 204a/17
ahtâle, 102a/3
ahyal, 239b/25
ahyûn, 40a/16, 8b/21
ahzâb, 71a/13
ajô, 81b/6
ak ciger, 92a/4, 92a/5, 177b/18, 182a/17, 

182a/24, 182b/6, 191a/8, 197b/5, 199b/6, 
204a/5, 205b/25, 207b/5, 239b/21, 
256a/21, 263a/13, 378a/5, 378a/6, 452a/22

ak hardal, 134b/6
ak helvâ, 48a/18
akhisâr, 342a/7
ak ʿilleti, 147a/14, 215a/7, 447b/3, 451b/9, 

453b/24, 454a/5
ak kaya, 232b/7
ak lahana, 56a/14
ak ot, 47a/1, 138a/15
ak ölü buhûrı, 374a/1
ak taşı, 109a/19
ak tere, 20a/12
ʿakʿak, 291b/8
akakrâ, 277a/13
akanîsûn, 30a/22
akansâ aknaş, 30b/2
akansâ erânîkû, 30b/7
akansâ lûkî, 30b/9
akava de gırenâde, 287a/13
akava de pân puvârkû, 286b/23
akava kûvij tâtû, 286a/1
akava kûvij yâtû ûpsunîtâ, 286b/2
akava kûvijînâ de sâmeshû, 286b/13
akava kûvijnâ ûşkântû, 286a/17
akava kûvijvinâ kavâlâ siryû, 287b/16

akbaba, 107b/11
akdeniz, 379b/8, 456b/2
ʿakâdârmiyûn, 99b/25
akâkıyâ, 8b/6, 8b/9, 29b/24, 30a/3, 30a/4, 

30a/7, 41b/25, 229b/19, 255b/13, 255b/23, 
256a/2, 257a/18, 257a/22, 273b/13, 
286a/13, 288a/15, 288b/7, 288b/14, 
336a/24, 341b/22, 369a/10, 369a/12, 
482b/9

ʿakâkîr, 23b/3, 27a/5, 28a/4, 30a/16, 31a/13, 
35a/4, 35b/4, 35b/9, 41a/4, 41a/14, 47b/17, 
68b/19, 71b/11, 76b/14, 80b/21, 81a/10, 
89b/21, 92b/23, 99a/8, 100a/6, 102a/21, 
104b/9, 115b/21, 117b/21, 120a/8, 123b/6, 
125b/5, 127a/23, 129b/3, 129b/6, 135b/6, 
136b/1, 141b/23, 142a/21, 142b/21, 
202a/10

ʿakâkîrü’t-tıbb, 31b/1
ʿakân, 276b/16
akânsâ lûkî, 45a/11, 240a/18,
aʿkâr, 321b/20
ʿakâr, 32b/3
ʿakâr kûhân, 291b/7
ʿakâr râv, 83a/7
ʿakâr sûsâ, 23b/17
ʿakâr şîvbânâ, 226b/9
ʿakârâ mercânâ, 57a/16
akârsa, 8b/6
ʿakârtarhûnâ, 277a/13
akârûn, 30b/12, 495b/10
akârvâ, 388a/24
akâsiyâ, 30a/5
akâvis, 6a/4
ʿakâyil, 461b/18
ʿakâzâ pülpülî, 326a/16
akça ot, 68b/5, 121a/5, 515b/17
akça tohum, 391a/14
akel-nefsehu, 32a/7
ʿaker, 292a/4, 505b/22
aker bin melik, 29b/23
ʿakerü’d-dühnü’s-sûsen, 292a/14
akerü’l bahr, 30a/21
akerü’n necm, 30a/21
ʿakerü’z-zeyt, 198a/16, 198a/18, 292a/5
akırkara, 277a/16
akıt, 30b/19, 393b/22
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ʿakîcü’l-cebîne, 93b/13
ʿakîd, 133b/1
ʿakîde, 224b/4, 285b/24, 310a/22
ʿakîdü’l-ʿıneb, 291b/5, 458a/3
ʿakîk, 112b/1, 290b/5, 290b/15
ʿakîk-i yemeni, 112b/1, 290b/6
akîmârûn, 223b/21, 224b/18
akîmûnâ, 152a/6
akînâ lûyukî, 45a/14
akînâliyûkî, 240a/20
akînûs mârînûs, 251b/23, 497a/1
akîsîmâ, 2a/11
akîsyûnes, 2a/11
akîtî, 30b/22
akîtûn iksîdî, 143a/19
ʿakkâl, 32b/3
ʿakkâr-ı rûmî, 467b/25, 468a/6
ʿakke, 291b/9
ʿakkûb, 114a/13, 214b/6, 244b/21, 292a/17, 

292a/18, 292a/19
ʿakkûb-ı berrî, 114b/5
aklık, 5b/16, 14a/13, 16a/7, 17b/20, 22a/25, 

60a/14, 68a/9, 70a/8, 97a/15, 106a/23, 
108a/20, 110a/17, 112a/24, 126a/2, 
136a/10, 141a/25, 155b/8, 155b/9, 
160b/17, 164b/15, 173b/5, 173b/15, 179a/5, 
186b/18, 197a/21, 205b/18, 242b/14, 
252b/8, 257b/24, 271a/18, 302a/24, 
308b/7, 335a/19, 346a/6, 354b/24, 
356b/12, 447a/16, 455a/22, 475b/14, 
487a/1, 492a/18, 495b/21, 497a/4

aklîsûn, 104a/24
akmâʿü’r-rummân, 30a/21
akmâʿü’r-rummân-ı hindî, 30a/20
akmâʿü’r-rummânü’l-hindî, 474a/23
akmûnîn, 96b/19
aknâ nîlûtî, 354a/5
ʿakne, 223b/20, 292a/23
akônistû, 155b/15
akôrnîs, 495b/10
akôrûm, 495b/11
akôrûn, 495b/10
ʿakrabân, 208a/12, 290b/16
ʿakran, 311b/20
ʿakrâb, 290b/21

akrân, 114a/14
akrâniyâ, 346b/7
akrâpyûs, 290b/20
ʿakrâr, 290b/21
akrâs-ı müceffife, 461b/12
akrâsü’l-melik, 29b/23, 30b/24, 350a/23
ʿakreb, 4a/25, 7a/25, 7b/1, 9b/18, 10a/11, 

10a/8, 19b/3, 20b/13, 25a/14, 27a/25, 
33b/15, 34a/13, 37a/11, 44b/21, 46a/18, 
49a/25, 58b/9, 59a/6, 65b/15, 65b/16, 
66a/9, 67b/22, 68b/21, 69a/10, 75a/4, 
81b/17, 85b/10, 87a/10, 87a/14, 88a/25, 
90a/1, 92a/24, 92b/25, 98b/15, 99a/25, 
106a/1, 109b/8, 110a/6, 110a/24, 110b/24, 
113a/14, 113a/24, 115a/12, 116a/18, 
116b/11, 116b/23, 117b/13, 118b/6, 
120a/17, 121a/19, 121b/8, 122a/14, 
123b/19, 123b/20, 123b/25, 124b/12, 
126a/5, 128a/18, 128b/8, 129a/24, 130b/3, 
132a/13, 137a/7, 137a/13, 147a/8, 147b/4, 
152a/17, 156a/2, 163a/25, 164b/18, 
169b/16, 173b/12, 179a/7, 179b/6, 183a/1, 
183a/22, 184a/12, 190b/10, 190b/12, 
191b/25, 192a/19, 195a/6, 197a/15, 
198a/10, 199a/4, 200a/16, 202b/22, 
203b/17, 206b/24, 207a/20, 211b/7, 
225a/7, 235b/1, 237b/10, 245a/21, 249b/7, 
254a/5, 265a/20, 266a/8, 268b/19, 
290b/5, 290b/18, 290b/22, 291a/1, 
291a/2, 291a/9, 291a/10, 291a/11, 291a/12, 
291a/15, 291a/19, 305a/7, 306a/4, 312a/6, 
314b/7, 315b/8, 315b/9, 315b/10, 320a/10, 
321a/6, 328a/14, 328b/8, 332b/9, 332b/13, 
344a/10, 345a/3, 345b/22, 346a/14, 
365a/12, 372a/19, 374a/20, 376a/18, 
381a/24, 386a/7, 386a/8, 386b/1, 389b/5, 
393a/23, 398b/1, 411a/11, 411a/25, 
419a/24, 444b/10, 444b/20, 447a/11, 
460b/22, 464a/22, 469a/21, 469a/22, 
469b/3, 473a/6, 473b/25, 475b/20, 
481a/11, 481a/19, 486a/2, 486b/3, 488a/7, 
488a/8, 490b/16, 501a/24, 501b/16, 
509a/6, 510a/10

ʿakreb kuyrugı, 128b/11, 173b/11, 173b/12, 
225b/24, 249b/4

ʿakreb otı, 77a/9, 155b/13, 249a/24, 249b/3
ʿakreb-i bahrî, 15b/25, 291a/24
ʿakreb-i bahriyyü’l-meşûk, 291a/20
ʿakreb-i deryâyî, 291a/25
ʿakrebâ, 290b/19
ʿakrebü’l-mâʾ, 203b/11
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ʿakrebü’l-mâhî, 180b/24
akrîdûs, 87a/3
akrîdyâ, 320b/13
ʿakrîn, 132b/15
akrîtî, 28b/4, 28b/5
akrîtî ceziresi, 270b/3, 370a/18
akrîz, 23b/18
akrûkûmagmâ, 348b/1
ʿaks dön-, 166a/8
aksak, 18b/17
aksaklık, 143b/19
aksarây, 432b/9
aksâ, 22a/8
aksâmliyâ, 426b/8
aksırık, 283a/24
aksırık kündüsi, 401a/16
aksırık otı, 401a/17, 401a/20
ʿaksîn, 87a/17, 183a/7
ʿaksîr, 292a/19
aksur-, 9b/16
akşîle mavrô, 5b/6
aktî, 129b/20
aktîfûs, 139b/3
aktin, 30b/24
akûa nigrô bodô tûrkô, 370b/3
akûkbis, 269a/8
akûmâlî, 30b/18
ʿakûr, 259b/25
akûte âsipnâ, 34b/19
akuva, 431a/14
akuva de orûce, 436b/13
akuva kûne de melî, 438a/19
akûva negrô, 370b/2
akuva rôzû, 438b/21
akuva salâte de pişî, 437b/11
akuva vecres, 436b/13
akuvâ, 431a/14
akûyinûtûm, 173b/18
akvâ, 119a/9
akve salâta de pîşî sahina, 251b/1
akyûs, 29a/25
al çiçek, 54a/8
ala balık, 218b/5

ala kuş, 266b/19
ala yırtıcı, 490b/4
ʿalac, 281b/16
Alaca, 440b/7, 84a/20
alaca agaç, 506a/24
alaca kuş, 117b/7
alacalık, 187a/19
ʿalacân, 295a/12, 350a/25
ʿalak, 293b/2
ʿalaknâ, 293b/3
ʿalar, 321b/20
alat, 32a/15
albatâ, 307b/19
albâbâh, 250b/1
albâhâka môntarînâ, 103b/12
alberî, 205b/4
ʿalc, 282a/17
alâgû, 300a/13
alâgûstâ, 203b/8
alâkô, 345b/11
alâkrân, 290b/21
alâman sünbüli, 475a/2
alâmô biyânkô, 126b/8
alâmô nîgrô, 126b/6
alâniyûn, 176b/20, 32a/17
alâteryû, 338a/23
alâtîni, 32a/11
alâtînî, 33a/2
alçı, 84b/6, 84b/9, 84b/10, 88a/11, 308a/13
alçı kireci, 88a/11
ale pâtek, 250b/2
ʿale’l-kehhâl, 505a/6
aleb, 302a/8
ʿalef, 123a/5, 150b/14, 150b/25, 162b/13, 

162b/16, 165b/13, 183a/21, 273a/5, 
295a/11, 321b/24

ʿalekûdîn, 483a/18
ʿalem, 295a/8
alepû, 238a/12
ʿales, 293a/22
aleşlûslûs, 243b/16
aley elcerte, 250a/25
algaryâ, 216b/20

1030 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



algôzôn, 357b/24
algûsûs, 280a/5
alhabâkâ, 46a/14
alhâ, 146b/17
alhâh arîtâ, 331a/7
alhârôvâ, 133a/21
alıç, 174a/8, 191a/19, 191b/3, 489a/11, 

493a/3, 75a/7
alın, 6a/8, 25a/6, 44a/23, 51b/23, 59a/18, 

76a/12, 84b/11, 88a/14, 92b/11, 97b/22, 
121b/8, 123b/17, 134b/3, 138a/7, 138a/13, 
155b/11, 165a/22, 205a/1, 222b/22, 
229a/15, 237a/12, 237b/16, 243a/11, 
250b/16, 294a/2, 301a/13, 307b/14, 
322a/1, 338a/13, 338b/13, 340b/5, 
351a/11, 356b/12, 365a/1, 379a/17, 
406a/1, 426a/17, 426a/18, 428a/10, 
465b/5, 473a/16, 483b/16, 485b/22, 
493a/20, 503a/22

ʿAlî bin ʿAbbâs, 235a/10
ʿAlî bin ʿAbbâs el-mecûsî, 161a/11
ʿAlî ibni ʿAbbâs, 220a/20
ʿAlî ibni ʿÎsâ el-kehhâl, 232b/14
ʿalîc, 282a/20
alîf î, 452b/2
ʿalîk, 295a/8, 409b/24
alîkâtmûn, 292b/1
ʿalîl, 387b/9
alîmûn, 465b/11
alînkû nahîtûn, 332a/20
alînûkîn, 279a/2
ʿalîsfin, 372a/11
alîsûn, 236b/14
alîtâ, 308b/13
ʿalkam, 124a/18, 169a/18, 295a/5, 338a/17
alkanâ, 296a/4, 504b/7
alkannâ, 125a/7
alkartamâmâle, 344a/2
alkasûs, 114a/14
alkâkâbûs ûspôrô, 100b/13
alkâravân, 388b/1
alkîdûs, 338a/20
ʿalkîsnî, 312b/8
ʿallâme, 344a/25
alma, 28b/25, 32b/17, 39b/8, 43b/21, 47a/23, 

56a/12, 74b/6, 74b/10, 74b/13, 74b/16, 

74b/17, 74b/18, 74b/21, 74b/22, 74b/24, 
74b/25, 75a/1, 75a/12, 75a/13, 89a/22, 
94a/11, 94b/11, 95b/24, 96b/8, 122a/25, 
144a/12, 156a/3, 162b/6, 182a/14, 
208b/12, 208b/14, 209a/7, 226/23, 242b/1, 
247a/24, 257a/3, 283b/1, 286a/24, 288b/1, 
299a/4, 307b/16, 308b/10, 318b/21, 
328a/2, 357a/24, 366b/22, 374a/20, 
398a/9, 398a/15, 398a/16, 398a/17, 
451b/3, 477a/3, 504b/16, 504b/3, 506b/4, 
516a/2,

almârtâgâ, 448a/18
almender, 421a/15
almez, 202a/2, 476b/21,
almez şutuz, 477a/15
alnûs mârînûz, 158b/3
alôgâkî de sâlese, 320a/13
alôî, 250b/1, 250b/2
alômn, 231b/22
alômze, 231b/22
alôn, 231b/23
ʿalosâ, 463b/12
alovâh, 250b/2
alovâs, 250b/3
alôvâs hûres, 300a/15
alovet, 369a/15
aloyâ, 250a/25
ʿaloyî, 250b/1
alpûr, 242b/24
alsâ, 32a/9
alsâtîn, 493b/8
alsiyûnûm, 185b/7
alsûtis, 146b/5
altâs, 342a/10
altun, 30b/16, 34a/4, 39b/1, 76a/25, 91b/15, 

103b/23, 111a/11, 111b/17, 111b/18, 
111b/19, 164b/12, 174a/16, 174a/20, 
174a/22, 174a/23, 174b/1, 174b/3, 174b/11, 
174b/13, 190a/24, 192b/17, 194b/11, 
195a/4, 222b/7, 227a/3, 235b/6, 240b/16, 
261b/20, 272a/20, 308a/11, 308a/14, 
322a/19, 361b/15, 379b/11, 379b/12, 
379b/20, 379b/22, 381a/10, 424a/7, 
434b/24, 436a/25, 447b/14, 447b/17, 
447b/18, 448a/20, 461a/18, 469b/16, 
469b/17, 512b/16, 512b/17

altun agaç, 188b/14
altun balıgı, 232b/12
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altun kamışı, 424a/4
altun lahmı, 414b/1
altun otı, 208a/10, 414a/8
altun taşı, 103b/22
altûtva, 77b/24
alûben, 33a/5
aluc, 9a/12, 495a/21,
alûdet, 478b/12
aluç, 70a/9, 302b/20, 43b/12, 49b/11,
ʿalûkûş, 293b/6
alûm, 231b/23
alûpô, 80a/22
alûsîgûn, 466b/7
alûsyûn, 462b/13
alûysin, 220b/6
alûznâ, 27a/13
alvârâtkûes, 455b/11
alvenâlde, 15b/18
ʿalvî ʿatlab, 335b/15
amadrayâk, 33b/12
amadrayân, 33b/12
ʿamar, 261a/6
ʿambâr, 297b/14
amberû, 297b/13
ambrâ, 403b/20
aʿmâ, 100b/20, 311b/24
amâmûn, 33a/7
amânis, 121b/3
amânîtiz, 393b/13, 397a/20
ʿamâr, 19a/19, 295a/16
amâsiyye, 2b/3
amedreyân, 47b/8
ʿamel-i takvît, 236b/1
amemmî, 473b/13
ʿamen kîfâ, 357b/22
amî, 473b/13
ʿamîk, 396b/24
amîmî, 473b/13
aminôs, 260a/5
amiyântûs, 512b/1
amîzôn, 484a/22
ʿamlac, 295a/14
amlûk, 484a/23

ʿammân, 263b/17
amminî, 473b/14
amômen, 121b/2
amômiyâ, 121b/3
amômûm, 121b/2
amômûn, 21b/1, 121b/2
amômûs, 121b/2
amonâkiyûs, 492a/3
amônyâkûn, 22a/14
ʿamralek, 120a/5
ʿamrâlek, 255b/5
ʿamrâlek de môrô, 256a/7
ʿamred, 295a/13
amtar, 264a/1
ʿamûdiyâ, 344b/17
amûmem, 327b/24
amûrkaz, 397a/20
amyûs, 33a/7
amzar, 122a/1
anakarziyâ, 63a/21
anason, 35a/17
anatolı vaşakı, 506a/8
anbârlikas, 146b/17
anbelî, 75b/13
ʿanbelô fîlô, 503a/21
anbelôs, 388b/16
anbelû pûlûde, 325a/4
ʿanbelun mâlis, 311b/2
ʿanber, 155a/7, 242a/14, 297b/12, 297b/13, 

297b/15, 297b/17, 297b/19, 297b/20, 
297b/23, 297b/24, 298a/3, 298a/4, 
298a/9, 298a/10, 298a/14, 298a/17, 
298a/18, 298a/19, 298a/21, 298a/22, 
298a/23, 298a/25, 298b/2, 298b/3, 
298b/4, 298b/6, 298b/7, 298b/18, 298b/19, 
298b/20, 299a/23, 299a/6, 300b/3, 
371a/13, 374b/13, 439a/17, 455a/12, 
458b/7, 460a/25, 461a/16, 481b/2, 499a/1, 
509a/11, 95b/25

ʿanber balıgı, 297b/23
ʿanberbâris, 7b/10, 297a/5,
ʿanber-dân, 298b/16
ʿanber-i asfer, 298b/11
ʿanber-i deryâ, 297b/21
ʿanber-i esved, 298b/14
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ʿanber-i eşheb, 298b/5, 298b/7, 298b/8
ʿanber-i ezrak, 298b/11
ʿanber-i fıstukî, 298b/12
ʿanber-i haşhaşî, 298b/9
ʿanber-i magşûş, 298b/15
ʿanber-i meblûʿ, 298a/9
ʿanber-i meblûl, 298b/5, 298b/7
ʿanber-i mürr, 298b/14
ʿanber-i pîd, 88a/16, 88a/21
ʿanber-i sârâ, 298b/4, 298b/6, 298b/12,
ʿanber-i tabaka, 298b/18
ʿanberâ, 297b/13
anbere, 297b/14
ʿanberîle, 297b/14
anbûs, 33a/7
ancelîkâ, 284a/19
ancelû huvartârû, 284a/19
ancuyilla, 218a/18
andakûkû, 125b/23
andakûkû-yı beyâbânî, 126a/9
ʿandelîb, 295a/17, 508a/13, 64a/7
ʿandem, 299b/25
anderûn, 173b/17, 317a/17
andık kurdı, 262b/3
andız, 193b/7
andus, 442b/2
andûs, 443a/12, 443a/3
anduz, 24a/18, 24a/19, 32a/17, 93a/23, 

99b/20, 100a/15, 101a/15, 101a/16, 
150b/10, 176b/18, 176b/24, 188b/14, 
193b/17, 246b/14, 277b/20, 277b/21, 
309a/12, 351a/25, 396b/7, 442a/24, 
442b/2

ʿanâbim, 295a/20
anâgâlis, 9b/22, 34b/1, 34b/2, 38b/19, 294a/6
anâgâlûs, 336a/17
anâgûlis, 149b/6
anâkarziyûn, 63a/21
anâkarzû, 63a/21
anâkâ, 498a/2
anâkârûs, 36a/16
anâkârzum, 63a/21
ʿanâkü’l-arz, 299b/16
anâtarûtîs, 311b/2

anâtrûs, 409b/25
ane, 261a/6
ʿaneb, 510b/23
ʿanem, 35a/13, 300a/11
anemôn, 238b/25
anemône, 238b/25
anemûʿâş, 255a/11
anet, 231a/21
anfânmîn, 354b/7
ʿanfîs, 221b/4
angakûrus, 173b/17
anginârya, 114a/13
angrîz, 346a/9
angud, 479a/16
angûriya mâkrîs, 337b/14
angûryâ, 59b/3
anîkrûs, 340b/25
anîles vec, 196b/14
ʿanîs agriyâ, 37b/20
anisin, 231a/18
anîsôn, 35a/17
anîsû, 35a/18
anîsûm, 27a/13, 35a/18
anîşîn, 292b/1
anitû, 231a/18
anîtûm, 231a/20
anîtûn, 231a/19, 68b/23
ʿankar, 9b/23, 299a/24,
ʿankar vesam fasiyûhun, 445a/6
ankarâkûn, 38b/9
ankarziyâ, 63a/19
ankasânûn, 230a/6
ʿankaz, 216b/10
ʿankebût, 6a/1, 6a/13, 132a/18, 232b/10, 

300a/2
ʿankebût-ı rediyye, 85b/10
ankîslâ, 382a/21
ankîtus, 342a/10
ankîyûs, 257b/6
ankûlîs, 282a/23
ankûn, 35a/10, 500a/16
ankûrû ıspôrô, 55a/21
ʿansâ tûrâ, 29b/8
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ansîk, 231a/19
ʿansîraten, 57a/16
anşâmes, 45b/24
anşîn, 288b/2, 331b/22
antaraktûlus, 346a/9
ʿantas, 99b/25
Antâkıyye, 208b/10, 255a/4, 432b/5
Antâliyye, 10b/22, 37b/23, 47a/23, 128b/16, 

255a/7, 331a/12, 432b/8
antânâs, 280a/9, 5a/7
antât, 334b/4
antemes, 45b/24
antirrînô, 175a/16
antre, 132b/15
antûniyâ, 36a/11, 510a/8
anûderlis, 392b/16
anûkaliyâ, 20b/23
anûmiyâ, 36a/10
anûsîtun, 128a/7
anûsyôl, 165a/16
anzât, 237a/23
ʿanzur, 36a/17
ʿanzûrî, 36a/15
anzurut, 36a/13
anzurût, 318b/1, 31a/3, 36a/14, 36a/16, 

36b/6, 36b/7, 36b/08, 36b/14, 36b/17, 
88a/2, 95a/14, 176a/9, 205b/24, 258b/12, 
260b/3, 267a/9, 383a/7, 383a/8

ʿanzurût, 31a/3, 36a/14, 36a/20, 36a/21, 
36a/25, 300a/1, 383a/8

apâktâ petra, 117a/4
aparsak, 148a/15
ape, 480a/1
apiyûnî, 27b/25
apriyû kolla, 256b/25
apsentîn, 27a/12
apsîtiya, 27a/13
apsiyûn, 27b/25
apyûm hôrtensî, 385a/19
ʿarab-ı karvân, 2b/22
ʿarab kabagı, 339b/24
ʿarab kirazı, 420a/25
ʿarab kirâzı, 307b/13, 403a/5, 476b/19
ʿarab taşı, 108a/10

ʿarab tavşanı, 515a/22
ʿArabistân, 79a/23, 202a/3, 219b/11, 224b/4, 

237b/22, 285a/11, 285a/13, 298a/12, 
315a/13, 325b/3, 328a/3, 341b/19, 355a/13, 
362a/6, 363b/9, 363b/21, 368a/2, 463b/8, 
467b/8, 476b/22, 476b/23, 511b/13

ʿarak, 29b/14, 277a/22, 277b/13, 279b/24, 
281b/9, 294a/3, 300b/15, 329b/17, 351b/5, 
369a/6, 381b/3, 434a/7, 437b/7, 437b/8, 
478a/23, 478a/24, 478b/1, 478b/2, 478b/4, 
478b/7, 478b/8, 483b/9, 498b/14

ʿaraka, 13b/18, 13b/20, 162b/9, 429b/2, 
429b/5

ʿarak-ı mükerrer, 478b/1
ʿarak-ı şerîf, 300b/16
ʿarakâ, 13b/21
ʿarakıyye, 505a/2
arakiyûn, 6a/3
ʿarakü’s-sârʿîn, 281a/25
ʿarakü’d-dâbbe, 281b/3
ʿarakü’l-insân, 281a/21
ʿarʿana, 314a/13
ʿarʿar, 94a/22, 206a/1, 280a/3, 280a/8, 

356a/9, 356a/10
ʿarʿar-ı hindî, 222a/11
arbagâdûn, 247b/12
arbâha, 307a/12
arbe mûlû, 212a/24
arbeh, 87a/5
arbîkas, 327b/9
arbôl derâtis, 480b/11
arbûdâyî, 331a/7
arbûyî, 246a/23
ʿarcâ, 262b/3
arcentûrye, 364b/16
ʿardaʿânye, 265a/9
ardala, 165b/24
ardâfîl, 47b/15
ardâkal, 281b/17
ardıç, 3a/7, 5a/3, 5a/7, 5a/10, 14a/9, 81a/6, 

94a/22, 100a/8, 189a/3, 222a/10, 222b/11
ardûm, 11b/16
ʿarâ, 269b/15, 280a/22
aʿrâb, 75b/12, 91a/19, 124b/13, 328a/20, 

359a/6
arâbûgîn, 333b/15
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ʿarâfza, 201a/19
arâgûş, 333b/15
arâhniyâ, 6a/3
arâkû, 13b/18, 429b/5
arâmônî, 238b/23
arânyâ, 6a/4
ʿarâr, 280a/22
ʿarʿâr, 5a/5, 280a/7
ʿarâvâ, 142a/15, 501b/13
arende, 141a/11
arestavîn, 193a/17
arfakliyûn, 176b/19
ʿarfec, 281a/19
ʿarfec-i berrî, 514a/14
arfeles, 489a/16
arfôs, 5a/9, 280a/8,
argâmônî, 238b/24
argâmôsîra, 238b/24
argâmûlî, 145b/25
argâmûnî, 15a/10, 239a/5, 426a/4, 427b/9
argânû, 322a/13
arhîmûn, 388a/24
arhû atûs, 410b/15
arhun, 6a/5
arı, 13a/20, 60a/23, 91a/4, 94b/18, 140b/14, 

172b/16, 172b/4, 282a/22, 282a/24, 
283a/21, 293a/2, 355b/3, 465b/23, 
480a/2, 495a/14, 502a/12, 510a/10

arı evi, 488b/17
arı otı, 355a/25
arık, 80a/20, 100a/13, 389b/11,
arıklık, 382a/6
arîgânûn, 269b/15
arîjû zânûm, 331a/8
arîm, 479b/2
ʿarim, 281a/11
arîm bûrûcânî, 480a/7
ʿarînûs, 342a/11
arîsbîtûn, 49a/19
Aristatâlîs, 67a/18, 106b/1, 141b/1, 201a/12, 

222b/16, 290b/6, 332b/11, 374a/13, 
379b/18, 381b/5, 490b/16

aristâriyûn, 43b/5
arîstis, 491a/18

aristolôhiyâ, 189a/20
aristolôlihyâ, 189a/20
Aristôtâlîs, 192b/16
arîne, 6a/4
arîtâvun, 122b/19
arîtestîs, 491a/17
arîze de mâr, 251b/24
arîzis, 12b/11
arka, 8b/25, 9a/18, 21a/1, 22b/6, 73a/21, 

75b/7, 76a/4, 79a/12, 87b/5, 87b/16, 
88a/4, 90a/1, 99a/18, 99a/24, 102b/21, 
119b/14, 122b/24, 124a/11, 151b/16, 
157b/3, 166a/9, 169a/4, 169a/14, 178b/10, 
187b/12, 191a/4, 194a/4, 206a/17, 206b/1, 
220b/20, 231b/13, 234b/13, 238a/5, 
248b/22, 248b/24, 251a/5, 287b/5, 
291a/13, 303a/24, 305a/4, 336b/6, 339a/7, 
365a/11, 373b/23, 384a/25, 387a/10, 
392a/15, 412b/18, 412b/19, 428b/22, 
429a/15, 445a/11, 454b/21, 459b/2, 
459b/10, 459b/12, 460b/10, 461a/4, 
462a/21, 472b/5, 474a/13, 475b/11, 
478a/17, 496a/7, 506a/10, 506b/21, 
508b/24

arkaliyâ, 138a/17
arkanis, 222b/11
ʿarkasân, 282a/9
arkâkiyâ, 6a/3
arkâlûniyâ, 312b/9
arkibyûn, 15a/13
arkîş, 489a/21
arkityûn, 15a/13
arkûda, 153a/22
arkûlîs, 5a/4
ʿarmaz, 282a/12
armâş fîr, 261a/5
armînâkan, 455b/12
arminîkâ mâle, 455b/11
armînîkû, 354a/6
ʿarmivun, 228b/11
armônyâkûs, 22a/14
armud, 66b/9, 256b/25, 397b/19
armûliyâ, 275a/14, 275a/21
armûten, 181b/6
armûzâknelû, 242a/22
ʿarn, 281a/3
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ʿarnâs, 201a/19
arnâvud biberi, 253a/25
arnevâs, 441b/2
arnîk, 177b/3
arniyâ, 427b/17
arniyûs, 293b/4
arpa, 13a/5, 14a/8, 19b/4, 22a/22, 26a/12, 

44a/11, 46a/19, 46b/10, 61a/8, 63b/8, 
64b/12, 70a/21, 72b/6, 72b/19, 73b/22, 
79b/19, 80a/2, 89a/23, 91b/8, 97b/9, 
105b/2, 106b/17, 107b/9, 111b/20, 111b/22, 
112a/12, 115a/17, 121a/2, 125b/13, 131a/7, 
137a/3, 140b/18, 142a/10, 145b/22, 
150b/14, 150b/16, 151b/23, 161a/5, 
176a/21, 183b/11, 187a/24, 187b/3, 
187b/13, 187b/15, 189b/25, 191b/22, 
193a/9, 197a/2, 198a/4, 204a/1, 205b/9, 
208b/20, 209a/4, 209a/5, 213a/18, 
213a/21, 213a/22, 213a/23, 214a/18, 
214b/21, 226a/6, 226a/9, 236a/4, 236b/10, 
236b/11, 236b/12, 236b/13, 236b/14, 
236b/17, 237a/1, 237a/13, 237a/14, 
237a/16, 237a/17, 237a/19, 245b/10, 
273a/4, 276b/23, 283a/12, 289a/20, 
290b/22, 293b/1, 306a/3, 310a/1, 314b/12, 
319a/2, 323b/23, 324a/2, 324a/6, 330b/25, 
339a/16, 340b/5, 345a/5, 347b/21, 
353a/14, 359b/3, 359b/14, 374b/1, 
376b/18, 386b/21, 387b/22, 389b/17, 
393a/23, 393b/1, 400a/7, 409a/22, 410b/6, 
426a/17, 436b/11, 436b/14, 436b/15, 
436b/16, 436b/17, 436b/19, 436b/21, 
437a/2, 437a/4, 437a/12, 437b/12, 440b/6, 
449a/5, 451b/17, 451b/19, 451b/25, 
464a/21, 465b/19, 469b/12, 477b/18, 
478a/19, 481a/5, 481b/2, 484b/8, 485b/22, 
487b/1, 487b/2, 494a/8, 494a/15, 494a/18, 
500b/15, 501a/25, 502a/13, 502a/21, 
503a/5, 505a/23, 507b/8, 507b/9, 510a/21, 
510b/1

arpa keşki, 391a/5, 391a/9
arre-i puşt-i neheng, 289b/5
arroz, 12b/12
ʿarsa, 410a/1
ʿarsaf, 282a/11
ʿarsâs, 79a/5
arsebes kîtarûnî, 151a/8
arslan, 47b/5, 83b/23, 83b/24, 172a/23, 

201a/16, 201a/20, 201a/21, 201a/23, 
201b/5, 201b/7, 20a/6, 234b/24, 234b/4, 

262b/19, 299b/18, 309b/15, 407a/20, 
449b/15

arslan ayası, 281b/14, 395a/1, 514a/3
arslan dişi, 509b/22
arslan kuyrugı, 173b/10
arşın, 355a/25, 371a/19, 378b/4, 417b/2, 

515a/25
arşun, 402a/4
ʿartab, 281a/17
artamîsâ, 12b/6
ʿartanîsâ, 9b/6, 9b/8, 25a/2, 47b/16, 47b/17, 

233b/22, 233b/23, 281b/13, 281b/14, 
282a/3, 282a/8, 309b/12, 395a/1, 409b/12, 
470a/4, 470a/5, 514a/3, 514a/19

artâ, 15a/8
artâmâsiyâ, 12b/5, 48b/15, 243b/11, 372a/7
artâvîrûy, 142a/15
artemsiyâ, 48b/16
artîmûnes, 466a/12
artûsiye, 48b/17
aru, 33b/15, 46a/18, 130a/16, 172b/17, 

179a/7, 298a/16, 406a/14, 464b/1, 
495a/12, 495a/13

aru kuşı, 239b/23
ʿarûbâ, 466b/6
ʿarûd, 36a/14
arûdâfnî, 157a/20
arûm serpentayâ minör, 82b/14
ʿarûnâs, 137a/23
arûs, 82b/13
ʿarûs der perde, 100b/12, 374b/14
ʿarûsek, 273a/10
arûsîtarûn, 207a/13
arûta, 202a/18
aʿruvâ, 397a/22
ʿarûz, 281a/13
arves, 389a/23
ʿarves amulûs, 214a/9
arvûs, 389a/23
aryirûn, 322a/12
arz, 12b/10
arz-ı bâbil, 289a/5
arz-ı sînd, 219b/19
arzentî dekrimentûm, 131b/22
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arziyye, 404a/10, 415b/9
arzû otı, 127b/10, 127b/2
ʿasab, 288b/17, 288b/18
ʿasabiyye, 390a/20
ʿasabiyyet, 458a/18
asaf, 376a/23, 417b/14
asafâ, 376a/24
ʿasb, 296a/2
asbâʿ, 226b/11
asbergûne, 16b/2
asberûsemâ, 243b/11
asbrô sikôtî, 183b/15
asbur, 410b/23
ʿasced, 174a/19
ʿasâ musa, 305b/2
ʿasâ’r-râʿî, 232a/13, 232b/9, 289a/21, 296b/21, 

309a/12, 453b/17, 511a/18
aʿsâb, 370b/19
asâbiʿ-i hürmüş, 324a/15
ʿasâbiʿ-i hürmüş, 23a/24, 242a/18
asâbiʿ-i meryem, 395a/4
asâbiʿ-i penc-engüşt, 174a/7
asâbiʿ-i sufr, 233b/9
ʿasâbiʿ-i sufr, 23a/13
asâbiʿü’l-ʿazârâ, 23b/12, 23b/15
asâbiʿü’l-feteyân, 23b/9, 26b/23
asâbiʿü’l-feteyât, 328a/20
asâbiʿü’l-firʿavn, 23b/10
asâbiʿü’s-sufr, 23a/17, 395a/4
asâdyârâ, 467b/22
ʿasâ-yı mûsâ, 285b/3
ʿasâfîr, 284b/13
ʿasâlincü’l-kerm, 419b/11
asânâsiyâ-yı kübrâ, 8a/10
asânâsiyâ-yı sagîr, 8a/11
asânîkûn, 22a/14
asârâ bakârâ, 20a/17
ʿasârâdûs, 304a/8
ʿasârînâ, 87a/5
asârum, 20a/17
asârûm erâtikû, 20a/18
asârûn, 20a/15, 20a/16, 20a/20, 20b/17, 

24b/6, 27b/19, 92b/91, 52b/1, 214a/4, 
304b/6, 326a/22, 347a/22, 379b/1, 

420a/14, 427a/6, 468b/19, 474b/23, 
475a/8, 475a/10, 475a/11, 509b/11

ʿasâʾü’r-râʿî, 47b/10, 48b/5, 60a/8, 83b/9, 
83b/10, 93a/15, 118b/7, 285a/21

asehnâ ferezlâ, 131a/22
ʿasel, 1b/15, 2b/14, 4b/5, 5a/15, 5a/19, 

5a/22, 5a/2410a/13, 7a/16, 7b/8, 8a/5, 
9a/5, 12a/12, 14a/12, 14b/1, 15b/7, 
15b/13, 16a/4, 16a/20, 17a/20, 17a/24, 
17b/15, 17b/17, 18b/1, 18b/12, 18b/14, 
18b/19, 18b/20, 22a/20, 23a/10, 24b/22, 
25a/13, 25a/21, 26a/2, 271a/24, 27a/24, 
27b/10, 27b/16, 28b/8, 29a/19, 31b/2, 
32b/24, 33a/24, 34a/7, 34b/15, 37a/9, 
38a/20, 39a/2, 39a/21, 39a/24, 41a/3, 
41a/4, 41a/12, 41a/13, 42b/15, 44a/12, 
46a/11, 47b/21, 49a/2, 51b/17, 52a/12, 
52a/15, 53a/5, 53b/10, 53b/3, 53b/6, 
53b/9, 54a/7, 54a/18, 54b/7, 54b/8, 
54b/9, 55a/6, 55b/15, 56a/12, 56a/19, 
58a/18, 58b/21, 59b/1, 59b/9, 60a/20, 
63a/15, 63a/17, 63a/23, 63b/9, 63b/10, 
63b/11, 63b/12, 65b/22, 67a/15, 67a/17, 
67a/19, 67b/19, 70b/6, 70b/16, 72b/4, 
72b/8, 72b/11, 73b/9, 74a/20, 74a/23, 
76b/17, 77b/4, 77b/18, 79a/1, 79a/22, 
79b/24, 81a/13, 81a/14, 81b/11, 81b/12, 
81b/25, 82a/13, 82a/15, 82a/16, 82b/7, 
83a/16, 84a/17, 87b/17, 88a/3, 88b/1, 
89a/19, 89b/13, 89b/14, 90a/21, 90b/2, 
90b/22, 90b/23, 91a/6, 91b/11, 92a/24, 
93a/8, 93b/25, 94a/21, 94b/2, 94b/17, 
95a/8, 95a/9, 95a/12, 96a/14, 96a/18, 
96a/25, 97a/3, 97a/5, 97a/9, 98b/19, 
99a/18, 99b/1, 99b/11, 99b/2, 100a/3, 
100a/5, 101b/2, 102a/22, 104b/24, 105a/1, 
110a/2, 113b/14, 114b/25, 115a/9, 115a/11, 
117a/9, 117a/17, 118a/2, 119b/9, 120a/10, 
120b/6, 124b/8, 124b/23, 125a/15, 126a/1, 
131a/13, 131a/14, 133a/14, 134a/5, 
134a/16, 134b/3, 134b/5, 135a/13, 136a/2, 
137b/7, 137b/13, 138b/12, 138b/13, 
138b/14, 140b/18, 141a/2, 141a/21, 
143b/21, 146a/21, 147a/9, 147b/16, 
148b/1, 148b/25, 149a/22, 150a/1, 150a/6, 
150a/22, 150b/22, 152a/19, 152b/19, 
153b/1, 153b/13, 154b/9, 155b/1, 156b/11, 
157b/16, 159b/11, 160b/5, 161b/8, 163b/21, 
170b/14, 174a/25, 175b/8, 176a/25, 177a/2, 
177a/6, 177a/18, 177b/17, 178a/1, 181b/9, 
181b/18, 181b/25, 183a/25, 184b/25, 
185a/3, 185a/11, 186b/19, 188b/10, 
189a/17, 189b/4, 189b/22, 192a/18, 193b/7, 
194a/22, 196b/25, 197b/5, 198a/6, 202b/4, 
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202b/6, 202b/13, 202b/17, 202b/20, 
203a/12, 203b/1, 203b/16, 204b/10, 
207b/25, 208a/25, 209b/9, 210b/5, 210b/7, 
212a/5, 213b/19, 213b/23, 214b/20, 
216a/9, 216b/5, 217a/3, 217a/4, 217a/23, 
218b/8, 219a/6, 219a/14, 225a/8, 225a/17, 
225a/25, 225b/2, 226a/13, 231b/8, 231b/9, 
231b/10, 231b/14, 232a/12, 235a/8, 
237b/4, 240a/4, 241b/7, 241b/10, 243a/21, 
245a/8, 246a/7, 246b/20, 246b/21, 
249b/22, 250a/13, 250b/16, 250b/17, 
251a/7, 252b/11, 252b/18, 253b/22, 
254a/3, 254a/17, 254a/24, 256b/10, 
256b/18, 258a/11, 258a/23, 259b/16, 
263b/11, 265b/4, 266b/13, 266b/23, 
267a/11, 268a/5, 277b/3, 277b/7, 277b/9, 
277b/21, 278b/5, 279a/16, 280b/12, 
280b/15, 280b/20, 281b/23, 282b/5, 
282b/7, 282b/14, 282b/24, 282b/25, 
283a/7, 283a/14, 283a/17, 283b/2, 284a/5, 
285a/18, 285b/16, 288a/14, 289a/17, 
292a/20, 292b/24, 294b/6, 296b/7, 
296b/15, 296b/17, 296b/18, 297b/2, 
297b/11, 298a/16, 303a/10, 304a/2, 
307b/6, 309a/22, 311a/10, 312a/10, 
312a/11, 315b/4, 317a/24, 317b/1, 317b/9, 
317b/13, 318b/8, 318b/15, 320a/6, 
322a/19, 322b/3, 324a/6, 324b/9, 324b/22, 
325a/24, 326a/6, 326a/12, 327a/10, 
328b/22, 328b/25, 329b/10, 330a/18, 
331a/22, 331b/20, 332b/21, 333b/2, 
334a/13, 337b/23, 338a/2, 340b/16, 
341a/15, 341a/16, 341a/18, 342a/6, 
343b/13, 344b/24, 345b/18, 345b/21, 
346a/7, 347a/11, 350b/20, 351a/1, 351a/6, 
352a/7, 352a/8, 352b/8, 353a/6, 354a/20, 
357a/15, 361b/19, 365a/3, 365a/14, 
366b/17, 367a/23, 367b/2, 374b/12, 
377a/1, 377a/22, 377b/1, 381a/24, 382b/16, 
385b/23, 386a/23, 389a/14, 389a/18, 
389b/7, 389b/9, 389b/10, 391b/5, 391b/22, 
393a/1, 394b/17, 397b/16, 398b/14, 
398b/21, 399a/11, 400a/5, 400a/12, 
400a/13, 401a/8, 401a/10, 403a/2, 405a/5, 
405a/6, 405b/13, 405b/16, 406b/7, 407a/5, 
407b/2, 408a/17, 408b/3, 409a/2, 411b/16, 
413b/18, 419a/24, 419b/6, 420a/6, 420a/8, 
423a/5, 424b/6, 425a/19, 426b/18, 428a/7, 
428a/23, 430a/6, 435a/2, 436a/4, 438b/3, 
439b/9, 440a/2, 441a/18, 442a/23, 
447a/14, 448a/3, 448a/5, 449b/18, 
450a/7, 450b/8, 450b/14, 451a/1, 451a/19, 
455a/2, 456a/18, 457a/14, 457b/8, 462a/6, 
462a/20, 462b/5, 463b/7, 464a/20, 
464a/21, 464a/24, 464a/25, 467b/17, 

467b/20, 467b/21, 468b/6, 468b/10, 
468b/12, 470a/11, 472a/1, 472b/17, 474a/7, 
474a/13, 474a/16, 475a/25, 475b/9, 
477b/6, 478a/10, 479b/16, 480a/13, 
480b/23, 482a/19, 484a/17, 484a/11, 
484a/12, 487b/17, 488b/6, 488b/10, 
491b/17, 491b/19, 492a/20, 494a/5, 
496a/2, 496a/9, 497a/2, 498b/7, 499a/10, 
499a/17, 499b/9, 500a/11, 501a/21, 
501b/9, 504a/18, 509a/2, 510b/11, 
511b/24, 512a/16, 515b/18

ʿasel çiçegi, 34a/25
ʿasel-i belâdur, 63a/23
ʿasel-i dâvud, 282b/13, 283b/5
ʿasel-i hurmâ, 477a/25
ʿasel-i kasab, 282b/12, 283b/5
ʿasel-i leben, 450b/24
ʿasel-i lebenî, 411a/1, 470a/25, 470b/4
ʿasel-i liftî, 470a/25
ʿasel-i ratb, 208a/4
ʿasel-i taberzed, 282b/11, 283b/3
ʿasel-i ûmâlî, 282b/13
ʿaselî, 126a/7, 283a/1, 352a/22, 352a/23
ʿaselî gülbeşeker, 90b/18
ʿaselî gülengübîn, 90b/11
ʿaselî helvâ, 388a/8, 457b/18, 457b/22, 97b/17
ʿaselî maʿcûn, 4b/16
aselkâs, 212a/25
ʿaselübân, 481b/3
ʿaselü’l-belâdur, 283b/6, 63b/13
ʿaselü’l-kasab, 355a/13
ʿaselü’l-lebenî, 282a/20
ʿaselü’n-nahl, 282a/22
ʿaselü’r-rutab, 480b/24
ʿaselü’t-taberzed, 283b/3, 283b/5
ʿaselü’t-temr, 480b/24
ʿasem, 177b/4
ʿaser-gâv, 60b/16
asetûm, 142b/24
asetûm sîlnûm, 143a/20
asfar, 53a/10
ʿasfara, 284b/11
asfârâgas, 508b/5
asfer, 449a/25
asfer-i selîm, 25b/1
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asferî hârkûmî, 131b/25
asfora âgûyû, 338a/19
asfôzelû, 146b/18
ʿasfûr, 117b/11, 122b/6, 284b/14, 284b/17
ʿasfûr derbûr, 141a/11
asfurmek, 190b/5
ʿasfûrü’l-habbe, 141a/12
ʿasfûrü’s-siyâh, 270b/22
ʿasfûrü’ş-şevk, 270a/15, 270b/22, 288b/19
ashâb-ı balgam, 48a/17
ashâb-ı istifrâg, 445a/1
ashâb-ı kedd, 71a/11, 154a/13, 358b/8, 

360a/23, 388a/6, 412b/11, 412b/23, 
440b/22, 482b/6, 508a/2

ashâb-ı kulunç, 33a/25
ashâb-ı mâşarâ, 299a/17
ashâb-ı merâre, 438a/23
ashâb-ı müfredât, 347a/1, 415a/6, 442b/16
ashâb-ı riyâzet, 268a/17, 378a/7, 388a/6, 

412a/6, 463b/2
ashâb-ı safrâ, 144b/7
ashâb-ı sevdâ, 51a/15
ashâb-ı südde, 434b/2
ashâb-ı teʿab, 117b/4
ʿasîb, 284b/11
ʿasîde, 226a/13
ʿasîfara, 284b/11
asîlûniyûs, 162a/13
asîmî, 322a/13
ʿasîr, 33a/11
ʿasîrce, 419a/7
ʿasîrü’d-dübb, 288b/15, 357b/9
ʿasîrü’z-zeyt, 80b/11
ʿasîü’r-râʿî, 453b/17
askanâ netôs, 10b/19
askarna, 231b/23
askuvâleb, 141a/9
aslan dişi, 509b/23
asl-ı ʿartanîsâ, 233b/14
asl-ı encüdân, 302a/3
asl-ı keber, 25a/25
asl-ı lisânü’l-hamel, 25a/16
asl-ı türâbü’l-kayʾ, 401a/5
asl-ı ʿulleyk, 82b/10

ʿasl-i kûhân, 291b/7
asl-i şeceretü’l-fülfül, 326a/18
aslefyû, 120a/5
aslûferâsin, 26b/22
aslü’l-adhır, 25a/8
aslü’l-ʿartanîsâ, 25a/1
aslü’l-astafîn, 24b/25
aslü’l-câvşîr, 25a/7
aslü’l-encüdân, 442a/19, 443a/23
aslü’l-encüdân-ı horâsânî, 21b/19
aslü’l-encüdânü’l-horâsânî, 25a/3
aslü’l-fâvâniyâ, 25a/19
aslü’l-fülfül, 24b/6
aslü’l-hindibâ, 24b/10
aslü’l-hulv, 309b/23
aslü’l-hunsâ, 22b/13, 22b/14, 24b/7, 146b/16
aslü’l-kasab, 24a/12
aslü’l-kebere, 24b/13
aslü’l-kerefs, 24b/9
aslü’l-kürrâsü’ş-şâmî, 25a/12
aslü’l-levzü’l-mürr, 25a/5
aslü’l-lûf, 24a/3, 170b/5
aslü’l-lüffâh, 24b/3
aslü’l-mercân, 24a/11, 57a/16
aslü’l-ʿulleyk, 23a/13
aslü’l-vers, 280b/1
aslü’n-nîlûfer-i hindî, 24a/20
aslü’r-râsen, 24a/18
aslü’r-râziyânec, 24b/11
aslü’s-mesk, 23b/16
aslü’s-sûs, 224b/9, 23b/16, 301b/10
aslü’s-sûsen, 281a/9, 281a/11
aslü’s-sûsen-i âsmâncûnî, 24b/2
aslü’s-sûsenü’l-ebyaz, 24a/24
aslü’ş-şecerü’l-berbârîs, 2a/11
asma, 325a/2, 325a/13, 388b/14, 388b/19, 

419b/14, 436b/9, 503a/21
asma lifi, 419b/10
asmatrî, 346a/9
asmâbûsin, 51b/25
asmûd, 25b/8
asnâ, 294a/10
asnîse, 27a/13
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aspârâgûs, 508b/5
aspârçin, 508b/6
aspârçîn, 54a/3
aspâregûs, 508b/6
asperlerîn, 346a/22, 39b/10
aspes galâs, 7b/14
aspir, 54a/8, 190b/6, 285a/6, 345b/13,
asplenum, 208a/13
aspômâ naterî, 67a/5
aspur, 8b/13, 70a/19, 190b/3, 285a/9, 

285a/13, 285a/14, 345b/6, 345b/12, 
488b/20, 493a/18, 493a/21, 498a/22, 
498a/23, 133a/3, 139b/1, 168b/15

ʿasre, 299b/1
asrûn, 38a/13
ʿassenek, 373b/2
astafî, 470a/25
astafîn, 25a/1
astakinî, 182a/10
astandel avzer, 66b/18
astaranbula, 258b/25
astarnûs, 107a/9
astârûs atîgôs, 16b/1
asterâ, 271b/4
asterîn kırâvt, 16b/2
asterîzek, 49a/22
asteryûn, 74b/6
asturâhîs, 470b/1
asturâk, 470b/2
astûrâk, 470b/2
ʿasufer, 201a/19
asûkâr, 210a/22
asukrû fulâryâ, 284a/12
asûsîr, 38a/13
ʿasy-i hürmüş, 140a/8
asyûn, 239b/8
asyûs, 17b/10, 17b/13, 46b/7, 295a/8
aş, 25b/18
ʿaşak, 278b/14
ʿaşaka, 284a/25, 410a/2
ʿaşebü’n-nâr, 276b/17
ʿaşebü’r-râvend, 175b/2
aşen, 228a/9
aşgar de fûlârmiye minör, 428a/17

aşı, 275a/25, 275b/1, 461a/24
aşı mersini, 19a/16, 98b/6, 98b/10, 150a/24, 

468a/13
ʿaşika, 89a/1
ʿaşîn, 183a/8
aşîrûyiş, 173b/16
aşkar, 91b/22
aşkardiyûn, 240a/5
aşlama, 133a/18, 168b/7, 297a/12, 320b/16, 

434b/8, 446b/10, 455b/12, 511b/12, 
511b/14

ʿaşref, 300a/14, 301b/25
ʿaşşâbîn, 367a/4
ʿaşûb, 278b/11
aşûfre, 379b/3
at, 2b/18, 16b/22, 16b/24, 34b/4, 60b/16, 

73b/22, 84a/2, 101a/13, 111b/12, 111b/15, 
114b/25, 118a/11, 118b/20, 123a/5, 
125b/13, 150b/7, 157a/25, 159b/8, 172a/22, 
183a/21, 185b/21, 187b/20, 213a/22, 
232a/6, 233a/7, 239a/22, 239a/25, 281a/3, 
281b/11, 281b/12, 289a/25, 319b/2, 
319b/3, 319b/4, 319b/5, 319b/6, 319b/10, 
319b/25, 320a/11, 332b/14, 332b/16, 
333b/5, 342a/2, 356a/13, 358a/11, 359b/5, 
362b/22, 375a/16, 383b/9, 407a/22, 
408b/9, 409a/2, 412b/12, 439a/19, 
458a/18, 469a/11, 481a/23, 501a/8, 504a/1

at dili, 40a/13, 415a/10, 415a/14
at karaca otı, 135a/17
at kasnısı, 211a/14, 254b/3
at kestânesi, 62a/23
at kuyrugı, 33b/18, 330b/2,
at mâyesi, 37a/24
at mantarı, 323a/2
at sinegi, 76a/22
at tırnagı, 332b/15
ata soganı, 18a/13, 58b/16, 58b/15, 143a/17, 

278a/18, 348b/19, 358b/22, 418a/16
ata tavşanı, 495b/3
atarnîlûn, 117a/12
ʿataş, 23b/21, 73b/12, 79b/5, 80b/20, 

89a/21148a/24, 182a/5, 192b/7, 210b/22, 
216a/15, 247a/25, 255a/23, 270a/21, 
349a/6, 349b/17, 355a/20, 435a/3

atbal, 295a/20
atbâʾü’l-kelb, 26a/7, 152b/15, 200b/15,
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atâ, 15a/8, 25b/22, 302a/8
atâkâ, 263b/1
ʿatâr, 289a/4
ʿatârûn, 38a/17
ʿatfel, 289a/1
atîkûs, 19a/20
atînak, 129b/20, 145b/12
atîtûn, 49a/18
atlâs, 415b/17, 494a/4
ʿatlîfâ, 141b/7
atlu karınca, 278b/25
atmaca, 43b/24, 93a/13,
atmât, 25b/9, 25b/11, 25b/12
ʿatme, 196b/20, 197a/9
atmîsâ, 12b/6, 25b/11
atmût, 25b/9, 25b/12
atraftûn, 345b/8
atramîne, 258b/25
atramûz, 72a/25
atrâblisîn, 74a/25
atrâmentûm, 360b/8, 444b/13
ʿatrân, 235b/11, 356a/5
atresin, 253a/15
atrîliş, 356b/24
atripîlîdûs, 356b/24
atriyûn, 338a/23
atriyye, 25b/18
ʿatşân, 289a/3
ʿattârâ, 386b/3
ʿattârîn, 367a/4
atyâmûn, 468b/21
atyût, 25b/12, 25b/9
ʿavc, 450b/21
avdem, 36a/7
ʿavârî, 124a/20
avâvun, 70b/10
avefyûs, 57b/17
aveksî rakânto, 2a/11
aver kâtena, 4a/4
averdaʿâ, 265a/8
ʿavfers sârûf, 132a/1
ʿavfres sârûfe, 179b/15
avge, 70b/10

ʿavlesîn, 509b/13
ʿavn-i bârî, 438a/5
avot avecsen zônaʿ, 4a/4
ʿavrat togurdan, 31b/15, 31b/19
ʿavrat togurdan taşı, 31b/9
avrî kûlâ, 10a/2
avrî kûlle muvris, 10a/1
avrôbô, 389a/22
avrônos, 389a/22
avrûn, 372a/10, 48b/18
ʿavse, 302a/6
ʿavsec, 21a/22, 90b/15161a/3, 288b/10, 

288b/24, 294a/16, 294a/17, 302a/5, 
302a/11, 302a/12, 302a/13, 302b/8, 
309a/7, 355a/23, 458a/2

avsentîn, 27a/12
avte espenâ, 2a/12
avuç, 64a/14, 360a/15, 431a/8, 446a/3
avunrôse, 354b/9
avuzrâ, 431a/15
avyûrte, 481b/9
ʿavzerzîn, 191a/18
ay başında bir tutan sarʿ, 238a/19
ay köpügi, 107b/15
ay taşı, 107b/15, 181a/6, 185b/22, 186a/2
aya, 23a/15, 110a/10, 146b/23, 159b/13, 

199a/12, 276a/13, 510a/14
ayak, 6a/11, 14a/22, 14b/10, 18b/17, 19b/23, 

42a/5, 48a/18, 54a/17, 57b/4, 60b/6, 
69b/17, 69b/19, 81a/2, 87a/8, 90a/19, 
98b/17, 104b/8, 108a/24, 108b/3, 112a/5, 
114a/1, 123b/23, 125a/13, 125a/14, 
125a/18, 126a/16, 128a/19, 132a/12, 
145a/11, 153a/24, 153a/25, 159a/24, 
167b/20, 172a/18, 173a/13, 174b/21, 
179b/1, 183b/23, 184a/4, 184b/7, 185b/21, 
190b/1, 199a/11, 203b/16, 204a/6, 204b/8, 
214b/23, 215a/3, 220b/15, 222a/18, 
233a/6, 241a/14, 250a/13, 254b/9, 254b/11, 
254b/13, 254b/14, 254b/16, 264b/13, 
265a/15, 266a/1, 272b/3, 278b/25, 
291a/21, 308b/3, 310a/14, 319b/6, 320a/1, 
329b/19, 369b/12, 372b/17, 388a/10, 
390b/19, 394b/7, 394b/8, 413a/5, 418b/19, 
423a/4, 431b/3, 440b/18, 447a/18, 
448b/21, 452b/5, 470a/23, 476b/9, 480b/4, 
481a/22, 487a/7, 497a/9, 497b/15 507b/1, 
515b/1,
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ʿayas sânî, 341b/10
aybın bâûm, 68b/12
aydın, 197a/24, 197a/25, 420b/23
ayâmâsiyûn, 173b/17
ayârâ, 179b/8
ayâric, 176a/6, 42b/20, 42b/21, 43a/12, 

43a/21, 43a/23
ayâric-i câlînûs, 42b/24
ayâric-i faykarâ, 43a/20, 124b/7, 266b/9, 

405b/14, 503b/13
ayâric-i hûfakrâtîs, 43a/23
ayâric-i kâgânîs, 43a/3
ayâric-i kîgânîs, 43a/3
ayâric-i lûgâziyâ, 43a/12
ayâric-i lûgâziye, 42b/24
ayâric-i rûfes, 42b/20
ayâroneyû, 388a/4
ayâtyâah hâmâyem, 59b/4
ayçiçegi, 493a/10, 493a/12
ayerîres, 479b/1
ayeş, 346b/25
ayetôs, 483b/21
ayfâf lîs 289b/22
ayı, 153a/21, 153a/23, 153a/24, 153b/8, 

161a/18, 161a/19, 178a/4, 183b/22, 
183b/24, 262a/22, 413a/2, 450a/22, 
450b/1

ayı gözi, 303a/14
ayı güli, 300a/12
ayı kulagı, 175a/20
ayı üzümi, 296b/22, 307b/15
ayıd, 8a/8, 13a/24, 26b/1, 26b/3, 37b/23, 

54b/14, 65a/14, 65a/17 100a/16, 101a/7, 
146a/1, 146a/5, 174a/7, 174a/8, 223b/3, 
226/20, 226b/22, 233b/5, 282b/6, 
323b/20, 327b/7, 327b/19, 328b/14, 
329a/1, 349b/11, 465a/20, 514a/4

ayma antırôpô, 160b/4
ayma arkûde, 161a/19
ayma de âga, 161b/7
ayma de ârnî, 161b/10
ayma de çibûyke, 160b/8
ayma de gâdorô, 161b/22
ayma de işkilô lîssâ reminô, 162a/5
ayma de pôndikû, 161b/12

ayma de vôdî, 160b/21
ayma deka ûhtûse, 160b/13
ayma gırûnî, 161b/15
ayma hûrsô sâvla, 161a/13
ayma iptinû, 161b/20
ayma kelôna, 160b/2
ayma kırôkôrdile, 161a/23
ayma kûkûvâya, 161b/25
ayma kuvâkâ, 161a/7
ayma lifterîda, 161a/16
ayma pûnde kûfenîce, 160a/24
ayma tırâgô, 161a/25
ayma tırâgô de agriyâ, 160a/22
aymâ, 160a/10
aymâ lâgû, 160a/17
ayn, 70b/11
ʿayn, 70a/1
ʿayn aʿlâ, 29b/7
ʿayn-ı safâ, 302b/12, 378a/15
aynâ, 394a/16
ʿaynâ aʿlâ, 8b/12, 29b/8
ʿaynâ hüdhüd, 10a/17
ʿaynûn, 303a/17, 383b/21
ʿaynü’d-dübb, 303a/13
ʿaynü’l-bakar, 8a/15, 8b/10, 11b/19, 29b/7, 

500a/13
ʿaynü’l-huyût, 198b/15
ʿaynü’l-hüdhüd, 10a/16, 10a/17, 302b/21
ʿaynü’s-sıbyân, 244a/23
ʿaynü’ş-şems, 64a/12, 99a/1, 113a/25, 165b/5
ʿayr, 124a/8, 507a/3
ayran, 63b/8, 163b/19, 209a/7, 278b/13, 

318b/21, 408a/4, 408a/9, 408a/15, 
408a/18, 408a/25, 443b/20, 443b/21, 
457b/10, 464b/6

ʿayr-ı kabbân, 124a/4, 507a/3
ayrîs, 246b/1
ayrûdet, 335a/3
ayruk, 26b/12, 40a/20, 47a/22, 506a/16, 

82b/1, 82b/3, 324a/15, 324a/18, 355b/8, 
479a/2, 479a/3, 479a/4, 479a/7

ʿaysalân, 278a/17
ayu, 14a/25, 15a/2, 37b/13, 37b/14, 42a/4, 

65b/18, 76a/15, 235a/1, 413a/2, 413a/4
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ayû de rîvâk, 355b/23
ayu güli, 25a/19, 312b/6, 403b/16
ayu kulagı, 11b/10, 16b/1, 26a/4
ayûb raʿyâ, 192b/8
ayûkıstıra, 307a/11
ʿayûn, 302b/23
aʿyunü’s-serâtîn, 26a/25, 26b/4
ayûrmenû, 488b/23
ayva, 3b/6, 32b/16, 33a/23, 47b/9, 50b/3, 

56a/5, 56a/12, 63b/8, 65a/6, 69a/13, 
78a/6, 95b/18, 95b/19, 96a/21, 100b/25, 
101a/2, 133b/5, 147b/7, 167a/14, 179b/23, 
183a/15, 199b/7, 207b/10, 207b/16, 
207b/23, 207b/25, 208b/12, 208b/14, 
208b/25, 209a/8, 210b/24, 216a/12, 
237a/10, 279a/14, 287a/20, 296b/3, 
313a/5, 322b/10, 324b/1, 340a/9, 347a/20, 
357b/10, 357b/19, 362a/16, 372a/22, 
391b/21, 399a/1, 404a/23, 418a/7, 451b/3, 
459a/3, 471b/5, 478a/2, 486a/17, 487a/16, 
488b/8, 490b/1, 504b/16, 504b/4,

ayvadana, 34a/3, 409a/22
ayvatana, 12b/5, 48b/14, 49b/11, 63b/17, 

67b/4, 166a/14, 203b/6, 266a/10, 278a/25, 
278b/1, 332a/16, 372a/5, 372b/2

ʿayzevî, 146b/17
ayzû pelyû ûmîzû, 261a/8
ʿazal, 288b/21, 289a/4
ʿazbe, 81a/8, 81a/9, 266b/15, 279b/22, 

350a/6, 392a/18, 392a/19
aʿzâ, 11a/6, 12b/2, 12b/3, 17a/15, 19a/24, 

19a/25, 27b/18, 33a/18, 34a/20, 34a/22, 
42b/25, 43b/22, 66a/11, 66a/15, 83a/1, 
83a/22, 88b/5, 95a/4, 115a/2, 125a/13, 
126a/3, 131b/12, 140b/14, 140b/15, 
140b/22, 150a/21, 153a/6, 153b/9, 
154b/14, 154b/19, 159a/23, 164b/21, 
166b/23, 167b/19, 167b/2, 168a/11, 
169a/14, 169b/1, 177a/7, 177a/8, 177a/10, 
181a/18, 209b/3, 210a/11, 216a/25, 
234b/10, 236a/8, 242a/5, 249a/9, 252b/2, 
253b/19, 259b/4, 261a/19, 267a/15, 
269a/16, 269a/20, 277b/2, 282b/15, 
286b/17, 289a/18, 292a/9, 299a/12, 
320a/25, 327a/24, 330b/7, 330b/12, 
331a/22, 336b/2, 336b/3, 336b/4, 339a/1, 
342a/22, 350b/25, 354a/18, 359a/25, 
370b/19, 370b/21, 373b/18, 413b/4, 420a/4, 
425a/13, 429b/16, 429b/20, 429b/23, 
430a/5, 431b/4, 433a/21, 433a/22, 
434a/18, 436a/3, 436b/25, 438a/12, 

438a/14, 438a/16, 454b/2, 457a/1, 
468b/16, 469a/11, 475a/21, 476a/10, 
486b/15, 491b/13, 499b/21, 505b/24

azâd-yermek, 205b/3
aʿzâʾ-ı reʾîse, 348b/3
aʿzâ-yı aslî, 174b/9
aʿzâ-yı bâtıne, 348a/3, 399a/10
aʿzâ-yı bâtıniyye, 454b/3
aʿzâ-yı hârice, 454b/2
aʿzâ-yı reʾîse, 298b/24
aʿzâ-yı sulbe, 159a/23
ʿazât, 288b/24, 288b/25
ʿazâye, 263a/23, 288b/23, 289b/15
azerbîs, 9a/9, 9b/3
azerkas, 22b/20
azeryâs, 9b/3
azfârü’l-cinn, 26a/12
azfârü’t-tîb, 252a/17, 26a/12
azʿfîfer, 301b/22
azı dişi, 289b/10, 439a/2
azı dişleri, 263a/21
ʿazı dişleri, 347a/17, 347a/18
ʿazısam, 279a/3
ʿazîfer, 149b/17
azinô, 123b/12
azinô de môntâniyâ, 124a/6
azîyte, 165a/9
ʿazîz, 282a/14
ʿazîzü’l-kebîr, 282a/16
ʿazîzü’s-sagîr, 282a/16
azkankûs, 209b/1
azkastîn, 84b/7
ʿazmü’s-sak, 281a/4
aznâbü’l-hayl, 9b/4
azrâsü’l-ʿacûz, 25b/11
azrâsü’l-kelb, 25b/10, 57a/1
azturkâ, 470b/1
azu, 278a/10, 397a/11, 397a/5
ʿazu, 376b/16, 413a/11
azu dişi, 488a/9, 68a/8
ʿazu dişi, 324b/24, 393a/2
azu dişleri, 106a/11, 216b/4
ʿazu dişleri, 378b/17, 408a/11, 409a/7, 

409b/6, 413b/15, 502a/11
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azürg, 9a/11
azveniyâ, 191a/21
ʿazvestî, 491a/18
azvûzstî, 491a/20
azyânikûs, 49a/20
âb, 431a/13
âbak, 3b/17
ʿAbdullah bin Sâlih, 171b/12
abdûsâmen, 182a/6
âb-dâr, 74b/14
âb-gîlûd, 172b/14
âb-gîne, 188a/9
âb-gûn, 3b/20, 484a/22, 484a/25, 484b/1
âb-ı bârân, 434a/2
âb-ı berf, 434b/7
âb-ı berf-gûne, 434a/23
âb-ı bih, 438b/7
âb-ı bun, 199b/15
âb-ı bûre, 436a/10
âb-ı dehen, 59a/3
âb-ı deryâ, 435b/1
âb-ı dûg, 163b/16
âb-ı âhen, 164a/8, 436a/18
âb-ı germ, 434b/15
âb-ı germ-i âteş-gûn, 435a/6
âb-ı güre, 33a/11, 438b/14
âb-ı gûşt, 437b/6
âb-ı gülengübîn, 438a/19
âb-ı hâkister, 370a/23, 439b/16
âb-ı huşk, 288a/7
âb-ı huşk-şede, 285b/25
âb-ı huşk-şede-i apsentîn, 286a/25
âb-ı huşk-şede-i buhûr-ı meryem, 286b/22
âb-ı huşk-şede-i ez-herâm, 287a/22
âb-ı huşk-şede-i gâfis, 288a/17
âb-ı huşk-şede-i har-ı hıyâr, 287b/15
âb-ı huşk-şede-i lâle, 287b/7
âb-ı huşk-şede-i mâmîsâ, 286a/6
âb-ı huşk-şede-i merzengûş, 286b/12
âb-ı huşk-şede-i nâr, 287a/11
âb-ı huşk-şede-i zirişk, 286a/15
âb-ı kıssâ, 439b/13
âb-ı kumh, 438a/8

âb-ı lîmôn, 439a/9
âb-ı mâhî-yi kumh, 438a/8
âb-ı mâhî-yi nemekûn, 437b/10
âb-ı mis, 436a/14
âb-ı nemekî, 435a/14
âb-ı nukre, 436b/3
âb-ı penîr, 437a/7
âb-ı sâfî, 369b/10
âb-ı serd, 434a/15
âb-ı sîmâb, 436a/12
âb-ı surb, 436a/23
âb-ı şede, 488b/22
âb-ı şerbet, 89a/23
âb-ı tîre, 435b/14
âb-ı yeh-gûne, 434a/23
âb-ı zâc, 436a/7
âb-ı zâg, 436a/1
âb-ı zer, 436b/1
âb-kâme, 4b/9, 66a/21, 72b/16, 87b/14, 

449a/2
âb-kâme-i necârî, 66a/21
âb-kâme-i rakîk, 449a/2, 66a/21
âb-zen, 85a/2
âbâr, 3a/20, 17b/25, 179b/13, 179b/18, 

179b/7
âbâr-ı magsûl, 3b/2
âbâr-ı muharrak, 7b/18, 8a/7
âbârâ, 3a/22
âbâtîhîm, 55b/9
âbî, 207b/10
âbî şeker, 410b/9
âbîd, 130b/7
âbil, 6a/20
âbist, 6b/2
âbkar, 3b/22
âbrâzü’l-kıbt, 6a/17
âbrûn, 6a/16, 127b/3
ʿâc, 108a/10, 277b/22, 278a/12, 333a/3, 

333a/21, 485a/21
ʿAcâyib-i Mahlûkât, 47b/5, 83b/20, 85a/7, 

108b/17, 109a/21, 110b/9, 110b/22, 111a/4, 
111a/7, 112a/3, 124a/1, 185a/10, 190b/14, 
220a/22, 223a/2, 223a/18, 223b/12, 
247b/9, 254b/10, 263a/15, 289a/5, 289a/7, 
299b/1, 299b/18, 314a/9, 327b/18, 337b/4, 
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343a/24, 370a/17, 390b/20, 397a/23, 
440b/19, 463b/22, 487b/24, 488a/14, 
507a/24, 515b/15

ʿAcâyibü’l-Mahlûkât, 48a/18, 113a/7, 116a/8, 
232b/18, 310a/15, 484a/3, 484a/18

acîm, 193a/6
âcîm kürrâsî, 193a/1
âcürr, 7a/1
ʿâd sûriyâ lilyûmyû isbâta, 224b/22
adem, 8b/13
âdem agusı, 27b/23
âdem anduzı, 32a/17
âdem cânı, 27b/23
âdem güldüren, 112a/2
âdem köki, 204a/23
Âdem peygamber, 176b/3
ââmî, 473b/12
ââşen, 64b/2
ââtînes, 31b/20
âçerd, 468b/23
âes, 479b/1
âes ûstûm, 480a/7
âesin estûm, 132a/1
âfek, 192a/14
âfet, 23a/19, 7b/20
ʿÂfıkî, 266a/17, 275b/20, 277b/9
afînis, 26b/22, 26b/24, 328a/18
âfitâb-perest, 115b/25
âfôrfîkâ, 428b/2
ʿâfsî, 289b/20
agîres, 26b/4
âglûs, 34b/2
Agriboz Cezîresi, 39b/9, 252a/11
âgûr selîta, 324a/17
ʿâhbâr, 311b/20
ahek, 107b/7, 491a/17
âhen, 112b/3
âher, 222a/9
âhille, 2b/22
Ahterî, 15a/18, 95a/13
ahû, 37a/25, 37b/10, 182b/23, 276b/2, 

309a/14, 309a/16, 332a/3, 332a/7, 
407a/22, 454a/14, 454a/19, 454a/20, 
454a/22, 454b/4

Ajerbâycân, 270a/24
ʿâkarkerhân, 277a/14
akânîsyâ, 30a/5
ʿâker semʿa, 76b/2
ʿâkır şemʿa, 3b/25
ʿâkırkarhâ, 1b/15, 17b/5, 72a/15, 150b/2, 

153a/10, 268b/21, 277a/12, 277b/9, 
291b/7, 301b/23, 351a/20, 388b/13, 
471b/2, 507b/3, 507b/7

ʿâkırşemʿâ, 278a/14
akil, 155a/1
âkile, 5a/19, 29a/5, 36a/3, 45b/22, 49a/9, 

51b/8, 68b/21, 69a/14, 78a/8, 83a/25, 
142b/1, 142b/2, 142b/6, 143a/13, 155a/4, 
160a/6, 171b/1, 180b/20, 180b/21, 
184b/25, 190a/2, 194b/19, 196a/15, 
207a/21, 215b/16, 225b/5, 232a/18, 
233a/1, 236b/6, 240b/7, 245a/19, 252b/9, 
256b/19, 259a/12, 262a/16, 275b/24, 
279a/17, 283a/11, 284b/10, 290a/7, 
297b/1, 307a/6, 317b/17, 321a/19, 321a/20, 
326b/6, 367a/21, 392a/11, 416a/9, 453a/3, 
453b/7, 454a/4, 464a/21, 476a/8, 494a/5, 
494a/6, 494a/7, 494a/12, 496a/8, 514a/25

âkiles, 416a/8
âksâr, 2b/21, 2b/24, 96b/4
âkşerv, 3a/13
ʿâkûbâ, 114a/13
ʿâkûl, 278a/11, 97a/13
akûyilâsemûn, 29b/23
âl, 476a/2
âlâs, 464a/7
âlât-ı bevl, 9b/18, 23a/21, 80a/3, 99a/9, 

154a/12, 174b/2, 183b/20, 196b/13, 
226b/18, 286b/8, 328a/11, 398b/25, 
425a/16, 475a/24, 507b/18

âlât-ı hazm, 360a/24
âlât-ı menî, 118b/15, 330b/15
âlât-ı nefes, 30a/18, 501a/2, 243b/8, 253b/15, 

305b/15, 324b/1, 334a/22, 354b/3, 
428a/14, 428b/25, 459a/5, 474a/21, 
487a/16, 512b/12

ʿâlenec, 282a/18
alerîpân, 316a/11
ʿâlî menus, 312b/3
alikyâ, 146b/5
âlinûs, 126b/14
âlisen, 2a/24, 2b/5, 2b/9, 442a/17, 444b/25
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ʿâlîsine, 160b/13
âlit mânkûlet, 10a/1
âlliye, 81b/6
âlnûs, 126b/14
âlôgô, 319b/3
âlôgô pôtâmû, 319b/13
âlû, 8a/12
âlû gürde, 227b/2
âlûc, 191b/4, 444a/2
âlûc-gird, 191a/16
âlûc-ı deşti, 191a/22
âlûce, 15b/5
âlûce-i cebeli, 9a/12
âlû-geşte, 9a/12
âlû-siyâh, 8a/16
âlû-yı ebû ʿalî, 345a/14
âluh, 291b/23
âlûmânî, 32b/23
âlûrgûs, 294a/10
âlûsen, 2b/7
âlûten, 220b/14
âmberûm, 297b/13
ʿâmâ, 470b/1
amân, 431a/15
âmîlîs, 3a/5
âmîlôn, 484a/23
âmîlûm, 484a/23
âmîlûm de mondele, 484b/21
âmiyô, 484a/24
âmîzôm, 484a/24
âmizôn, 484a/24
âmlen, 484a/24
âmûlun, 484a/22
âmûrî, 198a/16
âmûs, 32a/9
ʿâmvâr amâʿleb, 355a/4
Anatolı, 16b/23, 98b/10, 101a/22, 204b/20, 

405a/20, 513a/4
ʿânbelûs mîlânô, 310b/17
ʿânberû, 297b/13
anbûs, 316a/6
ânârâkî, 394b/10
ʿânergîz, 51a/3

anis, 35a/18
ânisâ, 6a/5
ânişsir, 35a/19
ânuk-ı muharrak, 3a/21
ânûsen, 35a/18
âpârsek, 501b/3
âpîdî ıspôrô, 102a/25
âpîk, 323a/22, 378a/19
âpiliyû, 127b/25
âpyadî, 397b/19
ârâneyôs, 6a/3
ârât, 13a/12
ârde, 183a/25
âre, 422b/2
ârengân, 14a/15
ârez, 502b/25
ârgîs, 2a/10, 2a/24, 156a/14
ârî, 180b/15, 264b/6
ʿâris, 449a/4
aristâ, 12b/7
Aristô, 13a/17, 106a/5, 109a/12, 109b/7, 

109b/20, 110b/9, 111a/9, 111b/10, 112a/15, 
112a/17

aristulûhiyâ, 13a/17
Arnâldô, 39b/16, 39b/21
arûhî, 219b/9
ârvâ, 41b/10, 41b/13
âs, 20b/19, 150a/25, 373a/14, 446b/10
âs-ı berrî, 19a/18, 20a/5, 150a/12, 468a/6
âs-ı nebke, 19a/15, 19a/16, 19a/19, 150a/25, 

446b/10, 468a/13
âs-ı nebkî, 98b/7, 98b/10
âsâ nebkâ, 19a/20
âsâdiyûn, 21b/19
âsâmâ tîkû, 468a/20
âsâr-ı ʿadesiye, 450b/1
âsâr-ı darb, 316a/16
âsâr-ı karine, 335b/7
âsâr-ı karniyye, 186a/2
âsârü’l-bâdıncâniyye, 250b/15
âsârü’l-benefseciyye, 250b/15
âsî, 193a/1, 193a/5
ʿâsî hurmâ, 75b/9
asîfedlâ, 421a/15
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âsîk ûliteremer, 221a/19
âsîmû hûtârû, 322b/7
âsiyâb, 446b/16
âsmâncûnî, 166b/13, 224b/15, 224b/23, 

494b/1, 494b/2, 494b/4
âsmângûnî, 224b/14, 42a/23
âsmûsâ, 18a/1
astarek, 25b/3, 25b/7, 257b/16, 278a/22, 

299a/22, 402b/19
Astehâres, 17a/6
asyûs, 108a/22, 108a/23, 81a/6
ʿâş, 277b/22
ʿâşer, 125b/17
ʿâşık yapragı, 32a/15, 53b/15, 53b/17, 226b/5, 

489a/12, 504a/23
ʿâşıkü’l-ebkâr, 116b/3
ʿâşıkü’l-hacer, 410a/3
âʿşîm, 337b/15
Atana, 19a/23, 98b/11
âteş otı, 276b/17
âteş yanugı, 5b/19, 7b/22, 19b/1, 43b/1, 

44b/8, 60b/1, 70b/16, 70b/23, 77a/15, 
90a/19, 105a/2, 114a/22, 117b/24, 119b/12, 
125a/11, 127b/15, 130a/16, 140b/19, 
143a/11, 145b/23, 146b/25, 147a/14, 
158a/2, 187b/7, 194a/9, 206a/8, 212b/12, 
216b/25, 225a/14, 225a/16, 229a/16, 
232a/20, 234b/12, 237b/9, 259a/17, 
274b/2, 275a/23, 289a/9, 289a/22, 
308a/16, 316a/25, 332b/21, 340b/10, 
346a/16, 371b/24, 384a/20, 384b/20, 
387a/16, 404a/16, 410a/20, 415b/15, 
426a/16, 444b/22, 454a/6, 461b/7, 
491a/24 496b/17, 501a/20, 503a/14

âtnikâr, 76b/2
âtrîlâl, 1b/1, 1b/9, 1b/12, 114b/9, 118a/13, 

142a/6, 178b/19, 178b/20
âtrîlâl-i mısrî, 1b/9
âvdâ, 39b/10
âvâ, 506a/15
âvâz bogul-, 470b/13
âvende bekrîşe, 310a/9
âvî çîne, 443a/10
âvîs, 253a/25
âvîs-i büzürg-i giyâh, 254a/10
âvîşe, 253b/1, 254a/11
ʿâviye, 434b/17

avûçîne, 491a/19
ʿâyıd, 395a/21
âyîne kursı, 188b/17
âyinû turniyûn tûmâgâ, 249b/1
ʿâyişe fâtıma ana eli, 234a/1
ʿâyişe fâtıma eli, 23a/13
azâd, 224b/13
âzâd-dârû, 213a/7
âzâd-dıraht, 15a/13, 15a/23, 233a/17, 234a/6, 

266b/18
âzâdâ-dırahtâ, 15a/25
âzân, 11a/19
âzânî ker fakrî, 9b/25
âzânü’d-dübb, 11b/10
âzânü’l-ʿabd, 11b/8
âzânü’l-ʿanzîr, 11b/8
âzânü’l-cedy, 11a/21
âzânü’l-erneb, 11a/24, 417b/16
âzânü’l-fâr, 9b/21, 9b/24, 10b/2, 10b/6, 

10b/8, 10b/12, 35a/9, 103a/22, 166a/7, 
216b/11, 216b/12, 242a/9, 299a/25, 
302b/23, 303a/12, 336a/18, 445a/7

âzânü’l-fâr-ı rûmî, 302b/22
âzânü’l-fârü’l-berrî, 10a/16
âzânü’l-f îl, 11a/19, 68b/14
âzânü’l-gazâl, 11b/2, 417b/16
âzânü’l-kays, 12a/14, 20b/22, 21b/16, 370a/3, 

424a/13
âzânü’n-nevr, 12a/14, 417b/9
âzânü’ş-şât, 11a/23, 11b/2
âzâr, 374a/6
âzâr-ı afyûn, 11b/12
âzenô femînû, 6b/25
âzer, 205b/6, 259a/2
âzerbâycân, 432b/9, 442b/13
âzerbuyûn, 238b/21
âzer-bû, 9b/6, 25a/2, 47b/16
âzer-bûye, 9b/6
âzergûn, 11b/16
âzermî, 185b/23
âzeryûn, 11b/13, 11b/19, 11b/21, 13a/16, 

206b/5, 342b/22
âzeryûn-ı berrî, 370a/10
âzeryûnâ, 11b/16, 481b/13, 482a/4, 482a/5
âzûl, 404b/19
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baban öldüren, 48a/14, 335b/13, 357b/3, 
357b/6

bafsâl, 289a/11
bag, 38b/23, 64b/4, 111b/1, 196a/9, 201b/3, 

275b/5, 275b/10, 291a/18, 388b/14, 
419b/14

bag asması, 38b/20
bag biti, 111a/25, 275b/9
bag sarmaşıgı, 31a/6, 54a/9, 240b/11, 38b/22, 

394a/14
bag şarâbı, 38b/20, 38b/21
bag şeşil, 179a/9
baga, 214b/16, 214b/23, 215a/1, 215a/4, 

215a/5, 215a/6, 215a/7, 275b/11, 452a/18
baga yapragı, 20b/20, 48b/12, 50a/6, 58a/8, 

118a/19
bagal, 342a/12
baganôs, 51b/12, 167a/3, 202a/17
Bagdâd, 5b/23, 49b/17, 149b/17, 158a/16, 

158a/17, 226a/21, 232b/13, 262a/8, 
281a/14, 284b/12, 337b/12, 354a/9, 
403a/22, 473b/13, 476b/22, 504b/9

bagır, 440b/8
bagırsak, 2a/19, 10a/12, 13a/1, 13a/2, 

13a/6, 17a/17, 25a/21, 102b/4, 14b/6, 
21a/3, 21b/12, 28a/14, 30a/16, 33a/8, 
34a/23, 35b/3, 35b/9, 35b/24, 36b/08, 
37a/19, 37a/21, 37a/24, 40b/19, 41b/21, 
42a/11, 43b/16, 44a/14, 45a/3, 48b/1, 
49a/11, 50a/25, 50b/19, 53a/12, 53a/14, 
53b/10, 55b/10, 55b/22, 56a/4, 57b/2, 
57b/14, 57b/23, 57b/24, 61a/20, 61a/22, 
62b/2, 63a/13, 63b/4, 64b/22, 65b/2, 
69a/8, 70b/17, 71b/24, 73a/16, 74a/10, 
74a/12, 75b/3, 77a/13, 77b/20, 80a/11, 
81a/12, 81b/18, 83b/15, 88b/16, 89a/9, 
89a/14, 89a/22, 92b/24, 93b/22, 95a/10, 
95b/15, 95b/23, 98a/10, 102b/22, 110a/23, 
112b/15, 113b/18, 114a/6, 114a/20, 
114a/22, 115a/7, 119a/9, 119a/12, 119b/9, 
122a/17, 127b/18, 130a/21, 131b/13, 
133a/1, 133b/4, 140b/8, 141a/5, 143b/21, 
146b/11, 149a/23, 149b/25, 151b/20, 
152a/1, 154a/11, 156a/9, 156a/19, 156a/20, 
159a/21, 160a/19, 160a/3, 162b/5, 163a/9, 
163a/23, 167a/7, 167a/12, 167a/17, 
171b/19, 173a/9, 173b/23, 173b/25, 
175b/12, 175b/23, 176a/5, 180a/1, 182a/17, 
182b/18, 185a/21, 186a/14, 192b/14, 

193a/22, 199a/6, 199a/7, 200b/21, 
202a/10, 202a/11, 202a/13, 202b/4, 
205a/24, 205b/14, 206a/7, 207b/24, 
210b/23, 211b/4, 211b/5, 211b/12, 211b/17, 
214a/1, 216a/4, 216a/7, 216b/25, 217b/23, 
222a/15, 228b/1, 228b/6, 231b/2, 234b/15, 
234b/16, 234b/19, 237a/7, 239b/16, 
240a/3, 240b/6, 241b/8, 241b/22, 248b/15, 
251a/3, 253b/24, 254a/5, 256a/16, 256b/8, 
257b/4, 258a/7, 258a/8, 258a/9, 259b/2, 
259b/6, 266b/3, 268b/3, 270b/13, 273b/17, 
274a/6, 274b/10, 274b/11, 275a/6, 276a/8, 
280a/20, 283a/14, 284b/25, 286a/20, 
288a/13, 288b/1, 291a/5, 294b/4, 295a/2, 
297b/6, 297b/7, 299a/7, 299a/18, 301a/17, 
304a/18, 304a/22, 305b/17, 307b/2, 
307b/3, 319b/9, 322b/10, 325a/8, 325b/4, 
326a/6, 326a/7, 327a/15, 332b/5, 333b/8, 
340a/8, 342b/12, 342b/18, 343b/19, 
344a/18, 344b/4, 346b/12, 347a/13, 
348b/16, 349a/15, 349b/21, 352b/13, 
353a/11, 353a/13, 353b/2, 355b/10, 
359b/13, 366a/12, 377b/13, 379a/19, 
382b/4, 382b/11, 385a/3, 386a/16, 388b/5, 
388b/8, 388b/10, 388b/19, 389a/3, 
389a/20, 390a/18, 392a/16, 399a/15, 
400a/11, 400b/2, 401a/12, 402a/12, 
407a/3, 407b/4, 407b/7, 408b/25, 410a/16, 
412a/25, 413b/7, 413b/14, 415b/25, 
421b/5, 422a/1, 422a/8, 424a/10, 427a/20, 
429a/25, 433b/2, 435a/16, 436a/16, 
437a/1, 437b/13, 439b/17, 439b/21, 
440b/3, 440b/5, 442a/9, 442a/22, 447a/9, 
447a/22, 449a/9, 453b/14, 456b/14, 
456b/22, 457a/7, 457a/10, 458a/16, 
458a/17, 458a/18, 458a/22, 458a/23, 
458b/17, 459a/6, 459b/4, 460a/12, 461b/9, 
461b/11, 462b/24, 464b/10, 465a/17, 
465a/4, 465b/25, 466a/13, 468b/13, 
468b/15, 471b/6, 475b/9, 477a/9, 481a/15, 
482b/18, 484b/18, 487a/2, 487a/6, 487b/2, 
489a/24, 492a/23, 492b/18, 494b/10, 
494b/19, 496a/1, 496a/8, 496b/22, 
499a/12, 499b/3, 499b/11, 501a/21, 
501b/10, 503b/14, 507a/19, 508b/12,

bagırsak kurlaması, 96a/1
bagırsak tolaşması, 495b/24
bagırsak yapışması, 413b/10
bagırtlak, 93b/11, 335b/8, 358a/23, 360a/6, 

430a/10, 487b/11, 487b/15,
bagl, 60b/6
bagla, 384b/24, 429b/3
baglu, 141a/6, 179a/9, 201b/2, 507a/23
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bahâr, 8b/10, 11b/21, 12a/13, 13b/13, 17b/1, 
29b/6, 29b/11, 29b/12, 31b/25, 59b/16, 
69b/23, 69b/24, 69b/25, 70a/9, 88b/13, 
127b/3, 127b/9, 144a/22, 219a/16, 222a/9, 
280a/22, 323a/6, 323a/8, 373b/24, 
373b/25, 393b/6, 463b/8

bahâr güli, 500a/1

bahâr-ı hazrâ-yı hurmâ, 167a/23

bahârmâzyâ, 312b/9

bahîk, 19b/9

bahîretü’l-yehûdî, 359a/17

Bahr-i ahdar, 432b/21, 432b/24, 470a/8

Bahr-i çîn, 432a/24

Bahr-i kulzüm, 192b/22, 210a/18

Bahreyn, 26a/17, 41a/22

bahrü’l-müntine, 359a/17

bahrü’z-zenc, 297b/25

bahûh, 434a/8

bakar, 61a/7

bakara, 61a/5

bakar-ı cebeli, 506a/14

bakar-ı vahşî, 41b/11, 514b/21

bakarü’l-vahşî, 41a/23, 41a/25, 60b/15

bakcî dâfnî, 324b/15

bakcî de mevzâ, 325a/15

bakcî dîzvîn, 324b/3

bakcî kebîtyâ, 325a/3

bakcî nuhâsâ, 196a/20

bakʿâ, 323b/22

bakâʿîn, 323b/22

bakârâ, 61a/6

bakâris, 61a/6

bakâyâ, 466a/4

bakfâyin, 156a/15

bakhâ, 70a/1

bakılâ, 330b/23

bakılâ-yı hindî, 25b/8, 25b/12, 25b/15

bakır, 30b/13, 30b/16, 67b/18, 76b/18, 
78a/16, 78a/19, 109a/1, 111b/19, 111b/20, 
111b/23, 112a/22, 112a/23, 131b/24, 
141b/12, 164b/11, 170b/7, 170b/10, 183a/2, 
189b/15, 189b/16, 194a/12, 194a/13, 
194a/14, 194a/16, 194a/19, 194b/11, 
196a/19, 198a/6, 199a/13, 232a/8, 

240b/16, 254b/8, 262b/16, 267a/20, 
267a/21, 267a/25, 267b/2, 280b/12, 
291a/17, 336a/4, 336a/5, 353b/20, 
358b/11, 361b/5, 361b/6, 361b/8, 361b/15, 
379b/23, 399a/22, 413b/25, 433a/6, 
434b/9, 439a/13, 436a/14, 447b/15, 
447b/18, 455a/18, 479a/25, 479b/2, 
479b/4, 479b/6, 479b/7, 479b/10, 479b/11, 
479b/18, 479b/20, 479b/22, 479b/25, 
480a/8, 488b/10, 504b/24

bakır çiçegi, 479b/4
bakır tûbâli, 78a/16
bakıyye-i mâʾiyye, 163b/18
bakîs, 480b/11
bakiyâs, 218a/14
bakk, 60b/6
bakka, 84a/1
bakkam, 60b/12, 152b/8, 159b/23, 299b/25, 

302b/17, 373b/22
bakkâm, 60b/12
bakla, 17b/16, 19b/19, 21a/6, 37a/14, 37a/15, 

43b/24, 44a/8, 44a/15, 44a/16, 44a/17, 
44a/19, 44b/1, 44b/2, 44b/3, 44b/4, 
44b/6, 44b/7, 44b/9, 53b/7, 72a/23, 
72b/19, 76b/15, 83b/11, 87a/1, 93a/24, 
97b/3, 83b/12, 100a/25, 106a/19, 159b/2, 
163b/5, 172a/5, 185a/24, 205b/17, 243b/9, 
245a/23, 277b/16, 293b/25, 305b/22, 
307a/9, 321b/3, 334a/23, 346a/5, 353b/25, 
365a/9, 373a/13, 376a/19, 392a/11, 
429b/9, 430a/15, 447a/8, 453a/18

bakla çiçegi, 504b/23
bakla kurdı, 164a/21, 164a/23
bakla samanı, 182b/11
bakla-ı deşti, 62a/3
bakla-ı ʿâyişe, 62a/6, 86b/8
bakla-ı horâsânî, 103b/8
bakla-ı horâsâniyye, 61b/1
bakla-ı kıbtî, 307a/8, 314a/1
bakla-ı mısrî, 506b/15
bakla-ı mübâreke, 190a/20
bakla-ı yehûdiyye, 61a/25
bakla-ı yemânî, 263b/22
bakla-ı yemâniyye, 87b/8, 178b/3, 351b/12, 

515a/1
baklatü’l-ʿarabiyye, 61b/18
baklatü’l-bâride, 61b/9
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baklatü’l-cıntîs, 92a/17
baklatü’l-ensâr, 61b/11
baklatü’l-gazâl, 61b/5
baklatü’l-hamkâ, 25b/20, 51a/18, 61a/9, 

61b/5, 93b/10, 120a/2, 136a/16, 178b/17, 
319a/19, 371b/8, 373a/18, 374a/22, 
394b/23, 475b/22, 486a/16

baklatü’l-hamkâ-yı berrî, 120a/1
baklatü’l-hamkâʾü’l-berrî, 319a/20
baklatü’l-hatâtîf, 61b/12, 427b/17
baklatü’l-hâmıza, 61b/1
baklatü’l-leyyine, 51a/18, 62a/4
baklatü’l-melik, 228a/6, 61b/7
baklatü’l-mübârek, 61a/10
baklatü’l-mübâreke, 51a/18, 61b/4
baklatü’l-ütrüciyye, 44b/16, 61b/8
baklatü’l-yehûdiyye, 508a/9
baklatü’l-yemâniyye, 61b/17
baklatü’r-rummân, 62a/5
baklatü’z-zabb, 61b/12
baklatü’z-zehebiyye, 61b/15
baklatü’z-zehrâ, 51a/18
baklava, 59b/15, 59b/16, 223b/3, 463b/3
bakl-ı deşti, 62a/3
bakl-ı dımışkî, 62a/4
baklâ, 44b/2
baklavâ, 96a/11
baklâ-yı mısrî, 72a/24
baklü’r-rûm, 356b/23
bakmâs, 228a/10
bakrû migdele, 421b/17
baks, 60b/20, 242a/11
baksemâs, 228a/11
baksîs, 60b/21
baktûkûten, 61a/8
bakûnîn, 57b/13
bal, 2a/6, 24b/17, 30b/18, 35b/9, 39a/21, 

48a/3, 49b/5, 53b/8, 65b/8, 68b/21, 
74a/21, 90b/17, 96b/13, 73b/3, 113a/18, 
120b/25, 129a/20, 131a/8, 153b/11, 
157b/16, 165b/2, 166a/10, 175a/2, 179a/18, 
180b/19, 185a/5, 185a/23, 186a/7, 
186b/13, 187b/8, 187b/14, 193b/1, 194b/5, 
195a/18, 196a/25, 203a/22, 206b/13, 
208b/21, 212b/15, 212b/9, 215a/6, 216a/5, 
218a/6, 225a/15, 229b/15, 232a/12, 

236a/3, 237b/5, 241a/20, 241b/16, 243b/4, 
259b/3, 263a/13, 266b/14, 276a/8, 
282a/22, 282a/24, 282b/1, 282b/4, 
282b/5, 282b/6, 282b/7, 282b/10, 282b/16, 
282b/17, 282b/21, 283a/10, 283a/13, 
283a/16, 283a/17, 283a/23, 283b/3, 
283b/6, 283b/8, 283b/15, 283b/16, 
283b/18, 283b/20, 287a/22, 288b/4, 
301b/11, 305a/16, 313a/19, 334b/20, 
345a/4, 354b/3, 357a/20, 358a/22, 364a/6, 
365b/15, 381b/16, 394a/22, 396a/17, 
396a/18, 401b/9, 407b/5, 421b/4, 429a/1, 
443b/1, 448a/7, 448a/8, 448b/20, 462b/6, 
466b/8, 471b/10, 477a/25, 477b/16, 
478a/3, 478a/4, 482a/23, 490a/22, 
494a/12, 509a/1, 513b/15, 513b/23, 514b/4

bal arusı, 282a/25, 479b/25
bal mûmı, 69b/13, 116b/22, 133a/2, 241b/12, 

241b/16, 241b/17, 242a/6, 298a/10, 35b/20, 
373a/7, 443b/14, 469b/22

bal suyı, 153a/9, 158a/22, 161a/5, 406b/14, 
410a/24, 410a/25, 410b/2, 438a/17, 
439b/11, 477b/15, 477b/19, 477b/20, 
477b/22, 477b/23

balafk, 226b/22
balaskâ, 417b/17
baldır, 31b/19, 32b/3, 51a/5, 114a/1, 134b/22, 

135a/22, 165b/24, 166b/3, 171a/10, 
246b/20, 251a/19, 262b/20, 265b/10, 
287a/1, 329a/24, 367b/1, 384b/10, 
390a/23, 414b/5, 417b/12, 441a/15, 
458a/20, 474a/14, 476b/12

baldır yogun ol-, 124a/12
baldıran, 244a/16, 253b/17, 263b/15, 

268b/10, 283a/23, 37b/3, 77b/1
baldırıkara, 20a/7, 49a/16, 64b/14, 65a/6, 

67b/8, 88b/11, 200a/9, 201b/11, 236b/8, 
238a/10, 239b/21, 265a/6, 392a/24, 
414a/11

balâmût, 247b/2
balçık, 78a/3, 170b/9, 273a/16, 273b/24, 

274a/2, 274b/12, 274b/18, 274b/20, 
275a/8, 275a/9, 275a/17, 275b/3

baʿlebek, 351b/8
balfâ, 294a/12
balgam, 3a/3, 3a/4, 7a/23, 7b/4, 17a/14, 

17a/22, 19b/23, 21b/24, 22a/23, 22b/5, 
24b/19, 24b/21, 24b/23, 24b/25, 25a/15, 
27a/2, 28b/7, 29b/17, 33a/17, 33a/23, 
34b/11, 35b/6, 36b/2, 38b/3, 40b/15, 
41a/10, 41a/11, 42b/5, 42b/7, 42b/22, 
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44b/3, 45a/4, 45a/22, 46a/3, 47b/25, 
51a/6, 51b/15, 52b/10, 54a/6, 54a/13, 
54b/6, 55a/5, 57a/7, 57a/12, 59b/9, 
63a/24, 64b/13, 66a/8, 66b/22, 70b/5, 
73a/12, 73a/13, 73a/17, 73a/19, 73a/21, 
74a/17, 77a/3, 78a/24, 78b/17, 80a/18, 
80a/20, 83b/2, 84a/19, 84b/22, 86a/17, 
86b/22, 87b/15, 90b/5, 93a/4, 94a/25, 
94b/1, 95a/5, 95a/19, 95a/22, 95b/11, 
95b/14, 96a/8, 97a/8, 98a/7, 99a/2, 99a/6, 
99b/2, 101b/9, 102b/10, 102b/16, 102b/18, 
104a/9, 113b/18, 113b/21, 114a/6, 114a/20, 
114a/22, 115a/8, 118b/5, 119b/7, 119a/19, 
120b/9, 121a/7, 123b/6, 124a/11, 124b/4, 
125a/1, 132b/5, 134a/5, 134b/2, 134b/5, 
134b/6, 134b/7, 134b/8, 135a/1, 135b/11, 
135b/16, 136a/3, 137a/12, 137b/19, 
138a/19, 138b/5, 140a/6, 145b/18, 
149a/17, 149a/21, 150a/19, 152b/3, 
156b/8, 159a/21, 162a/22, 163a/24, 
165a/24, 167a/13, 170a/12, 170b/24, 
172a/11, 172a/12, 177a/8, 179b/4, 181b/2, 
185a/22, 185a/24, 190b/21, 193a/25, 
193b/2, 193b/4, 193b/5, 193b/6, 196a/23, 
200b/23, 200b/24, 203a/16, 203b/7, 
206a/16, 206b/1, 208b/24, 210b/11, 
210b/12, 210b/18, 211b/2, 211b/25, 
212a/15, 212a/19, 212b/20, 212b/21, 
212b/24, 213a/8, 213a/16, 215b/16, 
215b/17, 217a/8, 217a/12, 218b/24, 219a/8, 
219a/9, 219a/10, 220b/20, 222a/15, 
223b/25, 224a/6, 225b/8, 228a/23, 
229a/14, 231b/9, 234b/10, 239a/13, 
242b/4, 243a/10, 243a/18, 246a/10, 
247a/11, 251a/12, 251b/4, 251b/10, 
253b/24, 254a/2, 254a/22, 259a/11, 
264a/21, 264a/22, 268a/12, 277b/2, 
277b/4, 277b/11, 277b/19, 280b/19, 
283a/6, 283b/9, 288a/1, 288a/2, 292b/9, 
292b/10, 292b/22, 293b/20, 293b/21, 
299a/6, 299a/8, 301a/18, 303a/21, 
304b/17, 304b/24, 306a/10, 310b/4, 
311a/21, 313b/10, 315a/2, 318b/6, 319a/1, 
319a/4, 319a/23, 320b/9, 326b/1, 327a/9, 
327b/13, 328b/4, 335a/10, 338b/16, 
339a/6, 340a/8, 344a/13, 345b/15, 
345b/19, 346a/2, 350a/8, 352a/2, 352a/21, 
363b/18, 364b/8, 365a/19, 370b/24, 
372b/15, 376a/15, 376a/16, 376b/25, 
377a/16, 377a/20, 379a/12, 382a/18, 
386a/15, 387a/5, 388b/8, 390a/12, 391b/9, 
392b/20, 394a/11, 400b/3, 401a/13, 
401a/24, 401b/14, 402b/12, 402b/14, 
405b/12, 406b/15, 406b/16, 406b/19, 
407b/21, 408b/19, 410b/24, 411b/2, 416b/7, 

417a/8, 418a/15, 418b/6, 418b/13, 427a/18, 
428b/19, 435a/9, 435b/2, 435b/4, 440a/16, 
441a/22, 441b/9, 445b/18, 446a/2, 
446a/7, 449a/7, 449a/20, 450a/7, 451b/22, 
456b/13, 457b/22, 458a/10, 458a/9, 
458b/23, 459a/23, 459b/13, 463a/1, 
464a/16, 464b/10, 464b/15, 464b/19, 
465a/6, 465a/8, 466a/1, 466b/2, 466b/25, 
467b/15, 470b/19, 471a/15, 471a/22, 
473b/7, 490a/7, 494b/15, 495b/22, 496a/3, 
4b/14, 500a/25, 501b/7, 503b/11, 509a/19, 
509a/21, 510a/14, 513a/21

balgam-ı galiz, 96a/2, 299a/3
balgam-ı keymûs, 97a/1
balgam-ı lezc, 176a/2, 501b/16
balgam-ı lezc ü sevdâ, 382b/10
balgam-ı lezc-i galiz, 162b/4
balgam-ı mafâsıl, 22a/23
balgam-ı rakîk, 73a/14
balgamî, 8a/23, 10b/14, 11a/10, 14a/13, 

15b/11, 15b/14, 16a/22, 22b/1, 22b/3, 
22b/18, 25a/11, 35a/3, 36a/24, 38a/3, 
41a/16, 43a/21, 43b/9, 43b/19, 44b/17, 
45a/22, 45a/23, 45b/4, 461a/7, 50a/24, 
51b/4, 61b/4, 62b/11, 63b/12, 68b/20, 
70a/4, 72b/18, 76a/20, 7b/8, 85a/3, 
86a/18, 90b/5, 93a/5, 95a/22, 97a/1, 
98a/2, 102b/7, 103a/6, 114b/24, 115a/25, 
115b/23, 116b/10, 117b/23, 119b/5, 121a/6, 
129a/23, 132b/8, 139b/13, 139b/25, 
145a/9, 148a/1, 148a/2, 151b/23, 153a/1, 
153a/4, 155b/5, 158a/1, 163a/4, 165b/12, 
166a/24, 169a/4, 173a/6, 176a/5, 184a/11, 
189a/12, 189a/15, 190b/11, 206b/19, 
211b/3, 211b/4, 212a/17, 213a/15, 225b/20, 
232a/20, 233a/2, 234b/7, 237a/18, 
243a/13, 245b/4, 246a/19, 247b/8, 247b/17, 
249b/20, 251b/7, 253b/23, 264a/18, 
268a/16, 270a/9, 277b/6, 283a/13, 287b/2, 
292a/9, 292b/16, 293b/19, 293b/20, 
297a/18, 299a/15, 305a/7, 305a/16, 
305b/16, 309a/20, 310b/1, 314b/23, 
315a/24, 315b/14, 318b/5, 321a/2, 
325b/17, 327b/12, 327b/16, 328a/12, 
331b/18, 334b/16, 337b/25, 338b/9, 
338b/11, 340a/6, 340b/14, 340b/19, 
344b/9, 345a/22, 346a/3, 348a/4, 349a/9, 
349a/11, 349b/4, 350a/2, 353b/16, 355b/2, 
364b/22, 376a/1, 377a/18, 379a/14, 
384b/15, 386a/6, 389b/18, 390a/22, 
394b/12, 406b/8, 417a/4, 418b/14, 427a/4, 
429a/23, 433b/11, 446a/21, 447a/6, 
453b/16, 460b/25, 464a/18, 469a/10, 
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472b/21, 475a/20, 475b/8, 477b/24, 
481b/22, 486a/6, 489a/9, 499b/9, 500b/1, 
510b/3, 512a/2

balgamlu, 502b/20
balıg otı, 68b/13
balık, 10a/25, 14b/22, 18a/7, 58b/10, 

72a/19, 72a/8, 76a/18, 87b/2, 89a/2, 
89a/3, 91a/10, 103b/20, 126a/17, 126a/18, 
126a/19, 126a/20, 126a/22, 126a/23, 
157a/18, 159a/1, 159a/2, 159a/3, 162b/7, 
178a/5, 180b/21, 180b/22, 180b/24, 
182b/24, 182b/25, 185b/8, 196a/14, 
209a/23, 210a/19, 214b/8, 218a/14, 
218a/20, 218a/22, 218b/1, 218b/2, 218b/4, 
218b/8, 218b/10, 218b/13, 218b/15, 
218b/16, 218b/17, 218b/18, 218b/19, 
218b/23, 218b/25, 219a/2, 219a/7, 
219a/11, 219a/12, 219a/13, 219a/15, 
219a/16, 219a/19, 219a/20, 219a/22, 
219a/6, 220a/17, 220a/18, 220a/20, 
220a/21, 220a/23, 220a/25, 220b/1, 
226b/25, 227a/9, 232b/11, 232b/13, 
232b/18, 232b/20, 235a/15, 238b/11, 
238b/18, 238b/7, 248b/7, 251a/23, 251b/2, 
262a/2, 268b/16, 268b/18, 270a/23, 
281a/11, 283a/9, 283a/25, 291a/22, 
291b/1, 297b/20, 297b/22, 297b/24, 
298a/1, 298a/2, 298a/3, 298a/4, 298a/5, 
298a/6, 298a/7, 298a/9, 298a/12, 298a/17, 
298a/19, 298b/14, 299a/23, 308a/20, 
310a/13, 310a/14, 312a/7, 314a/10, 
314a/11, 363b/20, 368b/17, 368b/19, 
387a/2, 403b/8, 403b/9, 406a/18, 412b/20, 
414b/5, 425a/18, 428b/23, 429a/16, 
429a/17, 437b/9, 438a/7, 438a/9, 440a/10, 
440b/17, 444b/17, 449a/12, 449a/14, 
464b/6, 464b/8, 480b/6, 493a/8, 503b/4

balık agusı, 406a/8, 429a/5
balık beyni, 108b/1
balık dutkalı, 308a/18, 308a/20
balık otı, 9b/21, 10b/9, 47a/19, 217b/10, 

227a/15, 242a/9, 299a/24, 302b/21, 
303a/12, 322b/8, 328a/15, 429a/4, 445a/4

balık otı sıkındusı, 286b/11, 288a/16
balık öldüren, 406a/8
balık sazı, 16b/11
balık südlügeni, 406a/8, 440a/13
balık yagı, 308a/21
balık yumurdası, 158b/8, 497a/6
balıkçıl, 390b/20, 440b/18
balıkçılar kuşı, 309b/3

balîtas, 428b/2
ballık, 304a/6, 341a/8
ballıklu hindibâ, 509b/21
ballu gülengübîn, 90b/10
balsân, 98b/24
balsız gömeç, 488b/17
baltıran, 243b/15
balûte, 62a/16
bamya, 47a/17
ban, 60a/3, 98a/16, 98a/21, 225a/19
banbal otı, 77a/9, 173b/12, 249a/24
banbul kurdı, 172b/12, 200b/5, 412b/7
banbul kurtı, 164a/3
banîkazû ruhlû pilânkûz, 114b/19
baʿraku’d-dîk, 158b/12
baras, 1b/14, 1b/16, 2a/7, 7a/20, 42a/3, 

43a/15, 52a/6, 53a/24, 53b/6, 60a/14, 
66a/9, 67a/9, 67a/19, 67b/11, 67b/22, 
70b/6, 71b/12, 71b/20, 71b/7, 72b/3, 
76b/17, 82a/13, 84a/5, 86a/21, 98a/7, 
106b/14, 115a/8, 134a/12, 143b/13, 
153b/7, 156b/12, 157b/14, 158a/3, 158a/11, 
162a/25, 173a/1, 173a/2, 173a/4, 179a/11, 
185b/16, 187b/16, 187b/17, 201b/10, 
208b/19, 209a/1, 225a/18, 232a/16, 
235a/2, 238a/21, 239a/9, 239b/2, 240b/7, 
243a/20, 246b/10, 250a/21, 267a/10, 
273a/3, 273a/5, 283b/9, 291a/10, 308a/23, 
308b/8, 314a/12, 331b/2, 333a/24, 
340a/24, 340a/25, 344b/7, 363a/12, 
367a/25, 371b/7, 378b/12, 381a/21, 
384a/23, 394b/16, 396b/9, 401a/25, 
401b/14, 402b/1, 405a/3, 423b/7, 424b/24, 
425b/20, 426b/18, 447b/24, 448a/2, 
469b/1, 471a/18, 473b/22, 488a/22, 
488b/1, 488b/12, 491b/21, 492a/16, 
493b/25, 495b/18, 498a/9

baʿrâ zabbâ, 60a/13
barâkandestel, 344b/18
bargârûn, 205b/3
bark, 198b/17
barmak, 8b/23, 23a/15, 23b/10, 30a/14, 

371a/19, 37a/23, 40a/10, 45a/19, 45b/14, 
57a/13, 65a/2, 69b/4, 71b/5, 71b/7, 73a/10, 
76b/21, 77b/7, 79b/3, 82b/6, 84a/7, 
113a/12, 118a/7, 125b/7, 129a/19, 131b/15, 
131b/17, 134b/23, 150a/6, 156a/16, 
172a/18, 180a/8, 189a/21, 197a/12, 
208b/12, 223a/13, 250b/14, 252a/12, 
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275b/8, 312b/13, 348b/8, 383a/24, 383b/1, 
428b/11, 446a/4, 448b/21, 465a/21

barmak üzümi, 295a/23
baʿrü’l-maʿz, 60a/15
baʿrü’z-zabb, 60a/11
baʿrü’z-zân, 60a/24
baʿrüʼl-cimâl, 60b/2
basal, 58a/11, 163b/24
basal-ı meʾkûl, 58b/3
basal-ı meşkûk, 13a/9
basal-ı nerkısâ, 58b/18
basal-ı ʿunsul, 58b/15, 58b/16, 71a/2, 77a/2, 

94a/10, 94a/11, 235a/12, 359a/1
basalî, 58a/11
basaliyye, 59a/1
basalü’l-fâr, 18a/14, 58b/15, 58b/16
basalü’l-kayʾ, 58b/13
basalü’l-ʿunsul, 18a/14
basalü’n-nercîs, 58b/17
basalü’z-zîb, 58b/14, 58b/3
basalü’z-zîr, 39b/24, 64a/6, 120b/14, 358b/23
basalü’z-zîz, 58b/2
basar, 191b/24, 388a/20, 392b/5, 503a/15
basâlîm, 58a/13
basra, 41a/22, 49b/6, 73b/3, 179b/6, 232b/13, 

278b/3, 325a/17, 334b/6
basra balı, 73b/1, 282b/11, 392b/1
Basrî, 87b/14, 101b/21, 357b/25, 393b/17, 

400b/10, 472a/21
basta, 174a/20
bastırma, 339b/4, 339b/6
baş, 4a/18, 11a/17, 11a/8, 14a/25, 14b/9, 

14b/16, 14b/19, 14b/22, 14b/25, 15b/12, 
16a/8, 16b/18, 17a/15, 18a/23, 19b/6, 
19b/10, 19b/18, 19b/21, 20b/4, 24a/16, 
25a/6, 27b/13, 28a/6, 28a/13, 29a/17, 
29b/20, 31a/21, 33b/6, 33b/7, 34a/3, 
37a/23, 38a/5, 40a/14, 41a/6, 41a/9, 
41a/13, 42b/11, 43a/16, 43a/21, 43a/23, 
45b/8, 46a/3, 46a/8, 46a/9, 47a/22, 
47a/23, 48a/5, 48b/22, 49a/1, 49b/20, 
50b/1, 50b/2, 51b/23, 52b/2, 53b/12, 
53b/13, 54a/7, 55a/3, 55a/25, 58a/25, 
58b/10, 58b/11, 58b/13, 61a/4, 61a/17, 
62a/1, 62b/6, 63b/10, 64b/12, 64b/19, 
65b/20, 65b/21, 66b/11, 67b/14, 70a/6, 
70a/14, 70a/16, 72b/7, 73a/10, 75b/1, 

75b/4, 80b/6, 81b/20, 81b/25, 82a/10, 
83a/14, 84b/15, 87a/8, 88a/1, 88a/14, 
88b/4, 88b/19, 89a/13, 90a/2, 90b/2, 
92b/20, 93a/2, 94a/2, 95a/9, 96a/20, 
97a/17, 98b/3, 99a/4, 99a/17, 99b/3, 
99b/9, 99b/21, 100a/4, 100b/21, 102b/11, 
102b/12, 102b/14, 102b/16, 103a/15, 
105b/6, 105b/8, 108b/12, 112a/19, 112b/24, 
113a/1, 113a/12, 114a/11, 114a/21, 115a/21, 
115b/13, 116a/7, 116a/22, 117a/22, 
118a/10, 118b/18, 120b/25, 121a/19, 
121a/22, 121b/13, 121b/14, 121b/8, 122b/4, 
124a/2, 124b/24, 125b/8, 125b/9, 126a/13, 
127b/18, 130b/3, 132b/25, 134a/13, 
134a/19, 134b/1, 136b/10, 137a/12, 
137a/17, 137b/7, 137b/11, 138a/12, 
138a/13, 138b/23, 140a/7, 140b/17, 
140b/22, 141a/24, 141b/12, 141b/21, 
141b/22, 142b/10, 142b/17, 143a/14, 
143a/15, 143b/4, 143b/11, 145b/16, 
147a/24, 150a/8, 150a/20, 150b/9, 
151b/13, 151b/14, 152a/23, 152b/4, 154a/4, 
156a/10, 156b/19, 164b/20, 165a/21, 
166a/4, 166a/19, 166b/2, 166b/6, 167a/1, 
167a/15, 167a/16, 167b/8, 169b/1, 171a/5, 
171b/19, 172b/1, 173b/23, 174a/2, 175a/8, 
176b/15, 177a/11, 177a/12, 177a/22, 
179a/13, 180a/17, 180b/24, 182b/13, 
182b/16, 182b/18, 182b/20, 182b/23, 
182b/24, 182b/25, 183b/24, 184a/15, 
185b/20, 186b/1, 187b/11, 188a/17, 
188b/7, 190a/15, 190b/13, 191a/9, 
191b/3, 193a/25, 194b/3, 194b/4, 195a/9, 
195a/16, 196a/4, 196b/4, 197a/1, 197a/13, 
197a/15, 197a/17, 197a/18, 197b/18, 
199a/12, 199b/22, 199b/23, 200a/5, 
200b/4, 202a/10, 202a/23, 202b/14, 
203a/23, 206b/14, 208b/23, 209a/22, 
209b/19, 209b/22, 209b/23, 209b/9, 
210a/6, 212b/6, 212b/19, 213a/16, 214a/1, 
215a/3, 215a/4, 217a/1, 217a/6, 218a/10, 
218b/19, 218b/25, 219a/17, 219b/3, 
220a/11, 220a/19, 220a/22, 221b/3, 
222a/17, 222b/22, 223b/7, 225a/10, 
225a/18, 225b/5, 226a/12, 226b/24, 
227a/2, 228b/2, 228b/24, 229a/1, 229a/18, 
231b/13, 232a/19, 235a/20, 237a/12, 
237a/24, 237b/2, 237b/5, 237b/17, 238a/2, 
238b/19, 239a/20, 240b/3, 241b/11, 
242a/25, 243a/11, 243a/20, 243a/25, 
246a/3, 246a/5, 246b/18, 247b/5, 249a/14, 
250a/13, 250b/17, 251b/9, 254b/12, 
255a/10, 258a/6, 258b/16, 259a/11, 
260a/22, 260b/4, 260b/7, 264a/24, 
266a/6, 266a/7, 268a/3, 268a/4, 269b/22, 
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271b/22, 273b/17, 274a/11, 275b/25, 
276b/5, 277a/8, 277b/18, 278b/8, 279b/1, 
279b/22, 283b/12, 285a/21, 285b/8, 
286b/21, 287a/8, 287b/10, 289a/6, 
289a/19, 289b/3, 289b/7, 289b/13, 
291a/21, 292b/5, 293b/12, 294a/2, 
294b/12, 296a/17, 296a/19, 301a/13, 
303a/15, 303b/8, 304a/19, 306a/9, 
307b/7, 307b/10, 308a/16, 308b/18, 
309a/4, 309a/5, 310a/13, 311a/17, 312a/18, 
313b/16, 315a/5, 315b/11, 315b/15, 
318b/24, 319b/25, 320a/12, 321b/22, 
324a/22, 324a/24, 324b/20, 327a/19, 
330a/13, 330a/15, 331a/24, 334a/15, 
335a/10, 336b/11, 339a/18, 340a/18, 
340a/19, 340b/6, 342b/5, 342b/7, 342b/20, 
346a/4, 349b/19, 349b/25, 351a/10, 
351a/13, 351a/16, 356a/17, 358a/24, 
358b/11, 360a/1, 360a/8, 360b/21, 
363a/2, 364a/8, 365a/1, 365a/2, 365b/21, 
366a/19, 366b/11, 366b/17, 366b/18, 
367a/1, 367b/5, 367b/7, 367b/8, 368a/19, 
369a/14, 369a/4, 369b/12, 372a/1, 372a/4, 
372b/1, 373a/1, 373b/17, 374a/24, 374b/4, 
375a/10, 376a/15, 376a/16, 377a/9, 
377a/24, 378a/1, 384b/3, 384b/22, 
384b/25, 385a/3, 386a/12, 386b/24, 
387a/7, 388b/18, 389a/2, 389a/7, 389a/13, 
391b/13, 394a/13, 395b/21, 397a/14, 
397a/15, 397a/16, 397a/17, 397a/18, 
398a/13, 399a/18, 401b/12, 402a/20, 
402b/13, 403a/3, 404a/19, 406b/22, 
410a/7, 410a/17, 413a/5, 415a/1, 415b/23, 
417a/9, 419b/12, 420a/10, 422a/2, 423b/7, 
425a/1, 425a/6, 426a/18, 426a/25, 428a/9, 
428a/23, 431a/9, 435a/1, 435b/9, 436a/20, 
438b/25, 439a/5, 439b/4, 441b/10, 
441b/12, 446a/8, 446a/12, 446a/21, 
446a/22, 446b/3, 446b/6, 447a/12, 
447a/18, 447a/20, 447b/6, 448b/14, 
448b/22, 450a/1, 450a/7, 450a/9, 
450a/11, 450b/23, 451a/19, 451b/18, 
452a/2, 452b/6, 452b/7, 454b/14, 454b/21, 
454b/6, 454b/9, 455a/6, 455b/23, 457a/7, 
457a/13, 462a/18, 465b/18, 468b/17, 
471a/3, 471a/4, 471a/15, 471a/20, 472b/18, 
472b/22, 473a/16, 476a/19, 476a/22, 
476a/23, 478a/1, 478a/22, 481b/22, 
482a/12, 482a/24, 482b/17, 483a/24, 
483b/8, 483b/16, 483b/18, 483b/19, 
484b/16, 486a/16, 489a/10, 489a/25, 
489a/7, 489a/8, 489a/9, 489b/9, 489b/12, 
489b/13, 489b/19, 490b/23, 491b/17, 
492b/15, 493a/20, 494a/3, 494b/13, 
494b/15, 496a/2, 496a/20, 497b/7, 

497b/9, 497b/12, 497b/14, 497b/16, 
498a/3, 498a/12, 499b/17, 500a/13, 
500a/14, 500b/13, 502a/6, 504b/14, 
505a/1, 507a/25, 509b/3, 512a/3, 513b/11, 
513b/14, 514b/16, 515a/21, 515a/8, 515a/9

baş barmagı, 447a/19
baş biti, 48a/5
baş ditre, 199a/3
baş ditremesi, 17b/1
baş dönmesi, 43a/16
baş çegzin-, 35a/23, 56a/3, 71b/16, 116b/12, 

121a/21, 134b/7, 153a/8, 391b/10
baş çegzinmesi, 425a/7
baş kaşıması, 114a/21
baş kuş, 69a/21
baş lahana, 384a/3, 384a/11
baş parmak, 174b/12
başak, 13b/19, 28a/3
başmakçı böcegi, 66b/3, 253a/7
batbat, 285b/2
batbât, 47b/11, 60a/8, 285a/22, 296b/21, 

496a/20
batârîs, 60a/5, 203a/9
batıncân, 375a/10, 393b/7, 419a/16
batıncân üzümi, 23b/14, 8b/13
batîne, 145b/4
batiyyü’l-hazm, 364a/12
batiyyü’l-hareke, 387b/3
batiyyü’l-hazm, 53b/3, 148a/21, 159a/4, 

295b/9, 360b/4, 408a/8
batiyyü’l-incidâr, 412b/2
batiyyü’l-inhidâr, 25b/21, 466a/16
batiyyü’l-ismirâr, 408a/8
batlıcan, 45b/4, 45b/10, 45b/13, 375a/12, 

375a/13, 462a/22, 462b/8
batnûnûmhas, 465a/22
batra, 60a/10
batrasîlyum, 385a/19
batrâ, 60a/4
batrâhiyûn, 60a/8, 378a/18
batrâlâvun, 60a/7
batrâsâliyûn, 60a/4, 385a/23, 385b/1, 

514b/20
batt, 71a/5, 59b/17
battîn, 59b/17
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batûs, 33b/4
baʿûz, 60b/6
bayıl-, 75b/19, 491b/13
baykuş, 69a/20, 69a/25, 69b/9, 69b/12, 

69b/14, 69b/16, 161b/24, 161b/25, 184b/6, 
254b/17

bazlama, 385a/16
bazu, 141a/18, 414a/18
bâbâs, 506a/22
bâberû, 234a/15
Bâbîl, 21a/6
bâbir, 16b/14
bâblûn, 77a/7
bâblûs, 47a/1
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306a/11, 307b/1, 307b/4, 308b/18, 
308b/24, 309a/1, 309a/17, 309a/18, 
314a/14, 316a/6, 316b/11, 317b/24, 324b/9, 
325a/9, 328b/6, 329a/3, 329a/6, 329b/22, 
330a/18, 331b/18, 332a/14, 334b/17, 
337a/14, 339b/6, 340b/9, 346a/4, 353b/2, 
356a/1, 356a/23, 356b/7, 358a/2, 358a/15, 
359b/6, 359b/24, 362a/14, 362a/15, 
367a/19, 367a/25, 367b/2, 367b/4, 
367b/15, 369b/2, 369b/12, 370b/14, 
370b/16, 371b/4, 372b/10, 373b/13, 
373b/16, 374b/10, 376a/19, 378b/2, 
381b/3, 382a/4, 382a/5, 385a/4, 385a/12, 
385b/16, 386a/14, 388a/20, 388b/9, 
389b/13, 392b/19, 394b/17, 396b/9, 
400b/4, 400b/25, 401b/2, 405a/8, 407b/5, 
407b/20, 408b/9, 408b/19, 409a/1, 
409b/2, 409b/13, 410b/5, 411b/4, 412a/19, 
415b/21, 416b/1, 421a/11, 421a/20, 421a/4, 
421b/21, 421b/24, 422b/17, 426a/24, 
429b/12, 430b/3, 430b/22, 431a/13, 
431b/4, 434a/17, 434b/3, 435a/8, 435a/10, 
435b/20, 435b/3, 436a/25, 437b/9, 
437b/21, 437b/22, 438a/25, 439a/5, 
440b/7, 440b/12, 441a/9, 445a/11, 448b/1, 
448b/3, 449a/18, 449b/9, 450b/24, 
454b/15, 457a/15, 458b/18, 459b/17, 
462a/5, 462a/21, 463a/10, 465a/19, 
465b/17, 469a/12, 469b/7, 470b/23, 
474b/11, 475a/21, 476b/18, 477b/9, 
478b/7, 478b/9, 479a/22, 480a/9, 480a/14, 
481a/22, 481b/6, 482a/15, 482b/17, 
483b/9, 485a/10, 487a/10, 489a/2, 489a/3, 
490b/20, 491b/8, 491b/21, 491b/25, 
493b/23, 494a/1, 494a/14, 495b/23, 
497a/9, 498a/7, 499b/2, 499b/3, 500a/25, 
501a/22, 501b/9, 503a/4, 505a/23, 
505a/24, 506b/21, 508a/2, 514b/17, 515b/4

beden segir-, 373b/17
beden-i insan, 369b/11
beden-i müfside, 43a/4
bedikşân, 48a/15, 335b/14, 357b/9, 394a/1, 

394a/6
bedişgân, 48a/15, 394b/25
bedîʿa, 250b/5
bedîkî, 321b/20
bednus, 170b/19
bednus gözi, 200a/22, 302b/14
bednuz gözi, 206a/10, 206a/12

bedrân, 22a/16, 22a/17, 162b/24
bedrân dûkû, 369a/25
bedrâneg, 47b/8
bedrevd, 45a/11
beçâ, 29a/11
beçe-i nerîne-i iyyel, 37b/1
befnetûm, 48a/11
befsigiyâsâ, 361b/6
beftâniyûn, 258b/24
beg balıgı, 218a/19, 268b/17
beg börki, 49a/15, 57b/10, 117b/3, 123b/3
beg yarpuzı, 229a/5
Begbâzârı, 84b/9
behak, 1b/14, 1b/16, 4a/8, 15a/3, 19a/8, 

19a/10, 22b/4, 24a/8, 24a/15, 24b/16, 
25b/17, 42a/3, 43a/15, 44a/8, 44a/25, 
52a/23, 56b/17, 58a/19, 58b/8, 59a/17, 
68a/14, 70b/6, 72b/3, 72b/8, 78b/15, 
81b/11, 81b/25, 82a/13, 86a/21, 92b/3, 
92b/7, 98a/7, 115a/9, 129a/4, 135a/3, 
135b/5, 136b/3, 140b/4, 140b/13, 143b/14, 
146a/22, 146a/23, 147a/6, 14a/21, 
150a/21, 151b/23, 151b/24, 160a/17, 
173a/2, 177b/16, 185a/12, 185b/16, 187a/2, 
187a/16, 187a/18, 189a/11, 191b/10, 
202b/10, 203b/16, 208b/19, 212b/11, 
225a/18, 227a/7, 227a/18, 232a/13, 240b/7, 
243a/21, 245b/13, 246a/6, 246b/10, 
262a/22, 272a/23, 273a/3, 273a/5, 
276b/22, 285a/17, 302b/8, 305b/23, 
308b/8, 315b/19, 316a/16, 319a/7, 331a/16, 
331b/2, 338b/13, 350b/20, 351a/8, 362b/2, 
363a/12, 367a/25, 381a/23, 381a/25, 
389b/2, 396b/9, 401a/25, 401b/14, 402b/2, 
402b/15, 407b/21, 408a/24, 411a/24, 
411b/24, 422b/15, 424b/11, 425b/21, 
426b/17, 435b/21, 447b/24, 447b/4, 
448a/2, 471a/18, 473b/22, 482a/22, 
488a/22, 488b/1, 488b/12, 490a/18, 
490b/15, 491b/21, 493b/25, 494b/7, 
495b/18, 498a/9, 498b/2, 502a/24, 503a/4

behak-ı beyâz, 376b/24
behakü’l-hacer, 69b/21
behdek, 142b/25
behec, 70a/18
behette, 69b/22, 470a/3
behmen, 66b/21, 67a/1, 70a/23, 70a/24, 

70b/5, 70b/6, 70b/8, 87b/20, 91b/13, 
395a/11, 395a/19, 402b/17, 417a/11, 
454a/14
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behmen-i ahmer, 395a/12
behmen-i ebyaz, 515a/24
behmenâ, 70a/24
behnec, 45b/24
behrâm, 70a/19
behrâm harâ, 205b/4
behrâme, 70a/11
behrâmec, 62b/19, 62b/20, 70a/9, 142a/18, 

182b/12, 266a/13, 276b/16, 439b/7
behrâmecâ, 70a/11
behrem, 285a/9, 461b/2
behremân, 70a/19, 285a/9
behriyûs, 425b/24
behrûye, 406a/9
behş, 70a/20, 463a/20, 49b/13
behût, 133a/22
bek, 265a/8
bekber, 62a/11, 149a/7
bekdâ, 297a/8
bekânde, 333a/2
bekîs, 224a/21
bekmâz, 144a/4
bekmez, 291b/5, 480b/24
beksimâd, 131a/4, 131a/5, 247a/17
beksimed, 130b/22, 130b/23
bekûrî, 241b/15
bel, 8b/25, 9a/1712a/5, 22b/6, 30b/23, 

51b/21, 58b/7, 74a/16, 80a/9, 87b/16, 
88a/4, 96a/8, 99a/24, 101b/23, 106a/17, 
124a/11, 151b/16, 154b/19, 170a/13, 
179b/20, 157b/3, 191b/2, 191b/7, 218b/24, 
220b/20, 234b/13, 269a/9, 292b/10, 
292b/11, 354b/23, 387a/10, 440b/17, 
460b/10, 461a/4, 490b/9, 490b/10, 
508b/24

bel sovuklıgı, 80a/8
belâ mâlî, 282b/2
belâderâ, 63a/20
belâdur, 37b/15, 37b/16, 63a/20, 63a/22, 

63a/24, 63b/2, 63b/7, 63b/10, 63b/12, 
63b/13, 75a/20, 245a/2, 283b/6, 283b/7, 
283b/8, 283b/12, 283b/15, 283b/16, 
283b/18, 378b/16, 378b/17, 414b/1, 459a/9

belâka, 96b/5
belâne, 330/20
belâre, 290b/6

belâskîs, 116a/23
beledî, 201a/21
beleh, 63b/20, 143b/5, 226b/6, 226b/8, 

309b/13, 506a/24
belehte, 63a/7
belemûn, 64a/17
belenc-müşk, 26b/20, 63b/18
belencâ, 327b/22
belence, 327b/22
beleş, 11b/17, 63b/15
belesân, 113a/25, 29b/23, 58a/8, 63b/14, 

64a/7, 64a/8, 64a/9, 64a/10, 64a/11, 
64a/12, 64a/13, 64a/15, 98b/22, 99a/9, 
128b/4, 165b/3, 165b/7, 303a/6, 370a/24, 
431a/6, 431a/7, 452a/18, 456a/13

belesân-ı kîdûnî, 452a/14
belesân-ı rûmî, 99b/13, 305b/1
beleskâ, 64a/20
belgûsyûn, 285a/23
belgûta, 2b/22
Belh, 432b/18, 462a/14, 510a/5, 510a/8
belh sögüdi, 62b/16
belhî, 142a/17
belhî sögüd, 70a/9, 439b/1, 439b/7, 504b/20
belhiyye, 62b/16, 62b/25, 63a/6, 63a/7
belîd, 351b/23
belîle, 6a/22, 63a/8, 63a/9, 334a/5
belîlec, 63a/8, 63a/15
belîle-i hindî, 63a/9
belîlîsâ, 119b/2
belînle, 473b/15
bell, 63a/6
bellûdü’l-arz, 129b/14
bellût, 21a/23, 21b/1, 21b/2, 23a/22, 23b/13, 

49b/12, 49b/13, 62a/14, 62a/15, 62a/17, 
62a/24, 62b/6, 62b/9, 69b/5, 70a/20, 
80a/3, 88b/14, 105a/5, 156b/15, 156b/16, 
163b/7, 182a/13, 188b/22, 212a/21, 
223a/4, 228b/11, 255b/18, 258b/18, 
264a/10, 264a/12, 275b/17, 280a/21, 
286b/9, 289b/23, 290a/25, 312b/15, 
316b/6, 341a/3, 398b/8, 403a/9, 408b/16, 
433b/25, 450b/14, 456a/11, 501a/3, 
501a/6, 501a/9, 515b/2

bellûtî, 156b/15, 228b/10, 317a/15, 406a/11, 
406a/9, 452b/1
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bellûtî-yi esved, 318a/7
bellûtü’l-arz, 62a/12, 398b/6, 398b/9
bellûtü’l-melik, 62a/13
belmeh hamsâlînâ, 223b/19
belsâmûs, 64a/9
belsemûn, 64a/8
belsûmen, 65a/11
beltiş, 61b/19
belû târtûka de hindiyâ, 172a/15
belûn hindvâyâ, 199a/18
belûnâris, 317a/16
belûsîtûn, 35a/12, 63b/17
belvâse, 240a/1
ben, 66a/20
benc, 12b/7, 46b/20, 47b/8, 51b/24, 52a/4, 

64a/25, 65a/10, 65a/12, 78a/14, 132a/19, 
156a/18, 166b/14, 227a/14, 28a/22, 
466b/4, 466b/5

bencbiye, 368a/24
bence, 173a/23
bendükşe, 14b/10, 19b/8, 251a/9, 292b/10, 

31a/22, 36b/1, 50a/24
benâ mûş, 429b/3
benâfûtis, 123b/1
benâseb, 65a/9, 292b/1
benâset, 65a/9
benâsü’r-raʿd, 66a/18
benât-ı verdân, 66b/2, 253a/8
benâtü’n-nâr, 66a/19
benâtü’ş-şîh, 66b/1
bene, 52b/24
benefse, 66a/23
benefsecü’l-kilâb, 230a/11
benefş, 91a/20
benefşe, 4a/18, 7a/18, 17b/2, 20a/4, 20a/23, 

23a/11, 24a/25, 24b/2, 27a/5, 28b/15, 
28b/19, 351a/22, 42a/19, 42a/25, 45b/15, 
49b/5, 50a/25, 54b/12, 64a/1, 64b/3, 
64b/7, 64b/10, 64b/14, 64b/15, 64b/17, 
64b/18, 64b/25, 65a/1, 65a/6, 65a/7, 
67a/20, 81b/22, 82b/10, 85a/10, 88b/4, 
97a/17, 98b/5, 99a/17, 100b/21, 101a/11, 
103a/16, 113a/1, 114a/10, 126a/7, 140a/7, 
145a/16, 149b/11, 151a/1, 165a/20, 167b/4, 
167b/7, 177a/13, 179a/3, 190a/15, 195a/5, 
196b/6, 224b/16, 241b/20, 243a/22, 

243a/25, 245b/21, 258a/7, 274b/13, 
276b/23, 278a/20, 281b/6, 285b/22, 
286b/4, 289b/15, 294b/12, 312a/15, 
317b/16, 320a/20, 326b/2, 331a/25, 
340a/17, 340a/20, 343a/3, 349a/13, 
350b/14, 367b/7, 367b/8, 375a/8, 381b/9, 
387b/21, 387b/23, 401b/8, 416a/12, 
417a/9, 422b/6, 423a/4, 431a/9, 451b/8, 
454b/18, 454b/20, 456a/15, 465b/5, 
481b/3, 482b/5, 487a/6, 489b/18, 491b/9, 
494b/6, 494b/24, 495a/3, 495a/20, 
500a/2, 501a/16, 502b/3, 511b/4

benefşec, 320a/20, 64b/1, 65a/8
benefşeciyye, 65a/6
benefşecü’l-kelb, 230a/7
benefşe-i ısfahânî, 64b/6
benefşe-i kâzerî, 64b/3
benefşe-i taberî, 64b/5
benefşî, 45a/20
benek, 2b/14, 51a/4, 81b/25, 92a/9, 136b/6, 

166a/4, 196a/24, 202b/10, 207b/5, 
212b/12, 292a/3, 435b/21

benevşe, 177a/13, 64b/1
beng, 118a/25, 368a/23, 58a/2, 64a/25
bengilik, 368a/24, 368b/1
bengû, 50a/8
benî isrâʾîl zeytûnı, 104b/12
benîle, 228a/6
beniyyü’l-ʿacz, 72a/23
beniz, 19a/2, 49b/23, 86a/8131b/17, 305a/12, 

345b/1, 436a/19, 455a/10, 457a/13, 
496a/14, 513b/13

beniz sarar-, 199a/2
bensîr, 66a/25
bentâdahdebî, 65a/20
bentâfiliye, 65a/17
bentâfilun, 65a/14, 65a/15, 65a/18, 146a/4
bentâtîs, 65a/19
bentâtûs, 65a/20
bentûme, 66b/7, 136a/20
bentûşe, 452a/25
benû siyâh, 429b/3
benû-sâtû, 472b/25
benûs, 52a/18
benûs sakme, 91b/2
benûs sevâh, 78b/10

D İ z İ N 1061

www.tuba.gov.tr



benût şôh, 227b/19
ber, 48b/10
berak, 48a/19
berbâne, 331b/6
berbârîs, 302a/1
berber, 72a/12, 309a/15, 469b/24,
berberân, 206b/22, 343b/1, 49b/6
berberîs, 7b/10, 34b/18
Berberiyye, 159a/13
berbûs, 62a/20
berdberlûs, 364a/8
berdâ, 80b/18
berdâyûkan, 21a/24
berdâʿyûl, 312b/10
berdfûdâ, 251b/13
berdî, 49a/3, 119a/24, 157a/14, 163b/24, 

201a/2, 314a/2
berdî-yi mısrî, 49a/14
berdîn, 80b/18
berdûkûs, 157a/18
berdü selâm, 48b/11
berâberân, 180b/14
berâbkâ, 493b/9, 505a/16
berâgîs, 339b/12
berâkîş, 6a/16, 48a/18,
berânûnkûs, 378a/21
berâsî, 5a/4
berâtân, 372a/10
berâvâblîz, 378a/22
bere, 5a/16, 50a/4, 52a/22, 195a/23, 213a/9, 

214b/1, 216a/8, 217a/8, 242a/4, 261a/17, 
282b/18, 190a/4, 288b/22, 340b/6, 448b/1, 
469a/10, 469a/13, 469a/14, 505b/24

bered, 345b/9
bere-gûş, 415b/1
berek setrûs, 285a/25
berekan, 264b/16
berem, 49b/17, 62b/20
bereme, 62b/19
berenc-müşk, 26b/21, 48b/9, 103a/25, 

103b/14
berencesîn, 61a/10
bereng, 350b/8
beretûnkâ, 57b/13

berf, 80b/16
berfek, 76b/12
berg-i bellût, 501a/4
berg-i bîd, 501b/11
berg-i cevz, 502b/12
berg-i âlû, 502b/4
berg-i çenâr, 503a/11
berg-i engüdân, 500b/20
berg-i gâr, 502a/7
berg-i gez, 503a/9
berg-i kebere, 502a/17
berg-i köknâr, 503b/21
berg-i mûrd, 500b/6
berg-i nîl, 505a/15
berg-i serv, 502b/23
berg-i sih-gü, 503b/15
berg-i şeftâlû, 501b/1
berg-i turunç, 500a/18
berg-i tût, 501a/16
berg-i zer, 503a/21
berg-i zeytûn, 501b/21
bergest, 48b/5, 363a/6
bergôl, 157a/14
bergûf, 405a/18
bergûnî, 48b/12, 50a/10, 50a/11
berhiliyâ, 48b/2, 176a/14, 176a/17
berhîrâ, 208b/6
berhîz, 115b/2, 211a/11, 248b/7
berhûmneh, 419b/18
berhüfânec, 49b/16
berîdîkis, 136b/17
berikô femel, 6b/25
berim, 117b/13
berîmûtâlûn, 9b/10
berkâmısrâ, 49b/20
berkilûn, 472a/15
berkine, 354a/14
berkînec, 48a/18
berklik, 18b/4, 20b/7, 25b/16, 62b/22, 69a/8, 

145b/21, 195b/21, 225a/16, 234b/9, 
287a/9, 288a/25, 349b/7, 359b/20, 364b/5, 
405b/21, 405b/22, 479b/15, 484b/11, 
495b/19, 501b/14, 502b/9

berkûk, 49b/14, 49b/15
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berkûkâ, 455b/10
berkûkî, 49b/13
berkûkiyâ, 455b/10, 49b/14
berkûre, 252a/2
berkûtîs, 223b/20
bermacû, 26b/22
bermer, 292a/20
bermî, 163b/12
bermûze, 473b/15
bernâ, 13a/23
bernâkûk, 48b/3, 341b/8
bernelîs, 252a/15
bernûf, 49b/11, 230a/8
berrî belemûn, 281a/19
berrî hindibâ, 62a/3
berrî kâknec, 100b/17
berrî kelb, 396b/16, 396b/17
berrî kemmûn, 400a/2
berrî kerefs, 385b/1, 386a/8
berrî kimyon, 399b/10
berrî kürrâs, 386b/9
berrî nâr, 474b/1
berrî sezâb, 79b/6
berrî süsen, 225a/3
berrî şebremün, 230a/10
berrî şevkerân, 78a/14
berrî yarpuz, 310a/3
berro akânâmrâ, 140a/21
berseng, 197b/15
berseyûs, 112b/4
bersîk, 148a/15
bersikâ mîlâ, 148a/13
bersîkâ mîlâ, 207b/11
bersîkâ remâlâ, 148a/14
bersîkî, 148a/13, 176b/20
bersikînî, 178a/17
bersîkînî indiyâ, 66a/2
bersîl de lâge, 378a/20
bersîm, 48a/18, 321b/20, 341b/24, 341b/25
bersînâ, 50a/1
bersiyândârû, 285a/22
bersiyâvşân, 49a/16, 49a/19, 392a/24, 501a/3
bersûm, 351b/5

bersûn, 317a/14
berş, 12b/7, 39b/3, 52a/8, 132a/20, 174b/13, 

227a/14, 244a/18, 437b/19, 438a/2, 
438a/3, 441a/4, 441a/5, 460a/13, 460a/15, 
460a/18, 466b/4

berşen, 394a/16
berşîl dâgû, 378a/19
berşiyân dârû, 47b/10
berşiyân-dârû, 48b/4
berşûm, 49b/5
bertânîkî, 49a/15, 57b/12, 206b/2, 352a/14
bertefrûn, 11b/17
bertîyaʿûn, 461b/1
berûd-ı hısrım-ı bârid, 49b/9
berûd-ı hısrım-ı hâr, 49b/8
berûd-ı kâfur, 49b/7
berûdü’l-kafûr, 467a/16
berûfiyûs, 26a/14
berukûmes, 253a/16
berûniyâ, 268a/23
berûpiyâbin, 277a/14
berûsîmûn, 46a/13
berûsmârûn, 280a/6
berûsûn, 5a/4
berûtû, 505b/7
berûv, 389a/23
beruvânyâ, 310b/17
bervâk, 49b/19, 146b/16
bervâniyâ, 48b/12
bervâvînâ, 281b/18
bervîbâlîs, 209a/25
beryâniyâ, 281b/18
beryâv benâh, 47b/15
beryûn, 21a/25, 157a/21
berzek, 53a/19
berzôs, 61b/20
besbâs, 58a/4
besbâse, 27b/21, 57b/16, 57b/17, 83b/11, 

94a/21, 99a/10, 101b/13, 152b/9, 212a/5, 
225b/11, 266a/21, 266b/15, 309a/8, 
311a/25, 327b/22, 348a/20, 474b/2

besbâsü’r-rakîk, 309a/9
besbâyise, 57a/1
besâʾ, 70b/11
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besâmiyûn, 425b/25
besere, 248a/8
besfâyic, 20a/7, 25b/10, 28b/22, 56b/24, 

67b/3, 74b/5, 74b/6, 80a/6, 154a/10, 
156b/18, 170b/23, 174b/8, 208a/15, 
208a/6, 212a/7, 212a/8, 221a/6, 382b/21, 
382b/22, 507b/4, 514b/4

besîle, 58a/6
besʿîrâ, 58a/5
besîrmen af lekas, 54b/1
besîrmen enûkliyâ, 56a/23
besîrmen helyûn, 54a/2
besîrmen megâlû, 51b/13
besîrmen simârâ, 53b/15
besîrmen ûrsin, 56b/2
besîrmin anisten, 56a/8
besîrmin batrâhiyûn, 50b/6
besîrmin âtûn, 53a/20
besîrmin evrûs, 51a/2
besîrmin hâzliyû, 51b/18
besîrmin kürünbiyâ, 56a/15
besîrmin mâlyâhî, 50b/17
besîrmin mîzîkin, 50b/23
besîrmin pepôn, 55b/8
besîrmin râpâniyû, 52a/17
besîrmin rôdâ, 55b/19
besîrmin senpeklû, 53a/9
besîrmin ûfîmta, 51a/23
besîrmin zâfkiyâ, 51b/6
beskasmâr, 228a/7
bestânec, 2b/23
besteriye, 276a/1
bestînâc, 56b/24
bestîyâc, 56b/24
bestûs, 6b/11
besûnâ 227b/20
besûrîkûn ûrbîtus, 326b/10
beş balık şôrbâsı, 219b/6
beş barmak, 65a/14, 65a/16, 65a/21, 146a/3
beş iplik, 32a/10
beş köşe, 111b/25
beşâm, 58a/8, 62a/8
beşâsâ, 113b/8
beşe, 193a/16

beşelşeke, 58a/8
beşer, 8b/13, 58a/8
beşere, 202a/11
beşîgavârâ, 325b/11
beşîkâ de berrû, 374b/17
beşîkâdeprô, 100b/13
beşîşek, 92a/18
beşks, 148a/15
beşkûs, 148a/15
beşme, 58a/6, 74a/24, 88a/11
beşmîzec, 383a/10
beşmûsâ, 207a/13
beşnîn, 58a/8
beşrâsiyûn, 376b/3
beşret, 312b/20
beştîvân, 56b/25
beşûliyûn bergûsî, 20b/21
betâ, 212a/24
betmez, 90b/19, 90b/21, 90b/24, 144a/20, 

153a/12, 153a/13, 153a/15, 153a/17, 
162b/22, 183a/25, 208a/3, 227a/22, 
384b/17

betmînûs, 478b/17
betûkinûs, 289a/11
betûnîkâ, 57b/13
betûsene, 57b/13
betûsfelûn, 267b/4
bevâsîr, 3b/3, 3b/7, 12a/1, 13a/10, 19b/11, 

24b/14, 24b/21, 25a/16, 26a/9, 26a/11, 
27a/3, 27b/1, 27b/17, 29b/20, 33a/16, 
34a/21, 35b/22, 36a/2, 41a/1, 41a/15, 
42b/14, 45b/9, 45b/12, 45b/13, 45b/16, 
49b/25, 55a/2, 56a/11, 56b/5, 58a/25, 
60b/10, 60b/11, 61a/23, 62b/14, 63a/6, 
63b/12, 63b/24, 64a/3, 64a/18, 65b/3, 
66b/6, 67a/16, 82a/6, 86a/11, 87a/9, 
95b/3, 95b/5, 95b/21, 95b/23, 96a/6, 
97a/16, 98b/18, 102b/23, 106a/1, 110a/24, 
113a/18, 113b/1, 116b/19, 116b/20, 
117b/23, 119b/7, 120a/25, 124b/14, 
128b/9, 131a/1, 131b/3, 131b/23, 139b/16, 
143a/12, 146b/3, 147b/3, 150b/21, 
150b/25, 158a/23, 165b/22, 166a/5, 
166b/14, 166b/19, 167b/2, 171b/1, 176a/9, 
179b/22, 183b/10, 184a/12, 184a/14, 
185a/12, 189b/19, 191b/17, 194a/22, 
201b/5, 205b/20, 207a/22, 207a/25, 
211a/22, 211b/4, 212a/1, 214a/19, 216a/10, 
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218a/3, 222a/16, 222a/17, 223a/14, 
224a/4, 229a/17, 231b/4, 231b/7, 234b/9, 
250b/13, 250b/22, 250b/25, 252b/17, 
254a/9, 258b/22, 264b/4, 266b/4, 
268a/19, 270a/12, 271a/24, 273b/16, 
275b/24, 278a/3, 283b/9, 284a/12, 
284a/17, 284b/6, 291a/14, 293b/1, 
293b/2, 294a/24, 294b/22, 300a/10, 
311a/6, 316b/6, 318a/10, 322a/25, 324b/9, 
326a/10, 327a/16, 327a/18, 330a/19, 
333a/10, 333b/3, 343b/14, 353a/16, 
353a/9, 358a/20, 360b/21, 361a/9, 
363a/14, 363a/19, 367a/22, 367b/3, 
371b/4, 375a/4, 377a/9, 384b/11, 385a/5, 
387a/1, 387a/5, 389b/18, 396b/10, 
406b/1, 406b/2, 409a/18, 412b/9, 412b/17, 
416b/9, 418b/18, 421b/25, 422b/22, 
423a/2, 423a/3, 424b/5, 425b/19, 427a/21, 
436a/17, 436a/6, 440b/23, 449a/19, 
449b/7, 452b/6, 454b/23, 455a/3, 455b/22, 
463a/3, 463a/4, 463a/5, 470b/25, 471a/17, 
472a/23, 472b/4, 475b/11, 486a/4, 488b/1, 
491a/2, 492b/18, 492b/20, 493a/2, 493a/3, 
499a/11, 500b/24, 505b/12, 505b/13, 
506a/11, 509a/24, 509b/1, 514b/9,

bevâsîr-i bâtın,v224a/3
bevâsîr-i makʿad, 476b/15
bevâsîre sadefi, 252b/15
bevâsîrü’l-enf, 120b/6, 476b/4
bevl, 7b/4, 11a/2, 13b/25, 15b/9, 16b/20, 

18b/10, 19b/2, 20b/10, 20b/16, 22b/17, 
23a/8, 24b/18, 26b/11, 27a/25, 29b/16, 
31b/6, 32b/19, 34a/5, 35a/22, 39a/22, 
40a/3, 41b/17, 42b/4, 43a/1, 45b/1, 46a/5, 
46a/18, 49a/25, 50b/7, 51b/9, 52a/25, 
54a/15, 55a/23, 55b/14, 56b/22, 59a/17, 
59b/7, 59b/13, 64a/4, 65a/1, 66b/5, 
68a/1, 68a/23, 68b/24, 72b/14, 77a/13, 
79b/17, 79b/5, 81b/18, 82a/3, 82b/23, 
82b/4, 82b/9, 82b/25, 83a/16, 86a/10, 
86b/16, 86b/21, 87b/13, 88a/24, 88b/5, 
88b/8, 92a/11, 92a/23, 95a/20, 96a/10, 
96a/12, 96b/24, 98a/23, 98b/14, 100b/20, 
101b/21, 102b/21, 113b/21, 114a/20, 
114a/22, 114a/24, 115b/23, 116a/15, 
116b/11, 119b/15, 119b/16, 120a/20, 
121b/12, 122b/23, 123b/16, 125a/18, 
126a/3, 126a/12, 130a/19, 130b/1, 130b/2, 
132b/21, 133b/1, 136b/23, 138b/3, 140b/16, 
141b/24, 144b/18, 146b/21, 147b/12, 
148b/20, 154b/7, 154b/15, 163a/23, 
163a/5, 165b/9, 165b/21, 166a/21, 171a/21, 
171b/20, 173a/4, 173a/8, 173b/25, 176a/4, 
177a/4, 177a/6, 180a/5, 181b/10, 188b/3, 

190b/24, 192b/14, 200a/18, 200a/20, 
202a/24, 203b/21, 206a/24, 206b/10, 
206b/8, 207a/3, 207a/19, 207b/15, 
207b/19, 209a/4, 210a/4, 210a/6, 211b/5, 
212a/17, 213b/21, 215a/20, 215a/22, 
218a/1, 222a/21, 227a/20, 228a/17, 
229b/18, 235b/18, 236b/25, 239a/15, 
240a/9, 241a/10, 244b/8, 245a/20, 
246b/23, 253a/19, 253a/21, 253b/12, 
253b/21, 254a/17, 256b/13, 257b/25, 
259b/1, 264b/2, 266a/8, 267a/20, 267b/1, 
271a/7, 276b/9, 278b/10, 279a/19, 279b/4, 
280a/12, 283a/7, 285b/10, 292b/21, 
293a/2, 294b/21, 296b/6, 305a/11, 
307b/8, 310a/2, 311a/10, 311a/18, 312a/13, 
312b/24, 315a/8, 316a/14, 319a/4, 320b/8, 
323b/9, 323b/24, 324a/21, 325a/22, 
328a/10, 331a/25, 331b/14, 331b/19, 
334b/2, 334b/19, 334b/22, 337b/21, 
337b/22, 343b/25, 346b/2, 347b/4, 
350b/3, 350b/23, 352a/6, 352b/19, 
352b/25, 354b/15, 355b/2, 361a/20, 
362a/14, 363b/7, 363b/17, 369a/5, 369b/2, 
371b/2, 379a/11, 385a/6, 385b/7, 386b/17, 
388b/4, 389a/12, 394a/25, 395b/25, 
396a/4, 396a/10, 398b/16, 399a/13, 
400b/1, 401a/23, 405b/11, 405b/21, 
406b/7, 407b/19, 409a/24, 412a/25, 
412b/3, 413b/25, 420a/24, 421a/3, 421a/9, 
422a/6, 422a/13, 424b/8, 425a/12, 428a/5, 
436b/22, 437a/4, 438a/20, 438b/12, 
445a/21, 448b/5, 448b/6, 451b/21, 456a/9, 
457a/2, 459a/6, 462b/24, 465b/2, 467b/14, 
468b/2, 474a/6, 475a/16, 478a/11, 
478a/20, 479a/13, 487b/14, 489a/24, 
490b/13, 491b/13, 495b/20, 500b/25, 
507b/18

bevl tutıl-, 86a/9, 210b/9, 218a/1, 291a/5
bevl tutılması, 205b/13
bevl yolı, 20b/14, 27b/7, 29a/4, 106a/21, 

116b/19, 190b/11, 375a/6, 379a/10, 
379a/14, 386a/5, 487a/9

bevl yolı tutıl-, 469a/24
bevl-i büz-i kûhî, 215a/20
bevl-i vatvât, 141b/25
bevlü’d- devâbb, 67b/23
bevlü’l-bakar, 68a/12
bevlü’l-câmûs, 68a/15
bevlü’l-hımâr, 68a/20
bevlü’l-hınzîrü’l-berrî, 68a/17
bevlü’l-huffâş, 68a/22, 141b/25, 246b/25
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bevlü’l-ibil, 67b/24
bevlü’l-iyyel, 260a/1
bevlü’l-kilâb, 68a/5
bevlü’l-maʿz, 68a/10
bevlü’n-nâs, 67b/8
bevlü’s-sıbyân, 67b/16
beydûn, 37b/23
beyâbânî, 209b/13, 210a/1
Beyâdûk, 236b/16, 416a/19, 462a/4
beyâves, 252a/3
Beyâvuk, 388a/6
beyâz encîr, 78b/10
beyâz ʿilleti, 210b/9, 353a/22, 488b/14, 

488b/19, 498a/7
beyâz-ı hurmâ, 272a/1
beyazlık, 76a/1, 142a/1, 317b/7
beyâzlık ʿilleti, 76a/7, 359b/16, 428a/4, 

466a/24, 488a/24
beyâzlık leke ʿilleti, 76a/5
Beyâzûk, 428a/3
beygûs, 48b/16
beyîmâr, 356b/23
beyin, 14a/23, 83b/20, 407b/2
beynevâ otı, 61a/9, 136a/16, 319a/19
beyni, 14a/22, 6b/15, 86b/3, 90b/23, 90b/25, 

128b/6, 141a/13, 141a/21, 141b/15, 
141b/18, 141b/19, 143b/13, 153b/21, 
159a/14, 159a/16, 159a/17, 159a/18, 
159a/19, 159a/20, 159a/23, 159a/25, 
159b/2, 159b/3, 159b/4, 159b/6, 159b/7, 
159b/8, 159b/10, 159b/12, 159b/13, 
161a/2, 175a/9, 182b/21, 182b/22, 267a/11, 
277b/15, 278b/18, 291b/11, 309a/20, 
309a/23, 314a/15, 319b/6, 337a/17, 
382b/20, 384a/9, 388a/10, 408a/2, 
435a/12, 443b/5, 480b/25, 488a/3, 
490b/17, 507a/16, 507a/19

beyni çanagı, 277b/15, 459b/21
beyni hânesi, 459b/21
beyni taşı, 110a/4
beyôr, 127a/21
beyrâz, 6a/16
Beyrût, 155b/22, 172a/4, 196b/16, 382a/24
beyt-i ʿankebût, 6a/6
Beyt-i mukaddes, 33b/13

Beytü’l-mukaddes, 116b/23, 159a/12, 
195a/12, 195a/14, 227a/2

beyz, 70b/9, 254b/7, 303b/8
beyza-ı günçişk, 71a/9
beyzâ, 70b/10
beyzü’l-ʿasâfîr, 71a/8
beyzü’l-hacel, 71a/9
beyzü’l-hubârâ ve’l-laklak, 71a/12
beyzü’l-ivezz, 71a/5
bezek, 174a/16
bezem, 321b/13
bezhîn, 316a/20
bezhudûdî, 141b/6
bezîkûlâris, 471a/9
bezîr, 31a/7, 293a/4, 293a/5, 293a/10, 

304a/16
bezîr-i katûnâ, 308a/1
bezîren karandulûs, 178b/2
bezmâz, 57b/17
bezmekrânet, 114b/19, 406b/24
beznâ, 262b/4
bezr, 51a/21, 51a/22, 111a/24, 168a/25, 

177b/8 177b/12, 375a/18
bezr-i baklatü’l-hamkâ, 56a/25
bezr-i belâskîs, 52b/14
bezr-i benc, 12b/7, 52a/4, 154b/18, 156a/22, 

194a/1, 227a/15, 466b/5
bezr-i benc-i rûmî, 243b/21
bezr-i cezerü’l-berrî, 1b/11
bezr-i cezerü’l-bôstânî, 51b/5
bezr-i ekşûs, 170b/6
bezr-i harşef, 99a/11
bezr-i hummâz, 101a/6
bezr-i hurfe, 10a/14
bezr-i katûnâ, 10a/14, 20b/20, 20b/21, 

35b/10, 48b/12, 50a/6, 50a/10, 50a/22, 
51b/4, 52b/8, 52b/11, 58a/8, 101a/5, 
102b/2, 118a/22, 149a/15, 157b/17, 
193b/15, 267b/21, 404b/4, 418a/7, 487a/17, 
356b/19, 356b/20

bezr-i kâhû, 51b/18
bezr-i kettân, 419a/3
bezr-i penc-engüşt, 101a/7
bezr-i rummân-ı berrî, 99b/24
bezr-i sîsebân, 223b/4

1066 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



bezr-i şelcem, 55a/9
bezrü’d-dendü’l-esved, 53b/22
bezrü’l-ʿalef, 50b/22
bezrü’l-bakla, 487b/20
bezrü’l-benc, 51b/24, 65a/10, 65a/13, 130a/3, 

132a/20, 243b/10, 244a/14, 419b/9
bezrü’l-bersîm, 52b/20
bezrü’l-bıttîh, 102a/23, 55b/7
bezrü’l-cerâcîr, 51a/1
bezrü’l-cırcîr, 382b/21
bezrü’l-ekşûs, 394a/20
bezrü’l-ekşût, 54a/9
bezrü’l-encere, 54a/25, 37b/17, 200a/10, 

392a/23
bezrü’l-esved, 53b/24
bezrü’l-fencengüşt, 54b/14
bezrü’l-fısfısa, 50b/21
bezrü’l-fücül, 52a/16, 316a/4
bezrü’l-handakûkî, 52b/16
bezrü’l-hass, 51b/17
bezrü’l-hatmî, 56b/15
bezrü’l-helyûn, 53b/25
bezrü’l-hindibâ, 54a/19
bezrü’l-hubbâzî, 50b/14
bezrü’l-humhum, 51a/11
bezrü’l-hummâz, 53a/6, 122a/14
bezrü’l-hurfe, 51a/17, 56a/25, 61a/13
bezrü’l-hüvve, 52b/12, 77b/12
bezrü’l-ısfânâh, 56a/21
bezrü’l-kasdâd, 50b/22
bezrü’l-kased, 55b/1
bezrü’l-kataf, 51a/13
bezrü’l-katt, 50b/21
bezrü’l-kazb, 50b/22
bezrü’l-kâknec, 52b/12, 100b/11
bezrü’l-kendir, 48b/2
bezrü’l-kerefs-i bôstânî, 50b/5
bezrü’l-kerefsü’l-cebelî, 50b/13
bezrü’l-kettân, 53a/19, 381b/25
bezrü’l-kıssâ, 55a/19
bezrü’l-kidah, 50b/21
bezrü’l-kürrâs, 54b/22
bezrü’l-kürünb, 56a/14

bezrü’l-küşût, 31a/7
bezrü’l-lift, 55a/8
bezrü’l-lisânü’l-hamel, 52b/23
bezrü’l-lûf, 56b/1
bezrü’l-mazz, 51a/10
bezrü’l-merv, 52b/4
bezrü’l-ʿusfur, 54a/8
bezrü’l-verd, 55b/18
bezrü’n-naʿnâ, 56b/10
bezrü’n-nemmâm, 53b/14
bezrü’r-ratbe, 50b/21
bezrü’r-râziyânec, 48b/3, 54b/13
bezrü’r-râziyânecü’r-rûmî, 54b/13
bezrü’r-reşâd, 80b/10, 243b/10
bezrü’r-reyhân, 55b/23
bezrü’r-rummânü’l-berrî, 51b/5
bezrü’s-sermak, 51a/13
bezrü’s-sezâb, 51b/12
bezrü’s-silk, 55a/17
bezrü’ş-şehdânec, 230b/3
bezrü’ş-şibt, 56a/7, 399b/16
bezrü’t-tarhûn, 56b/6
bezşiyân dârû, 47b/10
bezûdûs, 331b/4
bıldırcın, 154a/17, 214b/7, 219b/8
bıldırcın otı, 71a/19
bılâ de lîle, 225a/2
bılânkôn, 15b/19
bılâû celcen, 42a/21
bılôn, 160a/11
bınar balıgı, 219a/22
bıttîh, 59a/13, 59b/2, 136a/12, 268a/10, 

295a/16, 466a/9, 508a/24
bıttîh-i ahzar, 59b/1, 136a/12
bıttîh-i harîze-i zemistânî, 295a/15
bıttîh-i hindî, 59b/2
bıttîh-i muz, 59b/10
bıttîh-i sindî, 59b/2
bıttîh-i zıkkî, 59b/1
bıttîhâ, 59a/13
biber, 11a/6, 21a/2, 25b/21, 44a/18, 46b/23, 

50a/23, 53b/10, 65b/5, 70b/21, 82b/8, 
91b/23, 92b/4, 93a/10, 97a/21, 97a/22, 
100a/1, 100a/10, 100a/24, 116a/25, 
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116b/2, 116b/4, 120b/7, 125b/12, 151b/4, 
151b/5, 151b/19, 153b/1, 159a/23, 161a/2, 
174b/21, 176a/13, 183a/10, 193b/6, 
206a/21, 209a/1, 209a/15, 214b/19, 
214b/22, 219a/5, 230a/25, 235b/18, 
244a/9, 244a/12, 247a/16, 247b/4, 324a/7, 
325b/16, 326b/13, 326b/14, 326b/16, 
326b/20, 326b/23, 326b/25, 327a/1, 
327a/2, 327a/4, 327a/5, 327a/6, 327a/10, 
327a/11, 327a/12, 327a/21, 327b/2, 
327b/4, 327b/8, 327b/10, 332a/23, 340a/9, 
346a/13, 377a/10, 377b/24, 378b/21, 
381b/24, 390a/23, 392a/6, 392a/7, 
393b/19, 396a/12, 401b/19, 403b/14, 
403b/15, 405b/15, 424b/8, 447b/1, 
451a/19, 457b/14, 467a/12, 467a/25, 
470a/17, 507b/13

biber agacı, 24b/6, 326b/21
biber otı, 307a/1, 307a/3
biberine, 150b/1
biberine, 12a/15, 31b/25
biberiyye, 12a/14, 31b/25, 150b/1, 150b/2, 

150b/6, 371a/15, 424a/25
bibôrâ, 29a/11
bicm, 47b/7
bîd, 142a/13
bîd-dâr, 142a/16
bîd-encîr, 100b/8, 132a/24, 197b/19, 198a/11, 

378a/12
bîd-engübîn, 466b/10
bîd-giyâ, 82b/1
bîd-i belhî, 70a/11
bîd-i müşk, 70a/10, 266a/13, 367b/8
bîd-i sultânî, 70a/10
bîdereyhûnî, 319a/22
bîderhiyûn, 61a/11
bidôkî, 363a/1
biçâçû de buey, 68a/13
biçâçû de bûfalô, 68a/16
biçâçû de pôrkô, 68a/19
biçâçû kâbrôz, 68a/11
biçâçû la âzinô, 68a/21
bîgâm, 51b/14
bîgânûs, 323b/14
bîgnâsûn, 202a/17
bih, 207b/10, 207b/12
bîh, 438a/3

bih-dâne, 100b/25
bîh-i bîsne-dâne, 226b/9
bîh-i dıraht-ı bâdem-i telh, 25a/5
bîh-i dıraht-ı nâr, 353a/4
bîh-i encüdân-ı horâsânî, 21b/19
bîh-i geber, 280b/19
bîh-i giyâh-ı mekke, 25a/9
bih-i hindî, 241a/22
bîh-i kâsnî, 24b/10
bîh-i kebere, 24b/13
bîh-i kerefs, 24b/9
bîh-i mev, 468a/20
bîh-i nâr-ı deşti, 461b/18
bîh-i nâr-ı deştî-yi hindî, 462a/9
bîh-i ney, 24a/13
bîh-i pülpül, 326a/16
bîh-i râsen, 24a/19
bîh-i râziyâne, 24b/12
bîh-i rîvend, 175a/24
bîh-i rûmî, 243b/19
bîh-i sâbîzeg, 24b/4
bîh-i sûsen-i sefîd, 24a/24
bîkıyye, 71b/20, 71b/21
bîkûn, 388a/3
bilâ-lezʿ, 433a/21
bilâr, 9b/7
Bilecik, 26b/19
bilegi, 110a/16
bilegi taşı, 274a/22
bilegü, 146a/7, 454a/2
bilegü taş, 365a/5
bilegü taşı, 472a/6
bilek, 329a/25, 446a/3
biliç, 93b/1
bilincâsef, 12b/6, 63b/16
bilîtûm, 61b/20
bilîtûs, 61b/20
billân, 64a/18
billûr, 64a/4, 106a/4, 106a/9, 106a/10, 

106a/11, 106a/19, 470a/6, 492a/5
billûr taşı, 64a/4, 106a/3
bîn, 258b/25
bin ayaklu, 116a/19

1068 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



bin kulaç, 88b/25, 310b/13, 389b/23
bin yaprak, 116b/21, 383a/1, 446b/8
bin yapraklu, 117a/1
binc-i âsmâncûnî, 42a/20
binc-i îrsâ, 42a/20
binc-i mehk, 23b/16
binc-i müdüh, 23b/16
binc-i sûsen-i sahrâyî, 42a/20
binc-i zehrâm, 23b/17
bîne, 258b/25
bînî, 75a/25
bintü’ş-şîh, 124a/4
birânet sekâlcen, 29a/10
bîrânkesûn, 366a/23
bîrî, 98a/3
bîrî de kulkulâ, 99b/24
bîrî de sümnâ, 100a/10
bîrî dezrî, 99a/22
bîrî mensimî, 100a/21
bîrî sepârgele, 101a/1
birinc, 66b/23, 82b/24, 83a/3, 154b/16, 

225b/7, 225b/10, 249b/24, 381b/23
birinc-i çenpâ, 48a/20
birinc-i kâbilî, 48a/19
birincâsef, 12b/6, 33b/9, 43a/10, 46a/11, 

48b/13, 48b/18, 48b/19, 63b/17, 103a/23 
243b/10, 243b/14, 332a/16, 372a/6

birincâsef-i cebeli, 372a/5, 372a/11
birincâsef-i kûhîye, 27a/18
birincâsî, 48b/15
biring-i kâbilî, 48a/19, 366a/22
birinrâsek, 48b/15
bîrîr dâfnî, 99b/14
birîş-i âre, 485a/5
birnis, 49b/12
birs, 48b/7, 357b/20
birsâm, 47b/5, 58a/8, 246b/18
birûtînâ, 192a/1
birûtînâ rûmî, 191b/20
bîs, 71a/19, 85a/15
biseng, 307a/21
bîseptimân, 125b/2
bisiliyûm, 50a/8
bistâ, 53a/21, 382a/1

bistûs, 154b/2
bisûliyâ, 50a/8
bîş, 67b/6, 67b/7, 71a/14, 71a/17, 71a/18, 

71a/19, 71a/25, 71b/1, 71b/2, 71b/8, 71b/9, 
71b/10, 71b/11, 71b/15, 71b/19, 85a/12, 
85a/13, 85a/15, 85a/16, 85a/17, 85a/18, 
85a/22, 85b/6, 85b/7, 90a/5, 107b/3, 
107b/6, 233a/9, 270b/9, 272b/10, 312a/20, 
347b/16, 368a/10, 454b/17, 455a/13, 
469b/20, 469b/21

bîş-i kattâle, 347b/15
bîş-mûşâ, 155b/18, 155b/21, 312a/21
bîş-mûş, 71b/10, 312a/21
bîş-mûş-bîşâ, 71a/13, 71a/15
bîş-mûşk, 71a/20
bîşâ, 71a/20
bişkel-i büz, 60a/16
bişkel-i gûsfend, 60a/25
bişkel-i şütür, 60b/2
bişûliyûn, 58a/8
bişük, 365b/4
bit, 19b/18, 29a/23, 189b/18, 362b/25
bitʿ, 47b/5
bîtar, 293b/5
bîtârîs, 203a/7
bîtûnâ, 185a/17
bîvayer, 92b/14
bivdem lîm, 468b/22
bîvârô, 92b/14
bizâliyûre, 462b/14
bizelyûm, 462b/14
bizelyûs, 462b/13, 462b/14
bîzlû, 130a/9
bîzû lûminûz, 273b/21
boga dikeni, 9b/20, 30a/22, 30b/9, 45a/10, 

240a/16
bogaz, 2b/18, 4b/1, 6a/12, 7a/13, 10a/9, 

20b/11, 21a/5, 21a/6, 23b/21, 29a/13, 
34b/12, 34b/13, 39a/17, 39b/4, 42b/12, 
43a/4, 44a/6, 44a/17, 46a/10, 55b/12, 
57b/3, 58b/11, 63b/3, 65a/3, 65b/1, 
67a/11, 69a/10, 70b/15, 73b/21, 75b/8, 
77a/2, 77a/24, 78b/16, 79a/8, 79b/17, 
81b/14, 81b/15, 86a/22, 89b/12, 91a/3, 
94a/9, 97a/4, 101a/2, 112a/5, 117b/5, 
117b/25, 119a/12, 119b/6, 120a/14, 
120a/15, 122a/22, 125a/19, 126a/7, 
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126a/13, 128a/25, 128b/1, 132b/11, 
144b/22, 145a/16, 147b/6, 149a/14, 
156a/8, 160b/22, 160b/25, 172a/9, 
173a/10, 180a/17, 181b/9, 184b/6, 185a/13, 
185b/16, 186b/18, 187a/9, 189b/22, 
193a/12, 193a/25, 193b/7, 194b/3, 
195a/16, 207b/6, 215a/17, 218a/7, 224b/6, 
233a/7, 234a/17, 237a/13, 240b/8, 242a/3, 
243a/22, 253b/22, 254a/7, 256a/12, 
256b/12, 257b/12, 257b/22, 258a/10, 
263a/17, 270a/7, 277b/6, 279a/15, 281b/4, 
282a/5, 283a/3, 287b/2, 293a/17, 293b/25, 
294a/4, 294a/3, 297a/20, 307b/23, 309a/3, 
315b/14, 316a/22, 321b/1, 328b/7, 333a/18, 
334a/19, 338b/14, 338b/15, 340a/17, 
350b/25, 353b/2, 354a/19, 356b/2, 
356b/12, 357a/21, 359b/20, 379a/10, 
379a/21, 382b/6, 382b/16, 384b/18, 
384b/19, 388b/22, 407b/3, 408b/13, 
411a/8, 415b/20, 418b/16, 418b/17, 425a/4, 
429b/16, 434b/21, 434b/22, 434b/25, 
438a/13, 440a/15, 453a/18, 457a/19, 
458b/18, 462a/19, 463a/12, 464a/20, 
467b/13, 469a/19, 473b/9, 479a/18, 
480a/13, 484b/4, 486a/17, 486a/8, 487b/8, 
492a/10, 492a/13, 492a/18, 499a/10, 
502b/7, 502b/10, 503a/15, 503a/20, 
510b/2

bogaz düdügi, 125a/24
boguk, 434a/8
bogum, 16b/25
bogumluca ot, 383a/2, 69a/12
bok, 94a/4, 127a/4, 131a/21, 131b/1, 131b/20, 

131b/24, 132a/3, 141b/20, 173b/3, 174b/19, 
174b/20, 174b/22, 174b/23, 245b/15, 
246b/23, 246b/24, 249a/17, 268a/18, 
290a/6, 293a/15, 388a/14, 397a/8, 397a/9, 
440b/5, 440b/7, 440b/8, 440b/10, 486b/16

bok böcegi, 164a/24
bôlitrehûm, 49a/21
bôliyâ, 241a/5
bôrânî, 363b/19, 363b/21, 375a/10, 375a/13, 

416a/25, 419a/5
Bôsna, 432b/17, 437a/7
bôst, 317a/2
bôstân-efrûz, 49a/16, 57b/10, 57b/11, 103b/8, 

123a/25, 127a/6, 154a/23, 352a/14
bôstânî hindibâ, 146a/14
bôstânî hummâz, 122b/15
bôstânî kerefs, 385b/5
bôstânî kettân, 382a/2

bôstânî mersîn, 150a/24
bovî de ûntâniye, 60b/17
boy, 31a/17, 119b/1, 237a/6, 319a/18, 418a/19
boy otı, 31a/21, 58a/6, 384b/16
boy tohmı, 88b/21, 119b/4, 130b/10, 166b/24
boya, 3b/24, 48b/3, 101b/13, 222b/15, 

251a/21, 314a/19, 341b/14, 354a/25
boya köki, 280b/21, 331a/10
boyacılar kalyesi, 232b/7, 362a/22
boyacılar köki, 280a/23, 280b/23, 331a/4
boyacılar kurdı, 341a/2
boyacılar kurtı, 164a/20
boyacılar taşı, 104b/25
bôy-dâne, 119b/1
boyânek, 323a/16
boynı buran, 234a/7
boynuz, 41b/11, 41b/12, 41b/20, 41b/23, 

42a/3, 42a/6, 42a/10, 42a/18, 71b/3, 
83b/23, 108b/12, 132a/6, 179a/22, 230a/1, 
230a/3, 230a/4, 278a/5, 278a/9, 281a/4, 
346b/21, 346b/22, 346b/25, 347a/2, 
347a/5, 347a/11, 347a/12, 347a/18, 
347a/24, 347b/1, 347b/2, 347b/3, 347b/4, 
347b/8, 347b/11, 369a/5, 382b/8, 390b/11, 
390b/12, 390b/16, 390b/17, 390b/18

boynuzcık, 347b/14
boynuzlu yılan, 356a/20, 464a/24
boynuzluca ot, 26b/8
boyuh, 48a/2
boyun, 6b/20, 12a/6, 16b/7, 31b/22, 60b/16, 

110b/19, 116a/10, 143b/13, 171a/15, 
186b/19, 190b/1, 191a/9, 193a/10, 
197a/15, 201b/4, 203b/24, 204b/16, 
205a/5, 208a/21, 241a/21, 241a/22, 
261a/20, 261a/21, 299b/2, 386a/11, 
448a/6, 470a/10, 490b/11, 506a/20

boyun buran, 239b/24
bozca aşı, 457a/24
bozga, 323b/21
bôzke, 147b/9
bôzô, 323b/22
bozu, 39a/22
bôzû, 441b/15
bozun, 39a/22, 39a/24, 144a/10, 144a/11, 

144a/18, 291b/5
böce, 252a/25, 253a/7, 59a/8
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böcek, 14b/19, 14b/21, 66b/2, 72b/19, 85b/11, 
85b/12, 85b/13, 119b/20, 119b/23, 120b/11, 
124a/4, 147a/19, 147a/24, 147a/25, 147b/4, 
163b/10, 164a/25, 164b/1, 173a/6, 188a/7, 
209a/15, 251b/18, 252a/13, 253a/10, 
273a/10, 290b/3, 314b/2, 339b/13, 341a/9, 
341b/16, 341b/17, 343a/15, 348a/17, 
407b/23, 446b/17, 461a/6, 473a/14, 
478b/24, 496b/10, 496b/24, 507a/2, 
507a/8, 510a/25

bögrek, 2b/19, 2b/25, 4a/12, 5b/21, 11a/16, 
11a/2, 12b/24, 13a/3, 14b/7, 15a/13, 
20b/14, 22a/19, 22b/9, 23a/4, 23a/13, 
23b/24, 24a/7, 24b/24, 25a/18, 25a/23, 
29b/14, 31a/15, 33b/21, 34b/16, 35b/24, 
37b/25, 38a/9, 44b/3, 46a/5, 48b/23, 
49a/2, 49b/24, 50b/7, 53a/3, 53b/11, 
54b/9, 54b/10, 55a/4, 55b/14, 56a/6, 
56b/19, 57a/11, 57b/6, 59a/17, 59b/13, 
66b/5, 68a/22, 68b/25, 70b/21, 70b/25, 
71b/12, 76a/4, 78b/17, 79a/9, 79a/12, 
79a/14, 81b/19, 82a/20, 82b/5, 84a/16, 
84b/1, 85b/18, 95b/22, 97a/3, 98a/23, 
99a/18, 99b/3, 99b/9, 100b/20, 100b/23, 
101a/11, 101a/23, 101a/5, 102b/2, 104b/19, 
106a/22, 107b/9, 108a/6, 108b/3, 109b/19, 
110a/17, 113b/21, 114a/24, 115a/7, 117a/19, 
121a/15, 121b/12, 122a/24, 123a/2, 123a/6, 
123a/12, 123b/16, 124a/11, 124b/25, 
126a/15, 130a/24, 130b/4, 132b/21, 
135b/16, 136a/8, 140b/9, 146b/22, 
147b/23, 152a/19, 154b/19, 154b/8, 
161b/4, 165b/11, 166a/10, 166a/22, 170b/1, 
175b/9, 176a/2, 176b/11, 176b/16, 182b/18, 
182b/25, 183a/20, 185b/19, 187a/12, 
187b/3, 187b/6, 187b/12, 188a/15, 
192b/13, 192b/3, 199b/1, 200b/20, 202b/2, 
203a/25, 203b/1, 206a/25, 206b/1, 
206b/18, 208a/18, 209b/7, 210b/8, 
210b/20, 211a/8, 211b/6, 212a/18, 213a/17, 
213b/25, 214a/3, 219b/15, 220a/8, 221b/20, 
223a/14, 224a/10, 227a/20, 229a/19, 
231b/14, 231b/15, 235a/21, 236b/25, 
243a/21, 243b/8, 244b/11, 249b/16, 
249b/19, 256a/22, 256a/24, 256b/18, 
257b/19, 259a/13, 261a/22, 264b/2, 
271a/9, 271b/21, 275a/1, 287b/4, 291a/3, 
291a/4, 291a/6, 294b/5, 297a/16, 305a/14, 
311a/18, 311a/19, 312b/25, 313a/12, 
315a/8, 315b/16, 316b/12, 316b/16, 
317b/18, 317b/23, 318a/10, 318b/5, 
318b/9, 321a/6, 324a/4, 324b/23, 325a/23, 
325a/24, 327a/10, 327b/17, 328a/9, 
329b/9, 331a/23, 331b/23, 334a/13, 
343b/8, 343b/21, 344a/9, 344a/12, 344b/3, 

344b/7, 344b/12, 344b/13, 344b/23, 
345a/11, 345b/3, 350a/14, 350a/15, 
351a/7, 351a/17, 352a/1, 359b/22, 361a/20, 
364a/11, 364b/5, 366b/15, 367a/23, 
370a/9, 371b/2, 372a/17, 377a/21, 377a/24, 
379a/10, 379a/23, 382b/9, 385b/21, 
388b/7, 389a/4, 392b/18, 393b/16, 395b/7, 
395b/19, 395b/21, 395b/24, 395b/25, 
396a/3, 396a/7, 396a/11, 396a/15, 
399a/21, 401b/5, 405a/2, 407b/4, 412b/17, 
413b/18, 415a/25, 416a/8, 417a/9, 418b/24, 
420a/8, 421b/3, 422b/22, 425a/11, 
435b/14, 436b/10, 445a/11, 445a/23, 
447a/21, 450b/13, 453b/16, 456a/9, 
458b/17, 458b/20, 459a/12, 459b/10, 
459b/12, 460b/10, 460b/18, 460b/21, 
461a/4, 462b/1, 462b/23, 465a/7, 465b/25, 
466b/25, 467b/14, 468b/13, 471b/4, 
472a/22, 472b/21, 473a/22, 474a/15, 
478a/11, 478a/17, 479a/12, 480b/20, 
483b/4, 484b/14, 487a/6, 487a/9, 489b/11, 
492b/12, 498b/3, 498b/4, 502a/10, 
506a/10, 507b/17, 507b/20, 508b/16, 
508b/19, 509a/3, 509a/9, 510a/22, 
510b/12, 515a/15

bögrek erigi, 227b/2
bögrülce, 37b/23, 37b/24, 38a/1, 80a/5, 

154a/22, 162a/9, 389b/22, 420b/15, 
420b/19, 420b/20, 420b/22, 420b/23, 
426a/22, 428b/12, 429b/6, 471b/15

bögür, 153a/7, 210b/18, 324a/23, 448b/7, 
468b/9

bögürdelen, 294a/10
bögürtgen, 77b/10
bögürtlen, 34a/15, 46b/24, 81a/20, 82b/10, 

156b/13, 217b/7, 233a/25, 280a/1, 294a/8, 
294a/14, 294a/17, 294b/10, 294b/13, 
294b/15, 294b/25, 302a/5, 309a/7, 
365b/12, 447b/2, 503b/15

bögürtlen dikeni, 23a/13, 457b/24, 458a/2
börek, 96a/11, 363b/19, 463b/9, 510b/19, 

59b/15, 59b/16, 59b/17
börkli üzüm, 295b/1
böy, 6a/15, 40a/4, 66a/9, 77b/2, 81b/17, 

88a/1, 90a/1, 98a/24, 98b/15, 117b/13, 
120a/17, 127b/17, 130a/19, 137a/7, 156a/2, 
166b/20, 177a/3, 178a/19, 178a/25, 
190b/12, 203b/17, 245a/21, 268b/19, 
300a/4, 314b/1, 314b/2, 314b/7, 372a/1, 
372a/19, 376a/18, 381a/24, 469b/3, 
488b/15, 490a/22

böy böcegi, 85b/10
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böy böcesi, 79a/20
böy örümcegi, 50b/20, 54a/6, 58b/9, 85b/12
bûbere kalkâsa, 339b/20
bubrâle, 47b/4
bûbûniyûn, 16b/3
bûcâbîş, 85a/7
bûdâbîş, 85a/7
budâk, 418a/3
bûdenc, 329a/18
bûdine, 329a/17
bûdîne, 485b/2
bûdine-i kûhî, 96b/19, 330a/2
bû-reng, 67b/4
bû-tîmâr, 160b/11, 160b/12, 238a/25, 

440b/19
bûfalô, 83b/19
bûfâlôz, 83b/19
bûfîr, 69b/18
bûfîsenûmî, 177b/3
bûftibiyûn, 400a/22
bug, 27b/10, 197a/19
bûgarez, 479a/7
bugday, 9a/1, 9a/2, 13b/19, 52b/23, 59a/11, 

70a/21, 72a/16, 72b/18, 81b/3, 82b/19, 
125b/1, 125b/4, 125b/5, 125b/9, 125b/10, 
125b/14, 125b/17, 125b/19, 127a/3, 
130b/14, 130b/19, 131a/2, 131a/3, 131a/5, 
131a/12, 136a/19, 146b/3, 146b/6, 146b/8, 
157b/21, 158a/24, 162b/8, 162b/15, 
162b/16, 163b/12, 169b/7, 169b/10, 
169b/11, 173a/23, 181a/4, 181a/5, 194a/1, 
194b/24, 213a/22, 225a/20, 226a/10, 
226a/15, 226a/16, 226a/19, 228a/19, 
236b/11, 236b/20, 245b/8, 245b/9, 
245b/10, 245b/16, 245b/19, 245b/22, 
254a/19, 268a/5, 268a/6, 277b/22, 
283b/11, 293a/24, 293b/1, 319a/14, 
328a/24, 329b/20, 330b/25, 362b/19, 
362b/23, 384b/24, 436b/17, 437a/2, 
437a/3, 437a/13, 449a/5, 451b/17, 451b/19, 
478a/19, 484b/7, 484b/9, 484b/22, 48a/18, 
507b/8, 507b/25, 508a/1, 508a/6

bugday kepegi, 481a/5, 481b/1
bugday sünbülesi, 129a/14
bugday-ı hindî, 82b/19
bûglosun, 67b/3
bûglûsûm, 416a/15

bûgûgâ, 240a/19
bûhâ, 67b/5, 67b/6, 71a/13, 71a/14, 468a/21
buhâr, 17b/23, 19b/17, 46a/7, 46a/8, 80b/20, 

103a/13, 104a/8, 111b/20, 112a/18, 128b/1, 
137a/18, 143a/15, 144b/19, 144b/24, 
164b/13, 172b/22, 172b/23, 174a/22, 
197a/19, 215a/10, 251b/10, 254a/24, 
260b/14, 262b/13, 279b/25, 299a/9, 
307b/7, 316b/15, 321a/5, 323b/4, 323b/8, 
328b/3, 370b/12, 378a/1, 386b/24, 391b/9, 
391b/11, 393a/10, 398a/13, 398a/25, 
432a/1, 432a/2, 432a/4, 432a/5, 433b/11, 
435a/3, 435b/8, 441b/10, 446a/21, 465b/4, 
494b/15, 509a/23

Buhârâ, 251b/14, 432b/6
bûhe, 69b/14
bûhînâʾ-i hinduvânâ, 62b/24
buhrâ, 479a/6
buhrân, 260b/17, 316b/25
buhrek, 89b/24, 198b/3
bûhtâme, 62a/20
buhu, 372a/4
buhur, 5a/25, 14b/5, 20b/12, 21b/6, 24b/21, 

25a/13, 26a/19, 26a/22, 26a/25, 42a/1, 
48a/10, 48a/11, 55a/2, 60b/11, 63b/12, 
66a/14, 68b/9, 76a/8, 76a/22, 88b/1, 
92b/20, 100a/18, 108b/14, 124b/14, 
132a/16, 179a/6, 179a/8, 179a/11, 
187b/20, 187b/22, 199b/3, 205a/8, 
205a/10, 205b/10, 210b/17, 213b/24, 
214b/2, 214a/17, 237b/3, 243a/18, 245b/16, 
264b/21, 267a/17, 278a/9, 289a/8, 
297b/15, 298b/20, 298b/25, 299a/9, 
299a/11, 299a/24, 300a/8, 300b/10, 
301a/3, 301a/18, 301a/19, 312b/22, 
313a/10, 314a/22, 320a/16, 329a/5, 
332b/21, 333a/13, 333a/14, 333a/17, 
333b/3, 334b/3, 344a/14, 344b/21, 
347a/15, 347b/7, 350b/23, 351a/3, 351a/4, 
351a/6, 352a/18, 354a/2, 354a/18, 356b/2, 
370a/20, 370a/21, 381b/2, 381b/4, 382a/11, 
390b/13, 402b/18, 402b/22, 402b/23, 
406b/2, 406b/21, 462b/16, 462b/22, 
463a/3, 470a/25, 470b/4, 470b/6, 470b/11, 
470b/18, 470b/20, 481a/12, 481b/6, 
481b/7, 487b/25, 490b/16, 493a/21, 
496b/14, 499b/6, 500a/11, 505b/23, 
507a/14, 507a/16, 507a/22, 515b/13

buhûr-ı meryem, 9b/6, 9b/9, 25a/1, 47b/12, 
47b/16, 47b/18, 48a/6, 48a/9, 131a/17, 
233b/23, 281b/14, 282a/20, 309b/12, 
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323b/15, 323b/16, 325b/5, 395a/1, 
402b/18, 514a/4, 233b/22

buhûr-ı meryem sıkındusı, 286b/21
buhûre, 66a/14
buhûrluk, 155a/9
buhûrü’l-berber, 48a/11
buhûrü’l-berârîd, 48a/11
buhûrü’l-ekrâd, 48a/9
buhûrü’r-ruhbân, 470b/2
bukalemun, 161a/12, 335a/16
bûkanâ, 147b/18
bûkî, 364a/16
bûkîsâ, 67a/25
bukkam, 61a/8
bûkrâfînôr, 75b/12
Bukrât, 23b/5, 43a/23, 44a/4, 65b/21, 

98b/12, 99b/18, 120a/2, 127a/24, 152a/21, 
159a/18, 170b/21, 202a/12, 211b/22, 
242b/25, 249a/21, 256a/23, 258a/8, 
284a/3, 287b/12, 288a/24, 290a/1, 
302a/16, 311b/6, 325b/18, 329a/22, 
330a/13, 334b/12, 337b/21, 362a/9, 
363b/3, 366b/14, 375b/3, 375b/23, 
377b/19, 390a/20, 391a/22, 392b/22, 
394a/21, 398a/13, 400b/2, 411a/23, 
429b/9, 429b/18, 434a/5, 447a/2, 450a/10, 
450a/16, 453a/8, 455b/13, 475a/17, 
480a/10, 481b/21, 494b/16, 500b/11, 
501a/7, 501a/11, 502a/10, 508b/24

bûksbârt, 413a/15
bûksînâ, 252a/3
bukûl-ı deştiyye, 62a/3
bukûlât, 171a/4
bukûlü’l-evcâʿ, 62a/9
bulak otı, 116a/12
bulama, 90b/21
bulamaç, 225b/10, 236b/22, 339a/16, 

440b/2, 440b/4
bûlbûs, 58b/5
bulbûsâ, 223b/21
bûlâmûniyûn, 69a/5
bulgar yagı, 32b/23
Bulgâr, 432b/17, 432b/21
bulgur, 72b/21, 457a/25, 457b/2, 477b/19
bûlhûşe, 221a/14
bûlîm şîtân, 245a/11

bûlmûbiyûn, 69a/5
bulpislena, 80a/23
bûlûfîsemun, 69a/15
bûlûgâlîn, 69a/3
bûlûgânâtun, 69a/11, 383a/2, 383a/3
bûlûryû, 135a/20
bûlûtarîhûn, 67b/7
bulûtâ, 62b/12
bûlvûs, 58b/4
bûm, 69a/20, 161b/25, 254b/18
bun, 66a/22
bunduk, 65b/11, 178a/17, 373a/20
bunduk hindûnâ, 178a/16
bunduk-ı hindî, 25b/8, 25b/9, 25b/13, 25b/16, 

31b/10, 65b/24, 330a/24, 330b/1
bundukî hinduvânâ, 65b/25
bûn-ı kahve, 371a/11
bûnen, 43b/25
bûnî, 121a/12
bunk, 66a/12, 155b/12
bûnyâ, 493a/12
bûnyûn, 68b/23
bûrak, 67a/3, 67a/13, 67a/18, 67b/11, 67b/22, 

109a/17, 161a/2, 238a/20, 307b/18, 
339a/20, 413b/22, 436a/11, 440b/24, 
485b/1

bûrak-ı ermenî, 67a/3, 436a/10, 485a/25
burâmbir, 294a/13
bûrâse, 76b/2
burç, 152b/13, 152b/22
burçak, 19a/13, 32a/6, 46b/21, 47a/23, 

481a/5, 491a/12, 78b/20, 79a/20, 89b/2, 
101b/11, 143b/15, 143b/22, 154a/21, 
154a/23, 156a/16, 180b/8, 311a/2, 320a/4, 
359a/3, 389a/21, 389a/24, 428b/12

bûre, 53b/12, 67a/3, 180a/4, 189b/16, 
413b/22, 465a/14, 465a/9, 492b/1

bûredü’z-zevânî, 140a/22
bûre-i dıraht-ı gareb, 465a/13
bûre-i ermenî, 392a/5, 485a/25
bûre-i hardal, 94b/4
bûre-i hindî, 76a/25
bûrîglûn, 81a/9
burînôniyâ, 311b/2
bûrîtaş, 67a/24
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burma sadef, 242b/9, 252b/16, 496b/2, 
496b/4

burmalu sadef, 119b/19
bûrnîs agûren, 131b/21
bûrnîsûn efrâytûn, 131b/25
Bursa, 244a/15, 244a/17, 441a/4
bûrsâ, 147b/9, 5a/3
bûruberâ, 76b/2
burun, 2a/8, 4b/6, 8a/6, 10a/8, 12a/5, 

19b/18, 28a/16, 33b/6, 34b/11, 37a/16, 
37b/18, 41b/1, 42b/11, 46b/3, 47b/23, 
48a/18, 49a/1, 50a/4, 56a/3, 56b/4, 60b/3, 
65b/11, 66a/4, 67a/13, 69a/24, 72a/21, 
73b/22, 84b/11, 84b/15, 87b/1, 87b/23, 
88a/14, 92a/7, 92a/13, 93a/12, 95a/4, 
95a/5, 97a/16, 100b/21, 101b/3, 103a/14, 
106b/13, 111b/7, 120b/5, 120b/6, 125a/1, 
126a/14, 132a/10, 134a/14, 134b/7, 141b/1, 
141b/2, 143b/12, 155b/11, 158a/7, 158b/19, 
161a/10, 164b/22, 165b/25, 173b/24, 
175a/4, 183a/19, 183a/20, 184b/5, 
184b/24, 185a/1, 185a/4, 185a/5, 189b/18, 
190a/2, 190a/15, 194b/2, 194b/5, 196a/23, 
197a/19, 202b/21, 202b/8, 205b/16, 
206b/13, 206b/15, 207a/7, 212b/9, 
212b/13, 212b/16, 212b/20, 212b/22, 
218b/13, 223a/22, 239a/12, 243a/7, 
243a/9, 243a/11, 243a/20, 243a/24, 243b/7, 
247b/6, 251a/14, 253b/20, 260b/16, 
269a/19, 276b/24, 280b/16, 282a/1, 
286b/15, 287b/10, 287b/20, 289a/19, 
289a/20, 289b/15, 291b/14, 293b/14, 
299a/3, 306a/16, 309b/4, 319b/10, 320a/9, 
320a/22, 320b/6, 322a/5, 322a/9, 324a/3, 
329b/25, 330b/13, 330b/14, 332b/22, 
334a/14, 337a/19, 337b/7, 339a/17, 
340b/13, 342b/16, 343b/10, 347a/25, 
351a/14, 351a/3, 360b/15, 361a/2, 361a/3, 
361a/9, 362b/14, 363a/17, 365b/9, 
366b/24, 367b/5, 370a/12, 370a/14, 
374b/1, 374b/2, 374b/3, 377a/8, 379b/16, 
388a/11, 388a/13, 388a/16, 390b/19, 
391b/12, 392a/15, 399b/20, 401b/6, 
401b/8, 405b/16, 406a/24, 406b/4, 
409b/19, 410a/17, 410a/18, 422b/22, 
422b/24, 424a/9, 440b/18, 451b/20, 
452b/16, 452b/17, 453a/25, 454b/9, 
457a/8, 469a/17, 476b/3, 483b/5, 483b/17, 
485a/23, 486a/13, 488a/20, 488a/21, 
489b/19, 495a/6, 495b/8, 495b/9, 503a/15, 
507a/19, 515a/20, 466b/17

burun kana-, 97b/22
burun kokuları, 207a/24

Burûsa, 2b/3, 29b/1, 432b/12
burûsa kestânesi, 299b/13
bûs, 68b/5
busâk, 50a/5
busâk-ı insân, 59a/2
busâku’l-kamer, 58b/25
busâkü’z-zeheb, 76a/25
bûser, 118b/11
bûsîn, 68b/11
bûsîr, 11b/11, 68b/10, 68b/11, 68b/15, 

227a/16, 326b/8, 429a/7, 429a/8, 464a/5
bûstûn, 427b/17
bûş-ı derbendi, 68b/1, 247b/21, 286a/13
bûşâd, 67b/1
but, 291a/13, 29b/18, 55a/13, 85b/21, 

429a/15, 42a/15, 486b/3, 499a/4
bût, 16b/14
bûtaryûn, 393b/13
bûtâniyye, 67b/1, 311b/1
bûtîm, 300a/14
bûtiyrû, 217b/14
butlânü’l-hıfz, 369a/2
butm, 60a/1, 60a/2, 98a/15, 98a/16, 98a/17, 

98a/21, 145b/9, 154b/25, 168b/4, 199b/15, 
255b/22, 258b/1, 264a/25, 292b/6, 
295a/3, 321a/13

butmâsâ, 98a/15
bûtna, 320b/15
bûtnim, 320b/14
bûtriyûn, 322b/17, 397a/22
bûttîr, 217b/13
bûttîrûs, 217b/13
bûy, 14a/11, 311a/3, 355b/1, 499b/16
buyan, 23b/16, 23b/20, 28b/19, 35b/8, 35b/9, 

49b/5, 224a/18, 224a/23, 224b/9, 263a/13, 
266b/14, 281a/9, 287a/22, 288b/4, 
294b/11, 301b/10, 301b/15, 305a/16, 
309b/21, 354b/3, 358a/22, 401b/7, 429a/1, 
437a/5, 514b/4

buyan agacı, 301a/2
buyan balı, 178a/12
buyan yapragı, 38a/14
bûy-mâderân, 372a/6
bûy-mâderân-ı kûçek, 372b/3
bûy-ı nâz, 499a/1
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bûyâyis, 68b/5
bûyî, 4b/11
bûylagûn, 29b/9
buz, 80b/16, 81a/1, 89b/3, 89b/5, 89b/8, 

89b/9, 89b/12, 89b/15, 89b/16, 89b/17, 
89b/18, 89b/19, 91a/13, 232a/5, 347b/22, 
434a/15

buzagı, 411a/16, 443b/8
buzagı baş, 175a/20
buzagı başı, 175a/16
buzagu37b/1, 37b/2, 107a/23, 140a/10, 

234b/25, 247b/6, 271a/17, 278b/18, 
309a/16, 377b/16, 412a/4, 412a/9, 
480a/24, 480b/4

buzagu burnı, 37b/19
buzagu otı, 271a/16
bûzdûzûk, 372a/10
buzâk, 184b/9, 418a/3
buzâkü’l-kamer, 107b/16, 181a/6
büze, 225b/10, 225b/8, 323b/21, 323b/22, 

323b/25, 324a/1, 324a/2, 324a/4, 324a/6, 
324a/9, 369b/24, 403a/23, 451b/16, 
451b/18, 451b/22, 453b/8, 477b/17, 
477b/19

bûzer zûzak, 48b/18
bûzîdân, 25b/13, 32b/5, 66b/12, 66b/13, 

66b/15, 66b/16, 66b/17, 70a/19, 139a/14, 
139a/16, 139a/25, 139b/1, 224a/13, 
239b/20, 278b/20, 338b/18, 455a/17

buzurk-dârû, 56b/13
bûzyâves, 252a/3
bühmâ, 70a/21
bühtân, 108a/18
bühûhe, 478b/18
bühûhü’s-savtazîku’n-nefes, 476b/8
bükâ, 62a/7
bükünek, 487b/10
bülbûs, 19a/14, 39b/22, 39b/23, 58b/3, 

58b/14, 64a/5, 120b/14, 250a/8, 358b/23
bülbûs soganı, 139b/7
bülbûsâ, 58b/3
bülbûsen, 15b/19
bülbül, 64a/6, 91a/7, 91a/8, 295a/17, 295a/18, 

394b/22, 394b/23, 486b/17, 508a/12
büll, 62b/23, 62b/24, 62b/25, 63a/2, 63a/3, 

339b/1

büls, 279a/2
bülsün, 63b/14, 279a/3
büncek, 393b/25
bürâde, 112b/19, 112b/20, 112b/21, 112b/22, 

112b/23, 113a/3, 194a/16, 333a/9
bürâde-i şâh-ı gâv, 347a/24
bürâdetü’l-hadîd, 131b/8, 131b/9
bürgûs 48b/7, 363a/3
bürr, 48a/18, 125b/3
bürûde, 399a/22
bürudet, 4b/13, 8a/18, 8a/19, 17a/12, 20b/24, 

21b/5, 23b/20, 30a/21, 31a/14, 39b/20, 
41a/5, 49a/23, 50b/4, 54a/12, 54a/22, 
56a/2, 70b/13, 73b/10, 74a/17, 74b/12, 
75b/17, 78b/15, 80a/17, 81a/21, 89a/20, 
103a/1, 104a/12, 104a/19, 117a/16, 119a/6, 
125a/10, 130a/14, 133b/11, 143a/2, 
143a/3, 145a/7, 145a/8, 149a/12, 163b/19, 
168a/18, 177a/21, 179b/18, 207b/15, 
212a/12, 220a/4, 221a/3, 228b/12, 236a/7, 
241b/16, 241b/17, 249a/4, 260a/18, 266b/1, 
268b/24, 279a/9, 279b/18, 279b/20, 
287a/15, 297a/15, 303b/19, 304a/14, 
313a/25, 323a/2, 323b/7, 331a/12, 331a/15, 
332a/24, 343a/12, 343b/7, 357a/6, 351a/10, 
361b/17, 371a/25, 373b/8, 373b/9, 379a/5, 
382a/4, 390a/3, 391a/3, 391a/22, 391a/24, 
391b/1, 391b/2, 392a/20, 393b/18, 396a/8, 
407a/13, 407a/14, 414b/6, 416a/19, 
416a/20, 421a/1, 421a/17, 421a/18, 423b/1, 
430a/24, 430b/11, 430b/17, 433a/22, 
434a/6, 448a/22, 456b/18, 476a/20, 
477a/1, 477a/2, 493b/20, 494b/5, 494b/6, 
495a/3, 498b/16, 499a/23, 499a/24, 
503a/3, 504a/5, 504a/9, 504b/18, 
505a/25, 507b/10, 508b/16, 510a/12

bürûdet-i şedide, 192b/6
bürûdetlet-, 368b/2
bürûdetlü, 343b/6
büryân, 14a/22, 14b/15, 14b/16, 39a/18, 

45b/19, 59b/23, 70b/15, 72a/22, 74b/14, 
81b/13122a/16, 123b/16, 151b/9, 179a/11, 
208b/13, 226a/16, 253a/9, 312a/9, 
340a/21, 352b/14, 364a/10, 411b/15, 
412a/24, 414b/12, 458a/4, 478b/14

büsr, 56b/20, 63b/20, 75a/24, 272a/2
büssed, 4b/24, 24a/12, 57a/15, 57b/3, 

107b/10, 109a/16, 348a/16, 423b/15, 
445a/3

büstec, 56b/23, 401b/25
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büsûr, 62b/4, 155a/25, 167a/18, 254a/9, 
261a/1, 287a/8, 292a/3, 350a/21, 353a/22, 
411b/14, 449a/11, 450b/11, 499b/5, 
500b/13, 505a/5

büşbüş, 58a/9
büyük kılır, 2b/22
büz, 440a/22
büzâk, 50a/5
büzil, 29b/19
büzûr, 50a/5, 508b/11
büzürg, 232b/11

C

cabakü’t-timsâc, 103b/5
caʿde, 11a/18, 27b/20, 70a/9, 88a/15, 88a/18, 

88a/21, 88b/3, 96b/23, 330a/2, 331a/1, 
404b/10, 422b/14, 453b/18, 455b/3

caʿde-i lûf, 506b/14
caʿdetü’l-kınâ, 49a/18, 88b/10, 88b/11
caʿfer-âbâd, 472a/9
caʿferiyye, 271a/16
caʿfîl, 88b/9, 118a/11, 129b/25, 506b/13
cass, 88a/11
cavşîr pusı, 83a/5
câdî, 82b/11, 190b/17
câdûb-ser, 17a/2
câfhavâb yeker, 268a/22
câg, 503b/7
câhûsî, 83a/6
câksô, 83b/16
câkşîrlü gögercin, 515b/16
Câlînûs, 2b/6, 5a/13, 10b/12, 11b/21, 11b/24, 

13a/4, 15b/21, 16b/2, 16b/3, 16b/12, 21b/4, 
26b/10, 29a/12, 29b/25, 31a/13, 32b/18, 
39b/24, 40b/1, 41b/16, 42b/7, 43b/15, 
53b/4, 58b/6, 65b/23, 66b/20, 69a/4, 
69a/17, 71b/22, 73a/2, 79a/17, 80a/2, 
81a/11, 95a/8, 97a/4, 99a/4, 99a/24, 
104b/4, 104b/17, 104b/25, 105b/20, 
107a/12, 107b/22, 108a/6, 113b/20, 
114b/22, 115b/9, 115b/22, 121a/13, 
124a/9, 129a/16, 129a/13, 138a/20, 
139b/19, 151a/22, 151b/14, 154b/10, 
154b/13, 156a/17, 160a/11, 161a/21, 
162a/4, 163b/2, 168a/1, 170b/12, 171b/12, 
171b/21, 171b/24, 175b/22, 177a/20, 
180b/4, 185a/20, 188b/9, 191a/18, 

191a/22, 192b/13, 194a/8, 196a/10, 
198a/2, 201b/20, 209a/16, 210a/14, 
217a/23, 220a/19, 221b/6, 221b/21, 224b/2, 
227b/15, 228a/7, 228b/14, 235a/23, 
239b/15, 241b/16, 243a/6, 245a/25, 
246b/9, 252b/11, 253a/16, 256a/7, 
256a/16, 258a/21, 258a/7, 259a/5, 259a/7, 
273a/2, 274a/10, 275b/16, 288a/10, 
289a/14, 289a/15, 290b/6, 292b/3, 
294b/24, 296b/18, 296b/19, 304a/23, 
305a/22, 305b/16, 307a/24, 307b/20, 
310a/2, 315a/22, 316a/1, 319a/5, 321a/17, 
325a/9, 326b/14, 326b/21, 327a/13, 
327b/13, 331b/17, 331b/24, 331b/25, 
333b/9, 335a/17, 335a/24, 336a/14, 
336b/12, 339b/25, 341b/11, 342b/2, 
343b/10, 346a/15, 347a/9, 348a/21, 
350a/6, 352a/13, 358b/25, 360b/17, 
361b/17, 362b/20, 364a/22, 372a/14, 
373a/2, 376a/4, 385b/6, 385b/15, 388b/2, 
388b/8, 389b/17, 391a/22, 391a/25, 
397b/5, 398b/13, 401b/1, 405b/12, 
406a/12, 407a/13, 415a/21, 416b/5, 
418a/13, 418b/20, 418b/22, 419a/18, 
420a/5, 420a/22, 421a/6, 421b/23, 
423a/14, 427a/17, 438b/23, 448a/2, 
448a/22, 448b/11, 450a/1, 450a/16, 
450a/23, 451a/13, 456a/12, 456a/18, 
456b/17, 457a/4, 459b/19, 463a/7, 
465a/24, 467b/25, 468a/25, 469b/17, 
472b/4, 473b/20, 474a/11, 477a/6, 478b/18, 
480a/9, 484a/2, 484b/13, 486a/10, 487a/7, 
488a/11, 492a/8, 496a/2, 496b/11, 499b/1, 
500b/22, 500b/9, 501a/13, 502a/20, 
508b/10

câme, 44b/9
câme-i siyeh, 44b/9
Câmiʿ, 2a/23, 13b/4, 21a/13, 22b/13, 23b/2, 

25b/12, 25b/14, 27b/3, 27b/4, 29b/17, 
47b/7, 61b/13, 66b/13, 66b/14, 73a/25, 
89b/20, 110b/20, 148a/4, 177b/18, 177b/22, 
182b/12, 199b/13, 200a/13, 209b/12, 
211a/19, 222a/5, 222a/6, 226b/16, 230a/7, 
230a/10, 234a/10, 234a/24, 242a/23, 
246b/24, 263a/1, 266a/12, 295a/17, 
316a/10, 321b/12, 336b/4, 339a/23, 
355b/17, 379b/5, 382b/20, 438a/8, 
439b/10, 471a/6, 482b/12

câminîs, 399a/3
câmise, 44b/10, 44b/9, 83b/11, 314a/1
câmiʿü’l-lahm, 83b/15
câmlegayûn, 263a/24
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câmûs, 37b/1, 83b/18, 83b/20, 83b/21, 
83b/23, 83b/25, 84a/3, 84a/4, 276b/2, 
308a/17

cân erigi, 227b/1
cân evi, 448b/7
cân kurtaran, 102b/17
cân otı, 445a/4
cârgûn, 83b/11
cârhût, 367a/9
cârî, 323a/18
cârûs, 82b/12, 82b/13, 422a/24
cârü’n-nehr, 83b/7, 83b/9, 91a/7, 213a/4
câsûs, 83b/10
câvcâv, 284b/16
câv-zehrec, 83a/4, 106b/7
câvers, 82b/14, 82b/21, 82b/22, 154b/5, 

206b/9, 404b/12, 423a/18, 478a/18
câvers-i beyâz, 154b/2
câvers-i dîger, 154b/2
câvers-i hindî, 82b/20, 173a/21
câversî, 229a/25, 229b/1
câvî, 226b/13
câvşîr, 25a/7, 83a/5, 83a/8, 92b/17, 185b/1, 

211b/13, 211b/14, 314a/5, 314a/6, 338b/19, 
400a/24, 400b/8, 409b/12

câvşîr magşuş 83a/12
cebel, 39a/9
cebel-i hindî, 73a/6, 84b/17, 89a/24, 217b/2, 

495a/23
cebel-i kamer, 432a/20
cebel-i karâcîl, 85b/7
cebel-i sabr, 336b/15
cebel-i şelîser, 108b/10
cebelî kerefs, 385a/25
cebelü’l-lukam, 91a/18, 91a/22, 91a/23
cebelü’l-mesâkîn, 409b/24
cebelü’t-tayr, 69b/19
cebheleng, 495a/23
cebl-i hindî, 53b/22, 53b/25
ceblâheng, 84b/17, 217b/2, 495b/1
ceblehenc, 84b/17, 84b/19, 94a/24
cebleheng, 53b/24, 85a/2, 495a/23, 495b/1, 

138a/20
cebleheng-i siyâh, 495a/24

cebrâheng, 84b/18
cebre, 84a/7
cebyasâ, 226b/23
cedâl, 63b/21
cedvâr, 36b/20, 36b/21, 46b/20, 67b/5, 

67b/6, 67b/7, 71a/15, 71a/16, 71a/24, 
71a/25, 71b/1, 71b/8, 71b/9, 85a/5, 85a/9, 
85a/13, 85a/16, 85a/17, 85a/18, 85a/21, 
85a/23, 85a/25, 85b/4, 85b/5, 85b/8, 
85b/9, 85b/12, 85b/14, 85b/15, 85b/23, 
86a/2, 86a/5, 86a/6, 86a/14, 86a/15, 
119a/25, 155b/21, 174a/16, 233a/9, 
272b/11, 440a/4, 458b/7, 458b/9

cedvâr-ı hıtâyî, 313b/19
cedvâr-ı hindî, 85a/5, 188a/19, 460a/25
cedvârî, 155b/18
cedvercâs, 479b/7
ceft-i bellût, 62a/14, 62b/2
ceftü’l-bellût, 88b/13, 89a/15
ceh, 236b/16
cehennem deresi taşı, 108b/5, 306a/22
cehî, 284b/17
cehîliyûs, 378b/23
cehûd baklası, 72a/23
celb, 348b/16, 416b/7, 479a/16
celbe, 399a/7
celbeheng, 89a/23, 53b/24
celbûb, 88b/25
celencûne, 90a/6
celgûze, 89b/21, 89b/25, 90a/2, 90a/3, 90a/4, 

99a/21, 99a/22
celgûze-i hindî, 89b/22
celhem, 90b/14
celîd, 80b/15, 80b/16, 89b/3, 89b/4, 89b/5
celîdmâ, 426b/7
celîf, 90a/9
celîlûtun, 310b/16
celîlü’l-kader, 418b/22
cellâʾ, 478b/21
celmâsâ, 90a/7
celsômînô, 276b/18, 511b/10
celsômînô câldû, 512a/12
celû sekatâ, 260a/4
cem üzümi, 8b/13, 23b/12, 23b/14
cemʿ-i mafsal, 305a/15
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cemâhû süleymân, 91a/16, 184a/9
cemâlâ, 91b/19
cemed, 89b/3, 89b/4, 89b/15, 91a/13
cemed-i sînî, 91a/14
cemel, 91b/19
cemelü’l-bahr, 91a/9
cemelü’l-hımâ, 91a/13
cemelü’l-mâʾ, 127a/12
cemest, 461a/21, 91a/18
cemhûrî, 91a/10, 91a/11
cemîce, 321a/24
cemîʿ-i emrâz-ı bâride, 387b/4
cemisferem, 91a/14, 92a/15, 184a/9
cemişrem, 446b/8
cemr, 194a/1
cencelîn, 228a/10
cencîdiyûn, 93a/13
cencîdyûne, 228a/8
cencûvâvûn, 228a/8
cenâh, 24a/18, 93a/23, 93b/1, 176b/21
cenâhü’l-bîş, 93a/22
cenâhü’n-nesr, 93a/24
cenâr, 93a/24
cengâr, 194a/20
cenin, 257b/25, 333a/5, 401b/1, 438b/13, 

447a/8, 65b/23, 72b/9, 96b/24
cennâ, 93b/4
cennet bugdayı, 333b/24
centıyânâ, 92a/17
centûriye, 93a/16
cerb, 101a/4, 427a/2, 504a/16
cerbûb, 87b/8
cerbûz, 61b/19, 87b/8, 515a/1
cercer, 432b/10
cercî, 80a/23
cerd, 311b/22
cerdâbâdîbles, 209a/24
cerdân, 312a/3
cer-i aʿzam, 368a/24
cerâ, 87b/7
cerâd, 87a/3, 116a/18, 310a/8
cerâdü’l-bahr, 13b/3, 13b/9, 87a/15
cerâfe, 218b/4

cerâhat, 6a/7, 8a/1, 8a/2, 8b/20, 12b/23, 
15b/23, 16a/18, 16a/19, 17b/14, 27b/6, 
28a/9, 32b/21, 33b/17, 33b/24, 34b/10, 
40a/6, 40a/15, 64a/3, 65b/10, 69a/18, 
82b/4, 83b/8, 91b/11, 92b/6, 107a/8, 
110b/6, 120b/5, 121a/22, 160a/2, 160b/20, 
166a/4, 180b/19, 181b/14, 186a/14, 
189b/13, 191a/10, 191b/22, 194a/22, 
194b/18, 196a/7, 196b/11, 214b/1, 217b/24, 
222b/6, 222b/8, 225a/15, 234b/11, 237b/2, 
237b/5, 241a/1, 248a/10, 248a/24, 248a/5, 
258b/17, 261a/17, 264a/23, 274a/4, 276a/7, 
285b/16, 294a/23, 322b/9, 362b/14, 
365a/7, 389a/14, 415a/23, 417a/23, 
424a/8, 439b/18, 452b/11, 452b/15, 
452b/24, 453a/2, 482b/21, 482b/22, 
490b/25, 491b/4, 515a/18, 515b/22

cerâhat-ı ʿazîme, 413b/8
cerâhât, 229a/3, 258b/15, 314b/22, 341a/15, 

341a/21, 425b/20, 461b/4
cerâsiyâ, 87a/23, 345a/12
cereb, 23b/24, 82a/14, 84a/5, 87a/12, 93b/10, 

101b/10, 102a/5, 130b/19, 131a/1, 131b/23, 
143a/11, 170b/16, 228a/15, 228b/7, 
240b/25, 247b/24, 248a/13, 248b/1, 
248b/2, 250a/21, 288a/22, 307b/21, 
321a/16, 330b/9, 331a/1, 344a/14, 348a/3, 
361b/18, 362b/2, 366a/11, 366a/17, 
378b/12, 383b/13, 384a/23, 386a/2, 
394a/9, 399b/21, 411b/24, 422a/5, 
426b/18, 435a/23, 436b/10, 437a/19, 
440a/18, 441a/10, 453b/6, 465a/2, 
465a/5, 471a/18, 478a/6, 483a/14, 486b/1, 
488b/12, 488b/18, 514b/9

cereb-i balgamiye, 234b/11
cereb-i mütekarrih, 451a/8, 491b/22
cerlîn, 226b/10
cermâde, 493a/12
cermândre, 398b/5
cernûb, 87a/2
cerrâh, 318b/13
cersefşâ, 92a/17
cersten, 236b/15
cervâsek, 253a/9
cerz, 253a/11
cesed, 198b/17
cesmî, 88a/8
cesne, 62a/16
cev, 236b/14, 393a/25
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cevder, 276b/13
cev-âb, 73b/15, 135b/15, 393b/1, 436b/12, 

451b/3
cev-âb-ı müskir, 236a/6
cev-i berehne, 213a/18
cev-i câlî, 150b/15
cev-i câlû, 150b/15, 150b/17
cev-i dü-behlû, 245b/6
cev-i terş, 213a/19
cevâ artekâ, 399a/4
cevâb, 396b/23, 426b/13
cevâriş, 32b/2, 44a/19, 62b/23, 75a/1, 95a/21, 

95a/23, 95a/25, 95b/1, 95b/3, 95b/4, 
95b/6, 95b/10, 95b/15, 95b/17, 95b/18, 
95b/19, 95b/21, 95b/22, 95b/24, 95b/25, 
96a/1, 96a/2, 96a/6, 149a/1, 241a/14, 
272a/12, 319a/17, 322a/8, 325b/5, 338a/7, 
377b/17, 457b/15, 479a/23

cevâriş-i besbâse, 95b/2
cevâriş-i câlînûs, 96a/7
cevâriş-i habbetü’l-hazrâ, 95b/4
cevâriş-i hubsü’l-hadîd, 95b/3
cevâriş-i iskânkûr, 95b/22
cevâriş-i kemmûnî, 379a/18
cevâriş-i mastakî, 95b/10
cevâriş-i rûmî, 95a/17
cevâriş-i sefercel-i mümessek, 95b/19
cevâriş-i sefercelü’l-müshil, 95b/18
cevâriş-i süsen, 95a/24
cevâriş-i şehr-i yârân, 96a/4
cevâriş-i tâlîsfer, 95b/1
cevârişât-ı müshil, 390a/25
cevârişât-ı müshile-i şehr-i yârân, 124a/15
cevârişü’l-ʿanber, 95b/25
cevârişü’l-belâdur, 95b/16
cevârişü’l-cevzî, 95a/23
cevârişü’l-felâfil, 95a/18
cevârişü’l-harnûb, 96a/7
cevârişü’l-kâfûrî, 96a/2
cevârişü’l-makliyâsâ, 95b/23
cevârişü’l-misk, 95b/21
cevârişü’l-müferrih, 95b/11
cevârişü’l-mülûk, 95b/7
cevârişü’l-müsemmen, 96a/6

cevârişü’l-mütevekkil, 95a/20
cevârişü’l-ʿûd, 95b/13
cevârişü’l-ütrüc, 95b/5
cevârişü’n-bendâzîkûn, 95a/17
cevârişü’s-saʿter, 95b/15
cevârişü’s-sîsâm, 96a/3
cevârişü’s-summâk, 95b/17
cevârişü’s-sükker, 95b/14
cevârişü’t-temr, 95a/21
cevârişü’t-tüffâh, 95b/24
cevârü’l-encüdân, 96a/1
cevâşîr, 83a/6
cevf-i hayvânâtü’l-bahriyye, 95a/16
cevher, 96b/6, 103b/19, 146a/8, 192b/20, 

243a/1, 275b/16, 298a/25, 298b/1, 
396a/15, 404a/10, 405b/8, 407b/1, 415a/6, 
415b/8, 455a/4, 473a/4, 480b/15, 480b/16, 
499a/23, 499a/25, 505b/23

cevher-i arziyye, 456b/18
cevher-i fâʿil, 476a/4
cevher-i kerîm, 476a/17, 476a/18
cevher-i latîf, 391b/1
cevher-i mâʾî, 426a/10, 456b/17
cevher-i mürekkebi, 414b/7
cevher-i tahlile, 486b/8
Cevher-nâme, 110b/17
cevherî maʿcûn, 322a/20, 341a/25, 423b/6, 

462b/9
cevherü’t-tâfiyye, 143a/2
cevz, 5a/12, 5b/4, 21b/1, 26b/4, 126b/3, 

31a/4, 36b/17, 38b/14, 48a/18, 51b/16, 
58a/3, 62b/21, 63b/11, 65b/24, 79a/13, 
83b/4, 84a/17, 84b/4, 92a/20, 93b/15, 
93b/20, 93b/21, 93b/22, 94a/12, 94a/13, 
94a/4, 94a/6, 94a/7, 94a/8, 94b/19, 
96a/14, 97b/24, 98b/5, 136b/14, 136b/15, 
144a/23, 153a/12, 164a/18, 168a/24, 
176a/13, 199a/20, 199b/13, 202b/3, 
205b/10, 205b/21, 227a/24, 239a/24, 
247b/3, 258b/12, 258b/13, 288b/11, 
299b/3, 299b/4, 308b/13, 309a/19, 
311a/15, 312b/13, 320b/15, 320b/25, 
330a/23, 352a/19, 352a/22, 352a/24, 
352b/1, 364a/18, 369b/6, 377a/1, 393b/16, 
417a/10, 417b/24, 459b/2, 472a/13, 
472a/18, 472b/21, 485b/11

cevz-cendüm, 93b/12, 132a/22,403b/10
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cevz-i bevvâ, 6a/22, 31b/11, 47a/25, 57b/16, 
58a/2, 58a/3, 94a/13, 95a/23, 120b/2, 
158a/11, 210b/11, 256b/7, 289b/23, 
334a/3, 334a/5, 342b/21, 373b/20, 
468b/20

cevz-i erkam, 96b/4
cevz-i ermânîyûs, 93b/7
cevz-i hindî, 43b/23, 47b/2, 93b/9, 94a/12, 

99b/4, 235b/25, 330b/16, 344a/13, 
440b/1, 472a/3, 472a/3, 472b/3, 472b/8, 
472b/9, 478a/15

cevz-i hoş-bû, 94a/14
cevz-i isferem, 95a/14
cevz-i mâsâ, 94b/5
cevz-i mâsil, 61a/8, 94b/4, 94b/6, 94b/13, 

152b/10, 156b/24, 383a/4, 419b/8, 451b/12
cevz-i mâsim, 94b/5
cevz-i mehâʾil, 94b/5
cevz-i mukâtil, 94b/5
cevz-i rûmî, 31a/4, 63b/5
cevz-i serv, 308a/15
cevzâb-ı ahbîsü’l-levz, 96a/22
cevzâbü’l-bıttîh, 96a/11
cevzâbü’l-haşhâş, 96a/18
cevzâbü’l-hubz, 96a/15, 466b/3
cevzâbü’l-katâyıf, 96a/13
cevzâbü’l-mevz, 96a/9
cevzâbü’t-temr, 96a/24
cevzân, 395a/11
cevzer, 96b/2
cevzereb, 94b/5
cevzü’l-edâmel, 246a/25
cevzü’l-enhâr, 93b/10, 373a/19
cevzü’l-hams, 94b/20, 94b/21
cevzü’l-hindî, 93b/8
cevzü’l-kayʾ, 94a/23, 94b/8, 94b/23, 135a/14, 

181a/24, 401a/10, 401a/15, 419b/9, 
401b/19

cevzü’l-kevsel, 94b/23
cevzü’l-merc, 94b/23, 100b/11, 374b/25
cevzü’l-übhül, 5a/10, 81a/7, 94a/22
cevzü’r-rette, 25b/9, 65b/25
cevzü’s-serv, 94b/24, 205b/22, 501b/10
cevzü’ş-şevk, 94b/18
cevzü’t-tîb, 94a/13

Ceyhûn, 431b/2
ceyran, 412a/16
ceyş-i süleymân, 507a/11
ceyûş, 96b/15
cezʿ, 88a/4
cezb, 86b/3
Cezâyir, 32b/14, 159a/9, 260a/8
cezer, 21a/11, 36a/5, 87b/9, 250a/3, 495a/20
cezer-i aklîtî, 87b/20
cezer-i berrî, 87b/19, 239b/7, 263b/15, 

493a/10
cezer-i mürebbâ, 88a/3
cezîretü’z-zûzâ, 297b/25
cezmâzec, 81a/8, 81a/9, 87b/21, 100b/10, 

279b/23, 392a/18, 392a/19
cezzâb, 277a/21, 286b/15, 287a/2, 312a/5, 

312a/8, 333a/21, 367a/12, 381a/21, 
505b/23, 505b/25, 512a/22

cılkava, 238a/4
cındıyâne, 92a/16
cıngıyâne, 92a/16
cınnâʾü’l-ahmer, 357b/8
cıntıyânâ, 92a/15
cıntıyâne, 92a/21
cıntîsü’l-melik, 92a/16, 92a/21
cırcîr, 43b/24, 54b/11, 61a/22, 62a/7, 86b/4, 

86b/7, 86b/8, 86b/9, 86b/11, 86b/14, 
86b/15, 87a/1, 115a/16, 128b/4, 139a/25, 
139b/2, 210a/14, 247a/13, 264b/25, 
309a/22, 330b/23, 330b/24, 396b/13

cırcîr teresi, 489a/19
cırcîr-i berrî, 41a/19, 86b/16
cırcîr-i mâʾ, 86b/24
cırcîr-i mısrî, 87a/2
cırcîrü’l-berrî, 493a/9
cırcîrü’l-mâ, 227a/18
cırcîrü’l-mâʾ, 183a/1, 344b/1, 385a/24, 

493a/9
cırt atan, 169a/16, 338a/17
cırt atan düvelegi sıkındusı, 287b/14
cibâl-i ermeniyye, 404b/19
cibârissyâ, 205b/5
cîber, 207a/14
cibre, 80a/10, 80a/13
cibs, 84b/8, 88a/12
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cibsîn, 84b/6, 84b/7, 88a/12
cibsô, 84b/8
cibsûm, 84b/8
cibsü’l-ferâʾyin, 84b/9
cidâl, 506a/23
cîdâr, 96b/11
cîdî, 260a/5
ciger, 2a/20, 4a/9, 5b/3, 6a/25, 6b/24, 

7a/8, 8a/11, 8b/3, 11a/3, 11a/6, 11a/11, 
20b/3, 20b/13, 20b/16, 21b/9, 23b/24, 
24a/7, 25a/9, 25a/18, 26a/12, 26a/20, 
27a/3, 27a/6, 27b/14, 27b/17, 27a/25, 
29a/5, 29b/14, 31a/15, 31b/7, 33b/8, 
33b/14, 33b/22, 34a/9, 34a/10, 34b/6, 
34b/16, 34b/24, 35a/1, 35a/2, 35a/8, 
35a/24, 35b/2, 41a/3, 44b/18, 100a/23, 
45b/12, 46a/7, 47b/24, 49b/22, 49b/23, 
50a/2, 50b/8, 51b/1, 52a/7, 52b/2, 52b/4, 
53a/3, 54a/12, 54a/23, 54b/21, 55b/3, 
55b/14, 57b/14, 59b/8, 61a/19, 63a/4, 
64a/1, 64b/18, 65b/4, 66a/17, 67a/3, 
68a/3, 69b/7, 70b/7, 72a/9, 72b/10, 
74a/10, 74a/12, 75b/22, 76a/7, 79a/13, 
79a/9, 80a/12, 80b/1, 81a/11, 81a/25, 
82a/20, 82a/23, 86a/7, 87a/24, 87b/15, 
87b/19, 89a/18, 90b/13, 91b/21, 92a/10, 
92a/12, 92a/23, 92b/1, 94a/18, 95a/10, 
95a/18, 95b/1, 95b/11, 96a/5, 96b/1, 
97a/2, 98a/24, 99b/22, 100a/24, 101b/11, 
101b/23, 102a/22, 102a/7, 103a/7, 104a/12, 
116b/18, 117b/5, 118b/14, 118b/6, 119b/15, 
120b/1, 121a/23, 121b/12, 123b/8, 123b/9, 
123b/14, 123b/15, 124a/2, 125a/19, 
127b/13, 127b/16, 129a/17, 131b/12, 
134b/1, 138a/10, 138b/2, 142b/15, 147b/6, 
147b/10, 148a/6, 149a/17, 150a/18, 
150b/6, 151a/24, 151b/9, 151b/15, 152a/1, 
152a/16, 153b/3, 156a/9, 160a/8, 165a/25, 
166b/22, 167a/16, 169b/23, 173b/9, 
173b/23, 174b/18, 174b/19, 175b/23, 
175b/24, 175b/9, 176a/5, 176a/9, 176b/3, 
179a/11, 181b/20, 182b/24, 183b/10, 
183b/18, 183b/22, 183b/23, 183b/24, 
183b/25, 185a/21, 189b/4, 190a/14, 
190a/17, 190b/24, 191b/1, 192b/15, 
193a/21, 193a/23, 194a/25, 195b/3, 
195b/20, 196b/3, 199a/25, 200a/18, 
200b/24, 201b/15, 207a/24, 209a/6, 
210b/20, 211a/8, 211b/8, 211b/22, 212a/16, 
213b/21, 216b/5, 221b/12, 221b/17, 
221b/19, 223a/17, 224b/2, 225b/8, 228a/17, 
229a/13, 229a/19, 22a/19, 231a/4, 235b/17, 
238a/20, 239b/14, 242a/3, 243b/9, 

249b/17, 251a/13, 251a/4, 251a/16, 253a/4, 
253b/11, 253b/15, 253b/19, 254a/21, 
255a/23, 257a/23, 257a/24, 257b/13, 
258a/22, 259a/13, 259a/24, 259b/15, 
260a/20, 261a/22, 263b/12, 265b/19, 
265b/20, 265b/22, 270a/11, 271a/20, 
273a/20, 280a/16, 280b/10, 280b/17, 
283a/16, 284a/8, 285b/19, 286a/18, 
286b/6, 288a/10, 288a/24, 288a/25, 
295b/11, 296a/24, 301a/9, 301a/17, 
304a/17, 304a/23, 304b/1, 304b/22, 
305b/17, 306a/5, 307b/2, 307b/22, 
308b/22, 309a/2, 313b/11, 313b/15, 
313b/8, 313b/5, 316a/1, 316a/18, 317a/24, 
320b/22, 321a/6, 321a/10, 323b/11, 
324a/21, 324a/23, 324b/7, 324b/23, 325a/1, 
325a/21, 327a/24, 328a/9, 330a/16, 
330a/17, 331a/20, 331b/19, 334a/9, 
334a/10, 334a/25, 334b/18, 334b/21, 
336b/13, 337a/18, 339a/21, 340b/23, 
341b/2, 342a/19, 342a/22, 345a/1, 345a/8, 
347b/22, 348a/5, 349a/10, 349a/11, 
349b/7, 349b/16, 349b/18, 349b/2, 
350a/19, 352a/7, 352b/7, 354a/19, 354b/2, 
354a/22, 355a/20, 357a/13, 359b/18, 
363a/13, 364b/4, 364b/10, 366b/13, 
367b/9, 373a/5, 373b/19, 374b/8, 375a/7, 
375b/21, 377a/11, 377b/4, 377b/6, 377b/7, 
377b/10, 377b/11, 377b/12, 377b/13, 
377b/14, 377b/15, 377b/16, 377b/18, 
377b/20, 377b/21, 377b/22, 377b/24, 
378a/04, 378a/1, 378a/2, 379a/10, 385b/8, 
382b/13, 385b/21, 386a/22, 386a/5, 
386b/2, 386b/21, 387a/5, 389b/2, 392b/6, 
394b/18, 395b/4, 395b/5, 395b/21, 
396b/25, 399a/12, 399a/21, 400b/8, 
404a/22, 405b/16, 405b/21, 407b/13, 
408a/15, 409a/16, 410a/8, 413a/10, 
413b/11, 415a/22, 416a/9, 420a/1, 420a/2, 
420a/5, 421b/5, 422a/4, 423a/9, 425a/5, 
426b/25, 427a/18, 427a/19, 427b/3, 
427b/6, 433b/2, 434a/12, 434b/10, 435a/4, 
435a/17, 435b/22, 436b/24, 437a/21, 
438b/10, 438b/7, 439a/22, 439b/12, 
442a/7, 446a/16, 446a/25, 446b/13, 
449a/16, 449a/22, 450a/6, 450b/4, 
452a/4, 456b/14, 457a/5, 457a/6, 457a/12, 
458b/25, 459a/5, 459a/7, 459b/8, 459a/11, 
459a/14, 459a/16, 459a/22, 45b/10, 
460b/12, 460b/19, 461b/10, 461b/13, 
463a/15, 465b/20, 466a/16, 466b/20, 
468a/2, 468a/7, 468b/3, 468b/15, 469a/19, 
473a/11, 473a/12, 473b/22, 474a/4, 
474b/6, 474b/7, 474b/10, 476b/11, 474b/12, 
478b/3, 478b/9, 480b/17, 487a/17, 489a/4, 
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489b/15, 489b/16, 492a/24, 493b/2, 
495b/19, 495b/22, 496a/1, 496a/6, 
496a/22, 496b/23, 498b/1, 498b/23, 
499a/9, 499b/10, 501b/20, 502a/11, 
504b/5, 510a/13, 510a/9, 510b/6, 510b/9, 
514b/7

ciger süddeleri, 37b/1
ciger-i hûk-ı sahrâyî, 378a/3
cild, 90a/10, 127b/25, 158b/19
cild-i ibni âvâ, 90a/17
cildü’l-huff, 90a/18
cildü’l-kunfuz, 90a/20
cildü’l-maʿzü’n-niʿâc, 90a/11
cil-dâr, 203a/7
cîl-dârû, 91a/8, 96b/16
cilâ-yı kaviyye, 101b/21, 249a/10, 280b/6
cilib, 494a/22
cillevs, 65b/13
cillevz, 89b/19, 89b/21, 89b/22, 89b/23, 

90a/3, 198b/6
cilyô, 224b/22
cimcim, 91b/13
cimcim-i hıtâyî, 91b/17
cimâʿ, 10a/21, 10a/23, 14a/12, 29b/18, 

33a/20, 35a/24, 38a/20, 51a/7, 51b/20, 
53b/10, 55a/4, 55a/7, 55a/14, 58b/24, 
63a/5, 74a/16, 82a/5, 83b/1, 86b/18, 
87a/21, 88b/23, 90b/14, 91b/18, 
91b/23, 92a/7, 92a/10, 95b/23, 98a/23, 
99b/2101a/12, 110b/25, 115a/18, 123a/4, 
123a/10, 131b/17, 137a/5, 137a/6, 139a/18, 
139a/19, 139b/11, 139b/12, 139b/13, 
148a/3, 163a/8, 170a/5, 177a/7, 183a/12, 
183a/16, 188b/9, 193a/22, 193b/4, 
201a/23, 201a/25, 203b/25, 209b/23, 
209b/6, 211b/8, 217a/15, 218b/6, 219b/2, 
219b/3, 224a/7, 232a/21, 236a/14, 
236a/15, 239b/13, 239b/17, 241a/19, 
248b/8, 256a/17, 266b/17, 267a/11, 269a/4, 
272a/7, 277b/5, 277b/8, 277b/18, 278a/8, 
278b/14, 283a/14, 284b/21, 295b/18, 
302b/19, 306b/6, 316b/12, 316b/18, 
327a/22, 333a/8, 342a/25, 342b/13, 
344b/25, 345b/1, 358a/18, 371a/11, 
374a/25, 385a/5, 385b/25, 386b/23, 
407b/17, 408a/19, 409a/18, 412b/20, 
417a/1, 424b/22, 429b/24, 433a/24, 
434b/4, 436a/18, 447a/20, 447b/7, 454b/5, 
456a/18, 459b/16, 459b/24, 460a/9, 
461a/5, 475a/20, 482b/2, 482b/3, 506a/10, 

506a/16, 506a/17, 506a/9, 506b/20, 
507b/6, 515b/4

cimâʿ taşı, 110b/24
cin agacı, 170a/18
cin köki, 512b/17
cin otı, 204b/7
cin saçı, 28b/2
cin ugra, 121a/20
cinciyâse, 208a/12
cîr, 491a/16
cîrcîrü’l-mâʾ, 385a/25
cirdbânık, 390a/8
cirdân, 87a/22
cirdmânık, 86b/25
ciridyâ, 226b/11
cirm, 22a/1, 22a/2, 148b/24
cirmdânık, 86b/25, 390a/8
cîrôf lûs, 342a/12
cirrî, 87a/25, 214b/8
cisâd, 88a/9, 190b/17
cism-i hafif, 172b/8
civa, 198b/9
çive, 198b/16, 199a/10, 339b/14
côf lî, 352a/16
côf lî de âvga, 353a/18
côf lî de kalâmû, 353b/7
côf lî de karidyâ halûre, 352a/20
côf lî de lîvenûs, 352b/10
côf lî de nârence, 352b/2
côf lî de pâliyô karîdî, 352a/25
côf lî de rîzû, 353a/25
côf lî de rôdî aglîkî, 353a/12
côf lî dûrûz ukeşte, 353a/7
côf lî rîze de kapârî, 352b/21
côf lî rîze de selîna, 352b/17
côf lî rîze dendrâ de rôdiye, 353a/4
cônbû, 179b/15
cörböryâm, 215b/23
cû, 363a/1
cûcûbâ, 297a/11
cûcûlane, 216b/20
cûfuliyû, 88b/14
cugundur, 212a/23
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cuhdub, 201a/17
cumh, 438a/7
cûngû, 16b/13
cûngûs, 16b/13
curʿa, 444a/20
cûşîsyâ, 96b/8
cuvlâk, 96b/5
cûzen esten, 104b/14
cüʿal, 88b/10
cübn, 84a/8
cübn-i ʿatîk, 84a/21
cübn-i halûm, 97b/12
cübn-i hâlûm, 97b/12
cübn-i ratb, 84a/11
cübniyye, 407b/1, 408b/12, 408b/23, 409a/3, 

409a/13
cübnü’l-matbûh, 420b/3
cüdâm, 87a/14, 87a/15, 87a/19, 174b/6, 

193a/13, 204b/24, 240b/7, 246b/21, 
265b/14, 270a/3, 270a/5, 270a/11, 
271b/20, 284b/9, 302b/2, 302b/6, 314a/14, 
316b/20, 329b/7, 330a/13, 333a/20, 
346a/3, 402b/1, 402b/15, 411b/24, 451a/5, 
464a/18, 469a/25, 476b/16, 509b/2

cüderî, 269a/3, 270a/2, 369a/1, 371b/3, 
449a/11

cüferrâ, 88b/13, 271b/25, 480b/22
cüft, 88b/19
cüft-âferîd, 88b/19, 88b/24, 181a/16
cühûd kara dikeni, 251b/25
cül, 88b/24
cülbân, 89b/2, 132a/23
cülcân, 216b/19
cülcül, 216b/20, 489a/18
cülcül âver, 216b/16
cülcülân, 89a/24, 216b/19
cülcülân-ı mısrî, 90a/5
cülcülânü’l-habeş, 90a/5
cül-i nesrîn, 89a/17
cül-i şîrîn, 89a/16
cülencübîn, 80b/23, 90b/15, 312b/23
cülencübîn-i ʿaselî, 90b/10
cülencübîn-i sükkerî, 90b/3
cülkâ, 89a/2
cüll, 498b/8

cüllâb, 12b/4, 35a/4, 50a/15, 51b/3, 54b/12, 
85b/24, 86a/7, 86a/13, 86a/15, 89a/19, 
89a/23, 94a/22, 97b/9, 102a/8, 106b/18, 
115a/15, 133b/6, 141a/1, 146b/6, 190a/7, 
190a/18, 478b/16193b/15, 194b/7, 
212a/18, 222a/25, 235b/22, 293b/10, 
239b/21, 308a/1, 309a/6, 340b/21, 
393a/24, 398b/21, 425a/16, 427a/14, 
436b/15, 439a/12, 491b/15

cüllâb-ı câm, 398a/5
cüllâb-ı handerûsî, 146b/6
cülnâr, 30a/21, 30a/22, 35a/12, 35a/13, 

35a/14, 52b/11, 63b/18, 81a/18, 81a/19, 
88b/18, 89a/4, 113a/4, 181a/3, 207a/7, 
269a/22, 300a/11, 369a/8, 433b/25, 
458a/15, 458a/16

cülnâr-ı cevzî, 90a/8
cülnârü’l-cevzî, 90a/8
cümân, 91a/8
cümel-i beden, 17a/16
cümeyl, 91a/7
cüml, 91a/7
cümmâr, 86b/4, 90b/23, 145a/2, 272a/8, 

272a/9, 480b/22
cümmârü’n-nahl, 382b/20
cümmârü’n-nehr, 91a/7
cümmeyz, 79a/23, 79a/24, 79b/4, 91a/25, 

123a/24, 227b/24, 227b/25
cümmeyz encîri, 227a/17
cümmeyzâ, 91b/1
cünbîd, 93a/25, 93b/1
cünbüdüʼr-rummân, 93a/21
cüncer, 47b/11, 93a/15
cüncül, 93a/18, 509a/11
cünd-i bâdester, 368b/9
cünd-i bîdester, 28a/18, 28a/21, 37b/12, 

92b/11, 92b/17, 93a/6, 97b/13, 136a/20, 
140a/15, 305a/6, 313b/25, 319a/9, 
319a/10, 351b/12, 351b/14, 368b/11, 
447a/13, 455a/11, 475b/21, 487a/24

cünun, 18b/25, 23a/22, 52a/11, 63b/3, 
72a/22, 76a/8, 111b/7, 223a/2, 296b/12, 
312b/22, 352a/7, 392a/2, 399a/18

Cürcân, 14a/3, 190b/4
cürcânî, 297a/12
cürcâniyye, 87a/24
cüsrev, 88a/8
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cüşâʾü’l-kebed, 459b/3
cüzâm, 29a/15, 29a/23, 40b/25, 43a/15, 

45b/11, 57a/15, 64a/4, 67b/22, 71b/7, 
71b/12, 71b/13, 71b/15, 76a/14, 80b/3, 
82a/13, 82a/16, 90a/22, 97a/6, 119a/22, 
123b/14, 124b/6, 127a/17, 135b/7, 153b/17, 
154a/4, 192a/4, 192a/5, 193a/12, 207b/2, 
215b/1, 215a/23, 223a/25, 233b/15, 
236a/9, 265a/18, 339a/3, 343a/21, 
343a/24, 366b/10, 366b/11, 366b/14, 
367a/25, 373b/10, 373b/13, 388a/2, 
407b/20, 413a/4, 413a/7, 420a/7, 423a/4, 
470b/9, 488a/14, 503b/12, 507a/14

cüzâme, 123a/14
cüzâmlık, 76a/13
cüzûr, 91b/20
cüzv, 232a/17

Ç

çagalâ, 337a/8
Çagatay, 174a/18
çagla, 421b/10, 422a/11
çagz, 265a/8
çagzâbe, 268a/23
çakal, 4b/10, 90a/17, 238a/11, 238a/14, 

238a/16, 238a/17, 506a/15
çakır, 221b/24, 255a/12, 255a/16, 412a/12
çakır dikeni, 292a/17, 45a/10
çakır togan, 116a/6, 255a/10
çakmak taşı, 106a/10, 106a/23
çalagan, 113a/5, 451b/6
çalı, 17a/8, 17a/9, 22a/9, 37b/1, 142a/8, 

302a/5, 371b/17, 413a/19
çam, 73b/4, 73b/15, 12b/9, 142a/7, 258b/23, 

259a/2, 273a/11, 295a/23, 295a/24, 
399a/1, 399a/9, 485a/9

çam fıstukı, 258b/23
çam kömürü, 275b/13
çam sakızı, 153a/1, 177a/25, 177b/2, 177b/6, 

183b/4, 189b/21, 189b/23, 237a/4, 
255b/18, 258b/5, 281a/2, 292b/2, 293a/12, 
293a/14, 293a/5, 293a/9, 293a/4, 295a/2, 
399a/22, 448a/1, 474a/19

çamur, 18a/19, 109b/23, 132b/17, 144b/10, 
273a/12

çanak çiçegi, 493a/11
çapiş, 411a/16

çarâmaka, 171a/9
çarg, 255a/11
çarh, 193a/14
çatlambak, 410b/13
çavdar, 9a/3, 125b/19, 194b/24
çavdar bugdayı, 162b/15
çaylak, 113a/5, 178b/25, 187a/20, 451b/6
çâksû, 74a/24
çâr-gûşe, 61a/8
çâre, 85a/19
çâsere, 253b/2
çâvşîr, 9a/10, 83a/5, 356b/18, 362b/22, 

367b/10, 400a/21, 400a/22, 487a/14, 
514a/15

çây, 46b/8, 46b/9, 46b/14, 46b/15, 47a/25, 
503b/7, 83b/17, 330b/18, 330b/20, 
330b/22, 337a/1, 337a/2, 337a/6

çeçî de helôna hindiyâ, 172a/14
çegzin-, 187b/11
çehâr pâyân, 67b/24
çekâvek, 369a/15
çekceng, 203b/10
çekirge, 13b/6, 87a/3, 87a/6, 87a/8, 87a/11, 

87a/12, 87a/13, 87a/19, 116a/18, 171a/5, 
178a/7, 187a/1, 198b/7, 226a/3, 253a/5, 
253a/8, 183a/6, 310a/8, 343a/22, 488a/15

çekirge ayagı, 87a/13, 178b/1, 190a/9, 
190a/12, 190a/23

çekirge kuşı, 337b/4
çekük kuşı, 364a/7
çeltik, 353a/24
çeltîtâ, 367a/7
çeltiyânî, 367a/8
çemşe-zen, 383a/9
çencetân, 304a/7
çendân, 137b/5
çenden, 260a/4
çenâr, 93a/24, 157b/22, 181b/1, 255a/5, 

291b/19, 291b/20, 259b/21, 296b/9, 
303a/11, 348a/12, 368b/5, 394b/11, 
403a/14, 411a/3, 484a/1, 503a/11, 
503a/15, 503a/16

çençe, 321a/24
çençefre, 307a/21
çene, 8a/22, 58b/10, 72a/10, 76a/9, 87b/3, 

120b/7, 141a/20, 185a/1, 196b/1, 203b/23, 
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206b/9, 220a/12, 269a/5, 315b/11, 
317b/17, 365b/13, 402a/22, 507a/21

çene düş-, 365b/13
çene düşügi, 492a/18
çeng, 203b/10
çengârî, 103b/21
çenîstâ, 244b/5
çentâ, 213a/20
çentâdet sûrî, 355b/23
çentıyâne, 92a/17
çentûre, 238b/25
çentûriyûn, 93a/17
çerâ, 241b/14
çeryûn piperî, 326a/18
çerz, 97b/15
çescâs, 85a/4
çeşm, 4b/15, 300b/20, 302b/24
çeşm-i horôs, 302b/15
çeşmâ de mahrâ, 461a/25
çeşmâd, 273a/13
çeşmâd ermeniyâ, 273b/2
çeşmâd gaysâ, 273b/20
çeşmâd sâmôsî, 274a/20
çeşme, 476a/11
çeşme-zen, 58a/7, 74a/24, 74b/1, 83b/16, 

88a/10
çeşmek, 74a/24, 88a/9, 471b/24
çeşmîzec, 74a/24, 383a/10
çetûçenuçepî, 213a/19
çetük, 221a/21
çetük otı, 20a/15, 20a/22
çevirme, 378a/8
çeylân, 297a/11
çıban, 3b/2, 3b/6, 3b/10, 3b/11, 3b/15, 

4a/11, 4a/20, 4b/22, 5a/15, 5b/14, 6a/10, 
6a/13, 7b/22, 8b/20, 12b/2, 14a/12, 14b/6, 
15b/12, 16a/21, 17b/14, 17b/15, 17b/17, 
18b/16, 19a/10, 19b/6, 19b/10, 21b/15, 
22b/8, 24b/20, 27b/13, 28a/15, 30a/14, 
31a/20, 31a/21, 32b/21, 34a/24, 34b/10, 
34b/15, 35b/25, 36a/3, 37a/21, 38a/16, 
40b/18, 43a/6, 43a/19, 43b/19, 44a/11, 
44a/21, 45a/3, 48b/24, 49a/11, 49b/1, 
52b/9, 53a/22, 53b/8, 53b/11, 59a/5, 
59a/11, 62b/2, 65b/1, 65b/2, 65b/3, 66b/7, 
66b/11, 67a/9, 67b/14, 69a/8, 71b/24, 

72b/7, 77a/25, 77b/5, 78a/8, 78b/1, 79a/7, 
80a/11, 81b/25, 82a/4, 82a/7, 85b/23, 
86b/19, 91b/8, 92b/6, 105a/1, 106b/4, 
107a/5, 107a/7, 110b/15, 113a/19, 114b/24, 
115a/21, 116a/16, 118a/7, 118a/10, 
119a/10, 119a/16, 119b/12, 120b/23, 
125b/7, 125b/8, 126a/2, 128a/4, 130a/20, 
130b/1, 130b/3, 136b/5, 138b/6, 138b/7, 
139b/15, 139b/17, 139b/18, 139b/25, 
140a/1, 140b/6, 141a/5, 142b/3, 145a/12, 
146b/11, 147a/3, 147b/15, 155a/1, 155b/4, 
155b/8, 160a/6, 164a/5, 165a/19, 166a/2, 
166a/20, 166a/4, 167a/1, 167a/15, 171a/6, 
173a/8, 173b/22, 173b/25, 174a/1, 179a/19, 
180b/19, 180b/20, 183a/5, 185a/25, 
185b/18, 186a/14, 186a/16, 187b/4, 
189b/18, 189a/25, 190a/2, 194a/20, 
194a/21, 194a/22, 194b/3, 194b/4, 194b/6, 
194b/19, 195a/4, 195b/16, 195b/18, 
196a/15, 196a/16, 196a/21, 196b/2, 
196b/24, 196b/25, 197a/4, 197a/8, 197a/1, 
197a/21, 202b/15, 203a/15, 203b/19, 
204a/14, 205b/14, 205b/15, 206b/23, 
207a/18, 207a/21, 211b/1, 212a/1, 212b/12, 
212b/14, 212b/19, 212b/24, 214a/25, 
214b/18, 215a/25, 216a/4, 216a/5, 216a/7, 
216b/1, 217a/20, 217b/23, 217b/24, 218a/2, 
218b/19, 220b/19, 221b/9, 222a/19, 
222b/21, 223a/18, 225a/15, 225a/17, 
225a/18, 232a/18, 234b/9, 234b/11, 
239a/14, 239a/18, 239b/3, 241a/18, 
243b/2, 245b/15, 249a/14, 249a/17, 
251a/14, 253a/2, 256b/18, 256b/20, 
256b/23, 257a/12, 257a/13, 257a/3, 
257a/15, 257b/22, 257b/24, 258a/19, 
258b/17, 259a/17, 259a/19, 259b/2, 
259b/6, 259b/25, 261a/15, 262a/15, 
265b/10, 265b/25, 269a/22, 270a/9, 
270b/13, 271b/21, 273b/17, 273b/18, 
274a/4, 274b/11, 274b/9, 275a/23, 275b/24, 
275b/25, 276a/8, 276b/5, 278b/10, 
280b/11, 281b/22, 282b/19, 283a/4, 
283a/14, 285b/16, 290a/7, 292b/23, 
293a/14, 293a/17, 293a/21, 293b/12, 
293b/19, 294a/21, 294a/24, 294b/4, 
296b/10, 297b/1, 297b/3, 297b/6, 297b/7, 
302a/16, 304a/16, 304a/22, 305b/24, 
306b/8, 307a/6, 308a/16, 311a/6, 311a/15, 
314a/25, 317b/1, 317b/9, 317b/17, 319a/24, 
319b/7, 320a/14, 322b/10, 324b/8, 344b/4, 
349b/19, 350a/16, 352a/11, 352b/12, 
353a/2, 356b/9, 357b/16, 357b/17, 
359b/23, 363a/15, 365a/7, 365a/8, 
365a/25, 365b/6, 365b/10, 365b/11, 
366a/19, 367a/17, 367b/2, 372b/25, 
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376a/4, 376b/11, 377a/9, 384a/19, 387b/3, 
389a/16, 395a/9, 395a/18, 397a/10, 
398b/18, 401b/1, 402a/20, 404a/25, 
405a/9, 406b/20, 407a/19, 407b/4, 
407b/12, 409a/5, 409b/1, 410b/5, 411b/14, 
413b/13, 413b/14, 413b/16, 413b/17, 
414a/8, 414a/9, 415a/24, 415b/13, 415b/14, 
416a/8, 417a/24, 417b/13, 422b/16, 
422b/21, 424a/10, 424b/6, 424b/7, 426b/2, 
433b/, 435a/10, 435b/21, 435b/4, 436a/6, 
436a/16, 437b/3, 437b/5, 437b/13, 
439b/16, 439b/17, 439b/21, 440b/3, 
440b/5, 440b/7, 441b/12, 446a/10, 
446a/24, 447a/12, 448b/14, 448b/15, 
449a/16, 452a/2, 452a/23, 452b/25, 
453a/21, 453b/14, 456b/24, 464b/1, 
470a/13, 475b/5, 476b/4, 479a/15, 480a/9, 
482a/13, 484b/11, 485a/16, 485b/21, 
486b/3, 488b/4, 491a/25, 491b/16, 
491b/17, 494a/9, 494b/18, 494b/19, 
494b/23, 496a/7, 496b/22, 497a/3, 
498a/9, 498a/12, 499b/11, 499b/17, 
500a/10, 500a/11, 500b/13, 502a/24, 
50b/19, 511a/8, 512a/21, 513b/5, 514b/16, 
514b/8, 515a/16, 515a/21

çıban işleden, 415b/1
çıbanlu baras, 194a/24
çıbanlu çiçek, 296b/2
çıbanlu uyuz, 67b/13, 79b/24, 82a/1, 122b/3, 

146b/10, 156b/6, 172b/24, 206b/12, 
208b/22, 225a/18, 232a/15, 237a/2, 
239a/16, 243a/12, 250a/11, 256b/22, 
257a/12, 257b/21, 258b/22, 381a/25, 
389a/15, 430a/2, 437b/1, 451a/8, 452a/11, 
481a/9, 491b/22

çıbanlu yara, 241a/17
çıbanlu yaş uyuz, 39a/3
çıbansız uyuz, 388b/20
çıgan, 464a/25
çıgıt, 2b/14, 12b/23, 19b/19, 44a/22, 47b/25, 

51a/5, 69a/14, 79b/23, 84a/20, 86b/18, 
92a/5, 101a/12, 124a/10, 143b/14, 158a/5, 
165a/19, 185b/16, 187a/19, 193a/16, 
193b/13, 202b/10, 213b/23, 218a/9, 
225a/5, 255a/16, 292a/3, 363a/12, 
389a/11, 437b/2, 447b/4, 475b/7, 503a/4, 
512a/4

çıngıraklu, 434a/8
çınka, 78a/17
çıntıyâ, 395a/2

çıntıyânâ, 118b/7, 120a/16, 162b/10, 203b/14, 
395a/13, 403b/11

çıntıyânâ-yı rûmî, 58a/9, 92b/10, 116a/7, 
451a/23

çıntıyâne, 92b/6, 141b/4
çıtlanbık, 98a/20
çıyan, 208a/8
çıyan otı, 56b/25, 155b/13
çiçek, 10a/3, 30a/11, 102a/6, 191a/5, 191a/6, 

252b/24, 270a/2, 289a/21, 347b/12, 
373b/10, 373b/11, 373b/12, 388a/14, 
413a/19, 449a/13, 449a/14, 455a/13, 
455a/14, 466b/23, 514a/25

çiçek lahanası, 341b/18, 363a/20, 363a/24, 
363b/14, 383b/24, 384a/8, 385a/9

çig bögrek, 396a/10
çigdem, 417b/18, 482a/4
çigid, 358a/17
çîgû, 481b/11
çîgû de mârgirînâ, 251b/20
çikôre, 509b/18
çikôriyûm, 509b/17
çikôryâ, 509b/18
çil, 154a/18, 337a/15
çil kuşı, 154a/18, 272b/18, 272b/20, 337a/13
çilek, 357b/13
çimşir, 60b/21, 60b/22, 60b/23, 60b/24, 

242a/10, 300b/25
çimşîr-i bagdâdî, 61a/1
çîn, 71a/23, 73a/8, 88a/5, 91b/16, 91b/17, 

140a/16, 162a/19, 189b/7, 204a/13, 
222b/18, 228b/21, 235a/13, 235a/15, 
299b/4, 314b/11, 347b/24, 374a/13, 
432b/3, 438a/9, 454a/16

çinepre, 222b/12
çingen, 270a/14
çingene kuşı, 254b/20
çingit, 270b/20
çingiyâne, 58a/9
çînî, 40b/24, 53b/25, 162a/14, 162a/15, 

162a/18, 170a/10, 175b/4, 193a/19, 
213b/12, 314b/12, 427b/13, 427b/22, 
427b/23

çînî agacı, 150a/11
çînî emrûdı, 397b/24
çinî südlügen, 162a/12
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çinle, 165a/18, 356b/7
çîntûriye, 364a/17
çînû şûgâtô, 185a/18
çipôl nârsiyû, 58b/19
çipôlyâ, 58a/12
çîre, 241b/14
çirg, 3a/25, 67a/11, 67b/20, 69b/9, 123b/19, 

130b/2, 131a/18, 131a/21, 131b/20, 
131b/24, 132a/3, 186b/7, 248a/5, 262a/14, 
401a/25, 410b/5, 423b/5, 505b/6, 515a/17

çirg-i gûş, 505b/15
çirg-i zenbûr, 505b/19
çiriş, 18a/4, 18a/5, 95a/3, 146b/15, 462a/5
çirişlik, 18a/16, 22b/12, 24b/7, 49b/19, 

146b/15
çiroz, 437a/6
çitlembik, 60a/1, 98a/18, 154b/24
çive, 3b/17, 436a/12
çivibaş, 161b/13
çivid, 48a/7, 98a/2, 125a/24, 141a/6, 201b/17, 

278b/16, 289b/17, 289b/18, 346a/20, 
382a/11, 382a/16, 425a/24, 493b/4, 
493b/6, 493b/11, 493b/16, 494a/3, 494a/6, 
494a/8, 494a/11, 494a/15, 494a/19, 
503a/24, 505a/14, 505a/18, 505b/3, 
508b/8

çivit, 271a/5, 493b/6, 493b/12
çîzâ, 246a/25
çoban ayagı, 362b/11
çoban dayagı, 83b/9
çoban dikeni, 355b/5
çoban düdügi, 11b/8, 38b/18, 192b/7, 453b/9
çoban mâyesi, 306a/23
çoban minâresi, 453b/9
çoban süzegi, 64a/20, 417b/17
çoban taragı, 171a/8, 289a/3, 456a/22, 

466a/6
çoban tayagı, 38b/17, 47b/10, 48b/5, 60a/8, 

69a/5, 93a/15, 232a/13, 232b/9, 285a/21, 
285b/2, 303a/7, 309a/11, 355b/6, 511a/17

çôbân-dârû, 192b/9
çogan, 6a/16, 22b/25, 59a/24, 114b/7, 

123a/23, 146b/5, 155b/2, 195a/11, 
307a/10, 334b/4, 334b/8, 362a/8, 362a/9, 
362a/24, 401a/16

çok başlu, 69a/15, 382b/25

çonk kuşı, 69b/16
çorba, 9a/23, 14b/13, 21a/4, 21a/21, 52a/13, 

173a/16, 194b/8, 211a/11, 211a/14, 362a/8, 
393a/14, 457a/24, 457b/4, 491b/15

çökek, 67b/20, 80b/10, 80b/11, 80b/12, 
147a/2, 155a/19, 155a/23, 155a/24, 155b/3, 
155b/9, 155b/10, 169b/25, 197b/23, 
198a/15, 232a/11, 232a/18, 292a/4, 
292a/5, 292a/13, 292a/14, 343b/23, 
405b/5, 414a/22, 419b/24, 490a/7, 502a/1, 
505b/5, 505b/6

çökük, 337b/3
çölmekçi balçıgı, 109b/25
çölmekçi taşı, 109b/25
çördük, 195a/10
çörek, 74a/25, 75b/16, 130b/21, 131a/10, 

247a/13, 348a/23
çörek otı, 40a/17, 58a/6, 88a/10, 100b/21, 

100b/25, 116b/6, 131a/7, 138b/20, 
168b/20, 226b/8, 226b/11, 226b/12, 
226b/14, 226b/17, 242b/20, 242b/25, 
243b/6, 250a/7, 279b/16, 306a/20, 315a/1, 
334b/9, 375a/8, 400a/20

çûb-ı ʿasâ’r-râʿî, 303a/8
çûb-ı besîne-dâne, 226b/9
çûb-ı çînî, 93b/6, 138b/22
çûb-ı engûr, 388b/15
çûb-ı hurde-mânend-i ârd, 485a/5
çûb-ı mîve, 388b/14
çûb-ı vilâyet-i nev, 303b/1
çûb-ı yemeni, 12a/19
çûbâ, 217b/11
çûbek, 281b/16
çûbek-uşnân, 9b/9
çubuk, 43b/14, 471a/1, 67b/10, 182a/15, 

291a/18, 310b/21, 389a/9
çugd, 69a/21
çugundur, 88b/12, 212b/3, 261b/24, 357a/2
çuha, 79b/3
çûkarô, 210a/22
çûkre, 210a/22
çukûda îmrû, 98a/16
çûmte, 384a/6
çûnibâ, 207a/10
çûnkô, 157a/13
çûnkûs, 157a/12
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çûpîne, 390b/20
çûskıyâmûs, 65a/11
çügündür, 55a/17, 88b/12, 134b/4, 134b/6, 

193a/3, 212a/23, 212b/1, 212b/3, 212b/7, 
212b/21, 212b/23, 213a/5, 213a/11, 222b/6, 
244a/20, 244a/21, 261b/7, 261b/24, 
357a/2, 388a/12, 416a/1, 425a/22, 513a/12

D

dabbetü’l-bahrî, 37b/12
dafnî-yi iskenderânî, 305b/10
dagla, 358a/9, 476a/8, 476a/14, 476a/16
dagmûs, 157a/18
dagnâş, 157a/15
dahhas, 158b/25
dahhâk-ı mâr, 379b/23
dakik, 125b/1, 157b/21
dakîkü’l-hınta, 125b/17
daktâmâyûn, 157b/19
dalak, 349b/7
dales ayelî, 133b/21
dalîs, 272a/19
damag, 379a/8
damâskinû fîlô, 502b/4
damâşkînâ, 8a/12
damâşkinû, 227b/3
damzur-, 2a/17, 501b/6
danik, 145a/13, 174b/4, 199a/6, 277a/6, 

299a/20, 299a/21
danka, 162b/8
darab, 282b/2
darak-ı habâk, 126a/9
dardagan, 114b/13
darâgânat, 382a/22
darâkîtan, 422b/4
darçın, 152a/4
dargâkânsâ, 382a/22
darkamiyûn, 382a/21
dartagan, 116a/23
daru, 71a/15, 83b/18, 273a/6, 290b/1, 

314b/15
darû-yı zarv, 98a/20
daʿsâ, 281b/10
daʿsâdbatmâ, 292b/1

daʿsâr-ı kartî, 30a/4
davas, 164a/8
davbâʿ, 241b/15
davm, 202a/2
daykâr, 456a/21
daymândî, 430a/13
dâʿ hâdyû, 226b/23
dâber sâmâs, 98b/22
dâberâsâ, 98b/8
dâçîne, 294a/12
dâdâ, 27a/12
dâdî, 150b/13, 150b/14
dâdî-yi rûmî, 510b/21
dâdiyâ, 150b/14
dâfes agriyâ, 315a/21
dâfî, 305b/3
dâfnî, 152a/3
dâfnî pûlûde, 324b/16
dâfnû fîlô, 502a/8
dâfnû kûkûce, 305b/5
dâfnûs, 305b/3
dâg, 164a/6, 218a/15, 476a/6, 476a/20, 

476a/21, 476b/1, 476b/5, 476b/7, 476b/9, 
476b/10, 476b/14, 476b/15, 476b/17

dâg et, 476a/12
dâghâ nâhâs, 218a/17
dâhıs, 118a/8, 119a/15, 143a/12, 174b/11, 

174b/12, 196b/24, 216a/5, 253a/2, 30a/14, 
311a/5, 317b/2, 332b/3, 402a/13, 493a/25, 
505b/15

dâhiliyûn, 452b/3
dâʾimü’r-rebîʿ, 445b/5
dâkatlî, 75a/21
dâkâl, 480b/12
dâlâʿat, 339b/21
dâlânâ fîlô, 501a/5
dâlûʿîn, 339b/22
dâm, 160a/11
dâmâ, 183b/14
dâmer hanf, 367b/21
dâmersâ, 314b/19
dâmînâ, 256b/4
dâmiren, 445b/2
dâmîsâ, 255b/11
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dana çadırı, 367a/4, 367b/3, 418b/9
dâne, 60b/5, 67b/19, 72b/18
dânec-i ebrûnîc, 150b/11
dânec-i efrûnek, 150b/10
dânec-i vebr, 150b/8
dânedâr, 481b/25
dânedâr-ı pirinç, 402b/10
dâne-dâr, 22a/18
dâne-i emrûd, 102a/24
dâne-i kâkne, 100b/12
dâne-i mensim, 100a/20
dâne-i mevîz, 102b/3, 278b/22
dâne-i sipendân, 102a/15
dâne-i sümne, 100a/9
dânk, 9b/19, 23a/23, 28a/17, 28a/8, 35a/6, 

36a/4, 42b/14, 44b/6, 45a/2, 57b/8, 
63a/16, 63b/14, 71b/10, 71b/12, 73a/24, 
85b/13, 85b/17, 86a/14, 86a/15, 93a/10, 
94b/12, 94b/16, 98a/9, 98a/14, 100a/7, 
100b/21, 105b/2, 105b/3, 107b/3, 107b/8, 
124b/8, 131b/6, 135b/20, 151a/2, 151a/25, 
153a/11, 156a/12, 158b/19, 162a/10, 
165b/11, 165b/15, 175a/2, 182a/24, 
185b/19, 191a/14 199b/24, 205a/25, 
206b/14, 208b/23, 219b/24, 224a/12, 
229b/24, 230b/19, 230b/20, 231a/2, 
235a/11, 247a/12, 267a/13, 284a/6, 
284a/21, 287b/20, 287b/22, 291a/3, 
299a/16, 304b/19, 314a/15, 318b/16, 
318b/17, 318b/25, 319a/9, 322b/2, 
325a/14, 339a/15, 360b/18, 367b/15, 
373a/23, 374a/20, 374b/11, 375a/22, 
375a/23, 379a/16, 393a/1, 400b/7, 401b/4, 
404b/3, 404b/4, 401b/13, 401b/15, 
405b/15, 416b/13, 419b/9, 420a/13, 
420a/14, 423a/10, 426b/20, 427b/8, 
427b/4, 444a/21, 446b/7, 449b/18, 
449b/22, 449b/23, 450a/13, 450a/4, 
450a/5, 450a/6, 450b/4, 450b/9, 450b/13, 
450b/19, 451a/14, 451a/5, 451a/9, 456a/12, 
456a/13, 456a/14, 456a/15, 460b/23, 
461a/2, 466b/17, 469a/23, 474b/16, 
494a/18, 504a/14, 514a/21

dânrenâ avrûs, 485b/5
dâpâpârî, 151b/3
dâr, 294a/9
dâr kîse, 152b/9
dârdâr, 222a/5
dâr-bûy, 300a/16

dâr-ı berniyân, 152b/8
dâr-ı çînî, 152a/4
dâr-ı f îl, 152b/10
dâr-ı fülfül, 32b/1, 151b/1, 151b/2, 151b/4, 

151b/6, 193b/6, 277b/21, 326b/22, 
377b/22, 377b/24

dâr-ı hurmâ, 480b/11
dâr-ı pülpül, 151b/2
dâr-ı rûmî, 152b/11
dâr-ı senîn, 152a/6
dâr-ı şîşaʿân, 21b/17, 96b/6, 151a/6, 361b/24, 

365b/22, 401a/14, 419a/2
dâr-kîse, 266a/17
dârâkûnî, 148a/13
dârçîn, 5b/2, 5b/4, 5b/5, 21a/5, 44a/18, 

59b/25, 70b/22, 113b/20, 144a/23, 148a/9, 
152a/4, 152a/7, 152a/8, 152a/9, 152a/11, 
152a/14, 152b/2, 152b/3, 158a/11, 159a/23, 
166b/17, 166b/18, 182b/20, 187b/6, 
196b/8, 207b/6, 213b/12, 213b/13, 214a/2, 
231b/17, 236a/19, 239b/20, 301b/2, 
318b/23, 346b/3, 347b/23, 347b/25, 
348a/5, 377b/16, 396a/12, 397a/12, 
397a/13, 451a/23, 461a/17, 478a/25

dârçîn-i gâzî, 348a/1
dârçîn-i rûz, 348a/1
dârçînî, 21a/2, 28a/18, 75b/6, 97b/17, 97b/24, 

124a/13, 190a/18, 225b/11, 235b/25, 
265b/5, 324a/7, 335b/11, 343a/10, 346b/5, 
348a/6, 348a/22, 379b/1, 393b/19, 
411b/25, 419a/1, 440a/19, 457b/23, 
495a/18

dârî nemek, 226a/1
dârîz, 225b/25
dârkilîse, 266a/18
dârmâ, 445b/14
dârmek, 152b/6, 445b/14
dârsec, 151a/5
dârsûs, 348a/2
dârû, 15a/17, 56b/13, 78a/20, 86a/1, 86a/10, 

86a/22, 86a/25, 92b/2, 103b/15, 151a/23, 
310b/23 352b/13, 447b/19, 464b/23

dârû-yı hindî, 267b/6
dârü’l-mülk, 432b/3
dârvigî, 240a/19, 45a/14
dâserâkûs, 378a/21
dâsiyûnîtis, 376a/25
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dâtâs, 75a/25
dâtes, 63b/23, 75a/22
dâtîlâr, 63b/22
dâtîs, 75a/22
dâtûre, 152b/10, 94b/7
dâʾü’l-esed, 343a/24
dâʾü’l-f îl, 71b/25, 188b/8, 191b/1, 229a/14, 

329a/23, 329b/25, 345a/6, 356a/16, 
384b/10, 411b/24, 414a/9, 415b/17, 437b/1, 
440b/15, 450b/11, 469b/1, 476b/12

dâʾü’l-hayye, 12a/3, 15b/22, 18b/2, 20b/5, 
27b/2, 43a/19, 67a/19, 76b/18, 99a/5, 
124b/6, 172b/6, 174a/23, 175a/8, 201b/24, 
221a/4, 246b/18, 304b/6, 315b/4, 319a/6, 
347a/9, 354b/16, 400a/13, 405b/10, 
405b/14, 449b/19, 470b/24, 474a/13, 
475a/18, 484b/14, 492b/10, 495b/25

dâʾü’s-saʿleb, 9b/11, 12a/2, 14a/25, 15a/1, 
15a/2, 15b/22, 18b/1, 20b/5, 22b/16, 
27b/2, 42b/22, 43a/15, 43a/18, 45b/2, 
47b/25, 58a/19, 58b/20, 60a/22, 60b/10, 
63b/12, 65b/19, 67a/19, 76b/18, 79b/14, 
80a/3, 80b/3, 81a/13, 81b/12, 84a/6, 
90a/22, 94a/2, 97a/25, 97b/4, 97b/7, 
98b/1, 98b/2, 99a/5, 106b/14, 114a/18, 
120a/12, 124a/12, 124b/6, 127a/18, 
134a/1, 136a/7, 146b/23, 147b/16, 151b/22, 
153b/10, 162b/19, 164a/25, 172b/5, 
172b/6, 173a/4, 174a/23, 175a/8, 178a/1, 
178a/4, 179a/24, 185b/15, 188a/8, 191b/10, 
191b/18, 201b/24, 202b/24, 202b/25, 
212b/6, 212b/11, 214b/4, 221a/3, 227a/10, 
234a/22, 234b/7, 235a/1, 235a/6, 245a/19, 
245b/3, 246a/3, 246b/18, 265a/19, 276b/4, 
277a/2, 283b/8, 287a/8, 291a/19, 299b/24, 
303a/8, 304a/15, 304b/6, 312a/10, 
315b/4, 319a/5, 327b/1, 331b/2, 331b/16, 
347a/9, 351a/9, 353b/8, 354b/16, 354b/17, 
358b/11, 366b/10, 366b/11, 366b/17, 
372a/15, 378b/18, 386a/8, 402b/3, 
402b/16, 405b/10, 405b/14, 440b/13, 
443a/14, 443a/21, 449b/19, 451a/17, 
453b/23, 470b/24, 471a/16, 474a/13, 
475a/18, 484b/14, 491b/17, 492b/10, 
493a/3, 493b/25, 494b/12, 495b/25, 
498a/11, 49b/1, 503b/12

dâvkûm lûntâniye, 163a/15
dâvud peygamber, 34a/6
dâvud peygamber balı, 32b/24, 38b/2, 39a/1, 

283b/6
dâvukû kırîtikô, 163a/13

dâvukûm, 163a/13
dâvukûs, 163a/13
dâzî, 151a/4
de pômmes, 74b/8
de semenezâ pôrtûlakâ, 51a/24
de semenz de lînô, 53a/21
de semenz rûvâh, 51b/14
de semenzâ agnûs, 54b/16
de semenzâ akînis, 56a/1
de semenzâ anet, 56a/9
de semenzâ anetûm, 56a/9
de semenzâ arûtâ, 51b/13
de semenzâ aspârâgûs, 54a/3
de semenzâ bakârâ, 53b/16
de semenzâ birâssikâ, 56a/15
de semenzâ buverrô, 54b/24
de semenzâ de lînûm, 53a/20
de semenzâ çagdiyâ, 54a/20
de semenzâ eneldô, 56a/9
de semenzâ gâtîlô kâstû, 54b/17
de semenzâ hânebâne, 52a/2
de semenzâ intibûs, 54a/21
de semenzâ kôls, 56a/16
de semenzâ kovâls, 56a/16
de semenzâ kûkûm sâtiyûs, 55a/22
de semenzâ kûskûtâ, 54a/11
de semenzâ lâktûkâ, 51b/19
de semenzâ lâmpe, 53a/10
de semenzâ lâpâkâ, 53a/10
de semenzâ lâpâtûm, 53a/10
de semenzâ linû, 52a/1
de semenzâ lôtûs, 52b/19
de semenzâ melon, 55b/8
de semenzâ nâvô, 55a/10
de semenzâ ortîe, 54b/2
de semenzâ pâstinâkâ, 51b/7
de semenzâ pelyûn, 55b/8
de semenzâ perpiyûm, 53b/16
de semenzâ pılântâgô, 53a/1
de semenzâ pılântâyin, 53a/2
de semenzâ pôrrûm kâpitâtum, 54b/24
de semenzâ râpûm, 55a/10
de semenzâ râve, 55a/11
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de semenzâ rôzâ, 55b/20
de semenzâ rôzû, 55b/19
de semenzâ sîtrôle grandû, 55a/22
de semenzâ urtikâ, 54b/2
de seminzâ aspârçe, 54a/3
de semîzâ pôrpiyer, 51a/24
de semîzâ verdôlâgâ, 51a/24
debe, 196a/12
debg, 64a/3, 197a/22, 509a/18, 509a/19, 

509a/24
debile, 476b/16
debûr, 480a/1
decc, 154a/16, 154a/20
decâc, 135b/24, 153b/18, 159a/24, 160b/11, 

161b/19, 309b/6
decâc-ı berr, 337a/9
decir, 80a/5
ded, 201a/19
def ʿ-i sevdâ, 98a/14
defne, 69a/13, 99b/13, 99b/15, 115a/22, 

129b/14, 152a/3, 164b/23, 164b/24, 
168a/8, 168a/11, 168b/9, 171b/7, 172a/8, 
182b/13, 202b/9, 202b/11, 233b/24, 
244a/13, 245a/2, 282a/13, 295a/17, 
305a/25, 305b/5, 305b/6, 305b/13, 
306a/21, 309a/23, 324b/14, 324b/17, 
344a/11, 355b/8, 370b/7, 370b/8, 370b/9, 
440a/8, 440a/9, 462b/17, 490b/1, 502a/7, 
502a/9

defne-i iskenderânî, 171b/2
defrân, 5a/8
defûret, 315a/20
degirmen kahvesi, 370b/5
degirmen taşı, 106a/14, 112a/15
degirmen tozı, 31a/18, 61a/5, 132b/24, 

159b/1, 307b/13, 484b/10
deh-mest, 164b/23, 233b/24, 305b/1
dehâne, 164b/4
dehene-i firengî, 164b/3
deh-mest-dâne, 99b/13
dehnec, 112a/21, 112a/22, 164b/3, 164b/4, 

164b/11, 164b/16
dehnec-i efrencî, 164b/3
dehnel, 99b/13
dehrûr, 154a/22
dekʿaf, 80a/23

deke, 411b/17
dekne, 174a/18
dekrimentûm ferrî, 131a/23
dekrûsliyûder, 34b/21
del reg, 227b/4
delak, 47b/13, 158b/13, 158b/14
delbûs, 13a/11, 158a/12, 163b/25, 164a/1, 

227a/12, 392b/13, 475b/3
deld, 81a/20
deldûg, 159a/11
delem, 159a/9, 159a/11
delfîn, 158b/24, 158b/25
delfînâ, 158b/25
delfinûr, 158b/25
deli bal, 279a/20
deli balık, 218b/3
deli baltıran, 243b/15
delîk, 158b/11
delînis, 158b/12
delüce, 162b/8, 245b/10, 245b/20, 245b/5, 

245b/8, 384b/24
delüce bakla, 72a/23, 44b/11
delüce boynuz, 133a/11
delüce bögrülce, 420b/21
delüce bugday, 195a/9, 315b/3, 482a/13
delüce bugdayı, 169b/10
delüce encîr, 91b/4
delüce harnûb, 133a/5
delüce keçi boynuzı, 13b/12, 133a/5
delüce kişnîc, 116b/6
delüce nohûd, 47a/14
delüce ot, 171b/3
delüce otı, 158a/24
delüce zeytûn, 455a/23
delüce züvân, 52b/23
dem, 22b/5, 144b/4, 160a/9, 228a/15, 268b/1, 

279b/20, 290a/14, 310b/5, 361b/2, 421a/3, 
466a/1, 494b/11

dem hevîr, 300a/14
demʿa, 40b/13, 46a/8, 383a/16, 383a/19, 

383b/6
dem-â-dem, 162a/9
dem-i câmid, 190b/7
dem-i gabîta, 448b/13
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dem-i galiz, 377b/13
dem-i ʿıkr, 490a/6
dem-i ibni ʿirs, 160a/24
dem-i münʿakid, 96b/24
dem-i nifâs, 456a/9
dem-i sâlih, 255a/22, 295b/8, 308b/9, 412a/5
dem-i sevdâvî, 91b/25, 268b/9
dem-i sülehfâtü’l-berrî, 160b/1
demâ, 160a/9, 160a/10
demâʾü’l-kânez, 161b/16
demʾü’l-kanârîz, 161b/17
demâvend, 379b/24
demerbehîs, 159b/16
demevî, 21a/1, 84b/12, 246a/19, 349a/6, 

433b/10, 486a/6, 489b/8, 499b/4, 513b/18
demilîn, 75a/24
demir, 447b/18, 452a/6
Demlen, 326b/16
demregü, 231a/10, 43a/15, 45b/9, 53b/13, 

58a/18, 59a/4, 81b/25, 93b/14, 94a/6, 
96a/9, 115a/5, 117a/6, 117a/7, 118a/4, 
120a/13, 122b/3, 122b/25, 125b/9, 129a/4, 
130b/24, 134a/8, 134a/9, 135a/3, 136b/6, 
141b/20, 143a/12, 143b/14, 152a/18, 
161b/14, 164a/6, 164a/7, 164b/20, 
166a/22, 166a/23, 169b/8, 169b/9, 
169b/11, 172b/25, 175b/21, 183b/19, 
185b/16, 186a/16, 187a/16, 187a/17, 
192a/17, 197a/14, 197b/18, 202b/11, 
212b/14, 231a/9, 239a/17, 245b/16, 
245b/19, 245b/22, 246b/16, 249a/12, 
256a/25, 257b/21, 276b/5, 283a/6, 284a/5, 
285a/18, 290a/7, 293b/12, 306a/10, 
308a/17, 308a/25, 309b/19, 331a/15, 
338b/13, 346b/13, 347a/10, 348a/3, 
356b/13, 359b/1, 362b/3, 381b/1, 381b/8, 
382a/19, 388b/20, 394a/9, 401b/14, 
402a/16, 407b/20, 409b/16, 411a/25, 
411b/24, 421b/21, 435a/24, 435b/21, 
435b/6, 441b/12, 447a/6, 447a/14, 454a/3, 
462a/22, 464a/18, 473a/24, 488b/1, 
498a/8, 502a/24, 505b/15, 505b/24, 
514a/25

demü’d-dîk, 161b/19
demü’l-ahaveyn, 30a/19, 41a/18, 51b/24, 

57b/5, 119a/20, 148b/7, 159b/17, 160a/7, 
160a/8, 160a/9, 162a/9, 222b/10, 247b/12, 
336a/3, 367b/12, 485a/2

demü’l-bakar, 160b/18

demü’l-bûm, 161b/24
demü’l-dübb, 161a/18
demü’l-erneb, 160a/16
demü’l-etân, 161b/23
demü’l-fâr, 161b/11
demü’l-halem, 160b/10
demü’l-hamâm, 160b/11
demü’l-hamel, 161b/9
demü’l-harfân, 161b/23
demü’l-hayl, 319b/5
demü’l-hâyız, 162a/1
demü’l-hımâr, 161b/21
demü’l-hınzîr, 147b/14, 161b/15
demü’l-hırbâ, 161a/12
demü’l-huffâş, 161a/16
demü’l-insân, 160b/3, 161b/17
demü’l-iyyel, 160a/20
demü’l-kayn, 159b/18
demü’l-kelb, 162a/4
demü’l-kurâd, 160b/7, 160b/10
demü’l-maʿz, 161b/6
demü’l-verel, 161a/22
demü’s-sevr, 160b/20
demü’s-suʿbân, 159b/18, 162a/8
demü’t-teys, 161a/25
demü’z-zıfdaʿ, 161a/6
demür, 3b/14, 41b/1, 64a/12, 76a/25, 78a/16, 

90b/24, 91b/16, 94a/4, 103b/25, 104b/6, 
106a/10, 109b/23, 110a/9, 112b/3, 112b/5, 
112b/7, 112b/8, 112b/9, 112b/11, 112b/12, 
112b/13, 112b/17, 112b/19, 112b/20, 
112b/21, 112b/22, 112b/23, 113a/3, 115b/2, 
127a/4, 131a/21, 131a/25, 131b/1, 141b/12, 
146a/9, 159b/15, 162a/6, 170b/11, 
179a/22, 179a/23, 180a/9, 180a/10, 
188a/17, 191b/13, 194a/21, 222b/19, 
230a/24, 268a/18, 278a/3, 290a/4, 290a/6, 
298a/20, 333a/9, 353b/20, 353b/22, 
354b/13, 397a/9, 430b/9, 436a/17, 
436a/21, 436a/22, 438a/10, 439b/23, 
447b/16, 449b/7, 453b/22, 456b/4, 476b/5, 
486b/8

demür bokı, 95b/3, 408a/23
demür dikeni, 2b/24, 25b/11, 56b/24, 88a/8, 

88a/9, 117a/10, 117a/13, 117a/22, 117b/1, 
122b/17, 167b/24, 207b/7, 240a/15, 
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264b/24, 276a/19, 281a/17, 464a/1, 
464a/2, 487b/10

demür çınkası, 78b/1
demür sandalı, 146a/6
demür tûbâlı, 78b/1
demür zaʿferânı, 191b/12, 252b/19
demürciler suyı, 164a/8
demür-bîh, 159b/15
demürhindî, 75b/11, 121b/23, 125a/8
dend, 162a/11, 162a/13, 162a/18, 162b/3, 

267a/18
dend-i horâsân, 428b/3
dendâ, 162a/13
dendân-nîş-i seg-i dîvâne, 475b/13
dendân-sâ, 51a/19
dende, 428b/8
denderân, 162b/9
dendibîlûs, 258a/16
dendîrô mârî, 47b/14
dendiyûn lafâkankaş, 400a/22
dendra lûgî, 188b/18, 190b/5
dendrâ genûbâ, 156b/2
dendrâ pâlyû renivâ, 199b/10
dendrô behrâşâ, 326a/16
denâk, 354b/8
denîdbiyûn, 255b/5, 256a/6
denîdbiyûn agriyôs, 257b/17
denîdbiyûn akâkıyâ, 257a/17
denîdbiyûn apîdî, 256b/24
denîdbiyûn damînâ, 256b/4
denîdbiyûn de kîfarûsyû, 257a/7
denîdbiyûn fîgânûn, 258a/4
denîdbiyûn kaftalâ, 256a/20
denîdbiyûn kale, 258a/15
denîdbiyûn vulûs, 256b/15
deniz ʿakrebi, 238b/8, 291a/24
deniz amı, 319a/13
deniz aygırcıgı, 320a/8
deniz aygırı, 37b/11
deniz bagası, 214b/17, 214b/19, 214b/21
deniz balıgı, 235a/7
deniz böcekleri, 227a/5
deniz çekirgesi, 13b/1, 13b/2, 87a/14, 87a/15, 

183a/6

deniz ejderi, 238b/8
deniz engeci, 178a/9
deniz engeregi, 238b/8
deniz kaplubagası, 232b/15
deniz kırk dört ayaklusı, 209a/21
deniz kirpisi, 158b/2, 496b/25
deniz köpügi, 11b/12, 185b/5, 372b/17, 

388a/14
deniz mâliki, 440b/18
deniz otlugı, 268a/22, 385a/14
deniz öykeni, 184a/2
deniz pazısı, 420a/17, 466a/9
deniz sadefi, 251b/12
deniz süngeri, 310a/21
deniz tavşanı, 356a/22
deniz yarasası, 238b/7
deniz yengeci, 136b/2, 204a/12
deniz yosunı, 185b/10, 261b/10, 261b/11, 

261b/14
denkar, 3b/22
depyüz, 268a/12, 403a/21
der, 66a/16, 66a/17, 27a/8, 156b/13, 195b/5, 

195b/6, 195b/12, 263a/1, 281a/21, 281a/22, 
281b/9, 281b/12, 281b/13, 286b/25, 
367a/1, 369a/6, 400b/25, 434a/7, 435a/10, 
454b/1, 480b/9, 488b/5 509a/6,

derahsîsâd, 155b/12
derbendî, 331a/9
derdâb, 156b/22, 80b/9
derdâr, 67a/25, 156a/24, 221a/8, 222a/7, 

233a/18, 503b/23
der-hem, 181b/2
derâbîh, 156b/23
derâgîse, 57b/17
derâgûndiyâ, 422a/20
derâgûnçalû, 422a/21
derâgûnte, 422a/20
derâkûkî, 386b/9
derâkûnkûlûs, 422a/20
derâkûsâlisâ, 238b/10
derâsec, 156a/23
derâz, 466a/8
derâzkîse, 266a/19
derçûbe, 280b/1
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dere, 367b/20, 368a/25
dere ballıgı, 196b/6
derece-i bârid, 370b/10
derece-i hâr, 411a/23
derece-i râbiʿ, 403a/12
derek, 97a/14
derga de çerv, 355b/24
deri, 6a/12, 42a/10, 42a/15, 491a/2, 491a/3, 

491b/22, 506a/8, 60b/18, 60b/19, 63b/7, 
66a/16, 76a/11, 86b/20, 90a/10, 90a/12, 
90a/16, 90a/17, 90a/18, 90a/20, 90a/21, 
92b/16, 93a/11, 95b/13, 97b/20, 107a/23, 
123b/17, 124a/23, 127a/14, 127b/25, 
134a/25, 141a/17, 153b/16, 171a/2, 
172a/13, 175a/6, 175a/13, 177a/14, 
179a/12, 185b/16, 187a/14, 187a/16, 
197a/1, 198a/6, 201b/1, 201b/3, 201b/5, 
201b/6, 205a/11, 205a/13, 209b/20, 
211b/18, 220a/6, 220a/7, 220a/10, 
220a/12, 220a/13, 220a/14, 220a/15, 
223a/11, 225b/18, 225b/21, 234b/12, 
249b/9, 258a/21, 261a/24, 261b/1, 261b/3, 
262b/21, 262b/23, 262b/24, 263a/12, 
263a/17, 265a/22, 281b/3, 299a/23, 
299a/24, 299b/8, 302b/7, 308a/8, 
308a/10, 308a/12, 308a/17, 315b/25, 
319b/8, 318b/12, 319b/17, 320a/3, 320a/7, 
333a/25, 333b/1, 333b/3, 335a/25, 335b/4, 
343a/21, 343a/22, 366b/16, 368b/12, 
368b/23, 412b/18, 424b/10, 435b/3, 
435b/7, 447b/5, 448b/3, 488a/13, 488b/3

deri soyıl-, 435b/21
derkel, 203b/10
derle-, 2a/5, 27a/7, 27a/10, 29b/14, 80b/24, 

80b/25, 82a/15, 82a/24, 85b/3, 125b/16, 
168a/10, 1b/17, 261a/3, 283a/11, 329b/1, 
329b/2, 433b/7, 434a/17, 435a/11, 
436a/20, 446a/5, 446a/14, 450b/25, 
488b/16, 501b/25

derleme, 27a/7, 104a/11, 329a/25, 347b/13, 
446a/3

derlet-, 254a/1, 261a/3, 277a/22, 283a/13, 
369b/2, 406b/21, 439b/22

derlûkez, 191b/5
dermen, 218a/20
dern, 293b/3
dertân, 147a/20
derûbitâris, 156b/14, 156b/15
derûbîtîs, 156b/21
derûnec, 155b/13, 155b/22

derûnec-i ʿakrebî, 155b/16
derûnî, 155b/14
derûrî, 284b/17
derûs, 156a/14
derûşûs, 293b/4
derûyine, 155b/14
dervâne, 136b/8, 149b/13
deryâ yengeci, 204a/12
deryâ bagası, 215a/2
deryâ balıgı, 218b/1, 220a/23
deryâ balıkları, 268b/16
deryâ böcegi, 423a/23
deryâ kaplubagası, 214b/14
deryâ köpügi, 108a/23
deryâ kurdı, 185b/10
deryâ yosunı, 206b/19
deryâ-yı rûm, 432b/8, 432b/12
deryâs, 75a/16, 79b/9, 9a/9, 156a/13, 

156b/21
desâl, 201a/18
desminezâ derâkûkûlûs, 56b/3
desminezâ dergûnîtâ, 56b/3
desminezâ sepersetîne, 56b/4
desminezâ ûrâgûnclû, 56b/4
desminezâ ûrâgûnta, 56b/2
dess, 157a/11, 163b/23
dest-enbû, 80b/8, 156b/22, 157a/3, 157a/8
dest-enbûyâ-yı ütrüc, 157a/6
dest-enbûye, 80b/8, 157a/1, 242a/12, 242a/13, 

242a/15
desterk, 255a/12
deşîr, 390b/24
deşiş, 157a/14
deşmâr, 474a/25
deûs, 436a/22, 439b/23
devaʾü’l-cünûn, 28b/4
devaʾü’l-misk, 21a/25
dev-ispist, 52b/17, 170b/3
devâ, 1b/14, 2a/2, 2a/23, 11a/14, 12a/23, 

12b/4, 25b/13, 30a/12, 38a/21, 42a/9, 
46b/14, 46b/19, 48a/24, 53a/24, 60b/4, 
61b/14, 62b/15, 62b/20, 62b/23, 69b/8, 
79b/20, 85a/8, 85b/4, 85b/6, 86a/22, 
88b/10, 91b/21, 92b/19, 95b/9, 97b/14, 
97b/21, 98a/8, 107a/1, 116b/19, 117a/18, 
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119a/5, 127a/5, 129b/2, 131b/19, 135b/10, 
135b/14, 137b/15, 138a/7, 150b/24, 
159a/12, 160a/5, 161b/6, 164a/10, 
164a/16, 165a/3, 170b/25, 171a/24, 
172a/2, 175a/20, 175b/14, 178a/10, 
178b/1, 179a/13, 181a/19, 182a/13, 
185a/2, 188a/14, 194b/22, 195b/8, 
210a/9, 215a/24, 222a/23, 231a/6, 234a/5, 
244a/2, 244a/10, 247b/13, 248b/9, 252b/1, 
252b/23, 260a/1, 270a/14, 275b/11, 
278a/1, 281b/9, 286a/12, 287b/22, 288a/4, 
305b/18, 306b/3, 308a/23, 308b/7, 
313b/8, 314b/14, 314b/23, 316a/25, 
317b/4, 318b/20, 319b/16, 325a/25, 
326b/4, 328b/5, 332b/8, 332b/9, 333b/15, 
338b/8, 341a/22, 341b/7, 342a/22, 342b/6, 
343a/13, 344a/19, 347b/20, 348a/15, 
352b/23, 360a/3, 361b/2, 362b/15, 
366a/20, 368b/11, 369a/23, 371a/6, 
373b/13, 373b/25, 376b/18, 382b/2, 
382b/3, 382b/5, 382b/12, 393a/3, 397b/16, 
400b/3, 402b/5, 410b/18, 417b/8, 427b/20, 
433b/25, 436a/24, 440a/13, 441b/11, 
441b/19, 441b/25, 443a/24, 448b/4, 
449b/4, 450b/12, 452b/1, 455b/6, 458a/12, 
458a/14, 461b/13, 462a/12, 462b/4, 
466b/18, 466b/22, 468a/10, 470b/15, 
482b/11, 494a/13, 502a/21, 503a/23

devâ kınîdus, 441b/2
devâ-yı dâher, 162b/11
devâ-yı dem, 164a/17
devâ-yı ermenî, 97b/7
devâ-yı fârisî, 38b/9, 97b/7
devâ-yı hatâtîf, 61b/14
devâ-yı hâlebîye, 135b/22
devâ-yı hindî, 9a/15, 326a/5
devâ-yı ilâhî, 42b/20, 42b/21
devâ-yı ker, 321a/15
devâ-yı misk, 71b/18
devâ-yı mürekkeb, 369a/17
devâ-yı rûmî, 152b/11
devâ-yı şâmî, 465a/20
devâ-yı tamâmiyyet, 468b/24
devâl, 390a/22
devâlî, 21a/25, 124a/12, 356a/16, 384b/10, 

450b/11, 451a/17
devâmî, 411b/24
devâʾü’l-hatâtîf, 61b/15, 182a/12, 427b/17
devâʾü’l-hayye, 162b/10

devâʾü’l-huttâf, 164a/16
devâʾü’l-misk, 50a/23, 164a/15, 451b/5, 

466a/23
devâʾü’l-mülûk, 19b/25, 95b/8
devâʾü’n-nimr, 164a/10, 482b/13
devâʾü’r-rûmî, 225b/14
devâʾü’r-ruteylâ, 314b/3
devâʾü’s-saʿleb, 215b/6
devâʾü’s-sene, 95b/7
devâyâ agriyâ, 163b/14, 369a/23
deve, 37b/2, 37b/7, 60b/2, 67b/25, 68a/1, 

90a/18, 91b/19, 91b/20, 91b/22, 92a/1, 
92a/6, 92a/12, 92a/13, 111b/4, 123a/5, 
159b/4, 159b/7, 180b/1, 181a/13, 183b/23, 
198a/20, 203b/18, 204a/3, 210b/19, 
348a/14, 350a/25, 368b/6, 407a/22, 
409a/11, 409a/12, 409a/21, 412b/11, 
412b/14, 412b/22, 417b/7, 452a/21, 
478b/24, 480a/24, 487b/11, 490b/11, 
495b/8, 506b/24, 506b/25

deve dikeni, 21b/18, 25a/3, 114b/5, 292a/17
deve dili, 32b/10, 32b/12, 415a/23
deve kenesi, 478b/24
deve kuşı, 71a/6, 71a/8, 159a/10, 276a/20, 

412a/8, 486a/18
deve otı, 180a/23, 180a/25, 180b/1, 181a/1
deve semüzligi, 452a/19
deve taşı, 111b/3
develik, 130a/7
devetabanı, 260b/20, 281b/14, 481b/15, 

481b/25
devîne, 331a/5
devire, 423a/17
devirlü işitme, 285b/13
devmetor riyôs, 58b/5
devvâr, 19a/11, 39a/20, 43a/3, 48b/23, 

56a/3, 71a/7, 143b/17, 150b/25, 153a/9, 
174b/6, 247a/8, 303b/8, 322a/20, 391b/10, 
408a/12, 409a/10, 459a/10, 469a/17, 
515a/9

devvârü’l-hindî, 141a/12
Deyâdûk, 376a/5
deys, 16b/13
dezyâ dekatrî, 57a/4
dıbâs, 282a/23
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dıbk, 30b/11, 152b/12, 152b/13, 152b/14, 
152b/15, 152b/17, 152b/20, 152b/21, 
152b/22, 173b/2, 200b/13, 443b/2

dıbkâ, 152b/13
dıf lî, 100b/9, 103a/17, 135b/21, 148b/9, 

157a/18, 157a/23, 169a/21, 203a/2, 217b/8
dıkk, 409b/3
dıkk sıtması, 82a/6
dımışk, 93a/18, 134b/13
dımışkî, 146b/14, 180b/20, 257b/18, 257b/3, 

265a/16, 267b/12, 277a/21, 507b/21
dıraht, 235b/13, 369b/18
dıraht-ı bân, 244a/25
dıraht-ı belesân, 64a/8
dıraht-ı beşe, 156a/25
dıraht-ı engûr, 388b/14
dıraht-ı gareb, 15a/9, 25b/23
dıraht-ı gâr, 164b/24
dıraht-ı gez, 485a/24
dıraht-ı habbü’l-bân, 46b/4
dıraht-ı hâr, 33b/3
dıraht-ı hurmâ, 480b/9
dıraht-ı katrân, 235b/9
dıraht-ı kazm, 77a/6
dıraht-ı keder, 12a/17
dıraht-ı kehrübâ, 126b/4
dıraht-ı kehrübâ-yı sefîd, 126b/7
dıraht-ı kirm-dâne, 22a/7
dıraht-ı künâr, 202a/2
dıraht-ı meryem, 47b/13
dıraht-ı nerm, 233b/7
dıraht-ı sibistân, 233b/18
dıraht-ı sih-gül, 294b/14
dıraht-ı şimşâd, 60b/21
dıraht-ı şîşaʿân, 151a/7
dıraht-ı zarv, 263b/24
dıraht-ı zehr-nâk-ı yemânî, 283b/21
dıraht-ı zuʿrûr, 233b/16
dıraht-sunb, 80a/7
dırfıl, 125b/20, 269a/25, 269b/3, 269b/4
dırnak, 53b/6, 119a/15, 152b/25, 155b/8, 

173a/1, 275b/21, 320a/1, 407a/16
dırnak yarıl-, 53b/8
dıvorâsarʿâ, 282b/1

dîb-dâr, 170a/19
dîben ravt, 202a/18
dibs, 119a/2, 153a/12, 153a/13, 162b/23, 

208a/4, 208a/5
dibsâkûs, 171a/8, 413b/21
dibsâtılî, 73b/2
Dicle, 232b/13, 432b/21
Dicle-i Bagdâd, 218b/16
dîddûn, 494a/23
dîfrûcas, 170b/7, 170b/12
dîfrûcâş, 170b/7
dîfrûnes, 367b/20
dîg-ber-dîg, 171a/24
dîgâşte, 366b/3
dîgrâmes, 285a/24
dîgûrsen, 344a/23
dîk, 170b/18
diken balıgı, 291a/24, 291a/25
diken kuşı, 157a/15
diken sakızı, 129a/8
diken sarmaşıgı, 31a/6
dîkerdeye, 208b/7
dîkerîden, 255b/4
dikir, 189a/19
dîkrîdûn, 120a/4
dîkü’l-cinn, 171a/3
dil, 11a/23, 13a/5, 17b/12, 17b/13, 32b/21, 

43a/22, 58b/11, 65b/23, 77b/5, 79b/17, 
80b/12, 80b/13, 103a/14, 107a/14, 108a/17, 
111a/1, 115b/13, 117a/8, 117a/9, 134a/23, 
134b/2, 134b/24, 151a/12, 153b/9, 172a/9, 
174a/22, 182b/21, 182b/22, 199a/25, 
216a/9, 218b/2, 228b/5, 231b/25, 234a/22, 
238a/17, 250b/17, 250b/18, 265b/10, 
269a/5, 272b/7, 277b/7, 283a/3, 295b/18, 
296a/16, 309a/25, 311b/23, 320a/1, 
324a/20, 332b/15, 335a/20, 335b/24, 
353b/1, 360a/21, 379a/8, 402a/21, 
402b/14, 414b/3, 414b/4, 414b/12, 414b/16, 
414b/18, 414b/25, 415a/1, 417b/13, 422b/6, 
447a/10, 469a/18, 470a/10, 470a/11, 
470a/12, 471b/16, 476b/6, 485b/24, 
492a/22, 496a/4, 496a/15, 507a/18, 
514a/24

dil agırlan-, 247a/9
dil balıgı, 126a/21, 417a/12
dil dolaş-, 471a/22
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dil sivilcüleri, 391b/15
dil şiş-, 200b/7, 52a/11
dil tamak çiçegi, 139a/11
dil tutıl-, 128b/1
dil uyuş-, 277b/6
dilcik, 22b/5, 29a/13, 33b/5, 59a/7 141a/20, 

196b/1, 408b/14, 429b/17, 434b/11, 
434b/21, 434b/22, 464a/21, 492a/9, 
492a/10, 502b/7, 503b/1

dilcik düşügi, 492a/21
dilem, 56a/9
dîlk, 265a/10
dilkü, 14b/14, 14b/17, 14b/18, 80a/22, 

80a/24, 80b/5, 80b/6, 128b/10, 183b/21, 
209b/13, 209b/14, 220a/6, 220a/7, 
223a/11, 235a/17, 237b/25, 238a/4, 
238a/12, 289b/6, 289b/8, 317a/3, 317a/6, 
412a/23, 421b/6, 421b/19, 506a/12

dilkü kişnîci, 392b/4
dilkü kuyrugı, 40a/25, 53b/25, 508b/3, 

514b/25
dilkü taşagı, 66b/13, 70a/18, 139a/10, 

181a/18, 204a/20, 224a/14, 278b/19, 
280b/22

dilkü üzümi, 81a/3, 101b/16, 140a/3, 
230b/18, 284b/1, 295b/25, 329a/8

dillek, 369a/3
dîllem, 231a/20
dimâg, 4b/7, 6b/23, 8a/6, 10a/13, 10b/13, 

12a/22, 15b/10, 17a/13, 17a/24, 20b/5, 
22b/5, 23b/7, 24b/25, 27a/2, 27a/5, 29a/7, 
34b/11, 40b/17, 44b/18, 46a/6, 46a/11, 
47b/24, 49b/25, 50a/2, 50b/1, 53a/24, 
63b/1, 65b/21, 66a/18, 69a/23, 72a/21, 
73a/21, 77b/5, 80b/19, 81a/17, 83b/20, 
89a/18, 94b/12, 101b/25, 113b/18, 114b/1, 
120b/6, 123b/7, 124b/3, 125a/16, 132b/22, 
133b/25, 134a/14, 134a/19, 134b/3, 
136b/10, 142b/17, 149b/19, 142b/20, 
117a/10, 149b/20, 150a/20, 152a/22, 
152a/23, 153b/25, 155a/6, 155a/8, 157a/4, 
157a/11, 159a/14, 159b/2, 161b/21, 
161b/22, 166b/6, 167a/9, 167b/18, 170b/1, 
176a/7, 185a/1, 185a/4, 186b/14, 193b/4, 
193b/22, 196a/25, 199a/4, 207b/23, 
212b/9, 218b/24, 219b/25, 221b/15, 
225a/8, 226a/1, 229a/10, 229a/12, 
229a/16, 230a/22, 236a/15, 238b/2, 
239a/12, 242a/25, 243a/8, 243a/10, 
246a/3, 247b/18, 249b/10, 260b/16, 
270a/12, 277b/1, 277b/2, 278b/7, 280b/16, 

286b/16, 286b/18, 286b/19, 287b/10, 
290a/22, 291b/13, 291b/15, 293a/12, 
296a/19, 298b/23, 299a/3, 299a/10, 
299a/9, 300b/20, 301a/7, 301a/19, 
301a/21, 301b/1, 301b/6, 306b/11, 
312a/15, 313a/19, 314a/23, 315b/11, 
316b/13, 316b/15, 324a/3, 324b/12, 
325a/19, 326b/2, 327a/19, 328a/12, 
328b/3, 328b/10, 329a/13, 335b/23, 
340a/10, 342b/2, 342b/12, 351a/13, 
356b/12, 360a/2, 363a/18, 364b/23, 
365a/20, 367b/5, 370b/12, 372a/2, 374b/2, 
376a/15, 381b/9, 383b/5, 383b/7, 384b/3, 
387a/7, 401b/8, 402a/21, 406a/5, 416a/12, 
424b/16, 430b/25, 433b/11, 433b/12, 
435a/3, 435a/12, 435b/8, 438b/25, 443b/4, 
443b/5, 449a/19, 449b/19, 450b/10, 
454b/9, 454b/20, 455a/9, 456b/13, 
459b/10, 459b/13, 459b/16, 459b/23, 
460b/19, 464b/15, 465a/2, 465b/4, 
466b/17, 468b/15, 470b/9, 470b/18, 
473a/21, 473a/25, 473a/3, 476a/19, 
481b/21, 481b/23, 481b/6, 482a/11, 
483a/14, 483b/5, 483b/7, 489b/13, 
496a/19, 498a/14, 498b/24, 499a/20, 
499b/25, 503a/15, 504a/25, 504b/16, 
504b/19, 504b/2, 504b/23, 504b/4, 504b/5, 
504b/25, 505a/7, 509a/23, 509b/6, 512a/1, 
512a/20, 512a/3, 515a/21

dimâg perdesi, 153b/22, 155a/6, 155a/7, 
159b/2, 160b/18, 186a/14, 402a/18

dimâg-ı bâride, 400b/5
dimâg-ı ibni ʿirs, 159b/6
dimâg-ı râtıbe, 504b/11
dimâglu, 7a/18, 301a/21
dimâgu’d-dîk, 159a/24
dimâgü’l-baʿr, 159b/3
dimâgü’l-erneb, 159b/13
dimâgü’l-hayl, 159b/8
dimâgü’l-huffâş, 159b/9
dimeyisarî, 319b/13
dimlit, 295a/25
dimyâ, 162b/7
dînderô kazmî, 77a/6
dînâdibâ, 220b/6
dînâkûs, 456a/23
dînâr, 54a/10 170b/6
dînârîzâ, 426b/7
dînârûye, 116b/7, 171a/23, 194b/25, 195a/1
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dînâs, 238a/25
dînsâfûs, 289a/4
dînûtîn, 246a/14
dip, 505b/5
dîrcâs, 170b/7
dîrân-ı nârdîn, 151a/9
dîren, 180b/15
diresrest, 156b/24
direst, 156a/14
dirhem, 1b/15, 2a/3, 2a/4, 2a/8, 2b/15, 

2b/16, 2b/20, 2b/24, 4a/18, 4b/25, 5a/19, 
5a/21, 5b/1, 5b/2, 5b/18, 6b/23, 9a/4, 
10a/13, 10a/14, 11a/15, 12a/3, 12a/10, 
12b/3, 14b/7, 15b/7, 16a/25, 17a/17, 
17a/22, 17a/23, 17a/24, 17b/1, 17b/22, 
100a/12, 18b/7, 22a/2, 22a/3, 22a/20, 
22b/19, 22b/24, 100a/22, 20b/13, 20b/17, 
20b/18, 21b/12, 23a/3, 23a/21, 23a/8, 
23a/9, 26a/24, 27b/16, 28a/8, 28b/9, 
28b/10, 28b/11, 28b/12, 28b/13, 28b/14, 
28b/16, 28b/24, 28b/25, 29a/18, 29a/19, 
29b/16, 29b/21, 30a/16, 31a/25, 32b/7, 
32b/8, 33a/19, 33a/20, 33a/23, 33b/15, 
34a/7, 34a/14, 35a/5, 35a/6, 35b/6, 35b/7, 
35b/8, 35b/25, 36a/24, 36b/08, 36b/9, 
36b/10, 36b/13, 36b/14, 37a/10, 37a/11, 
37b/4, 38a/3, 38a/8, 38a/24, 39a/5, 
40b/16, 40b/17, 41a/2, 41a/3, 41a/12, 
41a/13, 42b/6, 43a/7, 43a/22, 43b/7, 
43b/8, 44b/6, 44b/19, 45b/2, 45b/19, 
46b/15, 46b/16, 47a/11, 48a/23, 48a/25, 
48b/25, 49a/10, 49a/23, 49b/22, 50a/15, 
50a/22, 50b/1, 50b/8, 51a/17, 51a/6, 
51b/10, 51b/15, 51b/2, 51b/22, 52a/14, 
52a/24, 52a/7, 52b/10, 52b/20, 52b/3, 
53a/4, 53a/18, 53b/1, 53b/21, 54a/17, 
54a/23, 54a/5, 54b/7, 54b/19, 55a/3, 
55a/4, 55a/8, 55a/15, 55a/24, 55b/16, 
55b/22, 56a/3, 56a/12, 56a/19, 56a/20, 
56a/24, 56b/11, 56b/9, 57a/7, 57a/8, 57a/9, 
57a/13, 57a/14, 57b/16, 58b/20, 59a/19, 
60b/9, 61a/15, 62b/7, 63a/15, 63b/2, 
64b/14, 64b/15, 64b/24, 65b/6, 66a/11, 
66a/7, 66b/22, 66b/25, 67a/14, 67a/19, 
67a/21, 68b/19, 69a/9, 70a/8, 70b/3, 
70b/4, 71b/18, 72b/12, 73a/25, 73b/1, 
73b/13, 73b/14, 74a/8, 74a/22, 74b/23, 
75a/4, 77b/2, 78a/12, 78b/19, 79b/16, 
79b/20, 79b/22, 81a/17, 82b/8, 83a/25, 
83b/1, 84b/2, 84b/16, 84b/20, 84b/21, 
84b/23, 84b/24, 85a/3, 85b/24, 86a/20, 
87b/25, 88a/24, 88b/22, 89a/12, 89a/13, 
90a/21, 90a/22, 90b/1, 90b/6, 90b/7, 

90b/8, 91b/12, 91b/17, 92b/4, 92b/5, 
92b/21, 92b/23, 93a/6, 93a/11, 93a/12, 
94a/20, 94b/1, 94b/2, 94b/13, 95a/6, 
97a/4, 97b/8, 98a/9, 98a/11, 98a/13, 
98b/15, 99a/3, 99a/7, 99a/8, 99b/2, 99b/9, 
100a/6, 100b/24, 101a/4, 101a/10, 101a/23, 
101a/24, 101b/9, 102a/9, 102a/12, 
102a/20, 102b/2, 102b/4, 102b/8, 102b/11, 
102b/13, 102b/15, 102b/21, 102b/22, 
102b/23, 102b/25, 103a/2, 103a/3, 103a/5, 
103a/6, 103a/9, 103a/12, 104a/10, 104b/7, 
110a/1, 112a/18, 113a/1, 114a/7, 114a/8, 
115a/20, 115a/23, 115a/6, 115b/1, 115b/22, 
116b/24, 117a/20, 117a/23, 119a/15, 
119a/19, 119a/22, 119b/17, 119b/18, 
120b/8, 120b/19, 121b/13, 123b/11, 
124b/8, 124b/9, 124b/10, 124b/24, 
126a/14, 127b/16, 127b/21, 128b/5, 
131b/6, 131b/16, 135a/6, 135a/10, 135b/13, 
135b/17, 137b/8, 137a/11, 137b/17, 
138a/10, 138a/11, 138b/4, 140a/7, 
140b/16, 141a/21, 142b/16, 143a/6, 143a/7, 
143a/24, 145a/14, 146b/1, 146b/21, 
147a/16, 148a/4, 148a/8, 148b/21, 
148b/22, 149a/4, 149a/22, 151a/21, 
151b/13, 152a/25, 153a/5, 155b/25, 
156b/24, 157b/12, 157b/13, 157b/15, 
157b/18, 158a/23, 160a/3, 160a/4, 161b/4, 
162a/22, 162b/20, 163a/24, 163b/12, 
166a/1, 167a/4, 169a/5, 169a/6, 169a/20, 
170a/15, 170a/16, 170a/17, 171b/9, 
171b/10, 175b/15, 175b/16, 175b/18, 
175b/3, 175b/4, 177a/11, 178b/10, 178b/13, 
182a/14, 182a/17, 185a/22, 185a/3, 
186b/3, 187b/6, 188b/2, 188b/10, 189a/9, 
189a/10, 190b/8, 191a/1, 191a/2, 191b/21, 
192a/4, 192b/11, 192b/12, 193a/23, 
193b/25, 194a/3, 194a/14, 194a/15, 
194a/16, 194a/17, 194a/18, 195a/8, 
195b/3, 196a/12, 196a/22, 196b/3, 
196b/12, 198a/4, 199b/18, 201b/11, 
202a/9, 202b/17, 202b/19, 202b/20, 
203a/1, 203a/13, 203a/21, 203a/25, 
205a/25, 205b/14, 205b/24, 205b/25, 
206a/24, 206b/2, 206b/8, 207b/1, 207b/2, 
208a/24, 209b/8, 210a/13, 210b/13, 
210b/14, 210b/15, 210b/21, 211a/8, 
211a/23, 211b/10, 212a/19, 212a/20, 
212b/23, 213b/23, 214a/3, 214a/18, 
214a/20, 215b/1, 215b/18, 216a/21, 
217a/10, 217a/11, 217b/25, 218a/3, 219b/1, 
220b/16, 220b/17, 220b/22, 221b/11, 
221b/12, 222a/24, 223a/21, 224b/3, 
225a/23, 225b/1, 225b/2, 228a/19, 
228a/20, 228a/24, 229b/22, 230a/23, 
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230b/15, 230b/17, 231a/6, 231b/18, 
234b/20, 235b/21, 236a/1, 236a/19, 
236a/4, 236a/20, 237a/21, 238a/18, 
239a/21, 239a/23, 239a/24, 239b/18, 
239b/2, 239b/5, 239b/6, 240a/12, 240b/5, 
241b/3, 241b/4, 241b/9, 242b/2, 243a/17, 
243a/18, 243a/6, 243a/5, 243b/3, 243b/8, 
244b/12, 244b/13, 245a/25, 247a/12, 
247a/15, 247a/16, 247a/17, 247b/1, 
248b/20, 249a/15, 249b/18, 250b/24, 
250b/25, 251a/11, 251a/6, 251a/7, 251a/8, 
251b/5, 253a/4, 253a/19, 255a/14, 
256a/22, 256b/6, 257a/1, 257a/10, 
257a/23, 257b/8, 257b/19, 258a/6, 
258a/17, 259a/14, 259b/3, 260b/3, 
264a/22, 264a/24, 266b/3, 266b/7, 
266b/8, 266b/11, 267b/17, 268a/4, 
269a/21, 269b/8, 270a/14, 270b/10, 
270b/11, 271a/7, 271a/10, 271a/24, 
271b/12, 271b/15, 274a/8, 275a/6, 
276b/10, 276b/24, 276b/25, 277a/4, 
277a/24, 277a/5, 278a/2, 278a/7, 278a/8, 
279b/21, 280a/13, 280b/9, 280b/20, 
281a/6, 281b/12, 281b/21, 283a/18, 
284b/4, 284a/19, 284a/22, 284a/7, 
285a/20, 285b/11, 285b/19, 285b/20, 
286a/14, 286a/23, 286b/6, 286b/10, 
286b/20, 287a/9, 287a/20, 288a/23, 
288a/24, 290a/22, 291a/4, 292b/9, 
292b/25, 293a/14, 293a/15, 293a/18, 
293a/20, 294b/10, 296a/22, 296a/23, 
296b/5, 296b/10, 296b/11, 296b/12, 
297b/4, 299b/16, 301a/12, 301a/21, 
302b/4, 302b/9, 301b/19, 302b/19, 
302b/20, 303a/19, 303b/11, 303b/12, 
303b/18, 303b/24, 303b/25, 304a/1, 
304a/19, 304a/24, 304a/25, 304b/5, 
305a/8, 305a/10, 305b/20, 306a/2, 
306a/5, 306b/7, 307a/15, 307b/25, 310b/5, 
311a/7, 311a/8, 311a/17, 311a/19, 311a/23, 
312b/23, 313b/14, 315b/21, 316a/18, 
317b/14, 317b/16, 317b/22, 318a/4, 
318a/13, 318b/18, 318b/25, 319b/1, 
321b/18, 321b/8, 322b/2, 323b/11, 324b/7, 
324b/13, 325a/1, 325a/25, 325b/1, 326a/8, 
326a/9, 326b/3, 328a/13, 328b/12, 329b/8, 
331a/17, 331a/24, 331b/15, 331b/21, 
332b/4, 333a/4, 333a/20, 334a/12, 
334a/18, 334a/22, 334b/15, 334b/18, 
334b/22, 336b/2, 338b/8, 339a/5, 339a/9, 
339a/10, 340b/21, 340b/22, 341a/16, 
341a/25, 341b/2, 341b/4, 342a/24, 342b/9, 
342b/18, 343b/15, 344a/11, 344a/15, 
344a/19, 344a/20, 344b/11, 345a/2, 
345a/5, 345a/7, 345a/10, 345b/23, 

345b/24, 345b/25, 346a/6, 347a/13, 
347a/21, 347b/6, 348a/14, 348b/24, 
349a/14, 349a/16, 350b/24, 351a/18, 
352a/3, 352a/4, 352a/6, 352a/7, 352a/10, 
352b/24, 352b/5, 353a/6, 353a/17, 354b/3, 
354b/19, 356b/14, 356b/8, 357a/9, 
357a/15, 357a/22, 358a/21, 359b/25, 
360a/15, 360b/23, 361a/11, 363a/20, 
364a/24, 364b/9, 364b/10, 365a/18, 
365a/21, 365b/18, 366a/10, 366b/21, 
366b/22, 367a/21, 367b/6, 373a/6, 373a/7, 
373b/19, 374a/20, 375a/7, 376a/2, 376a/3, 
376a/21, 377b/2, 379a/22, 380a/7, 
380a/11, 381a/7, 381b/9, 381b/21, 382a/13, 
382a/18, 382b/3, 382b/12, 385a/11, 
386a/12, 386a/14, 386a/21, 387b/6, 
387b/7, 387b/10, 387b/12, 387b/17, 
387b/21, 387b/22, 388b/6, 388b/11, 
389b/11, 389b/16, 390a/14, 391b/16, 
391b/18, 391b/19, 391b/20, 391b/25, 
392b/19, 392b/3, 393a/4, 394b/2, 394a/14, 
397a/17, 398b/20, 398b/24, 399a/23, 
399a/24, 400a/9, 400b/7, 401a/13, 402b/9, 
404a/21, 405a/1, 405a/2, 405a/6, 405a/9, 
405a/11, 406a/5, 406a/20, 406b/9, 
406b/21, 408a/21, 408a/23, 409a/10, 
409a/15, 409a/20, 410a/9, 410a/12, 
410a/13, 410a/24, 410a/25, 410b/10, 
410b/8, 410b/9, 410b/22, 413b/17, 415a/25, 
416a/3, 416b/10, 416b/4, 417a/8, 419a/1, 
419a/2, 419a/3, 420a/4, 420a/10, 422a/7, 
422a/8, 423a/7, 425a/8, 426a/22, 426a/25, 
427a/12, 427a/22, 427a/23, 427a/24, 
427a/25, 427b/1, 427b/4, 428a/13, 
429a/21, 429a/25, 437a/15, 437a/17, 
437a/19, 438b/3, 438b/7, 439a/7, 439a/21, 
439b/15, 439b/19, 439b/21, 440a/15, 
441a/19, 441a/20, 441a/21, 444a/14, 
445a/24, 446a/1, 446a/2, 446a/23, 
446b/1, 447a/24, 448a/13, 448b/8, 
449b/22, 450a/18, 450a/20, 450a/21, 
450b/24, 452a/17, 455b/20, 456a/15, 
456a/17, 456a/18, 457a/21, 458b/19, 
458b/21, 458b/23, 459a/2, 459a/7, 
459a/13, 459a/16, 459b/7, 460a/11, 
461a/2, 461a/11, 461a/14, 461a/16, 
461a/17, 462a/20, 462a/4, 462a/7, 462b/1, 
462b/4, 463a/11, 463a/14, 464b/24, 
465a/17, 465b/19, 465b/6, 466a/2, 
466b/22, 466b/24, 467a/2, 467a/4, 
468a/15, 468b/17, 470b/19, 471a/2, 
471a/25, 471b/19, 471b/25, 472b/11, 
473b/2, 474a/21, 474b/12, 475a/17, 
475a/23, 475b/21, 475b/22, 478b/3, 
479b/17, 479b/19, 480a/15, 480a/18, 
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480b/5, 482a/25, 482b/1, 482b/9, 482b/10, 
483a/11, 483b/6, 483b/10, 483b/14, 
483b/20, 486a/15, 486a/16, 487a/6, 
487a/13, 487a/15, 487a/16, 487b/19, 
489b/1, 489b/15, 489b/17, 490a/15, 
490b/25, 491b/7, 492a/23, 492b/15, 
494a/10, 495a/14, 495a/15, 496a/18, 
496a/19, 498a/14, 498b/1, 498b/5, 
499a/13, 499b/13, 499b/14, 499b/23, 
500b/18, 500b/2, 500b/4, 501a/2, 501a/15, 
501a/25, 501b/9, 501b/10, 501b/20, 
502a/15, 502a/6, 502b/2, 502b/11, 
502b/20, 503a/7, 505b/4, 506b/7, 507b/20, 
509a/2, 509a/20, 509a/22, 509a/4, 
509b/2, 510b/9, 511a/16, 512a/5, 513a/22, 
514a/21, 514b/1

dirîg, 80b/23
dirmene, 27a/18, 245a/9
dirmene-i horâsânî, 118a/23
dîsâ, 282a/22
dîskîtûn, 207a/11
dîskûkû, 75a/21
Diskûrîdûs, 5a/4, 6a/5, 15b/23, 22a/19, 

22b/23, 22b/25, 23a/19, 23b/21, 25b/6, 
26b/10, 32b/25, 34a/3, 38a/11, 38a/21, 
39b/23, 40a/16, 40a/21, 40a/25, 41b/20, 
42a/7, 42a/10, 45a/14, 45a/25, 51a/9, 
51a/19, 53b/5, 57a/17, 57b/25, 65b/22, 
67a/23, 70a/2, 82a/13, 88a/19, 95a/9, 
97b/3, 99a/5, 101b/12, 104b/11, 107a/13, 
107a/21, 108a/5, 114a/1, 115b/10, 121b/2, 
127b/23, 141a/14, 164a/21, 171b/8, 
171b/24, 172a/6, 180b/22, 191b/6, 194a/8, 
196a/10, 203b/11, 207a/13, 215b/22, 
225b/16, 226b/16, 227b/20, 236a/7, 
238b/10, 239b/16, 243a/8, 249b/2, 
256a/17, 256a/25, 256b/20, 257a/2, 
257a/8, 266b/6, 270b/25, 274a/11, 
275a/20, 275b/14, 281a/5, 286b/16, 
304a/24, 324b/5, 324b/6, 327b/12, 
345a/24, 405a/5, 405b/13, 408b/15, 
415a/19, 415b/19, 416b/6, 416b/17, 
417a/1, 419b/3, 420a/6, 421b/24, 423a/14, 
426a/13, 430b/3, 435a/19, 436b/10, 
441b/1, 443a/8, 447b/24, 450a/11, 450b/7, 
450b/18, 450b/23, 451a/4, 454b/24, 
455b/14, 456b/24, 462b/20, 463a/8, 
463a/10, 464a/16, 468b/14, 473b/23, 
474a/12, 474b/7, 475a/19, 475b/18, 
478b/14, 479a/21, 480a/4, 484b/15, 
486a/23, 487a/9, 494b/12, 495b/23, 
496a/21, 498a/8, 500a/20, 500b/25, 

501a/10, 501a/19, 502b/6, 502b/16, 
512b/8, 513b/17,

Dîskûrîdûs, 3b/25, 4a/2, 4a/6, 11b/24, 
16b/12, 104a/16, 107b/21, 128a/8, 13a/2, 
140b/15, 151b/15, 152a/22, 154b/18, 
163b/6, 171b/4, 179b/9, 187a/6, 207b/12, 
208a/23, 211a/15, 213a/21, 224a/21, 
224a/22, 228a/6, 230b/7, 230b/9, 231b/21, 
231b/22, 234b/9, 235a/18, 235b/10, 
236b/15, 237b/16, 239a/5, 242b/22, 
245b/1, 246a/2, 246b/18, 249b/17, 254a/7, 
257b/20, 263a/19, 271a/13, 307a/25, 
307b/22, 309a/1, 312a/10, 316a/10, 
317a/15, 320b/2, 321b/2, 324b/22, 
325a/13, 327a/14, 328a/8, 328b/21, 
330a/16, 334b/13, 335a/16, 336b/12, 
342b/3, 344b/8, 347a/6, 354a/23, 357b/1, 
358b/24, 359a/2, 360b/19, 362b/20, 
364a/9, 364a/24, 376a/20, 379a/16, 
389b/19, 390a/9, 391a/23, 392b/23, 
394b/10, 396a/7, 400a/11, 401a/11, 
401b/3, 403a/12, 404b/3

dîstâm bâtârid, 456a/2
dîstâm tezmudâlâ, 456a/3
dîsyûn, 154b/3
diş, 5a/24, 7b/2, 8a/22, 11a/16, 12a/6, 

12a/24, 12a/25, 14a/1, 14a/23, 14a/24, 
15a/2, 15a/13, 17b/19, 18b/23, 18b/24, 
19a/9, 19b/7, 24b/15, 25a/17, 27a/4, 29a/5, 
30a/17, 34b/11, 41a/16, 42a/1, 42a/2, 
42b/12, 42b/16, 42b/17, 43b/9, 44b/22, 
45a/23, 46a/22, 108a/13, 35b/2, 40b/14, 
40b/15, 55a/2, 55b/20, 56b/22, 57b/3, 
62a/9, 64a/3, 65a/25, 68b/18, 68b/19, 
69a/11, 72a/6, 72a/9, 74a/18, 75b/2, 75b/4, 
75b/8, 76a/8, 76b/8, 77a/16, 78b/25, 
80b/1, 80b/12, 80b/13, 80b/19, 81a/16, 
82a/1, 82a/4, 83a/14, 86a/16, 88a/6, 
89a/10, 89b/9, 94a/7, 108a/20, 109b/21, 
109b/23, 109b/24, 117a/17, 118a/3, 
120a/22, 120b/3, 122a/19, 122b/10, 
122b/11, 123a/1, 125a/5, 133b/8, 134a/11, 
134a/16, 135b/8, 136b/7, 140b/12, 141b/2, 
143a/9, 143a/23, 147a/5, 147a/6, 150a/5, 
151a/18, 151a/22, 157b/7, 159a/5, 159a/7, 
159a/9, 161a/11, 161a/12, 175a/3, 177a/22, 
180a/16, 185a/1, 186a/10, 186a/11, 186a/7, 
187b/22, 188b/6, 188a/12, 189a/11, 
189a/25, 189b/1, 191b/17, 193b/24, 
194b/19, 195a/25, 197a/7, 197b/18, 
200a/18, 204a/15, 205b/21, 207a/6, 
207a/25, 212b/20, 213a/12, 213b/15, 
213b/16, 213b/19, 214a/12, 214a/17, 
215b/14, 216a/11, 216a/20, 220a/11, 
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222a/22, 222a/23, 222b/20, 222b/23, 
223a/19, 223a/20, 223a/4, 225a/21, 
227a/9, 228a/15, 228b/4, 229a/2, 232a/12, 
232a/22, 235b/16, 237b/8, 238a/2, 
241a/12, 242b/17, 243a/15, 246b/15, 
246b/16, 250b/19, 253b/11, 256b/19, 
256b/20, 257b/23, 259a/23, 262b/14, 
263a/19, 263a/20, 263a/22, 264a/21, 
265a/22, 265a/25, 265b/6, 265b/15, 
266a/6, 266b/5, 269b/24, 277a/7, 277b/10, 
277b/11, 277b/12, 280b/11, 280b/6, 
284a/21, 288a/24, 289a/24, 289b/2, 
289b/6, 289b/10, 289b/11, 289b/14, 
290a/18, 290b/12, 290b/14, 291a/21, 
295a/1, 301a/23, 306a/7, 306b/8, 313b/12, 
315b/11, 315b/15, 316a/23, 316a/24, 
318a/23, 323b/4, 326b/6, 326b/7, 328b/12, 
329b/13, 334b/2, 335a/10, 338b/12, 
339a/18, 340b/14, 342b/11, 343a/19, 
343b/15, 343b/16, 347a/18, 347a/19, 
347b/4, 348a/11, 348a/12, 350a/21, 
352a/13, 353a/15, 355a/21, 355b/11, 
356a/17, 356a/18, 356b/3, 356b/4, 
356b/5, 359b/14, 361a/23, 367a/13, 
367b/17, 369b/2, 372b/24, 372b/25, 
374b/6, 375a/17, 376b/16, 376b/23, 
378b/17, 378b/20, 379a/7, 379a/13, 
387a/7, 387a/16, 389a/19, 389b/7, 
389b/9, 394b/14, 394b/15, 394b/20, 
400b/4, 402a/23, 404a/24, 408a/8, 
408a/9, 409a/7, 410a/17, 411a/6, 415b/22, 
416b/3, 416b/9, 419b/14, 420a/11, 421b/2, 
421b/15, 423b/5, 423b/25, 425b/20, 
427a/21, 428a/12, 430a/23, 430a/24, 
434b/11, 438a/13, 439a/2, 447a/12, 
448a/4, 454a/21, 455a/24, 457a/3, 457a/4, 
459b/2, 460b/12, 464b/12, 464b/13, 
464b/14, 464b/20, 471a/19, 475b/12, 
476b/7, 483b/16, 486a/2, 487a/25, 491b/5, 
494b/14, 496a/14, 496b/15, 500b/11, 
502a/3, 502a/5, 502a/11, 502a/12, 
502a/25, 502b/1, 502b/7, 502b/10, 503b/3, 
504a/24, 505b/14, 507b/5, 507b/6, 
508b/14, 508b/21, 508b/22, 509b/5, 
514a/23, 514a/25, 514b/2, 515a/12

diş kamaş-, 392a/21, 464a/22, 503a/10, 
503a/24

diş kıcırdat-, 113a/2, 113a/3
diş otı, 20a/6, 32b/9, 213a/12
dîter biyânka, 310b/19
ditredür balık, 220a/18
dîv agacı, 170a/18
dîv ebegümeci, 130b/6

div kilâsı, 322b/11
dîv sakalı, 414a/12
dîv-dâr, 157b/23, 170a/18, 233a/15, 280a/7
dîv-ispist, 125b/23
dîv-ispist-i beyâbânî, 126a/8
dîvâr yapışkanı, 117b/14
dîvçe, 293b/3
dîvçî, 293b/3
dîvrâ, 322a/12
dîvtâkûnîtis, 170b/4
diyâfî, 379b/04
diyâkûdâ, 171a/21
diyâre, 239b/8
diyô, 444b/13
diyûsâ, 444b/12
diyûzmû, 485b/4
diz, 36b/1, 43b/24, 120b/17, 157b/3, 157b/25, 

191a/4, 192a/7, 194a/4, 234b/13, 242b/6, 
246b/19, 252b/12, 261a/24, 267a/15, 
281a/3, 287a/1, 292a/9, 293b/20, 299a/14, 
308a/5, 319b/7, 367b/1, 384b/1, 390a/11, 
412b/19, 435b/22, 440b/6, 472b/5, 
474a/14, 476b/9, 481a/22, 486b/14, 
487a/7, 503a/13, 507b/22

dîze kûknâ, 331a/6
dogan, 43b/24
dôlberrâdez, 287a/24
dôlâtûr, 155b/16
dortu, 332b/10
dôsnôrâ, 6b/10
dögün, 378b/2, 378b/11
dögün çiçegi, 378a/15, 378b/2
dögün otı, 60a/9, 120b/23
dökaraʿym, 339b/19
döki, 12b/11
döl, 506a/17
dölengeç, 113a/4, 113a/8, 113a/9, 113a/10, 

187a/20
dölengeç kuyrugı, 333b/4
dû rübâh-reng, 296a/3
dûbârûc, 163b/9
dûc, 374a/17
dûd, 154b/21
dudak, 162a/25, 234a/23, 272b/7, 457a/9, 

503b/3, 505b/16
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dûd-ı fârisî, 27a/11
dûd-ı şeceretü’s-sanavber, 164a/2
dûdâyim, 204b/2, 512b/20
dûdem, 164a/17
dûderlûs, 331a/6
dûdü’l-asfer, 164a/24
dûdü’l-bakk, 164b/1
dûdü’l-bakl, 164a/21
dûdü’l-harîr, 163b/11, 164a/1
dûdü’l-kazzâ, 164a/1
dûdü’l-kırmız, 163b/10, 164a/20, 48b/4
dûdü’s-sabbâgîn, 164a/20, 341a/2
dûdü’z-zibl, 164a/24
dûf ber, 155b/15
dûfas, 163b/24
duferâre, 280a/8
dûfes, 162b/23, 163a/15, 163a/16, 369a/19, 

369a/20, 369a/21, 369a/25
dûfsâlemûn, 29b/9
dûg, 163b/16, 408a/4, 441a/12, 443b/21
dûgî, 403b/2
dûh, 163b/21
duhâ, 96b/17
duhân, 53a/24, 147b/13, 154b/20, 155a/6, 

155a/7, 177b/12, 191b/23, 199a/2, 202a/8, 
222a/21, 240b/16, 240b/21, 250b/23, 
259a/11, 270a/2, 270a/6, 280a/12, 
300b/20, 300b/22, 313a/18, 334b/3, 
359b/10, 382a/9, 402a/22, 402a/23, 
402b/2, 402b/4, 444b/21, 486b/13, 
486b/15, 487a/25, 492a/6, 515a/20

duhân agacı, 244b/25
duhhü’l-emîr, 154a/23
duhmertâ, 154a/23
duhn, 82b/20, 82b/23, 83a/3, 154b/1, 154b/4
duhn-ı mısrî, 154b/16
duhnâ, 154b/1
dûhû, 245a/11
dûhûs, 87b/9
dukâkü’l-kündür, 157b/20
dûkâyâ agriyâ, 163a/14
dûkes, 201a/18
dûkîtus, 163a/12
dûkû, 135b/17, 163a/11, 163a/18, 369a/19, 

369a/20, 369a/21, 452a/3

dûkû agriyâ, 369a/22, 163a/14
dûkû-yı berrî, 163a/14, 369a/23
dukûs, 163a/12
dûkûs, 1b/3
dûkuvâ, 163a/12
dûlgamûn, 329a/19
dullâʿ, 59b/2
dulma, 85b/11, 178a/19
dulmek, 85b/11
dûlsîz râris, 23b/18
dûm, 162b/11, 162b/12, 281a/18
duman, 147b/1, 383a/14
dûmâkî, 32a/19
dûmâkîn, 32a/19
dûnî, 393b/13
dûr-hûlî, 163b/25, 392b/13
dûrâterbiyâ, 208a/13
dûres, 243b/19
dûres-i teftî, 243b/19, 243b/22
dûrfînû, 419a/10
dûrnîsûn, 153b/19
durôtas, 281b/10
durrâkî, 148b/4, 155a/17
durrâkîn, 155a/17
durûdî, 155a/18
durûnc, 48a/17, 128a/11, 128a/18, 151b/1, 

188b/5, 196b/17, 311a/24
dûrunc, 188b/13
dûrûs, 156b/24
dûs, 112b/17, 419b/19, 436a/22
dusentâriyâ, 218a/4
dûsentâriye, 402b/8
düşer, 162b/13, 162b/16, 194b/24
dûsîzerâzez, 224a/22
dûskûrîdûs, 91b/3, 129a/15
dûşâb, 153a/13, 153a/14, 162b/22, 291b/6, 

477b/5, 477b/7, 480b/25
dûşâb-ı hurmâî, 153a/14
dut, 72a/18
dutkal, 18a/4, 18a/5, 308a/13, 308a/14, 

308a/23, 308a/25
duvhân, 82b/16
dûzedsene, 125a/8
dübb, 153a/21
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dübbâ, 153a/20, 339b/18
dübâb, 153a/20
dübeyle, 409a/17
dübür, 60b/10, 161a/4, 290a/14, 290a/15
dücür, 154a/21
düdük, 5a/6
dühn, 70a/17, 100a/18, 165a/2, 165a/4, 

165a/5, 165a/6, 165a/8, 192a/15, 214a/16, 
261b/22, 313a/24, 414a/24, 421a/20, 
422a/10, 435a/13, 494b/25, 495a/1, 
499b/11, 504b/20

dühn-i ʿasîrü’l-ʿıneb, 166b/15
dühn-i aslü’l-mâmîrân, 170a/10
dühn-i belesân, 29b/23, 155b/12, 155b/13
dühn-i benefşe, 305b/19
dühn-i bezrü’l-fücül, 168b/12
dühn-i ferfiyûn, 170a/11
dühn-i fukkâhü’l-hılâf, 167b/9
dühn-i gül-i kandûl, 365b/25
dühn-i hoş, 246a/14
dühn-i kıssâʾü’l-hımâr, 169a/16
dühn-i kibrit, 170a/3, 381b/11
dühn-i küncüd, 165a/11
dühn-i levzü’l-mişmiş, 168a/22
dühn-i lübb-i hûh, 168a/21
dühn-i mâskadûnî, 431a/1
dühn-i munkadir, 168a/5
dühn-i mübârek, 168a/5
dühn-i nergis, 306b/12
dühn-i nûrü’l-kandûl, 168a/2
dühn-i sûsen-i ebyaz, 166a/18
dühn-i şecerü’l-mastakî, 168a/9
dühn-i zakkum, 192a/21
dühn-i zanbak, 167b/14, 306b/12
dühn-i zehretü’l-kerm, 167a/19
dühnü’d-dâr-ı şîşaʿân, 170a/1
dühnü’d-dârçîn, 166b/17
dühnü’d-dıf lî, 169a/18
dühnü’l-adhır, 165b/17
dühnü’l-afsentîn, 169b/12
dühnü’l-ʿakârib, 169b/16
dühnü’l-ʿasel, 165b/2
dühnü’l-bâbûnec, 167a/11
dühnü’l-bâdrûc, 166a/12

dühnü’l-bân, 165a/15, 244b/2, 373b/21
dühnü’l-belesân, 64a/11, 64a/15, 165b/3
dühnü’l-benc, 168b/10
dühnü’l-benefsec, 167b/4
dühnü’l-beyz, 169b/6
dühnü’l-bezr, 168a/25
dühnü’l-bezrü’l-encere, 168b/17
dühnü’l-bunduk, 168b/2
dühnü’l-butm, 168b/7
dühnü’l-cevz, 168a/19
dühnü’l-cül, 169b/18
dühnü’l-âcürr, 7a/1, 168a/4
dühnü’l-ʿâkırkarhâ, 169b/15
dühnü’l-âs, 166a/2
dühnü’l-emlec, 168a/6
dühnü’l-fıstuk, 168b/4, 321a/8
dühnü’l-fücül, 26b/16, 316a/3
dühnü’l-gâr, 164b/25, 168a/8
dühnü’l-gudâf, 170a/4
dühnü’l-hacer, 60a/7
dühnü’l-hall, 165a/10, 165a/6, 216b/21, 

246a/13
dühnü’l-halûk, 165b/1
dühnü’l-hamâhim, 166b/4
dühnü’l-hanzal, 169b/5
dühnü’l-hardal, 168b/22
dühnü’l-harmel, 168b/24
dühnü’l-hasek, 167b/24
dühnü’l-haşhâşü’l-esved, 169a/25
dühnü’l-hayyât, 169b/17
dühnü’l-hılâf, 142b/19, 439b/6
dühnü’l-hınnâ, 166b/9
dühnü’l-hîrî, 167b/11
dühnü’l-hulbe, 166b/24
dühnü’l-hummus, 169b/8
dühnü’l-hurûʿ, 168a/13
dühnü’l-îrsâ, 166b/12
dühnü’l-kamh, 169b/7
dühnü’l-kandûl, 365b/22, 365b/24
dühnü’l-karʿ, 168a/1
dühnü’l-kaysûm, 166a/13
dühnü’l-kâdî, 169a/12, 373b/5, 373b/23
dühnü’l-kâvend, 170a/8
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dühnü’l-kınnab, 169a/23
dühnü’l-kurtum, 168b/14
dühnü’l-kust, 169b/13
dühnü’l-küferrâ, 167a/22, 395a/24, 395b/9
dühnü’l-lâden, 170a/2
dühnü’l-levzü’l-hulv, 168a/17
dühnü’l-levzü’l-mürre, 168a/15
dühnü’l-mastakî, 168a/12
dühnü’l-mâʾ, 170a/6, 261b/22
dühnü’l-merzencûş, 166a/6
dühnü’l-nîlûfer, 494b/21
dühnü’l-ukhuvân, 165b/20
dühnü’l-ütrüc, 169a/10
dühnü’l-verd, 167a/25, 169b/18
dühnü’l-yâsemîn, 167b/16, 512a/9
dühnü’n-nârcîl, 165b/14, 168a/24
dühnü’n-nârdîn, 166b/20
dühnü’n-neftî, 97a/20
dühnü’n-nercis, 166a/25
dühnü’n-nesrîn, 167a/8
dühnü’n-nîlûfer, 167b/6
dühnü’r-râzâkî, 166a/18
dühnü’r-rend, 165a/1
dühnü’s-sâc, 200a/7
dühnü’s-sâtıʿ, 169b/24
dühnü’s-sefercel, 167a/14
dühnü’s-selîhe, 169b/22
dühnü’s-sezâb, 167a/2
dühnü’s-simsîm, 165a/10
dühnü’ş-şakâyık, 169b/19
dühnü’ş-şehdânec, 169a/21
dühnü’ş-şeylem, 169b/10
dühnü’ş-şibis, 166a/16
dühnü’ş-şûnîz, 168b/20
dühnü’z-zaʿferân, 165b/1, 166b/7
dühnü’z-zakkûmü’ş-şâmî, 169a/1
dühnü’z-zanbak, 167b/13
dülb, 93a/25, 157b/22, 259b/22, 303a/11
dülbâ, 157b/22
düldül, 158a/25, 264b/5, 366b/2
düldülü’l-bahr, 158b/2, 367a/4
dülengeç, 451b/5
dümtek bâlîk, 270b/23

dünbâ ʿarbâ, 32a/19
dünbe, 32a/18
dünbe-i giyâh-ı iyyel, 471b/8
dürdâ zeytâ, 292a/6
dürdî, 155a/19, 155a/20, 155a/22
dürdî-yi revgan-ı süsen, 292a/14
dürdî-yi zeyt, 198a/16, 292a/6
dürdiyyü’l-hall, 155b/3
dürdiyyü’l-hamr, 155a/23
dürr, 234a/7
dürrâc, 71a/11, 154a/13, 154a/18, 155a/9, 

155a/15, 284b/19
dürrâcâ, 155a/10
dürûkînûn, 156a/15
düşüd, 327b/16
dütsi, 293b/24
dütün, 105a/21, 105a/22, 157b/7
düvâle, 21a/23, 247b/2
düvel, 163b/8
düvelecik, 169a/16
düveybe, 124a/5
düyûk, 335b/1

E

ebdân-ı mütehalhıla, 390b/2
ebdele, 293b/5
ebâbîl, 4b/10, 509b/9
ebârâ, 179b/10
ebâtîhîm, 59a/15
ebegümeci, 65a/5, 130a/7, 130a/11, 130a/12, 

134b/14, 140b/2, 141a/4, 150a/12, 232b/22, 
311a/24, 377a/3, 404b/5, 465b/12, 465b/7, 
50b/14

ebemgümeci, 56b/19, 121a/6, 130a/7
ebenûsâ, 5b/7
ebenuz, 5b/6
eber hâlûye, 201a/20
eberçeşeme, 231b/22
eberkâkiyâ, 5b/24, 300a/4
eberkâkiyâb, 5b/24
ebî fâska, 32b/10
ebî hanîfe, 123a/22
ebisk, 140a/20
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ebiü’n-nevm, 137b/4, 138a/3
ebkaʿ, 308b/4, 308b/6
eblûc, 210a/23, 211a/10
ebr, 16a/12
ebras, 200a/14, 272a/24, 510a/25
ebr-i keymen, 16a/13
ebr-i kühen, 16a/13
ebr-i murde, 16a/13
ebred, 484b/22
ebrenc-i kâbilî, 48a/19
ebrûjûs, 117a/13
ebrûsanem, 512b/17
ebrûsânûs mikrôs, 372b/4
ebrûtânûn, 48b/17
ebrûtânûs, 48b/17
Ebû ʿAlî Sînâ, 86a/4, 159a/18
ebû ʿals, 6b/7
ebû ʿamr, 490b/8
Ebû Bekir ibni Vahşiye, 467a/24
ebû berâkiş, 6a/16
ebû caʿfer, 172a/21
ebû cehil karpuzı, 58a/10, 124a/17, 169b/5, 

235b/2, 262b/13, 339a/22, 503b/10,
ebû cehl, 490b/7
ebû cehne, 153a/23
ebû cemîl, 153a/24
Ebû Cerîh, 142a/21, 154b/15, 180b/20, 

228b/16, 229a/1, 251b/6, 256b/16, 
256b/21, 257a/13, 257a/22, 257b/10, 
306b/10, 310b/3, 323b/25, 325b/21, 
334b/16, 341a/11, 353b/16, 354b/14, 
368b/25, 406b/6, 451a/12, 462a/11, 
464b/6, 473b/24, 479a/10, 505a/24, 
507b/19, 512b/10

ebû dagfel, 332b/25
ebû ʿâmir, 262b/7
ebû fahtâ, 60b/8
ebû ferû, 228b/11
ebû halsâ, 3b/23, 36a/10, 75a/16, 97a/18, 

125a/21, 136b/19, 137a/22, 178b/16, 
233b/5, 242a/16, 278a/15, 301b/13, 
328b/16, 511a/20

Ebû Hanîfe, 233a/5, 272a/4, 295a/7, 303a/4, 
303a/16, 309a/8, 403a/13, 462b/6

ebû harîh, 314a/13
ebû hasâ, 245a/9

ebû hassân, 291b/24
ebû hatân, 490b/8
ebû hâtem, 172a/21
ebû heytel, 262b/7
ebû hilʿat, 490b/7
ebû hisl, 263b/1
ebû ısbaʿ, 483b/21
ebû ʿibâd, 507a/10
ebû ʿÎsâ, 190b/2, 388a/4
ebû kaʿb, 60b/7
ebû kalemesûn, 107a/9
ebû kalemûn metenhem, 107a/9
ebû kaşʿam, 483b/22
ebû katâda, 153a/24
ebû kavs, 60b/7
ebû kânis, 6a/16, 307a/13
ebû kelâde, 262b/7
ebû külsûm, 332b/25
ebû mahrez, 284b/15
ebû mâlik, 483b/21
ebû melʿûn, 60b/8
ebû mezâhim, 333a/1
ebû minhâl, 483b/22
ebû mirsâl, 490b/8
ebû naʿîm, 388a/4
ebû nasr, 445b/22
ebû nemrûn, 6a/16
ebû nemrut, 487b/21
ebû rakâbe, 117b/8
ebû rekâş, 490b/8
ebû seleme, 153a/24
ebû serân, 278a/25
ebû süheyl, 490b/8
ebû talha, 497a/13
Ebû Tâlib bin Süleymân, 470a/9
ebû tîlûn, 140a/20
ebû yahyâ, 483b/22
ebû yaʿkûb, 284b/15
ebû yemâme, 507a/10
ebû zikr, 497a/13
ebû’d-dehr, 291b/24
Ebû’l-ʿAbbâs, 171b/5, 236b/5, 424a/13
Ebû’l-ʿAbbâs el-hâfız, 34a/11
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ebû’l-ahbâr, 507a/10
ebû’l-ahdar, 497a/13
ebû’l-ʿalâ, 284b/20
ebû’l-berâkîş, 48a/18
ebû’l-berîş, 266b/22
ebû’l-cins, 266b/21
ebû’l-cirmân, 332b/25
ebû’l-ebred, 483b/21, 490b/7
ebû’l-esved, 490b/7
ebû’l-eşhac, 60b/7
ebû’l-eşyem, 291b/23
ebû’l-hallâc, 153a/23
ebû’l-haytem, 388a/4
ebû’l-hazreş, 172a/21
ebû’l-hetîm, 291b/24
ebû’l-hıcâc, 291b/23
ebû’l-huccâc, 332b/25
ebû’l-hurûn, 60b/7
ebû’l-hüsn, 266b/20
ebû’l-kuzâʿat, 60b/7
ebû’l-sakr, 284b/15
ebû’n-nâyihe, 497a/13
ebû’r-rebîʿ, 507a/10
ebu’r-reşîd, 266b/20
ebû’r-rûh, 507a/10
ebû’s-saʿab, 490b/8
ebû’s-sıfr, 60b/7
ebû’z-zîn, 266b/20
ebûberlitîs, 274a/21
ebûkâvus, 214a/8
ebûlûs, 129b/19, 145b/12
ebzâver, 6a/16
ecinne, 205a/8
ecîr, 227b/19
eciş, 358b/20
eclâd kâsrî, 22b/20
ecsâm, 434b/1
eczâ, 21a/19, 132a/20, 224a/25, 237b/14, 

243b/21, 268a/19, 408b/10, 442a/4, 
448b/4, 457a/17, 458b/6, 458b/7, 458b/8, 
480b/15

eczâ-yı sebʿa, 247a/15
edberez, 364a/14
edberez-i kûçek, 364b/13

ed-dehen, 198b/15
edfer menbâdvâsbeyk, 221a/18
edhân, 457a/10
edhân-ı bârid, 251b/5
Edirne, 433a/10
ediryâs, 79b/10
edrâr, 172a/4
edrâz, 495a/21
edrefîs, 185b/23
edvel, 77a/7
edviye, 7a/20, 9a/4, 12a/8, 12b/25, 13a/2, 

16a/2, 20a/11, 22a/24, 35a/1, 36a/24, 
41b/23, 46a/16, 47b/22, 50b/20, 52b/21, 
77a/1, 77a/3, 102a/13, 108b/15, 113b/15, 
119b/13, 120a/23, 124b/6, 124b/8, 124b/11, 
127a/19, 143a/12, 151a/19, 154a/11, 
157b/15, 162b/1, 173a/13, 174a/21, 
174a/23, 175b/18, 176b/1, 178b/14, 
185a/22, 185a/7, 186a/20, 187a/9, 191a/5, 
191b/17, 191b/24, 213b/19, 215a/23, 
223a/9, 225b/13, 232b/14, 236a/1, 236a/3, 
236a/20, 252a/20, 257b/11, 258a/13, 
258b/22, 261a/22, 287b/21, 303b/15, 
318b/4, 465a/4, 322a/22, 322a/25, 326a/6, 
330a/18, 338b/16, 338b/17, 339a/9, 
342a/21, 361b/18, 374a/19, 377b/20, 
410b/6, 413b/8, 423a/13, 426b/19, 427a/2, 
429a/16, 430a/3, 454b/3, 454b/10, 462b/1, 
466a/24, 473b/22, 495a/18

edviye-i hindiyye, 31b/10
edviye-i kattâl, 198a/12, 229a/18, 258a/2, 

348b/3, 348b/5, 409a/10
edviye-i kattâle, 225b/19, 323a/3
edviye-i kattâliyye, 501b/18
edviye-i kâtile, 419b/4
edviye-i kibara, 447a/3
edviye-i muhallile-i nâfiʿa, 161a/1
edviye-i muvâfıka, 52a/8, 191a/4
edviye-i münasibe, 73a/14
edviye-i mürekkebât, 257b/1, 257b/4
edviye-i müshil, 112b/25
edviye-i müshile, 251a/8, 256a/17, 349a/17, 

395b/15, 458b/22
edviye-i nâfiʿ, 346b/15
edyûs, 70a/12
edyûsâ, 70a/12
eâlîs, 224b/21
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eâmîvâ, 245b/6
eârzî, 258b/24
eeskâ, 492b/2
ef, 68b/12
ef ʿa, 29a/11
ef ʿâ, 7a/23, 8b/21, 10a/8, 10a/10, 105b/8, 

18a/9, 18b/11, 24a/8, 29a/15, 29a/16, 
29a/17, 34b/16, 40a/18, 58a/20, 60a/21, 
67b/12, 69a/22, 71a/18, 80a/21, 81b/17, 
90a/16, 105b/20, 105b/21, 113a/14, 
117a/20, 124b/12, 124b/13, 124b/18, 
127a/13, 127a/16, 127a/20, 140a/13, 
145b/20, 151b/17, 171a/21, 188b/21, 
192a/18, 195b/11, 213b/21, 217b/17, 
301b/21, 305a/3, 311a/8, 315b/8, 328b/23, 
347a/16, 350b/24, 355b/13, 385a/11, 
387a/3, 389b/3, 398b/1, 415a/19, 422b/17, 
435b/11, 442a/4, 444a/21, 448a/5, 
451a/24, 451b/2, 464a/23, 484b/6, 
486b/10, 491a/1, 505b/16, 505b/17

ef ʿâ yılan, 481a/17
ef ʿâ-yı mâ-yetehallas, 85b/9
efâʿî, 29a/8
efâknafas, 83a/6
efâsûn, 26b/16
efâviyâ, 26b/15
efâviye, 225b/9, 338a/3, 398a/22, 455a/2
efekrâsiyûn, 27a/11
eferbiyûn, 27a/10, 244a/9
efernûs, 334b/6
eferyûn, 316a/11
efîkres, 125a/7
efîlûn, 27b/20
efîtaktis, 26a/12
efkâr, 38b/8
ef lavâhûn, 461b/19
ef lâk, 432b/17
ef lâtûn, 26b/17, 453a/4
ef lence, 27b/21, 327b/22
ef lîlec, 63a/10
ef liyûn, 245a/15, 328a/5
ef lûniyâ, 312b/9
ef lûniyâ-yı fârisiyye, 29a/6
ef lûniyâ-yı rûmiyye, 29a/2
efrânce, 338a/22
efrâsâliyûn, 323a/15

efrâsâmâ, 64a/8
efrâsîmâ, 485b/6
efrenc-müşk, 23b/9, 26b/17, 26b/24, 48b/9, 

63b/19, 318a/17, 328a/19, 328a/21, 
343a/17

efrencis, 27a/11
efrîbûnes, 344a/25
efrîm, 263a/25
efrîtûn, 76b/1
efrîyûn, 318a/18
efrûferkâ, 334b/5
efrûs, 173b/17
efrûşe, 130a/7
efsâsâ, 185a/17
efşân, 448b/6
efşerec, 29b/4
eftas, 319b/25
eftân-ı sürha, 317a/12
eftân-ı sürme-i siyâh, 318a/6
efteyâ, 15b/18
eftîmâ, 59a/3
eftîmûn, 17b/9, 28b/1, 28b/2, 28b/4, 28b/5, 

28b/16, 28b/24, 28b/25, 29a/1, 57a/11, 
97a/7, 124b/6, 224a/12, 241b/9, 266b/8, 
271b/13, 305a/21, 305a/23, 326a/8, 
346a/2, 427a/3, 437a/20, 437b/5, 503b/12

eftûfûtîs, 378a/17
efûnîm, 122b/19
efûtyârûn, 449a/3
efûyûtâmis, 263a/24
efvâh-ı ʿurûk, 166b/10, 166b/18, 251a/1, 

283b/2, 287a/2, 306a/8, 449b/6, 458b/24
efyûn, 27b/22, 28a/3, 28a/8, 28a/17, 

28a/20, 28a/21, 28a/24, 35b/11, 39b/3, 
46b/20, 52a/14, 92b/2, 93a/4, 137a/24, 
137b/5, 138a/1, 162b/3, 165b/10, 174b/13, 
192b/12, 253b/18, 255b/21, 282b/23, 
288b/7, 288b/8, 296a/7, 319a/7, 322a/19, 
349a/23, 381a/14, 407b/8, 407b/10, 
409b/12, 437b/18, 438a/2, 438a/4, 441a/9, 
447a/12, 451b/12, 453b/13, 460a/13, 
460a/15, 460a/18, 464b/5, 480a/3, 
513a/23, 514a/13

efyûr antâlfiyûn, 52b/25
efyûr asgârâgîs, 54a/2
efyûr avezmen, 51a/2, 51b/25
efyûr bâfir, 55b/8
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efyûr berînûn, 56b/2
efyûr bîdrehiyûn, 51a/23
efyûr damânis, 51b/13
efyûr âmis, 52a/1
efyûr endikyâ, 54a/20
efyûr evtîrsemûn, 58b/19
efyûr fensâfiyûn, 55b/25
efyûr fırâsiyâ, 54b/23
efyûr fiyâsmûn, 50b/23
efyûr kîrûtî, 54a/11
efyûr kurniyûs, 56a/15
efyûr kûtâlmûn, 56a/8
efyûr lânûs, 56b/16
efyûr liyûfyû, 55a/10
efyûr lôtûs, 51b/7
efyûr mârfûlîn, 51b/18
efyûr nânis, 55b/19
efyûr rafânis, 52a/17
efyûr seyûnâkû, 56a/23
efyûr ubtûdiyûs, 54b/2
efyûr ûrfilîs, 53b/16
efyûr ûtasâliyûn, 50b/6
efyûr zûnûs, 53a/9
efyûrkû makron, 50b/17
efyûs, 29a/24
egdât, 440a/23
ege, 94b/8, 112b/19, 112b/21, 174a/23
egir, 5b/3, 19a/15, 28a/21, 30b/12, 67a/1, 

93a/10, 121b/19, 121b/20, 207b/7, 301b/12, 
302a/2, 370a/24, 374b/4, 450a/6, 495b/12, 
495b/15, 495b/9

egjenc, 203b/11
egôz, 93b/17
egôz hoddû, 472a/17
egôz musk, 94a/16
egrelti, 156b/15, 392b/25, 404b/8
egren, 346b/5
egri kesdâne, 223b/19
egri kestane, 66b/16, 66b/17
egri kestâne, 130a/1, 147b/17
egrice yonca, 31a/10
ehâmî, 385a/21
ehiznâ, 29a/9
ehlâ kustâ, 40b/8

ehlâl kustâ, 38b/24
ehlîlec, 38b/15, 40b/9, 169a/8, 230b/23, 

290a/24, 290b/1, 376a/8, 400a/10, 
509a/14

ehlîlec mürebbâ, 41a/14
ehlîlec-i asfer, 40b/11, 71b/13
ehlîlec-i esved, 33a/25, 40b/21
ehlîlec-i kâbilî, 41a/6
eîsâtîs, 493b/8
ejder, 291a/21
ejder-i deryâyî, 291a/20
ejderhâ, 29a/9
ekbetü’l-esed, 198b/20
ekâbir marazı, 266a/1, 272b/4
ekec, 30b/25
ekîkdiyâ, 289b/21
ekin bogan, 40a/19, 129b/25
ekit mekit, 25b/13, 31b/8, 31b/11, 31b/14, 

31b/19, 107b/12
ekkâl, 39b/2, 112b/10, 200b/10, 471a/13
eklîl-i melkâ, 31a/9
ekmûn berân, 32a/6
eknûs terestres, 366b/1
ekrâd, 90a/15
ekrefs, 31a/2
ekrûfes, 126b/4
ekrûfis, 31a/4
ekrûheng, 31a/3
eksenkî, 234a/13
eksenkî alepû, 235a/18
ekserin, 32a/7
eksime, 451b/16, 451b/17
eksiyânûs, 92b/14
eksuhûnûs, 16b/13
eksûs, 26a/7, 30b/10
eksût, 399b/4
ekşelû kertâ, 133a/20
ekşenkî livonder, 234b/5
ekşenûr melî, 212a/10
ekşer perde sakrâriyûn, 358b/24
ekşi alma, 74b/25, 94a /11, 318b/21, 374a/20
ekşi aş, 211a/11
ekşi ayran, 278b/13, 318b/21
ekşi çorba, 457b/20
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ekşi gegir, 116b/11, 117b/2, 130b/11, 254a/19, 
352a/9, 387a/11, 391b/17, 408a/10, 
425a/2, 451b/20, 486a/15

ekşi kirâz, 345a/21, 345b/2
ekşi rubb, 368a/9
ekşi yaprak, 53a/7
ekşilik, 84b/5
ekşilü etsiz çorba, 21a/21
ekşilü çorba, 211a/11
ekşilü yâhnî, 268a/12
ekşûn, 344a/24
ekşûs, 31a/5, 122b/14, 149a/18, 240b/12, 

394a/19, 394b/4
ekûrbedûs, 269a/8
el, 14a/22, 23a/15, 42a/5, 43a/18, 81a/2, 

98b/17, 104b/8, 108a/24, 108b/3, 110a/10, 
123b/23, 125a/13, 125a/14, 139a/22, 
139a/23, 146b/23, 153a/24, 153a/25, 
159a/24, 159b/13, 167b/20, 172a/18, 
184a/4, 199a/12, 214b/23, 215a/2, 
220b/15, 222a/18, 246b/15, 246b/16, 
250a/13, 265a/15, 302b/7, 305a/19, 
345b/24, 347b/10, 370b/14, 372b/17, 
393a/8, 394b/7, 394b/8, 397b/22, 399a/8, 
421b/13, 422b/25, 423a/4, 427a/23, 
452b/5, 469a/15, 477a/11, 480b/4, 
481a/22, 491b/25, 497a/9, 498a/4, 507a/4, 
507a/21, 510a/14

el ayak tutmama, 338b/22
el yagı, 197b/13, 198a/13
elb, 32a/9
elbaftarûs, 277b/24
elbârânâ, 18a/14
elbûs, 80a/23
elcekek, 150b/12
el-ʿabd, 198b/18
el-ʿakâkîr, 29b/13
el-arz, 426b/8
el-âbak, 198b/15
el-enet, 367b/20
el-feyz, 198b/14
el-firâr, 198b/15
el-fîşân, 198b/14
el-hall, 198b/15
el-haşebü’l-velî, 139a/1
el-havsîkô, 320b/14

el-hay, 198b/14
el-hayye, 198b/19
el-hâfız, 424a/13
el-hımârü’l-vahşî, 37a/25
el-hışfâ, 37b/1
el-hûlbâ, 119b/3
el-ʿicl, 37b/1
el-kebîr-i deryâyî, 93b/8
el-kehnâ, 312b/10
el-kutât, 284b/16
el-lesîf î, 417b/17
el-libn, 198b/15
el-lihâ, 214b/10
el-mastikâ, 456a/25
el-muskitu’l-ecinne, 40a/9
el-ʿutâbe, 198b/19
elâdun, 197b/8
elâfe, 333a/1
elâfîs, 333a/1
elâkûr, 416b/22
elâneye, 88b/14
elâskâkus, 32b/9
elegim sagma, 42a/24
elerselîn, 322b/15
elfasfaz, 372a/8
elfâkûs, 213a/12
elfiyye, 85a/8, 174a/15
elhezîle, 325b/12
elif lü yaprak, 333b/3
elihsînâ, 409b/24
elîkâkâlûs, 374b/16
elîkûs besîrmin, 54b/16
elîmûn, 357b/1
elîmûs, 465a/23
elîsûn, 73a/6
elkâparâ, 376b/1
elkesende, 375b/10
elkesendre, 375b/15
elketer, 372a/8
elkîtrâ, 382a/23
ellâbôrhis mâvres, 135a/20
ellâbôrus, 134b/18
elleynâ, 32b/24
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ellîborûs âlbus, 134b/19
elmarûnes, 509b/18
elmâ, 504b/18
elmâs, 32b/4, 96b/7, 103b/23, 107b/4, 

107b/5, 332b/12, 430a/12, 430a/14, 
430a/20, 430b/2, 430b/6, 430b/8, 430b/9, 
430b/11, 430b/13, 430b/17, 430b/20, 
444a/21, 456b/9

elmâs-ı sahih, 430a/21
elmâsâ, 430a/12
elmebtût, 32a/10
elmen, 170a/22
elmerân, 346b/8
elrân, 512b/21, 204b/3
elrînûs, 195a/1
elrûn, 179b/10
elsînec, 321a/23
elsine-i ʿasâfîr, 222a/6, 222a/8
elsinetü’l-ʿasâfîr, 32a/12
elûn, 62a/22
elvân, 111b/22
elvân-ı erbaʿa, 111b/17
elvân-ı muhtelif, 110b/10
elvec, 32a/14
elyas, 196b/18
elyasû fîlô, 501b/22
elye, 32a/18, 173b/7
elyef ʿâ, 474b/22
elyeh, 32b/5
elyeştâle, 33b/19
em talîs, 229a/23
emberbâlîs, 229b/22
emberbârîrec, 33a/11
emberbâris, 7b/10, 101b/15, 297a/5, 325a/1, 

34b/17, 477a/7
emberbâriyye, 35a/6
emcek, 16b/7, 80a/11, 80a/14, 80a/15, 

97b/10, 97b/12, 131b/5, 132b/10, 137a/16, 
142a/24, 147a/3, 241b/21, 274b/6, 275a/24, 
279a/14, 279a/19, 281a/22, 281b/2, 
345a/6, 385b/10, 389b/13, 399a/22, 
402a/14, 405b/20, 420a/12, 435a/24, 
435b/6, 481a/9, 487b/1, 491b/17, 505b/11

emcek taşı, 110b/13
emdîvrânî, 10b/12

emʿâ, 31b/1, 33a/8, 190b/11, 457a/5
emʿâ-yı arz, 122b/17
emâkin, 62a/4, 117b/14
emân sûmer, 436b/12
emâre, 341a/3
emârîten, 34a/1
emʿâsîn, 33a/10
emâtîneşûn, 242b/21
emʿâʾü’l-arz, 33a/9, 132b/14, 234a/25
emezzîr, 17a/1
emîlica, 33a/13
emîrûsiyâ, 372b/3
emkerâmân, 344b/1
emkîkriyûn, 398b/4
emlâl, 70a/2
emle, 33a/13, 63a/14, 184b/4
emlec, 8b/2, 33a/12, 33b/1, 38b/15, 63a/8, 

63a/16, 72a/11, 76a/6, 168a/7, 211b/20, 
223a/9, 245b/23, 376a/8

emlec-i hindî, 33a/13
emle-i hindî, 33a/13
emles, 321b/24, 444a/9, 471b/21, 471b/22
emlesûn, 185b/11
emlîc, 33a/14
emlîkâ, 195a/1
emliyûs, 237a/22
emôlîfûn 3a/22
emrârü’s-sahûr, 451b/13
emrâz, 3b/19, 18b/12, 20b/2, 28a/24, 28b/1, 

39b/19, 42a/18, 60b/18, 82a/25, 83b/3, 
94b/1, 102b/10, 103a/1, 115a/23, 117b/4, 
124a/14, 147a/17, 165b/12, 174b/6, 
174b/8, 175b/24, 177a/5, 179b/24, 191a/5, 
206a/25, 207a/6, 212a/17, 217a/2, 223a/3, 
243a/6, 260a/19, 262a/14, 266b/10, 
277b/1, 277b/20, 293b/21, 313a/10, 
318a/5, 329a/24, 338b/22, 345a/5, 
360a/16, 366b/12, 369b/11, 395b/18, 
396a/6, 400b/5, 423b/6, 429a/23, 438a/5, 
446a/12, 446b/19, 459b/18461a/7, 
489a/24, 492b/14, 496a/5, 502a/15

emrâz-ı balgamiyye, 373b/14
emrâz-ı bârid, 62b/22, 138b/23
emrâz-ı bâride, 96b/1, 103a/4, 138b/24, 

170b/1, 257b/5, 317a/10, 373a/3, 387b/24, 
406b/21
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emrâz-ı hâr, 138b/25
emrâz-ı kalb, 415a/21
emrâz-ı muhtelife, 442a/1
emrâz-ı müzmine, 476a/4
emrâz-ı safrâ, 212a/19
emrâz-ı sevdâviyye, 399a/16, 412b/4
emrâzü’l-hubâlî, 396b/10
emren, 268b/12
emrûd, 4a/20, 30b/3, 102a/24, 144a/12, 

189a/22, 227b/13, 255b/13, 256b/23, 
283b/2, 323a/5, 397b/17, 397b/18, 
397b/19, 397b/21, 398a/1, 398a/2, 
398a/6, 398a/7, 398a/8, 398a/11, 398a/12, 
398a/13, 398a/14, 398a/15, 398a/17, 
398a/18, 398a/20, 398a/21, 398a/22, 
398a/23, 398a/24, 398a/25, 398b/2, 
442b/7, 442b/21, 477a/3, 504b/16, 504b/18

emrûd tutkalı, 308b/10
emrûsiyâ, 33b/11, 33b/8, 33b/9
emsî, 476a/2
emsûh, 515b/22, 515b/23
emtân, 60a/17, 440a/22
emtûf, 145a/5
emûrkûr, 125a/7
emyâlü’l-cerâhât, 23b/11
en, 132b/25
enba, 38b/8
enbâlus, 38b/20
enbâlus agriyâ, 38b/21
enbâlus ebûkûris, 38b/20
enbâlus lûkâ, 38b/22
enbâlus lûmî, 310b/15
enbâlus pâleyâ, 38b/22
enbâris, 176a/14
enbec, 38b/9, 38b/10, 38b/11
enbelî kırâsî, 38b/21
enberbâris, 7a/1, 7b/10, 33a/12, 34b/17, 

77b/20, 101b/15, 119a/1, 156a/13, 189b/7, 
214a/1, 286a/21, 291b/4, 297a/5, 334b/23

enbetrûn, 38b/1
enbûbü’r-raʿî, 38b/17
enbûs, 32a/9
encâs, 397b/20
encere, 34a/15, 37b/17, 66a/20, 343a/14
enceretü’l-müntine, 307a/3

encibâr, 34a/15, 280a/3
encide, 35a/14
encik, 195b/23
encil, 34a/25
encîr, 8b/16, 8b/18, 9b/19, 29a/19, 31a/24, 

33a/25, 33b/25, 116a/7, 51b/16, 63b/15, 
65b/15, 65b/16, 66b/10, 67a/17, 68b/23, 
76b/15, 77a/10, 77a/14, 78b/8, 78b/13, 
78b/15, 78b/19, 78b/21, 78b/22, 78b/23, 
78b/25, 79a/1, 79a/3, 79a/5, 79a/10, 
79a/14, 79a/16, 79a/17, 79a/19, 79a/23, 
79a/24, 79b/3, 79b/4, 82a/2, 83b/5, 91b/4, 
91b/6, 93b/23, 95a/4, 99b/1, 120a/14, 
120b/4, 123a/24, 130b/10, 134a/24, 
134a/25, 152a/18, 156a/2, 157b/16, 
157b/19, 161a/2, 165b/4, 180a/4, 180a/15, 
181a/25, 195a/15, 195a/18, 195a/21, 
195a/24, 202a/20, 202a/25, 202b/3, 
202b/21, 205b/16, 227b/24, 228a/2, 
237a/3, 237a/17, 253b/16, 254a/1, 256b/12, 
267b/23, 270a/23, 276b/22, 295b/17, 
303a/20, 303b/25, 311a/20, 323a/13, 
341a/8, 345b/19, 360b/5, 370b/7, 378a/12, 
399a/15, 409b/11, 418b/6, 420b/12, 
421a/23, 437a/16, 448b/8, 478a/5, 514b/10

encîr-i beyâbânî, 79a/18
encîr-i beynevâ, 91b/1
encîr-i hindî, 79a/24
encîr-i huşk, 79a/4
encîr-i tâze, 78b/8
encirek, 35a/9
Encîrlü, 379b/9
encisâ, 36a/9
encûc, 36b/21, 300a/14
encûsâ, 4a/4, 36a/9
encüdân, 21b/25, 35b/13, 35b/15, 35b/17, 

44a/18, 72b/17, 94b/15, 139a/9, 161a/2, 
195a/2, 206a/13, 244a/13, 303a/3, 
304b/11, 375b/17, 375b/18, 442a/19

encüdân-ı horâsânî, 193b/16
encüdân-ı müntin, 35b/14
encüdân-ı rûmî, 35b/15, 200a/23, 206a/13, 

360a/24, 375b/11
endâhîmân, 38a/20
endâm, 58b/24, 59a/23, 204b/8, 269b/22, 

447a/17, 453b/4
endâm gel-, 4b/17
endârasiyûn, 48a/10
enderdâ, 106b/11
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enderâ, 106b/8
enderâkîs, 356b/23
enderâmûs, 429b/4
enderânî, 464a/12
enderânî tuz, 67a/22, 67a/23, 282b/19, 

464b/17, 465a/8
enderâsiyûn, 38b/15
endernîlûn, 313b/23
enderô, 458a/17
Enderûmâhes, 97a/5, 151b/17, 252b/13, 

367a/24, 442a/4
enderûsâmin, 510b/22
enderûsârûn, 38a/16
enderûtâkes, 38a/23, 123a/17
endîkâ, 26a/16
endîkyâ, 509b/12
endîrî, 509b/11
endirîhyûn, 61b/21
endîvû sıpôrô, 54a/21
endîvus, 54a/21
endîvye, 509b/13
endîvyin, 509b/12
endûh, 106a/20, 188b/4, 455a/2
endûne-i kirmânî, 23b/16
Endülîs, 390a/1
Endülûsî Şerîf, 3a/11
Endülüs, 3a/6, 8a/15, 11a/22, 30b/25, 

32b/18, 36b/18, 38b/16, 47b/8, 58a/4, 
60a/10, 61b/19, 62a/5, 62a/10, 62b/12, 
70a/2, 90a/9, 93b/6, 96b/5, 106b/8, 
108b/9, 114a/14, 116b/4, 116a/23, 129a/8, 
146b/17, 155b/22, 156a/25, 159a/12, 
171b/6, 172a/3, 183a/7, 189a/19, 192a/21, 
196b/15, 206b/25, 217b/9, 222b/18, 
236b/6, 238b/9, 241b/15, 249b/1, 253a/14, 
255a/4, 264a/25, 266a/15, 267b/25, 
271a/2, 288b/15, 303a/3, 307a/3, 311b/1, 
321b/12, 333b/4, 333b/10, 348a/7, 357b/9, 
359a/5, 372b/13, 395a/11, 396a/23, 
406a/9, 417a/25, 422b/1, 424a/5, 455b/3, 
463a/22, 466a/5, 473b/15

endülüs muklı, 299b/5
en-nâfiz, 198b/15
en-nûr, 198b/14
enâbîb, 33b/19
enâgûris, 37b/21, 101a/22, 133a/16, 133a/17, 

133b/16, 255a/17, 278b/17, 301b/25

enâkîr, 34b/3
enâkîrâ, 34b/3, 38b/19
enâlîkî, 34a/15
enânse, 389a/1
enâr, 19a/17, 29b/5, 29b/25, 36a/2, 61a/2, 

62a/1, 62b/17, 77b/3, 86b/16, 88a/2, 
88b/8, 88b/18, 89a/4, 89a/6, 89a/7, 
89a/15, 95a/14, 96b/11, 96b/2, 98b/11, 
99b/10, 101a/25, 122a/16, 137b/4, 145a/1, 
153b/3, 177a/22, 178a/5, 181a/24, 181b/4, 
181b/7, 181b/9, 181b/12, 181b/14, 181b/16, 
181b/17, 181b/22, 181b/24, 181b/25, 
182a/2, 182a/4, 182a/5, 192b/2, 196b/13, 
202b/12, 218a/10, 226a/11, 226b/1, 
229b/18, 235a/2, 261b/25, 278b/12, 
279a/16, 283b/1, 287a/13, 287a/21, 
290a/24, 290a/25, 295b/11, 295b/19, 
295b/23, 308b/20, 317b/6, 318b/21, 
324a/11, 324b/13, 340a/14, 341a/23, 
344b/12, 347b/21, 353a/4, 353a/7, 356a/3, 
365a/25, 374a/21, 429b/14, 429b/22, 
434a/13, 450a/14, 478a/2, 490b/1, 
500b/24, 501b/10, 507a/5

enâr-efşerec, 29b/5
enâr-gîvâ, 35b/11
enâr-ı şîrîn, 181b/4
enâr-ı turş, 181b/14
enâr-müşk, 37b/16
enârâ bartay, 180b/14
enâr sıkındusı, 287a/10
enârîn, 144a/3, 194a/10
enâtîtes, 31b/20
eneb, 36a/12, 45b/5
enegü, 82a/23
enek, 315b/15
eneldô, 231a/20
enf, 37b/18
enfah, 44a/15
enfânmen, 354b/8
enfehûl, 7b/14
enfest, 6a/2
enfeze, 182a/10
enfiyûs, 50a/7
enfü’l-ʿicl, 37b/19
engeç, 184b/1, 203b/25, 204a/13
engerek, 29a/14, 321b/5, 448a/5
engerek yılan, 464a/23
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engerek yılanı, 14b/4, 29a/8, 29a/12, 235a/8, 
451a/24

engil, 310b/13
enginâriye, 400b/14
engişt, 316a/19
engûr, 295a/19, 295a/22
engûr-ı rûbâh, 296a/1
engûr-ı seg, 295b/25
engûr-ı siyâh, 309a/13
engûrek, 85b/11
engûrî, 213a/25
engûriyye, 432b/9
engübîn, 282a/22
engüdân, 35b/17
engürûs, 432b/17
engüşt, 120a/4
engüşt-burek, 143b/9
engüvân, 35b/17
engüzânâ, 35b/17
engüzed, 120a/4
enhaftînâ, 35a/11
enherbâris, 34b/19
enik, 153b/8
enîlîs, 38a/12
enîsûn, 16a/4, 21b/13, 27b/3, 29b/22, 31b/1, 

32a/9, 35a/17, 35a/19, 35b/7, 41a/14, 
49a/2, 51b/11, 52a/16, 54b/13, 62a/11, 
64b/19, 67a/8, 70b/8, 80b/23, 94b/2, 
100b/9, 104a/9, 118b/15, 124b/6, 149b/2, 
176b/17, 183b/13, 191a/8, 195a/7, 197b/5, 
207b/5, 209a/1, 209a/6, 211b/12, 217a/12, 
230b/23, 236b/20, 237a/17, 244b/7, 
257a/11, 267b/18, 275a/2, 280b/9, 291a/7, 
296b/15, 304a/21, 305a/5, 305a/13, 
305a/15, 307b/6, 325b/2, 328b/20, 
328b/21, 334a/11, 344a/16, 350b/2, 
355a/14, 366a/21, 372a/25, 382b/13, 
382b/14, 382b/15, 388b/1, 388b/13, 
399a/19, 399a/25, 399b/11, 400a/16, 
419b/7, 429a/2, 429a/18, 430a/6, 449b/18, 
450b/14, 455b/20, 469a/23, 469b/4, 
472b/11, 473b/11, 478a/24, 485a/15, 
485a/17, 503b/13, 511a/16

enkardiyâ, 37b/15
enlik, 3b/23, 34a/15, 40a/8, 280a/1
Enmûzec, 22a/12
ensâsâ, 35b/12

ense, 175a/7, 216a/8, 405b/25
ense çekil-, 365a/23
ensilîs, 38a/7
entüle-i beyzâ, 36b/18
entüle-i sevdâ, 36b/20, 85a/6
enûs kûrîn, 120a/5
enûʿşâ, 140a/19
enzene, 62a/22
enzhârye, 237a/23
episîmô, 28b/2
episîmû, 28b/2
epitiymus, 28b/3
epkûm, 140a/20
epôre, 14a/17
epsômî, 130b/13
epşûn, 177b/3
epyûkâmpûm, 320a/13
erbaʿa, 208a/8
erbaʿûn, 208a/8
erbâlânâzye, 401a/20
erbe kâfôrâ, 376a/11
erbe kâmfora, 376a/12
erbe lâdenûm, 371b/12
erbehn, 294a/14
erbine, 6a/4
erbiyân, 13b/1, 13b/4, 87a/18, 178a/7, 183a/6
Erbiyâsiyûs, 191b/8, 191b/9
Erbiyâsûs, 12a/24, 41a/4, 81a/14, 84b/11, 

99a/18, 100b/20, 133b/3, 150a/20, 
154b/13, 163b/3, 175b/25, 177a/21, 
192b/11, 214a/12, 225b/18, 235a/21, 
246a/7, 249b/19, 256b/5, 257b/2, 266b/11, 
277b/18, 287a/25, 301a/8, 305b/13, 
307b/4, 322a/16, 324b/18, 330b/11, 
334a/10, 341a/20, 342b/6, 343b/14, 
344a/16, 354a/24, 362b/3, 363a/18, 
366b/9, 375b/24, 404a/20, 406b/2, 
410a/17, 415b/22, 421a/7, 450a/4, 450a/18, 
451a/7, 453b/19, 456a/16, 462a/2, 
462a/13, 465a/6, 475b/17, 475b/18, 
479a/14, 486b/2, 487a/5, 492b/18, 
496b/12, 499b/4, 501a/10, 501b/4, 503a/1, 
507b/17, 511a/9, 511b/23, 513b/19

erbiyûs gâlâ, 250a/7
erbûl devâtîs, 75a/24
ercâlûn, 310b/15
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ercân, 13b/10, 198b/1, 89b/24
ercen, 198b/2
Ercîcâlis, 451a/5
Ercîcânis, 12a/22, 70b/6, 78b/14, 115b/23, 

190b/7, 190b/10, 234b/7, 249a/8, 287a/1, 
288a/20, 312a/4, 347a/9, 362a/13, 406a/17, 
429a/14, 465b/3, 479a/10, 480b/1, 481a/4, 
501a/6, 501b/14, 501b/4, 505a/22, 511b/24

Ercîcânûs, 293b/7
ercîkına, 14a/2
ercüvân, 13b/12
erd, 157b/21
erde şîr dârû, 445b/15
erde şîrân, 445b/15
erdem, 13a/16
erdil köki, 188a/20
erdşîrân, 13a/25
er-rakş, 214b/10
er-rûh, 198b/15
er-rûhânî, 198b/14
erâk, 13b/24, 209a/13, 381b/19, 455a/25
erâkû, 162b/9
erâz egôs, 95a/1
erçîkun, 14a/4
Eregli, 328b/21, 328b/22, 432a/15
erfenes, 14a/9
ergenlik, 101b/10, 155a/25, 474a/10
erguvân, 13b/12, 13b/13, 58b/2
erhâm, 304b/2
erîd berîd, 13a/9
eridfebâkî, 13a/18
erigen, 350a/16
erik, 8a/12, 8a/14, 8a/19, 8b/2, 9a/11, 15b/6, 

16a/11, 38b/11, 38b/12, 49b/14, 64b/23, 
75a/10, 75b/15, 75b/23, 75b/24, 210b/24, 
221a/6, 227b/1, 227b/4, 227b/6, 227b/7, 
255b/11, 256a/19, 256a/21, 260a/8, 
260a/10, 283a/19, 303a/4, 320a/18, 
461a/22, 502b/3, 502b/5

erîkâ, 142a/7
erîmâ, 277b/24
erimîsîn, 294a/11
erinciyûm, 344b/18
erinciyûs, 344b/18
erîsâden, 422b/10

erişte, 25b/18
erîzô, 264b/7, 366b/2
erizô de mâr, 158b/3
erîzô de mârî, 497a/1
erîzzôn, 264b/7, 366b/2
erkân, 13a/23, 89b/24, 125a/6, 198b/1
erkeç, 105a/7, 391a/2, 392b/6, 443b/9
erkeç, 79b/5, 104b/3, 105a/13, 105a/15, 

276b/8, 378a/2, 450b/5
erkeç otı, 233b/19
erkek oglan togurdan, 333b/14
erkûn, 13a/22
erkurtaranı, 188b/24
erlûniyâm, 126b/15
ermâdene, 414a/15
ermâk, 12a/18, 12a/19
ermâl, 12a/17
ermânî, 12a/20
ermât, 12a/16
ermâvus, 302a/7
ermen, 68b/1, 121a/25, 121b/7, 129a/4, 

189b/11, 195b/8, 245a/14, 273b/8, 
331a/15, 372b/13, 413b/24

Ermenî, 161b/8, 162a/3, 195b/5
ermenîler hıyârı, 48b/5, 75a/18, 331a/2, 

363a/5
ermenin, 14a/9, 14a/14
ermeniyye, 230b/8, 501a/14
ermesînîkîn, 189b/8
ermîkân, 207a/1
ermîkûn, 71a/20
ermîn, 455b/12
ermînâ, 13a/21, 336a/20
ermûlyû, 356b/24
ermuvâliş, 356b/23
ermûzaktilûs, 223b/19
ermûzâ, 324a/17
erneb, 451a/24
erneb-i bahrî, 14b/19, 14b/20, 14b/21, 14b/23, 

14b/25, 192b/12, 407b/24, 409a/24, 
453b/13, 47b/22

erneb-i berrî, 14a/15
ernebâ, 14a/16
ernebes, 14a/17
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ernebis, 14b/24
erpâçe, 23a/1
erpe bârsen, 71a/20
ers, 389a/23
ers-i buzân, 74a/5
ersânûn, 401a/18
ersed, 13a/24
ersîmûn, 45b/24
erşed, 13a/14, 107b/1
erşete, 368a/25
ertab, 484b/22
ertâlîs, 88a/21
erûs, 157b/23
erûtak, 120b/16
erûtûnîkî, 351b/21
erûye, 364a/17
erük, 509a/21
eryâh, 492a/19
erzak, 322a/13
erzâ, 259a/1
erzen, 154b/1, 173a/22
erzen-i mısr, 154b/17
erzet, 12b/9
erzîf, 322a/13
erzîz, 179b/8
erzîzü’l-âbâr, 179b/10
esb, 319b/2
esbü’n-nîl, 319b/13
es-sâles, 323a/21, 386a/23
es-sehâb, 198b/14
esâdvîd, 322b/14
ʿesâmîm, 289a/12
esbünle, 221a/25
esbünle tûdî, 221a/24
esed, 20a/6, 201a/16, 426b/8
esed-i kutrub, 210a/24
esedî, 332a/2
esedü’l-ʿades, 20a/6, 40a/19
esedü’l-arz, 21a/12
esel, 8a/9, 16b/11, 116a/20, 163b/23, 233a/5
eselmân, 218a/16
eserbîtâ, 133a/22
eserlens, 279b/11

esfarâs, 65a/12
Esfâkos, 32b/13, 32b/14, 32b/15
esfâkûs, 213a/12
esfâlâpûş, 151a/8
esfekûs, 20a/6, 213a/17
esfel, 495b/24
esfer-i agâsûn, 158a/15
esfûrûdûn, 124a/20
eshâre, 21a/17
eshel, 42b/21
esîrûd, 18a/12
eskâmâ de azerû, 78a/18
eskâmâstô de ferrô, 78b/2
eskâmâzâ de ferrô, 78b/2
eskârkôs, 119b/25
eskenc, 179a/2
eskenken, 119b/24
eskîd kelbâ, 139b/3
eskîd teʿlâ, 139a/11
eskîl, 18a/13, 18b/7, 18b/9, 18b/22, 58b/16, 

58b/17, 128a/13, 143a/18, 278a/18, 
299b/21, 299b/24, 381b/6

esklere pötît, 428a/17
esl, 220a/16, 226b/21, 269b/19, 279b/23, 

47b/7, 485a/25
eslak, 8a/8, 13a/24, 174a/6
eslenc, 413a/13
eslînûn, 208a/11
eslîs, 122a/10
eslûnerâsen, 328a/18
esme, 260a/19
esnân, 499a/2
esnûd, 362b/20
esp-lunc, 9b/5
espârance, 508b/5
espârangâ, 378b/23
espelsere, 125b/18
esperîbûs, 372b/5
espetan, 122a/10
espgûl, 50a/7
espinân, 21a/17
espûnec, 16a/14
espûnyâ, 16a/14
esrâ, 226a/9
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esrâl, 17b/20
esrâr, 7a/1, 17b/20, 46b/20, 64a/25, 118a/25, 

144b/9, 169a/22, 230b/1, 245a/6, 367b/19, 
368a/2, 368a/22, 368a/23, 368b/4

esrârü’l-etibbâ, 72b/25
esrârü’l-mahzûne, 306b/23
Esrîdânûs, 126b/24
esrîkûn, 203a/5
essîgasî, 142b/25
estâkâs, 17a/3
este, 492b/2
estebûb, 17b/9, 121b/25
estekârûs, 17a/4
estekâs, 17a/4
estekâs kırâvt, 17a/3
estekîken, 62a/22
estekô yede, 78a/18
estelâpûs, 151a/9
esteng, 264a/1
ester, 60b/6
esterâdîkûs, 175a/18
esterâtîkûs, 16b/1, 16b/2, 26a/4, 175a/18
esterû beldûs, 114a/15
esteyûs, 375b/15
estîsî, 122a/10
estiyâ, 476a/3
estîyû, 7b/14
estîzek, 206a/12
estremâd, 277a/14
estreng, 204a/25
estreng sâtûrkûs, 139a/13
estûpûlye, 18a/14
estûrînû, 401a/19
estûrîtûr ezîkûlâ, 401a/19
estûtîgûs, 16b/4
esved-i sâlih, 18a/8
esved-i selîm, 21a/19
esyûniyûn, 354b/6
eşberûn, 116a/23
eşdûhî, 442b/19
eş-şerâ, 124a/18
eşec, 22a/12, 22a/13
eşek, 6b/24, 28a/16, 43a/9, 68a/20, 68a/22, 

93a/9, 97b/1, 97b/3, 123b/18, 161b/21, 

161b/23, 162b/3, 183a/21, 203b/15, 
244a/11, 383b/9

eşek dikeni, 320a/21, 320b/2
eşek giyâsı, 322b/11
eşek güli, 500a/12
eşek hıyârı, 13a/19, 34b/13, 39a/7, 43a/8, 

169a/16, 226b/19, 250a/1, 287b/14, 
295a/6, 338a/16

eşek kulagı, 364a/13, 364b/12, 390a/3
eşek mârûlı, 3b/23, 4a/3, 4b/2, 75a/15, 

97a/18, 125a/21, 136b/18, 137a/21, 233b/4, 
242a/15, 249a/16, 278a/14, 301b/12, 
36a/9, 383b/21, 511a/20

eşek pâpâdyası, 244b/4
eşek tırnagı, 313a/14, 332b/18
eşek turpı, 86b/10, 92a/15, 316a/5
eşhâs, 29b/1
eşheb, 298a/18, 298b/2
eşikrehûn, 366a/24
eşk-i berzîn, 302a/7
eşkâdkerdâ, 92b/13
eşkâkîl, 22a/4, 87b/20, 91b/18, 118b/1, 

209a/11, 236a/10, 239b/6
eşkefdâ, 364a/14
eşkelî penahî, 328b/19
eşki ot, 215b/20
eşkîʿyâlî, 364b/13
eşme, 22a/11, 435a/15
eşmûsâ, 18a/1, 20b/22, 445b/1
eşrâden, 12a/14
eşrân, 21b/16
eşrib, 18a/21, 236a/25, 341b/3
eşribe, 38b/7, 108a/19, 135a/7, 235b/24, 

384b/12, 389a/20, 490a/8
eşşaʿâşaʿa, 490a/25
eşter-gâv-peleng, 190b/2
eşyâf, 21b/16, 286a/6, 426a/6
eşyâf-ı mâmîsâ, 325a/12, 448b/12
eşyâf-ı merâre, 450a/10
eşyâf-ı merâret, 263b/10, 450a/3, 450a/17, 

450a/25, 450b/8
et benleri, 496b/18
et kesil-, 462a/5
et kesügi, 30a/13, 33a/22, 389b/21
et kurusı, 489b/25
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et suyı, 162b/6, 393a/11, 411b/3, 437b/6, 
451b/4

etbâh, 61a/21
et-tayyâr, 198b/15
etâ, 308b/13
etâd, 302a/9
etân, 6b/24
etânâ, 6b/24
etenkare, 76b/2
etibbâ, 13a/5, 13a/7, 15a/20, 15a/22, 48a/18, 

59a/15, 80b/20, 84b/22, 100b/17, 116a/24, 
121b/21, 139a/4, 149b/16, 150b/6, 177b/14, 
185b/12, 208a/12, 208a/13, 209b/5, 
210b/2, 213b/9, 220b/1, 230a/3, 233b/20, 
247a/5, 262a/17, 265a/14, 271b/9, 275a/12, 
294a/17, 299b/19, 312a/6, 318b/10, 
323a/3, 347b/18, 348a/21, 369b/22, 
373b/22, 374b/24, 394a/2, 396b/23, 
397b/25, 414a/5, 425b/6, 425b/22, 
427a/10, 428b/5, 430b/4, 430b/7, 430b/17, 
434b/22, 438a/18, 454b/4, 460b/16, 
468a/12, 471a/22, 484a/3, 487b/9, 514a/6

etʿime, 59a/1, 231a/25, 368a/5
etmek, 3a/1, 3a/2, 28a/10, 50b/14, 50b/15, 

82b/24, 124b/10, 127a/2, 128b/10, 
130b/12, 130b/13, 130b/15, 130b/16, 
130b/19, 130b/23, 130b/24, 130b/25, 
131a/2, 131a/3, 131a/4, 131a/5, 131a/6, 
131a/7, 131a/9, 131a/10, 131a/11, 131a/12, 
143b/16, 154a/6, 186a/11, 228b/15, 
236b/22, 245b/11, 247a/16, 250a/7, 
267a/3, 268a/6, 293a/25, 293b/1, 298b/1, 
305b/24, 315a/8, 315a/9, 324a/4, 324a/10, 
355b/1, 385b/9, 388b/8, 392a/10, 403a/10, 
407b/9, 451b/17, 473b/17, 474a/3, 483a/1, 
483b/11, 506b/16, 506b/19, 506b/20, 
506b/21, 514b/11

etmût, 31b/10
etmûten, 66b/17
etrâ, 226a/9
etrâr, 7b/10
etrâtîkûs, 97b/10
etrônc, 7a/4
etûhsâ, 4a/3
etür, 58b/21
ev eşegi, 124a/4, 183a/18
ev merkebi, 234b/12
ev sıçanı, 311b/25
ev tavugı, 70b/12, 154a/16

evbugıloson, 40a/13
evnûtîlûn, 39a/13
evcâʿ-ı ʿacz, 458b/24
evcâʿ-ı balgam, 369a/1
evcâʿ-ı bâride, 246a/8, 361a/10
evcâʿ-ı bâtıne, 206a/16
evcâʿ-ı evrâm, 462a/16
evcâʿ-ı kalb, 461a/9
evcâʿ-ı mafâsıl, 43a/5, 102b/20, 103a/2, 

202a/23, 235a/19, 242b/2, 367b/1, 
428b/21, 473a/23, 493a/25

evcâʿ-ı miʿde, 396b/8
evcâʿ-ı rahm, 166b/13
evcâʿ-ı rekîn, 508b/25
evcâʿ-ı sadr, 81a/10
evcâʿ-ı sevdâviyye, 35b/5
evderûs, 174b/17
evdî, 217b/13
evâ asipnâ, 34b/21
evâkînûs, 39b/22
evâkşûs, 98a/3
evedelez, 293b/4
evelek, 121b/25
evfânîs, 5b/7
evfâtâryun, 304a/7
evfînâ, 89a/6
evîsbiyûn, 268a/23
evîthûn, 281b/10
evʿiye, 396a/2, 459b/20
evʿiye-i dimâg, 69b/8, 277b/15
evʿiye-i menî, 288a/14, 396a/2, 459b/20
evkatâriyûn, 39a/10
evkâh-ı ʿurûk, 449b/6
evkîmen, 39a/13
evlibôrus, 134b/16
evlibôrus aspra, 134b/17
evmâdâ, 39a/7
evmercâ, 190a/11
evnatûliyûn, 39a/11
evnûbrûhîş, 40a/4
evrâ, 39a/9
evrâkü’z-zeheb, 39b/1
evrâm, 325a/10, 335a/12, 345b/15, 427b/12, 

451a/17

D İ z İ N 1117

www.tuba.gov.tr



evrâm-ı balgamiyye, 429a/22, 85b/19
evrâm-ı bâtıne, 11a/11
evrâm-ı erbiyye, 229a/3
evrâm-ı hâlib, 26a/5
evrâm-ı hârre, 307b/20, 374a/16
evrâm-ı miʿde, 457a/5
evrâm-ı sevdâviyye, 234b/11
evrâm-ı sulbiyye, 507b/23
evrâsâliyûn, 37b/1, 39a/8
evren, 84b/10
evren pûlı, 271b/2, 403a/16
evren pûrı, 403a/16
evrugâ, 86b/5
evruk de semenzâ, 51a/3
evrumus, 86b/5
evrûs, 86b/5
evs, 230a/1
evsepî, 37b/1
evsîlûlîn, 99a/12
evzermeneyk, 288a/18
evzûm, 174b/17
eydaʿ, 159b/18, 41a/18
eyârîn-i hâre, 457b/23
eyegü, 17b/3, 126a/12
eyger, 43b/11
eyhukân, 41a/19, 86b/8
eylâdî, 197b/8
eynec, 457b/25, 458a/1
eyôkastô, 23a/1
eyrelti, 68b/16, 156b/14, 156b/15, 156b/17, 

203a/6, 222b/6
eyyenûs, 5b/7
eyzân, 172a/20
eyzez, 276b/17
ez-zemzem, 198b/14
ezârâfiyûn, 185b/23
ezârâkî, 9a/14, 29b/23, 128a/20, 128b/20, 

131a/15, 336a/6, 336a/9, 350a/23, 383a/4,
ezeltere, 301b/15
ezfârü’t-tîb, 462b/16
ezîne, 36a/7
ezmûrtiyâ, 19a/22
eznâbü’l-harâtîn, 151b/3

eznâbü’l-hayl, 413a/13, 413a/21
ezrak, 374a/6, 374a/14, 462b/16
ezsâykûn, 189b/9
ezûrî, 151a/9
ezvân, 245b/7
ezverd, 15b/16, 125b/23

F

fagfur, 105b/16
fagîmûdîn, 162a/13
fagîs, 228a/6
fagîş yâfganî, 341a/1
fagûniyûn, 465a/23
fahm, 316a/19
fahmü’l-butm, 316a/21
fahnas, 176a/17
fahs, 175a/25
faʾîlâ-şûy, 9b/8
fakcî vebnaʿâzermez, 324a/16
fakd, 26b/3, 323b/20, 328b/15
fakilâmînûs, 323b/15
fakîlâsûs, 47b/16, 47b/17, 281b/15, 323b/15,
fakkûs, 325b/3, 337b/11, 338a/23, 338a/24
faklâmînûs, 325b/6
faklîmûs, 325b/5
faklûlînec, 376a/11
faʿlâ, 315a/18
falûgâzatûs, 240a/19
falyâ dahmasâlînâ, 242a/21
fanîkûlû, 176a/15
fantâfilyûn, 328b/25
farâsiyûn, 31a/23, 35a/15, 35a/16, 62b/14, 

62b/15, 118b/2, 128b/3, 206b/24, 
206b/25, 222b/3, 222b/4, 223a/5, 235b/7, 
242b/7, 261a/4, 317a/14, 317a/18, 317a/19, 
317b/8, 318a/6, 318a/8, 318a/11, 336a/19, 
362a/20, 386b/8, 387a/20, 406a/21

farâsiyûn-ı ʿarabî, 317a/13
farâsiyûn-ı ebyâz, 317a/10
farâsiyûn-ı esved, 318a/6
farâsiyûn-ı kâzib, 318a/14
farâtyûs, 461b/18
fartâliyûn, 281b/15
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Fas, 32b/14
fasd, 44b/1, 293b/16, 358a/3, 358a/4, 358a/5
fataʿmer, 342a/10, 342a/11
fatarnâsâ, 322b/12
fatîr, 131a/10
fatnîdâvus, 333b/21
fatrâsâliyûn, 39a/9, 50b/12, 50b/13, 50b/14, 

60a/5, 135b/17, 173b/6, 206b/3, 303b/23, 
323a/13, 323a/17, 323a/19, 323a/25, 
385b/1, 400a/24, 463b/16, 463b/18, 
463b/19

fatûr, 370b/16, 370b/17
faʿûlyûn, 323b/16
favâniyûn, 185b/7
faycın, 227b/18
fayhak, 36b/18
faykarâ, 266b/10, 332b/15
faykarâtiyyûn, 299b/20, 299b/23
faykas, 289b/22
faytal, 333b/9
fazye, 322b/5
fâbe, 43b/25
fâbernis, 314b/14
fâbest, 234a/14
fâbişü’l-kıbtî, 314a/1
fâbişü’l-yûnân, 313b/25
fâcişe, 313b/24
fâd-zehr, 105a/4, 311b/14, 311b/15, 311b/16, 

444a/25
fâdec, 313b/22, 313b/23, 314b/9
fâdîmâ, 447b/9
fâfâs, 61a/11
fâfir, 49a/5
fâfîrâ, 314a/1
fâfû de çûkarî, 478b/17
fâgar, 494a/20
fâgıne, 313a/25
fâgıre, 313b/1
fâgıyye, 63a/16, 142b/22, 313a/20, 313a/23, 

313a/25
fâgrâ, 313b/2
fâgûs, 62a/20, 314a/6
fâhte, 314a/19, 329a/15
fâʿiye, 24a/21

fâkar, 266a/19
fâkî, 279a/1
fâkîdâ, 43b/24
fâlargûs, 419b/15
fâlâçikûn, 178a/22
fâlâncikûn, 314b/3
fâles, 313b/23
fâlic, 19a/4, 21a/20, 22b/6, 41a/11, 42b/2, 

42b/8, 43a/22, 63a/5, 70b/7, 71b/12, 
82a/12, 83b/3, 97a/5, 102b/24, 109a/13, 
109b/21, 113b/20, 120a/25, 124b/25, 
132b/3, 139a/18, 141b/18, 151b/16, 
151b/25, 166a/11, 166a/22, 166b/11, 
169a/7, 174b/7, 201b/9, 202a/23, 202b/18, 
204b/24, 240b/3, 242b/6, 243a/7, 247a/6, 
249b/23, 252b/12, 259b/4, 266b/4, 266b/9, 
277a/2, 277a/10, 277b/7, 311a/8, 311a/17, 
314a/23, 316b/12, 329a/3, 331a/23, 
344a/8, 346a/5, 351a/2, 366b/11, 397b/9, 
400a/12, 412a/19, 420a/6, 425a/12, 
435a/24, 438b/12, 454b/21, 459a/10, 
469a/16, 474a/12, 474a/14, 475a/17, 
475a/18, 475a/22, 475b/21, 476b/2, 
483b/17, 487a/5, 508b/25, 511a/15, 
512a/7, 515a/9

fâlîcigun, 178a/21, 178a/24
fâlîcikun, 314b/1
fâlîcitus, 314b/3
fâlîkûrîs, 135a/18
fâlînûs, 228a/7
fâlirgûs, 314a/12
fâlis, 62a/16
fâlîyûris, 232b/22
fâlûdec, 144b/25
fâlûdeciye, 310b/11
fâlûhiyâ, 314b/17
fâlûlû, 406b/14
fâlûzec, 310b/6
fâlyû halûkûris, 23b/17
fânâkas hurûniyûn, 314a/4
fânâkas îrâkliyûn, 314a/5
fânâkas iskalpîyûs, 314a/3
fânâkasû îrakliyûn, 83a/7
fângâkûs, 211b/20
fânîd, 210a/21, 307b/9, 310a/22
fânik, 469a/10
fânîstarûn, 200b/15
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fânîz, 16a/24, 210b/5, 422a/13
fâr-ı şâmî, 312b/4
fârâtîtus, 138a/24
fâre, 71a/16, 71a/17, 87a/23, 111a/19, 

240b/20, 291a/9, 311b/16, 311b/22, 312a/6, 
427a/16, 490b/12, 490b/14, 490b/23, 
491a/8, 491a/9, 491a/11

fâre-i berrî, 312b/1, 312b/2
fâreler taşı, 111a/18
fâren, 231a/21
fâresü’l-mâʾ, 314b/18, 494a/24
fâretü’l-bîş, 71a/17, 311b/25, 312a/20
fâretü’l-ibl, 311b/25
fâretü’l-müşk, 311b/25, 312a/22
fâretü’s-sagîr, 312a/23
fârfâr, 332b/16, 332b/17
fârfâre, 313a/16
fârfâsî, 446b/25
fârfâvâ, 313a/14
fârıga, 313b/2
fârîkûn, 98b/25
Fâris, 138b/12, 142a/16, 304a/10, 354a/8, 

354a/9, 369a/3, 404b/19, 454b/3
fâristâliyûn, 46b/22
fâristârbiyûn, 314a/7
fârlûhyâr, 118a/9
fârsû, 183a/3
fârtalhâ, 173a/23
fârûfesûr, 252b/21
fârûsî, 241b/13
fâryûnâ, 312b/10
fâsâlîsâ, 498b/10
fâsâtân, 474a/25
fâsid, 68b/8, 83b/8, 97b/19, 99b/8, 104b/3, 

138b/5, 143a/13, 147b/15, 196a/7, 
254a/24, 256b/20, 257b/21, 293b/9, 
345a/3, 492b/7

Fâside, 414a/13
fâskômîlô, 32b/9
fâsôlî, 420b/16
fâsûlî, 420b/16
fâş, 155a/20
fâşerâ, 38b/22, 48b/13, 310b/12, 310b/19, 

310b/20, 310b/25, 311b/8, 311b/13, 

321b/12, 389a/6, 389b/24, 497b/24, 
508a/18

fâşil, 97a/22
fâşiristîn, 38b/23, 67b/2, 236a/11, 310b/23, 

310b/24, 311a/25, 311b/2, 311b/3, 321b/12, 
389b/25

fât, 313b/18
fâtal zenû, 299b/20
fâtar, 314b/14
fâtcûbâ, 124a/20
fâterterec, 428b/1
fâtık, 181a/18
fâtî, 279a/2
fâtôs, 314a/9
fâtrâkâ, 265a/9
fâtûrtûs, 304a/9
fâvâniyâ, 31b/9, 31b/24, 300a/12, 302a/1, 

312b/6, 312b/8, 312b/12, 403b/17
fâvsûn, 80b/17
fâyvâh, 43b/25
fâzeh, 66a/2
febtânkûr, 395a/3
febtedrû, 421a/16
febûrleş, 326a/17
fefer, 326b/12
fegarlâf, 326a/17
fehd, 299b/17, 332a/1
fehm, 72a/21, 155a/13, 155a/14, 251a/9
feʾîl kâpres, 502a/19
feʾîl ôlîvez, 501b/23
feʾîl prû, 502b/5
feʾîl sipres, 502b/24
fekâʿ, 322b/14
fekıʿ, 322b/17, 323b/17
feklûmînec, 456a/1
fekrâ, 250a/25
fekûn kasût, 337b/16
fel, 313a/25, 313b/1, 449a/23
fel de bûey, 450a/9
fel de erîdô, 451a/4
fel de karnel, 450b/22
fel de kâvrûn, 450b/6
fel de liyôn, 449b/16
fel de rîvzû, 450a/15
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fel de sîervô, 450b/16
fel de tûrbuzû, 451a/12
fel ô, 450a/1
fel ôns, 450a/23
felç, 30a/25, 30b/1, 42b/24, 43a/14, 62b/22, 

63a/25, 66a/10, 93a/3, 93a/4, 94b/1, 
98a/25, 99b/2, 102b/20, 102b/25, 103a/4, 
109b/3, 114a/2, 120b/9, 121a/14, 121a/21, 
123a/3, 123a/20, 134b/25, 141b/13, 
156b/20, 167b/17, 170a/25, 176a/7, 
189a/16, 199a/2, 208a/23, 211a/21, 
219a/10, 230a/21, 240b/8, 256b/9, 
257b/4, 258a/10, 266a/6, 272b/1, 284b/21, 
299a/6, 311b/7, 311b/12, 318b/15, 324b/11, 
327b/13, 348a/4, 373b/15, 390a/5, 
439b/22, 454b/22, 487a/1, 490b/19

felc lîfâmâ, 132b/1
felâ, 327b/18
felâgâ magarî, 461a/25
felâha, 116b/7
felânce, 327b/23
felânciyûm, 328a/20
felâncûs, 328a/20
felâr, 9b/7
felenc-müşk, 26b/20
felence, 27b/22, 212a/4, 327b/21, 327b/25, 

379a/4
felencesâl, 173a/21
felencmüşk, 328a/15
felencmüşke, 328a/18
felencûs, 372a/11
felendî, 327b/24
feleng-müşk, 26b/20, 328a/17
feleng-müşgâ, 26b/21
felenlemüşgâ, 328a/18
feleskûn, 26b/18, 61b/6, 63b/19, 103a/25, 

103b/14, 178a/23, 318a/17, 328a/15, 
343a/16, 360a/10, 403a/25

feleskûnî, 26b/18
feleslûs, 72b/1
felfelmûn, 330a/9
felfere, 328a/19
felgalîs, 137b/3
felgamûnî, 302a/21, 325a/10
felhîdî, 327b/24
felhûn, 203a/8

felîgyâ, 447b/11
felîha, 213b/3
felîkyâ, 447b/9
felîmîn, 512b/1
felîmûs, 176a/17, 176b/18
felînûbûrîn, 147b/19
felînûyun, 406a/9
felîr de akuv, 314b/19
felîsîn lebsin, 78b/10
felîtûs, 295a/11
felmevîrûn, 205b/5
felserdercûmâ, 508b/6
felsûn, 98a/3
feltefyûn, 326b/6, 350a/21
felûrîkâ, 260a/4, 260a/5
feluskûn, 91a/15
felûskûn, 178a/21, 178a/22
felyûhûs, 225b/14
felyûn, 354b/8
felyûtâtîsen, 128b/18
fem-i miʿde, 94a/18, 480b/17
fencengüşt, 65a/15, 146a/2, 328b/14, 329a/1
fenceş, 251b/14
fenceyûn, 207a/8, 329a/9
fenceyûş, 328b/16
fencûş, 131a/22, 131a/24
fendâyık, 198b/17
fendmiyâ, 447b/9
fenâ, 296a/2, 329a/8
fenâf liyûn, 313b/2
fenânî, 130b/12
fenânîs, 313b/3
fenek, 329a/1, 329a/5, 329a/8
fenelik, 176a/16
fenes, 328b/17
fenfîrve, 119b/3
fengefôliyûm, 65a/22
fenîkânyâ, 180a/12
fenîkîn, 395b/1
fensâmyûn, 229a/8
fentâf liyûn, 328b/15
fenûm gırakûm, 119b/2
fenûtâʿûr, 128a/7
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ferah-ı tâmm, 44b/18
ferahâbâd, 48a/21, 48a/22, 326b/25
ferbaklibûn, 378b/23
ferbatyûs, 162b/24
ferbiyûn, 32a/7, 97a/19, 318a/17, 319a/12
ferc, 49a/1, 141b/15, 155b/7, 202b/5, 203b/1, 

209b/23, 223b/10, 262b/10, 263a/16, 
389a/15

ferce, 320a/20
fercü’l-bahr, 261b/11, 319a/13
ferdûcilâ, 149b/9
ferâ, 124a/7
ferâgûlâ, 145b/14
ferâlbî, 158b/13
fırântôsemhôls, 139a/2, 303b/2
ferârîc, 316b/22
ferâstû, 141a/12
ferâtûs, 333b/15
ferâvân, 485b/12
fereh filâ, 149b/9
ferenc-müşk, 23b/9, 26b/20, 63b/19, 103a/25, 

103b/14, 318a/16, 328a/16, 328a/21, 
328a/22, 343a/17, 446b/8

feres, 118b/20, 150b/7, 185b/22, 319b/2
feresk, 330a/4
ferestuk, 141a/12
feresü’l-bahr, 320a/8
feresü’l-mâʾ, 319b/11
feresü’n-nîl, 319b/12
ferfec, 51a/18, 61a/11, 319a/18
ferfec-i berrî, 319a/20, 506a/22
ferfecîr, 51a/19
ferfem, 174a/17
ferfence, 319a/18
ferfenîn, 319a/18
ferfet, 320a/19
ferfîbûn, 390b/7
ferfîn, 51a/19
ferfir, 61a/11
ferfîr, 112a/4
ferfiyûn, 32a/7, 27a/10, 27a/11, 28a/18, 

72a/13, 97a/19, 97b/8, 170a/11, 170a/17, 
305a/22, 318a/18, 318a/21, 318a/22, 
318a/23, 318b/1, 318b/12, 318b/22, 319a/3, 
319a/4, 319a/12, 390a/16, 390b/6, 390b/7

ferfiyûn-ı agriyâ, 428a/17
ferfûr, 272b/20
ferfûrâ, 320b/1
ferfûrî, 252a/23
ferhü’l-câmûs, 37b/1
ferhü’l-cemel, 37b/7
ferhü’l-hamâme, 121a/24
ferîdân, 277a/18
ferîftî, 480b/10
ferîk, 319a/14
ferîka, 119b/1, 319a/17
ferîkiyye, 319a/14, 319a/15
ferîklûr, 462b/14
ferîkûn, 194b/10
ferʿînî, 325b/9
ferîrvât, 331a/8
feriryûn, 277a/18
feristâliyûn, 46b/22
feristâr, 180b/13
ferisyûn, 121a/12
ferişkü’l-cevʿ, 277a/18
ferkad, 320a/23
ferkadâ, 320b/2
ferkûdîlâvun, 368a/25
ferkûs, 153a/6
fermâcûrîkûne, 420b/4
fermûn, 230b/9
fernîlûn, 320a/16
ferrô, 112b/4
fersetis, 404a/15
fersîkî, 40a/21
fersîtâmyûn, 193b/9
fersiye, 464a/7
fersude-hâl-i zengî, 135b/3
fertâlû, 149a/8
ferûkûdîlân, 320a/21, 320b/3
ferûkûles, 505b/7
ferûlyûs, 429a/6
ferûrûhâmân, 320a/24
ferûsmîn, 94b/6
ferûzîlis, 146b/19
ferv, 48b/10, 158b/15, 177a/15, 317a/2, 

329a/7, 335b/18, 495b/4
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ferv-i reyhân, 317a/9
feryâcû, 328a/20
feryûm, 374a/3
feryûrem, 374a/3
fes, 177b/14, 293a/9
fesâd-ı ʿakl, 368a/7
fesâd-ı havâ, 299a/12
fesâle, 344a/24
fesâmûr, 98b/24
fesârsînâ, 376a/24
fesâryegû nîlfen, 75b/12
fesenherûtî, 351b/21
fesh-i ʿadale, 463a/2
feslegen, 55b/23, 61a/8, 91a/15, 103a/21, 

103b/1, 103b/6, 103b/10, 184a/17, 184a/5, 
184a/7, 317a/10

feslekûn, 456a/4
fesliyûn, 50a/10
fesliyûs, 20b/21, 50a/10
fesmîhûr, 262b/4
fesrâfesâres, 203a/9
fesrîn fesrâ, 419a/10
festârîyûn, 180b/15
festâves, 203a/9
festeyû, 65b/13
festin, 84a/9
festûfes, 203a/9
fesûliyûn, 50a/9
fesûrîkûn, 321a/14, 321a/16
fesûrîkûnâ, 321a/15
fesûz, 419a/6
fesvetü’l-zabʿ, 320b/10
feşʿanûn, 72b/1
feşâl, 321b/9
feşkî, 466a/12
feşnâtâ, 492b/2
fetâgayûs, 394a/1
fetâʾilü’r-ruhbân, 314b/25
fetârîk, 208a/12
feth-i südde, 303b/21
fetî, 80a/16
fetîl, 36b/5, 36b/6, 42b/9, 56a/21, 56b/6, 

76a/10, 83a/16, 92a/25, 92b/3, 95a/5, 
114a/4, 121b/10, 136b/13, 143a/17, 

151a/19, 171b/21, 184b/25, 186b/5, 
282b/20, 309b/4, 314b/23, 314b/24, 
318a/15, 321a/19, 358a/15, 365b/20, 
382a/8, 402b/9, 451b/20, 451b/21

fetît, 315a/16, 315a/8
fetletgûn, 190a/4
fetûmâyûn, 392b/16
fetûstî, 196b/20
fevâhit, 329a/15
fevîlezîn, 272b/19
feycen, 332a/14
feycûr, 509b/12
feydûm, 247a/21
feygûlû kârûs, 451a/4
feygûrât, 428a/16
feyil mûrât, 500b/7
feyil mûre, 501a/18
feyil peskes, 501b/3
feyil şâveş, 501b/13
feylûn, 333b/14
feynîk, 154b/3
feysûr, 333b/13
feyûrmînâ, 404b/18
feyûsiyâ, 65a/10
feyûtlûnes, 9b/10
fezaʿ, 247a/6, 446a/13
fezalât-ı balgam, 304b/17
fezalât-ı balgamiyye, 489b/13
fezalât-ı galiz, 39a/16
fezalât-ı galize, 102b/16, 49a/24
fezalât-ı muhtelife, 43a/13, 102b/10
fezâcil, 71a/23
fezfiyûnâ, 318a/19
fılâvmın, 8a/13
fırânca lâlesi, 406b/11
Fırânsa, 84a/9, 402b/20, 478b/1
Fırât, 181a/11, 218b/16, 232b/14, 431b/1, 

487a/21
fırâvunyâr, 49a/20
fıresyâ, 386b/3
fırôsk, 265a/11
fırsâd, 77a/10
fısduk, 57a/5, 90a/4
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fısfısa, 174a/11, 180a/20, 180a/22, 321b/18, 
321b/23, 337b/2, 355b/5

fıstuk98a/17, 99a/21, 99b/5, 100a/8, 101b/7, 
162a/15, 168b/4, 168b/5, 235b/23, 
258b/23, 259a/1, 259a/3, 270a/22, 292b/6, 
293a/1, 304a/1, 316a/3, 320b/11, 321a/10, 
326a/2, 358b/14, 371b/6, 394a/12, 419a/1, 
421b/9, 472b/19, 474b/13, 474b/15

fıstuk-ı deşti, 101b/5
fıstukü’l-hâviye, 101b/4, 321a/13
fıstukü’l-mâʾ, 494a/24
fışkı, 423b/12, 472b/9, 477b/20
fıtık, 2b/2, 22b/18, 33a/22, 158a/21, 196a/10, 

196a/8
fızıyyâ, 322a/10
fızza, 322a/11
fızzâ, 30b/16, 361b/12, 447b/15
fîcen, 78b/10
fîcen môntânîyûz, 79a/19
fîcen mûrkâ, 79a/25
fîcen şûtâ, 79a/4
fîd, 401b/25
fidân, 30b/6
fîdî, 80a/21, 127a/21
fîdûres, 77b/13
fîfis agriyôn, 346a/9
fîga, 377b/5
fîgâ, 377b/5
fîgâ dûkûdlû netânbe, 378a/3
fîgâ môntâniye, 79a/19
fîgâ mûrû, 79a/25
fîgâ şûte, 79a/4
fîgâniyûn, 202a/18
fîgî de môrîka, 91b/2
fîgîre, 78b/9
fîgô môrdes, 227b/25
fîgôs de mûrâ, 467b/5
fîgôz de môrkûz, 91b/2
fîgû de râpî, 467b/5
fîgûliyûc, 306b/14
fîguş, 78b/11
fîhûn, 118a/24
fik, 89b/2, 132a/22, 143b/15, 279b/3
fîka, 480a/1

fikas, 245a/10
fikâris, 205b/4
fikârsîn, 99a/12
fîkârsûs, 479a/25
fikfik kuşı, 245a/3, 254b/21, 254b/22, 

270a/14, 270b/20, 288b/20
fîkî, 78b/9, 227b/18
fîklîlis, 146b/16
fîklus bâynûn, 138a/23
fîkûtarîgânyâ, 451a/12
fîl, 24a/22, 60b/6, 108a/11, 108a/15, 

160b/16, 187b/18, 223b/5, 223b/13, 
234b/2, 277b/22, 277b/24, 278a/5, 
278a/10, 332b/24, 333a/1, 333a/10, 
333a/11, 333a/12, 333a/15, 333a/17, 
333a/18, 333a/23, 333a/24, 333a/25, 
333b/2, 347b/4, 347b/5, 390b/11, 390b/12, 
390b/16, 454a/21, 485a/21, 490b/10, 
513b/1

fîl dişi, 277b/23, 333a/2, 347b/5, 485a/21
fîl kemügi taşı, 110b/6
fîl kulagı, 24a/4, 233b/1, 422a/18
fil kulagı otı, 11a/19
fîl taşı, 108a/10, 108a/13
fîlakî, 281b/16
fîl-cûs, 422a/19
fîl-cûş, 11a/19, 24a/19, 24a/5, 332a/16, 

332a/17, 362a/3
fîl-gûş, 422a/19
fîl-hûş, 176b/22, 176b/23
fîl-zehrec, 118b/21, 119a/1, 286a/13, 332a/18, 

332a/20, 332a/23, 420b/2
Filâha, 113a/7, 233b/6, 315b/15, 508b/21
Filâhat-nâme, 385b/13
fîlâmîs, 512b/1
fîlelîtes, 415a/17
Filemenk, 217b/14, 225a/2
fîles kavârkuş, 57a/4
filifre, 26b/22
fîlikî, 470a/5
filîkûlâ, 57a/3
fîlîkûn, 142b/24
fîlîngas, 125b/23
fîlira, 101b/19
fîlirâ, 442b/11, 442b/19
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f îlirâh, 101b/19, 442b/9
filis, 295b/15, 295b/16, 419b/15, 425a/1, 

485b/25, 502a/25
filiskûn, 27a/4, 27a/7, 48b/9, 479a/4, 479a/8
filiskûnî, 479a/5
fîlîtes, 415a/17
fîliyô de pilâtânôm, 503a/12
fîliz, 462a/23
fîllamî, 388b/15
fîlô d’ôliva sânîv, 501b/22
fîlô de çipârissiyâ, 502b/23
fîlô de kûvâkûs, 501a/5
fîlô de lâyurel, 502a/9
fîlô de lâyurûs, 502a/8
fîlô de mûre, 501a/17
fîlô de nûes çûglândes, 502b/13
fîlô de persîkâ mâlâ, 501b/2
fîlô de pilâtanôs, 503a/11
fîlô de prûnâ, 502b/4
fîlô de sâlis, 501b/12
fîlô demzîgâ mâlâ, 500a/19
fîlô derçîne, 503a/22
fîlô di mertûs, 500b/7
fîlô ermedûktarlûs, 23a/25
fîlô hayâklâ, 500a/18
filô heyc, 57a/17
fîlô sipressiyû, 502b/24
fîlôrâ, 442b/9
fîlôs revire, 501a/6
fîlovâr merfatrilûs, 242a/21
filoz, 90a/11
fîlôz de môrâs, 501a/18
fîlôz desizdâs, 500a/19
fîlôz âlkâbar, 502a/18
fîlôz mûrtâz, 500b/7
fîlôz nûez, 502b/14
fîlôz ôlîvez, 501b/23
fîlôz peşfûs, 501b/3
fîlôz prûnâs, 502b/5
fîlôz sâliz, 501b/13
fîlôz sibrûz, 502b/25
filör de gırînâdû, 89a/6
fîlpôzyâ, 57a/3

fîltis, 333b/3
filûkûn, 356b/22
fîlûlûrete, 116a/21
fîlûn lûtaris, 202a/1
fîlûrbiyûsâmî, 235b/9
fîlûres del tûmelyivâ, 28b/3
filyâtas, 505a/16
filyûfâ, 149b/8
fîmâdûsen, 100a/21
fîmâs, 379b/3
fîmûm esterkû lâgârteşe, 60a/13
fîmûndâs, 362a/18
fîmûrûn, 511b/10
fînâkîn, 75a/21
fîneh, 143b/19, 333b/11, 333b/13
fînek, 372b/18
fînel, 333b/11, 333b/13
fînike, 75a/21
fînike megâlû, 75b/10
finikyâ, 480b/10
fînkas, 345b/9
finkiyâ indiyâ, 75b/13
fînkûs, 345b/11
fînô kûtîs, 242a/22
fînûrtamâs, 319a/21
fînûs, 228a/9
fîpôlya, 58a/12
firʿavn encîri, 79a/23
firâhü’l-hamâm, 316b/7
fîrân, 312a/3
Firengistân, 370b/2, 384a/17, 430b/14, 

482a/2
firenîst ûzre, 135a/19
firenk marazı, 138b/22, 387b/2, 387b/15, 

410b/17
firenk zahmeti, 303b/7, 303b/10, 410b/2
firfîr, 320a/20
firisk, 148a/14
firistârîyûn, 180b/12
fîrmûzîn, 238b/1
firrik kuşı, 239b/24
firsâd, 319a/11
fîrsel, 57a/5
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f îrûtîs, 202a/1
fîrûze, 322b/5, 332b/12, 332b/13
fîrûzec, 112b/1, 332b/5
fisâʾü’l-kelb, 307a/4
fîsermiyûn, 45b/6
fîsgûn, 149b/9
fîsilun agriyûn, 333b/15
fîslûn, 356a/4
fîsôs, 371b/13
fistâkiyâ, 320b/12
fişellû, 130b/7
fîtârsinnîn, 152a/5
fitâslîş, 263b/24
fitil, 248b/25
fîtmûlîsin, 328a/21
fîtnôs, 371b/11
fîtôz, 80a/16
fîtrûn, 67a/5
fitûciyûn, 192a/10
fîtûlisûn, 192a/10
fîtus, 77a/7, 355b/16
fiyâfitûris, 238b/23
fiyele, 449a/23
fiykîr, 227b/18
fîyôsûs, 213b/2
fiyôtôs, 68b/11
fiyûhamîn, 183b/6
fiyûs iyeltek, 481b/11
fiyûtûs, 90a/11
fîzâ, 213b/4
fîzâbînû, 228b/20
Fizân, 351b/4
fizûfiş, 263b/24
fîzûnem, 72a/25
fôdya, 476a/2
fôfô, 476a/2
fôlî bersîkî, 501b/2
fôlî halkûs, 501b/12
fôlî karfiyûn, 501a/5
fôlî makrîn, 501a/17
fôlî mûgrûs, 500b/21
fôlî yâtâr sîkâ, 500a/19
forasâ, 319b/3

forbiyûn, 88a/20
formîngî, 490a/13
fönoyîl, 176a/16
fû, 331b/3, 331b/5, 331b/7, 331b/9, 468b/12
fûbâ, 331a/7
fûbûdîlân, 320b/2, 320b/4
fûdenc, 100b/4, 100b/5, 103a/19, 269a/24, 

304b/7, 329a/16, 329b/23, 330a/22, 
445a/25, 445b/24

fûdenc-i berrî, 276a/18, 309b/16, 330/20, 
455b/25

fûdenc-i bôstânî, 103b/8
fûdenc-i cebeli, 269a/25, 330a/2
fûdenc-i yübsî, 455b/25
fû-yı asfer, 331b/10
fû-yı kebîr, 331b/9
fû-yı sagîr, 331b/9
fûfâ mâliyûn, 256a/20
fûfel, 46b/9, 46b/10, 47a/25, 83b/17, 83b/18, 

330a/22, 330a/25, 330b/19, 337a/3, 
337a/4, 342b/19, 448b/12

fûfînemû dâmînâ, 256b/4
fûf la, 331b/4
fûf lâ, 330a/23
fûgîsûn, 273b/21
fûhil, 48b/6, 331a/2
fukâʿ, 323b/21, 323b/22
fûkhifer, 421a/16
fukkâh, 324a/13, 505a/3
fukkâh-ı adhîr, 241a/3, 326a/12, 469a/25
fukkâh-ı bâdem, 241a/2
fukkâh-ı hınnâ, 241a/2
fukkâh-ı levz, 241a/2
fukkâh-ı sûrıncân, 23a/25, 242a/18, 242a/20
fukkâh-ı sünbül, 241a/3
fukkâhü’l-adhır, 324a/15
fukkâhü’l-arz, 129b/17
fukkâhü’l-gâr, 324b/14
fukkâhü’l-hasek, 241a/4
fukkâhü’l-kerm, 241a/3, 325a/2
fukkâhü’l-milh, 325b/2
fukkâhü’l-mûz, 325a/15
fukkâhü’s-sûrıncân, 23b/1, 324a/14
fukkâhü’s-sünbül, 324b/2
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ful, 24a/21, 24a/22, 325b/24, 326a/1, 511b/12
fûl, 330b/23, 43b/24
fulahmân, 454a/25
ful-i yemeni, 511b/15
fûlâ, 325b/25
fûlâd-ı masnûʿ, 112b/6
fûlât-ı maʿdenî, 112b/7
Fûles, 12a/1, 12a/3, 22a/1, 35b/19, 53b/5, 

67a/16, 70b/6, 81a/13, 81b/19, 8a/5, 
93b/14, 95a/11, 99b/19, 100b/22, 104b/22, 
130a/15, 134b/25, 146b/7, 151b/16, 
152a/24, 163b/4, 176a/8, 177b/15, 190b/20, 
192a/5, 194b/17, 203a/25, 205a/16, 
212a/2, 239b/12, 239b/17, 240b/7, 243a/4, 
246b/21, 250a/21, 252b/23, 258a/18, 
258a/22, 262b/8, 266b/10, 277a/20, 
287b/19, 288a/25, 304b/1, 305b/19, 
307b/23, 309a/3, 326a/4, 327a/16, 328a/8, 
330a/17, 332a/23, 338b/6, 341a/23, 
343b/12, 351a/10, 354b/10, 361b/20, 
363a/15, 367a/25, 368a/14, 382a/8, 
382a/25, 382b/6, 382b/10, 382b/12, 
384b/20, 388b/10, 389b/21, 392b/25, 
399a/17, 400a/13, 401b/6, 416b/8, 420a/7, 
420b/25, 427a/19, 428a/9, 444b/19, 
445a/22, 447b/6, 447b/20, 448a/4, 
449b/17, 449b/20, 450a/3, 450a/12, 
450b/16, 455a/1, 461b/4, 463a/11, 465a/4, 
470b/24, 474a/4, 474a/14, 475a/20, 
479a/14, 479b/13, 480a/23, 481b/23, 
492b/4, 492b/10, 494b/14, 496a/2, 
500a/25, 502a/14, 502a/3, 507b/23, 
507b/21, 511b/25, 513a/16

fûlîn, 325b/25
fûliyûn, 331a/1, 88a/17, 88a/19
fulleyâ, 330a/4
fûllî nâlyûn, 502b/4
fûllî setânin, 502a/8
fûllî varîgan, 502b/13
fûllî yâʿaryâ, 501b/22
fûllî yûnîtis, 502a/18
fûllô kibîrissimârûn, 502b/24
fûlte, 356b/25
fûltimenôs, 62b/24
fulü, 90a/11
fûlû tarhun, 415b/2
fûlûʿasen, 320b/12
fulûbûzmûn, 57a/2
fulûferyûn, 57a/2

fûlûfyûs, 256b/25
fûlûs, 334b/6
fûlûyûn, 276a/11
fûlyâs fûmâtus fûliyû, 88a/20
fûm, 48a/18, 125b/2
fûmû, 154b/21
fûmû nârdum, 331b/5
fûn, 176a/15
fûnak safâtır, 294b/14
func, 322b/13
funduk, 17b/21, 25b/25, 26a/1, 63a/15, 

63b/13, 65b/11, 65b/16, 65b/17, 65b/21, 
65b/25, 89b/20, 90a/3, 90a/4, 94a/24, 
94b/20, 127b/2, 152b/17, 168b/2, 168b/6, 
270a/22, 316b/4, 321a/12, 421b/10, 441a/1, 
460a/17, 472b/15, 513a/10

funduk-ı hindî, 65b/25, 178a/16, 330a/22
fundukî, 65b/12
fûnfûrkâ, 311b/3
fûngî, 322b/16, 397a/21
fûnîf, 213b/4
fûnîsûn, 150a/15
fûnîtis, 234a/13
fûnkete, 11b/18, 342b/22
fûnte tenâ, 476a/11
fûrâsiyâ, 146b/18
furâte, 320a/18, 320a/19
fûrec, 330b/25
fûrementûsâr, 362b/19
fûrîn adremûniyâ, 257a/18
fûrmon, 125b/3
furne, 476a/2
fûromâce, 84a/9
fûromâce nüve, 84a/11
fûromâcô vigûd, 84a/22
furû bersemârûn, 257a/8
fûrû summâkîn, 256b/16
fûrus, 441b/1
fûrûtûn, 277a/14
fûrûzîs, 265a/9
furzece, 248b/25, 314b/24, 318a/15, 318a/16
fûsen, 112b/4
fûsermiyûn, 64a/9
fûskes, 374b/16
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fûstîn, 180b/11
fusûlûdes, 374b/18
fuşâg, 321b/11, 390a/1
fûşene, 330b/24
fûtâ, 73a/7
fûtâhîcûn, 297a/8
fûtenc, 103b/6
fûtenc-i berrî, 90a/7
fûtenc-i nehrî, 103b/3
fûthîzec, 12a/20
fûtî, 117a/12
fûtîlenc mir, 94a/14
fûtînûs, 318a/19
fûtîrâ, 73a/7
futr, 37b/3, 66a/19, 218a/13, 322b/11, 

322b/15, 322b/18, 330b/25, 361a/12, 
397b/1, 397b/15

futra, 323b/18
fûtyevus, 150a/15
fuvâk, 334b/1
fuzûl, 104a/20, 345a/22
fücül, 315a/17
fücül-i berrî, 29b/1, 511b/2
fücülü’l-berrî, 316a/4
fücülü’l-mâʾ, 316a/10
füleyfele, 327b/19
fülfül, 25a/10, 40a/19, 50a/21, 100a/21, 

120a/18, 147b/16, 151b/5, 151b/7, 151b/10, 
151b/18, 170a/17, 182a/7, 193a/18, 
193a/19, 224a/8, 244a/11, 247b/5, 253a/9, 
256b/9, 260b/23, 331b/25, 325b/15, 
327a/2, 335b/11, 360a/25, 387a/2, 
403b/14, 411b/25, 417b/25, 421a/7, 
494a/12, 513b/17

fülfül-i ebyâz, 327b/7
fülfül-i esved, 326b/9
fülfül-i kûhî, 54b/15
fülfül-i mâve, 325b/10
fülfül-i sepîd, 230a/25
fülfül-i siyâh, 46b/23
fülfül-i sûdânî, 99a/12
fülfül-i şâmî, 444a/5
fülfül-mûye, 24b/7, 326a/15, 326a/22
fülfülîye, 326a/19
fülfülü’l-ahras, 326b/5

fülfülü’l-mâ, 193b/9
fülfülü’l-mâʾ, 325b/7
fülfülü’l-mürr, 327b/4
fülfülü’s-sakalibe, 327b/7
fülüs, 326b/8
füsâfis, 321a/22
füsâfisâ, 321a/23
füvve, 64a/22, 101b/13, 180b/7, 236a/12, 

246b/17, 280b/22, 331a/4, 331a/10, 
379a/7, 392b/17

füvvetü’l-berrâniye, 64a/20
füvvetü’s-sabbâgîn, 331a/4

G

gabîr, 249b/1
gabirân, 276b/13
gadgad aynûs, 345a/14
gafârâ, 9b/10
galâyâvel sâvej, 336b/10
galebe-i safrâ, 250b/22
galebe-i şehvet, 424b/21
gales, 448a/18
galîgâ, 147b/19
galiz, 12b/21, 14b/13, 17b/3, 19a/7, 20a/24, 

23a/18, 27a/3, 31b/6, 32a/21, 34a/6, 36b/2, 
39a/2, 41b/17, 42b/7, 42b/18, 42b/25, 
43a/14, 48a/18, 60b/17, 64a/1, 68b/7, 
68b/9, 70a/6, 70a/14, 70b/14, 72b/16, 
73a/14, 74a/10, 74b/11, 74b/22, 75b/3, 
82a/4, 91b/24, 95a/18, 95a/19, 95b/1, 
98a/7102b/10, 103a/16, 104b/7, 113a/1, 
116b/10, 120b/19, 124a/11, 124a/14, 
125a/1, 126a/11, 130b/21, 132a/10, 
137b/22, 139a/7, 140b/9, 144b/7, 149b/19, 
151a/20, 153a/18, 154a/24, 156a/1, 
156a/10, 159a/4, 163a/8, 167a/6, 181b/2, 
181b/11, 182b/17, 183a/25, 184a/23, 
184b/20, 185a/15, 188a/6, 188a/25, 
188b/12, 190b/2, 196a/23, 197b/17, 
201b/16, 210b/12, 211a/23, 211b/3, 
212b/23, 217a/22, 230a/21, 231b/16, 
234b/24, 242a/25, 247a/11, 247b/19, 
24b/18, 253b/24, 253b/25, 256b/8, 
266b/25, 268b/8, 272a/20, 272b/25, 
277a/9, 279b/17, 286a/11, 286a/22, 
287b/21, 288a/1, 290b/23, 292a/1, 
298b/25, 299a/6, 299a/7, 304b/24, 310b/8, 
311a/15, 315b/24, 317b/11, 319b/5, 320a/3, 
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323b/19, 327a/21, 328b/9, 329b/12, 
330b/7, 335b/9, 335a/25, 338b/16, 343a/9, 
350a/3, 359b/17, 363a/12, 363a/18, 
363b/7, 363b/2, 365a/13, 376b/19, 
382a/18, 384a/13, 384b/5, 386b/14, 
388a/8, 388a/9, 391a/1, 391a/2, 391a/3, 
391a/11, 393b/8, 396a/15, 398a/17, 
400b/16, 401a/13, 407a/15, 407b/22, 
410a/12, 411b/9, 411b/25, 412a/17, 412a/8, 
412b/1, 412b/3, 412b/24, 412b/25, 416a/11, 
416b/6, 418a/15, 418a/17, 418b/2, 418b/7, 
418b/10, 418b/13, 422a/6, 422b/18, 
425a/17, 429a/20, 434a/12, 435a/25, 
437b/22, 458b/16, 460b/25, 462a/17, 
466a/15, 470b/18, 471a/15, 475b/5, 
475b/8, 478a/9, 478a/14, 484a/15, 490a/3, 
490a/6

galize, 406a/20
galîze-i lezc, 391a/10
galîzlık, 216b/24, 241a/13, 297a/16, 350a/20
galîzrek, 114b/4, 148a/25, 148b/19, 150a/2, 

393b/1, 412b/11, 477b/10, 477b/14
galka, 309b/16
galkâ, 78b/6, 309b/16
galla, 391b/4
galôn de rîzâ, 427b/16
galsame, 125a/25
galtafî, 154b/4
galûfîriyâ, 309b/21
galûkyûn, 425b/25
galûmes, 309b/23
galvî, 250a/25
galy, 415b/16
galye, 453a/4
gamâdîsûn, 486a/19
gamâm, 310a/5, 310a/21
gamles, 174b/17
gamlûl, 48b/6, 310a/5, 331a/2, 363a/6
gancâr, 34a/15
ganâpliyân, 466a/11
ganem, 310a/7
garb, 256b/22, 257a/14, 307b/18, 398b/15
garbâ, 307b/19
garbîb, 309a/13
garbiyânûs, 485a/6
gardî, 397a/20
gardî vebâr, 393b/12

garâ, 309a/8
garâfilô, 342b/25
garânâ, 341b/9
garânô del perâyir, 333b/24
gareb, 25b/23, 288b/9, 308b/11, 308b/13
garebâ, 308b/12
garek, 265a/10
garertâ, 191b/4
garez, 309a/11
gargara, 8a/2210a/13, 22b/5, 24b/15, 24b/19, 

24b/25, 34b/11, 34b/15, 42b/12, 43b/8, 
52a/25, 65b/1, 67a/11, 75b/8, 79a/10, 
79b/19, 81b/15, 117a/9, 117b/25, 119a/13, 
119a/22, 120a/15, 134a/23, 145a/16, 
149a/14, 203b/23, 204a/5, 218a/8, 
237a/13, 259a/11, 277b/1, 277b/20, 
279a/22, 283a/3, 294a/2, 294a/3, 294a/7, 
296a/16, 297a/21, 313b/11, 315b/13, 
328b/7, 342b/3, 362a/13, 365b/13, 
384b/19, 408b/14, 415b/20, 464b/15, 
480a/3, 492a/14, 499a/10, 502b/6, 
502b/10, 503a/20, 510b/2

garkad, 309a/6
gars, 30b/7, 193a/18
garsâ, 309a/12
garşâ, 176b/19
gartanîsâ, 9b/10
garûdî ʿazûrî, 36a/15
garûfalô, 342a/11
gase, 308a/1
gasel, 140a/21
gaseyân, 6b/1, 17b/6, 22a/1, 25a/11, 28b/9, 

56a/12, 58a/24, 69b/9, 72b/11, 75b/19, 
84b/25, 94a/10, 94b/13, 98a/12, 101b/1, 
102a/7, 102b/19, 104a/6, 104a/7, 111b/2, 
114a/25, 114b/2, 122a/18, 132b/6, 144b/18, 
149b/1, 159a/22, 160b/23, 185a/16, 
207b/23, 213a/2, 216a/15, 217a/21, 
234a/17, 265b/8, 267b/15, 282a/5, 297b/8, 
303a/2, 315a/24, 317b/8, 321a/1, 321b/7, 
324a/2, 401a/12, 401b/17, 406a/20, 
411b/3, 451a/15, 455b/19, 460a/4, 
468a/16, 471b/6, 472b/1, 474a/2, 479a/24, 
486b/5, 498b/8, 504b/15, 510a/24

gasîsâ, 309b/12
gasl, 302a/9
gaslec, 309b/11
gassâl, 478b/21, 492a/9
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gaşy, 26a/25, 46b/2, 50a/21, 79b/18, 84b/25, 
94a/10, 102b/19, 144b/20, 173a/10, 
262a/23, 288a/4, 299a/10, 323a/10, 
391b/21, 396b/8, 408a/12, 411b/3, 
415a/21, 427a/13, 427b/5, 435a/11, 439a/4, 
455b/19, 456a/9, 486b/10, 499a/25

gatâs, 310a/12
gavgâ, 310a/7, 310a/8
gavvâs, 310a/11
gaydôrâ, 123b/11
gaym, 310a/21
gayrâ, 241b/15
gazalü’l-mâʾ, 268a/24
gazbân, 309b/13
gazâl, 263b/14, 309a/14, 309a/15, 309a/22, 

309a/25, 412a/18, 412a/21, 512a/24
gazûb, 309b/14
gâbânek, 230a/5
Gâfıkî, 11b/1, 13a/11, 148b/23, 163a/3, 

230a/9, 233b/6, 322a/3, 390a/10, 393a/21, 
417a/24, 462b/6, 507a/11

gâfis, 39a/11, 73b/25, 74a/1, 118a/19, 208b/5, 
267b/24, 288b/4, 304a/5, 304a/6, 304a/9, 
427a/7, 458a/13

gâfûr, 185b/23
gâga, 304b/7
Gâgâ, 108b/9, 108b/11
gâgâlîs, 306b/24
gâgâtî, 306a/22
gâgâtîs, 153a/3, 212a/6
gâʾit, 253a/21
gâkûmîn, 1b/3, 178b/8
gâl, 82b/15
gâla nifterîda, 247a/1
gâlbânô, 367a/7
gâlâ, 306b/2, 407a/9
gâlâ katîtaş, 104a/16
gâlâ minû emlecî, 245b/24
gâlâlâden, 307a/2
gâlâlûtâ, 307a/8
gâlâryûn, 306a/24
gâlâsen, 307a/2
gâle firişte, 207a/1
gâlfa, 113b/9
gâlibsis, 306b/25, 307a/1

gâlibûs, 306b/25
gâlîcin, 63a/22
gâliçun, 330a/21
galiye, 306b/14, 306b/21, 306b/22
gâliye-i mansûre, 306b/20, 306b/23
gâliye-i müşk, 306b/12
gâliyûn, 306a/23, 306a/24
gâliyûnâ, 306a/24
gâlle, 170b/19
gâlleriyâ, 478b/11
gâllîna, 153b/20
gâllînâ, 153b/19
gâlmîlye, 116a/21
gâlûfîtar, 306a/25
gâlûs, 147b/9, 306a/25, 306b/2
gâlvânûm, 367a/6
gâlvânuvâ, 367a/6
gâlyâ, 289b/21
gâlye, 289b/22
gâlyû fersitâ, 399a/4
gâlyûfel, 289b/21
gâlyûn, 346a/10
gâmânderle, 398b/5
gâmûnis, 146b/19
gânak, 34b/2
gâr, 99b/17, 129b/15, 152a/4, 165a/1, 

182b/13, 233b/25, 305a/25
gâr-ı iskender, 129b/15, 305b/12
gâr-ı iskenderânî, 171b/4, 171b/13, 305b/10, 

306a/21
gârânîs, 307a/13
gârânsa, 331a/9
gârâsûn, 307a/14
gârâzîz, 307a/14
gârgîr, 86b/6
gârgîr sel âfer, 86b/6
gârîkûn, 29a/2, 73a/18, 73a/24, 135b/20, 

212b/23, 235b/14, 235b/15, 304b/7, 
304b/8, 304b/11, 313a/13, 468a/23

gârîkûnâ, 304b/8
gârîtûn, 304b/9
gârûs, 449a/3
gârü’l-arz, 171b/16
gârvârsô, 122b/19
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gâsûl, 6a/16, 22b/22, 22b/23, 307a/9
gâsûl-ı kebîr, 22b/22
gâsûl-ı kebîre, 307a/10
gâsûl-ı sagîr, 22b/25
gâsûl-ı sagîre, 307a/11
gâv-çeşm, 8b/11, 29b/7, 244b/4, 373b/24, 

471a/5
gâv-ı kûhî, 41a/25, 377b/24
gâv-ı nebtûmek, 230b/5
gâv-ı nebtûsek, 230b/5
gâv-mîş, 83b/19
gâv-zebân, 67b/4, 375b/7, 416a/14
gâv-zehr, 83a/4
gâv-zehre, 106b/8
gâv-zehrec, 376a/9
gâv-zevân, 375b/7
gâven bellûm, 246b/5
gâvers, 82b/15, 154b/1
gâvşîr, 83a/6
gâvur kırlankıcı, 223b/15
gâydôra, 6b/25
gâyâkû, 303a/25, 303b/1, 303b/4, 387b/17
gâyâkûm, 139a/1
gâyile, 18b/4
gâyine, 301b/18
gâzâm, 87a/4
gece çekirgesi, 253a/5
gece karanusı, 377b/25
geç işit- 143a/24, 179a/7
gelin kuşı, 266b/19
gelincik, 6b/9, 6b/19, 6b/21, 78b/20, 79a/21, 

81b/17, 86b/15, 159b/6, 160a/24, 267a/6, 
289a/23, 312b/1, 312b/3, 327b/19, 
412b/14, 426a/4, 427b/9, 447b/2, 470a/3

gelincik çiçegi, 15a/10, 40b/6, 169b/19, 
238b/22, 287b/9

gelincik çiçegi sıkındusı, 287b/6
gelincik otı, 40b/7
gelû-cîr, 424b/10
gemi böcegi, 446b/15
genc-i hût, 84b/19, 89a/24, 130a/3
gendenâ, 59b/25, 373a/16, 386b/3
gendene, 29a/16, 38b/1, 51a/9, 54b/11, 55a/7, 

55a/8, 61a/8, 183a/15

gendene-i kûhî, 317a/13
gendüm, 48a/18, 82b/18, 125b/2
gendüm-i rûmî, 146b/4
geniz, 309b/4, 410a/18
gerd-i siyâb, 307b/13
gerdân, 36b/5, 141a/18, 142b/13
gerden, 107a/24
gerden-bend, 108a/16
gerdenâc, 390a/25
gergedân, 230a/3, 347b/8, 347b/9, 347b/11, 

390b/15, 390b/16
gergeden, 132a/6, 390b/9, 390b/10, 390b/12
germ, 369b/4
germ-i dıraht-ı sanavber, 164a/2
germ-i ibrişim, 163b/11
germâle, 469b/16
germâzak, 100b/10
germe-i muʿallaka, 139a/4, 201a/1, 387a/21
gerû mikrûn, 465b/9
gesô, 84a/9
geşt ber geşt, 32a/11, 48a/16, 225b/24, 

393b/24, 393b/25, 394a/4
geşte, 481b/2
geşten geşten, 393b/25
geven, 382a/22
gevezn, 41a/25
gevz, 93b/15
gevz-bûyâ, 94a/14
gevz-bûyâyî, 94a/14
gevz-gendüm, 93b/12, 132a/22, 403b/10
gevz-i hindî, 472a/14
gevz-i hindûnâ, 472a/14
gevz-i kelâg, 94b/25
gevz-i künâ, 94b/6
gevz-i nahl, 505b/22
gevz-i serv, 94b/24
gevzî, 93b/16
gevzî mâsilâ, 94b/6
gevzî servînî, 94b/25
geyik, 37a/25, 37b/9, 41b/12, 141a/17, 

263b/13, 309a/14, 309a/16, 355b/22, 
440b/3, 450b/15, 512a/24

geyik alması, 32b/10, 32b/11, 32b/13, 32b/15, 
32b/16
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geyik buzagusı, 37b/1, 412a/15
geyik dili, 415a/16
geyik keçisi, 444b/1
geyik kulagı, 515b/19
geyik zîresi, 343b/25, 346b/19, 388a/22
Geylânî, 12b/16
Geysultân, 380a/14, 380a/17, 380a/22, 

380b/7, 380b/8, 380b/17, 380b/18, 
380b/21, 380b/23

Geysultân Hüseyn, 380a/4, 380a/8
gez, 269b/15
gezengübîn, 73b/2, 138b/14, 392a/25, 

466b/6, 466b/9
gezer, 87b/9
gezer-i aklîtî, 239b/10
gezer-i deşti, 239b/7
gezerü’l-berr, 239b/11, 469b/24
gezmâzec, 81a/9, 269b/18
gezmâzek, 81a/8, 87b/22, 100b/10, 269b/18, 

392a/18
gezmâzû, 81a/9
gezne, 54a/25, 392a/23
gıbb işitmeleri, 53a/17
gıbinâ, 84a/10
gıdâ-yı kesîre, 375a/11
gıdâ-yı sâlih, 13b/7
gıfâr arşûşâ, 23b/17
gılaz, 498b/18
gılâdisyum, 425b/25
gılâf, 6a/20, 6a/21, 26a/12, 143b/4, 226b/7, 

296b/4, 328a/5, 428b/12,
gılâstara, 136a/25
gılâvisyû, 425b/25, 426a/1
gıleyçun, 330a/4
gılîçkun, 69a/16
gılîkô rîzâ, 23b/18
gılîkûkiryâ, 224a/21
gılîkûrîzâ, 224a/22
gılistirizâ, 61a/11
gılôss, 415a/15
gılôssa, 414b/4
gılôssa âlagô, 415a/16
gılûtiyûm, 308a/10

gılzet, 71a/7, 39b/20, 80a/18, 377b/9, 
412b/14

gılzet-i letâfet, 184b/19
gıramel, 361a/16
gıranâd râgûre, 181b/15
gıranâda, 181b/5
gıranât âvre, 181b/16
gırâʾ-ı şeceretü’t-tüffâh, 308b/9
gırânô, 125b/3
gırâr, 8b/10, 29b/7, 70a/1, 511b/8
gırâsse, 234a/14
gırâʾü’l-cülûd, 308a/8
gırâʾü’s-semek, 308a/18
gırâver angûsten, 361b/7
gıres de lâlen sevreje, 261a/8
gırgır, 309b/5
gırî, 308a/9
gırî hûtâ, 308a/19
Gırnâta, 307b/17
gırnîk, 309b/2
gırûsekâvus, 128a/3
gısle, 309b/10
gışâ, 387a/14, 451a/1, 484a/10
gışâvet, 257b/24
gışâvet-i ʿayn, 190b/14
gışâvetü’l-ʿayn, 361b/18
gici-, 186b/22
gici, 383a/12, 383a/13
gicidgen, 392a/23
gicik, 367b/18
giciyik, 5b/17, 32b/22, 44a/17, 52b/22, 

55b/14, 60a/15, 67b/14, 75b/21, 76b/14, 
83b/8, 107a/2, 115b/13, 122b/4, 135b/7, 
136b/6, 157b/13, 165b/18, 198b/25, 
209a/23, 217a/8, 217a/13, 220b/19, 228b/3, 
228b/5, 232a/16, 237b/6, 249a/12, 251b/6, 
251b/10, 272a/25, 293a/1, 297b/5, 304b/5, 
317b/25, 329b/15, 356a/14, 357a/16, 
382b/9, 389b/6, 391b/25, 404a/20, 
407b/5, 407b/20, 425b/18, 435b/6, 
448b/22, 449a/19, 452a/23, 454a/4, 
455a/22, 464a/17, 498b/2, 501a/22

giçe görmeme, 332b/10
gîk dâʿe, 404b/16
gil, 273a/12
gîl, 373a/10,
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gîl-dârû, 91a/9, 96b/17, 203a/6, 404b/8
gil-i bemher, 273b/20
gil-i ermenî, 104a/4, 142b/8, 273b/9, 273b/1, 

273b/19, 389b/17
gil-i hikmet, 182b/4, 182b/8, 223a/12, 

242b/12, 273a/21, 273a/24, 283b/12, 
291a/17, 387b/7

gil-i mahtûm, 273b/20, 76b/22
gil-i mastakî-yi âbâd, 275a/18
gil-i mugra, 461a/24
gil-i sâmûs, 274a/13, 274a/20
gil-i sefîd, 274b/22
gil-i ser-şûy, 274b/16
gil-i sürh, 461a/25
gilîm-şûy, 233b/14
Gîlûye, 150b/11, 190b/18
gîmers, 404b/14
gîmûves, 140a/21
gînâvus, 442b/3
girde, 236b/22
girdegân, 93b/15
girdmadâne, 87a/1
girdmâne, 86b/25, 390a/8
girdû-yı hindî, 472a/14
gîr-i gâv-ı kûhî, 355b/21
Girîd, 402b/20
gîrîlîn, 446b/17
gîrô kotônim, 101a/8
giryâdhâyâ, 494a/21
gîsû-gûne, 88a/16
gîsû-yı nigâr, 194a/7
giyâ-yı âb-gine, 117b/15
giyâ-yı kayser, 31a/8
giyâ-yı şirâs, 146b/17
giyâh, 17a/1, 27b/18
giyâh-ı câlînûs, 208a/11
giyâh-ı hanâzîr, 284a/11
giyâh-ı lâden, 371b/10
giyâh-ı nukre, 322b/6
giyâh-ı seg-i dîvâne, 118b/4
giyâh-ı vezag, 378a/16
giyâhî-yi kayser, 31a/8
giyâhrübâ, 403b/21
glâyöl, 42a/21

gôb, 218a/23
gôbiyûs, 218a/23
gôcîlî, 241a/6
gôl, 449a/23
golf, 174b/16
golôndriye, 141a/10
gôlv, 174b/18
gonca, 205a/4, 509b/24
gôngilyâ, 241a/5
gôpiyûn, 218a/24
gôvires, 218a/23
gôvîzî, 218a/23
göbek, 11b/15, 47b/19, 49a/4, 50a/25, 57b/25, 

64b/8, 67a/12, 72b/12, 72b/23, 132b/12, 
141a/23, 148b/3, 209b/2, 209b/4, 209b/6, 
210a/10, 243a/15, 256b/11, 265b/10, 
287a/4, 290a/18, 290a/19, 314b/21, 
342b/15, 412b/21, 438a/22, 488a/12, 
501b/5

göbek burusı, 17a/18, 203b/15, 210b/15, 
248b/18

göbek düş-, 468a/8
göbek düşmesi, 342b/14
göbek miski, 200a/8
göbek yapışması, 495b/24
göcen, 177a/14
göden çekirge, 87a/13, 116a/16
gögem, 8b/3, 9a/11, 39b/7, 227b/14
gögercin, 104b/15, 106b/4, 109a/9, 121a/12, 

121a/13, 121a/18, 121a/20, 141b/22, 
147a/24, 154a/19, 158b/20, 158b/21, 
160b/11, 160b/17, 180b/9, 180b/13, 
180b/16, 187a/22, 187b/1, 187b/5, 
187b/10, 201a/2, 237a/4, 238a/23, 
245b/15, 249a/17, 284b/17, 316b/7, 316b/8, 
316b/19, 316b/21, 488a/1, 488a/2, 492a/6, 
497a/15, 507a/16

gögercin otı, 180b/8, 314a/7, 314a/8
gögüs, 4a/19, 7a/12, 10b/14, 10b/15, 11b/7, 

15a/13, 17a/22, 18b/13, 21a/6, 23b/20, 
23b/23, 24b/23, 25a/14, 25b/19, 32a/23, 
33b/7, 36b/12, 42b/3, 43b/12, 44a/8, 
44a/17, 49a/24, 52a/6, 53a/4, 53b/9, 
55b/12, 64b/13, 64b/21, 65a/7, 66a/12, 
74a/17, 75b/3, 75b/22, 78b/17, 79a/7, 
79a/14, 82a/23, 87a/24, 91a/5, 91b/12, 
96a/20, 96b/25, 101a/10, 101b/24, 102a/8, 
113b/17, 114a/5, 115a/14, 115a/23, 117b/5, 
119b/6, 119b/7, 122b/12, 125b/16, 127b/13, 
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130a/23, 132b/7, 137a/17, 146b/21, 148a/7, 
149a/21, 152a/2, 152a/16, 152b/4, 154a/1, 
160a/15, 163a/8, 163a/24, 166b/3, 175b/10, 
176b/11, 177a/2, 181b/9, 183b/12, 185a/13, 
189a/14, 189a/24, 189b/20, 195a/8, 
195a/16, 200b/19, 202b/2, 213b/20, 
214a/24, 215a/17, 217a/16, 217a/20, 
217b/19, 220a/8, 225b/8, 229a/14, 231b/9, 
233a/4, 236b/24, 240b/9, 241b/20, 242a/3, 
243a/4, 247a/23, 252b/14, 253b/15, 
255a/24, 256a/12, 256a/21, 257a/4, 
257b/10, 258a/19, 259b/15, 263a/13, 
263b/13, 269a/21, 280a/14, 280a/16, 
287b/4, 288a/12, 292b/10, 293a/2, 295b/8, 
297a/17, 297a/21, 305b/15, 310b/1, 310b/4, 
310b/10, 311b/7, 315a/6, 315b/24, 317b/11, 
317b/15, 317b/17, 324b/6, 325a/20, 
325a/22, 325a/23, 329a/14, 331b/15, 
334a/19, 339a/20, 340a/11, 340a/16, 
342a/8, 343b/16, 344a/8, 344b/22, 
345a/3, 345b/17, 347a/20, 349b/9, 
350b/24, 352a/1, 352a/11, 355a/8, 355a/9, 
355b/24, 357a/11, 358a/18, 360a/17, 
362b/7, 363a/12, 369b/9, 385a/7, 386b/21, 
388b/11, 389b/20, 398b/20, 402b/10, 
402b/13, 402b/24, 405b/25, 407b/14, 
410a/7, 411a/9, 411a/12, 413b/16, 418b/3, 
418b/4, 418b/6, 418b/7, 418b/10, 418b/11, 
418b/12, 418b/14, 418b/16, 418b/2, 
421a/22, 421a/4, 421a/5, 422a/13, 422a/5, 
424a/10, 424b/9, 430a/4, 430a/9, 434b/11, 
437a/5, 439a/11, 439b/14, 442a/8, 445a/1, 
447a/9, 449a/18, 456a/8, 459a/5, 459a/7, 
459a/10, 463a/3, 464b/9, 465a/8, 465b/17, 
465b/22, 466a/16, 468b/7, 470b/16, 
472b/19, 472b/20, 473b/9, 474a/1, 478a/6, 
481a/17, 481a/7, 483b/8, 484b/4, 494a/9, 
494b/23, 495b/19, 498b/6, 498b/23, 
499a/10, 506a/5, 510a/14, 515a/20

gögüs tahtası şüş-, 506a/5
gök benefşe, 114a/4
gök merhem, 453a/11
gök süsen, 42a/19, 114a/12, 166b/12, 195a/20, 

224b/23, 224b/24, 225b/1, 317b/10, 
350a/4, 350b/14, 351a/23, 384b/23, 
495b/16

gök taş, 109b/4
gök yâkût, 512b/2, 512b/3
gömeç, 282b/21, 298a/11, 298a/16
gömeç balı, 245a/7
gönül bulan-, 297b/8

gönül dön-, 166a/21, 173a/10, 188b/2, 
216a/20, 226a/13, 228b/1, 254a/19, 
274b/24, 329b/11, 342a/19, 406a/2, 
509b/3

gönül döndür-, 194b/24, 215a/9, 221b/10, 
282a/4, 283a/24, 312a/17, 451b/20, 509a/4

gönül dönmesi, 176a/25, 181b/23, 183b/10, 
191b/1, 226a/24, 334a/16

gövde, 5a/16, 14b/5, 18b/15, 19b/14, 29a/23, 
38a/16, 40a/6, 40a/7, 42a/17, 47a/8, 
47a/13, 49b/21, 50a/4, 65b/3, 66a/16, 
76a/15, 76a/5, 86b/19, 87a/8, 96b/10, 
116b/20, 119a/21, 122b/4, 125b/14, 
128b/1, 131a/3, 139b/15, 139b/17, 154a/4, 
164a/12, 168a/10, 172b/1, 185a/25, 
189b/17, 191a/6, 193b/5, 196a/18, 202a/3, 
209a/22, 217a/20, 243a/3, 260b/10, 
261a/25, 261b/1, 265b/1, 277a/2, 282b/17, 
283a/12, 308b/23, 311a/3, 315b/11, 
315b/15, 315b/17, 319a/23, 320a/10, 
344b/6, 354b/12, 356a/16, 366b/25, 
372a/21, 392a/3, 399a/17, 399b/19, 
407b/5, 424b/10, 435b/3, 439b/22, 447b/5, 
452b/7, 476a/25, 478a/21, 503b/24

gövde segir-, 128b/1
gövde soyul-, 246b/22
göz, 2a/17, 2a/18, 2a/19, 2a/23, 3b/2, 3b/15, 

4b/6, 4b/7, 4b/22, 5b/15, 5b/17, 5b/14, 
6b/19, 7b/12, 7b/20, 7b/21, 7b/24, 7b/25, 
8a/1, 8a/3, 8a/5, 9a/4, 9a/5, 10a/4, 
10a/19, 10a/20, 12a/23, 12b/1, 13a/20, 
14a/12, 15a/1, 15a/4, 15a/12, 15a/13, 
15b/24, 16a/2, 16a/7, 16a/9, 16a/21, 
16a/22, 17a/22, 17b/15, 17b/19, 18b/3, 
19b/3, 19b/19, 20a/22, 20b/12, 21b/11, 
21b/16, 22a/25, 23b/22, 23b/23, 26a/2, 
26a/3, 26b/6, 27a/23, 27b/15, 27b/16, 
28a/13, 28a/16, 29a/21, 29b/23, 30a/11, 
30a/12, 31a/18, 32a/8, 33a/19, 33b/16, 
33b/17, 34b/4, 34b/15, 35b/1, 35b/25, 
36a/23, 36b/2, 36b/3, 36b/4, 39a/4, 
39b/19, 39b/20, 39b/21, 40b/7, 41a/1, 
41b/3, 41b/4, 41b/25, 43b/24, 44a/12, 
44a/23, 44b/5, 45b/8, 45b/9, 46a/9, 
46a/10, 46a/16, 46a/17, 46a/24, 47a/2, 
47a/3, 47b/22, 49b/3, 49b/8, 50a/2, 51a/8, 
51b/23, 55b/21, 57a/25, 58a/7, 58a/16, 
58a/17, 58a/18, 59a/5, 59a/18, 60a/14, 
60a/15, 61a/18, 61a/21, 61a/23, 63a/13, 
63a/18, 65a/8, 65b/19, 65b/20, 66a/5, 
67a/17, 67b/19, 68a/3, 68a/9, 68a/19, 
68b/1, 68b/20, 69a/22, 69a/24, 69a/25, 
69b/1, 69b/2, 69b/3, 69b/4, 69b/8, 70a/7, 
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70b/24, 74a/24, 74a/4, 74b/3, 74b/4, 
74b/17, 75b/4, 76a/1, 76a/7, 76a/13, 
77b/18, 78a/8, 78a/9, 78a/20, 78a/22, 
79a/1, 79a/22, 80b/2, 81a/1, 81a/5, 
81b/20, 81b/23, 82a/22, 82b/8, 83a/15, 
83b/21, 84a/18, 84a/19, 84b/12, 85a/22, 
86a/17, 86a/18, 88b/2, 88b/3, 92a/5, 
92a/6, 92a/12, 92b/2, 92b/8, 92b/24, 
95b/9, 97a/15, 98b/18, 102b/14, 102b/16, 
104a/20, 104b/21, 105a/3, 106a/23, 
106b/19, 106b/25, 107a/1, 107a/2, 107a/5, 
107a/7, 107a/14, 107b/24, 108a/9, 108a/17, 
108a/20, 109b/15, 110a/17, 110b/15, 
111a/5, 111b/25, 112a/1, 112a/5, 112a/24, 
112a/25, 113a/15, 113b/15, 115b/9, 
115b/10, 116a/8, 116b/13, 117a/18, 117b/2, 
119a/23, 120a/10, 121a/17, 121a/19, 
121a/22, 121b/9, 124a/8, 125a/1, 125a/15, 
125a/16, 126a/2, 127a/19, 127a/24, 
127b/15, 127b/20, 129a/20, 129b/5, 
129b/4, 130b/2, 131b/17, 131b/18, 131b/19, 
132a/4, 132b/9, 134a/14, 134a/15, 
134a/16, 135a/3, 135a/4, 135b/10, 136a/9, 
137a/3, 137a/8, 137a/11, 138a/5, 138a/7, 
138a/9, 138b/6, 138b/7, 141a/19, 141a/22, 
141a/25, 141b/12, 141b/19, 141b/20, 
141b/25, 142a/1, 142b/12, 142b/15, 
143a/25, 146a/12, 146a/23, 146b/2, 
147a/13, 147b/1, 151b/9, 152a/1, 152a/12, 
152a/23, 153b/13, 153b/7, 154b/25, 
155a/1, 155a/2, 155a/3, 155a/8, 156b/11, 
157b/8, 158a/1, 158a/8, 158b/17, 159b/12, 
160a/5, 160b/9, 160b/16, 161a/9, 161a/20, 
161a/24, 162a/3, 162a/7, 162b/19, 164b/15, 
164b/16, 165b/7, 165b/8, 172b/3, 173b/4, 
173b/14, 174a/24, 174b/1, 175a/3, 175a/4, 
175a/11, 176a/21, 176b/1, 176b/6, 176b/7, 
176b/9, 178a/10, 179a/5, 181b/11, 181b/19, 
182a/12, 182a/25, 182b/1, 182b/21, 183a/5, 
183a/10, 183b/10, 183b/19, 185b/25, 
185b/9, 186a/12, 186a/20, 186a/21, 
186a/22, 186a/23, 186b/17, 187a/3, 
188a/1, 188a/13, 188a/14, 190b/22, 
190b/23, 191a/6, 191a/11, 191a/12, 
192a/19, 192b/18, 192b/19, 193a/10, 
193b/3, 194a/20, 194a/24, 195a/23, 
195b/2, 195b/20, 196a/15, 196a/22, 
196b/1, 197a/4, 197b/2, 200a/3, 201a/13, 
201a/15, 201b/1, 201b/6, 201b/7, 202b/7, 
202b/13, 202b/14, 203a/17, 203a/23, 
203b/23, 204a/15, 204a/16, 205b/9, 
206b/12, 206b/13, 210b/19, 210b/9, 
211a/7, 211b/1, 211b/2, 211b/6, 213b/19, 
213b/20, 214a/14, 214b/4, 214b/5, 215a/7, 
216a/19, 216a/22, 216b/17, 218a/4, 218a/5, 

218b/3, 219b/7, 219b/25, 220a/1, 220a/9, 
221b/11, 222a/21, 223a/20, 223a/4, 
225b/17, 227a/8, 227a/9, 228a/18, 228a/21, 
229b/17, 229b/19, 229b/20, 229b/21, 
231b/2, 232a/6, 232b/14, 232b/17, 233a/7, 
235a/6, 235a/7, 235a/8, 235a/10, 237a/11, 
237b/6, 238a/2, 238a/21, 238a/22, 239a/9, 
239a/14, 239a/19, 239a/20, 239b/3, 
242b/14, 242b/16, 243a/12, 244a/2, 
244a/10, 247a/2, 247b/22, 247b/23, 
247b/24, 248a/3, 248a/4, 248a/5, 248a/7, 
248a/9, 248a/10, 248a/11, 248a/13, 
248a/16, 248a/17, 248a/18, 248a/19, 
248a/21, 248a/22, 248a/23, 248a/24, 
248a/25, 248b/2, 248b/5, 248b/6, 248b/8, 
250a/6, 250b/16, 252a/20, 252b/7, 252b/8, 
253a/3, 253b/14, 254a/21, 254a/25, 
254b/2, 254b/5, 254b/6, 255a/15, 256b/1, 
256b/10, 257b/24, 258a/1, 258a/13, 
259a/11, 259a/12, 259a/25, 260b/4, 
261a/18, 261a/22, 262a/22, 262b/16, 
262b/20, 263a/9, 263b/9, 266a/6, 266a/7, 
267a/16, 267a/22, 267b/14, 270a/14, 
271a/18, 274b/8, 274b/15, 275b/4, 
275b/15, 278b/5, 279a/14, 279a/17, 
280b/7, 280b/8, 280b/13, 280b/14, 
282a/15, 282b/20, 286a/9, 286a/10, 
286a/12, 287a/16, 287b/11, 289a/7, 
289b/14, 290b/11, 291a/9, 291b/2, 291b/3, 
292a/1, 292a/11, 292a/12, 292a/16, 
292a/17, 294a/24, 294b/6, 294b/7, 296b/7, 
300b/14, 300b/15, 302a/25, 302b/23, 
302b/25, 303a/1, 303a/2, 303a/15, 
307b/14, 308b/7, 309b/9, 311a/16, 314a/17, 
314a/18, 314a/21, 314a/25, 315b/5, 315b/6, 
316b/3, 316b/4, 316b/5, 316b/13, 317a/24, 
317b/4, 317b/5, 317b/7, 317b/13, 317b/14, 
318b/14, 318b/15, 318b/16, 320a/6, 
320a/9, 320a/15, 322a/10, 325b/18, 
327a/6, 327a/7, 329b/22, 330b/12, 330b/9, 
332a/6, 332b/8, 332b/9, 332b/15, 335a/18, 
335a/19, 335a/21, 335b/7, 335b/12, 
337a/18, 337a/20, 340a/22, 340a/23, 
340b/5, 340b/15, 342a/21, 342b/4, 
344a/16, 345b/1, 346a/6, 347a/14, 347b/3, 
352a/12, 352b/13, 352b/14, 353a/21, 
353a/22, 353b/8, 354b/24, 355a/07, 
356a/18, 356b/11, 357a/10, 357b/15, 
357b/16, 359b/15, 359b/23, 361b/21, 
361b/22, 363b/17, 364b/6, 365a/5, 
365a/6, 365a/14, 365a/24, 365a/25, 
365b/1, 365b/2, 365b/3, 367b/17, 368a/21, 
372a/22, 374a/19, 374b/7, 375a/24, 
377b/21, 377b/22, 377b/25, 382a/14, 
382a/15, 382b/2, 383a/6, 383a/12, 
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383a/13, 383a/14, 383a/15, 383a/18, 
383a/19, 383a/20, 383b/2, 383b/8, 
383b/10, 383b/13, 383b/14, 383b/15, 
383b/17, 384b/7, 384b/8, 384b/9, 384b/22, 
385a/4, 385a/8, 385b/10, 386b/23, 387a/7, 
387a/14, 388a/12, 388a/14, 389a/17, 
389a/18, 391b/20, 392a/1, 392a/14, 
394b/13, 394b/18, 397b/11, 398b/15, 
398b/18, 399a/16, 399b/24, 399b/25, 
400a/5, 402a/15, 402a/19, 402b/4, 405a/8, 
405a/11, 407a/19, 407b/11, 409a/25, 
409b/1, 409b/7, 411a/24, 411b/13, 412b/9, 
413a/11, 415b/18, 416a/5, 417a/7, 418a/5, 
419b/3, 419b/5, 422a/3, 422b/21, 423b/23, 
423b/3, 423b/4, 423b/8, 424b/7, 424b/23, 
426a/11, 426a/12, 426a/13, 426a/15, 
426a/19, 426a/3, 426a/5, 426a/7, 427b/11, 
427b/12, 428a/4, 437b/2, 437b/4, 439a/3, 
440b/14, 442a/10, 447a/7, 447a/15, 
447b/3, 447b/19, 447b/22, 447b/25, 
448a/3, 448a/4, 448a/10, 448a/11, 
448b/4, 448b/15, 449a/10, 449a/11, 
449a/14, 449b/15, 449b/20, 449b/21, 
450a/3, 450a/5, 450a/11, 450a/17, 
450a/18, 450a/24, 450b/9, 450b/10, 
450b/18, 450b/19, 450b/22, 450b/25, 
451a/16, 451b/1, 451b/9, 451b/11, 452a/24, 
453b/23, 453b/24, 454a/5, 454b/10, 
454b/15, 455a/21, 460a/2, 462b/1, 
461b/15, 462b/3, 462b/4, 463a/8, 464b/17, 
464b/23, 465a/1, 465a/2, 465b/5, 466a/3, 
466a/24, 470a/15, 470a/16, 474a/7, 
474a/17, 474b/11, 475a/16, 475b/14, 
476a/22, 479b/18, 479b/9, 480a/11, 
482a/9, 482a/19, 482a/20, 483a/14, 
484a/7, 484a/8, 484a/10, 484a/11, 
484a/12, 484a/16, 484b/11, 484b/15, 
484b/5, 485a/18, 486b/11, 488a/4, 
488a/18, 488a/23, 488a/24, 488b/8, 
488b/10, 488b/14, 488b/18, 488b/19, 
490b/23, 490b/24, 492a/18, 492a/21, 
492b/9, 492b/10, 492b/14, 495b/21, 
496a/5, 496a/15, 496b/16, 497a/3, 497a/4, 
497b/1, 498b/25, 499b/3, 499b/15, 
502a/3, 503b/22, 505a/4, 505a/6, 
507a/13, 507a/15, 507a/16, 507a/18, 
507b/1, 509a/8, 509b/7, 510a/12, 510a/23, 
512b/11, 513a/24, 513a/7, 513b/3

göz akları, 397a/6
göz aklıgı, 81b/2, 194b/5, 239a/19, 271a/20, 

274b/8, 337a/21, 361b/23, 447b/3, 450a/2,
göz bebegi, 262b/17, 365b/2, 482a/10
göz beyâzlıgı, 188a/5, 366b/18

göz kapagı, 22a/24, 26b/7, 78a/21, 104b/12, 
107a/1, 153b/14, 161a/14, 172b/2, 185a/6, 
210b/17, 216a/9, 225b/17, 229b/16, 
241b/23, 253a/3, 290a/11, 290a/21, 
293b/22, 317b/6, 344a/17, 359b/21, 
360b/15, 365a/6, 365a/25, 365b/1, 365b/3, 
383b/2, 383b/4, 383b/18, 400a/1, 407b/11, 
437b/2, 453b/7, 457a/13, 496b/17, 499b/7

göz kapagı kalınlıgı, 382b/17
göz kapakları, 4b/22, 84b/13, 104a/22, 

119a/23, 131b/2, 191a/6, 195b/19, 200a/3, 
214b/2, 252b/7, 257a/13, 274b/14, 321a/21, 
396b/1, 443b/13, 479b/15, 492b/8, 
508a/15

göz karaca otı, 83b/16, 88a/10
göz karanulıgı, 74b/3, 107b/23, 156b/11, 

193a/15, 282a/14, 332b/10, 384b/7, 392b/5
göz karanusı, 337a/19
göz karar-, 70a/7, 84a/19, 110b/16, 128a/24, 

199a/3, 211b/1, 244a/7, 365a/15, 423b/4, 
484a/17

göz kararması, 115b/13, 137a/19, 193a/21, 
193b/3, 232b/2, 235a/21

göz otı, 31a/3, 36a/14, 58a/7, 74b/2, 77b/22, 
229a/22, 271a/15, 300a/1

göz perdelen-, 173a/10
göz perdeleri, 401b/9
göz perdesi, 5b/16, 69a/24, 27b/10, 193b/3, 

268b/18, 372b/25, 440b/14
göz pınarı, 41b/3, 74a/4
göz sulanması, 215a/7
göz taşı, 109a/11, 232a/6, 232a/8
göz tonugı, 248a/2
göz yapragı, 11a/25
göz yaşı, 2a/17, 3b/11, 9a/5, 14b/16, 40b/13, 

49b/10, 63a/14, 105a/3, 147a/13, 155a/4, 
158a/1, 182a/25, 186a/13, 190b/22, 
191b/23, 193b/1, 240b/10, 242b/15, 
242b/17, 271a/15, 365a/5, 370a/1, 383a/12, 
383a/14, 488a/5

göze su in-, 47b/21, 496a/3, 97b/21, 106b/13, 
124a/8, 141a/22, 141b/19, 159b/11, 
176a/22, 201a/15, 232b/17, 235a/8, 
235a/9, 235a/20, 248a/1, 248a/14, 251a/5, 
255a/15, 256b/10, 263b/7, 282b/21, 
361b/21, 383a/21, 400b/5, 487a/1

göze su inmesi, 129a/21, 252b/8, 254a/4, 
342b/4, 484a/11

gözen, 6b/9
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gözendeki otı, 34b/1, 38b/19, 294a/6
gözlüce ot, 47a/6
gözlük, 460a/3
gözlük otı, 39b/14
gözsüz köpek, 143b/8
gözsüz sıçan, 143b/8
gözsüz yılan, 119a/24
gubbârine, 307b/16
gûbâhûrâ, 240a/18
gubâr, 83a/25, 118a/25, 368a/2, 368a/23
gubâriyye, 307b/15
gubârü’r-rahâ, 307b/13
gubeyrâ, 198a/24, 307a/20
gubrâ, 397a/22
gudâf, 185a/9, 308a/2, 308a/6, 308b/2
gûevô, 70b/11
gûfers sârûf, 379b/04
gufrît, 3a/21
gûgferî, 311b/17
gûgîn, 492b/2
gûk, 265a/8, 310a/20
gul, 309b/9
gûlân, 118b/24
gulek-i nâr, 93a/22
gulencîn agîriyâ, 310a/2
gûlengûdmî, 240b/17
gûlet vedures, 146b/18
guleycîn, 309b/15
gûlîgû, 354a/14
gûlônderer, 129b/2
gulufûre, 310a/3
gumre, 396a/25
gûn, 382a/23
gunkîlî, 310a/6
gûnna, 317a/3
gûrb, 158b/14
gurbâhûrâ, 45a/11
gûrcistân, 432b/12
gurâb, 185a/10, 308b/1, 335b/20
gurâbiye, 175a/21
gurâbü’l-esved, 308b/3
gurâbü’z-zâg, 308b/2
gurâbü’z-zeraʿ, 308b/3

güre, 118b/9, 310a/19
gûreʾ f înike, 56b/20
gûre-efşerec, 118b/10
gûre-i hurmâ, 56b/20, 63b/22, 309b/13
gureyzâ, 309a/7
gurnûk, 388a/4
gûrûnî, 147b/8
gûrzûrâ, 234a/14
gûsâle-i âhû, 412a/16
gûsfend-i kûhî, 37b/10
gûsle taşı, 453b/21
gussa, 50a/14, 50a/20, 75b/19, 94a/10, 

95b/12, 98a/12, 122b/9, 140a/7, 160b/23, 
174b/4, 177a/4, 270a/21, 314a/16, 337a/21, 
427b/5, 506b/7

gûş-ı mâhî, 496b/9
gûşe, 310a/9
gûşene, 310a/9, 322b/16, 330b/24
gûşt, 411a/14
gûşt-ı bere, 411a/22
gûşt-ı buz-mâde, 411b/17
gûşt-ı dad u dâm, 412b/9
gûşt-ı âhû-bere, 412a/16
gûşt-ı çapiş, 411b/12
gûşt-ı esb, 412b/12
gûşt-ı gâv, 411b/19
gûşt-ı gâv-ı kûhî, 412b/2
gûşt-ı gâv-mîş, 412a/7
gûşt-ı gûsâle, 412a/4
gûşt-ı gûsfend-i kûhî, 412b/5
gûşt-ı gürbe, 412b/16
gûşt-ı har, 412b/11
gûşt-ı har-gûr, 412b/5
gûşt-ı hargûş, 412a/21
gûşt-ı hasy-kerde, 412a/11
gûşt-ı hâr-puşt, 413a/1
gûşt-ı hırs, 413a/2
gûşt-ı hûk, 411b/6
gûşt-ı huşk, 339b/3
gûşt-ı mîşne, 411b/5
gûşt-ı seg, 413a/9
gûşt-ı seng-puşt, 413a/8
gûşt-ı şütür-beçe, 412b/23
gûşt-ı ütrüc, 6b/3
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guvergin, 59b/4
gûzere, 133a/19
gücle, 128a/20, 383a/3
gücle büken, 9a/14, 9a/25, 9b/1, 29b/23, 

30b/24, 128a/19, 128b/17, 128b/20, 
131a/15, 313b/18, 336a/6, 350a/22, 383a/3

güdük engerek, 29a/9
güçle, 9a/15, 383a/3
gügül kurdı, 163b/11, 244b/3
güherçile, 81a/4, 91a/14, 46b/5
güherçile taşı, 108a/21
gül, 2a/15, 2a/16, 3b/5, 9a/23, 8a/22, 11b/22, 

12a/1, 14b/9, 15b/11, 15b/22, 16a/8, 
19b/10, 24a/8, 25a/6, 26a/6, 28a/11, 
28a/13, 30a/12, 32b/8, 35a/6, 35a/10, 
35a/25, 38a/9, 42b/11, 44a/22, 46a/2, 
46a/19, 49b/24, 50a/3, 50a/16, 50a/23, 
62a/1, 61a/17, 67a/6, 67a/16, 74b/4, 
75b/8, 76a/4, 79b/19, 85b/16, 88b/18, 
88b/24, 89a/17, 90b/16, 90b/17, 90b/22, 
96b/13, 100a/4, 100b/24, 102a/19, 113a/1, 
118a/5, 119b/11, 122b/1, 123a/16, 123b/8, 
127a/3, 127b/17, 133a/2, 137a/12, 138a/11, 
138a/21, 143a/14, 143b/13, 147a/23, 
150a/11, 156b/13, 157b/18, 158b/11, 
159a/7, 160a/7, 162b/1, 165b/8, 167a/20, 
167a/21, 167a/24, 167a/25, 167b/1, 167b/4, 
168b/9, 169b/18, 176a/11, 176a/12, 
177b/15, 179a/5, 179b/23, 180b/17, 
184a/13, 189b/19, 190a/14, 193b/23, 
195a/9, 195b/22, 196a/5, 197b/15, 
198b/25, 201b/11, 202b/14, 205a/2, 
208b/5, 213a/9, 215a/15, 216a/18, 217a/1, 
218a/10, 222a/18, 224b/8, 225a/16, 
231b/5, 236a/4, 237b/8, 237b/17, 240a/12, 
241a/1, 241a/16, 241a/17, 242a/1, 242a/8, 
243b/1, 245a/19, 249a/13, 250b/16, 
250b/23, 251a/2, 254a/8, 256a/14, 
256b/23, 260a/22, 260b/8, 260b/12, 
261a/1, 261a/18, 262a/25, 264a/25, 
265b/15, 267b/17, 273b/12, 274a/11, 
274b/6, 274b/12, 276b/15, 278a/20, 
279a/13, 279a/16, 281a/23, 282a/2, 
282b/22, 283a/5, 283a/6, 285a/21, 286b/4, 
286b/21, 296a/15, 296a/18, 297a/22, 
300a/10, 300b/9, 300b/10, 300b/16, 
301a/12, 301b/8, 301b/9, 306a/12, 306b/5, 
307b/21, 308b/20, 309a/1, 312a/15, 
313b/17, 315b/19, 316a/25, 318b/8, 
318b/23, 323a/12, 327a/19, 330b/14, 
331a/1, 332b/3, 339a/21, 340a/7, 340b/10, 
340b/23, 341a/21, 341a/23, 341b/3, 
341b/5, 342b/20, 346a/17, 347b/20, 

347b/22, 349a/6, 349b/4, 351a/11, 
351a/19, 355b/10, 357a/25, 358a/14, 
360a/1, 360a/2, 360b/19, 365b/5, 365b/10, 
366a/20, 371b/15, 373a/6, 373a/8, 
373b/21, 374a/23, 374b/4, 375a/10, 386a/1, 
386a/13, 387a/4, 387a/13, 389a/13, 
389a/15, 391b/5, 391b/8, 392a/12, 
395b/13, 396a/17, 400b/8, 401a/14, 
402a/13, 404b/7, 405b/23, 405b/25, 
406a/4, 406a/6, 406b/4, 407b/10, 410a/6, 
413b/5, 413b/6, 413b/19, 416a/6, 416b/12, 
417a/9, 426a/18, 427a/3, 435a/5, 436a/20, 
438b/21, 439a/3, 439a/14, 439b/2, 439b/4, 
447a/24, 447b/6, 448b/7, 448b/14, 450b/4, 
454b/19, 454b/20, 455a/10, 461a/12, 
461a/20, 461b/14, 462a/16, 462a/17, 
465a/5, 466a/3, 467b/20, 468b/18, 471a/4, 
474b/2, 476b/5, 476b/14, 476b/18, 480a/4, 
480b/6, 481b/3, 481b/4, 482b/9, 483a/15, 
483a/19, 483a/24, 483a/25, 484a/8, 
484b/16, 484b/17, 485a/12, 487a/12, 
489a/25, 489b/9, 489b/17, 491b/10, 
492a/16, 492a/24, 492b/15, 493a/2, 
494a/11, 495a/16, 498b/8, 498b/11, 
498b/13, 498b/14, 498b/20, 498b/21, 
498b/22, 498b/25, 499a/3, 499a/7, 
499a/9, 499a/11, 499a/19, 499a/21, 
499a/22, 499b/7, 499b/13, 499b/18, 
499b/24, 500a/3, 500a/5, 500a/8, 500a/9, 
500a/1, 500a/15, 502a/6, 506b/10, 
507a/5, 512a/15, 513a/12, 514b/18, 515a/8, 
515a/11, 555b/18

gül balı, 90b/10, 90b/16
gül dügmesi, 88b/18
güla-mûş, 70a/10
gülbeşeker, 30a/16, 30b/21, 75a/1, 90b/5, 

90b/17, 91b/10, 118b/15, 157b/16, 191b/3, 
191b/11, 22b/17, 494a/10, 504b/5, 504b/17, 
510b/9

güldürici taş, 110b/8
gül-gende, 393b/12
gül-gendüm, 93b/12
gül-gûn, 396a/25
gül-i bed-bû, 35a/10, 500a/15
gül-i efsun, 478a/25
gül-i enâr-ı bôstânî, 93a/21
gül-i evvel, 498b/15
gül-i germ, 156b/1
gül-i hîrî, 6b/8
gül-i hod-rû, 500a/8
gül-i kâvîşe, 285a/8

1138 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



gül-i kîdî, 373b/2
gül-i muhammedî, 498b/14, 498b/15
gül-i mükerrer, 395b/12, 395b/18, 499a/12, 

499b/19, 500a/2, 500a/3
gül-i müşgîn, 483a/25
gül-i nâzik, 500a/4
gül-i nesrîn, 89a/16, 167a/8, 483a/17, 483b/1, 

500a/7, 504b/21,
gül-i sad-berg, 35a/14, 89a/5
gül-i sefîd, 218a/11, 483a/16
gül-i seng, 117a/3
gül-i şeftâlû, 483a/25, 500a/3
gül-i ürbe, 88a/17
gül-i yâsemîn, 511b/9
gül-i yûsuf, 57b/11
gül-i zerd, 500a/8
gülâb, 11a/17, 15b/25, 28b/14, 50a/17, 51a/17, 

56a/4, 58a/2, 58b/13, 70b/24, 74b/17, 
85b/17, 95a/9, 113a/11, 121b/17, 134a/21, 
140b/25, 142b/20, 143a/9, 143a/14, 
216a/18, 260b/21, 273b/14, 274a/17, 
289a/20, 291b/14, 299a/19, 300b/10, 
301a/3, 310b/8, 315a/3, 317b/16, 373b/6, 
389b/17, 438b/21, 455b/23, 460a/11, 
461a/11, 461a/19, 491b/9, 493a/19, 495a/5

gülengübîn, 23a/10, 67a/22, 90b/4, 90b/8, 
90b/9, 90b/10, 90b/12, 90b/22, 90b/23, 
99b/1, 244b/6, 396a/16, 396a/18, 396a/20, 
401b/13, 437a/2, 477a/5

gülengübîn-i beyâz, 53b/3
gülengübîn-i mâʾ-i şeker, 90b/3
gülgül, 396b/5
gülgülânec, 459a/21
gülîgân, 393b/14
gülnâr, 35a/12, 35a/13, 63b/17, 89a/4, 

89a/5, 93a/22, 115a/25, 177b/11, 243a/14, 
300a/11, 345a/15, 413b/19

gümeç, 50b/14
gümüş, 30b/13, 30b/16, 73b/23, 76a/25, 

78a/16, 111a/11, 111b/17, 111b/19, 111b/20, 
111b/23, 112a/22, 112a/23, 131b/20, 
155b/2, 170b/10, 227a/3, 237b/13, 
237b/14, 240b/15, 240b/16, 289a/24, 
322a/11, 322a/13, 322a/23, 322b/1, 
361b/15, 379b/22, 430a/20, 434b/24, 
436b/2, 436b/6, 447b/15, 447b/18, 
448a/19, 469b/16, 469b/17,

gümüş otı, 322b/5

gün balı, 90b/5, 90b/15
gün ʿâşıkı, 493a/11, 493a/15
güncişk, 284b/15
güncişk-ezdân, 416b/20
güncişk-zebân, 416b/20
güncüşk, 156b/1
günd-i rûbâh, 139a/11
günd-i seg, 139b/3
gündüz görmeme, 488a/17
gün-i iblis, 31b/14
güneşe bakan, 115b/24
güneyik, 12a/8, 17b/22, 24b/10, 25b/5, 

54a/18, 54a/19, 451b/14, 508a/25, 
509b/10, 509b/16, 510a/1

günlük, 43b/7, 44a/22, 44b/11, 56b/23, 
57b/16, 79b/22, 82a/1, 117a/23, 120b/3, 
123b/10, 135b/6, 148b/25, 153a/3, 
154b/23, 155a/1, 155a/3, 157b/20, 
158a/18, 170a/17, 192a/20, 227b/9, 
237b/5, 244a/12, 251a/16, 255b/21, 
259a/15, 259a/16, 282a/21, 301a/18, 
312a/11, 315a/3, 350a/9, 352b/8, 352b/9, 
360b/20, 360b/22, 367a/9, 386b/22, 
389b/8, 401b/22, 401b/25, 402a/12, 
402a/4, 402a/6, 402a/7, 402a/21, 402b/1, 
402b/2, 402b/6, 403a/2, 403a/4, 403a/5, 
409b/21, 410b/25, 411a/1, 424a/22, 
440b/12, 455a/6, 456b/15, 462b/15, 
463a/18, 470a/24, 470a/25, 470b/3, 
470b/4, 471a/21, 495b/7

gürbe, 223a/10
gürde, 395b/19
gürg, 174b/15
güşne, 389a/21
güve, 7a/24, 27b/11, 34a/5, 40b/6, 199a/24, 

201b/6, 224b/10, 308a/2, 313a/23,
güyegü, 159a/22, 253a/25, 34a/5, 95b/15
güz çigdemi, 43a/24

H

hab, 11a/14, 15b/8, 18b/19, 37b/24, 42b/21, 
72b/4, 97b/14, 97b/18, 97b/19, 98a/6, 
99a/3, 99a/14, 99a/19, 100a/10, 100a/15, 
100b/18, 101a/4, 101a/19, 102b/6, 102b/7, 
102b/9, 102b/12, 102b/18, 103a/8, 
103a/10, 103a/14, 103a/16, 117a/23, 
117a/25, 117a/25, 120a/21, 124b/23, 
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126a/24, 137a/9, 137b/16, 151b/24, 162b/9, 
173a/17, 178b/14, 181a/4, 427a/10, 428b/9

habak, 100b/3, 100b/4, 103a/17, 103a/18, 
103a/19, 103a/20, 103a/21, 103b/11, 
330a/7

habak-ı horâsânî, 103b/8
habak-ı kirmânî, 103b/10, 229a/5
habak-ı nabatî, 103b/6, 123b/4
habak-ı saʿterî, 103b/10
habak-ı türüncânî, 103b/1
habakâ, 103a/20
habakü’l-bakar, 103a/23
habakü’l-f îl, 103a/24
habakü’l-kanâ, 9b/24, 103a/21, 103a/24, 

445a/7,
habakü’l-karanfil, 48b/10
habakü’l-karanfilî, 26b/22, 103a/25
habakü’l-mâʾ, 103b/2
habakü’r-râʿî, 103a/22
habakü’ş-şüyûh, 103b/9, 445b/3, 445b/10
habakü’t-timsâh, 103b/3, 103b/5
habb-ı ayâric-i faykarâ, 450b/9
habb-ı belesân, 99a/1
habb-ı câlînûs, 102b/16
habb-ı efâviyâ, 102b/17
habb-ı eşʿîâ, 103a/9
habb-ı hankelâ, 100a/9
habb-ı hıtâyî, 162a/12
habb-ı hulv, 100b/9
habb-ı ʿişretü’l-edviye, 103a/3
habb-ı kâknec-i kûhî, 94b/24
habb-ı müntin, 463a/9
habb-ı sabr, 102b/12
habbe, 72b/18, 72b/20, 130a/2, 162a/21, 

226a/15, 245b/8, 245b/10
habbe-i kebûter, 180b/10
habbetü’l-hazrâ, 60a/3, 94a/12, 98a/15, 

98b/3, 168b/9, 258b/2, 258b/3, 295a/4
habbetü’s-sevdâ, 74a/25, 88a/10, 242b/20, 

471b/23
habbi’l-ʿamelî, 102b/6
habbü’d-deh-mesâ, 99b/13
habbü’l-ʿacîb, 102a/9
habbü’l-ʿarʿar, 101a/13

habbü’l-ʿarûs, 102a/14, 378b/22, 379a/3, 
425a/22, 494a/25

habbü’l-ayâric, 102b/11
habbü’l-ʿazîz, 99a/10, 99a/13, 99a/14, 

192b/3, 100b/5, 499a/22
habbü’l-bân, 46b/4, 81b/12, 101b/4, 243a/9, 

244b/1, 321a/13
habbü’l-belesân, 64a/10, 64a/16, 98b/22, 

338b/19, 428a/7
habbü’l-bıttîh, 102a/23
habbü’l-âs, 98b/6
habbü’l-enberbâris, 101b/14
habbü’l-enârü’l-müşk, 103a/5
habbü’l-esl, 100b/10, 269b/19
habbü’l-fakd, 8a/8, 13a/24, 26b/2, 54b/14, 

65a/15, 101a/7, 223b/4, 226/20, 323b/20, 
328b/14

habbü’l-fülfül, 182a/7, 471b/17
habbü’l-gâr, 99b/12, 115a/21, 282a/14, 

305b/4, 305b/6,
habbü’l-hankelâ, 100b/7
habbü’l-hanzal, 507a/1
habbü’l-zarât, 100b/2
habbü’l-harşef, 99a/11, 100b/6
habbü’l-hazrâ, 98a/14, 154b/24
habbü’l-hırvaʿ, 100b/7
habbü’l-hurûʿ, 124b/20
habbü’l-ıstamhîkûn, 102b/10
habbü’l-ikrâs, 471a/7
habbü’l-karʿ, 4b/1, 47b/5, 47b/19, 48a/25, 

88a/25, 101b/22, 102a/9, 113b/16, 115a/6, 
148b/3, 203a/12, 253b/12, 344a/9, 
350b/21, 353a/6, 360a/18, 366a/9, 
375b/24, 388b/4, 462a/4

habbü’l-kâknec, 52b/12, 100b/7, 100b/11, 
374b/25

habbü’l-kınnâ, 101b/16
habbü’l-kûkıyâ, 102b/15
habbü’l-kulkul, 51a/10, 51b/5, 99b/23, 

100a/1, 360a/20, 457b/20
habbü’l-kult, 101a/20, 361a/13
habbü’l-kutn, 101a/7, 148b/12, 357b/25
habbü’l-külâ, 37b/22, 37b/24, 101a/21, 

255a/17, 255a/18, 278b/17, 278b/18,
habbü’l-kümmesrâ, 102a/24
habbü’l-lâvî, 59b/10
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habbü’l-lehv, 100b/6, 374b/19, 374b/25
habbü’l-lezîz, 99a/13, 100b/5, 192b/4, 

499a/22
habbü’l-mahleb, 99b/4, 99b/12, 99b/23, 

100a/15, 101b/16, 442b/1, 442b/13
habbü’l-mâʾü’l-asfer, 102b/6
habbü’l-mâzeryûn, 103a/12
habbü’l-mensim, 100a/16, 467a/11, 467a/15, 

471b/3
habbü’l-mensîm, 100a/15
habbü’l-menşim, 100a/16
habbü’l-merv, 445b/13
habbü’l-mesâkîn, 100b/1
habbü’l-mülûk, 101b/15, 162a/16, 162a/18, 

267a/19, 345a/15, 428a/24, 428b/5, 
428b/24, 514a/6

habbü’l-mümessek, 103a/10
habbü’l-müntin, 102b/19
habbü’l-ʿulleyka, 217b/7
habbü’l-ʿusfur, 99a/20, 101a/20, 345b/8
habbü’n-neʿâm, 321b/14
habbü’n-neft, 102b/25
habbü’n-nîl, 98a/2, 278b/16, 346a/20, 429a/3
habbü’n-nükhet, 103a/13
habbü’r-râsen, 101a/14
habbü’r-reʾs, 150b/9
habbü’r-reşâd, 101a/5, 102a/14, 114b/9, 

134a/21
habbü’r-rîbâs, 102a/1
habbü’r-rummân, 101a/24
habbü’s-sabr, 102b/14
habbü’s-sanavber, 79a/17, 90a/4, 259a/4, 

259b/18
habbü’s-sanavberî, 477a/22
habbü’s-sanavberü’l-kebâʾir, 90a/3
habbü’s-sanavberü’l-kibâr, 99a/21
habbü’s-sanavberü’s-sıgâr, 99b/5
habbü’s-sefercel, 100b/25
habbü’s-sekbînec, 102b/22
habbü’s-selâm, 102b/7
habbü’s-selâtîn, 162a/11, 162a/16, 162b/3, 

267a/18, 428a/24, 428b/5, 428b/6, 428b/7, 
514a/5

habbü’s-serahs, 103a/7
habbü’s-sevdâ, 100b/24

habbü’s-sıbyân, 64a/20
habbü’s-sicistân, 102b/5
habbü’s-sinâ, 220b/8
habbü’s-suʿâl, 103a/13
habbü’s-sûrıncân, 103a/2
habbü’s-suʿût, 103a/14
habbü’s-sümne, 100a/8, 100b/7, 217b/6, 

217b/7
habbü’ş-şeb-yâr, 102b/12, 102b/14
habbü’ş-şebrem, 103a/11
habbü’ş-şeytarac, 102b/23
habbü’t-tarânî, 103a/6
habbü’t-tîb, 100b/6
habbü’t-tünd, 99a/19
habbü’t-türüşâ, 53a/7
habbü’z-zebîb, 102b/3
habbü’z-zeheb, 102b/14
habbü’z-zelem, 99a/10, 100b/5, 192b/4, 

499a/22
habâ karâʿâ, 102a/10
habâ kümmesrâ, 102a/24
habâkâ, 100b/2, 52b/17
habârâs, 471a/10
habârmûrliyûn, 101b/5
Habeş, 94b/19, 108b/17, 113a/22, 113a/23, 

170a/8, 210a/18, 223b/23, 326b/5, 
336a/25, 381b/16, 392a/8, 432a/23

habeş biberi, 364a/3, 403a/11
Habeş bin Hasan, 334b/24
Habeş ibni Hasan, 466b/13
Habeşî, 5b/8, 48a/25, 498a/20, 113b/23
habfelûn, 133b/18
habhab, 59b/4
habîb, 103a/16
habîs, 24a/7, 85b/23, 130a/6
habît, 242b/23
habka, 117b/16
habk-ı reyhân, 46a/13
hablîsâ, 120a/1
hablü’l-mesâkîn, 89a/1, 100b/1, 351b/17
habn, 100b/9, 103a/17, 157a/20
habs-i bevl, 202b/23, 336b/13, 468b/8
habsemyâ, 271b/4
habsü’n-nefes, 247a/7
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habû hamrâ merhâ, 100b/12
habûs beristîn, 207b/13
habzâ, 116b/14
hacâmat, 82a/8, 160b/5, 358a/4, 469a/15
hacâr, 333b/12
hacârâ ʿulûfesâ, 111a/2
hacel, 112b/2, 337a/7, 337a/11
hacer, 73b/4, 78a/11, 96b/7, 103b/16
hacer ʿulûfes, 111a/2
hacer-i afrîkî, 104b/25
hacer-i agber, 109b/13
hacer-i ahmer, 107b/2, 107b/5, 109a/25
hacer-i anâgâtîs, 108a/7
hacer-i aʿrâbî, 108a/10, 108a/13, 110b/7
hacer-i ʿaselî, 106b/20, 106b/24
hacer-i asfer, 109b/9
hacer-i asyûs, 46b/6, 46b/8, 185b/23
hacer-i bahrî, 107b/9
hacer-i bâhat, 110b/8, 112a/1
hacer-i bârikî, 110a/10
hacer-i bîcâzık, 112a/10
hacer-i bûlis, 110a/12
hacer-i büssed, 109a/15
hacer-i câlibü’n-nevm, 112a/16
hacer-i ʿâcî, 110b/6
hacer-i ârengân, 14a/15
hacer-i âsmâncûnî, 109b/4
hacer-i âsyûs, 108a/21
hacer-i efrencis, 27a/11, 108b/24
hacer-i efrûy, 110a/4
hacer-i ermenî, 98a/14, 104a/2, 404b/24, 

405a/16
hacer-i ermeyûn, 111b/24
hacer-i esved, 109b/7
hacer-i ferâmî, 110b/16
hacer-i f îrûzec, 112a/25
hacer-i gâgâtîs, 108b/5, 108b/8
hacer-i habeşî, 108a/1
hacer-i harserliyûn, 111b/16
hacer-i hazefî, 109b/24
hacer-i hâmî, 109a/12, 109b/20
hacer-i hindî, 105b/24, 110a/22, 110a/25, 

110b/2

hacer-i ʿırâkî, 110a/14
hacer-i iklîmiyâ, 109a/14
hacer-i isf îdâc, 109a/14
hacer-i ismid, 109a/13
hacer-i kıbtî, 423b/22
hacer-i lebenî, 106b/20, 106b/23
hacer-i maʿdenî, 105b/15
hacer-i magnîsâ, 448a/14
hacer-i mecrî, 107b/8
hacer-i meşûbe, 107b/7
hacer-i mıknâtîs, 463a/19
hacer-i mısrî, 423b/22
hacer-i münfî, 110a/17
hacer-i müsakkab, 109a/18
hacer-i müşakkak, 106b/24, 106b/25
hacer-i rasâsî, 110a/21
hacer-i ruhâm-ı ebyaz, 108b/23
hacer-i rûşenâyî, 447b/8
hacer-i rûznâyî, 107a/25
hacer-i satrît, 108b/23
hacer-i şaʿr, 108a/23
hacer-i şatrît, 108b/21, 108b/22
hacer-i şecerî, 107b/10
hacer-i tâgîtûs, 212a/6, 212a/7, 306a/22
hacer-i tedmür, 112a/15
hacer-i tûstûs, 112a/21
hacer-i tûtiyâ, 109a/17
hacer-i yâbis, 164b/4
hacer-i yefûʿ, 108b/17
hacer-i yemeni, 112b/1
hacer-i zeberced, 188a/1
hacerî, 204a/12, 204a/13
hacerü yekûmü ʿale’l-mâʾi ve zıddihi, 111b/7
hacerü’d-decâc, 111a/3
hacerü’d-dem, 107a/17, 107b/12, 229a/23
hacerü’d-dîk, 106a/18
hacerü’l-asamm, 106a/25
hacerü’l-bakar, 83a/4, 106b/7, 114b/7, 376a/9
hacerü’l-bâh, 110b/23
hacerü’l-bât, 110b/23
hacerü’l-billûr, 64a/5, 106a/3
hacerü’l-birkân, 372b/19
hacerü’l-bûrak, 109a/16
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hacerü’l-büht, 107b/11, 107b/13
hacerü’l-câgîzûs, 108b/4
hacerü’l-ʿâc, 108a/13
hacerü’l-ebyaz, 109a/19
hacerü’l-efrûc, 110a/4
hacerü’l-esâkife, 110a/6
hacerü’l-fâre, 111a/17
hacerü’l-fızza, 372b/19
hacerü’l-gâgâtî, 306a/22
hacerü’l-habeş, 107b/21
hacerü’l-hadîd, 106a/12
hacerü’l-hamâm, 106b/4
hacerü’l-hasât, 109b/18
hacerü’l-hatâtîf, 107a/20
hacerü’l-hayye, 105b/5, 105b/11, 105b/12, 

110b/2, 110b/3
hacerü’l-hubârâ, 111a/1
hacerü’l-huffâk, 372b/19
hacerü’l-humâr, 111a/13
hacerü’l-hût, 108b/1
hacerü’l-irticân, 107a/15
hacerü’l-isfenc, 16a/25, 108a/3, 118b/8
hacerü’l-ismid, 111b/24
hacerü’l-kamer, 58b/25, 107b/15, 181a/7, 

185b/22, 186a/2
hacerü’l-kayʾ, 111b/1
hacerü’l-kaysûm, 372b/17
hacerü’l-kaysûr, 108b/4
hacerü’l-kayşûr, 108a/23, 333b/12, 333b/13
hacerü’l-kelb, 109a/3
hacerü’l-key, 110a/19
hacerü’l-kezek, 108a/14
hacerü’l-kıbtî, 107a/2
hacerü’l-kîr, 111a/20
hacerü’l-lâjüverd, 107b/1
hacerü’l-lebenî, 104a/14
hacerü’l-matar, 110b/9
hacerü’l-mâs, 32b/4
hacerü’l-mâʾü’r-râkid, 111b/6
hacerü’l-mesâne, 106a/21
hacerü’l-mıknâtîs, 104a/22
hacerü’l-misenn, 110a/8
hacerü’l-müşakkak, 106b/21

hacerü’s-sedî, 110b/13
hacerü’l-ʿukâb, 31b/19, 107b/11, 110b/7
hacerü’l-vilâde, 31b/20
hacerü’l-yehûd, 104b/12, 104b/15
hacerü’l-yerâm, 109b/21
hacerü’l-yeşb, 107a/8, 515b/7
hacerü’l-yeşf, 107a/9
hacerü’l-yüsr, 107b/11, 107b/13
hacerü’n-nâka, 111b/3
hacerü’n-nâr, 106a/23
hacerü’n-nesr, 31b/19, 107b/11, 107b/13, 

110b/8
hacerü’n-nimr, 105b/10, 107a/18, 164a/13, 

164a/14, 482b/20
hacerü’n-nûr, 13a/15, 107a/24, 109a/11, 

361b/12, 447b/8
hacerü’r-rahâ, 106a/13
hacerü’r-ruhâm, 107a/14
hacerü’r-ruhâmü’l-ebyaz, 108b/21
hacerü’r-rûşenâyî, 107a/24, 109a/10
hacerü’s-sakb, 109a/18
hacerü’s-sanavber, 111a/14
hacerü’s-satrît, 108b/21
hacerü’s-sâmûr, 111a/6
hacerü’s-semm, 110b/20, 110b/22
hacerü’s-sırf, 111a/12
hacerü’s-sûs, 108a/21
hacerü’ş-şaʿr, 372b/17
hacerü’ş-şeffâf, 108a/23, 108b/3
hacerü’ş-şeyâtîn, 111a/8
hacerü’t-teys, 45a/9, 74a/6, 105a/3, 105a/22, 

311b/16, 444a/25
hacerü’t-tûr, 229a/24
hacerü’t-tuyûr, 107b/12
hacerü’z-zeytûn, 104b/13
hacerü’z-zıhk, 110b/8
hacerü’z-zîbak, 194b/15
hacerü’z-zinâd, 106a/25
hacnâ, 406a/8
hadak, 36a/13, 45b/5, 113a/21, 128a/5, 

281a/8
hadaka, 110b/16, 200a/3, 220a/1
hadd, 35a/13, 90a/8, 90a/9, 113a/4
hadd-i nefs, 445a/12
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haddâʿü’r-ricâl, 52a/2, 132a/19
hadâs, 98b/9
hadec, 113a/19
hadeng, 132a/19
hader, 46b/19, 46b/20, 50a/21, 92b/19, 

93a/3, 94b/14, 100b/23, 120a/25, 121a/15, 
176a/7, 220a/21, 243a/8, 249b/23, 
250a/16, 286b/19, 311b/7, 318b/15, 
323a/9, 329a/4, 373b/15, 441a/8, 454b/21

hadernak, 132a/18
hadîd, 112b/3, 230a/24, 430a/17, 451b/13
hadîd-i leyyin, 112b/9
hadîd-i mülâyim, 112b/5, 112b/9
hadîd-i sînî, 106a/12
hadîdâ, 112b/4
hadîdî, 112b/2, 361b/12, 430a/17, 447b/16
hadîdü’ş-şevk, 262a/5
hadm-giyâ, 204a/25
hadr, 435a/24
hadremâtin, 426b/7
hafakân, 4b/21, 4b/24, 7a/10, 7b/9, 19a/7, 

21b/8, 26a/20, 27a/2, 41a/13, 44b/19, 
46b/2, 57b/7, 70b/2, 71a/2, 71a/5, 74a/10, 
74a/12, 75b/21, 76b/25, 82a/24, 85b/24, 
95b/6 95b/21, 95b/25, 156a/3, 174a/24, 
174b/6, 181b/10, 181b/20, 183b/10, 
186b/2, 188b/4, 193a/14, 199b/1, 207a/4, 
221b/10, 222a/19, 229a/17, 247a/7, 
260a/19, 260a/21, 267b/14, 287a/18, 
290b/10, 322a/21, 322a/22, 324b/6, 
328b/4, 341b/6, 348b/11, 374b/7, 388b/5, 
391b/10, 402b/13, 404a/13, 415a/21, 
416b/4, 416a/23, 417a/7, 417b/12, 420a/2, 
420a/9, 423b/3, 424b/22, 425a/7, 436a/19, 
436b/1, 436b/3, 439a/4, 439a/16, 439a/24, 
439b/3, 446a/12, 454b/16, 455a/4, 459b/4, 
461a/6, 469a/20, 469b/9, 473a/19, 486a/7, 
491b/13, 494a/11, 499a/25, 510a/21, 
512b/9, 512b/12

hafakân-ı merârî, 40b/14
hafâ, 49a/5, 119a/24
hafec, 142a/2
haffâr, 262b/5
hafîderûncî, 203a/8
hafsata, 262b/5
hafşâ, 133a/19
hakîk taşı, 290b/5
halʿ, 469a/10

halab, 234a/14
halbâsûsâs, 367a/8
halbây, 142b/22
halbîb, 120b/15
halbûb, 87a/2, 87b/8, 121a/4, 140a/9
halbût, 121a/11, 121a/4
haldâ, 6b/11
halâ, 142b/24
halâ kâtal dîbâ, 143a/19
halâhil, 120b/14
halâl, 143b/4, 143b/5, 203b/4, 226b/6
halâmeyâ, 4a/5
halâmîs, 140a/19
halâvet, 433a/17, 445a/18
halâvezefşâ, 212a/10
halâvî, 176a/16
halâvîbûn, 425b/25
halâzûnâ, 251b/13
halâzûniyâ, 427b/14
Haleb, 384a/8, 397b/13, 432b/5
halebu meskiyâ, 2a/11
halekme, 479b/2
halel-pezîr, 478b/9
halel-pezîr-i beden, 412b/11
halem, 120b/11
halenc, 142a/6, 97a/14
haleymû, 120b/12, 122a/8
halezûn, 119b/19, 119b/21, 119b/23, 242b/9, 

251b/16, 252a/25, 252b/16, 496b/5, 
496b/10

halfâ, 120b/16, 120b/23
halhâl, 17a/1
halîbü’l-bakar, 83a/8
halîc, 432b/12
halîdûmiyûn, 164a/16
halîdûnâs, 69a/6
halîme, 121a/10
halîmî, 60b/23, 71b/3, 132a/6, 218a/12, 

272b/20
halînûs, 102a/16, 114b/10
halîts, 255b/4
halk, 120b/20
halka, 130b/19
halka-çînî, 192a/23, 192a/24, 192a/25
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halkîsîn, 184b/12
halkûmen, 479a/25
halkü’ş-şaʿr, 310b/19
hall, 142b/23, 165a/7
hallâkü’ş-şaʿr, 120b/13
hallü’l-ʿunsul, 18b/23, 143a/17
halnâyâ, 230b/8
halneslîtaʿ, 366a/1
halt, 22a/24, 124b/10, 221a/2, 333a/9, 

395b/14, 439b/5
haltâ, 140a/20
halûk, 82b/11, 190b/17
halûm, 490a/5
halûn sagron, 263a/24
halûre migdelâ, 421b/11
halûsefden, 498a/1
halûsiyâ, 121a/11
halûyûn, 407a/9
halyemû, 213a/7, 508b/1
halyûs, 294a/12
hamatura, 398b/3
hamâhim, 103b/7, 103b/8, 123a/24, 123b/2, 

123b/10
hamâʾil, 107b/20
hamâlâvun-ı esved, 320b/4
hamâliyûs, 283b/21
hamâm, 121a/11, 316b/8
hamâmâ, 5b/3, 17b/6, 17b/7, 19a/10, 33a/7, 

48a/9, 50b/11, 77b/22, 88b/4, 121a/25, 
121b/1, 121b/3, 121b/16, 121b/17, 121b/21, 
123a/25, 123b/10, 246a/2, 249b/17

hamâme, 45a/18, 57b/11, 404a/22, 405a/14
hamâmyâ, 121b/1
hamân, 145a/19, 145a/24, 145a/25, 145b/1, 

145b/3, 145b/8, 145b/15, 232b/11
hamâna, 145b/5
hamân-ı büzürg, 129b/23
hamân-ı kebîr, 129b/23, 232b/11
hamân-ı kûçek, 129b/23
hamân-ı sagîr, 129b/23
hamâyil, 107a/14
Hamedân, 20a/24
hamek, 74a/25
hamel, 145a/18

Hamîd, 170a/6, 261b/17
hamîr, 10a/4, 18a/19, 74b/14, 124b/16, 

130b/14, 131a/4, 142b/8, 145a/3, 145a/5, 
145a/6, 145a/7, 145a/12, 145a/15, 145a/17, 
208b/15, 211a/12, 240b/20, 245b/17, 
255a/20, 267a/3, 283a/4, 315a/11, 
315b/22, 329b/20, 340a/21, 385a/15, 
385a/16, 387a/1, 393a/8, 393a/13, 
393a/14, 397a/13, 403a/23, 441b/8, 
463b/6, 464b/22, 464b/23

hamîrâ, 145a/4
hamîre, 17b/2, 64a/2, 65a/1, 65a/7, 98b/5, 

101a/11, 151a/1, 340a/20, 363b/20, 
504b/17

hamîrlü etmek, 96a/15
hamîrsiyûm, 321a/15
hamîrü’l-vahşiyye, 412b/4
hamiyyâ, 144a/4
haml, 5b/1, 9b/13, 9b/16, 24a/9, 30b/6, 

37a/22, 37a/8, 386a/6, 41b/14, 1 48a/2, 
21b/15, 126b/23, 131b/3, 151a/3, 206a/19, 
232a/22, 327a/23, 331a/20, 333a/12, 
372a/4, 401b/13, 423b/13, 438a/21, 
438a/22, 442a/10

hammâm böcegi, 446b/15
hamôr, 123b/12
hamr, 27b/7, 73a/5, 84a/8, 143b/25, 144a/16, 

144b/1, 143a/3, 144a/4, 144b/13, 184a/25, 
262a/1, 268b/24, 291b/8, 303a/5, 303a/6, 
340a/12, 421b/6, 447a/14, 448b/10, 
464b/1, 464b/2, 478a/10

hamrâ, 144a/3
hamrî merhâ, 374b/15
hamrun, 144a/25
hamrutâ, 403b/18
hamsetü evrâk, 65a/19, 146a/1, 174a/7
hamûl, 248b/25
hamyenût, 475b/15
hamz, 122b/4
hamzîz, 123a/22
hancek, 133a/19
hancere, 125a/24, 180a/17, 418a/24, 462b/21
hancîde, 36a/17, 300a/2
handakûk, 100b/3, 126a/6, 174a/10
handakûkâ, 15b/16, 125b/20, 170b/4, 173b/1, 

282a/9, 322a/7, 423b/18
handakûkâ-yı berrî, 126a/8
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handakûkâ-yı müsahhin, 126a/10
handakûkî, 269b/2, 390b/5
handakûkiyâ, 125b/21
handanîkûn, 439b/9
handâs sagrâ, 467b/24
hande, 368a/4
handerîkûn, 147a/15
handerîl, 146a/13, 510b/13
handerîle, 295a/10
handerîlî, 295a/11, 515b/10
handerû, 510b/13, 515b/10
handerûs, 125a/23, 129b/11, 146b/3, 146b/7, 

236b/11
handîkûn, 147a/15
hanâfelîs, 124a/20, 235b/3
hanâzîr, 4b/4, 6b/18, 12a/6, 22a/21, 22b/3, 

24b/14, 29a/22, 35b/20, 36b/5, 42b/10, 
44a/13, 44b/23, 49b/1, 60a/18, 60b/4, 
64a/24, 66a/3, 69a/1, 72b/3, 82a/6, 
84a/6, 91b/7, 92a/8, 97a/25, 97b/4, 
97b/7, 103a/15, 106b/3, 122a/19, 122a/22, 
123b/14, 123b/22, 128a/1, 128a/4, 134a/7, 
136b/7, 140b/6, 143b/10, 143b/14, 148a/1, 
160a/25, 187a/25, 187b/1, 187b/4, 
187b/14, 191b/22, 211b/9, 234b/8, 237a/8, 
244b/9, 245b/14, 245b/15, 258a/10, 
273a/18, 284a/12, 284a/14, 284a/16, 
292a/3, 307a/6, 312a/8, 317b/17, 327a/21, 
361a/22, 362b/13, 366b/19, 370a/8, 
376b/14, 377a/2, 377a/18, 379a/20, 
391a/25, 391b/7, 392a/11, 392b/7, 405b/18, 
415b/14, 415b/16, 424b/5, 452b/3, 452b/21, 
452b/23, 453a/16, 453a/17, 453a/22, 
454a/4, 463a/1, 476b/8, 486a/3, 486a/13, 
486b/2, 493a/25, 494a/4, 500b/22, 
502a/21, 502a/22, 513b/4, 513b/8, 515b/19

hanâzîr otı, 284a/11
hanîn, 100b/9
hanlagâfî, 409b/24
hans antaryâ, 132b/16
hantal, 235b/2, 235b/3, 235b/4, 235b/8, 

253a/12, 253a/13, 381b/12
hanzal, 43a/8, 43a/9, 58a/10, 73a/24, 

124a/17, 124a/22, 124a/23, 124a/25, 
124b/1, 124b/4, 124b/11, 124b/12, 124b/14, 
124b/15, 124b/18, 124b/22, 159a/4, 
169a/17, 194a/3, 279b/7, 295a/6, 295a/7, 
339a/22, 339a/24, 451b/13, 515b/13

hanzal düvelegi, 113a/20

hanzal-ı nâ-resîde, 113a/20
hapâbezâ ûnçetâdiye, 101b/6
har, 123b/11, 451b/6
harak, 143b/16
haraza, 44b/6, 83a/4, 105a/10, 106b/7, 

106b/9, 106b/11, 106b/12, 114b/6, 376a/9
harazatü’l-bakar, 106b/7
harbaʿ, 345b/12
harbak, 73a/18, 73a/19, 85a/2, 87b/8, 93a/4, 

94a/25, 135a/15, 135a/16, 135a/25, 
135b/5, 135b/9, 135b/10, 196b/8, 219b/18, 
224a/12, 276b/20, 351b/24, 378b/6, 
453b/11

harbak-ı ebyaz, 134b/14, 134b/20, 135a/21, 
305a/24

harbak-ı esved, 135a/17
harbak-ı esved-i kâzib, 135b/1
harbak-ı esved-i sânî, 135a/25
harbak-ı sefîd, 134b/16
harbak-ı siyâh, 128a/15, 128a/16, 135a/18, 

135a/21
harbe, 115b/15, 115b/16
harbîvâz, 141b/7
harbuʿ, 284a/2
harbûs, 136a/11
harbuz, 466a/8
harbuze, 136a/12
harbuze-i nâ-resîde, 140a/15, 265a/5
harcavân, 116a/16
harcel, 116a/17
harcî etmek, 130b/18, 130b/24, 131a/11
hardal, 31b/4, 34b/14, 51a/10, 66b/25, 

84b/19, 86b/10, 86b/17, 87b/14, 92a/4, 
115a/16, 132a/20, 132a/21, 133b/17, 
133b/20, 133b/22, 133b/23, 134a/10, 
134a/11, 134b/1, 134b/9, 134b/11, 
134b/13, 144a/20, 159a/23, 168b/22, 
168b/25, 169b/4, 173a/2, 173b/14, 179a/8, 
182b/22, 187b/9, 187b/11, 208a/1, 
212b/14, 212b/8, 213a/1, 241a/11, 247a/13, 
247a/18, 272a/13, 327b/7, 328a/1, 328a/6, 
340a/3, 340a/9, 340b/19, 340b/24, 
342a/5, 363a/5, 363a/8, 365b/7, 376b/8, 
384b/13, 407a/2, 407a/3, 421a/6, 421a/10, 
423b/16, 429b/25, 513b/17

hardal otı, 72a/14
hardal-ı berrî, 114b/6, 134a/2, 134a/18, 

134b/9, 383b/20
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hardal-ı büzürg-i giyâh, 406b/23
hardal-ı deşti, 406b/22
hardal-ı ebyaz, 132a/20, 134b/11, 134b/13
hardal-ı fârisî, 134b/12, 134b/9
hardal-ı sefîd, 20a/13, 114b/16, 134b/11, 

134b/12, 208a/1
hardalâ, 133b/18
hardalâ everdek, 133b/21
hardûn, 115b/2, 115b/6, 115b/8, 161a/22, 

263b/2
har-bat, 39a/14
har-berâkrân, 238b/24
har-deşt, 37a/25
har-deştî, 37b/9
har-çeng, 203b/7
har-çeng-i deryâyî, 204a/12
har-gûr, 124a/6
har-gûş, 136a/17
har-ı beyâbânî, 124a/6
har-ı çeşm, 244b/5
har-ı hıyâr, 338a/18
har-ı mâde, 161b/24
har-mâde, 6b/24
har-zehre, 124a/19, 148b/9, 157a/18, 169a/19
har-zehrec, 135b/21
harâbe, 136b/14
harâfet, 30a/23, 81b/21, 151a/12, 175a/24, 

360b/13, 376b/8, 386b/11, 443b/11, 
507b/5

harʿânâ, 134b/18
harângân, 136a/13
harâre, 56a/18
harâret, 1b/17, 4b/12, 7a/7, 7a/8, 8a/21, 

10b/12, 13a/4, 16b/8, 17a/12, 20b/24, 
21b/4, 31a/13, 33a/21, 37b/18, 39a/3, 
41a/9, 47a/19, 48a/23, 49a/23, 49b/8, 
101a/3, 22b/6, 23b/20, 50a/14, 50b/1, 
51a/14, 51b/1, 53b/4, 54a/11, 54a/22, 
55a/3, 55a/5, 55b/11, 56a/2, 56a/17, 
56b/17, 56b/21, 57b/14, 57b/15, 57b/21, 
58a/4, 61b/3, 62a/2, 66a/23, 68a/14, 
70b/14, 71a/7, 71a/21, 71b/22, 73b/10, 
73b/11, 74b/11, 75b/1, 78b/13, 78b/17, 
79b/13, 80b/23, 81a/21, 81a/22, 81b/9, 
81b/21, 86a/2, 86a/19, 87b/18, 89a/11, 
89a/14, 89a/21, 89b/7, 89b/8, 92a/2, 
93b/2, 94b/11, 96a/19, 96a/23, 96a/25, 

98a/22, 98b/13, 99a/23, 101b/21, 104a/11, 
104a/12, 104a/19, 106b/25, 114a/16, 
114b/16, 115b/1, 115b/18, 117a/16, 
118a/21, 118b/14, 119a/6, 120b/22, 123b/8, 
125a/10, 127a/10, 130a/14, 131a/12, 
133b/23, 136b/22, 138a/10, 138a/13, 
138b/13, 138b/15, 143a/1, 143a/2, 144a/7, 
145a/7, 145a/8, 148a/23, 149a/2, 149a/12, 
149b/23, 153b/20, 154a/7, 155a/12, 
155a/15, 163b/19, 168b/11, 169a/15, 
169b/3, 170a/25, 170b/13, 180a/13, 
181a/11, 181b/20, 182a/5, 182b/19, 183b/8, 
195b/12, 196b/21, 197a/10, 201b/17, 
205b/6, 205b/7, 207b/15, 208a/17, 
208b/18, 208b/19, 210b/3, 211a/5, 217b/16, 
219a/3, 221a/2, 224b/2, 225a/4, 225a/11, 
225a/15, 226a/18, 227b/12, 228a/13, 
228a/14, 228b/12, 236b/23, 237a/15, 
237a/19, 239b/13, 241a/11, 241b/16, 
243a/1, 246a/11, 246a/16, 247a/1, 256a/8, 
256a/10, 256a/23, 257b/15, 258a/2, 
260a/20, 260b/1, 265b/20, 265b/22, 
266b/1, 268b/2, 272b/22, 273a/20, 
273b/18, 274a/6, 274b/23, 274b/24, 
275a/4, 276b/20, 279a/9, 279a/16, 
281a/23, 282b/6, 282b/7, 283a/5, 286a/18, 
287a/25, 288a/10, 297a/14, 298b/21, 
301a/21, 303a/8, 304a/13, 304b/20, 
307b/22, 307b/25, 308a/22, 308b/5, 
308b/10, 308b/21, 308b/24, 309a/2, 
309a/4, 309a/5, 310a/25, 311a/2, 312b/19, 
313a/24, 316b/9, 316b/15, 317a/2, 320b/15, 
320b/24, 322a/14, 323b/24, 324a/11, 
326b/20, 327a/3, 330b/9, 332a/24, 334a/9, 
335a/22, 336b/13, 337b/21, 337b/22, 
338b/5, 339b/5, 340b/6, 340a/11, 340a/16, 
340a/18, 340b/23, 342a/4, 343a/12, 
347b/13, 351b/5, 351b/6, 355a/6, 358b/4, 
360b/14, 361b/17, 362a/10, 371a/7, 373b/8, 
373b/9, 374b/2, 379a/5, 379a/8, 382a/4, 
383b/16, 386b/12, 386b/13, 388b/24, 
389a/2, 390b/22, 391a/3, 391a/22, 391b/1, 
393a/24, 393b/3, 396a/8, 399b/18, 
400a/25, 407a/3, 407a/11, 407a/12, 
407a/13, 407a/14, 408a/15, 408a/16, 
408b/25, 410a/4, 411b/5, 411b/14, 411b/20, 
412a/3, 412a/13, 414b/6, 415a/22, 416a/19, 
416a/24, 417b/12, 417b/13, 418b/16, 
419a/20, 421a/17, 421a/18, 421b/16, 
422a/12, 423b/1, 425a/4, 429b/14, 
429b/24, 433a/22, 433b/1, 435a/17, 
436b/22, 437a/21, 437b/12, 438b/10, 
439a/3, 442a/5, 445a/10, 448a/4, 448a/22, 
449b/23, 451a/16, 452a/22, 454b/18, 
455b/18, 456b/17, 458a/9, 461a/9, 
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464b/8, 465b/22, 466b/12, 466b/13, 
466b/14, 466b/20, 469a/7, 472b/21, 
472b/23, 473a/18, 473b/21, 477b/13, 
478a/8, 478a/9, 478a/21, 481a/4, 481b/17, 
484b/16, 492a/20, 494b/18, 495a/1, 
497a/18, 499a/9, 499a/24, 500a/21, 
500b/17, 502b/14, 503a/3, 504a/5, 504a/8, 
504b/23, 504b/25, 505a/25, 505b/2, 
507b/10, 510a/18, 510a/24, 510b/9, 512b/5

harâret-i aslî, 282b/25, 433b/2
harâret-i asliyye, 434a/16
harâret-i beden, 307b/21
harâret-i ʿârıza, 89b/8
harâret-i ʿârızî, 89a/21
harâret-i ʿârıziyye, 434a/16
harâret-i garîze, 80b/20
harâret-i garîzî, 282b/25
harâret-i garîziyye, 434a/16
harâret-i kebed, 303b/20
harâret-i rutubet, 50b/18
harâret-i tabʿ, 145a/8
harâretlü baş, 194b/23
harâretlü beden, 260b/21, 382a/4
harâretlü büsûr, 155b/9
harâretlü dimâg, 301b/1
harâretlü emcek, 140b/6
harâretlü emrâz, 131a/13
harâretlü gögüs, 226a/25
harâretlü hasta, 393b/3, 437a/4
harâretlü hastalık, 260b/15
harâretlü ʿillet, 259b/17
harâretlü kan, 144a/12
harâretlü makʿad, 140b/6
harâretlü maraz, 183b/9
harâretlü miʿde, 27b/2
harâretlü mizâc, 4b/25, 35a/7
harâretlü nıkris, 268b/2
harâretlü öksürük, 51b/3, 472b/16
harâretlü safrâ, 70a/15
harâretlü şiş, 61b/25, 176a/8, 259a/21, 

438a/23
harâretlü uyuz, 228b/5
harâşâ, 114b/6
harâtîn, 33a/10, 122b/17, 132b/13, 234a/25, 

234b/1

harâz, 67b/11, 68a/2, 94a/6
harçeşmer, 231a/19
hare-i küncîd, 393a/16
hare-i küsbü’l-hırvaʿ, 393a/16
harek, 56b/20
haremî, 38b/9
hareze, 106b/7
harezü’ş-şeyâtîn, 114b/8, 1b/10, 1b/2
harfak, 134b/13
harfâ, 132a/22
harfî, 89b/3
harfkân, 116a/11, 183b/1
harfûk, 116a/24
hargôl, 87a/4
hargûş, 14a/15, 178a/3
harhek, 57a/16
harhûrînâ, 509b/13
harî, 372b/18
harîbe, 251b/14
harîk, 378b/7
harîkâ, 285a/7
harir, 4b/22, 5b/14, 114b/8, 147a/13, 164b/16, 

461a/10, 461a/12, 461a/16
harire, 293a/20, 421b/9
harîrî, 423b/20
harîsûsferûrû, 403b/19
harîz-i kûhî, 355b/21
harkalûh, 508a/10
harkalûs, 508a/8
harkat, 64b/21
harkat-ı bevl, 257b/12, 466b/25, 481a/21, 

484b/19
harkat-ı mesâne, 61a/18
harkatân, 136a/19
harkatü’l-bevl, 92a/1, 207b/20, 418b/24, 

472b/17
hark-ı bevl, 421a/23
harkûma kâmîn, 480a/7
harkü’n-nâr, 503a/2
harm, 135b/22
harmâl, 129b/16
harmel, 20a/13, 79b/8, 91a/14, 113b/4, 

114a/3, 344a/20, 469b/23, 508a/19
harmel-i ʿarabî, 113b/7, 114a/2
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harmel-i gâbî, 113b/9
harmel-i kûhî, 113b/11
harmele, 113b/2
harmezec, 139a/14
harnûʿ, 139a/13
harnûb, 29b/25, 133a/11, 133a/16, 133a/18, 

133a/23, 133a/4, 133b/2, 133b/8, 133b/10, 
133b/11, 133b/12, 255a/18, 278a/12, 
282a/8, 322a/7, 341b/21, 355b/15, 
355b/16, 362a/16, 435b/17, 516a/3

harnûb-ı hınzır, 133a/16
harnûb-ı hindî, 133a/17, 133b/12
harnûb-ı mısrî, 133a/15, 133b/13
harnûb-ı müntin, 37b/22, 255a/17
harnûb-ı nabatî, 62b/8, 133a/4, 133a/8, 

133a/10, 133a/11, 133b/14, 133b/17, 
516a/1

harnûb-ı şâmî, 133a/11, 133a/12, 133a/13, 
133a/18, 255a/3

harnûbü’l-hınzîr, 37b/21, 420b/20
harnûbü’l-hınzîrî, 133b/15
harnûbü’l-magribî, 133b/17
harnûbü’l-maʿz, 515b/25
harnûbü’l-müntin, 101a/21, 301b/24, 420b/19
harnûbü’ş-şevk, 133a/5, 133b/17
harpuze, 59a/13
harpuze-i hindî, 59b/3
harpuze-i rûbân, 124a/19
harpuze-i telh, 124a/20
harsalîn, 263a/24
harsâvis, 290b/19, 290b/22, 366a/24
harsûfî, 218b/3
harsûklâ, 136a/21
harsûsen, 125b/22
harşâ, 206b/21
harşef, 93a/23, 93a/24, 114a/12, 114b/5, 

133a/3, 133a/4, 134b/8, 244b/21, 255a/6, 
255b/18, 282a/18, 292a/18, 335a/9, 
400b/12, 400b/13, 400b/15, 400b/18, 
400b/19, 400b/20, 400b/21, 400b/25, 
406a/22, 413b/20, 509a/7

harşef-i berrî, 114b/2
harşef-i deryâyî, 251b/23
harşef-i kûhî, 400b/22
harşefü’l-bahr, 367a/4
harşefü’l-bahrî, 496b/25

hartâl, 136a/18, 507b/9
hartâryûs, 44b/14
harûb, 133a/22
harundû, 354b/9
harûrân, 148a/14
harûʾü’l-hamâm, 93b/12, 132a/22, 403b/10
harzed, 179a/2
harzes, 51b/19, 136b/17
harzes gâlyem, 136b/21
hasaf, 140a/13, 265a/6
hasafâ, 136a/25
hasak, 190a/20, 285a/8
hasal, 262b/5, 498a/17, 498a/18
hasbâ, 211b/19
hasbe, 102a/6, 130a/5, 183b/9, 269a/3, 

371b/3, 373b/10, 373b/11
hasâ, 117b/3, 132a/8
hasâd, 109b/19
hasâlubân, 481b/3, 470b/5
hasâʾü’l-bakar, 132a/8
hasâʾü’l-isfenc, 108a/3, 118b/7
hasef, 93b/15, 136b/14
hasek, 25b/11, 56b/24, 88a/9, 117a/10, 

122b/18, 240a/15, 264b/25, 281a/17, 
487b/15

hasek-dâne, 20a/23, 45a/20, 135a/23, 154a/2, 
170b/24, 285a/11, 345b/6, 387a/9

hasek-dâne-i deşti, 346a/8
hasek-i berrî, 117a/20
hasem lef, 130b/6
haserbâ, 21a/16
haserne, 116a/19
hasırlık sazı, 16b/17
hasîde, 493a/23
haşir, 233a/5
hasîr otı, 49a/4
hasîr sâzı, 163b/21, 163b/23
hasîrâ, 172a/3
hasl, 117b/12
haslâk, 140a/17
haslû, 293b/6
hasmey, 117b/12
hasmîr, 224b/21
hasnâ, 136b/16
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hass, 136b/15, 403b/14
hassalubân-ı câdî, 400b/10
hassü’l-berrî, 136b/20
hassü’l-hımâr, 3b/24, 4a/2, 75a/15, 136b/19, 

137a/21, 160a/7, 328b/16, 511a/20
hassü’l-kelb, 171a/9, 413b/20
hasta, 14a/22, 27a/7, 27a/8, 27a/9, 55b/10, 

55b/17, 74b/15, 80b/23, 80b/24, 93b/3, 
115b/1, 137a/19, 154a/7, 218a/20, 
218a/22, 218a/24, 237a/15, 248b/16, 
260b/13, 260b/14, 260b/16, 261a/3, 
261b/2, 262a/18, 316b/24, 316b/25, 
323b/5, 323b/6, 329a/25, 329b/1, 
349a/19, 349a/21, 349a/23, 354b/21, 
357a/3, 381a/1, 393a/24, 416a/24, 421b/8, 
433b/6, 433b/7, 433b/16, 436b/21, 446a/3, 
466b/21, 484a/6, 484a/8, 490b/14, 
495a/3, 510b/9

hasta ol, 113a/9, 227b/6
hastalık, 27a/7, 104a/10, 143b/3, 153b/25, 

155a/12, 156b/10, 169a/4, 187b/9, 
191a/11, 211a/13, 217a/16, 219a/11, 
219b/14, 238b/4, 260b/13, 261a/2, 
262a/19, 272b/22, 273b/12, 273b/5, 
299a/6, 309a/18, 315a/14, 317a/1, 
334b/18, 337a/16, 347b/12, 347b/13, 
410b/4, 425a/7, 425a/12, 440a/24, 461a/9, 
466b/20

hastalik, 64b/16, 71a/10, 83b/2, 
93b/2,273a/18

hasû folyôs, 52b/18
hasûfilyûs, 125b/22
hasûn, 117b/7
hasûsen, 52b/18
hasy-i hürmüs, 140a/8
hasy-i hürmüz, 140a/8
haşal, 138b/17
haşan, 471b/14
haşâʾü’l-bakar, 8b/15, 137a/23
haşeb, 462a/13
haşeb-i gâyâkû, 139a/1
haşeb-i hindî, 66b/15
haşeb-i sâpârna, 139a/3
haşebî, 178a/13
haşebü’l-velî, 303b/1, 387b/18, 387b/19
haşebü’s-sîn, 93b/7, 138b/21, 138b/22
haşebü’ş-şûnîz, 138b/20

haşerât, 7a/11, 10a/8, 11b/25, 23a/12, 
36b/20, 42a/1, 42a/14, 59a/6, 67b/23, 
88b/1, 105b/21, 108b/15, 110b/19, 113a/14, 
115a/5, 120a/19, 123a/14, 134a/5, 147b/10, 
153b/23, 158a/12, 158b/21, 164a/23, 
179a/11, 188b/12, 188b/20, 189a/10, 
189b/2, 190b/9, 205b/10, 226a/2, 234b/2, 
239b/18, 243a/18, 274a/10, 280a/13, 
280a/17, 281b/13, 285a/6, 305a/1, 315b/17, 
316a/17, 320a/16, 347a/15, 356a/23, 
363a/19, 372a/19, 378a/04, 381b/3, 
443b/15, 444a/15, 444b/9, 459a/19, 
483a/10, 485a/20, 488a/3, 507a/15, 
515a/11

haşhâş, 28a/2, 28a/24, 28a/25, 35b/11, 
35b/12, 75b/5, 90a/6, 94a/9, 99b/3, 
118a/2, 123a/15, 131a/6, 137a/24, 137b/4, 
137b/10, 137b/11, 137b/21, 137b/24, 
138a/1, 138a/23, 153a/19, 156a/17, 
169a/25, 169b/3, 180a/19, 182a/5, 
217a/24, 237a/5, 241b/11, 247b/4, 255b/20, 
257b/20, 333b/17, 333b/19, 364a/18, 
372a/25, 403b/11, 407b/8, 419b/9, 422a/9, 
425b/23, 437b/17, 437b/19, 437b/23, 
437b/25, 465a/20, 467a/21, 472b/12, 
472b/15, 472b/17, 472b/22, 474a/22, 
475b/4, 514a/13

haşhâş-ı bahrî, 138a/22, 138b/11
haşhâş-ı berrî, 239a/6
haşhâş-ı ebyaz, 137a/24
haşhâş-ı esved, 137b/25
haşhâş-ı makrûn, 138a/25, 138b/11, 426a/2
haşhâş-ı mısrî, 28a/2, 138a/4
haşhâş-ı sevâhil, 426a/2
haşhâş-ı siyâh, 89a/25, 138a/5
haşhâş-ı zebedî, 47a/1, 83b/10, 138a/15, 

138a/16
haşhâşî, 229b/1, 298b/11
haşhâşî ʿanber, 175b/6
haşhâşü’l-makrûn, 138a/21
haşhâşü’l-mismâr, 239a/7
haşîmârûn, 271b/4
haşiş, 118a/25, 368a/2, 368a/23
haşîş zücâcâ, 117b/15
haşîş-i mâşiyâ, 427b/9
haşîş-i yemâniyye, 12a/19
haşîşetü horâsâniyye, 118a/22
haşîşetü’d-dâhıs, 118a/6, 118a/8, 314b/17
haşîşetü’d-dûdiyye, 118a/15

1150 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



haşîşetü’l-ʿakreb, 249a/25
haşîşetü’l-baras, 118a/13
haşîşetü’l-berâgîs, 162b/23, 404b/16
haşîşetü’l-esed, 118a/11
haşîşetü’l-hatâtîf, 427b/18
haşîşetü’l-horâsâniyye, 136a/5, 496a/25
haşîşetü’l-kelb, 35a/15, 118b/2, 317a/13
haşîşetü’l-kelbü’l-kelb, 118b/3
haşîşetü’l-kumeyle, 162b/24
haşîşetü’l-yehûd, 118a/14
haşîşetü’s-sinnevr, 20a/18
haşîşetü’s-sultân, 116a/24, 134b/10
haşîşetü’t-tıhâl, 64a/24, 118a/16
haşîşetü’z-zücâc, 117b/14, 117b/18, 117b/20, 

302a/4
haşkîkul, 239b/10
haşkîl, 118b/1
haşremâ, 103b/15
hatâle, 183b/6
hatâtîf, 61b/15, 141a/7, 141a/10
hatemü’l-melik, 132a/7
hatîrâ, 426b/8
hatmâ, 302a/7
hatmî, 15a/7, 34b/1, 34a/25, 37a/20, 

47a/18, 50b/18, 50b/21, 55a/19, 56b/15, 
130a/13, 130b/8, 140a/18, 140a/21, 
140b/1, 140b/2, 140b/3, 140b/19, 140b/25, 
141a/4, 184a/10, 255b/13, 257b/7, 276b/6, 
309b/10, 311a/24, 355a/1, 358b/18, 
404a/19, 410b/12, 415b/23, 465b/13, 
495a/17, 500a/12, 515b/3, 140a/18, 
257b/5, 309b/9

hatmî-yi berrî, 235b/5, 288b/15
hatmî-yi ebyaz, 462a/5
hatmî-yi kûçek, 465b/9
hatrânîfiyâ, 148b/15
hatrî âʿnâ, 285b/1
hatşî, 316a/5
hatûl, 223a/10
hatun tuzlugı, 101b/14, 119a/20, 141a/3
havcem, 127a/3, 498b/10
havâdînâ, 255a/11
havâkî, 6a/2
havâsıl, 127a/8
havâsles, 46a/14

Havâss, 53a/14, 86b/15, 115b/8, 123b/19, 
158a/8, 183a/8, 185b/20, 251b/4

Havâss-ı İbni li-Zühre, 147a/22
Havâss-ı İbni Zühr, 125a/16
Havâss-ı Şerîf, 55a/12
havâşiyûn, 196b/9
havâtimü’l-melik, 132a/7, 148b/11
havî, 281b/9
havice, 424a/6
havk, 126a/16
havlân, 148a/10
havmâne, 127a/5
havmer, 75b/12, 127a/1
havr, 303b/8, 375b/9
havr-ı aʿrâb, 126b/10, 126b/11
havr-ı ebyaz, 126a/25, 126b/7, 126b/11, 

126b/12, 404a/4
havr-ı esved, 126a/25, 126b/12, 404a/3
havr-ı hindî, 126a/24
havr-ı rûm, 403b/22
havr-ı rûmî, 126a/25, 126b/4, 126b/12, 

126b/15, 404a/2, 404a/7
havr-ı sorkun, 126b/25
havs, 390b/11
havuç, 87b/9
havuç tohmı, 51b/6
havvârâ, 127a/2, 131a/11, 154a/6
havyâ, 127a/20
havzehrec, 148b/8
haydara, 201a/17
haydeş, 263a/25
hayâklâ, 7a/3
Hayâtü’l-Hayevân, 6a/11, 48a/18, 60b/11, 

69b/16, 69b/19, 75a/6, 76a/22, 87b/7, 
89a/2, 91a/8, 91a/9, 117b/11, 124a/8, 
126a/19, 157a/15, 158b/1, 158b/17, 159a/2, 
159a/1, 171a/8, 174b/17, 175a/12, 179b/2, 
188a/8, 192b/5, 201a/20, 201b/8, 219b/21, 
219b/22, 234a/8, 238a/22, 289a/7, 309b/3, 
310a/15, 312a/19, 314a/9, 319b/15, 
332a/13, 332b/25, 333a/22, 337a/9, 
343a/20, 358b/2, 368b/17, 381b/13, 
394b/22, 396b/21, 430a/10, 479a/18, 
483b/22, 484a/18, 486a/22, 486b/17, 
490b/14, 490b/6, 490b/24, 493a/5, 493a/7, 
495b/3, 506a/14, 506a/20, 506b/24
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hayâtü’l-mevtâ, 127b/2, 356a/6, 356b/8
hayl, 150b/7
haylûlûkîs, 196a/20
haysal, 36a/13, 128a/5
hayşefûc, 101a/7, 148b/12
hayûnes, 136b/16
hayûs, 275a/18
hayvân-ı tâzî, 379b/17
hayy, 103b/14
hayy-ı ʿâlem, 177b/12
hayye, 18a/10, 80a/22, 127a/13, 127a/15, 

127a/20
hayye-i mâ yetehallüs, 464a/25
hayyetü’s-sevdâ, 18a/9
hayyü’l-ʿâlem, 6a/17, 6a/19, 12a/15, 38b/18, 

127b/2, 127b/4, 127b/6, 127b/7, 127b/8, 
127b/9, 127b/10, 127b/12, 127b/23, 
128a/1, 128a/4, 196a/12, 217b/1, 260a/23, 
260b/5, 272b/25, 287a/10, 296b/22, 
306b/10, 314b/20, 339b/16, 370a/4, 
370a/2, 399a/8, 424a/12, 424a/21, 426b/4, 
471a/6

hayyü’l-ʿâlem-i kûçek, 128a/1
hayyü’l-ʿâlem-i sagîr, 23a/2
hayz, 4a/17, 4b/9, 5a/20, 8a/2, 8b/1, 11a/2, 

14b/2, 15b/9, 16a/22, 19a/4, 19b/22, 20b/7, 
20b/10, 21b/7, 22b/17, 23a/8, 24b/19, 
25a/13, 25a/21, 26a/19, 27a/25, 29b/16, 
31b/6, 32b/19, 34a/5, 35a/22, 35b/23, 
37a/7, 38a/5, 42a/6, 42b/4, 43a/19, 45a/3, 
46a/5, 47b/20, 48b/24, 49a/25, 50b/7, 
51b/9, 53b/20, 54a/15, 58a/20, 59a/20, 
65b/22, 66a/7, 66a/8, 66b/5, 68b/24, 
72b/9, 73a/20, 79b/5, 81b/16, 82a/20, 
83a/16, 83a/20, 88a/24, 92a/23, 92b/10, 
92b/20, 92b/22, 93b/14, 94a/3, 96b/24, 
99b/19, 100a/24, 101b/23, 102b/21, 
102b/23, 104b/10, 110a/2, 113b/21, 114a/6, 
115b/23, 119b/14, 120a/20, 122a/24, 
122b/23, 126a/3, 126a/12, 133a/9, 135a/2, 
137a/13, 140b/16, 143b/22, 146a/21, 
146b/21, 149b/21, 149b/24, 152a/23, 
154a/24, 162a/2, 163a/5, 163b/6, 163a/23, 
164a/19, 165b/23, 166a/8, 166a/15, 
166a/20, 171b/11, 171b/20, 172a/11, 
173a/4, 176a/22, 176b/13, 177a/4, 185b/19, 
189b/3, 192b/15, 195b/17, 199b/4, 
201b/22, 202a/24, 203b/21, 206a/24, 
206b/11, 207a/3, 207a/19, 211a/24, 
213a/15, 213b/21, 217a/14, 222a/21, 
223a/23, 223a/24, 225a/17, 227a/20, 

227b/13, 229b/18, 237a/20, 239a/16, 
240a/14, 243a/16, 245a/20, 247b/20, 
249a/1, 249a/2, 249a/6, 249b/11, 252b/23, 
253b/12, 253b/21, 254a/17, 256b/13, 
257b/25, 258a/23, 269b/10, 270a/11, 
270b/11, 273b/17, 274b/5, 276a/9, 278b/10, 
279b/4, 279a/19, 280a/12, 282a/1, 285b/7, 
287a/7, 287b/12, 289a/22, 290b/12, 
305b/18, 306b/19, 311b/11, 312b/24, 
314a/11, 317a/22, 320b/8, 324a/21, 
325a/22, 327a/8, 328a/11, 328b/10, 
331a/20, 331b/14, 331b/19, 332b/4, 
334b/14, 334b/15, 339a/12, 341a/17, 
344b/3, 344b/25, 346b/4, 350a/18, 
350b/23, 351a/4, 352a/2, 352a/10, 
354b/15, 359b/8, 360a/15, 361a/20, 
362a/14, 362a/20, 364a/22, 365b/20, 
367a/15, 367b/16, 372a/1, 372a/16, 
372b/12, 375b/22, 376a/1, 376b/19, 
381b/2, 384b/25, 385b/7, 386b/17, 
389b/19, 392b/18, 394a/25, 398b/16, 
399a/13, 399b/22, 400b/1, 401a/23, 
402b/25, 405a/4, 406b/5, 409a/4, 410b/7, 
410b/8, 412b/3, 416b/7, 420b/14, 421a/2, 
421a/5, 424b/8, 427a/20, 436a/5, 438b/12, 
440b/10, 440b/11, 445a/23, 447a/8, 
447a/24, 450a/13, 452a/4, 453b/15, 
456a/9, 461b/11, 462b/24, 465b/2, 468b/2, 
468b/7, 470b/11, 471b/12, 473b/24, 
474a/13, 475a/16, 479a/13, 483b/13, 
487b/14, 488a/22, 488a/24, 489a/11, 
494a/10, 495b/20, 500b/25, 501a/12, 
504b/11, 507b/18, 511a/6, 511a/11, 512a/8, 
513a/25

hayz tutıl-, 309a/10, 372a/21
hayza, 112b/15, 485b/21
hayzalık, 100a/5
hayzurân, 150a/11
hayzurân-ı beledî, 150a/23
hazan, 155a/20
hazâ, 116b/5, 116b/13, 120b/10, 171a/23, 

195a/1
hazâ-yı uhr, 116b/14
hazâkat, 430b/1
hazât, 116b/6
hazâz, 117a/6, 119b/10, 195a/8, 404a/20, 

415b/24, 422a/2, 500b/13
hazâze, 450b/23
hazâzü’s-sahr, 69b/21, 117a/2, 125a/22, 

195b/23
hazâzü’s-sahrâ, 117a/6
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hazef, 7a/1, 136a/23
hazefî maʿake, 117b/20
hazenbel, 116b/21, 176b/21, 446b/9
hazm, 7a/21, 18b/14, 18b/24, 19a/3, 21b/25, 

25b/19, 27a/3, 30b/21, 32a/21, 33b/8, 
35b/22, 35b/24, 37b/19, 39a/19, 41a/15, 
44a/2, 44a/9, 46a/18, 56b/22, 58b/7, 
59b/22, 60b/17, 62b/6, 63a/17, 66a/11, 
66a/20, 70b/14, 70b/20, 71b/23, 72b/15, 
74b/19, 75b/1, 78b/16, 80b/22, 82b/25, 
84a/25, 87b/13, 87b/15, 87b/17, 89b/9, 
90a/2, 90b/9, 91b/24, 95b/6, 95b/14, 
95b/16, 96a/6, 96a/11, 96a/21, 96a/23, 
96b/10, 97a/8, 97b/17, 98a/23, 100a/20, 
102a/8, 115a/18, 116b/10, 116b/17, 
118b/17, 123b/21, 130b/17, 130b/21, 
133b/2, 134b/4, 138b/16, 139a/9, 143b/1, 
144b/5, 144b/17, 147b/24, 148a/16, 
148b/24, 150a/19, 151b/10, 152a/1, 
156a/9, 157a/5, 157a/9, 159a/20, 163b/1, 
163b/20, 170b/21, 177a/10, 182b/19, 
182b/21, 183a/13, 183b/16, 183b/17, 
191a/1, 192a/25, 193a/20, 193b/5, 
197a/22, 201b/16, 206a/21, 207b/24, 
213a/1, 216b/13, 217a/22, 218b/7, 218b/8, 
219a/8, 225b/9, 227a/5, 228b/18, 234a/9, 
234a/11, 238a/8, 240a/4, 247a/14, 247a/18, 
253b/24, 254a/21, 259b/1, 267a/2, 267a/3, 
268a/7, 268b/9, 279a/23, 279b/17, 
288b/19, 288b/22, 291b/11, 297a/19, 
297b/10, 301a/19, 307b/6, 309a/18, 
310b/9, 310b/11, 315a/15, 315a/24, 
315a/25, 315b/7, 316b/15, 323a/8, 323b/2, 
324a/1, 324/8, 325b/1, 325b/4, 327a/11, 
328b/9, 329b/3, 334a/16, 334a/20, 
335b/9, 335b/10, 337a/15, 338a/8, 
339b/9, 339b/25, 340a/5, 340b/18, 
342a/24, 345a/18, 345a/20, 350a/3, 
352a/9, 356a/2, 357a/12, 358b/6, 360a/24, 
371a/1, 375b/24, 377b/8, 378a/7, 386b/14, 
388b/3, 390a/21, 391a/10, 391a/11, 
393b/18, 396a/10, 396a/14, 396a/9, 
397b/8, 397b/12, 398a/17, 399b/19, 
400b/16, 408b/3, 409a/3, 411b/14, 
411b/17, 412a/13, 416b/1, 419a/7, 420b/24, 
421a/24, 429b/18, 430a/6, 435a/4, 
440b/24, 442a/21, 449a/20, 459a/24, 
460a/2, 461a/4, 464b/10, 465a/19, 471b/4, 
472a/24, 474a/2, 477a/4, 484b/8, 486b/5, 
490a/11, 496b/20, 507b/16, 508a/3

hazm-ı evvel, 377b/8
hazm-ı taʿâm, 377a/23
hazmiyân, 92b/12, 136a/20

hazrâgûn, 155a/11
Hazret-i Dâvud, 195a/11
Hazret-i Âdem, 300b/13
Hazret-i Eyyûb, 116b/5
Hazret-i Mûsâ, 82b/18, 126a/18
Hazret-i Süleymân, 111a/7, 204b/5, 379b/13
Hazret-i Yûnus, 493a/8
hâbisü’n-neft, 97a/19
hâc, 278a/13, 97a/13, 97a/15
hâcı tuzı, 464a/9
hâddü’r-râyiha, 38b/24
hâdî, 506b/13
hâdim, 412a/10, 412a/11, 412a/13
hâdiris, 235b/10
hâfızü’l-ecsâd, 97a/21, 240a/6
hâfızü’l-etfâl, 97a/18, 390b/6
hâfızü’l-kâfûr, 97a/21
hâfızü’l-mevtâ, 97a/20
hâfızü’l-mevtî, 240a/6
hâfızü’n-nahl, 97a/18, 390b/6
hâfir, 97a/11, 97a/12, 276a/22
hâfirü’l-bagl, 97b/5
hâfirü’l-birdûn, 97b/5
hâfirü’l-hımâr, 97b/1
hâfirü’l-hımârü’l-vahşî, 97a/23
hâfirü’l-mühr, 97a/12
hâfûr, 129b/15
hâgâb sûlgâm, 87a/4
hâhâ, 8a/12
hâkeşî, 51a/12, 130a/4
hâkister, 24a/16, 45b/16, 158a/11, 172b/6, 

182a/9, 217b/22, 21a/19, 223a/13
hâkister-i âşiyâne-i piristû, 182b/3
hâkister-i çûb-ı bâkılâ, 182b/11
hâkister-i çûb-ı zer, 182a/16
hâkister-i ney, 182a/22
hâks, 80a/24
hâkşî, 77b/13
hâl, 142b/25, 245a/4, 289a/12, 333b/21, 

334a/1, 506b/11
hâlbânî, 367a/7
hâl-i bevvâ, 6a/23, 150a/14, 506b/11, 511b/2
hâl-i vilâdet, 488a/12
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hâl-i zeker, 334a/1
hâlâv, 407a/10
hâlâvun, 129b/10, 146b/5
hâlibî, 16b/2, 26a/4, 26a/5, 97b/10
hâlîdûmûn, 129b/1
hâlîdûn, 141a/11, 164a/16, 280a/25, 427b/20
hâlîdûniyûn, 129a/24, 129b/1, 129b/2, 

129b/7
hâlîdûniyye, 129b/1
hâliku’ş-şaʿr, 97a/22
hâlîmûs, 465a/23
hâlîyâ, 154b/5
hâliyye, 490a/5
hâlûk, 20a/6, 506b/12
hâlûkî, 40a/20
hâlûm, 97b/12
hâlûmâ, 4a/1, 97a/17
hâlye şekîme, 140a/19
hâlyû, 346a/10
hâm evyerte, 64b/2
hâmafetiyûs, 399a/3
hâmderus, 398b/4
hâmâ aktî, 30b/23, 63a/2, 63a/3, 63a/7, 

97a/19, 129b/18, 145b/4, 145b/5, 145b/11, 
181a/19, 514b/23, 515b/8

hâmâdâfnî, 129b/14
hâmâderyûn, 129b/13
hâmâderyûs, 129b/13
hâmâgâlî, 174a/6
hâmâksîs, 129a/14
hâmâlâ, 129a/6
hâmâlâʾ, 129a/11
hâmâlân, 115b/25, 116a/1, 426b/10
hâmâlânis, 29a/25
hâmâlâvun, 21a/13, 21a/14, 103a/12, 

128b/21, 128b/22, 128b/23, 426b/7, 
426b/9, 426b/13

hâmâlâvun lûfes, 22a/8, 129a/7
hâmâlâvun mâlis, 22a/10, 129a/9
hâmâliyûn, 400b/11, 426b/10
hâmâlûkî, 129a/12
hâmâlûn, 128b/23, 128b/24
hâmâmîlen, 129b/17
hâmân, 30b/22, 106a/13

hâmâne-i sebûka, 30b/23
hâmânîtus, 129b/12, 399a/5
hamâsü’l-emîr, 117a/12
hâmâsûkâ, 129a/17
hâmâzâfnî, 171b/5, 171b/16, 171b/13, 

171b/15, 171b/16, 172a/6
hâme, 252a/14, 252a/15, 506b/14
hâme aktî, 129b/19, 145b/11, 145b/12
hâmederyûs, 398b/4
hâmise, 246b/3
hâmişe, 130a/2
hâmûlü’l-kettân, 394b/5
hâmûmîlâ, 45b/24
hân, 17a/1, 153b/19, 170b/20
hân cevân ten filâ, 183b/6
hânebâne, 65a/12
hâne-i kertine, 6a/2
hânıku’l-kelb, 128b/16, 336a/9
hânıku’l-kersene, 40a/19, 129b/24
hânıku’l-kilâb, 128a/12
hânıku’n-nimr, 128a/6, 128a/12, 128a/14, 

128a/17, 128a/21, 128b/13, 128b/14, 
128b/20, 129a/10, 336a/19, 347b/17, 
399a/23

hânıku’z-ziʾb, 128a/12, 128a/15, 128b/12, 
128b/14, 128b/20

hâr, 1b/12, 1b/13, 2a/13, 2b/24, 4a/8, 4b/13, 
4b/14, 5a/12, 5a/13, 5b/13, 6a/24, 6b/5, 
6b/12, 7a/6, 7a/7, 9a/21, 9b/11, 10a/4, 
10b/13, 11a/1, 11a/2, 11b/21, 12a/21, 
12b/13, 12b/14, 13b/6, 14a/21, 15b/1, 
16a/16, 17a/10, 18a/22, 18a/23, 20b/1, 
21b/5, 21b/22, 22a/17, 22a/18, 22b/15, 
22b/16, 23a/2, 23a/6, 23a/7, 23a/18, 
23b/3, 23b/4, 24a/6, 24b/13, 25a/9, 
25a/12, 25a/20, 25b/16, 25b/18, 26a/12, 
26a/18, 26a/19, 27a/1, 27a/2, 27a/22, 
28b/6, 29a/12, 29b/2, 29b/12, 29b/13, 
30a/25, 31a/12, 31a/13, 32a/20, 32b/18, 
34b/5, 35a/1, 35a/20, 35a/21, 35a/22, 
35b/19, 36a/22, 36b/19, 37a/4, 37b/1, 
39a/3, 39a/15, 39a/25, 39b/16, 40b/25, 
42b/2, 43b/24, 44b/17, 45a/21, 45b/7, 
46a/1, 46a/15, 46b/14, 47a/2, 47b/18, 
48a/16, 48a/23, 48b/21, 48b/22, 49b/9, 
50b/7, 50b/24, 51a/4, 51a/14, 51b/15, 
52a/21, 52b/8, 52b/20, 53a/2, 53a/5, 
53a/22, 53b/20, 54a/04, 54b/4, 54b/19, 
55a/1, 55a/11, 55b/10, 56a/2, 56a/10, 
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56a/18, 56b/11, 57a/6, 57b/20, 58a/14, 
58b/6, 58b/19, 59a/1, 59a/4, 59a/16, 
60a/14, 60a/18, 60b/14, 61a/1, 62b/1, 
62b/19, 63a/24, 65b/14, 66a/3, 66b/20, 
66b/21, 67a/7, 68a/2, 68a/25, 68b/8, 
70a/4, 70a/13, 70b/2, 70b/13, 72a/5, 
72a/21, 72b/2, 73a/12, 74a/7, 74b/3, 
74b/12, 75b/1, 76a/19, 76b/7, 77a/12, 
77b/15, 78a/21, 78b/14, 79a/6, 79b/12, 
80a/17, 80b/12, 80b/20, 81a/24, 81b/9, 
83a/13, 84a/23, 85a/8, 86a/24, 86a/25, 
86b/11, 86b/12, 87a/7, 87a/19, 87b/4, 
87b/12, 87b/23, 88a/21, 88a/22, 88b/21, 
88b/22, 89b/25, 90a/21, 91b/25, 92a/23, 
92b/18, 93a/18, 93b/13, 93b/18, 93b/19, 
94a/17, 94a/25, 94b/21, 95a/3, 96a/10, 
96b/23, 97b/8, 97b/15, 98a/6, 98a/22, 
99a/1, 99a/15, 99a/23, 99a/24, 99b/7, 
99b/18, 100a/2, 100a/11, 100a/19, 101a/9, 
101b/8, 101b/20, 101b/21, 102b/1, 104a/5, 
104b/4, 105b/4, 106b/16, 112b/13, 113b/12, 
113b/13, 114a/17, 114b/21, 114b/22, 
115b/19, 116a/14, 116a/15, 116b/9, 
117a/15, 117a/16, 118b/4, 119b/4, 120a/9, 
120b/16, 121a/13, 121b/3, 122b/20, 
122b/22, 123b/5, 123b/7, 123b/13, 124b/1, 
124b/2, 125a/10, 125b/5, 125b/24, 
125b/25, 126b/17, 126b/18, 127a/23, 
127b/25, 128a/22, 128b/14, 128b/15, 
129a/13, 130a/5, 130a/15, 131b/1, 132b/2, 
132b/3, 132b/17, 133a/24, 133b/23, 
134b/25, 135b/4, 136a/7, 136b/10, 138b/9, 
138b/10, 138b/13, 139a/8, 139a/17, 
139b/20, 139b/21, 139b/25, 140a/5, 
140b/3, 142a/1, 142a/21, 144a/23, 
144a/24, 144a/25, 144b/16, 145a/6, 
145a/7, 146b/7, 146b/20, 147a/20, 
147b/22, 148a/21, 149b/18, 150a/18, 
150b/12, 150b/16, 151a/16, 151b/8, 
152a/10, 152a/11, 152b/23, 152b/24, 
153a/16, 153b/21, 154a/20, 154b/7, 
155a/24, 155b/23, 155b/24, 157a/8, 
157a/17, 157a/24, 158b/16, 159b/25, 
160a/12, 161b/17, 162a/20, 162b/17, 
163a/4, 163a/21, 163a/22, 164b/15, 
165a/17, 165b/6, 166b/5, 166b/18, 167a/11, 
167b/17, 168a/14, 168a/16, 168a/25, 
168b/2, 168b/3, 168b/6, 168b/13, 168b/15, 
168b/18, 168b/23, 168b/25, 169a/3, 
169a/11, 169a/23, 170a/24, 170b/21, 
171b/12, 172b/24, 175a/23, 175b/7, 
176a/19, 176a/20, 176b/24, 177a/19, 
177b/9, 177b/10, 178b/12, 178b/23, 
179a/24, 179b/3, 180a/12, 180a/14, 
180b/4, 180b/16, 181b/1, 181b/8, 182a/16, 

182a/23, 182b/9, 182b/16, 183a/3, 
183a/11, 183a/25, 183b/16, 184a/14, 
184a/22, 184b/23, 185a/20, 185b/14, 
186a/5, 186a/25, 188a/3, 188a/12, 
188a/24, 189a/4, 189a/5, 189a/23, 
189b/12, 190a/13, 190b/7, 190b/20, 
190b/21, 191b/14, 191b/20, 192a/3, 
192b/10, 193a/20, 193b/11, 193b/21, 
193b/23, 194a/13, 194b/17, 195a/15, 
195b/14, 196b/11, 196b/21, 196b/22, 
197a/9, 197b/9, 197b/21, 198a/2, 198a/18, 
198b/5, 198b/21, 199a/23, 199b/17, 
200a/15, 200b/9, 200b/18, 201b/15, 
202a/6, 202a/20, 202a/21, 202a/22, 
203a/11, 203b/12, 206a/15, 206b/23, 
207a/3, 207a/18, 208a/2, 208a/17, 
208b/17, 209a/19, 209b/5, 210b/1, 210b/2, 
211a/20, 211b/21, 212b/4, 213a/8, 213a/15, 
213b/18, 215a/18, 215a/24, 215b/8, 215b/7, 
216b/13, 216b/22, 217b/16, 219b/12, 
220b/15, 221b/6, 222a/14, 223a/7, 
223a/14, 223b/24, 224b/1, 225a/3, 
225b/15, 225b/18, 226a/1, 226a/17, 
226b/15, 229a/9, 229b/7, 229b/8, 230a/13, 
230a/20, 230b/13, 230b/14, 230b/15, 
231a/22, 231a/23, 231b/25, 232a/10, 
233b/24, 234a/9, 234a/16, 234b/2, 
234b/23, 235b/16, 238b/1, 239a/8, 
239a/11, 239b/12, 240a/2, 240a/8, 240b/1, 
240b/24, 241a/9, 241b/1, 241b/17, 242a/24, 
242b/25, 243b/12, 245a/17, 245b/12, 
245b/13, 246a/9, 246a/15, 246b/7, 246b/9, 
246b/10, 247a/1, 247a/4, 247a/10, 247a/21, 
247a/22, 249a/8, 249a/9, 249b/16, 
250a/10, 250b/11, 251b/3, 252b/22, 
252b/23, 253a/16, 253b/10, 254b/4, 
255a/13, 255a/22, 255b/9, 256a/21, 
256b/5, 256b/17, 257a/1, 257a/9, 257a/22, 
257b/18, 258a/5, 258b/21, 259a/6, 259a/7, 
259b/13, 260a/2, 261a/12, 262b/2, 262b/8, 
263b/6, 264a/14, 264a/15, 264a/16, 
264b/12, 264b/23, 266a/24, 266b/1, 
268a/16, 268b/7, 268b/22, 268b/23, 
269b/7, 269b/21, 270a/25, 270b/7, 271a/9, 
271a/22, 273a/2, 275b/18, 275b/23, 
276a/1, 276b/21, 277a/20, 277a/21, 
278b/4, 279b/4, 280a/10, 280a/11, 280b/5, 
280b/19, 281b/11, 281b/19, 282b/10, 
282b/11, 282b/12, 282b/13, 283b/5, 
284a/3, 284a/4, 284b/18, 284b/19, 
285a/15, 285a/16, 286b/5, 286b/15, 
286b/25, 287a/14, 287b/10, 287b/19, 
288a/20, 288b/6, 288b/9, 291b/10, 292a/1, 
292a/7, 292a/8, 292b/3, 292b/14, 292b/18, 
295b/5, 295b/12, 296a/13, 297a/14, 
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298b/21, 300a/6, 301a/5, 301a/21, 
302b/18, 303a/2, 303b/5, 304a/13, 
304a/15, 304b/15, 305b/14, 305b/15, 
306b/1, 307a/8, 308a/14, 308a/4, 308b/5, 
310a/2, 310a/25, 310b/2, 310b/25, 311a/1, 
311b/6, 312a/5, 312a/14, 312b/1, 312b/6, 
312b/18, 312b/19, 313b/4, 313b/16, 
314a/23, 314b/9, 315a/10, 315a/14, 
315a/23, 316a/14, 316a/20, 317a/10, 
317a/21, 318a/9, 318b/2, 319a/16, 319a/22, 
320b/6, 320b/18, 320b/19, 320b/20, 
321a/17, 321a/25, 321b/10, 321b/24, 
322a/8, 323a/25, 323b/25, 324a/19, 
324b/6, 324b/18, 325a/19, 325b/16, 
326a/4, 326a/10, 326a/20, 326a/21, 
326b/15, 327b/5, 327b/11, 328a/7, 328a/8, 
328a/25, 328b/1, 329a/2, 329a/22, 
330a/11, 330a/12, 331a/13, 331b/13, 
334a/8, 334b/11, 335b/6, 335b/9, 335b/15, 
335b/23, 336b/2, 336b/24, 337a/12, 
337b/9, 338b/5, 338b/6, 341a/13, 341b/25, 
342a/18, 343a/4, 343a/5, 343a/11, 344a/6, 
344a/7, 344b/9, 344b/21, 345a/17, 
345b/14, 345b/15, 346a/13, 346a/25, 
346b/11, 348a/2, 350b/3, 350b/18, 
351b/25, 352b/3, 352b/10, 352b/18, 
352b/22, 353b/7, 353b/13, 354a/17, 
354b/11, 354b/20, 355a/6, 356a/11, 
356a/12, 358a/1, 358b/6, 358b/19, 359a/4, 
359a/23, 359a/24, 360a/7, 360a/14, 
360a/23, 360b/4, 360b/12, 360b/13, 
361a/1, 361a/8, 361a/19, 362a/10, 362b/1, 
363a/11, 363a/25, 364a/21, 364a/22, 
364b/21, 364b/22, 366a/9, 366a/15, 
366a/16, 366b/9, 367a/11, 368a/14, 
368a/15, 368b/1, 369a/5, 370b/11, 371a/5, 
371a/23, 371a/24, 371b/21, 371b/22, 
372a/12, 372a/13, 372b/9, 372b/14, 
373a/2, 373a/3, 373b/9, 375b/19, 376a/14, 
376b/10, 377b/6, 378a/7, 378b/9, 378b/10, 
379a/5, 379a/6, 381a/20, 381a/21, 382b/1, 
384a/12, 384a/13, 385a/10, 385b/3, 
385b/4, 385b/5, 386b/10, 386b/15, 
386b/16, 387a/6, 387a/19, 387a/25, 
388a/6, 388a/19, 388b/2, 388b/3, 389b/1, 
390a/5, 390a/10, 390b/2, 391a/4, 392b/21, 
394a/6, 394a/20, 398b/13, 399a/10, 
399b/18, 400a/25, 400b/24, 401a/7, 
401a/22, 401a/23, 402a/10, 403a/4, 
404a/8, 404b/6, 405b/7, 406a/12, 
406a/13, 406b/11, 406b/19, 407a/11, 
407a/15, 409b/13, 409b/18, 410a/5, 
410b/16, 410b/23, 411a/23, 411b/21, 
412a/5, 412a/18, 412a/22, 412b/6, 412b/17, 
412b/23, 414a/2, 414a/17, 415a/23, 

416a/19, 416b/24, 417a/5, 417b/4, 417b/22, 
419a/6, 420a/1, 420b/25, 421a/1, 421a/19, 
421b/18, 422b/14, 424a/6, 424b/14, 
424b/15, 425b/16, 426b/17, 428a/1, 
428a/2, 428a/21, 428b/16, 429a/14, 
430a/22, 430b/24, 431a/6, 434b/16, 
435a/7, 435a/21, 435b/1, 438a/20, 
438b/12, 438b/23, 439a/15, 439b/2, 
440a/16, 441a/7, 441a/17, 442a/21, 
443a/13, 443b/10, 444b/16, 445a/2, 
445a/10, 445a/19, 445b/13, 445b/17, 
446a/20, 446b/13, 447a/2, 447b/21, 
449a/6, 449a/13, 449a/24, 449b/5, 
449b/15, 449b/17, 450a/1, 450a/9, 
450a/16, 450a/24, 450b/7, 450b/17, 
451a/5, 451a/13, 452a/4, 452a/25, 
453b/20, 454a/24, 454a/25, 455a/21, 
456a/6, 456a/7, 456b/13, 457b/6, 457b/17, 
458a/7, 458a/8, 462a/1, 462a/12, 462b/17, 
462b/19, 463b/2, 464a/14, 464a/15, 
465a/15, 465a/16, 465a/19, 465a/25, 
466b/3, 466b/11, 466b/13, 467a/1, 
467b/11, 467b/12, 468a/1, 468a/2, 468b/1, 
469a/8, 469a/9, 470b/8, 471a/12, 471b/18, 
472a/20, 472a/21, 473a/1, 473a/4, 473a/5, 
473b/21, 474b/5, 475a/15, 475b/17, 476a/3, 
477b/8, 477b/13, 478a/8, 478a/10, 
478a/24, 479a/10, 479a/21, 479b/13, 
479b/14, 481a/4, 481a/6, 481b/16, 481b/18, 
482b/6, 483a/9, 483b/2, 484a/14, 485a/19, 
485b/15, 485b/16, 486a/24, 486b/23, 
486b/24, 487b/6, 487b/13, 487b/17, 
488a/6, 489a/23, 489b/5, 490a/4, 490a/19, 
490b/18, 491a/22, 492a/9, 492b/4, 
493b/20, 495b/15, 495b/17, 495b/18, 
496a/25, 498a/5, 498a/25, 500a/20, 
500b/22, 501b/4, 501b/24, 502a/10, 
502a/20, 503a/1, 503a/2, 503b/11, 504a/6, 
504a/12, 504b/10, 504b/13, 505a/21, 
505b/8, 505b/23, 506a/2, 507b/10, 
507b/15, 507b/23, 508a/1, 508a/13, 
508a/20, 508a/23, 508b/11, 511a/3, 
511b/18, 511b/19, 511b/20, 514a/17

Hârbâz, 45a/11
Hârdeb, 420b/17
hâr-hasek, 117a/11
hâr-ı ibrâhîm, 344b/17
hâr-ı mühekü, 240a/17
hâr-ı sûhûk, 117a/11
hâr-puşt, 366a/23
hâres, 417b/9
hârezmî, 12b/15
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hâris, 201a/17
hârkâfânîlûs, 209a/25
hârkûma, 479b/1
hârnâk-ı deryâyî, 251b/23
hârr-ı ʿankebût,6a/1
hârre, 96a/16
hârre işitmeleri, 51b/1
hârre sıtmaları,55b/13
hârre-i muʿtedile, 96a/14
hârtâ, 175a/25
hârtî kâmnî, 343b/4
hârûd, 97b/13
hârûyûn, 379b/2
hârye, 148b/15
hâs etmek, 130b/17, 131a/2, 131a/11, 138b/19, 

154a/6, 154a/13
hâselûz, 65b/13
hâselûz hindiyâ, 66a/1
hâsıra, 246b/19, 344b/23
hâsilûrtüz, 20a/17
hâsîmûnâ, 506b/15
hâsîs, 97b/7
hâss-ı hımârâ, 4a/3
hâssâ, 136b/16
hâssiyyet-i evvel, 260a/19
hâstûlâzecâ, 146b/18
hâşâ, 28b/5, 28b/22, 29a/1, 79a/14, 82a/18, 

96b/18, 96b/19, 253b/7, 254a/15, 283a/17, 
329b/8, 330a/8, 431a/3, 437b/5,

hâşîşet-i bezr-i katûna, 118a/19
hâşîşetü’l-gâfis, 118a/18
hâşîşetü’s-suʿâl, 118a/24
hâtemü’l-melik, 128b/21, 148b/11
hâtenmûyen, 378a/21
hâtıf, 174b/16
hâtifü zıllehu, 181a/13
hâvan, 3b/5, 76b/18, 76b/19
hâvâdâ, 193b/19
hâvî, 230a/9
hâvlencân, 130a/1
havut, 226a/8
hâya, 15b/8, 19b/11, 29b/18, 31a/19, 33b/24, 

43b/21, 44a/10, 44a/25, 66b/24, 67a/15, 
70b/10, 70b/18, 78a/9, 83b/3, 92b/15, 

92b/16, 95a/22, 110b/14, 126a/1, 126a/11, 
139a/5, 139a/7, 139a/9, 139b/14, 139b/23, 
140a/10, 140a/11, 140a/12, 140a/13, 
147a/3, 162b/20, 170b/21, 175a/1, 182a/19, 
185a/24, 194a/1, 199b/23, 201b/10, 
225a/20, 237a/19, 244a/2, 244a/4, 
265b/12, 271b/16, 274b/6, 275a/24, 
277b/16, 281a/22, 289a/18, 315a/3, 
368b/8, 388a/13, 391b/6, 400a/6, 407b/11, 
423a/13, 426b/2, 452b/21, 453b/25, 
463a/6, 470a/23, 471a/18, 492a/22,

hâyâ, 62a/20
hâyâm,14b/24
hâye-gîrek, 178a/20
hâye-i seg-i âbî, 92b/12
hâyız, 41b/22
hâzâ, 97a/13
hâzım, 144b/5, 315a/25, 375b/20
hâzûrî, 74b/6
Hâce Nasîr Tûsî, 110b/17
Hâce Şemsü’d-dîn, 298a/12
hebâr, 377b/05
hebîd, 124a/18, 124a/23, 506b/25
hebîs, 201a/17
hebû, 415a/15
hebûy, 26b/24
hebzâs, 19a/21
hecîn, 506b/23
hedbe, 124a/5, 348a/17, 507a/1, 507a/8
hefre, 440a/23
heft-berg, 426b/5
heft-burc, 508a/23
heft-pehlû, 508a/22
heft-reng, 149b/11
heft-zerd, 481b/9
heftâr, 262b/4
hefû alûkâ, 125a/6
hefûniyân, 361a/15
hefyûnân, 429b/4
Hekîm Ebu’l-Bereket, 460b/14
Hekîm ibni Huneyn, 454b/10
hekîmî erik, 8a/17, 75b/23, 210b/24, 227b/6
heldônî, 141a/9
helâhil, 71a/23, 85a/12, 85a/13, 85b/7, 

272b/11, 454b/17,
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helemût, 213a/7, 508a/25
helfîkâ, 508a/25
helhel, 71b/3
helhenbûn, 176b/19
helî, 218a/18
helîdônî, 141a/8
helîlaʿcâ yûrâkâ, 40b/11
helîle, 15b/10, 27b/19, 40b/21, 57a/11, 76a/5, 

81b/22, 98a/12, 98a/13, 137a/8, 151a/1, 
228a/24, 230b/19, 231b/11, 427a/3, 
427a/6, 463a/9, 465a/18, 509b/7, 514b/3

helîle aspere, 40b/11
helîlec, 33a/14, 376a/9, 40b/11, 40b/25, 

63a/8, 88b/20,221a/5, 245b/21, 246a/7, 
304a/20, 372a/3, 376a/8, 416b/14, 423a/8, 
509a/13, 509a/18, 509a/25

helîlec-i asfer, 266b/11, 323b/11, 449b/22, 
450a/19

helîlec-i kâbilî, 41a/6, 41a/7, 363a/17, 492b/16
helîle-i kâbilî, 41a/14, 41a/7, 63a/14, 73a/23
helîle-i kâbiliyye, 41a/7
helîle-i mevîzek, 40b/22
helîle-i siyâh, 40b/21, 63a/17
helîle-i zerd, 40b/11
helîleti ekâmâ, 40b/22
helîleti kâbilâ, 41a/7
helûmiyûn, 191a/22, 191a/23
helvâ, 66b/23, 90b/9, 117b/4, 117b/6, 130a/6, 

181b/25, 192a/22, 192a/24, 192a/25, 
192b/2, 219a/15, 219b/8, 247a/3, 268a/14, 
393b/17, 411b/2, 411b/16, 415a/1, 435b/15, 
457b/8,

helyâna, 508b/2
helyûn, 40a/25, 93a/20, 93b/10, 210a/16, 

265a/2, 265a/4, 439b/25, 441a/2, 508a/24, 
508b/18, 508b/2, 508b/4, 514b/25

Hemedân, 172b/20
hemîşe, 31b/25
hemîşe-bahâr, 127b/10, 445b/5
hemîşe-zinde, 127b/10
hemlâcîr, 251a/25
hemle, 438b/21
hemmâh, 217b/12
hemmâz karga, 239b/23, 239b/25
hendâs, 500b/8
hendîkûn, 310a/23

henk, 120a/4, 509b/8
henkardiyâ hindivâ, 241a/23
henkel, 323b/17
her, 181a/6
her dem bahâr, 31b/25, 371a/15
herbe â pâûses, 50a/9
hercâʾî benefşe, 64b/7
hercân, 198a/24, 222b/1
hercere, 47b/11
herdem tâze, 171b/2
herdûn, 157a/19
her-bôy, 119b/1
herfûliyûn, 32a/16, 507b/12
her gün tutan isitme, 201b/5
herîse, 75a/13, 89a/23, 125b/15, 272b/24, 

319a/15, 319a/16, 337a/23, 362b/20, 
393a/23, 430a/1, 484b/12, 499b/24, 
507b/25, 508a/6

herîsetü’l-hınta, 393b/21, 507b/24
herîsetü’l-ürüzz, 508a/5
herissôn, 366a/25
herme, 507b/21
hermes, 104b/21, 249a/21, 470a/10
hernüve, 327b/20, 327b/21, 507b/13
herpe apârsis, 495b/1
hers, 82b/16
herşed, 410a/2
hertâ, 429b/3
hervâ, 117a/11
heryûn, 60b/25, 61a/1
herze, 119a/9, 233a/11
hesine, 117b/15
hestinâh, 289a/12
heşfîful, 508a/19
heşfîkul, 508a/19
heşkel, 322b/17
heşmâgûn, 149b/6
heşt-dehân, 508a/20
hevâcûye, 3b/24
hevâkevâdâ, 322a/12
hevâle, 327b/24
hevâmm, 109b/9, 321a/6, 329a/5, 435b/11, 

484a/12, 511a/21
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hevîc, 20a/6, 21a/10, 24b/25, 32b/25, 51b/6, 
66b/25, 86b/23, 87b/9, 87b/11, 88a/3, 
116b/15, 210a/16, 239b/20, 244a/20, 
309a/7, 345a/2, 376a/5, 403a/3, 440a/25,

hevk, 46a/12
hevkastîdres, 413a/14
hevkâ, 46a/13
hevlân, 148a/10
heykalîkûn, 191b/5
heykîtem, 5b/8
heyşer, 511b/3
heyûn, 194b/15
heyyü fârîkîn, 510b/23
heyyü fârîkûn, 18a/10, 18a/12, 25a/24, 

98b/24, 98b/25, 151a/4, 276a/4, 510b/20, 
510b/21, 510b/23, 511b/1

heyza, 274b/24, 288a/11, 323a/10, 350a/8, 
350a/10, 408a/13, 460a/9, 477a/7

hezbî, 133a/6
hezâr, 64a/7, 295a/18, 394b/22, 486b/18, 

508a/12
hezâr-ceşân, 23a/22, 297a/4, 310b/14, 

310b/20, 389b/24, 508a/15
hezâr-feşân, 297a/3, 310b/14, 508a/16
hezâr-gez, 508a/17
hezâr-isfend, 113b/10, 508a/18
hezâr-kere, 310b/21
hezâr-pây, 464a/25
hezârân, 354a/3
hezeyân, 205a/8
hezîliyye, 507/2
hezye, 88a/18
hıdâʾt, 113a/7
hıdâd, 113a/8
hıdât, 113a/4
hıfzü’r-rûh, 311b/15
hıkke, 11a/15, 67a/9, 67b/22, 87a/12, 

101b/10, 102a/5, 130b/19, 131a/1, 157b/4, 
170b/16, 183a/13, 227b/12, 228a/15, 
240b/25, 246a/19, 248b/2, 260b/18, 
264b/21, 288a/22, 292b/20, 306a/9, 
308a/1, 331a/1, 383a/6, 383b/13, 386a/2, 
422a/5, 435a/23, 435a/25, 436a/13, 
440a/18, 464a/18, 465a/5, 471a/1, 478a/6, 
486a/9, 486a/17, 488b/12, 499b/5

hılbâ, 320b/13

hılâb, 121a/1
hılâf, 142a/13, 254b/19
hılâfâ, 142a/13
hılâfü’l-belhî, 70a/10
hılâldân-ı mısrî, 118a/13
hılmît, 130a/11, 465b/11
hılt, 19a/7, 39a/5, 53a/13, 54a/13, 59a/19, 

72b/15, 73a/13, 73a/23, 74b/22, 79b/21, 
82a/4, 83b/2, 89b/11, 93a/5, 131a/3, 
134a/18, 137b/22, 140a/12, 143b/21, 
152a/2, 153a/18, 162b/4, 163a/8, 176a/2, 
178b/23, 186b/13, 205b/13, 205b/15, 
206b/14, 211a/23, 217a/22, 217b/20, 
230a/21, 231a/23, 243a/5, 247a/11, 
249a/10, 251b/6, 253a/21, 254a/19, 
255a/23, 284b/22, 301a/20, 305a/4, 
311a/12, 311a/15, 315b/24, 320b/24, 
324a/2, 329a/14, 329b/10, 329b/12, 
331b/19, 340a/3, 340a/4, 340a/8, 340b/12, 
342b/6, 345a/3, 345a/19, 363a/12, 
365a/11, 376a/17, 376b/19, 399a/22, 
405a/1, 409a/16, 410a/10, 414b/6, 416b/2, 
418b/2, 418b/3, 418b/10, 418b/13, 422b/18, 
425a/5, 429a/20, 429b/18, 438a/24, 
449a/17, 449b/1, 451b/19, 458a/15, 
478a/17, 501b/8, 506b/8, 509a/22

hılt-ı galiz, 115a/10, 421a/6, 423a/8
hılt-ı hâm, 408a/8
hılt-ı selîm, 340a/15
hıltîs, 509b/9
hıltîs-i müntin, 35b/14
hıltîs-i tîb, 36a/4
hıltîsâ, 120a/5
hıltît, 120a/2, 161a/2, 210a/17, 244a/13, 

255b/14, 256b/7, 268b/13, 409b/11
hımâr, 123b/11, 123b/12, 27b/7
hımâr-ı beyt, 124a/4
hımâr-ı ehlî, 97b/1, 123b/11
hımâr-ı hindî, 390b/10
hımâr-ı kabbân, 124a/4, 348a/17, 507a/3
hımâr-ı vahşî, 7a/1, 37b/9
hımârü’l-beyt, 507a/3
hımârü’l-ehlî, 7a/1
hımârü’l-vahşî, 124a/6
hında-i rûmiyye, 129b/11
hınnâ, 13a/23, 23a/2, 24a/16, 33a/18, 61a/4, 

83a/8, 92b/10, 125a/5, 125a/6, 125a/8, 
125a/13, 125a/14, 125a/16, 125a/18, 
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125a/19, 157a/22, 181a/24, 203a/23, 
224a/13, 228b/23, 233a/6, 249a/13, 
289b/13, 307b/21, 309a/1, 323b/16, 
340b/3, 382a/12, 397a/15, 397a/17, 
468a/17, 485a/19, 505a/21, 515a/1

hınnâ çiçegi, 313a/23
hınnâʾ-i kureyş, 117a/2, 125a/22
hınnâʾ-i mecnun, 125a/24
hınnâʾü’l-ahmer, 357b/8, 357b/10
hınnâʾü’l-gûl, 125a/21
hınta, 48a/18, 72a/17, 125b/1, 157b/21, 

277b/22, 362b/23
hınta-ı ʿarabiyye, 362b/19
hınta-ı mısrî, 82b/18, 82b/19
hınta-ı rûmî, 146b/4
hınta-ı rûmiyye, 125a/22, 129b/10,
hıntâ rûmîyâ, 146b/4
hınzır, 44a/20, 62b/9, 135a/14, 147b/7, 

147b/9, 147b/10, 147b/14, 178a/15, 
183b/23, 183b/24, 208b/3, 234b/16, 
234b/22, 268b/7, 320a/2, 350a/5, 397a/5, 
409b/6, 411b/8, 411b/9, 427a/16, 454a/21, 
469b/10, 475b/14, 492b/20,

hınzîrâ, 147b/8
hınzîrü’l-bahr, 158b/24, 159a/1
hırb kesen, 70a/24, 70a/25
hırbâ, 21a/13, 21a/14, 115b/24, 116a/7, 

128b/24, 129a/6, 161a/24, 263b/3
hırbe, 505a/13
hıref, 179b/3
hırfaʿ, 136a/19
hırfuʿ, 357b/20
hırızma, 66a/17, 66b/11, 120b/13, 475b/6
hırne, 507a/2
hırrîʿ, 133a/3
hırrîf, 275b/23, 328a/7, 401a/24, 404b/6, 

471a/13
hırs, 153a/22
hırs-giyâh, 163a/19, 163a/20
hırûf, 114b/12
hırûf semâlîm, 102a/17
hırvaʿ, 100b/8, 132a/24, 132a/25, 197b/19, 

272b/6, 378a/12, 409b/12, 514a/15
hırvaʿ-i sînî, 162a/12
hısâ, 186b/23
hısrım, 33a/11, 118b/8, 310a/20

hısrımiyye, 118b/21, 145a/3, 425a/20
hışf, 412a/18
hıtâ, 85a/15, 125b/4
hıtây, 432b/13
hıtâyî, 46b/11, 85a/11, 348b/7
hıtır, 141a/6, 493b/11, 505a/14
hıtmân, 203a/7
hıyâr, 9b/18, 43a/9, 55a/19, 55a/23, 55b/1, 

55b/2, 55b/4, 59b/12, 87a/12, 90a/7, 
102a/13, 121a/23, 148b/12, 148b/13, 
148b/17, 148b/18, 148b/24, 149a/1, 
149a/5, 171a/4, 180a/20, 181a/19, 211a/17, 
236b/9, 242b/8, 257b/20, 265a/1, 265a/4, 
299a/17, 316b/10, 321a/10, 325b/3, 
334a/17, 337b/10, 337b/11, 337b/17, 
337b/25, 338a/4, 338a/5, 338a/8, 338a/11, 
338a/12, 338a/13, 338a/14, 338a/15, 
338a/16, 353b/10, 376b/5, 377b/2, 
417b/11, 437a/13, 439b/13, 439b/14, 
439b/15, 466a/7, 466a/8, 466a/9, 467b/3, 
474b/12,

hıyâr çaglası, 421b/12, 421b/13
hıyâr-ı bâd-reng, 148b/14
hıyâr-ı bâleng, 148b/13
hıyâr-ı bârîk, 337b/12
hıyâr-ı derâhim, 337b/12
hıyâr-ı kebîr, 59b/10
hıyâr-ı kedû, 59b/2
hıyâr-ı nişâbûrî, 337b/19
hıyâr-zeh, 75a/18, 100a/7, 188b/23, 253b/19, 

267b/21, 482b/13,
hıyâr-zeh-i sefîd, 338a/18
hıyârâ, 148b/14
hıyârâşenber, 149a/6
hıyârçenber, 133b/13, 149a/6
hıyârek, 85b/22, 179b/21, 453a/6,
hıyâreyn, 85b/18
hıyârşenbe, 57a/14, 62a/12, 133a/17, 133b/12, 

149a/5, 149a/6, 149a/8, 149a/20, 149a/22, 
277a/4, 339a/25, 340a/19, 346a/3, 
394a/22, 410a/14, 411a/3, 427a/9, 467a/4, 
494a/2, 510b/1,

hıyârşenber, 133b/13, 339a/25, 354a/2
hıyârü’l-meʾkûl, 90a/7
hızâb, 251a/21, 290a/6, 340b/4, 480a/16
Hızır İlyâs akçesi, 14b/19
hicâbü’d-dimâgî, 121a/16
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Hicâz, 23b/10, 59b/4, 74b/2, 81b/2, 100a/16, 
100a/18, 113a/22, 113a/23, 211a/5, 
220b/8, 220b/9, 255b/24, 463b/21, 492a/1

Hicâz Denizi, 107b/13, 245a/1, 252b/15
hiddet-i kaviyye, 428a/4
hîdâ, 245b/7, 255a/11
Hidâyetu’llâh Isfahânî, 28b/23
Hîdeş, 498a/2
hîferâ del înfernô, 132b/1
hîferis, 403b/19
hiffet, 433b/12
hîfûsûr, 219b/9
higel, 264b/6, 366b/2
hîgôs, 227b/18, 78b/9
hikmetu’l-lâh balıgı, 298a/7
hîl, 6a/23, 333b/22, 334a/6
hîldûnyâ megâla, 427b/14
hîldûnyâ mikro,428a/16
hîl-i bevvâ, 148b/6, 150a/14, 190a/19, 

333b/25, 334a/4, 379a/25, 379b/1, 511b/2
hilâl, 1b/7, 13a/12, 32a/3, 142a/4, 201b/18
hilâldân, 1b/4, 1b/5, 1b/8
hilâl-i meʾmûnî, 10b/17, 142a/3, 201b/13
hilâliye, 2b/21, 40a/14, 114b/8, 142a/4, 

186b/16, 286a/6
hilâliye-i bôstânî, 2b/23
hîlâtî, 259b/11
hîle, 15b/3
hilhil, 120b/14
hiliblâb, 120b/10
hille, 149b/17
hilya fîlô, 117a/1
himmât, 123a/24
hîmôlânis, 368b/17
hîmûhîn, 180b/3
hîna, 59b/18
Hind, 12a/18, 32b/5, 33a/12, 41a/8, 48a/20, 

48a/21, 57a/2, 60b/13, 62a/11, 66a/13, 
66b/16, 72a/2, 72a/7, 72a/8, 75b/13, 
76b/3, 85a/9, 86a/20, 86a/21, 108a/14, 
109a/12, 109b/20, 128b/17, 147b/20, 
152b/7, 170a/9, 193a/7, 199b/25, 201a/10, 
220b/1, 222b/18, 230a/17, 247a/10, 
266a/23, 283b/25, 294a/14, 297b/24, 
299b/3, 299b/5, 299b/13, 300b/5, 302b/17, 
326b/16, 330a/23, 336a/25, 342a/13, 

348a/1, 350b/13, 354a/13, 354a/16, 
355a/17, 361a/18, 368b/5, 373a/21, 
373b/3, 374a/13, 380a/2, 383a/3, 400a/21, 
427b/18, 432a/25, 438a/9, 442b/18, 
444b/17, 462a/13, 474b/1, 484a/4, 503b/8, 
509b/8

hind arpası, 237a/20
hind ayvası, 241a/22, 241a/24
hind bugdayı, 362b/18
Hind Denizi, 172a/13, 289a/5
Hind Deryâsı, 252a/16, 297b/15
hind çam agacı, 233a/14, 233a/18
hind encîri, 79a/24, 162a/15, 228a/1, 228a/2
hind kamışı, 43b/18, 355a/15
hind kedisi, 223a/11
hind kınâsı, 267b/9
hind nârı, 474a/22
hind öküzi, 106b/9
hind sanavberi, 89b/22,233a/15
hind taşı, 110a/22
hind tavugı, 48a/18, 154a/14
hind tütüni, 213b/11
hind zeytûnı, 95b/1, 163b/8, 266a/17, 

266a/22, 503b/19
hindî belâdur, 63a/19
hindî ceviz, 94a/13, 369b/22, 472a/13
hindî funduk, 178a/16
hindî helîle, 40b/21
hindî mürekkeb, 444b/18, 444b/20
hindî nâr, 462a/8
hindî suʿd, 207a/15
hindî şarâb, 269a/3
hindî tebeşir, 267b/3
hindî terkîb, 211b/15
hindî tobrak, 365b/25
hindî toprak, 366a/7
hindî tut, 266a/21
hindî tuz, 57a/12, 124b/7, 134a/20, 241b/12, 

346a/2, 427a/3, 427a/6, 465a/4, 465a/6, 
465a/14

hindî ʿûd, 300a/25, 300b/5, 515b/13
hindî yag, 373a/15
hindî yaprak, 76a/24
hindibâ, 24b/11, 36a/12, 54b/3, 58b/1, 61b/4, 

86b/14, 86b/23, 90b/7, 120b/18, 126a/6, 
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126a/8, 126a/13, 146a/14, 146a/18, 
146a/19, 156a/23, 179b/5, 230b/23, 
270a/18, 274b/15, 295a/10, 303b/20, 
303b/22, 325a/11, 349b/20, 353b/4, 
353b/5, 364b/11, 375a/14, 375a/18, 
394b/3, 423a/9, 439b/11, 448b/11, 
451b/14, 451b/15, 451b/16, 471b/8, 
482b/10, 489b/15, 499b/10, 508a/12, 
508a/25, 509b/10, 509b/16, 509b/18, 
509b/19, 509b/24, 510a/1, 510a/4, 
510a/15, 510a/16, 510a/20, 510a/24, 
510b/1, 510b/3, 510b/8, 510b/10, 510b/13, 
510b/14, 515b/9, 515b/10

hindibâ-yı berrî, 61a/25, 270a/18, 508a/9, 
509b/15, 510b/15, 510b/20

hindibâ-yı bôstânî, 137a/20, 509b/14
hindibâ-yı deştî-yi telh, 146a/15
hindibâ-yı şâmî, 36a/11
Hindistân, 71a/23, 145a/25, 210a/18
hindistân cevizi, 165b/14, 168a/24, 176a/13, 

330b/4
hindistân yâsemeni, 342a/14
hindû, 199a/19
hindû abanôs, 5b/13
Hindûstân, 63a/2, 94b/22, 108a/16, 230a/19, 

312b/17, 314b/11,
hindûstân cevizi, 472a/18
Hindûstân deryâsı, 108a/14
hindûstân hıyârı, 63a/3
hinduvâ, 62b/25
hinduvâne, 59b/2, 59b/3
hînâ rîn, 39a/14
hînâdînô, 390a/9
hinôz, 176a/16
hirab, 116a/10
hirbâ, 509b/11
hirdûn, 200b/2
hîr-i bevvâ, 6a/23, 150a/13, 334a/4,
hîr-i hîrûyâ, 150a/15
hirâmî, 149b/12, 149b/13
hîre, 22a/25, 46a/17, 135a/3, 137a/8, 

142b/15, 143a/25, 155a/8, 190b/22, 
193a/10, 460a/2, 464b/17

hîres, 97a/16
hirî, 261a/6
hirîʿ, 285a/9

hîrî, 6b/8, 64b/20, 64b/9, 117b/3, 149b/4, 
149b/9, 149b/18, 150a/7, 151a/21, 212a/2, 
284b/13, 306b/16, 309b/25, 325a/14, 
347a/8, 360b/17, 360b/18, 392b/24, 
450a/12, 454b/5, 467a/21, 470b/23, 
492b/19, 504b/20,

hîrî-yi berrî, 414a/21
hîrî-yi hıtâyî, 149b/10, 150a/8
hîrî-yi şîrâzî, 149b/16
hîrî-yi zerd, 149b/5
hîrmaʿ, 149b/7
hîrnî, 231b/23
hirôndinâryâ, 427b/15
hîrôndû, 129b/2, 141a/9
hirr, 507b/11
hirsû fukûlâ, 76b/2
hirşiffe, 16a/13
hîrû, 213b/4
hîrûc, 134b/14, 150a/12
hîrûl, 148b/15
hîrûn, 511b/5
hîrûyâ yûbvârak, 149b/6
hîrûye, 140a/18
hîrvârîz nebât, 4a/5
hîrzemâ, 485b/3
hisân, 118b/20
hîsû, 172b/15
hisûliyûs, 50a/8
hîşefûc, 357b/25
hişkîkul, 239b/10
hişmâyûnes, 52a/1
hîşrek, 142a/5
hîtarûn, 245a/10
hîtân, 141b/4
hîtî, 125b/2
hîvâmen, 253b/2
hîvâris, 87b/1
hiyâl, 449a/23
hiyûppôtâmû, 319b/13
hiyûrîs, 360b/8
hîzamân, 511b/1
hîzâ, 127a/13
hizâb, 33a/18, 94a/5, 121a/4, 125a/6, 354b/1, 

504b/24, 505a/22
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hîzâr, 511b/7
hizâram, 329a/17
hîze, 433b/15
hîzrô piperî, 325b/10
hîzrûs ârjirôs, 198b/10
hod-gül, 498b/12
hokka, 104a/18
hôlî, 449a/23
hôlî bîdûn, 449b/25
hôlî de elâfî, 450b/16
hôlî de ıskâzavhîrô, 451a/3
hôlî de lîkôs, 450a/15
hôlî de pırôvâtû, 450b/21
hôlî de rilîrkûs, 451a/11
hôlî de terâgû, 450b/6
hôlî erkûdî, 450a/23
hôlî liyônda, 449b/16
hôlî vôdî, 450a/9
hôluder, 129b/21, 145b/6
hômes, 142b/25
homôs vâsal nedâ, 143a/21
hôngôs, 393b/13
hôngôş, 322b/16, 397a/21
hônî, 80b/17
Horâsân, 52b/13, 73b/23, 73b/4, 184a/20, 

211a/2, 240b/14, 240b/18, 247b/2, 
283b/25, 332b/8, 353b/12, 393b/15, 
396b/5, 427b/22, 428b/3, 432b/10, 
462a/14, 474b/3

horâsân mantarı, 393b/11
Horâsânî, 27a/15, 35b/16, 98b/10, 100a/9, 

118a/23, 136a/4, 175b/4, 213a/19, 215b/25, 
247a/21, 363a/7, 397b/21, 427b/24, 
492a/4, 496a/24

horâsânî mevîz, 210b/25
horâsânî yavşanı, 496a/24
horôs, 50b/11, 57a/8, 106a/18, 135b/24, 

136a/3, 139a/5, 139a/7, 139a/8, 153b/21, 
159a/24, 161b/19, 170b/19, 170b/23, 
171a/1, 234a/21, 289b/8, 316b/22, 
335b/12, 335b/2, 335b/3, 377b/14, 386a/1, 
422b/7, 428b/17

horôs ayagı, 178b/21
horôs gözi, 302b/14
horôs hâyası, 140a/3
horôs ibigi, 57b/10

horôs otı, 422b/5, 423a/11
hôrtâr kâmîla, 180b/3
hôrzâvum, 236b/15
hoş-berd, 451b/17
hoş-bû, 11a/1
hoş-âb, 59b/14, 59b/15, 138b/7, 138b/8, 

138b/9, 138b/10, 227b/11, 477a/22
hoş-hôr alma, 74b/18, 145a/1
hoş-nazar, 442a/13
hoşaf, 138b/7
högüyek, 140a/14, 265a/6
hubbâzî, 50b/15, 130a/7, 130a/14, 130b/7, 

134b/14, 140b/2, 146a/1, 150a/13, 181b/3, 
410b/12,

hubbâziyyü’l-gûl, 130b/6
hubâhib, 97b/25
hubârâ, 97b/14
hûbâtîs, 100a/10
hubs, 16a/6, 131a/18
hubs-i rasâs, 110a/22
hubsü’l-fızza, 131b/20, 131b/22
hubsü’l-hadîd, 104b/5, 112b/11, 112b/12, 

127a/4, 131a/20, 131b/7, 131b/8, 131b/10, 
131b/14, 131b/18, 131b/19, 132a/2, 
159b/16, 340b/2, 408a/16, 408a/17, 
408a/23

hubsü’n-nuhâs, 131b/24, 132a/1
hubsü’r-rasâ, 3a/25, 16a/5, 132a/3
hûbtâzyûz, 304a/7
hubûb, 97b/13, 98a/2, 211a/12,
hubûbât, 32a/6, 40a/20, 40a/23, 40a/24, 

40b/2, 47a/17, 47a/22, 72b/19, 119a/25, 
165b/13, 228b/14

hubz, 50b/15, 130b/12, 130b/15, 131a/17
hubz-ı havvârâ,130b/17
hubz-ı huşkâr, 138b/20
hubz-ı huşkârî, 130b/17
hubz-ı rûmî, 130b/22
hubz-ı simîd, 130b/19
hubzü’l-fatîr, 130b/21
hubzü’l-gurâb, 131a/14, 70a/2
hubzü’l-kurûd, 131a/16, 281b/16
hubzü’l-meryem, 32a/2,150b/1,
hubzü’l-meşâyih, 131a/17, 47b/13
hudâriyet, 291b/25
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hûdâstûn, 485b/6
hûder, 9a/2
hûdeyr, 190a/2
hûdhûd, 118b/24
hûdyâkînû, 393b/12
huçû, 364a/7
hûfakisîdâs, 47b/11, 511a/17
hûfârîkûn, 151a/4, 182a/6, 511b/1
hûferân, 127a/4
hûfestîdâs, 9b/5, 288a/8, 413a/13, 511a/18
huffâş 69a/23, 141b/4, 506a/13
hûfîlûs, 3b/25, 137a/22, 511a/20
hufûf, 51a/19
hûh, 75a/11, 148a/12, 155a/18
hûha, 424a/6
hûhatü’l-mâʾ, 424a/6
hûh-ı akraʿ, 148b/4
hûh-ı fulleyk-i esinne, 148b/5
hûhîre, 511a/17
hûhlânyûz, 119b/24
hûhsene, 297a/9
hûhû de ferrô, 131a/24
hûhûde, 4a/6
hûk, 147b/8
hûk-ı mâhî, 158b/24
hukne, 2a/20, 13a/2, 20a/1, 49a/10, 50b/20, 

53b/10, 61a/20, 67a/20, 70b/17, 73a/20, 
78b/19, 79b/15, 80a/11, 80a/13, 93a/4, 
119a/11, 119a/23, 124b/9, 124b/10, 
124b/11, 128b/2, 130a/21, 146b/11, 
153a/10, 160a/2, 160b/23, 161a/1, 
166b/22, 166b/24, 166b/25, 167a/6, 
167a/17, 173a/14, 182b/18, 185a/6, 
186a/13, 186a/19, 187a/6, 197a/8, 198a/10, 
201b/24, 202a/15, 202b/4, 205a/23, 
206a/6, 207b/22, 211a/22, 212b/16, 
215a/1, 216a/4, 217b/23, 234b/17, 242a/1, 
243b/12, 243b/14, 248b/9, 248b/20, 
274a/8, 274b/11, 275a/6, 281b/22, 282a/6, 
283a/14, 305a/12, 30a/10, 338b/8, 339a/7, 
339a/8, 343b/19, 349a/15, 349a/18, 
353a/10, 353a/14, 359b/4, 364b/3, 
364b/24, 365a/13, 365a/22, 365b/20, 
369a/12, 370a/7, 387a/10, 406a/4, 
407b/7, 409a/4, 413b/14, 435b/5, 437b/13, 
439b/17, 447a/8, 449a/15, 449a/9, 
461b/11, 465b/25, 470a/19, 474a/8, 
477a/10, 484b/13, 487b/2, 499a/11

hukne-i kaviyye, 84b/25, 401b/17
hulb bârûrî, 83a/6
hulb-i miskiyâ, 34b/18
hulbâ, 407a/8
hulbân,143b/16, 143b/24
hulbe, 44a/11, 53b/7, 58a/6, 119a/25, 

319a/18,
huld, 143b/7, 311b/24
hûlân, 2a/14, 118b/24, 119a/17, 125a/23, 

148a/10, 259b/24, 332a/18, 332a/22, 
332a/25, 369a/11

hûlân-ı hindî, 2a/14, 148a/11
hûlân-ı mekkî, 118b/22, 127a/7, 148a/11, 

383a/11
hulekâ, 119a/24
hûlelû, 176a/19
hûlencân, 5b/3, 88a/8, 97b/24, 130a/1, 

137a/21, 147b/17, 147b/18, 148a/5, 148a/8, 
152b/6, 347a/22, 362a/19, 374b/12, 
377b/1, 390a/23, 457b/23

hûles lisâmyûn, 286a/7
huleyfe, 116b/7, 120b/10
hûlis îrâmenûn, 287b/8
hûlis kûtnûs, 287a/12, 287a/24
hûlis lâzyûn, 288a/8
hûlis sâmûs, 286b/13
hûlis sefûsiyâ, 287b/16
hûlis târyûn, 288a/19
hûlis ûfînûs, 286a/17
hûlis ûlmâyûn, 286b/23
hûlisî, 285b/25
hulk sûs, 141b/6
hulkûm, 125a/24
huller, 89b/2, 89b/3, 132a/23, 143b/15,
hulubbâ, 143b/16
hûlûglûges degile, 61a/12
hulûkûrus ûlfûrzûn, 224a/20
hûlûs ûpsetîn, 286b/1
hulvânî, 8a/17
hulviyât, 368a/5
hum, 144b/13
hûma ermînâ, 104a/3
humar, 75b/12, 121b/23, 127a/1, 127a/2
humâhan, 146a/9
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humâhân, 106a/12, 106a/13, 146a/5
humâl, 121b/22
humâr, 7a/11, 13b/17, 19b/4, 38b/6, 49b/22, 

89a/20, 111a/13, 116b/18, 120b/21, 
122a/18, 122a/19, 144b/12, 145a/15, 
181b/23, 183b/8, 191a/4, 207b/17, 287a/16, 
363b/1, 363b/8, 365b/21, 368a/10, 
384b/22, 387a/18, 388a/20, 424b/25, 
425a/21, 439a/6, 477b/25, 478b/8, 
482a/12, 497a/8, 499b/6, 499b/10

humâr taşı, 111a/12
humârî, 414a/19
hûmâyâ, 285a/7
humeyrâ, 4a/1
humhum, 124a/17, 145b/25
hummasî, 122b/18
hummâ, 7a/14, 15b/11, 39a/19, 87a/11, 

89a/21, 95a/22, 102a/6, 144b/20, 152a/23, 
158b/17, 212a/15, 224b/12, 228b/7, 
236b/7, 263a/17, 267b/16, 267b/19, 
269b/12, 278a/9, 340a/13, 347b/12, 
350a/2, 393b/2, 393b/3, 394b/2, 410b/21, 
418a/18, 420a/12, 434a/12, 436b/23, 
467a/1, 478b/25, 487a/15, 488a/11, 
489a/2, 499b/4, 502b/22

hummâ-yı ʿatîke, 396b/8
hummâ-yı ʿatîkî, 304b/4
hummâ-yı balgamiyye, 288a/22, 436b/23
hummâ-yı bâride, 367a/24
hummâ-yı devvâre, 285b/14
hummâ-yı dıkk, 81a/5
hummâ-yı gıbb, 6a/9, 415b/18, 494b/13
hummâ-yı hârre, 374b/10
hummâ-yı muhrika, 21a/9, 59b/6, 80b/23, 

148a/23, 349b/17, 374b/10, 438b/10
hummâ-yı mutbıka, 495a/2
hummâ-yı nâfız, 304b/25, 351a/2, 359b/25, 

434b/17
hummâ-yı nâfıza, 329b/4, 333b/1
hummâ-yı rubʿ, 6a/9, 21b/24, 66a/9, 76a/3, 

86a/15, 87a/11, 91b/25, 95a/19, 103a/6, 
115b/9, 120a/11, 124a/3, 158b/17, 270a/25, 
273b/7, 281a/7, 288a/21, 300a/9, 303a/14, 
339b/15, 348b/22, 363a/3, 363a/4, 
411b/25, 412b/3, 412b/24, 458a/14, 
459b/7, 459a/15, 488a/10

hummâlu, 273b/12, 357a/20, 366b/18
hummâr, 121b/22

hummâs, 72a/12, 216b/6
hummâs tûruncı, 72a/12
hummâs-ı berrî, 120b/13, 38a/25
hummâyü’d-dıkk, 349b/17
hummâz, 53a/15, 53a/7, 67b/11, 101a/6, 

121b/25, 122a/1, 122b/16, 123a/23, 
213a/7, 213a/10, 272b/14, 285b/23, 
334b/3, 334b/7, 334b/9, 417a/17, 508b/1

hummâz-ı berrî, 122b/14, 213a/10
hummâz-ı bôstânî, 416a/13
hummâz-ı cebeli, 272b/14
hummâz-ı şaʿîrî, 17b/9
hummâziyye, 124a/16
hummâzü’l-arz, 122b/16
hummâzü’l-bakar, 122b/14
hummâzü’l-emîr, 122b/17
hummâzü’l-erneb, 122b/13
hummâzü’l-icâmî, 122b/16
hummâzü’l-mâʾ, 122b/7
hummâzü’l-ütrüc, 121b/23
hummâzü’n-nehr, 122b/15
hummâzü’s-sagîr, 348a/19
hummâzü’s-serâkî, 122b/15
hummiyyât-ı balgamiyye, 459a/15
hummus, 122b/18, 182b/10
humre, 67b/20, 106b/12, 117b/24, 122b/4, 

127b/14, 137a/2, 143a/11, 166b/19, 
167b/2, 183b/11, 191b/15, 205b/9, 244a/2, 
251a/15, 253a/2, 261a/1, 285a/19, 285b/8, 
290a/17, 296a/15, 302a/17, 302a/21, 
321a/18, 325b/20, 360b/16, 368a/17, 
384b/15, 391b/2, 391b/4, 453b/6, 461b/6, 
481a/20, 502a/4, 503a/5, 503b/16,

humret, 12b/3, 102a/6, 112a/20, 134a/12, 
175b/22, 197b/17, 220a/10, 240a/13, 
260b/20, 293b/15, 314b/22, 335a/14, 
396b/5, 420a/21, 482a/20

humretlü, 325a/10
hûmûnsîmûn, 448a/16
humûzet, 151a/13, 408a/11
hûmü’l-mecûs, 445a/15, 511a/23
hûn, 160a/9
hunderilyâ, 146a/15
hundurîlâ, 146a/16
hûn-ı bere, 161b/10
hûn-ı büz, 161b/7
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hûn-ı büz-i kûhî, 160a/21
hûn-ı büz-i ner, 161a/25
hûn-ı deke, 161b/1
hûn-ı âdem, 160b/3
hûn-ı gâv-ı mâde, 160b/19
hûn-ı gâv-ı ner, 160b/21
hûn-ı har, 161b/22
hûn-ı harfân, 161b/23
hûn-ı hargûş, 160a/17
hûn-ı hırs, 161a/19
hûn-ı horôs, 161b/20
hûn-ı hûk, 161b/15
hûn-ı kebûter, 160b/12
hûn-ı kenî, 160b/7
hûn-ı merdüm, 160b/4
hûn-ı mûş, 161b/12
hûn-ı râsû, 160a/24
hûn-ı seg-dîvâne, 162a/5
hûn-ı seng-puşt-ı beyâbânî, 160b/2
hûn-ı siyâveş, 504a/24
hûn-ı siyâvşân, 148b/7, 159b/18, 258b/12
hûn-ı şeb-pere, 161a/16
hûn-ı verel-i ner, 161a/23
hûn-ı verel-i reng-âmîz, 161a/13
hûn-ı vezag, 161a/7
Huneyn, 21b/5, 55a/1, 78a/1, 100a/24, 

115b/23, 118b/13, 154b/15, 202a/7, 
226b/13, 228a/10, 243b/24, 247a/22, 
248a/25, 251b/9, 257a/14, 258a/5, 258a/12, 
263b/6, 271b/8, 286b/25, 301a/14, 310b/4, 
310b/25, 311b/9, 321a/19, 321b/5, 331b/19, 
341a/24, 359a/24, 359b/4, 359b/11, 
361a/8, 363a/10, 363a/24, 373b/19, 
381a/20, 385b/2, 396a/14, 409a/15, 
422b/22, 426a/9, 429a/13, 440a/1, 
465b/15, 466a/1, 480b/3, 492b/13, 493a/1, 
501b/17, 502b/14, 505a/24, 507b/21, 
512b/4, 512b/10

hunfesâ, 147a/18, 147a/23, 147a/25, 158a/3, 
164b/1

hunnâb, 297a/6
hunnâk16b/8, 19a/1, 22b/1, 27b/8, 45a/4, 

52a/11, 52b/1, 64b/16, 75b/4, 77a/24, 
79a/10, 84b/24, 86a/22, 91b/17, 119a/12, 
119a/23, 125a/12, 126a/7, 135a/9, 135b/17, 
141a/20, 141a/21, 144b/22, 149a/16, 
166a/9, 166b/11, 170b/14, 180a/2, 

186b/14, 187a/8, 187b/24, 195a/24, 
202b/5, 203b/23, 211a/25, 214b/13, 
237b/3, 244a/7, 279a/15, 279a/22, 288a/4, 
297a/21, 311a/18, 316b/17, 316b/24, 
338b/15, 352a/3, 352a/21, 356b/2, 
359b/19, 365b/14, 401b/17, 408b/5, 
415a/21, 434b/11, 448b/6, 460b/13, 
473b/10, 480a/2, 513b/14

hunsâ, 22b/13, 24b/8, 49b/19, 146b/15,
hunt nûdye, 285b/1
hûr, 502b/17
hûra, 49a/9
hurbus, 116b/3
hurd, 33a/22
hurde tarı, 82b/15
hurde-i sifâl, 136a/24
hurdîne, 9a/2
hûr-isfendâr, 127a/6
hûr-perest, 130a/8, 465b/8
hûrân, 127a/4
hûre, 51b/8, 65b/8, 69a/14, 79b/24, 174a/2, 

208b/21, 225b/5, 233a/1, 283a/11, 
285b/18, 367a/21, 453b/3, 476a/8, 513b/4, 
513b/7

hure-i bîd encîr, 393a/17
hurf, 52b/15, 54b/11, 72a/14, 80b/9, 80b/10, 

102a/15, 114b/9, 114b/13, 114b/21, 
116a/25, 346b/18, 463b/20

hurf-ı bâbilî, 52b/15, 52b/16, 80a/5
hurf-ı berrî, 114b/18, 246b/1
hurf-ı ebyaz, 423b/17
hurf-ı maşrıkî, 116a/25
hurf-ı sefîd, 20a/13, 114b/16
hurf-i bâbilî, 116a/24
hurfe, 61a/13, 114b/13, 136a/16, 150a/23
hûrfihânâ cûre, 134b/16
hûrfihânâ ekâmâ, 135a/18
hurfü’l-mâʾ, 116a/12, 227a/14
hurfü’s-sütûh, 116a/22
Hûrî, 4b/13, 384a/4, 391b/22, 468a/6
hûriyûn, 113b/5
hurkûs, 116b/2
hurm, 353a/20
hurmâ, 47b/6, 56b/20, 63b/20, 75a/20, 

75a/22, 75a/23, 75a/25, 75b/2, 75b/3, 
75b/5, 75b/9, 79a/17, 86b/3, 88b/13, 
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90b/23, 90b/25, 91a/1, 91a/6, 95a/21, 
96a/24, 96b/22, 99b/1, 116a/10, 140b/23, 
143b/4, 145a/2, 148a/9, 150b/18, 153a/12, 
153a/14, 157b/16, 162b/22, 167a/22, 
169a/12, 180a/11, 180a/14, 184a/20, 
197a/25, 197b/7, 207b/25, 208a/3, 
211b/20, 214a/20, 226b/7, 227a/22, 
253a/11, 258b/21, 271b/24, 271b/25, 
272a/2, 272a/3, 272a/6, 272a/8, 272a/15, 
281a/19, 309b/12, 330b/3, 351b/3, 351b/4, 
357a/24, 363a/21, 364a/6, 369b/4, 
373a/25, 373b/2, 373b/3, 382b/20, 
383a/17, 384a/9, 393b/19, 395a/23, 
395b/1, 395b/2, 411a/5, 425b/14, 425b/15, 
425b/17, 440b/1, 463b/8, 463b/11, 467b/6, 
467b/7, 467b/21, 473b/9, 477a/24, 477b/1, 
477b/4, 477b/6, 477b/7, 477b/12, 477b/13, 
477b/14, 480b/12, 480b/14, 480b/21, 
480b/23, 480b/25, 480b/9, 492b/5, 
492b/6, 492b/11, 492b/13, 49b/5, 506a/22, 
506a/23

hurmâ zeytûnı, 197a/24
hurmâ-yı berrî, 75b/10
hurmâ-yı dıraht, 75a/23
hurmâ-yı hindî, 75b/11
hurmâ-yı hîrûn, 351b/3
hurmâ-yı nev, 75a/23
hurmâ-yı ratb, 180a/15
hurmâ-yı ter, 180a/11
hurr, 181a/6
hurref, 27a/12
hurrü’l-arz, 132b/16
hursü’n-nîl, 239b/11
hûrtârîyâ livondârî, 128a/9
hurtumân, 136a/18, 346b/21, 507b/8
hurû, 130a/9, 134b/13, 150a/12, 209a/9
hûrû-yı seng, 116b/17
hurunbatâş, 136a/22
hurunbâs, 136a/17, 136a/22
hurûʾü’d-dîk, 135b/24
hurûʾü’l-fâre, 136a/5
hurûʾü’l-mâʾ, 268a/24
hurûʾü’z-zıfdaʿ, 136a/10
hurûʾü’z-zıfâdaʿ, 268a/23
hurvek terken, 147a/20
hurz, 114b/7, 123a/23
hûs, 148a/9, 22b/22, 22b/23

hûsâtîn, 195b/7
hûsây, 127a/3
husre-dâr, 147b/19
husrev-dârû, 130a/1, 137a/20, 147b/18, 

147b/21
husrevânî, 19a/22
huss, 118b/19
husûr-ı dest ü pâ, 338b/21
husye, 37a/13, 139a/5, 139a/6, 139a/7, 

140a/12, 209b/24, 377b/14, 381b/13, 
386a/1, 423a/12, 488a/15, 488a/16

husy-ı iblis, 140a/16
husye-i iblis, 31b/14
husyeteyn, 196a/11
husyetü’l-kelb, 336a/21, 336a/24, 395a/22, 

395a/23
husyetü’s-saʿleb, 88b/24, 139a/15, 174a/11, 

181a/17, 204a/21, 210a/15, 224a/14, 
309a/22, 461a/23

husyeü’l-insân, 488a/16
husyü’d-dîk, 140a/2
husyü’l-bahr, 140a/15
husyü’l-ʿicl, 140a/9
husyü’l-iyyel, 140a/12
husyü’l-kelb, 139b/2, 139b/6, 140a/2
husyü’l-kelbü’l-kebîr, 139b/22
husyü’s-saʿleb, 139a/10
husyü’t-tüyûs, 140a/11
huşâr, 362a/22
huşensâr, 138b/19
huşk-encebîn, 138b/11
huşk-nânek, 138b/15
huşk-rîş, 184b/24
huşkâr, 130b/24, 130b/25, 131a/11, 138b/19
huşker-siyâb, 215b/9
hûşkeryât, 166b/13
huşnîsâr, 138b/18, 138b/19
huşunet, 11b/7, 23b/21, 44a/17, 50b/19, 

63b/25, 65a/7, 65b/1, 71a/1, 78a/21, 
91a/3, 96a/17, 96a/20, 107a/1, 130a/24, 
131b/2, 234a/17, 234a/22, 241b/20, 
246a/17, 256a/13, 322a/4, 325a/22, 
392b/2, 418a/24, 447a/10, 478b/20, 
481a/7, 484b/4, 496b/17, 506a/5

huşûnet-i ecfân, 480a/11
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huşûnet-i sadr, 18b/11, 77a/1, 96a/10, 342a/1, 
375a/5, 382b/6, 416b/1, 465b/2, 465b/24, 
478b/19, 481a/13

huşûnet-i sîne, 130a/25

hût, 126a/17

hût-ı mûsâ ve yûşaʿ, 126a/18

hutref, 132a/4

huttâf, 223b/17, 223b/18

huttâf-ı ehlî, 223b/17

hutû, 132a/5

hûtü’n-nesr, 238b/9

hûvef, 70b/11

huyûmeyûn, 43b/24

hûz, 148b/9, 148b/10, 255b/15, 281a/18

hûz-ı rûmî, 255b/15

huzâmâ, 136b/7, 414a/22

hûzî, 376a/17, 377a/8, 446a/23, 451a/14, 
455b/15, 498a/4

huzîz-ı mekkî, 383a/10

hûzûn, 454a/10

huzzaz, 30a/17, 68b/4, 118b/21, 127a/8, 
148a/10, 148a/12, 251a/17, 251a/18, 
259b/24, 286a/13, 332a/18, 332a/22, 
332a/25, 364b/7, 369a/10, 369a/11, 
482b/9

huzzaz-ı mekkî, 119a/6, 198a/7

hüccâc taşı, 108b/6

hüdhüd, 184b/8, 289b/3, 507a/9, 507a/11, 
507a/14, 507a/15, 507a/24, 507a/25, 
507b/1

hüdhüd başı, 444a/2

hüdhüd gözi, 10a/16

hülâm, 509a/12

hülel-i müşkek, 119a/6

hülük, 509a/11

hümâ, 4b/10, 509b/9

hürd, 280b/2, 508a/7

hürmüz, 178a/5

Hüseyn, 29b/13

hüsn, 496a/14

hüsn-i yûsuf, 2b/1, 2b/3, 117b/2

hüzn, 95b/12

I

ıccâs, 8a/12, 227b/4
ıccâs-ı asfer, 227b/2
ıccâs-ı ebyaz, 227b/2
ıglanus, 232b/13
ıglıkô kalâmû, 355a/3
ıhrîz, 8b/13
ıklâmûr, 26b/5, 443a/13
ʿıkr, 505b/6
ıkrîtaş mâtaş, 294b/15
ılgun, 47b/7, 69b/6, 81a/8, 87b/21, 100b/10, 

101b/4, 142a/9, 220a/16, 226b/21, 
269b/14, 269b/17, 269b/20, 269b/21, 
270a/4, 270a/13, 271a/23, 279b/22, 
290b/1, 350a/6, 392a/18, 392a/19, 
392a/25, 485a/23, 503a/8

ılıca, 435b/20, 446a/14
ılıca suyı, 435b/19
ınçkıruk, 9b/15, 45a/4, 47a/12, 50b/8, 51b/15, 

53b/21, 54a/14, 92b/24, 95a/23, 149b/25, 
152a/14, 156a/19, 189a/9, 202b/18, 
202b/20, 208a/23, 231b/1, 265b/8, 282a/2, 
296b/13, 318b/19, 330a/1, 342b/17, 
349a/18, 349a/19, 349a/20, 349a/22, 
349a/23, 361a/19, 394b/7, 400a/4, 408b/4, 
459b/5, 469a/20, 483b/6, 485b/21, 486a/7, 
489b/9, 489b/10, 492a/20, 505a/12

ʿıneb, 23b/14, 195b/24, 295a/19, 295a/21, 
506b/8

ʿınebâ, 299b/3, 299b/10, 309b/10, 309b/11
ʿınebî, 295a/19
ʿınebî hîlâ, 296a/2
ʿınebî saʿlâ, 296a/1
ʿınebü’d-dübb, 296b/22, 307b/15
ʿınebü’l-bakar, 23b/13
ʿınebü’l-hayye, 297a/2, 297a/4
ʿınebü’s-saʿleb, 16a/9, 81a/4, 91a/17, 100b/24, 

101b/16, 149a/18, 178a/11, 183a/24, 
192b/16, 196a/1, 196a/2, 218a/5, 231a/11, 
237a/11, 260a/23, 260b/5, 272b/13, 
285b/23, 295b/25, 296a/11, 329a/9, 
365b/13, 374b/20, 419a/24, 420a/14, 
427a/8, 512b/24, 513b/11

ʿınebü’s-saʿlebü’l-kebîr, 374b/18
ʿınnîn, 58b/24, 277b/17, 387a/11, 482b/2
ıpar, 27a/11, 27a/12
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ʿIrâk, 87a/6, 97a/13100a/17, 133a/8, 198a/20, 
201b/18, 217b/8, 223b/20, 238b/6, 
249a/22, 314a/13, 432b/10, 471b/24, 
489b/23

ʿIrâkeyn, 240b/13
ʿIrâkî, 243b/11, 368a/1
ʿIrâkî bilegi taşı, 110a/14
ʿIrâkî cülnâr, 269a/22
ʿırk, 281a/18
ʿırk-ı encibâr, 280a/1, 280a/2
ʿırk-ı madenî, 251a/18
ʿırk-ı nîlûfer, 11a/17
ʿırk-ı sûs, 303b/21, 303b/25
ʿırk-ı yâbis, 281a/2
ʿırku’d-dîk, 57b/11
ʿırku’l-ʿarûs, 271b/3
ʿırku’l-kâfûr, 188a/20, 188a/23, 281a/1
ʿırku’n-nisâ, 4b/5, 9a/20, 9b/1211b/24, 15b/8, 

17b/23, 18b/4, 19a/1, 20b/3, 20b/10, 
22a/21, 22b/8, 24b/14, 25a/15, 34a/6, 
35b/5, 35b/21, 36a/1, 40a/19, 42b/7, 
42b/8, 43a/18, 43b/12, 43b/24, 51b/17, 
53a/3, 54a/6, 65b/2, 69a/9, 72b/5, 79b/15, 
81b/20, 83a/13, 87b/5, 92a/3, 96b/25, 
98a/9, 99a/2, 99a/24, 100a/25, 102a/19, 
102a/20, 103a/1, 113b/17, 113b/25, 
114a/2, 114b/24, 115a/17, 124b/3, 124b/25, 
126b/23, 134a/2, 134a/24, 138b/2, 140a/6, 
140b/7, 140b/9, 141b/10, 143a/22, 147b/5, 
147b/24, 151b/15, 153a/4, 167b/18, 169a/6, 
170a/13, 174b/7, 175b/9, 177a/1, 185a/7, 
185b/25, 188b/9, 188b/19, 189a/15, 
190b/7, 191b/21, 192a/8, 197a/11, 198a/4, 
202a/23, 203a/25, 208a/23, 208b/20, 
211b/3, 225b/3, 235a/24, 241b/3, 243b/13, 
244b/11, 245b/2, 246b/14, 252b/12, 
258a/10, 276b/22, 277a/10, 277b/2, 
281b/22, 292b/25, 302b/22, 304b/16, 
318b/3, 326a/13, 329b/18, 331a/21, 
331b/21, 344a/8, 350b/22, 352a/11, 
352b/25, 359b/2, 359b/22, 364b/3, 
364b/24, 365a/14, 365a/19, 365b/17, 
372a/17, 372a/21, 372b/11, 376b/15, 
385b/9, 399a/12, 399a/14, 399a/21, 
401b/2, 403a/13, 408b/13, 412b/24, 
423a/7, 424a/1, 428a/8, 428b/16, 428b/22, 
437b/13, 449a/8, 449a/16, 459b/18, 
463a/6, 469b/7, 474a/11, 474a/14, 475b/11, 
486b/15, 487a/7, 493b/1, 501a/1, 505b/11, 
508b/12, 508b/25, 511a/10, 511a/14, 
511a/15, 511a/5, 515a/9

ʿırku’s-sûs, 224a/19, 224a/25
ʿırku’s-sûsen, 281a/8
ʿırku’t-tîb, 188a/22, 282a/10
ʿırku’ş-şecer, 280b/25
ʿırku’z-zeheb, 151b/3
ırmak engeci, 274a/12, 274b/18
ırmak yarpuzı, 329a/16
ırmak yengeci, 43a/7, 203b/7, 437a/4
ʿırsım, 113a/24, 281a/7, 281a/8
Isfahân, 80b/8, 184a/9, 130a/4
Isfahân sürmesi, 7b/12
Isfahânî sürme, 111b/24
ısfareg, 18a/10, 25a/24
ısfânâh, 20b/22, 359a/5
ısfânâh-ı rûmî, 356b/22
ısıkârôhîrô, 264b/6
ısırgan, 37b/17, 54a/25, 66a/19 139b/1, 

168b/17, 200a/10, 201a/24, 244a/12, 
343a/14, 346a/8, 376a/5, 390a/10, 
392a/23, 417b/1, 419a/1

ısırgu, 132b/10, 137b/12, 180b/18, 184a/11, 
279a/17, 285a/19, 294b/7, 354b/24, 
370a/7, 392a/10, 426a/17, 481a/20, 
489b/17, 513b/6

ıskât-ı kuvvet, 50a/20
ıskâtûn, 363a/24
ıslâh-ı dimâg, 301b/7
ıslâh-ı taʿâm, 212a/20
ıspanak, 20b/22, 56a/21, 61b/16, 61b/23
ıspanâkî, 20b/23
ıspânâh, 20b/22, 114b/14
ıspôrô anîtû, 56a/10
ıspôrô bakralbede, 54a/20
ıspôrô bûlyâs, 55a/9
ıspôrô dâfnî, 99b/14
ıspôrô de agriyô rôdiye, 99b/25
ıspôrô de ôksâlîzâ, 53a/9
ıspôrô derâgûniyâ, 56b/2
ıspôrô çûskıyâmûs, 52a/1
ıspôrô endîvyâ, 54a/20
ıspôrô esâtîn, 98a/3
ıspôrô espârence, 54a/2
ıspôrô evrûgâ, 51a/3
ıspôrô fîlô terhûn, 52b/25
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ıspôrô gılistirizâ, 51a/24
ıspôrô gôngîlî, 55a/10
ıspôrô hâtmî, 56b/16
ıspôrô hûrtârâlâgû, 50b/23
ıspôrô isf îdliyû, 100b/12
ıspôrô kaf lûtâ, 54b/23
ıspôrô kârdemenrô, 51a/2
ıspôrô kâstûs, 54b/17
ıspôrô küşmûrîn, 54a/10
ıspôrô lugâriyâ, 54b/16
ıspôrô mârûlî, 51b/19
ıspôrô meskûnlâtere, 56a/8
ıspôrô môlîha, 50b/17
ıspôrô pâlûte, 52b/6
ıspôrô pedânûrû, 53a/1
ıspôrô pırasa, 54b/23
ıspôrô pûpônî, 55b/7
ıspôrô radika, 54a/19
ıspôrô râpâniye, 52a/17
ıspôrô ûrus, 56b/4
ıspûnak, 20b/22
ʿısrîs, 288b/14, 288b/21
ışhun, 101b/25
ʿışrık, 284b/1
ıtırmâle, 25b/24
ıtrıf îl-i kûçek, 131b/18
ıtrıf îl-i sagîr, 77b/2
ıtrîfil-i kebîr, 26a/9
ıtrîfil-i sagîr, 26a/10
ıtrîf îl, 513a/23
ʿızâ, 263a/23, 288b/23
ʿızâm, 289a/10
ʿızâme, 475b/13
ʿızlâm, 289b/17
ʿızlem, 289b/18, 493b/6, 505a/14
ʿızras, 288b/21
ıztırâb-ı ʿakreb, 123b/20
ʿızzü’l-ʿıneb, 118b/10

İ

ibder, 311b/18
ibâr, 388a/4

iberîkûn, 510b/23
ibiklü kuş, 337b/5, 507a/9
ibil, 506b/25
iblâ, 91b/19
iblîs dırnagı, 26a/13
iblîs tırnagı, 252a/17, 354b/4
ibni batrîk, 451b/9
İbni Baytâr, 1b/11, 2b/6, 2b/22, 3a/11, 3a/16, 

3a/18, 6a/19, 8b/8, 8b/11, 8b/17, 10a/19, 
10b/7, 10b/21, 11a/20, 11a/22, 11b/1, 
11b/15, 12a/4, 12a/8, 12b/19, 14a/9, 14b/5, 
15a/19, 15a/22, 15b/4, 16a/6, 17a/21, 
17b/4, 20b/9, 21a/3, 21b/13, 22b/7, 23a/11, 
23b/1, 25b/4, 26a/12, 26a/24, 26b/11, 
27b/6, 28a/15, 28b/13, 29a/14, 29a/24, 
29a/25, 29b/20, 31b/6, 33a/1, 33a/3, 
33a/23, 33b/18, 34a/2, 34a/4, 34a/9, 
34a/11, 34b/6, 35a/23, 35b/6, 36b/9, 
37a/21, 37b/20, 38a/21, 38b/16, 40a/9, 
40a/16, 40b/4, 43a/24, 43b/3, 44a/20, 
45a/2, 45a/5, 45b/2, 46a/25, 46b/6, 
46b/22, 46b/24, 47a/10, 47b/2, 47b/23, 
50a/23, 56b/25, 57b/6, 57a/12, 59b/19, 
61a/8, 61a/23, 61b/7, 61b/9, 61b/10, 
61b/11, 61b/13, 61b/16, 61b/18, 61b/19, 
61b/23, 62b/9, 62b/13, 62b/16, 62b/25, 
63a/4, 63b/15, 63b/16, 64a/2, 64a/24, 
66a/13, 66a/19, 66b/16, 67b/1, 68b/15, 
70a/20, 72a/2, 72a/9, 73b/18, 75a/9, 
76b/6, 77b/3, 79b/20, 81a/5, 83b/9, 85a/2, 
85b/14, 87a/25, 88a/12, 88b/5, 89a/13, 
89a/25, 89b/20, 90a/7, 91b/10, 92b/4, 
93a/14, 93a/15, 96b/8, 97a/8, 98a/12, 
100a/19, 101a/12, 101a/23, 103b/1, 
103b/7, 103b/10, 107a/15, 108a/25, 
108b/9, 108b/13, 110a/8, 110a/11, 
110b/18, 115a/16, 116a/23, 120b/3, 
121a/17, 122a/10, 123a/22, 125b/5, 
127b/7, 128b/16, 129a/10, 129b/5, 130a/3, 
131a/18, 131b/13, 132b/8, 132b/23, 133b/9, 
134a/22, 136a/24, 137b/10, 138a/20, 
138b/3, 139a/21, 141a/4, 143b/10, 145a/21, 
145b/5, 145b/7, 151b/20, 152b/3, 155b/23, 
156a/4, 156b/11, 156b/16, 156b/18, 
157b/1, 159a/12, 163a/3, 163b/15, 
164a/24, 164b/14, 167a/8, 171b/5, 171b/10, 
172a/2, 177b/24, 179a/1, 181a/20, 185a/3, 
187b/12, 191b/8, 196b/16, 197a/25, 
201a/22, 201b/14, 204a/6, 205a/16, 
206a/22, 206b/5, 211a/18, 212b/17, 
219b/4, 223a/15, 224b/18, 226b/21, 
227a/1, 229a/8, 230a/10, 231b/15, 234a/4, 
236b/5, 238b/4, 238b/19, 239b/13, 241b/1, 
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243a/10, 243b/14, 243b/25, 244a/10, 
245a/1, 247b/7, 247b/10, 247b/13, 249a/8, 
251a/6, 253a/7, 253a/17, 255a/5, 258b/16, 
260a/1, 260b/2, 261b/12, 263a/10, 
264a/9, 264a/15, 267b/18, 269a/14, 
270a/7, 270b/5, 270b/12, 273a/1, 274b/4, 
275a/18, 275a/24, 275b/7, 275b/11, 
276a/17, 278a/6, 278a/16, 278a/22, 
278b/2, 278b/3, 278b/12, 281a/13, 
281b/13, 283b/23, 288b/16, 292b/6, 
293a/12, 293a/23, 295a/7, 297a/13, 
299b/4, 302a/23, 302b/20, 304a/21, 
305a/8, 306a/13, 309a/9, 311a/16, 
311b/11, 312a/16, 313b/10, 313b/19, 
316b/17, 316b/19, 317b/25, 318a/2, 
318b/24, 320a/24, 320b/8, 321b/13, 
322a/21, 322b/7, 323a/20, 325b/17, 
326a/21, 328b/11, 329b/10, 330a/25, 
331a/23, 334a/16, 334b/17, 336b/6, 
337b/7, 339a/9, 339a/17, 342b/8, 348a/11, 
348a/21, 351a/11, 351b/1, 351b/2, 353b/21, 
353b/24, 354b/1, 354b/22, 355a/10, 
355b/7, 357b/8, 357b/10, 358b/12, 
359a/9, 359a/16, 359a/18, 359b/20, 
362b/5, 362b/6, 363a/8, 364b/5, 366a/6, 
366b/22, 367b/14, 369a/22, 372b/24, 
373a/17, 373a/23, 375b/25, 378b/18, 
379a/3, 379a/20, 382a/12, 382a/17, 
382b/15, 384a/18, 384b/20, 386a/13, 
387a/17, 389a/8, 392a/10, 392a/17, 
392b/4, 392b/17, 393a/21, 393a/23, 
394b/3, 394b/10, 395a/6, 395a/16, 397a/1, 
398b/23, 399a/20, 400a/6, 401b/7, 
403a/8, 403a/10, 403a/13, 405a/8, 
405b/22, 406a/22, 406b/25, 410a/11, 
411a/5, 413b/12, 414a/14, 415b/24, 417a/5, 
417a/16, 417b/1, 417b/8, 417b/20, 420a/22, 
421a/8, 421b/15, 421b/2, 422b/7, 422b/23, 
423b/9, 424a/3, 424a/12, 424b/1, 424b/2, 
425a/3, 426a/15, 427a/22, 429a/19, 
429b/23, 435b/5, 436a/2, 438a/11, 438b/1, 
439a/7, 439b/19, 440a/14, 441a/23, 
441a/25, 441b/10, 442b/16, 442b/22, 
444a/1, 444b/7, 445b/10, 446a/24, 
447a/25, 449a/15, 452a/9, 452a/14, 
452a/19, 452a/24, 452a/25, 453b/9, 
455a/6, 456b/16, 463a/12, 466a/15, 
466b/10, 468b/8, 469b/11, 469b/24, 
470a/2, 470a/15, 470b/12, 472a/21, 
473b/3, 474a/16, 475b/4, 481a/16, 481a/4, 
481b/17, 482a/22, 483b/12, 486a/11, 
487a/11, 487a/14, 487b/18, 489b/16, 
489b/22, 490a/13, 492a/17, 494a/7, 
494b/18, 496a/12, 496a/17, 496b/21, 
497b/23, 497b/24, 498a/19, 499b/7, 

500a/12, 505b/10, 505b/11, 506a/2, 
506a/9, 506a/15, 506b/6, 506b/16, 507/2, 
508b/7, 509a/13, 509a/14, 509a/7, 512a/1, 
512b/7, 513a/9, 513a/14, 513a/24, 513b/25, 
514b/5, 515a/5, 515b/21, 515b/25

İbni Cezerân, 250a/17
İbni Cezle, 85b/14, 250a/14, 252b/1, 256a/3, 

316a/15, 366a/10
İbni Cezzâr, 93a/6, 447a/16
İbni Cülcül, 14a/14, 331b/6, 352a/14, 

366a/11, 368a/14
İbni ʿAbdân, 245b/24, 406b/4
ibni avâ, 4b/10
İbni Hekîm, 382b/1
İbni Harâz, 83b/5
İbni Hasan, 223b/23, 392a/8
İbni Havâss, 67a/13
İbni Huneyn, 379a/1
İbni ʿİmrân, 266a/25, 404a/9, 474b/15
ibni ʿirs, 6b/9, 86b/15, 312b/3, 312b/4, 

412b/16
İbni İshak, 377a/11, 385b/16
İbni Kaysûm, 170a/14
İbni Mâse, 141b/23, 393b/17
İbni Mâseveyh, 9b/13, 27a/1, 32a/23, 48b/2, 

56a/20, 72b/14, 76b/14, 99a/14, 104b/10, 
125a/25, 150a/19, 178b/22, 184a/13, 
190b/8, 191b/23, 192b/13, 196b/10, 
214a/2, 242b/5, 247a/24, 253a/1, 256b/7, 
257a/4, 257b/7, 257b/11, 257b/22, 263b/8, 
268b/23, 272a/8, 272a/13, 286a/19, 311b/7, 
313b/3, 313b/4, 313b/7, 324b/19, 328b/1, 
335a/25, 337a/14, 345b/18, 345b/23, 
353b/16, 358b/5, 358b/7, 361a/8, 366a/19, 
385b/3, 391a/9, 394a/7, 394a/10, 396a/9, 
396a/15, 407a/11, 416b/24, 424b/14, 
424b/17, 424b/19, 429b/20, 451a/15, 
452a/24, 454b/1, 474a/4, 475b/20, 477a/17, 
480a/24, 487b/13, 498a/5, 505b/1

İbni Mescûn, 366a/13, 403a/19
İbni Mıkras, 158b/14
İbni Minhâc, 219b/17
İbni Reşîd, 454b/23
İbni Rıdvân, 66b/14, 157a/7, 239b/2, 

302b/18, 454b/22
İbni Sâlih, 125a/20
İbni Serâbiyûn, 346a/1
İbni Serâfiyûn, 344a/12, 399a/14

D İ z İ N 1171

www.tuba.gov.tr



İbni Simcûn, 141b/24, 177a/25, 180b/23, 
250a/15, 250a/18, 272a/20, 326a/22, 
362b/15, 377a/13, 379b/5, 445b/22

İbni Sînâ, 5a/12, 12a/7, 12a/21, 71b/24 
100a/23, 133a/7, 138a/20, 211a/4, 215a/5, 
240b/10, 251b/5, 278b/4, 280a/15, 280b/1, 
300b/2, 300b/4, 304a/12, 313b/6, 321a/25, 
326a/4, 328a/24, 332a/24, 337a/12, 
366a/16, 372a/12, 406a/18, 415a/5, 
417b/22, 462a/14, 465a/25, 479b/15, 
481a/15, 483a/9, 501b/6, 501b/8, 502b/18, 
502b/8

İbni Şerîf, 76a/4, 76a/14, 293b/25, 413a/4
İbni Tilmîz, 492a/4
İbni Vahşiye, 441a/14
İbni Vâfid, 113b/24, 249a/8, 362b/15, 

374a/10
İbni Vâfid Mesʿûdî, 454a/11
İbni Zühr, 37b/14, 42a/2, 42a/9, 42a/14, 

53a/14, 53b/6, 72a/21, 72b/18, 76a/3, 
76a/9, 92b/10, 123b/17, 156a/4, 161a/20, 
179a/11, 183a/8, 235a/6, 284b/20, 333a/16

İbni Zühre, 180a/6
İbnü’l-Fâkîh İlyâs-ı Şîrâzî, 86a/3
İbnü’l-Hakem, 511b/18, 511b/19
ibrâhîm dikeni, 244b/14, 344b/17, 382b/23
İbrâhîm ibni Nefsâvî el-Hekîm, 3a/14
ibride, 439a/24
ibrişim, 4b/10, 4b/11, 4b/25 45a/2, 114b/8, 

136b/14, 261a/13, 273a/22, 341a/18, 
358a/1, 416b/12, 416b/13, 496b/17, 
496b/18

ibrişîm kurdı, 164a/1
ibsô, 84b/8
ibtidâ-yı nüzûl-ı mâ, 451a/13
ibtidâ-yı safrâ, 250b/12
ʿicl, 278b/18
ictinâb, 377b/10, 378a/11, 434b/5, 449a/1, 

478a/15, 504a/14
ʿîd, 303a/15
ʿîdânü’l-batbât, 303a/7
ʿîdânü’l-belesân, 303a/6
idhâl, 441a/5
îdîkôn, 43b/17, 43b/18
îdmâmîd, 42b/19
idmân, 20b/16, 22b/17, 26b/11, 45b/1, 

96a/14, 157a/4, 175a/13, 236a/9, 273b/8, 

273b/9, 324/8, 384b/4, 385a/4, 435a/22, 
454b/22

idrâr, 50b/7, 59a/17, 59b/13, 79b/5, 82b/4, 
86b/17, 95a/20, 96a/10, 96a/12, 98a/23, 
98b/14, 100b/23, 102b/21, 102b/23, 
114a/24, 140b/16, 144b/18, 154a/24, 
154b/15, 163b/6, 163a/23, 172a/11, 173a/4, 
173b/25, 181b/22, 191a/12, 192b/15, 
203b/21, 206b/8, 206b/11, 207b/16, 
207b/19, 212a/17, 213b/21, 225a/17, 
228a/17, 229b/18, 236a/8, 236b/25, 
240a/9, 244b/8, 257b/25, 264b/2, 266a/8, 
278b/10, 279b/5, 283a/7, 292b/21, 
305a/11, 310a/2, 316a/14, 317a/22, 
323b/10, 323b/24, 329b/17, 331b/20, 
334b/22, 336b/14, 337b/21, 337b/22, 
337b/23, 343b/25, 346b/2, 347b/4, 
352b/19, 354b/15, 359b/8, 361a/20, 
363b/7, 363b/17, 369a/5, 369b/2, 371b/2, 
375b/22, 376a/5, 379a/11, 385b/12, 
405b/21, 406b/7, 407b/18, 409a/24, 
416b/7, 421a/3, 422a/13, 425a/12, 428a/5, 
434a/7, 434a/18, 436b/23, 445a/22, 
456a/10, 456a/19, 459a/6, 467b/15, 
468b/3, 468b/8, 475a/16, 478a/11, 
478a/20, 479a/13, 487a/8, 495b/20, 
500b/25, 504b/11, 507b/18, 511a/6

idrâr-ı ʿarak, 433b/6, 446b/2
idrâr-ı bevl, 53b/1, 123a/2, 301a/15, 303b/22, 

325a/24, 446b/2
idrâr-ı hayz, 328b/24
iç yagı, 4b/4, 76a/2, 7b/22, 44a/20, 58a/21, 

64a/24, 65b/18, 118a/4, 130b/8, 158a/2, 
159a/6, 165a/18, 170a/9, 180b/17, 182a/20, 
189b/13, 195b/15, 197a/20, 201a/23, 
206a/6, 234a/12, 234a/16, 234a/17, 
234b/13, 235a/5, 237a/2, 268b/9, 293a/15, 
304a/16, 356a/23, 365a/8, 373a/15, 
377a/18, 388a/15, 406a/3, 440b/3, 
484b/12, 490b/25, 491b/3, 506b/20

if lûhûris, 238b/23
ifrât, 17b/4, 201b/22, 251b/2
ifsâd, 430b/3, 84b/2
igde, 15b/5, 26a/7, 48a/20, 99a/11, 198a/23, 

226b/4, 297a/6, 297a/12, 297b/9, 307a/20, 
307a/21, 307b/16, 313a/13, 387b/20, 
477a/12, 488b/2, 493a/3, 513a/11

îgilyâ, 4a/6
îglîkâdî, 142b/24
ignûs tereszes, 264b/6
ihdâs, 150b/25
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ihlebdiyâ, 8b/14
ʿihn, 302b/11
ihrâk, 316b/19
ihrisâc, 8b/15
ihtibâs-ı bevl, 200b/6, 225b/3
ihtikân, 83a/20, 87b/5, 202a/13
ihtilâc, 144b/20, 177a/9, 373b/17
ihtilâf-ı dem, 349a/3, 349a/8, 465b/18, 

477a/10, 504a/3
ihtilâf-ı mecârî, 431a/17
ihtilâf-ı safrâ, 102a/5
ihtilâm, 40a/3, 51b/21, 61a/24, 65b/10, 

91a/22, 111a/2, 137a/5, 179b/20, 244a/3, 
494b/10, 494b/8, 512b/14

ihtilât-ı ʿakl, 392a/3
ihtinâk, 13a/3, 128b/2, 192b/15, 302a/22, 

359b/10, 454b/25
ihtinâk-ı rahm, 10b/15, 21b/6, 26a/19, 

37a/8, 37b/13, 108b/15, 206b/1, 211b/25, 
239b/17, 280a/11, 292a/2, 304b/25, 
305b/17, 321b/2, 358a/12, 367a/14, 
392b/23, 404a/20, 469b/5, 495b/23, 
496b/14, 501b/18, 515a/11

ihtinâkü’r-rahm, 207a/20, 242b/6
ihtirâz, 478b/9
İhtiyârât, 5b/20, 5b/23, 8b/8, 9a/3, 9b/7, 

10a/7, 11a/25, 11b/14, 12a/12, 12a/13, 
12a/14, 12b/14, 13a/10, 13a/25, 13b/3, 
13b/5, 14a/13, 14a/22, 15a/1, 15b/1, 
15b/2, 15b/13, 17a/5, 17a/13, 17b/9, 
18a/9, 20a/13, 20a/20, 20b/21, 21a/13, 
21b/22, 22a/13, 22a/16, 22b/12, 22b/14, 
23b/13, 24a/25, 25b/4, 25b/15, 27b/4, 
29b/13, 30a/1, 30b/11, 31a/4, 33a/9, 
33a/24, 35a/12, 35a/15, 35a/20, 35b/12, 
35b/13, 36a/12, 36a/22, 36b/22, 41b/6, 
41b/8, 42b/2, 42b/16, 46b/6, 46b/21, 
46b/24, 47b/6, 48a/16, 51a/10, 51a/12, 
52b/13, 55a/16, 56b/21, 58a/9, 59b/19, 
60a/6, 61b/6, 61b/7, 61b/9, 61b/10, 61b/11, 
61b/14, 61b/16, 61b/22, 63b/6, 63b/15, 
63b/16, 65a/16, 66a/20, 66b/15, 67a/25, 
67b/1, 67b/5, 70a/14, 70a/20, 72a/12, 
73b/18, 74a/2, 75a/9, 76b/6, 76b/11, 
78b/6, 79b/7, 80b/8, 80b/9, 81a/3, 81a/19, 
81b/8, 85b/4, 86a/23, 86b/3, 88a/12, 
88a/13, 89a/1, 89b/1, 89b/20, 89b/22, 
90a/7, 91a/16, 91b/14, 92b/22, 93a/15, 
94b/9, 98b/18, 98b/25, 99a/11, 100b/3, 
101a/6, 101a/16, 101b/18, 103b/1, 103b/8, 
103b/10, 105a/10, 105b/13, 105b/16, 

106a/12, 106b/16, 107a/20, 107b/3, 
107b/7, 107b/24, 108b/7, 108a/25, 110a/9, 
115b/3, 115b/7, 116a/2, 116a/3, 118b/16, 
119a/4, 119b/6, 120b/11, 121a/14, 121a/15, 
122b/17, 123a/23, 123b/13, 125a/23, 
125b/5, 127a/6, 127b/23, 129b/3, 130a/3, 
131a/25, 133b/14, 134a/8, 134b/14, 
135b/3, 136a/14, 136b/1, 138a/19, 
140a/23, 140b/25, 142a/2, 143b/11, 
143b/17, 145a/18, 145a/20, 145b/7, 148b/5, 
149a/9, 151a/13, 151b/6, 156a/4, 163a/17, 
165b/12, 171b/15, 172a/16, 172b/20, 
174a/13, 177b/21, 177b/22, 178b/5, 179a/1, 
181a/5, 181a/21, 181a/23, 184a/3, 184a/10, 
184a/18, 184b/2, 187a/15, 198b/16, 
199b/14, 201b/14, 206b/4, 208a/4, 
210b/3, 216b/11, 221a/8, 222a/3, 222a/6, 
222a/22, 223a/1, 223b/4, 226b/13, 227a/1, 
228b/23, 230a/11, 233b/7, 233b/13, 
233b/18, 233b/24, 234a/25, 235b/5, 
238b/13, 240b/16, 240b/5, 242a/23, 
245a/17, 246b/7, 247a/3, 250b/5, 250b/10, 
253a/8, 253a/17, 253b/9, 255a/25, 258b/9, 
260a/14, 260a/16, 260b/23, 264a/6, 
264a/15, 266a/11, 266a/14, 267b/17, 
267b/23, 268a/5, 269a/13, 270b/4, 
273a/25, 278a/12, 278a/16, 278a/23, 
281a/14, 288a/20, 288b/2, 288b/10, 
290a/25, 292b/6, 293a/22, 295a/6, 
296a/12, 296b/21, 297a/14, 298b/23, 
299a/20, 302b/17, 309a/13, 309b/17, 
311a/1, 312b/18, 312b/25, 313b/18, 
313b/21, 313b/24, 314a/6, 314b/10, 
317b/22, 320b/17, 320b/25, 321b/13, 
323a/20, 325b/23, 326a/11, 326b/21, 
326b/23, 327a/20, 328b/7, 330a/7, 330b/7, 
331a/9, 331a/14, 331b/8, 333a/6, 334a/2, 
334b/24, 336a/23, 337a/16, 337b/20, 
338b/5, 340a/13, 342b/18, 343a/9, 
345a/17, 347a/21, 347a/25, 347b/24, 
348a/4, 350b/4, 351a/21, 351a/25, 
354a/16, 355a/4, 358a/2, 358b/9, 359a/10, 
359a/13, 359a/22, 359b/7, 360b/12, 
361a/1, 361a/18, 363b/1, 366a/10, 
366a/14, 367b/13, 368a/16, 369a/22, 
373b/21, 374a/15, 376b/21, 377a/25, 
382a/15, 382b/7, 384b/9, 385a/24, 
389b/4, 390a/4, 390a/7, 391a/20, 394a/9, 
394a/12, 394b/13, 394b/21, 394b/24, 
396b/6, 398b/7, 400b/15, 403a/17, 
404a/9, 406a/13, 406b/3, 410b/12, 
413b/19, 414a/4, 415b/2, 416b/13, 417a/13, 
419a/19, 420b/25, 421a/17, 421a/21, 
422a/4, 422b/1, 422b/3, 423b/2, 426a/11, 
426b/11, 426b/15, 426b/17, 427b/7, 
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428a/1, 429a/14, 429b/10, 430a/22, 
437b/12, 438a/8, 438a/12, 441b/4, 
442a/24, 444a/12, 444a/17, 444a/18, 
445a/19, 445b/12, 445b/18, 447b/21, 
448a/24, 449a/6, 456a/6, 459a/9, 
462a/18, 464a/13, 465a/13, 465b/15, 
466b/15, 467b/11, 467b/14, 468b/22, 
469a/8, 469b/19, 470a/14, 472a/21, 
475a/24, 477b/8, 477b/13, 479b/20, 
481a/6, 481b/5, 481b/16, 483b/7, 484a/14, 
485b/15, 486a/8, 489b/5, 490a/13, 
490b/9, 491b/1, 492a/4, 493b/20, 494b/4, 
494a/5, 495a/16, 495b/17, 496a/20, 
498a/6, 498a/10, 498b/4, 498b/7, 498b/11, 
499a/18, 503a/12, 503a/17, 503b/12, 
503b/17, 505a/13, 505b/17, 505b/25, 
508b/10, 509a/10, 510b/25, 511a/3, 
511a/19, 511a/24, 511b/18, 511b/19, 
512a/13, 513b/22

İhtiyârât-ı Bedîʿiyye, 209b/13, 430b/17, 
458b/10, 460b/10

İhtiyârât-ı Bedîʿa, 85a/21
İhtiyârât-ı Bedîʿî, 15a/16, 45a/1, 148a/23
ikbâm, 62a/16
iki günde bir tutan isitme, 6a/9
iki kardaş kanı, 41a/18, 119a/20, 148b/7, 

159b/17, 159b/20, 162a/8, 229a/3, 
247b/11, 336a/3, 367b/12, 389b/9, 485a/1

ʿikir, 311b/20
ikis, 26a/15
iklîl, 456a/20
iklîlü’l-berrî, 32a/4
iklîlü’l-cebel, 31b/24, 150b/2, 371a/15
iklîlü’l-kavl, 364b/17
iklîlü’l-melik, 27b/17, 31a/8, 31a/23, 31a/25, 

71b/2 119b/18, 195b/16, 237a/5, 279a/13, 
285b/20, 330a/14, 347b/14, 373a/6

iklîmiyâ, 8a/5, 30b/13, 30b/14, 30b/15, 
103b/21, 109a/15, 252a/19, 339b/11, 
361b/10, 361b/6, 361b/14, 425a/25, 
448a/10, 448b/18

ikrâr, 29b/23
ʿikrâset, 311b/20
ʿikreş, 180b/10, 180b/14
ʿikris, 292a/21
iksîdî, 142b/24
iksir, 198b/12
iksirô kıreyâs, 339b/3
iksirô tîrî, 84a/22

ikşiʿrâr-ı tavîl, 459a/14
iktibâs-ı hayz, 102b/24
îktûkûrkes, 141b/7
îkûs, 120a/6
ilan, 180b/2, 510a/9, 512a/16
ilan başı, 496b/3, 496b/8
ilan üzümi, 297a/2, 508a/16
ilbefârû, 134b/16
ʿilâc, 9a/22, 13a/7, 13a/8, 15a/6, 16a/3, 

28a/17, 28a/23, 39b/21, 50a/21, 52a/11, 
56b/12, 71b/17, 71b/8, 73a/18, 73a/19, 
76a/2, 79b/18, 80a/9, 84b/25, 94a/11, 
94b/14, 95a/12, 97b/9, 104b/3, 106b/7, 
107b/6, 112b/24, 113a/24, 115b/13, 
115b/14, 116a/5, 116a/4, 119a/25, 127a/17, 
128a/22, 128b/2, 129a/3, 129a/6, 131b/9, 
135a/11, 135a/12, 135b/12, 139a/22, 
150b/24, 156a/22, 156b/24, 158a/9, 
158b/24, 160b/23, 161a/4, 162b/6, 
171a/25, 174a/16, 175b/13, 180a/3, 
184b/6, 185a/16, 189b/25, 190a/6, 
194b/7, 199a/16, 200b/7, 209a/7, 215b/14, 
215b/17, 231a/13, 231a/15, 232b/2, 
234b/21, 240b/19, 241b/6, 244a/11, 
248b/5, 249a/18, 250a/17, 265a/14, 
270a/21, 272b/7, 279b/22, 281b/5, 282a/6, 
282a/7, 283a/25, 284a/9, 287b/23, 293a/6, 
318b/20, 318b/22, 323a/11, 339a/15, 
345b/4, 346a/17, 346b/4, 347b/18, 
347b/20, 349b/14, 353b/3, 353b/4, 
354b/17, 368a/8, 378b/15, 378b/16, 
383b/5, 390a/16, 392a/4, 392b/9, 397b/15, 
401b/18, 405b/5, 407a/19, 409b/15, 
419b/6, 421b/1, 427a/13, 427a/15, 441a/13, 
449a/9, 451a/22, 451b/1, 451b/3, 451b/21, 
469b/22, 481a/15, 490b/19, 491b/14, 
505a/12, 505a/13, 511a/6, 513a/23, 
513b/15, 514b/15

ʿilâcü’l-mülûk, 20a/1, 468a/12
ilâdimiyûn, 165a/16
îlânî bâkî, 156b/2
îlânî meryemâ, 47b/13
îlânî pülpülî, 151b/3
îlânî şîşaʿânâ, 151a/8
îlâvus, 6b/22, 156a/19, 180a/2, 199a/5, 

225a/23, 305a/7, 348b/25, 448b/6
îlâvus inkılâbı, 81a/12
îliyû balsamû, 165b/4
ʿilel, 28b/1, 396a/6, 369a/13, 438a/5, 495b/24
ʿilel-i balgamiyye, 421b/23
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ʿilel-i bârid, 21a/20
ʿilel-i bâtın, 248b/11
ʿilel-i sefel, 369a/7
ʿilel-i sevdâvî, 41a/4
iletrô, 403b/19
îlgûtûn, 126b/25
ilhâm, 417a/3
îlî, 155a/19
ilik, 32a/23, 69b/8, 89a/10, 92a/6, 113a/17, 

124a/2, 195b/23, 238a/20, 262b/21, 
263a/14, 291b/17, 356a/23, 443b/4, 
443b/6, 443b/7, 443b/8, 443b/9, 443b/10, 
443b/11, 443b/12, 443b/15, 443b/16, 
460b/19, 480a/19, 480b/1, 484a/11, 
490b/17, 507a/16

ilirus nîgerîs, 135a/20
îlîs, 62a/21
îlîsfûyinî, 229a/7
ilîsûs, 62a/21
iliyôndî, 201a/17
ʿilk, 258a/24, 258a/25, 258b/12, 281a/1, 

292a/25, 292b/3, 292b/24, 293a/1, 
320b/22, 320b/23, 409b/22

ʿilk-i rûmî, 13a/13, 456a/24
ʿilk-i yâbis, 295a/2, 362a/1
ʿilkü’l-butm, 73b/25, 78a/23, 292b/6
ʿilkü’l-enbât, 292b/7, 295a/3
ʿilkü’r-rûm, 295a/5
ʿilkü’s-serv, 205b/23
ʿillet, 2a/15, 2a/16, 2a/17, 2a/18, 2b/14, 

2b/21, 5b/16, 6b/15, 6b/18, 9b/12, 10b/13, 
14b/8, 15b/22, 17b/20, 22b/5, 23b/22, 
24a/15, 26a/6, 26a/7, 26a/25, 27b/10, 
29a/22, 30a/9, 30a/25, 30b/4, 31b/8, 
32b/3, 32b/8, 33a/19, 33a/22, 33b/17, 
35b/1, 36b/2, 36b/3, 40b/8, 42a/4, 44b/17, 
46a/9, 50a/16, 51a/5, 52b/9, 58a/18, 
58b/24, 60a/15, 60b/19, 60b/20, 65b/4, 
66a/3, 66a/6, 68a/9, 68a/20, 68b/21, 
70a/25, 70b/20, 72b/4, 74b/15, 76a/1, 
76b/25, 77a/1, 77a/3, 77b/1, 77b/17, 
78b/18, 80a/8, 80a/9, 80a/14, 80b/1, 
81b/2, 85b/4, 86a/22, 87a/19, 90b/5, 
94a/17, 97a/15, 97b/23, 100b/21, 100b/22, 
101a/10, 102b/7, 102b/18, 104b/9, 106b/6, 
107a/6, 108a/20, 112a/24, 112a/25, 
112b/18, 113a/13, 113b/16, 113b/21, 
114a/2, 115a/8, 116b/19, 117b/24, 117b/25, 
118a/8, 118a/11, 119a/11, 119a/18, 

119b/10, 120b/6, 121b/14, 122a/22, 
122a/24, 122b/3, 123a/14, 123b/14, 
123b/15, 123b/16, 123b/22, 124a/12, 
125a/17, 126a/2, 127a/18, 127a/19, 130a/5, 
134a/2, 134a/15, 135b/12, 136a/10, 
137b/12, 137b/18, 137b/20, 140b/18, 
141a/25, 141b/14, 141b/25, 146a/10, 
146b/2, 149a/16, 149b/25, 150a/7, 150b/6, 
152a/15, 152a/19, 153a/1, 153a/9, 153a/16, 
153b/7, 154a/5, 154a/7, 154a/12, 155a/25, 
155b/8, 155b/9, 156a/19, 156a/20, 
157b/14, 158a/5, 158b/18, 160a/23, 
160b/17, 160b/18, 161a/4, 161b/8, 163b/14, 
164b/15, 164b/20, 165b/12, 166a/18, 
166b/6, 166b/14, 166b/17, 167a/4, 167b/2, 
170b/23, 172b/19, 173b/5, 174a/24, 
174b/11, 174b/14, 174b/4, 174b/6, 175a/10, 
176a/7, 177a/21, 177b/14, 177b/18, 
179b/25, 180a/17, 181b/19, 185b/9, 
186b/18, 189a/9, 189b/23, 190a/4, 191b/1, 
195a/8, 195b/2, 196a/8, 196a/11, 196a/12, 
197a/11, 197a/19, 197a/21, 201b/23, 
203a/24, 204a/7, 204a/8, 205b/18, 
206a/17, 206a/22, 207b/20, 210b/23, 
213a/15, 213a/17, 214a/24, 215b/1, 215b/2, 
216a/16, 216b/17, 220a/12, 222a/20, 
227a/7, 227a/21, 231b/6, 231b/8, 232a/13, 
234b/10, 235b/23, 238a/6, 238a/8, 
241b/23, 242b/4, 242b/15, 243a/20, 
244b/9, 244b/10, 244b/11, 246b/19, 
246b/22, 247a/2, 248b/5, 248b/7, 249a/12, 
249b/20, 250a/6, 250b/18, 250b/19, 
251a/13, 251a/15, 251a/18, 251a/19, 
251a/20, 252a/25, 252b/8, 253a/20, 
255a/14, 256b/22, 257a/14, 257a/25, 
257a/4, 257b/3, 257b/11, 257b/24, 259a/9, 
259b/15, 260b/19, 260b/20, 260b/21, 
262a/24, 264a/18, 266b/23, 267b/15, 
270a/3, 273b/7, 273b/16, 277b/17, 280b/10, 
280b/7, 280b/8, 284a/16, 285b/10, 
287a/2, 287a/16, 287b/22, 291b/3, 
293b/15, 299a/5, 299b/14, 302a/20, 
302a/21, 302a/24, 302b/1, 302b/2, 
302b/8, 306a/5, 305a/7, 308b/7, 308b/17, 
311a/5, 313a/19, 314b/16, 317b/7, 320a/4, 
321a/9, 323b/1, 324b/24, 327b/3, 327b/15, 
330a/14, 332b/3, 333a/20, 335a/19, 
336b/2, 339a/3, 341b/6, 342b/5, 342b/14, 
343a/21, 344a/18, 346a/6, 346b/15, 
348a/4, 348b/11, 350b/22, 350b/23, 
352b/5, 354b/24, 359b/3, 359b/4, 360a/17, 
360b/17, 362b/17, 365a/22, 365a/24, 
369b/9, 373a/8, 373b/10, 373b/13, 376b/17, 
377b/19, 379a/8, 382b/9, 383b/6, 384a/24, 
386b/2, 387a/11, 389b/6, 389b/18, 
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390a/5, 390a/23, 391b/4, 391b/6, 398b/15, 
399a/13, 399b/25, 401b/2, 401b/3, 
401b/5, 402b/4, 405a/9, 407b/8, 407b/15, 
408b/22, 409a/8, 409a/9, 409a/20, 
409a/25, 415b/24, 416a/3, 416a/23, 
417b/6, 417b/8, 417b/9, 422b/16, 423a/13, 
423b/3, 423b/23, 425a/5, 425a/13, 426a/3, 
426a/11, 426a/12, 426b/1, 427b/11, 
427b/12, 429a/20, 433b/3, 433b/15, 
433b/16, 436a/9, 436b/11, 437a/10, 
437b/5, 439b/22, 441a/10, 443a/17, 
443a/21, 447a/22, 447b/25, 448a/9, 
449a/15, 449a/18, 449b/15, 449b/21, 
450a/10, 450a/18, 450b/12, 450b/17, 
451a/2, 452b/22, 454b/7, 454b/14, 455a/1, 
455a/4, 455a/22, 457a/15, 458a/20, 
458a/21, 458a/24, 458b/15, 459a/18, 
463a/3, 464b/18, 465b/25, 466a/4, 
468b/16, 469b/5, 471a/16, 474a/15, 
476a/23, 476b/2, 476b/6, 476b/12, 
476b/16, 478a/11, 47b/22, 481a/20, 
484a/10, 485a/16, 486a/3, 486a/13, 
487a/1, 487a/6, 487a/9, 487a/23, 487a/24, 
488a/14, 488a/18, 489b/1, 491b/23, 
491b/25, 492a/18, 494a/12, 495b/21, 
496a/1, 496a/8, 496a/11, 496a/16, 497a/4, 
499b/3, 503b/24, 504a/19, 505b/16, 
510a/14, 510a/16, 510b/6

ʿillet-i bâtın, 128a/22
ʿillet-i echer, 488a/17
ʿillet-i fıtk, 285a/13
ʿillet-i hüzn, 322a/17
ʿillet-i ishâl, 226a/22
ʿillet-i zahîr, 248b/11
ʿillet-i zâhire, 128a/23
ʿilletlü, 68a/2, 121b/12, 478a/5
ʿilletsiz, 451b/8
ilsiyân, 140a/24
ilsûs, 62a/21
ʿilt, 295a/9
iltihâb, 296a/17, 330b/9, 416a/22, 426a/22, 

457b/7, 494b/23
iltiyûs, 143a/1
ilyâ, 140a/23
ilyôpûlûde, 493a/12
ʿİmâde’d-dîn Mahallesi, 110b/11
imâres, 72b/1
îmârûkâlis, 43a/23
îminûnîtus, 127b/11

imsâk, 4a/14, 19a/24, 30b/20, 42b/20, 52b/9, 
53a/13, 61b/2, 77a/25, 98b/13, 268a/13, 
272a/5, 285b/7, 294b/2, 321a/1, 334b/2, 
379a/11, 398a/14, 405b/11, 413b/8, 
429b/13, 429b/21, 435a/23, 438a/25, 
454b/15, 461b/10, 463a/23, 470b/10, 
508b/14,

imtilâ, 11a/16, 50b/8, 53b/21, 59a/20, 66a/7, 
82a/21, 84b/1, 100a/5, 126a/12, 130b/11, 
274b/24, 327a/11, 327a/12, 329b/2, 329b/3, 
349a/18, 349a/24, 350a/8, 383b/5, 387a/7, 
420b/14, 433b/15, 434a/25, 434b/21, 
460a/18, 464b/11, 464b/12, 485b/18, 
485b/21, 489b/10, 491b/18, 501b/6

imtizâc, 386a/3
îmûnîtis, 43b/2
inʿât-ı tâm, 139a/19
ince bagırsak, 390a/17, 390a/19, 390a/20, 

393a/5, 429a/24
incü, 4b/23, 23b/10, 96b/6, 41a/22, 103b/20, 

107b/14, 164b/16, 252a/7, 337a/20, 
423a/19, 423a/21, 423a/24, 423b/1, 
423b/5, 423b/13, 423b/14, 456b/9, 461a/16

incü sadefi, 251b/19
incük, 3a/3, 6b/19, 51a/5, 51b/10, 66b/7, 

92a/6, 200b/11, 228a/2, 289a/23, 394b/14, 
507b/1, 160b/6, 165b/24, 242b/6, 243b/1, 
289a/21, 291a/13, 319b/16, 367b/1, 
394b/19

înderûn, 15a/25
indikûm, 493b/9
indiyânis nûş, 472a/16
ʿinâkü’l-arz, 75a/5
inâtûrus, 401b/25
inebâ, 299b/3, 309b/11
inek, 50b/10, 54b/5, 76b/9, 160b/19, 269a/18, 

377a/3, 393a/19, 408b/7, 408b/12, 
408b/18

inek yagı, 72b/22
infâk, 36a/5, 198a/14
infeha, 36b/22, 37a/1, 78b/24, 278b/18, 

309a/21, 319b/6, 515b/17
infeha-ı iyyel, 42a/8
infehatü’d-dübb, 37b/13
infehatü’l-cedy, 37a/25
infehatü’l-erneb, 37a/9
infehatü’l-feres, 37a/23
infehatü’l-ibil, 37b/2
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infehâ, 37a/2
infirâ, 38a/12
İngilîz, 80a/24, 217b/14, 236a/5
ingis, 282a/23
inhidâr, 144b/3, 220a/12, 285a/12, 335b/10, 

429b/18, 435a/13, 477b/14, 481b/19, 
511b/21

inhizâm, 368a/20
inîkâsû kâsîn, 91b/3
inîsyus, 498b/9
inkeşfü’l-leyl, 512a/18
inkıbâz, 130b/8
inkılâb, 188a/7
înkîs fûdîtnûs, 324b/15
înkis mûzîn, 325a/16
înkîs tarâçyûn, 325a/3
inkis tarhas, 324b/4
insân mıknâtîsi, 112a/2
insetisîvâ, 401b/24
inster, 401b/24
înşeres, 246a/24
intibûs sâtiyûm, 509b/12
intisâb, 29a/4, 305b/25, 324b/19, 372b/10
intisâb-ı nefes, 324b/22, 329a/24, 422b/19
intisâbü’n-nefes, 207b/17
intişâr, 202a/12, 263b/11, 316b/4, 342b/5, 

361b/18, 361b/21, 383a/21, 402a/16, 
449b/20, 450a/3, 450a/17, 450a/25, 
451a/13, 503b/22

intişâr-ı kurûhü’l-habîse, 402b/8
intişâr-ı şaʿr, 246b/21
inûmâlî, 33a/1, 47b/25, 352a/2, 352a/3, 

399a/20, 439b/8, 479b/17, 511a/13, 514b/1
inzâc, 79a/17, 140b/4, 447b/22
inzâl, 91b/24, 257b/25, 266b/17
inzimâm, 140b/11, 372a/17, 386b/20, 504a/5
inzimâm-ı rahm, 462b/22
ipek, 114b/8
ipsârî, 218a/15
ipsârî kôllâ, 308a/19
ipsîmô, 441b/15
ipsîrî, 363a/1
îrʿalan, 172b/15
îrde, 42a/20

îrâ, 245b/6
îrâkliyâ, 207a/1
îrânî, 422b/1
îrâs, 36b/17, 84a/4, 251b/6, 270a/21, 288a/4, 

308a/1, 311b/10, 323a/9, 336a/7, 336a/14, 
360b/24, 371b/5, 408a/12, 435a/25, 
467b/18

irhâ, 59a/20, 137b/21, 256a/14, 276b/8, 
288a/11, 295b/23, 330b/8, 345a/18, 
350b/20, 357a/24, 374b/12, 388b/11, 
401a/14, 419b/14, 420b/11, 435a/5, 472b/7, 
472b/21, 501a/25, 502a/14, 509a/4

irhâ-yı mesâne, 406b/7
irhâ-yı miʿde, 346b/4, 412a/15
irilik, 216a/9, 229b/16, 252b/7, 253a/3, 

257a/13, 257b/24, 418b/16, 453b/7, 
481a/17, 485b/24

irin, 19b/10, 36b/6, 67b/15, 86a/11, 104b/19, 
189a/13, 189b/20, 216a/4, 258b/15, 
297a/20, 297a/21, 349a/16, 352a/11, 
382b/17, 413b/6, 416a/7, 418b/10, 418b/21, 
446a/10, 447a/13, 448a/11, 452b/10, 
452b/11, 452b/13, 452b/24, 453a/14, 
474a/1, 500b/10

irin tükür-, 18b/13, 309b/1
irinlen-, 325b/18
irinli çıban, 452b/3
irinlü kan, 121a/22
îris, 42a/20, 42a/22
irîs sâfûr, 193b/19
îrisî heyûrî, 184b/10
irkilen, 35b/25
irkimâs, 362a/22
îrmînikûn, 455b/10
îrniyâ, 157b/22
ʿirs, 470a/3
irsâ, 24b/2, 36a/1, 42a/19, 42a/21, 42a/22, 

114a/3, 177a/13, 224b/15, 224b/16, 
224b/25, 281a/11, 335a/1, 350b/14, 
427a/6, 427b/8, 495b/13, 495b/16

îrsebî, 107b/1
irtâ, 142a/16
irtiken, 107a/15
irvondeliye, 141a/9
îrûs, 224b/25
ʿîrzân, 302b/20
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is, 30b/13, 154b/20, 154b/22, 154b/25, 
155a/1, 155a/2, 155a/3, 186a/12, 186a/22, 
259a/16, 259a/24, 361b/5, 361b/8, 
444b/14, 444b/15

isbak de veltremer, 474b/20
isbilîn, 268b/6
isbîlinî, 268b/5
isbuyûs, 261a/7
ʿÎsâ, 12b/13, 24b/13, 27a/22, 30a/8, 67a/7, 

77b/15, 99a/15, 100b/19, 113b/13, 117a/16, 
125a/10, 137b/5, 163a/21, 177b/9, 192a/2, 
203a/11, 211b/21, 229b/7, 242a/24, 246b/7, 
266a/25, 273b/4, 279a/9, 280b/5, 285a/16, 
286b/14, 294a/19, 313b/4, 327b/10, 
334b/11, 345b/14, 352b/22, 376a/14, 
376b/9, 391a/19, 404a/8, 452b/8, 467b/10, 
483b/1, 491a/22, 502a/19

ʿÎsâ Basrî, 239a/10
ʿÎsâ bin ʿAlî, 162b/5
ʿÎsâ ibni Mâse, 328a/10, 366a/6, 385b/21
ʿîsâ misvâkı, 491a/14
isâlîtî, 275b/10
isâtis, 493b/10, 505a/16
isâtis sâtiv, 505a/16
isâtis sâtiva, 493b/10
isâtis sâtû, 98a/3
isfahânî sürme, 109a/13
isfaltas, 359a/12
isfedlîyûn, 374b/15
isfenc, 16a/12, 181a/8
isfencâ isbûgâ, 108a/4
isfencü’l-bahr, 310a/5, 310a/21
isfend, 113b/9
isfend-i isf îd, 20a/12, 134b/10, 134b/12, 

423b/17
isfend-i sefîd, 114b/13, 114b/16, 132a/21
isfenâc, 279b/2
isferdiyûn, 195a/13
isfereg, 14a/3, 18a/10, 25a/24, 374a/14
isferem, 20b/19, 95a/15
isferûd, 358a/25
isferûduve, 235b/3
isfeyûş, 20b/20
isfîdbâc, 21a/21, 59b/25, 76a/6, 180a/4, 

486b/1

isfîdâc, 5b/17, 7b/24, 9a/23, 15b/17, 16a/3, 
16a/5, 52a/13, 109a/14, 117b/24, 147a/14, 
179b/16, 194b/16, 202b/14, 293a/18, 
316b/23, 391b/8, 392a/12, 396b/2, 436b/9, 
440a/17, 499b/4, 510a/21

isfîdâc çorbası, 265b/5, 281b/7, 281b/8
isfidâc merhemi, 448b/13
isfîdâc şôrbâsı, 50a/23
isfîdâc-ı kalʿay, 15b/25
isfîdâc-ı sürh-i sûhte, 206a/3
isfîdâc-ı üsrüb, 16a/1
isfîdâcü’l-hâsîn, 84b/7
isfîdâcü’r-rasâs, 47b/3, 132a/4, 396b/2, 

482b/10
isfîdâr, 156b/1, 222a/7
isfîka, 282b/1
isfîlînûs, 221a/15
isfirâc, 508b/7
isfiryâdis, 95a/1
isfunkârî, 16a/14
İshak, 9b/11, 41a/3, 46a/10, 49b/4, 53a/5, 

55b/4, 55b/15, 57a/11, 57b/6, 57b/16, 
59b/18, 62b/7, 63a/15, 73b/14, 76b/18, 
77b/3, 88a/1, 88b/4, 90b/2, 92b/8, 94a/21, 
95a/3, 95a/11, 97a/6, 98b/20, 101a/5, 
101b/11, 102a/12, 102b/1, 104b/23, 
115b/23, 121b/18, 123b/13, 127a/23, 
132b/3, 141a/2, 142b/19, 149a/25, 
151a/24, 152b/24, 155b/23, 156a/10, 
180a/14, 193b/7, 193b/25, 195b/3, 199b/6, 
202a/9, 202a/15, 207b/5, 225b/15, 241b/1, 
249b/15, 251b/8, 252b/22, 253b/15, 
256a/13, 256a/21, 256b/12, 256b/25, 
257b/13, 258a/17, 274a/16, 274b/3, 
275a/6, 276a/24, 276b/9, 277a/25, 285b/4, 
285b/21, 286a/9, 286a/20, 288a/13, 
290b/25, 291a/8, 295a/1, 296b/16, 
299a/18, 301b/7, 302a/20, 311b/8, 313a/11, 
321a/20, 321a/21, 324a/24, 324b/24, 
325a/18, 331a/12, 334a/14, 337a/11, 
337b/24, 338b/24, 342b/5, 353b/13, 
358b/4, 358b/8, 361b/16, 361b/19, 
362a/12, 372a/23, 373b/7, 373b/15, 
376a/6, 379a/6, 382b/7, 391a/2, 397b/12, 
397b/14, 401a/22, 404a/9, 406a/12, 
410a/4, 413b/3, 416b/24, 417a/4, 422b/20, 
422b/21, 424b/22, 426a/10, 426a/14, 
430b/5, 444b/21, 445a/18, 454a/24, 
455a/2, 456a/14, 465b/4, 468b/18, 470b/7, 
471a/3, 472b/6, 479b/18, 486b/4, 486b/23, 
486b/24, 492b/11, 492b/19, 492b/21, 
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494a/2, 495b/21, 498a/19, 500a/24, 
501a/13, 501a/22, 501b/24, 503a/1, 
507b/15, 510a/5

İshak bin Huneyn, 42b/15
İshak bin ʿİmrân, 99b/2, 148b/18, 164b/14, 

256a/1, 277b/5, 313b/3, 326a/21, 330a/25, 
454b/11, 496a/23, 503a/3

İshak bin Süleymân, 255b/24
İshak ibni ʿİmrân, 124b/15, 326a/1, 379b/5
ishak kuşı, 69b/16, 69b/20
İshâk, 22a/18, 28a/4, 35b/3, 70b/8, 146b/20, 

189b/4, 191a/8, 235a/11, 463a/15, 
465b/19, 475a/24

ishâk kuşı, 254b/9
ishâl, 8a/20, 8a/21, 8b/5, 12b/25, 17a/23, 

18b/6, 19a/7, 19b/15, 19b/16, 19b/23, 
19b/24, 20a/1, 20b/10, 22a/23, 23a/3, 
23a/9, 24b/21, 25a/22, 27a/24, 27b/1, 
28a/14, 28b/18, 29b/17, 30a/11, 33a/23, 
33b/20, 34a/23, 35a/2, 35a/9, 36a/24, 
36b/2, 37a/19, 37a/21, 38b/3, 39a/6, 
39a/7, 40a/3, 41a/10, 41b/21, 42a/11, 
42b/14, 42b/21, 43a/13, 43b/16, 44a/14, 
45a/22, 45b/1, 50a/16, 50b/2, 52b/10, 
53a/13, 54b/6, 56a/6, 57a/7, 57a/8, 
57a/12, 57a/14, 57b/23, 61a/8, 62b/2, 
64a/2, 64b/23, 64b/24, 65b/1, 66a/9, 
66b/22, 68b/18, 70a/22, 70a/25, 70b/4, 
72b/24, 72b/25, 73a/1, 73a/12, 73a/13, 
73a/14, 73a/17, 73b/12, 77b/6, 78a/12, 
78a/24, 78b/18, 79b/21, 80a/11, 81a/22, 
82a/6, 82a/21, 82b/5, 82b/9, 83b/2, 
83b/14, 87b/25, 89a/14, 91b/13, 94b/22, 
94b/3, 96a/5, 96b/3, 97a/1, 97a/8, 98a/13, 
102a/7, 102a/21, 102b/7, 103a/8, 103a/9, 
103a/11, 103a/12, 104a/6, 104b/7, 111a/3, 
113a/18, 115a/19, 115a/24, 115a/25, 
118b/5, 119a/12, 119a/19, 120a/23, 
121a/7, 123b/8, 124b/4, 124b/5, 124b/19, 
124b/24, 125a/1, 125a/3, 127b/17, 
127b/18, 130b/5, 130b/6, 132b/5, 133b/4, 
135b/11, 135b/16, 137a/12, 137b/14, 
137b/18, 137b/19, 138a/6, 138a/19, 
138b/4, 140a/6, 141a/5, 144b/18, 145a/18, 
145b/17, 145b/18, 148b/22, 149a/19, 
149a/23, 150b/24, 154b/12, 154b/15, 
156a/21, 156b/8, 160a/19, 160a/23, 
161a/1, 162a/22, 162b/4, 163a/23, 164a/9, 
165a/20, 166a/21, 167a/17, 167b/1, 
169a/5, 170b/25, 172a/11, 172a/13, 173a/9, 
173a/24, 175a/22, 175b/10, 175b/11, 
175b/12, 175b/13, 175b/25, 176a/4, 183a/4, 
186a/9, 186a/17, 186a/18, 186b/21, 

187a/5, 188b/3, 192a/4, 193a/11, 193a/25, 
195a/20, 195a/21, 196a/17, 196a/23, 
197a/3, 198a/4, 199b/19, 200b/20, 
203b/6, 207b/8, 208b/24, 208b/25, 
211a/21, 211b/24, 212b/8, 212b/20, 216a/7, 
216a/15, 216a/17, 216a/24, 217b/21, 
222a/20, 223b/25, 224a/6, 224a/7, 224b/6, 
225a/9, 225a/23, 225b/1, 226b/4, 227b/5, 
228a/17, 228a/22, 228a/25, 228b/13, 
229a/11, 230a/21, 230b/16, 230b/17, 
231a/6, 231a/14, 231b/11, 233b/15, 237a/9, 
240b/6, 241a/10, 241a/18, 241b/5, 243b/13, 
244a/6, 247a/11, 247a/25, 248b/12, 
249a/10, 249a/11, 249b/6, 250b/12, 
252a/22, 254a/2, 254a/17, 254a/23, 
254b/1, 256a/16, 256b/14, 258a/8, 259b/2, 
259b/23, 265b/21, 267a/13, 270a/8, 
270b/16, 271a/7, 272b/23, 273b/17, 277a/7, 
279a/25, 280b/19, 282a/5, 282b/22, 
283a/8, 283a/15, 287a/4, 287a/6, 288a/1, 
288a/2, 290a/10, 290a/19, 292b/9, 
294b/4, 294b/21, 295b/14, 296b/20, 
296b/25, 299b/15, 301a/14, 302b/5, 
303a/21, 304b/2, 304b/24, 305a/11, 
306a/2, 307b/2, 309b/20, 311a/21, 313b/9, 
318b/7, 318b/20, 319a/1, 319a/5, 319a/23, 
319a/25, 319b/11, 319b/9, 322b/10, 
327b/14, 329b/12, 333b/8, 333b/9, 
334b/12, 334b/16, 334b/20, 338b/16, 
338b/17, 340a/20, 340b/17, 340b/18, 
340b/22, 344a/13, 345b/15, 345b/21, 
346a/2, 346a/25, 346b/1, 346b/3, 
346b/11, 346b/15, 346b/16, 347a/15, 
348a/15, 349a/13, 349b/23, 350a/11, 
352a/6, 355b/9, 352b/25, 355b/13, 
355b/14, 357a/13, 358a/3, 359b/23, 
362a/14, 362b/14, 363a/13, 364b/8, 
364b/6, 364b/23, 365a/12, 365a/13, 
365a/19, 366b/23, 366b/25, 367a/2, 
372b/15, 375b/25, 376b/19, 377a/15, 
381b/22, 382a/18, 382b/2, 384b/21, 
384b/24, 385a/4, 386a/17, 387a/12, 
388b/24, 389a/11, 389b/12, 390a/12, 
390a/13, 395b/14, 398a/20, 399a/22, 
400b/1, 400b/2, 400b/3, 402b/7, 404b/24, 
406a/15, 406a/16, 406a/19, 407b/6, 
407b/7, 407b/12, 408a/10, 408a/19, 
408a/24, 408b/18, 410a/9, 410a/12, 
410a/15, 410b/10, 410b/24, 413b/10, 
413b/14, 415a/20, 415b/25, 416b/4, 416b/6, 
417a/8, 418a/16, 419b/2, 419b/13, 422a/13, 
426b/19, 426b/20, 427a/4, 427a/5, 
427a/10, 427a/13, 428b/17, 428b/19, 
428b/20, 428b/21, 429a/20, 430b/22, 
433b/3, 435a/16, 435b/2, 435b/10, 
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435b/15, 436a/3, 436b/4, 437a/21, 437b/3, 
438b/10, 439a/25, 439b/14, 439b/16, 
439b/21, 441b/9, 441b/10, 446a/6, 446a/7, 
446a/9, 446b/5, 447a/9, 447a/23, 449a/17, 
450a/7, 450b/10, 451b/21, 455a/17, 
458b/23, 460a/12, 460a/13, 460a/20, 
463a/1, 464a/15, 464a/16, 464b/9, 
464b/19, 465a/7, 465a/8, 466a/1, 466a/2, 
468a/3, 468a/10, 468b/11, 470b/19, 
470b/20, 471b/6, 472b/6, 473a/20, 
474a/20, 475b/10, 477a/3, 477a/8, 477a/20, 
479b/25, 480a/16, 483b/14, 484b/6, 
484b/12, 484b/19, 486b/13, 487a/24, 
487b/14, 489a/6, 490a/24, 494b/10, 
494b/19, 494b/7, 496a/3, 496a/13, 
499a/13, 499b/11, 499b/12, 501a/13, 
501b/8, 501b/16, 502a/15, 503a/23, 
503b/11, 503b/18, 504a/4, 504a/12, 
504a/13, 505b/14, 509a/16, 509a/17, 
509a/18, 509b/1, 511a/14, 511a/6, 514b/11, 
514b/13, 514b/2, 514b/6

ishâl-i balgam, 78a/22
ishâl-i dem, 404a/18
ishâl-i demevî, 30a/9, 122b/1, 273b/5
ishâl-i hafif, 395b/17
ishâl-i kavî, 477a/17
ishâl-i kâʾin, 202a/16
ishâl-i merârî, 479a/13
ishâl-i merâriye, 55b/22
ishâl-i miʿde, 201b/22
ishâl-i müzmin, 30b/5, 37a/24, 62b/5, 81a/10, 

91a/4, 107a/6, 347a/13, 369a/13, 423b/24, 
476b/13

ishâl-i müzmine, 163b/19
ishâl-i safrâvî, 61a/20, 181b/21, 424b/21
ishâl-i safrâviyye, 256a/12
isitme, 4a/13, 11a/10, 35a/3, 35b/1, 35b/6, 

37a/23, 40b/18, 41a/10, 45a/8, 45b/4, 
50b/2, 53a/18, 54a/14, 54a/23, 61a/21, 
63b/4, 73b/11, 74b/24, 83a/22, 88b/6, 
102a/11, 134a/18, 154a/10, 154a/25, 
163b/14, 164a/23, 171a/16, 175a/2, 176a/8, 
176a/25, 176b/3, 181b/21, 183b/8, 184b/7, 
186b/15, 187b/19, 200b/21, 200b/23, 
201b/7, 201b/8, 203b/24, 206a/21, 
207a/25, 211a/23, 219a/2, 219a/3, 219a/4, 
227b/12, 237a/18, 240b/11, 243a/18, 
245b/4, 249b/8, 257a/25, 260b/13, 260b/6, 
260b/19, 269b/13, 278a/9, 285b/12, 
285b/13, 286b/6, 287a/17, 289b/1, 
295b/22, 299a/24, 304a/18, 314a/22, 

324a/12, 333a/13, 334b/21, 337b/21, 
338a/1, 340b/6, 340b/22, 341a/18, 
344b/23, 346a/3, 349a/11, 349a/5, 349a/8, 
349a/9, 349b/4, 349b/6, 349b/9, 361a/11, 
364a/25, 375a/12, 386a/6, 394b/6, 
402b/13, 407b/15, 414a/19, 416a/4, 
425a/5, 429b/15, 434a/11, 434b/18, 
435b/24, 437b/4, 440a/24, 447a/25, 
455b/18, 458b/16, 459a/12, 473a/19, 
473b/24, 475b/10, 489a/8, 494b/23, 
499b/20, 507a/6, 507a/7, 510a/19, 510b/3

isitme tut- 354b/21
isitmelü, 203b/23, 212a/17, 218b/23, 218b/25, 

219a/1, 489a/4
iskalnûs, 474b/19
iskankûr, 18a/7, 412b/21, 498a/16
iskankûs, 209b/1
iskarlâtû, 341b/10
iskatâ, 186b/8
iskâfmûl, 54b/18
iskâkis, 261b/13
iskâliken, 131a/24
İskâliyye, 326b/4
iskâmôniyâ, 208b/7
iskânkûr, 95b/22, 209a/24
iskâpsî nûyden, 410b/14
iskâpyûz, 240a/18
iskârlâf ber, 341b/9
iskârzahîrô, 366b/1
iskâta môra, 186b/11
iskâtâ tûrnese, 135b/25
İskender, 57b/3, 380a/1
iskenderânî, 306a/21
iskenderânî tehnel, 171b/3
İskenderiyye, 26a/12, 91a/23, 116a/24, 

432b/5, 444b/8,
iskenş, 264a/1
iskîfûn, 195a/13
iskîlinus, 208a/11
iskô nîr, 78b/9
iskôrcûpe, 264b/6
iskôrpiyâs katân, 155b/14
iskôrpiyôz zaʿâlâsâ, 291a/24
iskôrpiyûs mârînû, 291a/25
iskorû sîdirî, 131a/22
iskûdenes, 494a/22
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iskûlûfenderyûn, 20a/7, 92b/8, 115b/17, 
118a/15, 118a/16, 208a/9, 290b/17, 
334a/13, 395a/14, 420a/20

İslâmbôl, 173a/20, 201b/19, 298b/18, 
302b/13, 328b/22, 342a/6, 378a/24, 
406b/13, 425b/1, 425b/9, 425b/10, 
442b/6, 442b/9, 443a/8, 445b/5, 447b/13, 
458b/12, 472a/9, 476b/23, 489a/19, 
493a/11, 504a/20, 509b/20

İslâmbôl Bogazı, 487b/7
İslânbôl, 110a/4
islîh, 20a/6
isliyûs, 213b/4
ismâr, 19a/19, 20b/19, 95a/15
ismid, 7b/12, 7b/16, 7b/19, 66a/6, 111b/24, 

219b/25, 383a/7, 383a/18
ismîlâkâ, 410b/14
ismîtârus, 77b/23
ismûrîkî, 81a/9
isnafâmerûmeş, 302a/8
isnûrîn, 218b/13
isnûryûn, 218b/12
ispâkûla fenzâ, 336b/9
ispânâkâ ıspôrô, 56a/22
İspânya, 142a/14, 144a/4, 312a/25, 345a/16, 

345b/12, 346b/24, 355a/3, 374b/17, 
378b/24, 379b/3, 415a/18

ispârec, 15b/18
ispend-i beyâbânî, 114b/18
ispendân-ı kende, 114b/10
ispenû, 6a/4
ispeyûs, 50a/7
ispîd, 474b/25, 475a/1
ispîdân-ı sepîd, 133b/18
ispîfâsol, 221a/18
ispine albâ, 45a/12
ispist, 180a/21, 321b/19
ispiyak, 474b/19
ispôre selina, 50b/6
ispôrkîte, 284b/16
ispûdyû, 267b/5
isrinc, 18a/2, 190a/25, 213a/3, 222b/3, 

491b/20
isrinc gûnîsâ, 206a/4
isrîtûn, 155b/14

isrûf lâvin, 320b/4
issi yemez encîri, 227b/17
istafânis, 305b/2
istafâtış, 471a/8
istafîn, 21a/10
istafrûres, 231b/21
istahfinân, 105a/12, 105a/13
istamkâ, 390a/17
İstanköy, 379b/9
istartiyûtus-ı berrî, 174a/15
istarûzin, 295a/19
istatlus, 18a/6, 359a/12
istâbûret, 372a/9, 48b/17
istâfîlâ, 185a/17
istâfîlî, 295a/19
istâftîş agriyâ, 471a/9
istâfûs, 126b/5
istâfûs asbra, 126b/7
istâhî mâvrô, 318a/7
istâhis kâlsû, 318a/14
istâkis nigrô, 318a/7
istâkôz, 87a/21, 183a/17, 291a/20
İstânbûl, 48b/14, 49b/15, 63b/17, 117b/10
istândel ûrez, 139a/12
îstemâmin, 469b/25
istepân, 77b/11
istıtlâk-ı batn, 38a/21
istibzek, 375b/14
istifrâg, 35a/8, 216b/3, 376b/19, 434b/3, 

437a/1, 464b/9, 492a/19
istignâ, 211a/13
istihâle, 59b/13, 96a/12, 345a/18
istihmâm, 434b/13, 435a/23, 435a/25
İstihzân Tagları, 444a/12
İstikûdye, 131a/23
istimrâr-ı taʿâm, 486a/11
istincâ, 32b/22, 177a/23, 353a/9
istinefîdî, 353b/11
istinkô, 209b/1
istinşâk, 251b/5, 301a/7, 301a/13, 359b/13, 

435b/9
istirhâ, 17b/9, 43a/22, 62b/22, 63a/12, 

79b/15, 99a/24, 99b/7, 100a/20, 150b/19, 
151a/18, 170b/2, 175a/14, 188a/5, 201b/9, 
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207a/23, 268a/19, 277b/7, 284b/21, 
317b/24, 326a/10, 331a/22, 344a/8, 
351a/2, 501a/12

istirhâ-yı ʿayn, 40b/13
istirhâ-yı aʿzâ, 327a/13
istirhâ-yı beden, 121a/15, 243a/7
istirhâ-yı lisse, 302a/17
istirhâ-yı mafâsıl, 163b/3, 395b/4
istirhâ-yı miʿde, 26a/11, 40b/17, 95b/3, 

265b/21, 393a/2, 447a/23, 466b/16
istirhâ-yı rahm, 30a/9
istiskâ, 3a/8, 14a/7, 18b/5, 18b/18, 19a/3, 

20b/6, 20b/16, 23a/8, 25a/10, 29b/20, 
31b/8, 35a/25, 41a/10, 42b/17, 51b/9, 
54b/6, 54b/20, 60a/23, 67a/2, 67a/17, 
68a/3, 68a/11, 70b/7, 76b/15, 79b/16, 
82a/25, 83a/1, 83a/15, 86a/7, 87a/9, 
88a/3, 88b/5, 88b/22, 90b/13, 92a/11, 
95a/25, 103a/11, 110a/11, 123a/19, 
124b/18, 126a/2, 126a/11, 132a/14, 
132a/15, 143a/15, 145b/19, 147a/11, 
152a/16, 173b/23, 176a/2, 185b/18, 
187b/5, 194a/4, 195b/1, 195b/21, 210b/19, 
211a/6, 239b/16, 241b/8, 252b/13, 255a/1, 
259b/2, 265b/18, 265b/24, 266b/9, 
269b/9, 271a/19, 273a/18, 279a/20, 
284b/21, 288b/1, 296a/23, 301a/11, 
303b/9, 305a/17, 315b/8, 319a/8, 319a/24, 
326a/7, 326a/9, 330a/1, 334b/12, 334b/15, 
334b/17, 335b/25, 337a/14, 339b/6, 
339a/11, 342b/12, 344b/23, 345a/9, 
354a/20, 356a/16, 357a/23, 358b/5, 
362a/14, 366b/13, 375b/3, 376a/3, 
382b/13, 385a/7, 394a/22, 398b/16, 
398b/23, 400a/12, 405a/7, 406a/16, 
409a/14, 409a/15, 420a/2, 425b/18, 
427a/17, 427a/19, 427b/3, 428b/16, 
428b/22, 434b/5, 435b/24, 437b/4, 
441a/13, 441a/20, 446a/11, 446b/2, 
458b/25, 474a/16, 475a/19, 475b/10, 
476b/13, 480a/15, 487a/5, 494a/2, 509b/3, 
510a/9, 510b/7

istiskâ-yı bâride, 472b/10
istiskâ-yı lahmî, 94a/19, 202b/21, 221b/14, 

342b/15, 345b/25
istiskâ-yı tablî, 163a/10, 409a/16
istiskâ-yı zıkkî, 410b/24, 476b/11
istiskâlu, 38a/24, 469a/23
istitlâk, 358b/5
istitlâk-ı batn, 95a/24, 264b/3, 420a/16, 

491b/12

istûn, 21a/10
isûsin, 43b/12
isyikâsil, 474b/20
İşbiliyye, 60a/10
ʿîşâm, 303a/11
işhîs, 9a/8, 22a/5, 129a/8, 129a/9, 244b/23, 

426b/12, 426b/13
işkenbe, 14b/15, 390a/17, 390a/18, 390a/19, 

395b/21
işkîl-i çeşm, 21a/22
işkîllî, 396b/14
îşmenû kritârî, 393a/25
işrâs, 18a/4, 22b/12, 24b/8, 146b/15, 282a/10
iştibâ, 471b/15
iştihâ, 21b/25, 33a/16, 35b/4, 39a/23, 58a/17, 

61b/3, 67a/2, 72a/7, 74b/15, 95b/19, 96a/4, 
97a/8, 98b/4, 99a/6, 104b/23, 110b/25, 
115a/18, 137a/2, 137a/6, 143a/8, 144b/19, 
148a/21, 150a/20, 216a/14, 219b/4, 226b/3, 
227b/7, 241a/11, 242a/2, 251b/4, 253b/13, 
258a/20, 268b/25, 278b/14, 295b/15, 
295b/16, 299b/8, 327a/11, 327b/15, 
342b/7, 344b/25, 345b/1, 363a/14, 387a/6, 
389a/5, 396b/11, 408b/5, 434b/10, 
438a/20, 439a/11, 449a/20, 459a/24, 
460a/7, 460a/9, 466b/2, 473a/20, 480b/1, 
486a/6

iştihâ-yı sâdık, 398a/18
iştihâ-yı taʿâm, 159a/21, 442a/10, 457a/12
iştilâbûs, 21b/16
it, 65b/11, 68a/5, 68a/9, 109a/3, 109a/4, 

157a/25, 204b/16, 204b/17, 204b/18, 
262b/14, 263a/6, 358b/20, 358b/21, 
396b/13, 397a/8, 397a/9, 397a/11, 409b/5, 
409b/6, 413a/9, 475b/12, 508b/17

it balıgı, 157a/18
it boncugı, 496b/3, 496b/8
it burnı, 34a/16, 34a/17, 38a/3, 204b/9, 

233a/25, 237a/8, 276b/15, 294a/16, 
294b/13, 294b/15, 294b/24, 302b/5, 
302b/11, 321b/14

it burnı dikeni, 46b/24
it dili, 417a/13
it hâyası, 336a/21
it keseri, 58b/2, 58b/13, 58b/15, 114a/3, 

120b/14, 358b/23
it kişnîci, 392b/4
it mârûlı, 171a/9
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it memesi, 443b/1
it siki, 317a/11
it taşagı, 139b/2
it üzümi, 100b/14, 120b/22, 272b/13, 

295b/25, 296a/6, 296a/11, 302a/13, 
329a/8, 374b/14, 374b/20, 374b/21, 
389a/9, 419a/25, 420a/14, 439b/12, 
513b/12

it zencebîli, 193b/8
îtîyâ, 142a/13
ityâ fîlô, 501b/12
ivezz, 39a/14, 138b/18
iyârâtûtânî, 43b/5
iyûs, 194a/10
iyyel, 41a/20, 41a/21, 41b/9, 41b/10, 41b/11, 

42a/16, 42a/18, 74a/5, 105a/3, 107a/23, 
124a/9, 124a/10, 160a/12, 160a/21, 
180a/25, 233a/11, 276b/2, 336a/12, 
347a/5, 347a/12, 356a/23, 377b/23, 
443b/8, 443b/15, 444b/1, 450b/5, 514b/21

iyyel keçisi, 377b/22, 443b/16
izbiyûs, 261a/7
izâ arîzâ, 43b/13
izâl, 251b/4, 255a/24
îzîfâzin, 43b/20
izmârîd, 218a/20, 218a/21
İzmir, 197a/24
izôb, 253b/2
izôbâ, 253b/2
izpûz, 261a/6
izrâdîyirôs, 198b/11
îzrô, 431a/14
izûfâyfâ, 297a/10
îzûperû, 406b/14

J

jed-i tâzî, 120a/4
jedvâr, 85a/6
jejîkâ, 209a/14
jeng, 164b/6
jengâ, 463a/4
jengâr, 120b/5, 142b/6, 194a/16, 194a/17
jengâr-ı âhen, 252b/21
jîve, 194b/13, 199a/6

jôbârbe, 128a/3

K

kabak, 4a/18, 39a/11, 45b/20, 59b/17, 61b/23, 
81a/17, 84b/14, 102a/9, 126b/13, 153a/20, 
168a/1, 181b/1, 185b/20, 225b/21, 
226a/25, 268a/18, 339b/17, 339b/22, 
339b/23, 339b/24, 340a/2, 340a/7, 
340a/9, 340a/21, 340a/23, 340a/24, 
340b/1, 340b/4, 340b/7, 340b/13, 
340b/14, 340b/16, 340b/17, 340b/20, 
342a/6, 360b/2, 382b/18, 412a/1, 417a/10, 
501a/15, 515b/12

kabarcık, 12a/25, 48a/4, 494a/4, 67b/14, 
120b/24, 125a/14, 125b/7, 142b/10, 
157b/10, 183b/9, 194b/18, 222b/21, 
269a/4, 270a/3, 279a/22, 306b/9, 308a/17, 
374b/7, 415b/17, 417b/14, 448b/2, 453b/1

kabʿastan, 273b/3
kabbâr, 376a/24, 376b/3
kabc, 112b/2
kaʿb-ı gâv, 394b/14
kabâkâ, 489a/13
Kaʿbe, 264a/4, 264b/17, 455a/23
Kaʿbe sürmesi, 7b/12
kaʿbel, 320b/10
kabızlık, 43b/15
kabîc, 337a/7, 337a/11
kabîkâyûn, 372a/10
kabîrlâ, 198b/18
kabnûtîsren, 401b/23
kabrûkas, 155b/14
kabuklu böcek, 119b/19, 251b/12
kabûsim, 354a/5
kaʿbü’l-bakar, 394b/13
kaʿbü’l-hınzîr, 394b/19
kaʿbü’l-hûk, 394b/19
kabz, 5b/21, 8b/3, 11a/13, 12b/16, 12b/17, 

12b/25, 13b/25, 16b/20, 19b/17, 19b/22, 
19b/25, 20a/3, 21b/5, 23b/21, 26a/6, 
30a/11, 30a/23, 30b/3, 33a/23, 33a/24, 
34b/24, 35a/8, 35a/22, 40a/3, 43b/16, 
43b/25, 53a/4, 53a/25, 57a/24, 66a/24, 
70b/16, 72b/14, 78b/3, 80a/8, 82b/25, 
83a/2, 83a/3, 84a/24, 88b/16, 90b/5, 
90b/6, 91a/3, 96b/13, 101a/3, 101b/9, 
102a/22, 102b/4, 110a/3, 110a/4, 111a/3, 
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114a/23, 115a/19, 117b/22, 119a/8, 
122a/13, 126a/12, 130b/23, 131a/5, 
131a/10, 131b/13, 133a/9, 133b/1, 133b/12, 
139b/18, 140a/2, 145a/18, 148a/19, 
148b/19, 156b/4, 160a/2, 168b/9, 169a/15, 
170b/13, 173a/25, 175b/12, 175b/14, 
180a/1, 181b/8, 188a/13, 189b/12, 190a/14, 
190b/21, 191a/25, 191b/8, 197a/22, 197b/1, 
199b/19, 202a/7, 202a/24, 205b/7, 212b/5, 
212b/7, 213b/18, 216a/17, 217b/21, 221a/3, 
221b/8, 226b/14, 228b/25, 229a/13, 
229b/15, 231a/14, 231b/25, 233a/3, 
237a/9, 242a/1, 245a/18, 249a/11, 253a/1, 
256a/11, 256a/12, 259a/15, 259a/9, 
264a/18, 265a/17, 267a/14, 267b/13, 
268b/8, 269a/18, 269b/21, 272a/4, 
272a/7, 275a/4, 278b/14, 279a/7, 279b/18, 
283a/15, 284a/4, 287a/25, 287b/1, 290a/3, 
292b/19, 294b/21, 295b/13, 297a/17, 
297a/19, 297b/6, 302a/15, 304a/11, 
307b/11, 311a/22, 312b/19, 313b/8, 315b/7, 
319b/10, 324a/20, 327b/2, 336a/12, 
341a/15, 345a/7, 345a/25, 346b/15, 
346b/16, 348a/15, 351b/6, 352b/22, 
354a/17, 355b/13, 357a/6, 360b/13, 
361a/2, 362a/12, 364a/11, 364a/20, 
366a/18, 369a/12, 379a/21, 384b/22, 
386a/18, 386b/12, 391b/2, 392a/21, 
395b/3, 397a/3, 399b/21, 401b/21, 402a/8, 
404b/22, 405b/8, 406a/23, 407b/3, 
411a/7, 413b/5, 416b/23, 417a/3, 427b/11, 
436a/3, 436a/23, 439a/5, 442a/14, 446b/4, 
447a/3, 447b/22, 453b/15, 456b/15, 
456b/18, 456b/20, 456b/23, 457a/5, 
461b/4, 462b/3, 465b/1, 468a/7, 468a/14, 
468a/18, 468b/3, 470a/18, 479b/13, 
479b/21, 480a/9, 492b/7, 498b/19, 499a/8, 
499b/21, 499b/22, 499b/22, 502b/15, 
503b/2, 504a/6, 504a/12, 505a/21, 505b/1, 
507b/11, 509a/25

kabz-ı kavî, 25a/17
kabz-ı kaviyye, 232a/1
kabz-ı miʿde, 349b/7
kabz-ı tâmm, 360b/14, 402b/3
kac, 429b/3
kadamiyâ, 339b/10
kadarhâ, 175b/1
kaddân, 339b/12, 343a/15
kadâ, 350b/8
kadın barmak üzümi, 23b/12
kadın duzlugı, 2a/10

kadın tuzlugı, 33a/12, 34b/17, 35a/7, 55b/17, 
286a/15, 297a/5, 332a/21

kadîd, 339b/2
kadmeyâ, 77b/24
kaçikî, 440a/22
kafa çanagı, 488a/1
kafe, 370a/25
kaf lûtâ, 386b/3
kafnâtûn, 442b/3
kafr, 269b/7, 360a/8, 487a/21
kafr-ı cehûd, 359a/11
kafrî, 468b/23
kafrü’l-yehûd, 18a/6, 121b/22, 192a/14, 

336a/2, 359a/8, 359a/13, 359a/22, 
395b/10, 469a/5, 469b/15

kâfur, 301b/6
kafûrâ, 395b/1
kagarâ, 366a/23
kagır-, 24b/23
kahnetûzeryûn, 364b/16
kahôl, 7b/15
Kahvân, 263b/17
kahve, 46b/14, 46b/18, 66a/22, 144a/1, 

218a/7, 330b/18, 336b/25, 337a/1, 
370a/25, 370b/1, 370b/2, 370b/3, 370b/4, 
370b/5, 370b/6, 370b/7, 370b/8, 370b/9, 
370b/17, 370b/19, 370b/20, 370b/22, 
370b/24, 371a/1, 371a/2, 371a/5, 371a/12, 
371a/16, 371a/18, 371a/20, 371a/21, 
371a/24, 371a/8, 403a/11, 500b/16, 503b/8

kak, 339b/2, 339b/5, 339b/7, 490a/1, 490a/11
kaʿk, 130b/22
kakî ef ʿâlin, 163a/16
kaklûtîn, 146b/17
kakule, 333b/20
kakum, 317a/5, 317a/7, 335b/18
kakûsâh, 134b/19
kala kala, 312b/2
kalay, 2a/12, 7b/18, 17b/24, 18a/3, 104a/18, 

132a/3, 179b/8, 179b/11, 179b/12, 
383a/25, 433a/6

kalʿay, 18a/1, 179b/9, 179b/18, 179b/19
kalb, 4b/15, 7a/10, 7a/20, 12a/8, 12a/22, 

12a/23, 17a/16, 17a/25, 21b/7, 27a/3, 
33a/16, 33a/17, 34b/23, 39b/4, 44b/18, 
46a/16, 50a/4, 56a/24, 62b/21, 64b/19, 
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70b/2, 72a/11, 72b/25, 74b/13, 76b/25, 
86a/1, 95b/7, 101a/19, 104a/7, 107b/14, 
123b/7, 148a/6, 153a/7, 155a/8, 155b/24, 
156a/3, 164a/9, 174a/24, 181b/10, 181b/20, 
182a/4, 188b/3, 188b/11, 190a/14, 
190b/23, 207b/23, 208a/24, 219b/14, 
220a/9, 220b/21, 225a/12, 252b/14, 
260a/25, 260b/9, 267b/15, 290b/10, 
298b/23, 301a/8, 305a/3, 306b/17, 
322a/18, 328b/5, 328b/6, 330b/9, 334b/2, 
342b/13, 343b/17, 348b/11, 348b/20, 
370b/22, 371a/21, 391b/16, 392a/1, 
394b/17, 396a/16, 398a/16, 402b/15, 
404a/11, 404a/25, 409a/17, 416a/23, 
417a/7, 423a/25, 423b/6, 423b/13, 
425a/2, 437b/9, 439a/1, 439b/3, 448a/13, 
449b/23, 451a/14, 452a/1, 454b/1, 455a/1, 
455a/3, 459b/10, 459b/13, 459b/16, 
460a/2, 460b/19, 462b/5, 462b/9, 473b/4, 
474a/2, 481b/7, 483b/7, 486a/8, 489b/21, 
495a/18, 498b/24, 499a/20, 504b/2, 
504b/4, 504b/5, 504b/19, 505a/7, 504b/17, 
506b/21, 509b/6, 510a/22, 512b/7, 512b/12

kalb-i kahve, 370b/10, 370b/15, 371a/12
kalbü’n-nahle, 91a/1
kalcûne, 362b/16
kaldetre, 364b/15
kaldetre gırândô, 364a/17
kalâ, 480b/12
kalâgâ, 273a/13
kalâgâ ermeniyâ, 273b/2
kalâgâ lîmnî, 273b/20
kalâgâ sâmôs, 274a/20
kalâmartûn, 188a/21
kalâmâr, 226b/24
kalâmentina, 360a/11
kalâmentûm, 360a/9
kalâmî, 354b/6
kalâmî hindiyâ, 355a/16
kalâmî indiyâ nihâvendîyâ, 354a/5
kalâmû aromâtîkûs, 354a/7
kalâmû dânîdyâ, 354a/8
kalâmûrâ vermâtkû, 495b/11
kalâmûs, 354b/6
kalâmûs aromâtîkûs, 354a/6
kalâmûs ôdôrâtûs, 354a/7
kalâniş, 362b/5
kalâr, 9b/8

kalâtâriyûn, 40a/16
Kalâvuryâ, 211a/3
kalem, 354b/5
kalemî cengâr, 194a/9, 194a/11
kalenter, 82b/14
kalınlık, 290a/11, 321a/21, 360b/15, 365b/3, 

484a/17, 499b/7
kalîhâl, 173a/23
kalîkâ, 281b/16
kalîl, 297b/11
kalîl sîk, 143a/21
kalîletü’l-gıdâ, 390a/22
kaliyâ, 335a/23
kalîyâ, 362a/22
kalkalânîc, 408b/2
kalkan, 72a/19, 218b/2
kalkan balıgı, 218b/14, 232b/12, 232b/20, 

451a/10
kalkan dikeni, 22a/11, 22a/17, 240a/21
kalkan dikeni sıkındusı, 288b/13
kalkar, 232b/20
kalkay, 362a/23
kalkûsâ, 177b/5
kalm er-rak, 356a/5
kalmâ, 302a/9
kalmeye, 77b/24
kalmiyâtus, 410a/1
kalosrîz, 2a/12
kalsid-i nârdîn, 361b/23
kalsiyâ, 213b/4, 410a/1
kaltâ, 269b/15
kalûbâbic, 33a/13
kalugan, 240a/17
kalugan agacı, 269a/7
kalûgâdâtûs, 45a/13
kalûgîtûn, 258b/24
kalûmâyin, 276a/11, 276a/13, 362b/9
kalûmes, 148b/16
kalûnâmîser, 245b/24
kalûs, 410a/1
kaly, 362a/21
kalyâ bellûtî, 501a/4
kalyâ de âkzânâ, 500b/20
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kalyâ de çâçâ, 502b/4
kalyâ de hılâfî, 501b/11
kalyâ de kabâr, 502a/17
kalyâ de kôzî, 502b/12
kalyâ de nîlâ, 505a/15
kalyâ de râkînî, 501b/1
kalyâ de sûsâ, 501a/17
kalyâ de şervînâ, 502b/23
kalyâ de utrûgâ, 500a/18
kalyâ de zeytâ, 501b/22
kalyâ zâfnî, 502a/7
kalyâdâsâ, 500b/8
kalyâde hams nesyâ, 23a/25
kalye, 360b/1, 360b/2, 362a/22, 362a/24, 

362a/25, 388a/18, 393b/4, 462b/8
kalye taşı, 232b/8, 235b/6, 362a/21, 492b/1
kalye-i misk, 186a/23, 167b/20
kalye-i müşk, 306b/13
kalyî, 235b/6
kalyü’s-sabbâgîn, 362a/23
kamʿ, 457b/22
kamaşma, 81a/16
kam-ı kureyş, 355b/15
kamâşîr, 362b/21, 400a/21
kamâşîrâ, 400a/21
kamellôz, 91b/20
kamerî, 455b/13
kamh, 48a/18, 125b/3, 362b/23
kamha, 362b/24, 362b/25
kamh-ı hindî, 362b/18
kamış, 10a/15, 24a/13, 40a/22, 47a/5, 

71b/6, 83b/13, 113b/3, 182a/22, 189b/22, 
199b/25, 223a/16, 230b/4, 267b/7, 267b/8, 
283b/3, 283b/4, 294a/4, 314b/14, 316b/2, 
319b/20, 353b/6, 353b/9, 354a/4, 354a/8, 
354a/10, 354b/5, 354b/9, 354b/10, 
354b/14, 354b/20, 354b/21, 358b/13, 
463b/6, 463b/7, 476b/4, 477a/25, 495b/12, 
511b/6, 514b/24

kamış çiçegi, 134b/21
kâmilen, 45b/25
kamîlû pûlî, 486a/19
kaml, 48b/7, 362b/25
kamlatâ, 363a/1
kaml-ı kureyş, 355b/15

kamrûn, 183a/7
kamûlû, 193a/17
kamyâr, 300a/17
kan, 5b/20, 6a/10, 6a/13, 6b/18, 7a/10, 

8a/6, 8b/1, 13a/3, 14b/8, 14a/21, 14b/13, 
15a/3, 15b/9, 16a/17, 16a/18, 16b/20, 
18a/25, 18b/13, 19a/24, 19b/18, 19b/22, 
21a/7, 25a/17, 25a/22, 26a/24, 27b/15, 
27b/16, 29b/14, 30a/9, 32b/21, 33b/5, 
33b/6, 34a/7, 34a/20, 34a/21, 37a/6, 
37a/16, 37a/19, 37a/22, 38a/5, 40b/15, 
41b/17, 43a/25, 43b/12, 43b/17, 44a/5, 
44b/2, 45b/9, 46b/3, 47a/9, 47a/20, 
53b/20, 56a/3, 56b/18, 57a/25, 57b/4, 
57b/5, 58a/14, 59b/8, 59b/23, 60b/14, 
60b/4, 61a/15, 62b/1, 63b/2, 63b/24, 
64a/3, 64b/17, 65b/9, 67b/10, 67b/11, 
68a/25, 70a/22, 70a/23, 72a/10, 74a/15, 
75a/5, 75b/3, 76a/5, 76a/14, 76a/15, 
76a/23, 77a/11, 78b/24, 79a/11, 79a/22, 
84b/11, 84b/13, 84b/15, 84b/16, 84b/17, 
86b/22, 87b/13, 87b/24, 88a/14, 88b/5, 
88b/15, 89a/3, 89a/9, 89a/10, 90a/12, 
90a/22, 90a/24, 90a/25, 90b/1, 92a/13, 
92a/14, 92b/17, 93a/19, 93b/14, 94a/3, 
95a/3, 95a/11, 97b/20, 97b/23, 101b/23, 
102a/6, 104a/10, 104b/3, 104b/9, 104b/21, 
104b/22, 106a/1, 106a/15, 107a/6, 107a/8, 
107a/13, 108a/9, 108a/12, 110a/2, 110b/1, 
110b/7, 112a/16, 113a/3, 113a/10, 113a/18, 
113b/22, 115a/20, 115b/9, 116a/8, 117a/8, 
118a/3, 119a/9, 119a/10, 119a/21, 120a/11, 
121a/15, 121a/16, 121a/21, 123a/17, 
123a/18, 123b/24, 123b/25, 124b/19, 
125a/2, 125a/3, 127b/22, 130b/5, 131b/4, 
131b/24, 132a/11, 133a/9, 136b/23, 
136b/24, 137b/18, 137b/19, 141a/24, 
141b/8, 142a/22, 142b/14, 143b/10, 
143b/20, 147b/14, 151a/15, 151a/17, 
153a/18, 153b/5, 153b/11, 153b/14, 
153b/17, 153b/22, 154a/1, 155b/11, 
155b/6, 156a/20, 158a/7, 158b/19, 159b/2, 
159b/3, 160a/3, 160a/9, 160a/12, 160a/13, 
160a/15, 160a/16, 160a/20, 160a/23, 
160a/24, 160b/1, 160b/3, 160b/4, 160b/7, 
160b/9, 160b/10, 160b/12, 160b/17, 
160b/18, 160b/19, 160b/20, 160b/22, 
160b/24, 161a/1, 161a/10, 161a/11, 
161a/12, 161a/15, 161a/16, 161a/17, 
161a/18, 161a/19, 161a/21, 161a/22, 
161a/25, 161a/5, 161a/7, 161a/9, 161b/3, 
161b/6, 161b/9, 161b/11, 161b/12, 161b/14, 
161b/15, 161b/17, 161b/19, 161b/2, 
161b/21, 161b/22, 161b/23, 161b/24, 
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162a/1, 162a/2, 162a/4, 164a/19, 171b/10, 
172b/10, 173a/9, 173b/24, 176a/22, 
176b/15, 177a/10, 179a/19, 179a/20, 
182a/14, 183a/19, 183a/20, 184b/24, 
185a/5, 186a/22, 188b/20, 191a/7, 
191a/25, 191b/7, 191b/9, 191b/14, 193a/11, 
193a/12, 195a/23, 197a/4, 199b/17, 
199b/20, 200a/18, 200a/20, 200b/13, 
200b/23, 201b/9, 201b/10, 202b/8, 205b/8, 
206a/8, 206b/11, 206b/18, 207b/1, 207b/2, 
207b/20, 210b/12, 211b/24, 212b/24, 
214b/16, 214b/21, 214b/22, 214b/25, 
215a/1, 215a/5, 216a/13, 216a/14, 216a/24, 
217a/7, 217a/9, 219b/13, 221b/8, 226a/22, 
228a/22, 229a/23, 232a/11, 232a/21, 
234a/9, 239a/16, 240b/9, 244a/6, 246a/11, 
247b/19, 248b/3, 248b/12, 248b/18, 
250b/14, 251b/10, 253a/2, 253b/25, 
258a/23, 258b/15, 259a/22, 260b/20, 
262a/9, 262a/14, 262a/23, 262b/15, 
263a/11, 264b/12, 265a/19, 265a/20, 
265b/12, 267a/8, 267a/12, 268b/4, 269a/4, 
269a/17, 269a/18, 269a/19, 269a/20, 
270a/11, 270b/11, 271b/16, 273b/17, 
274a/5, 274a/17, 274b/2, 274b/15, 276a/8, 
276a/9, 279a/14, 279b/5, 281a/21, 
283a/2, 283a/18, 285b/16, 286a/21, 
289a/19, 289a/20, 290a/12, 290b/11, 
290b/13, 291b/14, 293b/9, 293b/14, 
293b/15, 293b/18, 293b/19, 293b/23, 
294a/25, 297a/17, 297a/18, 297a/25, 
300a/7, 306b/4, 306b/9, 306b/11, 309b/1, 
310a/16, 310a/18, 311a/16, 312a/5, 313a/2, 
313a/5, 314a/21, 314a/25, 314b/22, 
316b/1, 316b/19, 318b/7, 319b/5, 319b/10, 
319b/20, 319b/21, 320b/6, 322a/5, 322b/9, 
322b/10, 324a/23, 324a/25, 325b/18, 
326b/7, 327a/24, 330b/14, 331a/20, 
331a/25, 337a/16, 339a/8, 340a/5, 
340a/24, 340b/19, 343b/9, 343b/10, 
343b/20, 346a/19, 346b/10, 347a/25, 
347b/19, 349a/15, 349b/23, 350b/3, 
353a/16, 353b/18, 355a/8, 355a/21, 
358a/3, 358a/4, 358a/5, 358a/8, 358a/9, 
359a/25, 359b/22, 360b/15, 360b/21, 
360b/22, 361a/3, 361a/9, 362b/8, 362b/14, 
363b/2, 363b/4, 364a/21, 365a/13, 365b/9, 
366b/25, 374b/2, 374b/4, 377a/15, 377b/8, 
378a/10, 383b/4, 384a/19, 384b/5, 
386b/22, 387a/12, 387a/13, 388a/8, 
389a/16, 389a/19, 389b/16, 391b/12, 
391b/17, 392a/15, 396a/16, 397a/2, 
399b/20, 399b/25, 402a/11, 402a/18, 
402b/5, 402b/8, 402b/15, 404a/10, 
404a/14, 404a/24, 404b/25, 405a/12, 

406b/4, 406b/5, 407b/25, 410b/4, 410b/5, 
410b/9, 410b/10, 411a/7, 411a/9, 411a/10, 
411b/6, 411b/15, 411b/18, 412a/13, 412a/17, 
413a/5, 413a/6, 413b/7, 413b/10, 415a/24, 
415b/25, 418a/7, 418b/17, 420a/18, 
420a/25, 420b/1, 423b/5, 424a/9, 424a/12, 
424b/5, 427a/18, 427b/3, 434b/1, 435a/10, 
435b/7, 436a/6, 436a/8, 436b/5, 437a/5, 
439b/19, 440b/10, 440b/12, 440b/23, 
442a/8, 442a/14, 445a/21, 446a/10, 
447a/18, 447b/4, 448b/2, 448b/13, 451a/5, 
452a/22, 453a/6, 455a/13, 456b/22, 
456b/23, 458a/21, 461b/9, 461b/11, 
461b/17, 463a/5, 464b/13, 464b/14, 
464b/16, 465a/1, 469a/14, 471b/11, 474a/7, 
474a/17, 476a/15, 476a/16, 477b/10, 
478a/2, 478a/13, 478a/14, 485a/11, 
488a/19, 488a/20, 488a/22, 488a/24, 
488a/25, 488b/1, 489b/2, 490a/4, 490a/7, 
490b/16, 491b/2, 491b/4, 491b/12, 
493a/25, 493b/21, 494a/10, 495b/7, 
495b/9, 498a/12, 501a/13, 502b/19, 
503b/2, 506a/5, 507a/15, 507a/16, 509b/6, 
510a/13, 510a/18, 512b/6, 512b/7, 512b/10, 
513b/10, 513b/14

kan azlıgı, 82a/24
kan çiçegi, 17a/1
kan galebesi, 33a/21, 271b/1, 279a/21, 

297a/16, 371b/2, 405a/6, 494a/8
kan git-, 348b/23
kan hareketi, 81b/24, 137a/15, 232a/23, 

246a/11, 469a/14
kan ishâli, 23a/13
kan işe-, 47a/10, 350a/14
kan karışıklıgı, 81a/22, 103a/10, 348b/23, 

349b/24, 503b/17
kan kıyâmı, 405a/6
kan kurudan, 419a/13
kan kus-, 489b/18
kan kusdur-, 296b/13
kan taşı, 108a/7, 229a/22, 229a/24
kan tebevvül et-, 350a/12, 350a/13, 404a/25, 

416a/8, 456a/11, 458b/21, 469b/11
kan tükür-, 11a/3, 15a/5, 19b/1, 25b/20, 

29a/5, 33b/4, 34a/19, 34a/20, 37a/21, 
41b/21, 44a/9, 45a/23, 45a/25, 46b/3, 
52a/6, 53a/4, 55a/3, 57b/9, 57b/23, 
61a/15, 61a/19, 62b/1, 66a/12, 66b/10, 
71a/1, 79b/15, 81a/11, 87b/25, 91a/4, 
97a/1, 98b/13, 104a/21, 104b/9, 117b/4, 
118a/22, 119a/13, 137b/7, 141a/5, 175b/10, 
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181b/19, 186a/8, 192a/17, 199b/18, 204a/3, 
205b/14, 207b/17, 222a/16, 228b/17, 
229b/19, 251a/6, 256a/15, 257a/6, 257b/10, 
266b/4, 270a/8, 271b/15, 273b/17, 274a/6, 
274b/5, 275a/6, 285b/7, 285b/18, 287a/18, 
294a/25, 294b/5, 296b/25, 297a/2, 
304b/23, 308a/23, 308b/20, 320a/22, 
320b/9, 324a/22, 343b/18, 347a/13, 
347b/1, 347b/2, 348b/14, 348b/24, 
349b/24, 352a/10, 352b/13, 359b/4, 
359b/19, 362b/8, 362b/14, 362b/20, 
364a/23, 364b/4, 366b/23, 367a/2, 
387a/18, 388b/23, 389a/3, 389a/12, 
389b/21, 402a/12, 404a/14, 408b/14, 
409a/8, 411a/9, 413b/10, 413b/15, 413b/7, 
414a/9, 416a/1, 418a/22, 421a/21, 422a/4, 
422b/19, 423b/3, 424a/10, 425a/6, 436a/5, 
436a/21, 439a/4, 456b/23, 461b/16, 
469a/20, 469b/8, 469b/11, 471b/4, 47a/17, 
484b/19, 486a/12, 493b/24, 499a/9, 
503b/17, 510b/7

kan yâ, 33b/3
kanadlu balık, 238b/9
kanadsız çekirge, 116a/17
kanat, 93b/1, 93b/2, 93b/3, 113a/12, 113a/9, 

160b/17, 507a/21
kanbâ, 403a/11
kanbâd, 364a/3
kanbil, 48b/2, 52b/12, 100b/11, 100b/6, 

163b/9, 245b/5, 374b/13, 374b/19, 
381b/23, 498b/8

kanbil tayagı, 100b/11
kand, 210a/24, 297b/11, 364a/4, 364a/5, 

467b/18
kand-ı hurmâ, 364a/6
kand-ı nebât, 364a/6, 364a/7
kandılâ, 368b/4
kandîlü’l-bahr, 198b/20
kandûl, 21b/17, 151a/7, 365b/22
kan-ı fezalât, 207b/16
kanâ sükkerâ, 355a/2
kanâd, 81a/3
kanâfî, 367b/19
Kanâlya, 117b/9
kanârâs, 114a/16
kanârse, 114a/14
kanâsyûs, 23a/24
kanâta, 226b/25

kaʿneb, 359a/5, 359a/7
kanebî, 367b/19
kanef, 367b/19
kanfâr, 367b/20
kankahin, 367b/13
kankâmô, 211b/20
kanlu cerâhat, 492b/9
kanlu ishâl, 137b/17
kanlu yara, 479a/11
kanlu yaş, 155a/2
kannâmûs, 367b/21
kannâpis, 367b/21
kannâs agriyâ, 358b/17
kantarîdus, 172b/14
kantariyûn, 3a/15, 3a/16, 83b/15, 93a/16, 

93a/18, 188b/23, 217b/1, 225b/2, 282a/16, 
282a/17, 301b/3, 338b/18

kantariyûn-ı kebîr, 282a/16
kantariyûn-ı sagîr, 3a/15, 282a/17
kantârîtâs, 172b/15
kantiyûkûn, 189a/20
kantulûhilîs, 189a/21
kantûrîyûn, 364a/13, 364a/15, 364a/17, 

508a/21
kantûrîyûn mikro, 364b/14
kantûrîyûn-ı galiz, 364a/14
kantûrîyûn-ı rakîk, 364b/12
kantûrîyûn-ı sagîr, 364b/11, 364b/18
kantûrun, 390a/3
kanyaşı, 16b/25
kanyâ, 354b/9
kanyâ de çukrûzar, 355a/3
kapama, 237b/24
kapan, 312a/2
kapârîs, 376a/25
kapârû fîlô, 502a/18
kaperûsî, 360b/10
kaplan, 47b/5, 105b/9, 107a/18, 128a/17, 

128b/10, 164a/10, 164a/11, 451a/24, 
482b/11, 482b/14, 488a/2, 490b/4, 
490b/11, 490b/14, 490b/15, 490b/16, 
490b/20, 490b/21, 490b/23, 128b/13, 
490b/9, 491a/3, 491a/5, 491a/7, 491a/11

kaplan otı, 128a/6
kaplan öldüren, 128a/14
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kaplubaga, 160b/1, 172a/13, 181a/11, 181a/15, 
214b/9, 214b/12, 215a/4, 215a/13, 413a/7

kapnô, 154b/21
kapûdyâmîbî, 251b/24
kar, 63b/8, 80b/15, 80b/20, 80b/24, 81a/1, 

81a/2, 89b/4, 89b/7, 89b/9, 89b/12, 
89b/15, 89b/16, 89b/17, 89b/18, 89b/19, 
97b/9, 192b/4, 295b/22, 347b/21, 374a/17, 
374a/22, 431b/8, 431b/9, 431b/14, 434a/15, 
434b/6, 434b/8, 434b/9, 434b/10, 434b/14

karʿ, 153a/20, 326b/10, 339b/17, 510b/25
kar çiçegi, 134b/15
kara agaç, 60b/23, 67a/25, 156a/25, 164a/18, 

222a/8, 233a/17, 503b/23
kara behak, 86b/20
kara biber, 326b/9
kara börklü, 17a/1, 393b/23
kara cânavar, 147b/7
kara ciger, 11b/25
kara deniz, 315a/17
kara diken, 158b/2, 158b/4, 251b/22, 367a/2, 

496b/24
kara çaltı, 90b/14, 302a/12
kara elma, 61a/8
kara günlük, 25b/3
kara hasırlık, 16b/12
kara haşhâş, 27b/23
kara kenger dikeni, 335a/3
kara kulak, 299b/18, 299b/19
kara merhem, 453a/20
kara ot, 233b/11
kara saz, 16b/11
kara sevdâ, 15b/11, 57a/14
kara sinek, 172a/25
kara tahtası, 228b/19
kara taş, 109b/7, 110b/16
kara yandak, 97a/13
kara yandak dikeni, 278a/11, 278a/13
karabaş, 17a/1, 393b/23, 466a/20
karabaş çiçegi, 264b/15
karabatak, 310a/11, 310a/14
karaca, 58a/6
karaca çaltu, 265b/17
karaca hasan otı, 77b/11
karaca ot, 74a/23, 135a/17

karaca otı, 74a/24
karad, 350b/6
Karadeniz, 433a/1
karagat, 147b/17
Karahisârî, 28a/3
karakan, 264b/16, 466a/20
karakînûs, 21b/18
karakurut, 178b/22
Karalar, 198b/5
karalık ʿilleti, 50a/4
Karaman, 341b/17, 432a/15
karamuk, 2a/10, 34b/17, 70a/21, 156a/13, 

170a/10, 427b/13, 427b/19
karan, 346b/24
karanfil, 6a/25, 26b/24, 27a/7, 57a/5, 

72a/3, 72a/11, 90b/20, 94b/4, 121b/19, 
121b/20, 141a/14, 144a/23, 148a/8, 
150a/17, 152a/8, 156a/12, 196b/4, 
199a/22, 225b/11, 231b/17, 236a/1, 
236a/20, 267b/6, 278a/20, 324a/7, 
328a/23, 328a/24, 334a/24, 334a/25, 
342a/9, 342a/13, 342a/24, 342b/2, 342b/9, 
342b/10, 342b/11, 342b/14, 342b/24, 
342b/25, 343a/7, 343a/10, 343a/12, 
348a/6, 371a/16, 391b/22, 396a/12, 
408b/1, 419a/1, 478a/25, 482b/9, 496a/24

karanfil çiçegi, 342b/23
karanfil yarpuzı, 328a/16
karanfil-i bôstânî, 26b/21, 103a/25, 328a/17, 

343a/16
karanfil-i hindî, 342b/22
karanfil-i rûmî, 196b/4, 342b/23
karanfilâ, 342a/13
karanfiliyye, 196b/15
karanful, 342a/13
karanulık, 112a/14, 121a/20, 137a/8, 151b/10, 

342a/21, 386b/23, 391b/20, 392a/1, 
497b/16

karaz, 133a/15, 133b/7, 133b/15, 244b/15, 
244b/16, 255b/22, 257a/16, 269a/23, 
288b/24, 341b/20

karbon, 316a/19
karbûz, 265a/5
karcgâla, 400b/14
karcûfe, 114a/15
karcûf luvâ, 114a/15
kardamânî, 333b/23
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kardâmîn, 116a/13

kardâmômelîn, 333b/23

kardâmômen, 114b/13, 333b/21, 333b/23, 
346b/20

kardâmômô, 333b/24

kardâmû, 489a/19

kardâmûs, 489a/19

kardânin, 346b/18

kardârîna, 117b/8

kardel, 348a/15

kardemâdeş, 357b/21

kardetalû, 188a/10

karʿ-ı mürebbâ, 342a/6

karʿ-ı pelîn, 342a/4

karâ, 339b/22

karʿâ kesîsâ, 510b/22

Karâcîler, 85a/14

karâf lân, 342a/10

karâh, 350a/25

karâkır, 96a/1, 128b/2, 153a/8, 375b/21, 
408b/19, 409a/1

karâkôl, 119b/25

karâniyâ, 346b/5

karâniyâ-yı büzürg, 346a/22

karâniyâ-yı kebîr, 346a/20, 477a/21

karâniyâ-yı kûçek, 346b/6

karâniyâ-yı sürh, 346b/6

karânü’l-bahr, 346b/17

karâsiyâ, 336b/7, 345a/12, 345b/5

karâsiyâ-yı mürr, 345b/5

karâtîn, 439b/10

karâtîs rûhânî, 234a/11

karâtyâ, 133a/23

karfesyûs, 378b/23

karga, 185a/10, 185a/9, 185a/15, 308b/1, 
308b/2, 308b/4, 308b/6, 308b/8, 308b/9, 
310a/13, 310a/14, 335b/19

karga büken, 9a/15, 131a/15

karga düglegi, 338a/16

karga düvelegi, 13a/17

kargı, 24a/13, 113b/2, 354b/5

kargı kamış, 353b/6

karha, 248a/8, 248a/12, 248a/16, 248a/19, 
248a/21, 248a/22, 248a/23, 248a/24, 
383a/20, 448b/13

karha-ı emʿâ, 86a/25, 240a/11
karha-ı mesâne, 86a/9
karhân, 344b/15
karın, 5b/21, 9b/17, 10a/25, 12b/4, 28b/21, 

30b/6, 31b/5, 46a/4, 53a/4, 56a/21, 
59a/12, 67a/12, 88b/6, 95a/12, 97b/19, 
99b/1, 103a/5, 103a/6, 104a/11, 105a/9, 
105a/10, 105a/14, 106a/19, 107a/21, 
110a/12, 113a/11, 115a/3, 122a/15, 123a/7, 
123a/9, 123a/14, 123b/16, 125a/5, 127b/2, 
130b/9, 136a/10, 141a/15, 144b/22, 
148a/5, 153a/25, 161a/5, 162b/20, 
177b/18, 180a/5, 187b/12, 189b/23, 
189b/25, 197a/2, 199b/3, 200b/22, 
202b/6, 204a/1, 204b/16, 205a/3, 205a/7, 
205b/15, 207b/16, 207b/21, 208b/3, 
209a/5, 213b/22, 216a/24, 219a/24, 
223b/7, 223b/10, 228b/16, 229a/2, 249a/2, 
262b/22, 266b/12, 297b/24, 298a/8, 
312b/4, 318a/1, 318b/19, 322a/18, 326a/6, 
334b/20, 34a/7, 352b/14, 361a/10, 361a/4, 
388b/6, 401b/9, 407a/6, 40a/11, 418b/21, 
430b/15, 434b/4, 444b/17, 446a/5, 
449a/17, 469a/23, 473a/11, 473a/12, 
476b/14, 490a/4, 490a/5, 491a/3, 491b/19, 
509a/2

karınca, 129b/16, 172b/12, 188b/8, 265b/12, 
268a/21, 291b/18, 438a/17, 490a/12, 
490a/14, 490a/18, 490a/19, 490a/21, 
490a/22, 507a/21, 507a/22

karîdâlûs, 478b/11
karides, 87a/17
karîdûs, 183a/7
karîkân, 346b/19
karîlâhâmed, 296a/2
karînûn, 228b/10
karîrôs, 290b/19
karîs, 344a/21, 387a/20
karîse, 411b/22
karistârîyûn, 206b/22, 343a/25
karistôs, 359a/11
karîtûn, 245a/10
karkaʿan, 132b/15
karkaf, 144a/2
karkamân, 348a/10
karkanyô, 203b/11
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karkas, 117a/13
karkînûn, 203b/10
karkû, 344b/14
karliyûn, 98b/22
karmârdân, 368a/25
karmâvos, 114b/10
karmâzânis, 357b/23
karmâzyâs, 322b/14
karmûʿâ, 344a/2
karn, 346b/21
karnakâ, 214b/10
karn-ı gergeden, 347b/8, 390b/18
karnâ, 346b/23
karnâd iyyelâ, 347a/3
karnıyaruk, 48b/12, 50a/7, 58a/8, 118a/19, 

356b/19
karniyâ, 348a/16
karniyûn, 62a/15
karniyyât, 348a/18
karniyye, 257b/24, 498a/6
karnôfî, 342a/10
karnuva, 507b/15
karnü’l-bakar, 347a/24
karnü’l-f îl, 347b/4
karnü’l-gergeden, 390b/12
karnü’l-iyyel, 347a/2
karnü’l-maʿz, 347b/2
karpuz, 59b/1, 102a/13, 124b/15, 136a/12, 

295a/15, 347b/21, 506b/1, 506b/2, 
506b/17, 515b/12

karsaʿna, 152b/10, 244b/15, 344b/16, 508a/10
karsaʿnâ, 61a/25, 174a/12, 244b/19, 313a/13, 

331b/24, 382b/24
karsâtîs, 189b/9
karsefûs, 132a/10
karsîkâr, 126b/6
karsitîlûs, 229a/22
karşiyâtûrâ, 330a/2
karşûtûlîsû, 224b/21
kart, 8b/9, 29b/24, 30a/1, 30a/2
kart dikeni, 8b/6
Karta, 257a/21
kartal, 178b/25, 179a/1, 184b/7, 187a/20, 

412a/9, 483b/23

kartâlû, 149a/8
kartânuvâ, 49a/7
kartîfûs, 196b/20
karû kûmgâ, 343b/23
karûfhâ, 189b/10
karûkâ, 339b/18
karûsîmûn, 14a/16
Karvân, 93b/4, 276a/18, 276b/12, 350a/24
Karvânî, 236b/6
karyâsevâtus, 302a/9
kasʿa, 224b/5
kasab, 24a/17, 281a/18, 283b/3, 354b/5, 

484b/5, 511b/6, 514b/24
kasab-ı bevvâ, 355a/22
kasab-şûy, 9b/8
kasabetü’r-riʾe, 96a/16, 434b/2
kasabü’l-hind, 355a/15
kasabü’l-masârr, 210a/25
kasabü’r-riʾe, 406b/15
kasabü’s-sükker, 355a/2
kasabü’ş-şeker, 210a/23
kasabü’z-zehebî, 424a/5
kasabü’z-zerîr, 354a/16, 355a/22
kasabü’z-zerîre, 11a/18, 26a/22, 324b/2, 

354a/3, 354a/10, 362b/24
kasad, 355a/23
kasah, 242b/25
kasb, 351b/3, 49b/6
kasbek, 242b/10
kasbîtûs, 194a/10
kasâ, 278b/22
kasâʿ, 242b/24
kasâd, 382a/22
kasâm, 179b/6
kasârhûnîn, 180a/11
kasâs, 355a/24
kasâvet taşı, 108b/17, 108b/19
kased, 55b/1, 90a/8, 148b/13, 302a/10, 

338a/14
kasık, 2b/2, 2b/20, 16b/9, 19b/12, 82a/5, 

155b/7, 179b/20, 196a/8, 215a/8, 266a/7, 
417a/5, 515b/5

kasık yarıl, 496a/16
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kasık yarugı, 66a/24, 71b/25, 88b/17, 
192b/10, 200a/19, 200a/21, 205b/11, 
308a/15, 495b/20

kasık yarukları, 266a/3
kasîl, 358b/22
kasîʿminâ, 350b/8
kasînî, 117b/16, 117b/17
kasîsa, 52b/14, 77b/12, 355a/24
kasîtôs, 179b/8
kaslakûn, 70a/1
kaslîdûs, 351b/13
kasmûrî, 300b/8
kasnı, 21b/18, 25a/3, 35b/13, 35b/17, 36a/3, 

50a/21, 96a/1, 120a/3, 120a/7, 200a/23, 
201b/10, 206a/14, 211a/20, 255b/15, 
256b/11, 302a/3, 318b/1, 348b/22, 367a/6, 
375b/17, 390b/5, 442a/19, 442a/20, 
459b/6, 500b/19, 500b/21, 509b/8

kasnî, 509b/11
kasnîsûn, 394b/9
kasnûfen, 117b/16
kassûm, 409b/25
kastal, 228b/9
kastarân, 351b/19, 351b/20
kastarûn, 351b/19, 351b/20, 351b/22
kastânîkî, 351b/11
kasuk, 3b/8, 29b/18, 34b/6, 40a/1, 40a/2, 

42a/6, 44a/6, 44a/24, 57b/25, 96b/9, 
141b/9, 179b/22, 196a/9, 201a/23, 
202b/23, 456a/13, 468b/8, 504b/12

kasuk yarugı, 33a/22, 33b/21, 89a/9, 95a/3
kasurıs, 371b/8
kasûrîkûn, 453b/6
kasûs, 351b/15
kasûse, 351b/15
kasvâhîm, 337b/14
kasvâyem, 55a/23
kasvere, 201a/19
kasyâ 213a/24, 213b/2
kaş, 5a/23, 12b/24, 13b/15, 104b/22, 153b/4, 

195b/19, 205a/1, 221b/16, 263a/16, 
383a/23, 383a/24, 383b/1, 405b/18, 
480a/12, 492b/25, 493a/1

kaşye, 353b/25, 354a/3
kaşâriyye, 352a/18
kaşın, 123a/1

kaşye, 353b/25, 354a/3
kataf, 51a/13, 51a/15, 61b/16, 94b/4, 203a/3, 

203a/4, 356b/20, 356b/25, 357a/3, 
466a/10, 504a/17

kataf-ı bahrî, 357a/25
katafü’l-bahrî, 357a/4, 420a/17
katarân-ı kevsî, 358b/14
katarât-ı bevl, 147b/25, 171b/9, 177a/4, 

207a/24, 216b/2
katarât-ı kevsî, 358b/12
katʿ-ı balgam, 87b/16
katʿ-ı bâh, 327b/6
katʿ-ı dem, 290a/13
katʿ-ı ishâl, 216a/12
katʿ-ı şehvet, 371b/5
katâ, 358b/2, 487b/15, 506a/19
katâʾ, 358a/23
katâd, 255b/16, 337b/7, 491a/15, 491a/16
katâdîsimâ, 354a/4
katâkatâ, 358b/2
katânâ, 358a/25
katârîla heldônî, 173b/4
katârîma yizâvâv, 215a/20
katâsta tûdmiyakalâ, 484b/21
katâstâdû, 484a/23
katâyıf, 192a/25, 355b/24
katfa, 356b/22
katılık, 63a/5, 68a/4, 68b/9, 92a/11, 165b/23, 

166a/1, 166a/14, 166a/17, 169a/24, 
175b/24, 208a/19, 218a/4, 329b/15, 
405b/24, 417a/24, 435b/22, 463a/2, 
463a/13

katır, 16b/22, 16b/24, 60b/6, 60b/10, 60b/11, 
84a/2, 97b/5, 172a/22, 183a/22, 208a/21

katır boncugı, 496b/3, 496b/8
katır dırnagı, 60b/9
katır kuyrugı, 213b/1, 244b/4
katîfe çiçegi, 57b/10, 127a/6
katîn, 376b/3
katkât, 78b/4
katleb, 357b/3
katlü’r-raʿd, 219b/10
katmer enâr çiçegi, 35a/12, 89a/14
katmer nâr çiçegi, 63b/18
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katmer nergis, 481b/12, 481b/14, 481b/25, 
500b/19

katmîn, 15b/18
katr, 302a/9
katr-ı nebât, 283b/4
katrân, 55a/2, 97a/21, 111a/23, 111a/25, 

127b/2, 135b/6, 154b/22, 173a/11, 
187b/15, 192a/8, 235b/15, 272a/20, 
294a/2, 304b/12, 309a/25, 335b/21, 
351a/8, 356a/11, 356a/3, 356a/6, 356a/7, 
356a/8, 356a/9, 356b/4, 356b/7, 356b/11, 
356b/12, 362b/21, 402b/2, 464a/23, 
467a/10, 471a/19, 487a/19, 504a/24

katrân agacı, 235b/8, 235b/12, 351a/21, 
356b/15

katrân köpügi, 235b/14, 304b/8, 304b/12, 
418b/5

katrânâ, 188a/11, 356a/4
katt, 180a/20, 321b/23, 337b/1
katt yoncası, 487b/16
kattâʿ, 30b/4
katûhîtâ, 204b/1
katûnâ, 12b/4, 280a/20, 356b/19
katûnâd berrînâ, 338a/18
kavak, 15a/8, 25b/23, 126a/25, 126b/3, 

164a/18, 196a/3, 288b/8, 303a/11, 
308b/11, 355a/1, 503a/17

kavâ, 37a/3, 339b/18
kavâla, 463b/14
kavânis, 369a/18
kavârîr, 188a/11
kavâsâ de terezâ, 175a/17
kavâyidâ, 40b/12
kavʿînâvus, 466b/7
kavîska, 312a/1, 312a/2
kaviyyü’l-harâre, 168a/20, 169a/11
kavkar, 84b/9
kavlaç otı, 2b/1, 121a/6
kavlanç kuşı, 245a/3
kavr, 357b/20, 369a/2
kavruk, 226a/16
kavs-i kuzah, 42a/22, 42a/23, 151a/10
kavuk, 2b/25, 8b/4, 11a/4, 14b/8, 15b/9, 

19a/1, 33b/21, 34a/7, 44b/3, 49b/24, 
53b/11, 55b/14, 64b/25, 68b/25, 69b/6, 
71b/13, 92b/18, 106a/22, 107b/14, 107b/9, 

108b/3, 125a/1, 126a/11, 166a/1, 177a/5, 
186a/15, 188a/15, 188b/20, 192b/2, 
199b/7, 200b/20, 205b/13, 207a/19, 
208a/18, 210b/20, 211a/8, 215a/9, 
219b/15, 221a/5, 231b/15, 232b/25, 
233a/3, 236b/25, 238b/15, 243a/21, 
266a/7, 270b/10, 270b/24, 294b/5, 
297a/17, 314b/16, 315a/8, 316b/16, 321a/6, 
331a/23, 350a/16, 356a/2, 392b/18, 
407b/4, 407b/13, 437b/3, 468b/9, 487a/9, 
494b/20, 502a/10, 506a/10, 509a/9, 
515b/5

kavuk göyünmesi, 19b/2
kavun, 23a/11, 55a/15, 55b/10, 55b/7, 

55b/17, 59a/13, 59a/17, 59a/19, 59a/22, 
59b/10, 59b/11, 59b/12, 102a/13, 102a/23, 
136a/12, 140a/14, 156b/22, 171a/4, 
242a/12, 268a/10, 338a/11, 338a/25, 
338a/4, 353a/23, 377a/25, 411b/21, 
420b/12, 421b/9, 421b/10, 456a/17, 466a/7, 
466a/8, 506b/17, 508a/24, 515b/12

kavuncuk, 157a/1
kavurga, 226a/7, 226a/15
kavurma, 21a/8, 74b/20, 266b/22, 284b/24, 

302b/4, 360b/1, 414b/12, 440b/1, 458a/4
kavut, 74b/16, 154b/9, 226/23, 226a/8, 

226a/20, 226a/25, 226b/1, 226b/4, 
477a/20

kavveyân, 327b/23
kayʾ, 6b/1, 9a/22, 10b/3, 10b/5, 13b/15, 

16a/3, 18b/7, 21b/7, 28b/9, 34a/22, 34b/25, 
37a/17, 37a/18, 43a/21, 51a/6, 52a/11, 
56a/12, 58b/21, 59a/19, 59a/23, 61a/14, 
62b/22, 63a/5, 74b/18, 79b/18, 82b/4, 
84b/22, 84b/25, 85b/1, 85b/2, 94a/19, 
94a/25, 94b/13, 94b/14, 94b/3, 95b/20, 
101b/1, 102a/7, 104a/6, 104a/7, 111b/2, 
115b/14, 116a/6, 118b/18, 122a/17, 128b/2, 
132b/6, 135a/1, 136a/3, 138a/18, 138a/19, 
144b/23, 144b/24, 150a/18, 150b/24, 
153a/9, 156a/21, 160b/24, 172a/11, 
173a/14, 179a/23, 181b/2, 188b/2, 191b/1, 
198a/5, 200b/7, 203a/2, 207b/17, 207b/23, 
221b/15, 226a/12, 227b/9, 244a/9, 244b/7, 
246a/22, 249a/19, 265b/4, 265b/8, 272b/7, 
281b/6, 282a/6, 283a/25, 288a/4, 301a/25, 
306a/1, 307b/5, 315b/7, 321a/4, 334b/1, 
342b/17, 347b/20, 348b/14, 350a/10, 
353b/23, 391b/17, 392a/4, 401a/15, 
401b/17, 401b/19, 402a/19, 404a/13, 
419b/2, 419b/6, 421b/1, 424b/20, 427a/13, 
430b/19, 430b/20, 430b/22, 446a/23, 
448b/8, 448b/9, 455b/21, 464b/9, 
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465a/16, 471b/6, 473a/20, 479a/14, 
480a/13, 483b/6, 485b/18, 486a/7, 
490a/9, 502a/14, 505a/12

kaya balıgı, 218a/22, 218b/2, 219a/11
kaya dikeni, 344b/19
kaya keleri, 115b/2
kaya korugı, 6a/16, 6a/17, 273a/1, 424a/12
kayagan, 275a/21
kayʾ-ı balgam, 29a/7
kaygamin, 367b/13
kaygana, 70b/19
kayın, 132a/19
kayısı, 455b/9
kayısı çaglası, 421b/12
kayine, 73a/7
kaykahin, 367b/13, 373a/21
kaylût, 373a/16
kaymak, 79b/19, 112b/25, 116a/7, 125a/16, 

163b/18, 186a/3, 217b/15, 217b/16, 
218a/10, 231a/12, 232b/2, 389b/18, 
408b/9, 456a/17, 467b/21

kaymasî, 373a/17
kaymûliyâ, 402a/14, 403a/18, 491b/24, 

275a/15, 372b/16
kaynâs, 410a/2
kayrevân, 261b/13, 362b/16
kayseriyye, 432b/9
kaysî, 93b/18
kaysî-yi şâmî, 455b/13
kaysûm, 34a/2, 48b/18, 128b/4, 230a/9, 

230a/12, 25b/11, 332a/16, 372a/11, 372b/5
kaysûm-ı kebîr, 372a/5
kaysûm-ı sagîr, 33b/11, 372b/2
kaysûm-ı ünsî, 372b/2
kaysûm-ı zeker, 372a/6
Kaysûnî-zâde, 319a/3
kaysûr, 108b/4, 333b/11
kaysûrî, 374a/5, 374a/10, 374a/11, 374a/14, 

405a/18
kaysûs, 405a/20, 405a/22, 409b/24
kayşûr, 108a/24, 110a/1, 333b/12, 333b/13, 

372b/16
kaytâkûn, 373a/13
kaytis, 19a/19, 373a/14
kaytûlûs, 413a/14

kayûd, 366a/25
kayuhcı otı, 29b/1
kayûrdemûn, 344a/3
kayûtmeşûn, 337b/13
kaz, 59b/17, 59b/19, 59b/23, 71a/6, 97b/16, 

140b/10, 159b/3, 165a/18, 234a/19, 
234a/21, 234b/25, 368b/15, 377b/14, 
383a/24, 392a/6, 402a/16, 515b/1

kaz ayagı, 227a/18
kaz ayagı kerdemesi, 86b/24, 344a/22
kazb, 355b/4
kazâh, 350a/24
kazele, 291b/10
kazf-ı dem, 87b/4
kazgûnî, 183b/15
kazîb, 8a/4, 34a/21, 42a/12, 491a/1
kazîbü’l-iyyel, 355b/20
kazîbü’l-yahmûr, 355b/18
kazîbü’t-zaby, 355b/22
kazm-ı kureyş, 77a/6, 77a/8, 133a/6, 259b/12, 

355b/15, 390a/4
Kazvînî, 109a/12, 109b/20
kâba, 182b/15
kâbas, 357b/22
kâbâdermâ, 229a/22
kâbârâs, 240a/8
kâbâret, 20a/17
kâbez, 377b/6
kâbız, 13a/1, 23a/13, 29b/3, 33b/4, 39b/12, 

39b/17, 53a/12, 55b/20, 56b/21, 60b/24, 
62b/21, 63a/12, 65b/14, 65b/21, 66a/15, 
66a/24, 68a/2, 69a/4, 70a/22, 72a/5, 
72b/15, 74b/3, 74b/11, 77a/24, 77b/4, 
78a/21, 82b/22, 83b/8, 83b/14, 88b/15, 
93b/20, 95a/2, 95b/19, 96a/13, 96a/17, 
96a/21, 96a/22, 98b/12, 101a/25, 102a/4, 
104b/9, 110b/14, 112b/10, 120a/23, 
131b/22, 133a/23, 142a/21, 143b/7, 146b/7, 
148a/18, 148a/19, 150b/18, 154a/11, 
159b/24, 167a/14, 167a/20, 170b/25, 
173b/21, 175b/14, 177a/19, 181b/16, 
181b/17, 182a/13, 183a/3, 184b/23, 
186a/17, 191a/18, 191b/9, 191a/24, 
191b/13, 196b/21, 197a/10, 198b/22, 
201b/21, 202a/8, 205b/8, 206a/6, 207b/15, 
216a/3, 229a/13, 232a/1, 234b/15, 241a/25, 
248b/10, 252b/1, 252b/22, 271b/9, 
274b/14, 275b/15, 279a/6, 285a/16, 
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285b/7, 286a/18, 286b/5, 288a/9, 288b/13, 
294b/25, 296b/24, 300b/2, 308b/15, 
312b/13, 313a/5, 322a/15, 322a/4, 325a/8, 
330b/7, 333b/9, 336a/11, 341a/19, 341b/11, 
341b/12, 346b/11, 346b/14, 352b/11, 
354a/1, 371b/21, 372b/9, 376b/14, 398a/7, 
398a/8, 404a/8, 405b/7, 406b/2, 408b/16, 
412a/15, 414a/2, 415b/9, 420a/15, 420b/1, 
423b/22, 426a/13, 440b/2, 448a/24, 
456b/25, 462b/3, 463a/23, 464a/17, 
466a/13, 468a/1, 468a/11, 470b/20, 
477a/4, 477a/16, 480b/16, 485a/14, 
485b/17, 486a/11, 493b/21, 494b/11, 
499a/16, 501a/7, 501a/10, 502b/19, 
503a/3, 503a/9, 503b/1, 503b/16, 503b/21, 
503b/23, 505b/2, 507b/9

kâbız-ı dem, 404a/10, 411a/4
kâbız-ı ishâl, 164a/9
kâbızü’d-dem, 269a/17
kâbile, 152b/4
kâbilî, 40b/10, 40b/24, 41a/14, 149a/9, 

509a/16, 509a/25
kâbilî-yi hindî, 376a/7
kâbôta, 182b/15
kâbra môntânye, 41b/16
kâbûnî pilâv, 393a/12
kâbura, 203b/11
kâc, 258b/25, 390a/4
kâd-ı hindî, 373b/25, 374a/1
kâdânîsî, 133a/20
kâdî, 12a/16, 12b/5, 12a/17, 165b/16, 

373a/25, 373b/7, 373b/12, 373b/2, 
383b/22, 404b/15

kâdirûnî, 388a/23
kâdû, 373b/1
kâçsû, 57b/18
kâferâs, 376b/2
kâfî linefsihî, 428b/5
kâfînesrâ, 203b/8
kâfir saçı, 28b/2
kâfîrûr, 188a/21
kâfûle, 88b/13
kâfur, 58b/13, 59a/4, 71b/4, 96a/2, 97a/21, 

134a/20, 156a/4, 165b/15, 165b/16, 
167b/18, 167b/22, 176b/15, 184a/15, 
184a/18, 184a/21, 188a/23, 225a/10, 
260a/22, 264a/25, 292b/5, 299a/17, 
299a/19, 301b/5, 301b/7, 313b/17, 

327a/19, 342b/20, 347b/21, 347b/22, 
360a/1, 367b/8, 373a/7, 374a/1, 374a/2, 
374a/3, 374a/5, 374a/10, 374a/12, 374b/5, 
375a/20, 375a/22, 375b/1, 376a/13, 
379a/23, 391b/13, 406a/5, 431a/5, 
431a/12, 432a/24, 443a/19, 454b/18, 
454b/20, 455a/8, 455a/9, 468b/18, 481b/4, 
482b/5, 483b/19, 492b/15, 499a/19, 
499a/20, 502a/6, 502b/21, 511b/22

kâfûr otı, 376a/10
kâfûr-ı yehûdî, 184a/19
kâfûrâ, 374a/2, 395b/1
kâfûrî, 8b/11, 29b/7, 374a/2, 376a/10, 452b/5
kâfûriyye, 376a/10
kâfûrû hûrte, 376a/12
kâfûrü’l-hayye, 374a/4, 375a/20, 375a/24, 

375b/1, 375b/4
kâfûrü’l-kaʿk, 188a/22
kâfyûn, 410a/1
kâgıd, 27b/12, 49a/4, 49a/5, 49a/6, 49a/7, 

49a/8, 49a/13, 286a/11, 286a/22, 314a/2, 
327a/17, 343b/3, 343b/5, 343b/7, 343b/8, 
343b/19, 496b/7

kâgıd-ı hindî, 343b/21
kâgıd-ı mısrî, 49a/6, 267b/22
kâgıd-ı sûhte, 343b/4
kâgız-ı hindî, 374a/1
kâh tîkî, 276a/15, 276a/16, 335a/1
kâh-ı mekkî, 10b/17
kâhrübâ, 403b/18, 403b/20
kâhû, 136b/15, 160a/7, 451b/16
kâhû-yı beyâbânî, 136b/20
kâk, 335b/19, 506a/20
kâkal, 300a/17
kâkaliyâ, 62a/10
kâkentast, 277a/15
kâker, 334b/4
kâkır, 59a/14
kâkik, 241b/16
kâkiyâ, 336a/24, 341b/22
kâkne, 374b/14
kâknec, 100b/14, 100b/15, 163b/10, 173a/17, 

253a/14, 278a/16, 278a/17, 296a/6, 
344b/13, 351b/13, 365a/23, 374b/13, 
374b/19, 375a/1, 375a/2, 379a/24, 389b/17

kâknec-i berrî, 100b/15
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kâkulâ, 334b/4, 466a/14
kâküle, 6a/20, 6a/23, 6b/1, 28a/18, 74a/22, 

144a/23, 148b/5, 148b/6, 150a/13, 
150a/17, 235b/25, 236a/19, 245a/4, 245a/5, 
313b/17, 333b/20, 333b/25, 334a/2, 
334a/4, 334a/19, 334a/23, 334a/24, 
334b/1, 334b/9, 342b/17, 506b/12

kâküle, 102b/5, 333b/20
kâkule-i kûçek, 148b/6, 506b/12, 511b/2
kâkule-i sıgar, 6a/20, 10b/9, 150a/14, 150a/16
kâkule-i tîb, 333b/23
kâkulî, 178b/21, 334b/3, 334b/4, 334b/5, 

334b/6, 334b/10, 362b/15, 362b/16
kâkûm, 335b/18
kâkûmânis, 196a/20
kâkûrûnî, 376a/11
kâkûs, 279a/2
kâkûs âpityûn telmâtûn, 279b/11
kâkül, 129b/10, 146b/4
kâl, 237a/23, 491a/19
kâldî, 160b/13
kâlâbâsâ, 339b/21
kâlâminte, 360a/11
kâlâniyâ, 62a/15
kâlesî el-mahtas, 310a/24
kâlî oryâs vemilyâ, 374b/16
kâlîce, 291b/10
kâlince, 291b/9
kâlînûs, 400a/18
kâlîsûn, 45b/25
kâliş, 491a/19
kâliş merîvâ, 491a/19
kâlîzîyûn, 280a/25
kâlmînî, 329a/18
kâmah, 375b/8
kâmarôn, 87a/17
kâmderâves, 398b/5
kâmâlâvun, 128b/22
kâmâliyûn, 128b/23
kâmânûbâ, 6a/3
kâmârsûn, 176a/18
kâmeh menneyâ, 45b/25
kâmel, 146b/4
kâmelâ, 91b/20

kâmelyûn, 116a/2, 335a/15
kâmfare, 374a/3
kâmfor, 374a/2
kâmfôrâ, 374a/2
kâmiʿ-i safrâ, 34b/23, 457b/2
Kâmil, 46a/23
kâmile, 91b/20
kâmilü’l-ʿayyâr, 174b/14
kâmiʿü’s-sümûm, 85a/9
kâmiyâ ergûmşîrûreş, 222b/13
kâmlâ, 426b/8
kâmliyûn, 128b/25
kâmliyûn albüm, 335a/3
kâmliyûn aspora, 335a/3
kâmliyûn hırbâ, 129a/7
kâmliyûn mâvros, 335a/3
kâmliyûn nîgrô, 335a/4
kâmliyûn-ı ebyaz, 129a/1
kâmliyûn-ı ebyâz, 335a/3
kâmliyûn-ı esved, 335a/3
kâmôn, 399b/4
kâmûder kezâ, 199b/10
kâmûs, 233a/7
kâmûzed, 222a/13, 255b/5, 256a/6
kâmûzed bîganâye, 258a/3
kâmûzed câcâ, 256a/19
kâmûzed dâmînâ, 256b/3
kâmûzed ʿâkerbî, 401a/3
kâmûzed karazî, 257a/17
kâmûzed kümmesrîyâ, 256b/24
kâmûzed levzâ, 258a/15
kâmûzed raginâ, 257b/6
kâmûzed servîyâ, 257a/7
kâmûzed summâkiyâ, 256b/15
kâmûzed zeytâ, 257b/16
kânabôs, 367b/22
kânavre, 367b/22
kâne, 354b/7
kâne de çûkarô, 210a/24
kânela, 152a/5
kânfevâs, 228a/9
kângıjô, 203b/9
kânısâ, 335a/22
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kânıse, 369a/18
kânıset, 335a/22
kânısetü’d-decâc, 335b/1
kânısetü’l-hubârâ, 335b/5
kânısetü’l-kutât, 335b/7
kânî, 354b/6
kânî de çûkrû, 355a/3
kânî de indiyâ, 355a/16
kânîlâ, 152a/5
kânîş, 354b/7
kânkâmûn, 222a/14
kânkâtnûs, 360b/10
kânkûs, 203b/9
kânne, 152a/5
kânsâsliyâ, 45b/25
kânser, 203b/9
kântefilye, 65a/22
kântuvâsû, 17a/4
Kânûn, 195a/11, 458a/5
kâny, 396b/14
kânyâmô, 367b/21
kâpârûsa, 360b/9
kâpelîvîze, 49a/21
kâpran, 376b/1
kâpres, 376b/1
kâpsirdâser, 360b/9
kâr, 192a/11, 335b/20, 360a/8, 373a/10
kâraviyâ, 388a/25
kâraznîtûr, 335a/3
kârazûnitûz nîgrôs, 335a/5
kârbâ, 375b/9
kârdâmânâ, 54b/11
kârdiye, 360a/21
kârdô kôrzôl, 344b/19
kârdoma, 86b/5, 114b/11
kârdovâ, 114a/15
kârdûs sinâr, 114a/14
kâr-ı huşk, 192a/13
kâr-ı seyyâl, 192a/12
kâr-ı yâbis, 192a/13
kârâ, 388a/25
kâre, 207a/1, 336a/19
kârîde çipârissyû, 94b/25

kârîdes, 87a/16
kârîdî, 93b/16
kârîdîn, 183a/8
kârîdû indikû, 472a/15
kârîdyû fîlô, 502b/13
kâris, 87a/17, 183a/8
kârîzî, 93b/16
kârkûmâ, 485a/6
kârlîne, 335a/3
kârlîtîne nîgrûm, 335a/4
kârmûn, 328b/17
kârnî, 411a/15
kârnî şûttô, 339b/3
kârôte sevâje, 163a/14
kârpâs, 385a/20
kârpâs maʿdûnî, 323a/16
kârpinû, 170a/23
kârpô, 103a/20
kârpô bâlsamû, 64a/10, 98b/23
kârşina, 389a/23
kârtî pûrûcâtû, 343b/5
kârtôrîme de pedyâ, 67b/17
kârtôrîme âsrôpû, 67b/9
kârtôrîme esfihitâ, 68a/10
kârtôrîme gaydôrâ, 68a/21
kârtôrîme gûrônî, 68a/18
kârtôrîme işkîlî, 68a/5
kârtôrîme kamîla, 67b/25
kârtôrîme tendûrîdû, 68a/24
kârtôrîme vôdî, 68a/12
kârtôrîme vuvâlî, 68a/15
kârûga, 133a/21
kârûkeryâ, 309a/15
kârûm, 388a/25
kârûre, 309b/2
kârves, 388a/25
kârvî, 388b/1
kârvuna, 316a/20
kâryûf liyûm, 342a/12
kâryûhyâr, 118a/9
kârzûtine, 335a/4
kâsa, 505b/7
kâseb, 214b/10
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kâsem 213b/3
Kâsımpaşa, 447b/13
kâsilîs, 93b/17
kâsirü’l-hacer, 361b/1, 361b/2, 375a/18
kâsiye, 149a/7
kâsiye fistüle, 149a/7
kâskîne, 240a/1
kâskinek, 240a/1
kâsnî, 24a/2, 54a/18, 58b/12, 122a/9, 

122b/7, 146b/1, 230b/18, 267b/22, 363a/8, 
365b/17, 375a/14, 375a/15, 409a/22, 
451b/15, 510a/20, 510b/1

kâsnî mârûlı, 271a/19, 296a/24, 345a/6, 
375a/16, 437a/12, 509b/10

kâsnî-yi berrî, 508a/11, 515b/10
kâsnî-yi telh-gûne, 510b/15
kâsrâce, 246b/3
kâstânâ, 228b/10
kâstânîs, 228b/10
kâstî, 92b/13
kâstôr, 37a/2, 92b/13
kâsûyen, 62a/19
kâsvâ, 336b/7
kâsyâvus, 84a/9
kâsye, 213b/2
kâşem, 35b/15, 375b/10, 375b/16, 375b/18
kâşem-i bôstânî, 376a/6
kâşem-i rûmî, 200a/23, 206a/13, 375b/12, 

399a/6
kâşkâvâlû, 420b/4
kâşnî, 509b/10
kât, 330b/21, 330b/22, 336b/14, 337a/5, 

503b/7
kât pân, 330b/20, 337a/1
kâtânîkî, 276a/15, 395a/14
kâte, 223a/10
kâtıʿ-ı verem, 448a/2
kâtırü’d-dem, 159b/17
kâtıʿu’n-nevm, 371a/5
kâtıʿu’n-nevm ü şehvet, 371a/8
kâtıʿu’ş-şehvet, 371a/5, 371a/8
kâtil nefsihi, 336a/16
kâtil-i ahîh, 66b/18, 139a/14
kâtil-i ebîh, 48a/15, 357b/4, 357b/7, 394a/1

kâtil-i ehya, 336a/21
kâtilâ kelâbâ, 128b/18
kâtile-i ebîh, 125a/6, 289b/19, 335b/13
kâtilü’l-ʿalak, 336a/17
kâtilü’l-kelb, 128a/19, 128b/17, 155b/17, 

155b/20, 336a/5
kâtilü’n-nahl, 336a/15, 494a/20, 495a/14
kâtilü’n-nimr, 128a/6, 128a/8, 128b/13, 

336a/19
kâtilü’z-ziʾb, 128b/12, 155b/17, 155b/20, 

336/10, 357b/3, 357b/5
kâtmâ, 182a/9
kâtrâfâtar, 336a/2
kâtre, 336a/4
kâtûn, 336a/20
kâve, 370b/2
kâvencek, 242b/8
kâvend, 170a/9, 235a/13, 235a/16, 336a/25, 

373a/16
kâviye fâtancûyâ, 235b/3
kâvul, 375a/19
kâvure, 203b/8
kây, 354b/7
kâys, 78b/13, 227b/21, 455b/11
kâzbûz, 302a/10
kâzdân, 416a/16
kâzerîseg, 444a/5, 444a/7
kâzerûn, 138b/12, 188b/15
kâzerûniyye, 375a/10
kâzî, 373a/25
kâzib, 21b/10
kâzîle, 345b/9
kâzirîseg, 32a/14
kâziyâ, 373b/1
kâzmiyâh, 361b/7
kebbâd, 17b/9
kebbâs, 381b/17
kebâb, 41b/19, 183b/18, 193b/2, 193b/3, 

304a/4, 316b/15, 337a/23, 337b/1, 364a/9, 
377b/18, 377b/22, 377b/24, 378a/8, 
378a/9, 378a/10, 381b/14, 397a/1, 412a/10, 
414b/12, 440a/8

kebâb-ı piliç, 387b/14
kebâbâ, 378b/22
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kebâbe, 102a/14, 152b/2, 190a/16, 190a/19, 
212a/4, 303b/23, 313b/18, 331b/24, 
331b/25, 334a/24, 334b/1, 348a/22, 
348a/23, 361a/24, 378b/21, 378b/22, 
379a/1, 379a/2, 379a/4

kebâbe-i şikâfte, 313b/2
kebâde, 157a/7
kebâdî, 157a/7
kebâr, 376a/24
kebed, 299b/8, 377b/4
kebed-i mütesakkıb, 330a/17
kebedâ, 377b/4
kebedü’l-beyz, 378a/5
kebedü’l-hınzîrü’l-berrî, 378a/2
keber, 376a/23
keber-kârzûnî, 133a/19
kebere, 17a/20, 20b/18, 24a/2, 24b/13, 

25a/25, 28b/7, 33b/12, 63a/4, 71b/19, 
78b/6, 81a/23, 81b/1, 92b/91, 135a/15, 
135b/19, 206b/9, 208b/1, 214a/16, 
246b/17, 268b/10, 278b/15, 280b/18, 
280b/21, 297a/4, 304a/24, 309b/17, 
334a/11, 349b/10, 352b/20, 352b/22, 
376a/23, 376b/16, 376b/18, 376b/25, 
377a/7, 377a/8, 377a/9, 377b/3, 377b/4, 
379a/19, 392b/10, 399a/19, 417b/14, 
417b/15, 423a/10, 463a/11, 502a/17, 
511a/17

kebere hıyârı, 390b/7
keberetü’l-hammâm, 392b/11
kebest, 124a/18, 381b/12
kebg, 112b/2
kebg-i ker, 155a/10
kebîkec, 51a/1, 60a/9, 60a/10, 135b/21, 

233b/3, 302b/13, 378a/14, 378a/25, 
395a/5

kebîkecî, 378a/17
kebîtâ, 84a/8
kebîtâ evkemetâ, 310b/16
kebîtâ hamrâ, 388b/15
kebsûn, 381b/14, 381b/15
kebş, 381b/12
kebş kartı, 257a/21
kebşü’l-vahş, 37b/10
kebûd, 224b/13
kebûde, 142a/16
kebûter, 121a/12

kebûter-beçe, 316b/7
kecûmen, 100b/13
kecûr, 383a/4
keded, 373b/1
keder, 269a/2, 383b/22
keder agacı, 12a/16
kedi, 20a/21, 111a/19, 111a/20, 187b/24, 

223a/10, 223a/15, 223a/19, 223a/23, 
223a/24, 223b/1, 312a/2, 358b/21, 
412b/16, 488a/16, 495b/3, 507b/11

kedi ayası, 395a/6
kedi otı, 20a/15, 294a/7, 475a/8
kedi tırnagı, 264b/18
kedû, 339b/18
keçek, 242b/10, 496b/9
keçi, 12b/21, 12b/24, 27b/5, 28b/16, 60a/16, 

68a/10, 90a/11, 105a/14, 139b/12, 145b/24, 
161a/25, 161b/6, 179a/21, 182b/23, 193b/2, 
206a/23, 234b/14, 234b/16, 234b/21, 
234b/23, 234b/24, 237b/18, 261a/8, 
261b/4, 262a/8, 269a/18, 276b/2, 276b/10, 
335a/18, 347b/2, 351a/14, 356a/13, 
371b/17, 377b/21, 377b/22, 378a/1, 391a/1, 
396b/20, 405a/23, 405a/25, 407a/22, 
408b/11, 408b/16, 408b/20, 408b/21, 
408b/25, 411b/17, 411b/18, 411b/20, 
413a/22, 437a/9, 437a/11, 440a/22, 
440a/23, 440b/2, 440b/8, 440b/16, 
443b/8, 443b/9, 445a/8, 484b/11

keçi boynuzı, 38a/18, 101a/21, 133a/12, 
133a/19, 226b/3, 244b/24, 278a/11, 
284b/2, 301b/24, 302b/15, 408a/20, 
436b/5, 515b/24

keçi geyigi, 41a/20, 336a/13, 471b/7, 514b/21
keçi güvesi, 37b/21, 101a/22, 133a/16, 

133b/16
keçm, 118b/9
keçûmen, 374b/14
keçûr, 188a/21, 188b/25
keçûrî, 480b/11
keçye, 428b/2
kef, 64a/13, 210b/22, 437a/25, 455a/21
kef otı, 27b/23
kefcîlez, 157a/18
kef-i deryâ, 185b/5, 226a/4, 372b/18, 465a/10
kef-i âb-gîne, 455a/19
kefâl, 218b/1, 218b/2
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kefe kili, 275a/12, 275a/15
keff, 51a/19, 394b/23
keff-i âdem, 70a/25, 395a/11
keff-i ʿâyişe, 23a/13, 86b/8, 86b/9, 233b/25, 

395a/3
keff-i Meryem, 23a/14, 395a/3
keffü’l-ʿakârib, 276a/14, 395a/14
keffü’l-cedmâ, 395a/20
keffü’l-ecdem, 395a/19
keffü’l-erneb, 395a/12
keffü’l-esed, 394b/25
keffü’l-hirre, 395a/5
keffü’l-kelb, 48a/15, 335b/14, 357b/9
keffü’l-kelef, 394b/24
keffü’n-nesr, 395a/13
keffü’s-sebuʿ, 378a/17, 395a/15, 395a/5
keffü’z-zabʿ, 395a/4
keffü’z-zîb, 395a/2
kefhazâlû, 182b/14
kefn şaho, 311b/3
kefn-i cabbâr, 310b/19
kefr, 125a/6
kefrâ yehûdyâ, 359a/11
kefrü’l-yehûd, 359a/10, 395b/10
keftâr, 262b/3
kefyâcasâ, 84b/7
keger, 400b/14
kehb, 118b/9
kehbû, 36a/13
kehhâl, 361a/20
kehkem, 404b/8
kehlâ, 4a/1, 417b/9
kehle, 418a/5, 48b/7, 59a/8, 79a/11, 81b/22, 

81b/23, 84a/4, 114a/21, 195a/9, 198b/23, 
212b/6, 228b/2, 232a/19, 243a/4, 269b/22, 
272a/25, 275b/5, 282b/17, 315b/11, 
356a/12, 362b/25, 363a/2, 365a/3, 
371b/22, 382a/5, 404a/19, 410a/19, 
436a/13, 448b/22, 450b/23, 471a/13, 
471a/20, 489b/6

kehnes, 201a/19
kehrî, 82b/15, 154b/17
kehrî aspra, 154b/2
kehrîn, 173a/22

kehrübâ, 4b/24, 57b/5, 126a/25, 126b/16, 
127a/1, 201a/5, 222a/10, 222a/23, 222b/2, 
237a/21, 255b/15, 255b/16, 258b/4, 
346b/17, 375b/9, 375b/10, 403b/17, 
403b/20, 403b/22, 403b/23, 403b/25, 
404a/2, 404a/7, 404a/17, 404a/19, 
457b/18, 457b/19, 463a/16

kehrübâ agacı, 126b/9
kehrübâr, 126b/1, 126b/12, 126b/15, 126b/20, 

126b/24
kehrübâr agacı, 126b/10
kehrübây, 403b/18
kehûn, 316a/20
kehvârib, 404b/5
kehyânâ, 312b/8
kehzek, 51a/1, 86b/7, 86b/9
kejdüm, 290b/18
kekeç, 134b/15
keker kerhân, 277a/16
kekik, 10a/21, 53b/18, 95b/15, 236b/3, 

253a/25, 254a/10, 282b/5, 282b/16, 
282b/17, 283a/17, 323a/12, 329a/16, 
329a/21, 407b/5, 489b/4

keklik, 71a/10, 71a/11, 112b/2, 113b/14, 
154a/18, 155a/11, 232b/16, 337a/7, 
337a/9, 337a/11, 337a/15, 337a/18, 337b/3, 
377b/18, 238b/6, 431a/3, 515b/9

keklik çigdemi, 158a/12, 392b/12
keklik otı, 123a/25, 123b/3
keknâte, 369a/16
kekremsi, 143b/25
kekûnîdîm, 426b/7
kekvâse, 395b/10
kel, 15b/21, 255a/10, 275b/24, 308a/16, 

349b/19, 451a/20
kel baş, 60b/9, 67b/11, 92a/6, 153b/1, 157b/9, 

200a/17, 203a/15, 377a/17, 425b/18, 
440a/18

kelb, 109a/4, 109a/6, 109a/7, 135a/14, 
14a/18, 172a/23, 187a/4, 187a/7, 187a/8, 
193b/10, 204b/18, 235a/5, 263a/7, 263a/8, 
263a/18, 289b/9, 289b/13, 319b/25, 
332a/2, 332a/3, 336a/6, 356a/14, 358b/20, 
368b/12, 396b/13, 396b/15, 396b/16, 
396b/17, 396b/19, 396b/21, 396b/22, 
396b/23 397a/3, 397a/5, 397a/13, 397a/14, 
397a/15, 397a/17, 407a/20, 409b/7, 
413a/11, 427a/16, 448a/5, 475b/14, 
488a/16, 488b/1
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kelb câyâm, 92b/14
kelb güli, 504b/6
kelb memesi, 200b/14
kelb zencebîli, 193b/10
kelb-i muʿallem, 379b/16
kelb-i müteʿallim, 396b/18
kelb-i sagîr, 75a/5
kelb-i saydî, 396b/19
kelbâ, 396b/14
kelâ, 314a/20
kelâf, 316a/16
kelâg, 308a/3
kelâzûnes, 141a/10
kelef, 7a/9, 9a/20, 11b/23, 14a/21, 24b/16, 

42b/3, 44a/4, 45b/11, 47b/21, 52a/22, 
53a/24, 58b/8, 59a/17, 60a/14, 70b/16, 
70b/20, 72b/3, 84a/5, 87a/10, 98b/19, 
99a/17, 101b/10, 101b/22, 119a/11, 
119b/13, 126a/1, 136b/3, 146b/12, 
152a/19, 153a/16, 154b/20, 155a/24, 
15a/3, 160a/18, 175b/8, 177b/16, 187a/16, 
187a/18, 187a/2, 188a/4, 191b/10, 203b/16, 
208b/19, 212b/6, 227a/7, 237a/1, 241b/25, 
246a/6, 252b/25, 262b/19, 264b/14, 
267a/10, 272a/22, 276b/5, 277b/25, 
282b/17, 287a/8, 311a/3, 314a/21, 319a/7, 
320b/8, 339a/1, 351a/8, 353a/23, 389b/2, 
407a/4, 407a/5, 418a/5, 419a/21, 421a/11, 
421b/20, 422b/15, 424b/23, 428a/5, 
437a/19, 447b/24, 448a/2, 450b/1, 
482a/21, 482a/22, 483b/9, 484b/3, 
490b/3, 490b/17, 493b/25, 498a/6, 
498a/9, 498b/2, 512a/7

kelefü’l-kelb, 48a/15
kelem, 61b/11, 279a/18, 288b/5, 288b/6, 

363a/21, 383b/24
kelement, 489a/15
keler, 12a/9, 60a/11, 115b/7, 115b/8, 115b/25, 

116a/9, 116a/7, 161a/12, 161a/13, 161a/22, 
186b/25, 200a/11, 200b/2, 209b/17, 
209b/18, 209b/19, 209b/21, 210a/19, 
219a/21, 250a/9, 250a/18, 261b/7, 261b/8, 
263a/23, 263b/2, 263b/3, 263b/4, 263b/6, 
288b/23, 289b/16, 335a/15, 335a/18, 
335a/20, 388a/14, 486b/16, 497b/25, 
498a/3, 498a/4, 498a/6, 505a/9, 505a/10, 
505a/11, 505a/13, 505a/14

kelh, 366b/22
kelîkân, 396b/12

kelîklerûn, 396b/13
kelîlü’l-melik, 31a/8
kelîzâ, 90a/10
kelkelânic, 396b/8
kelmac, 31a/6
kelmûh, 176b/22, 396b/7
kelonâ 214b/10
keltâ, 200b/14
keltû, 341a/1
kelûl, 389a/24
kelyâsil, 367a/7
kemdâven, 375b/12
kemâdâryûs, 398b/4
kemâderyûs, 129b/14, 174b/8, 208b/1, 

272b/10, 398b/22, 398b/3, 398b/6, 
399b/2, 62a/12

kemâderyûsâ, 398b/3
kemâfîdûs, 282a/11
kemâfîtûs, 128b/4, 129b/13, 196b/9, 338b/18, 

38a/10, 38a/8, 399a/1, 399a/3
kemâh, 310a/10, 322b/15, 322b/18, 323b/17, 

323b/19, 344b/16, 397a/19, 478b/25
kemâh-ı kûçek, 462a/22
kemâliyûn, 318a/19, 400b/11, 426b/10
kemâliyûs, 426b/6
kemâ, 218a/22
kemâşîr, 362b/21, 362b/22, 400a/21, 400a/23
keme, 161b/12, 311b/17, 350b/1
kemerkûhen, 302a/9
kemʾet, 66a/19
kemkâm, 242b/19, 400b/8
kemkâr, 264a/12
kemmân, 73b/18
kemmûn, 116b/15, 120b/20, 121b/21, 122a/16, 

123a/19, 125b/11, 125b/12, 131a/7, 140a/8, 
185a/24, 206b/14, 214b/15, 216a/20, 
222a/4, 223a/22, 224a/8, 230b/23, 237a/8, 
272a/13, 295b/21, 309a/24, 319a/17, 
344a/6, 346b/19, 360a/25, 375b/17, 
376a/6, 376a/7, 388b/2, 397b/10, 399b/10, 
399b/11, 399b/13, 399b/2, 399b/20, 
399b/24, 399b/4, 399b/6, 399b/9, 400a/1, 
400a/14, 400a/15, 400a/17, 400a/3, 
400a/8, 408a/22, 427a/3, 44a/18, 457a/8, 
457b/15, 457b/3, 469b/9, 484a/12, 490a/1, 
496a/18, 496a/22, 508a/5, 70b/22, 75a/17, 
76b/17, 82a/2, 91b/23, 15a/13
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kemmûn-ı arz, 399b/12
kemmûn-ı berrî, 159a/13, 208a/3, 228a/11, 

333b/10, 333b/11, 399b/13, 400a/17, 
400a/18, 400a/19

kemmûn-ı ebyaz, 399b/11
kemmûn-ı ermenî, 400a/17
kemmûn-ı esved, 399b/12, 400a/19, 400a/20
kemmûn-ı habeş, 399b/12
kemmûn-ı habeşî, 400a/17, 473b/10
kemmûn-ı hulv, 400a/16
kemmûn-ı kirmânî, 473b/19
kemmûn-ı nabatî, 388b/12
kemmûnâ, 399b/2
kemmûnî, 338a/7
kemmûnü’l-cebel, 72a/16
kemmûnü’l-habeşî, 473b/19
kemmûnü’l-ʿısrâtiyye, 473b/14
kemmûnü’l-melik, 473b/16, 473b/19
kemnûn, 41b/19
kemtîşûn, 364b/17
kemücük, 142b/20
kemük, 10a/15, 10a/6, 14b/22, 19b/8, 

33a/22, 42a/15, 68b/8, 69b/11, 73b/20, 
76a/21, 87b/3, 88a/15, 89a/3, 108a/11, 
108a/15, 111b/21, 113a/19, 165b/24, 
169a/4, 174b/20, 187a/4, 187a/8, 187a/10, 
187a/11, 189a/10, 219a/18, 226b/24, 
226b/25, 227a/7, 267a/10, 267a/16, 
273b/13, 277b/22, 277b/24, 278a/5, 
284b/24, 289a/10, 289a/12, 289a/13, 
289a/14, 289a/15, 289a/16, 289a/17, 
289a/19, 289a/22, 289a/25, 289b/3, 
289b/4, 289b/5, 289b/6, 289b/8, 289b/9, 
289b/13, 289b/14, 292b/22, 310a/17, 
310a/19, 311a/7, 314a/16, 318b/11, 
333a/10, 333a/11, 333a/17, 333a/18, 
333a/20, 333a/25, 358b/10, 397a/8, 
397a/18, 438a/12, 438a/16, 443b/4, 
443b/16, 457a/1, 486b/12, 486b/15, 
488a/10, 488a/11, 490b/9, 490b/10, 
496b/13, 504a/1, 507b/1, 513b/1, 515a/17

kemük ayrıl-, 73b/20, 469a/11
kemük çıg-, 506a/6
kemük kesil-, 462a/15
kemük kırıl-, 69a/20, 229a/4, 266a/4, 336b/11
kemük sın-, 125a/11, 145b/24
kemyâb, 300b/24
kenbâ, 364a/4, 381b/24, 403a/11

kenbâs, 403a/10
kenbât, 381b/24
kenbedâʿa, 220b/7
kenbedân, 358b/25
kencelîz, 157a/18
kend, 210a/22, 297b/14
kendbâhen, 245a/11
kendel, 489a/14
kendelâ, 368b/4
kender, 338a/19
kendere, 363a/1
kendir, 48b/2, 169a/22, 245a/6, 304a/12, 

367b/18, 367b/22, 368a/12, 368a/24
kendîzek, 327b/23
kendûr, 337b/14
kenâr, 160b/12, 403a/5, 403a/6
kenâr arîf îlâ, 277b/24
kenâvis, 62a/19, 403a/8
kene, 72a/18, 100b/8, 120b/11, 120b/12, 

160b/7, 160b/10, 168a/13, 197b/20, 
198a/11, 198b/23, 198b/24, 272b/5, 
339b/13, 339b/14, 339b/15, 343a/15, 
401a/15, 404b/13, 478b/24

kene agacı, 132a/24, 132b/1
kene tohmı, 100b/7
kenegerçek, 132a/24, 197b/20, 272b/5, 

393a/17
kenevir, 56b/7
kenger, 73b/16, 93a/22, 101a/11, 114a/13, 

214b/6, 258b/6, 335a/3, 335a/5, 400b/13, 
400b/20, 401a/3, 401a/5, 401a/6

kenger dikeni, 335a/3
kenger-i berrî, 400b/20
kenger-i berrî-yi musammag, 400b/25
kenger-i bôstânî, 54a/7, 114a/13, 134b/8, 

400b/12
kenger-i siyâh, 335a/3, 335a/6
kenger-zed, 73b/16, 94b/4, 255b/18, 258b/7, 

401a/1, 401a/2, 401a/5
kengerî, 401a/3
kenîb, 40b/2, 40b/3, 403a/9
kensîne, 382a/16
kenûs lesûs, 404b/18
kepârâ, 376a/25
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kepek, 131a/2, 226a/10, 293a/20, 333a/3, 
402a/2, 440b/2, 440a/7, 451b/17, 470a/22, 
481a/2, 481a/3, 481a/12, 481a/14, 481a/15, 
481a/17, 481a/21, 481a/22, 481a/25, 
499b/24

kepekli, 369a/14
kepeksiz un, 127a/2
kepk, 337a/8
kerb, 185a/16
kerbâ, 467b/5
Kerbâlî, 12b/15
kerbâsek, 247b/2
kerdemâ ıspôrô, 102a/16
kerdeme, 51a/1, 102a/14, 114b/17, 264b/25
kerdîlen, 390b/5
kerâkî, 388a/3
kerârîz, 269a/8
kerâs, 387b/24
kerâsiyâ, 87a/23, 345a/15
kerâste, 345a/14
kerâtô efî tûvûnî, 347a/4
kerâtô fîdî, 105b/7
kerâvî, 388a/23
kerâvînâ, 388a/23
kerâvyâ, 35b/10, 45b/18, 75a/17, 183b/17, 

344a/21, 346b/19, 346b/20, 368a/22, 
377b/17, 388a/22, 399b/12, 399b/15, 
400a/17, 458a/6, 469b/9

kerâvyâ salvâtika, 344a/2
kerâvyâ-yı berrî, 344a/1
kerâvyâ-yı deştî, 344a/1
kerâvyâ-yı fârisiyye, 390b/3
kerâvyâ-yı rûmiyye ve cebeliyye, 390b/4
kerâvyâ-yı şâmiyye, 390b/3
kere, 341b/21
kereb, 36a/15
kere-i tâze, 186a/3
kere-ten, 173a/19
kerefs, 1b/7, 12a/12, 16a/4, 24a/3, 24b/9, 

28a/21, 31a/2, 39a/9, 43a/11, 49b/21, 
53a/18, 56b/10, 60a/4, 61a/22, 68b/24, 
80b/3, 102a/13, 116b/15, 121b/18, 137a/9, 
176b/16, 180a/3, 199a/15, 203b/21, 
217a/25, 219b/6, 247a/13, 275a/2, 
285b/23, 291a/8, 303b/23, 309a/9, 
323a/23, 324a/10, 325a/11, 331b/7, 

344b/2, 344b/13, 352b/16, 352b/18, 
352b/19, 354a/20, 354b/2, 358b/9, 
365b/16, 366b/21, 375b/11, 378a/15, 
385a/17, 385a/20, 385a/23, 385b/5, 
385b/6, 385b/7, 385b/14, 385b/15, 
385b/18, 385b/19, 386a/2, 386a/4, 386a/7, 
386a/10, 386a/17, 386a/19, 386a/21, 
386a/22, 386a/25, 386b/1, 390a/21, 
393a/6, 395a/16, 399a/17, 408a/21, 
409a/23, 427a/7, 436b/23, 439a/22, 
443b/21, 444b/10, 448b/24, 450a/19, 
455a/15, 468b/19, 469a/20, 486a/10, 
507b/4, 510b/12, 514b/19, 514b/20

kerefs-i berrî, 163a/20
kerefs-i bôstânî, 50b/5, 269a/7, 323b/12, 

323b/13, 385b/2,
kerefs-i cebelî, 37b/1
kerefs-i deşti, 378a/16, 386a/23
kerefs-i kûhî, 323a/14, 323a/21
kerefs-i makedônî, 386a/9, 463b/13
kerefs-i rûmî, 386a/9, 463b/16
kerefsâ, 323a/15, 385a/18
kerefsü’l-berrî, 386a/23
kerefsü’l-cebelî, 323a/14
kerefsü’l-mâʾî, 385a/23
kerelhe, 476b/20
kerem, 325a/5, 388b/16, 389a/2
kerengû, 70a/11
kerest, 124a/19
kerevit, 13b/1, 87a/16
kereviyyetü’r-rûmiyye, 344a/3
kereviz, 24b/9, 31a/2, 295a/13, 385a/17, 

425b/19
kerevyâ, 133a/20
kerevye, 388a/22
kerg, 390b/9, 390b/18, 390b/19
kerger, 400b/14
kerî, 241b/13
kerîhetü’r-râyiha, 213b/6
kerîhü’r-râyiha, 407a/18
kerize, 461b/1
kerkâ, 388a/3
kerkâs, 162b/14
kerkâş, 29b/8
kerkehân, 277a/17
kerkem, 82b/11, 190b/16, 280b/1, 390b/15
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kerkemâ, 190b/16
kerkemân, 390b/4
kerken, 217b/12
kerkened, 390b/14
kerker, 390a/4
kerkerâ, 277a/13
kerkerhin, 388b/13
kerkerûhan, 390b/8
kerkes, 31b/15, 178b/25, 276a/13, 335a/2, 

483b/20, 483b/23, 484a/6
kerkes taşı, 31b/15
kerkîmâ, 190b/16
kerlîse, 6a/5
kerm, 195b/24, 282a/19, 388b/14, 419b/11
kerm-i berrî, 389a/5, 389a/8
kerm-i deşti, 310b/14
kerm-i eyyûb, 185b/11
kermâ, 289a/10
kermâ mısrîyâ, 72a/24
kermâl, 210a/24
kerme-i şâyike, 389b/25
kermetü’l-beyzâ, 297a/3, 310b/15, 389b/23, 

497b/24, 508a/17
kermetü’l-esved, 311b/1
kermetü’s-sevdâ, 67b/2, 389b/24
kermiyûn, 399b/4
kermü’l-esved, 38b/23
kerner, 390b/7
kerniyûn, 390a/3
kersef, 48b/8, 357b/19
kersene, 154a/22, 180b/8, 389a/21, 393b/10, 

491a/12
kersenek, 390a/1
kersûnîlûd, 487b/12
kertemân, 344a/3
kertenkele, 200a/11
kerûmâ, 264b/19
kerusû, 49a/19
keruvn, 363a/23
kervân, 390b/19
keryâ, 467b/6
kesah, 322b/15
kesef, 322a/12
kesel, 370b/13, 370b/20, 370b/22, 371b/6

kesel-i beden, 503b/9
kesemleh, 38a/23
kesif hay, 198b/11
kesîf, 195b/13
kesîkûn, 392b/12
kesîlâ, 213b/7, 213b/8, 392b/15, 392b/16, 

392b/21
kesîrâ, 8a/7, 17a/23, 40b/21, 41b/21, 48b/1, 

51a/8, 51b/17, 52b/22, 53b/21, 54b/11, 
55b/4, 56b/12, 55b/23, 57b/6, 73a/16, 
89a/13, 90b/2, 98b/5, 99a/9, 102a/13, 
102b/5, 121a/11, 124b/12, 124b/20, 
125a/19, 125a/20, 132b/8, 135b/17, 148a/7, 
151b/12, 157b/18, 160a/8, 162b/1, 162b/21, 
173a/13, 182a/18, 182a/25, 185b/21, 
193b/8, 202a/10, 204a/4, 205a/25, 
221b/21, 224a/11, 247a/4, 249b/18, 251a/3, 
251a/15, 255b/17, 256a/14, 256a/18, 
258b/5, 263a/13, 266b/11, 266b/13, 
269a/21, 271a/9, 291a/7, 303a/10, 313a/11, 
318b/23, 319a/8, 320b/8, 329b/9, 332b/5, 
337b/7, 337b/10, 339a/20, 343b/22, 
344b/12, 345a/11, 347a/13, 347a/22, 
360b/5, 361a/24, 372a/25, 372b/16, 
382a/20, 382a/21, 388b/22, 393a/5, 
400a/10, 401b/16, 427a/1, 429a/2, 
429a/18, 429a/24, 429a/25, 450a/19, 
450a/21, 450b/19, 457a/22, 463a/17, 
468a/16, 471b/1, 475a/24, 475a/25, 
480a/19, 487a/18, 498b/6

kesîrü’l-asdâʿ, 382b/22
kesîrü’l-ercel, 57a/1, 67b/3, 382b/2
kesîrü’l-menâfiʿ, 140b/1, 140b/2
kesîrü’l-ʿukad, 383a/2
kesîrü’l-ʿukd, 69a/12
kesîrü’l-varak, 383a/1
kesîrü’l-vefâ, 396b/15
kesîrü’r-rekeb, 383a/2
kesîrü’r-reʾs, 382b/23
kesîrü’ş-şaʿr, 67b/8
keslâlûy, 300a/13
kesm, 382b/19
kesme, 185b/16, 218a/7, 218a/8, 415b/16
kesmûsâ, 393a/21
kesr, 382b/19, 469a/10
kesr-i ʿızâm, 166b/10
kesredâne, 420b/15
kesret-i inzâl, 454b/6
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kestâne, 62a/13, 62a/17, 62a/23, 96b/16, 
158b/5, 228b/9, 228b/11, 389b/22

kestere, 57b/12
kesûmânis, 117b/15
kesvâdûmâ, 282b/3
kesvîrân, 378a/18
kesyû, 479b/1
kesyû helk, 480a/8
keş, 30b/19, 393b/19, 393b/21, 457b/10, 

457b/11
keşdânek, 53a/19
keşe, 457b/9
keşef, 214b/9
keşek, 436b/14, 436b/15
keşende-i peleng, 128a/7
keşende-seg, 128b/17
keşk, 30b/19
keşk-i bâdıncân, 393b/4
keşkek, 125b/12, 393b/21
keşkü’ş-şaʿîr, 393a/23
keşmelah, 334b/6
keşmîr, 369b/3
keşnec, 393b/11
keşnî, 345b/7, 389a/22
keşte, 285a/23, 393b/23
ketedvenâ, 75a/24
ketem, 382a/11
keten, 381b/24
ketfehlûr, 507b/14
ketrâgûn, 148b/15
ketre, 258b/5
ketrû fîlô, 500a/18
kettân, 11b/5, 18a/20, 31a/18, 37b/1, 52b/11, 

53a/19, 56b/7, 107a/3, 119b/18, 154b/13, 
168b/1, 172b/22, 177b/19, 177b/20, 
187a/25, 187b/8, 198b/6, 208b/15, 
217a/15, 217a/23, 220b/12, 237a/6, 
245b/14, 281b/24, 312a/18, 339a/13, 
341a/11, 361a/17, 377a/4, 381b/24, 
381b/25, 382a/2, 382a/3, 382a/6, 382a/7, 
382a/8, 382a/17, 394b/5, 418a/20, 441b/6, 
464a/22, 464b/4, 485a/17

kettân bezi, 187b/7, 205a/4, 224b/11
kettânî, 441b/3
ketûr, 132a/24

kevâkıl, 494a/20
kevâlif, 403b/12
kevâlû, 319b/3
kevâlû akuva de kayer, 319b/14
kevâmîh, 375b/8, 403a/21, 464b/6
kevâmîhü’t-tûg, 403b/2
kevelân, 16b/12
kever, 133a/6
kevergiyâ, 10b/17
keverk, 376a/25, 81a/24
kevkeb sâmôs, 274a/19
kevkeb-i kaymûliyâ, 403a/18
kevkeb-i şâmûs, 403a/20
kevkebâ arʿâ, 271b/3
kevkebî, 403a/17
kevkebü’l-arz, 271b/3, 320a/17, 403a/16, 

403a/18
kevren, 462b/12
kevsel, 330a/24
keyâʿmin, 357b/21
keyif lüce ot, 38b/3
keyk, 363a/4
keymûn, 399b/5, 399b/6
keymûs, 104b/7, 197b/4, 213a/1, 234a/11, 

264b/15, 268b/8, 386b/17, 391a/10, 
391a/13, 396a/15, 396b/23, 396b/24, 
397b/8, 412a/8, 429b/11, 472b/7, 510a/20

keymûs-ı galîz, 240a/11
keymûs-ı galîze, 230a/21
keymûs-ı mâʾî, 428b/19, 441a/19
keymûsân, 368a/16, 368a/17
keymûsât-ı galîze, 241b/2
keynûnes, 481b/11
keyrec, 404b/14
keyser-gûne, 404b/10
keysû-gûne, 404b/10
keyş, 26a/23
keyûhînûs, 327b/23
keyûmengareş, 306a/25
kezenes, 5a/8
kezîʿ, 449a/4
kezîz, 143b/9
keztûferînis, 194a/7
Kıbrıs, 133a/13, 361b/11
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Kıbrıs cezîresi, 164b/8
Kıbrısî, 133a/23
Kıbrûs, 30b/15, 40a/21, 274a/25, 341b/19, 

371b/18, 384a/8, 405a/21, 405a/22, 
425a/25, 430a/20, 447b/12

Kıbrûs cezîresi, 170b/8, 274a/23, 275a/3
Kıbrûs elmâsı, 430a/19
Kıbrûsî, 30b/17, 184b/22, 479b/3
Kıbtî dikeni, 215a/19
kıcı, 86b/4, 86b/8, 134a/19, 134b/9, 142a/2, 

339b/1, 339b/2, 383b/20, 406b/22, 
406b/25,

kıdah-ı meryem, 339b/16
kıdâh, 339b/17
kıddîmü’l-mülk, 150a/13
kıftâgârü’l-asgar, 360a/5
kıftâgârü’l-ekber, 360a/3
kıg, 60b/2, 92a/7, 440b/3
kıkırdak, 74a/18
kıl, 5b/19, 12b/24, 14b/4, 14b/9, 15a/2, 

15b/12, 15b/14, 15b/15, 19b/3, 19b/7, 
24a/17, 29b/3, 30a/17, 32b/19, 33a/18, 
40a/1, 41a/17, 44a/7, 44a/25, 44b/1, 
49b/3, 50b/1, 60b/10, 61a/4, 62b/11, 
63b/13, 65b/19, 65b/20, 68a/7, 68a/25, 
68b/1, 69b/12, 69b/14, 71a/13, 79b/14, 
80b/3, 81a/14, 81b/12, 88a/7, 94a/2, 
98b/2, 99a/5, 101a/20, 104b/22, 106a/2, 
106a/3, 106b/14, 109a/2, 114b/23, 116a/8, 
119a/4, 119a/21, 119b/11, 120b/13, 
121b/14, 124a/2, 124b/17, 130b/10, 141b/3, 
141b/9, 145b/21, 146a/23, 146a/25, 
146b/23, 147b/17, 151b/23, 153b/2, 
153b/10, 153b/14, 155a/3, 160b/9, 161a/9, 
161a/15, 161a/21, 162a/3, 162a/8, 162b/5, 
166a/5, 168a/7, 169b/20, 170b/17, 172b/2, 
172b/5, 173a/3, 183a/4, 185b/15, 187a/11, 
188a/13, 189b/13, 199b/22, 200a/17, 
200b/11, 201b/3, 202a/12, 202b/25, 
203a/19, 211b/6, 214b/5, 217a/6, 217a/7, 
221b/16, 227a/10, 228a/21, 235a/3, 
235a/6, 235a/11, 237a/22, 237a/24, 
237a/25, 237b/6, 237b/12, 237b/13, 
237b/14, 237b/15, 237b/16, 237b/17, 
237b/18, 237b/19, 239a/22, 239b/1, 
243a/25, 244a/3, 244a/4, 246a/18, 
248a/22, 249a/16, 249a/20, 250a/12, 
255a/9, 261a/8, 261b/4, 262b/15, 263a/9, 
263a/10, 265b/13, 267a/22, 278b/15, 
278b/16, 284b/6, 290a/4, 290a/5, 290a/6, 
291a/19, 293b/22, 293b/23, 294a/20, 

306b/20, 306b/23, 308b/16, 310a/16, 
312a/14, 314a/19, 315b/4, 316a/2, 327b/1, 
327b/2, 332a/25, 335a/21, 340b/3, 
340b/4, 351a/9, 358b/11, 359b/21, 365a/4, 
371b/23, 372a/15, 373a/1, 381b/3, 382b/7, 
383a/22, 383b/1, 385a/1, 395b/6, 397a/4, 
399b/25, 400a/1, 400a/13, 402b/16, 
405b/9, 405b/10, 405b/17, 405b/18, 
410a/18, 414a/16, 423b/24, 430a/3, 
434a/18, 436a/20, 440b/16, 443a/22, 
447a/15, 448b/19, 448b/23, 449b/20, 
451a/20, 453a/6, 453b/23, 457a/13, 
470a/19, 470a/22, 471a/21, 475b/7, 479b/9, 
479b/18, 480a/12, 484b/15, 487b/25, 
489b/20, 490a/17, 490a/20, 490a/21, 
491b/8, 492a/23, 493a/1, 498a/11, 
504b/24, 505a/22, 505b/1, 506b/17, 
507a/20, 508a/15, 512a/6, 514a/22

kıl kuyruk, 138b/18, 358a/24
kılâde, 107a/12
kılâvînfes, 362a/18
kılâvô, 342a/12
kılçık, 312a/7, 440a/17, 498a/8, 499a/6, 

505b/10
kılçıksız balık, 251a/22, 251a/24
kılır, 142a/4
kılîmiyâ, 30b/17, 339b/11, 361b/5, 361b/6, 

361b/8, 361b/9
kılînûhûziyûm, 362a/17
kılkal, 14a/14, 14a/15
kılleb, 361a/24, 361b/1, 361b/5
kıllet, 423b/3, 462a/20
kıllet-i şehvet, 268a/20
kımıs, 409a/3, 409a/5
kımız, 362b/22
kına, 13a/22, 22a/12, 22b/7, 34a/11, 67b/20, 

83b/5, 83b/6, 118a/4, 125a/5, 125a/8, 
130b/9, 135a/21, 136b/10, 166b/9, 
211a/20, 211b/13, 217b/25, 228b/3, 
281b/2, 315a/1, 323b/16, 357b/11, 36a/1, 
381b/8, 387a/14, 396a/22, 396a/23, 
399a/7, 440a/11, 514b/25

kına çiçegi, 297a/1, 313a/20
kına tahtası, 228b/19
kınbîl, 365b/25, 366a/2, 366a/10, 366a/13, 

366a/20
kınbîlâ, 366a/1
kınâ, 121a/3, 167a/18, 281a/23, 302b/6
kınâd, 288b/24
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kınna, 44b/11, 142b/22, 142b/23, 367a/4, 
367b/13, 367b/14, 418b/9

kınnab, 64a/25, 169a/22, 230b/1, 230b/2, 
245a/5, 245a/6, 358b/17, 367b/18, 
367b/20, 367b/22, 368b/3

kınnab-ı deşti, 358b/16
kınnab-ı hindî, 64a/25, 118b/1
kınnabü’l-hindî, 368a/22
kınnâ, 366b/22
kıntâ, 41a/19, 159b/20, 354b/6, 367b/11
kıntâr, 199b/10, 367b/10
Kıpçak, 201a/5
kıragu, 80b/15, 89b/4, 89b/16
kırasî, 144a/3
kırâd, 343a/18
kırânûnket, 267b/5
kırespinô, 34b/20
kıressen, 102a/16, 114b/11
kıressôn, 102a/17, 114b/11
kıreşâ kerpîyîn, 386b/5
kıreyâ, 411a/14
kıreyâs, 411a/14
kırfe, 12a/20, 63a/16, 113b/20, 120b/2, 

148a/8, 151a/14, 343a/7, 343a/8, 373b/20
kırfe-i dârçîn, 12a/18
kırfe-i dârçînî, 343a/8, 343a/9, 347b/23, 

348a/2
kırfe-i karanfil, 12a/18, 158a/9, 158a/10
kırfetü’l-karanfil, 343a/7, 343a/8, 347b/25
kırfetü’t-tîb, 343a/7
kırfîr, 252a/5
Kırım, 432b/15
kırifuʿma, 190b/16
kırina, 193b/19
kırînô, 224b/22
kırînô agriyôz, 225a/2
kırînô ûkşî, 225a/2
kırisemun, 348a/6
kıritârî, 236b/14
kıritârî vînhûr çûf liyû, 213a/19
kıritârû kırâşî, 236a/6
kıritârû nerô, 436b/12
kıriyemun, 348a/6
kırkayak, 198b/24, 208a/10

kırkayak otı, 208a/6
kırkayaklu, 208a/7, 464b/1
kırkiyâ, 348a/19, 348a/20
kırkiyûn, 348a/19, 348a/20
kırlagıç, 141a/12, 141a/13, 141a/14, 141a/18, 

280b/13
kırlagıç otı, 280b/13
kırlangıç, 61b/14, 107a/20, 107a/21, 111a/15, 

129b/2, 129b/3, 129b/5, 164a/16, 173b/3, 
182a/13, 182b/2

kırlangıç balığı, 78b/4
kırlangıç otı, 280a/23
kırlankıç, 115a/20, 141a/7, 187a/2, 223b/13, 

223b/14, 223b/16, 223b/17, 427b/20
kırma bâdem, 422a/15
kırma bâdemî, 472b/14
kırma helvâ, 472b/14
kırmız, 48b/3, 163b/11, 164a/21, 233a/21, 

340b/24, 341a/2, 341a/21, 341b/2, 341b/3, 
341b/4, 341b/16, 341b/17, 461a/6, 461a/11, 
478a/25

kırmız kurdı, 340b/24
kırmîz-i âher, 341b/7
kırmîzî, 340b/25
kırmuz kurdı, 341b/14
kırôkôrdile, 263a/24
kırôkos, 190b/16
kırsen, 345a/15
kırt, 342a/2, 53, 30a/4
kırtâs, 343b/3
kırtâsü’l-muharrak, 343b/3
kırûmîdî, 58a/12
kırûmîdî neskifiyûn, 58b/18
kırûmiyân, 58a/12
kısdîr, 179b/19
kısâr, 382a/23
kıssâ, 55b/4, 121a/23, 143b/25, 148b/18, 

149a/5, 353b/10, 36a/4, 474b/13
kıssâʾ-ı berrî, 331a/3
kıssâʾ-ı bôstânî, 337b/10
kıssâʾ-ı bôstânî-yi sagîr, 338a/12, 338a/15
kıssâʾ-ı ekber, 376b/5
kıssâʾ-ı hindî, 62b/20, 62b/24, 339a/25
kıssâʾ-ı hindî-yi berrî, 339b/1
kıssâʾ-ı kûçek, 236b/10
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kıssâʾü’l-berrî, 338a/18
kıssâʾü’l-hayye, 339a/23
kıssâʾü’l-hımâr, 13a/21, 39a/8, 124b/21, 

226b/19, 231a/16, 250a/2, 288a/5, 295a/7, 
338a/16, 37b/1, 390b/8

kıssâʾü’l-keber, 81a/24, 238a/22
kıssâʾü’n-neʿâm, 339a/22
kıstâ, 314a/12
kıstîr, 179b/19, 351b/14
kısûnü’l-kelb, 230a/7
kısûs, 253a/15, 371b/10, 371b/8, 410a/2, 

410a/3, 514b/23
kış balı, 282b/5
kış kabağı, 339b/23, 340a/2
kış sıtması, 303a/14
kışmış, 353b/10, 393b/20
kışmışâ, 353b/11
kışr, 78a/11, 156b/7, 279a/6, 300b/2, 303b/11, 

315a/21, 369b/3, 369b/7, 370b/10, 
370b/11, 370b/22, 371a/11, 371a/12, 
371a/24, 398a/4, 402a/13, 402a/6, 402a/8, 
402b/3, 479a/1

kışr-ı asl-ı hindibâ, 353b/4
kışr-ı aslü’l-keber, 352b/20
kışr-ı aslü’l-kerefs, 352b/16
kışr-ı aslü’r-rummân, 353a/3
kışr-ı kasabü’l-fârisî, 353b/5
kışr-ı kebere, 303b/23
kışr-ı rummânü’l-hulv, 353a/11
kışretü’l-menâfiʿ, 213b/3
kışrü’l-beyz, 353a/17
kışrü’l-cevzü’l-ahzar, 352a/19
kışrü’l-cevzü’s-sulb, 352a/24
kışrü’l-erz, 353a/23
kışrü’l-kündür, 352b/8, 402b/4, 402b/17
kışrü’l-ütrünc, 352b/2
kışrü’r-rummânü’l-hâmız, 353a/6
kıtf-ı bahrî, 424b/11
kıtmîr, 358b/16, 358b/20
kıtr, 358b/11
kıtt, 358b/21
kıvâk sipîrâzûga, 198b/11
kıyma, 363b/19, 393b/6
kız kuşı, 155a/11, 478b/10

kızamuk, 30a/11, 191a/6, 202b/15, 289a/21
kızıl ciğer, 183b/14, 183b/19, 183b/21, 

246b/13
kızıl ekşi, 75a/19, 215b/21, 256b/14
kızıl kök, 280b/21, 331a/4, 331a/10
kızıl tarı, 82b/15
kızıl taş, 109a/12, 109a/25, 109b/20
kızıl yâkût, 512b/4
kızılca böcek, 66b/3
kızılcık, 346b/5, 346b/11, 468a/18
kızılcık ağacı, 346b/8, 452a/8
kızıllık, 160b/23, 374b/10
kîber, 92b/14
kibrit, 9a/5, 134a/7, 79b/24, 164b/13, 170a/3, 

189b/11, 194b/13, 245b/13, 291a/16, 
322b/1, 335b/20, 379b/1, 379b/7, 379b/18, 
380b/13, 381a/20, 381b/3, 381b/6, 381b/8, 
381b/10, 381b/11, 419a/22, 419a/23, 
432a/12, 435b/19, 470b/16, 513b/9

kibrît-i ahmer, 194b/12, 379b/11, 379b/12, 
379b/13, 379b/24, 380a/3, 380a/7, 
380a/11, 380a/22, 380b/16, 381a/1, 
381a/7, 381a/8, 381a/9, 381a/12, 381a/16

kibrît-i sürh, 381b/5
kibrîtâ, 379b/2
kibritlik, 201a/9
kibrûs, 504b/6
kîcer, 122b/19
kidekân, 203a/7
kidôkin, 190b/16
kîdônî, 207b/11
kidônîlâ mîlâ, 207b/11
kidônyâ ıspôrô, 101a/1
kidônyâ indiyâ, 241a/23
kîfâ celbâbiyâ, 104a/15
kîfâ ermenyâ, 104a/3
kîfâ makîtis, 104a/23
kîfâ yehûdiye, 104b/13
kîfâlî, 182b/14
kîfâris, 207a/12
kîfârsîyec, 321a/24
kîferîn, 327b/9
kîferûsiyûn, 205b/3
kîfetder, 373a/20
kîfrûn, 207a/11
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kîfûnis, 200a/12
kîgâfûs, 302a/9
kîgânûrâ, 447b/9
kîhizî, 404b/11
kihnâ, 300a/12, 403b/16
kihnâyâ, 403b/16
kîkdî, 289b/20
kîkîz, 86b/5, 86b/9
kîkîz-i âbî, 344a/23
kîkîzyûn, 228a/8
kîkre, 277a/17
kikrîte, 339b/19
kil, 93b/14, 122a/18, 251a/11, 258a/19, 

273a/12, 273a/15, 273a/24, 274a/22, 
274a/25, 275a/11, 275a/3, 275a/12, 
275a/16, 365b/7, 399b/23, 491b/24

kilermeni, 104a/2
kîl, 373a/9, 373a/11
kîlakân, 404b/12
kîldâvzâ, 404b/15
kîldonyâ, 141a/8
kîlâtâriyûn, 69a/6
kile, 262b/23
kîle, 196a/11
kilid otı, 222b/6
kilîdôniyâ zîre, 129b/1
kîlîmiyâ, 109a/15
kilôkî, 396b/14
kils, 107b/7, 107b/8, 396a/21, 491a/17
kilsâ, 491a/17
kiluçeri, 13b/19
kîlûniyâ, 372b/12
kîlûsfîn, 156b/2
kilyâ, 390a/18
kîlyâ kendâres, 201b/25
kilyândrô, 391a/15
kilyânî, 22a/13, 396b/6
kilyâsâ, 395b/20
kilye, 236a/8, 369b/15
kilz, 396a/24, 461b/21, 461b/22, 462a/8
kilzî, 462a/9
kîmâgûsî, 184a/8
kîmâr, 203a/4
kîminô, 399b/3

kimîz-i büz, 68a/10
kimîz-i âdemî, 67b/9
kimîz-i gâv, 68a/12
kimîz-i gâv-mîş, 68a/15
kimîz-i har, 68a/20
kimîz-i hûk-ı sahrâyî, 68a/18
kimîz-i kûdekân, 67b/17
kimîz-i seg, 68a/5
kimîz-i şeb-pere, 68a/24
kimîz-i şütür, 67b/25
kîmle, 162b/24
kîmlûs, 152a/6
kîmmel, 399b/3
kîmônî, 399b/2
kîmûdiyûn, 88a/19
kîmûlîh, 226a/8
kîmûniyâ, 372b/12
kîmûş, 390a/9
kîmûtûs, 325b/8
kîmyâ, 351b/14
kîmyâgerler taşı, 108b/24, 109a/13, 109b/21
kimyon, 399b/2, 399b/8, 399b/17
Kindî, 95b/11, 124b/2
kinâ, 363a/1
kînâ, 371b/8, 481a/3
kînâbârî, 194b/16
kinâbinkırât, 139b/5
kînâfiyûs, 115b/16
kînâperîn, 173a/22
kînâsemûn, 180a/21
kînâvin, 203b/8
kînnûs, 230b/7
kînû likôzidûn, 23b/18
kipârîsyâ, 5a/4
kipôd, 366b/2
kipôd mâmiyîn, 158b/4
kipôd yâmînî, 497a/2
kipôs, 264b/7
kipri, 104b/22
kiprik, 221b/16
kir, 505b/10
kîr, 148b/16, 335b/20, 373a/9, 373a/11
kiraz, 345a/12
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kirbâsû, 115b/25
kird, 387b/14
kîrdbûle, 373a/3
kirdân, 198b/23
kîrdenî, 149b/11
kîr-i âhû, 355b/22
kîr-i har, 355b/19
kirâs, 345a/16, 420b/12
kîrât, 18b/6, 43a/9, 94b/12, 133a/14, 145a/13, 

174a/25, 185a/12, 186b/2, 230b/24, 
319a/6, 441a/21, 447a/8, 454b/24, 
469a/18, 469a/19, 469a/21, 469b/1, 
469b/13, 512b/16

kirâz, 84b/3, 87a/23, 336b/7, 345a/20, 
345a/23, 345a/24, 345a/25, 345b/2, 
345b/3, 345b/5

kire taşı, 480a/5
kireç, 39a/17, 84b/6, 88a/11, 107b/7, 109a/1, 

120b/13, 153a/3, 249a/20, 350a/20, 
396a/21, 448b/1, 491a/16, 491a/20, 
491a/21, 491b/6, 491b/7, 491b/12, 491b/20,

kiremîd, 7a/1, 27a/8, 168a/5
kiremit, 424a/20
kirev, 143b/18
kîris, 373a/12
kirkîrâ, 86b/5
kirm-dâne, 22a/6, 244b/22, 390a/5, 441a/23, 

441b/5, 441b/8
kirm-i kûze, 132b/14
kirm-i reng, 340b/25
kirm-i sürh, 132b/14
kirmân, 47b/12, 111a/12, 143b/18
kirmân kemmûnı, 388a/22
kirmân-ı hindî, 112b/6
Kirmânî, 38a/21, 50b/16, 51a/22, 70a/11, 

77b/12, 78a/1, 101b/5, 124a/19, 165a/12, 
229a/5, 240b/14, 399b/5, 399b/8

kirmînûn, 473b/14
kîrôs, 241b/15
kirpi, 90a/20, 158b/1, 264b/4, 264b/5, 

264b/8, 366a/22, 366b/3, 366b/8, 
366b/16, 413a/1, 451a/2

kirpik, 5a/23, 12b/24, 13b/15, 136a/10, 
192a/19, 195b/19, 214b/2, 216a/19, 
221b/11, 259a/11, 259a/25, 264b/1, 
275b/16, 333b/2, 356a/19, 383a/17, 
383a/22, 405a/4, 405a/9, 405a/11, 

463a/13, 475a/16, 482a/9, 492b/8, 492b/9, 
503b/22

kirşan, 15b/17
kirtîsâ, 343b/4
kîrû selyo, 2a/12
kirûşü’l-ganem, 390b/6
kîrût, 229a/4, 306b/5, 514b/8
kîrûtî, 57b/21, 105a/2, 107a/17, 136b/6, 

202b/9, 214a/24, 256b/22, 273a/17, 
373a/4, 410a/20

kîrûtî merhem, 346a/17
kîrûtî merhemi, 371b/24, 373a/4
kîrûtile, 194b/18
kîrûtûsî, 394a/16
kîs, 132b/16
kîsah, 242b/22
kîsâ, 93b/12, 371b/10, 373a/18
kîsâris, 207a/11
kîse, 438a/7
kîsenmelûn, 356a/5
kîsî, 232a/6
kisîfinûn, 163b/25
kîsifiyûn, 158a/16
kislû perdikâ, 358a/25
kisnek, 389a/21
kîsôs, 371b/13
kisr, 406b/20
kîsterâ, 350b/6
kîsû fâtîr, 485a/6
kîsûs, 351b/16, 405a/17, 413a/18, 413a/23
kîsvâs, 372b/19
kîşe, 218a/15
kişmiş, 353b/11, 393b/20
kişnî, 393b/10
kişnîc, 34b/6, 75a/16, 116b/5, 118a/20, 

163a/2, 219b/15, 222b/7, 245b/22, 
306b/10, 330b/18, 360b/16, 374b/3, 
381b/16, 381b/21, 391a/13, 391b/11, 
392b/8, 392b/10, 399b/12, 443b/24, 
444a/2, 448b/11, 491b/16, 506b/5

kişnîc üzümi, 297b/10
kişniş, 391a/17
kişnîz, 6b/13, 29b/22, 52b/2, 59b/25, 89b/1, 

122a/16, 126a/6, 126a/7, 126a/13, 149a/15, 
162b/25, 177a/21, 238b/3, 279b/21, 
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314a/24, 316b/10, 316b/14, 377b/17, 
378b/3, 391a/14, 391b/16, 391b/23, 
391b/24, 392a/2, 392a/3, 392a/8, 392a/15, 
392a/17, 392b/7, 392b/9, 415b/24, 444a/13

kişnîz-i huşk, 89b/2
kişnîz-i kûhî, 444a/6, 444a/8
kîşrâş, 172b/15
kîşû fulâ, 258b/9
kîşûs, 413a/18
kîtʿalûn, 462b/14
Kitâb-ı Ahcârât, 192b/20
kîtânâ, 382a/1
kîtânûs, 238a/25
kîtâvûş, 345b/7
kitre, 121a/11, 382a/20, 382a/23, 382b/2, 

382b/5, 382b/7, 382b/8, 382b/10, 382b/15
kitrinô yâsemiyâ, 512a/11
kîtrô, 7a/3
kîtrûn hinduvânâ, 76b/1
kitrus, 280a/7
kîtsâ, 173a/22
kîvandî, 373a/14
kiyal, 404b/11
kiyâ kazmâ, 77a/6
kiyâfûriyûn, 94b/6
kiyârmîdûs, 363a/7
kiyâtîlûsum, 192b/9
kiye, 13a/13, 401a/15, 404b/13
kiyel, 191a/21
kiyel-dârû, 191b/4
kiyel-i sürh, 191b/4
kiyûn rûsend, 252b/21
kiyûs, 276a/23
kiyûsmîn, 102a/3
kiyûtsaʿad, 55a/21
kiyyâ, 456a/24
kiyyâh, 456a/25
kiyye, 456b/1
kizâz, 188a/11
kîzidyûn, 468b/21
kizôniyâ, 207b/12
kizvân, 392a/22
kôbana, 218b/4

koca yemişi, 47b/9, 93b/4, 335b/13, 336/10, 
336a/11, 336b/16, 357b/3, 357b/11, 
394a/2, 394a/3, 394b/24

kocalar reyhânı, 103b/9
kocalar yarpuzı, 152b/6, 445b/10, 452a/12
kôclâ, 119b/24
koç, 76a/12, 76a/13, 140a/11, 174b/22, 

257a/21, 379b/14, 381b/13, 411a/22, 
412a/4

koç boynuzı, 31a/8, 508b/17
koç boynuzı otı, 119b/18
koç kuyrugı, 302b/22
koç taşagı, 18a/17
koçan, 178a/8, 180a/19, 153a/20
koga, 16b/21, 16b/24, 49a/4, 119a/24, 

157a/11, 343b/6, 343b/7, 343b/22
koga otı, 16b/11, 201a/1
kogacık, 117b/7
kogalık, 16b/11, 16b/18, 163b/22
kogan arusı, 132a/14
kogan balı, 282b/9
kogan otı, 44b/12
kôgômerô, 337b/16
kôka, 170b/20
kokar harnûb, 37b/22
kokar ısırgan, 307a/1, 307a/2
kokar karanfil, 342a/9
kokar keçi boynuzı, 301b/24
kokar sorkun, 70a/9
kokaz, 317a/11
kôkâla, 289a/11
kôkî, 369b/2
kôkinôz âfrô, 512b/1
kôkô, 93b/9, 472a/8, 472a/9, 472a/10
kôkômre, 337b/16
kôkôyâzâ, 478b/12
kôkûliya, 163b/11
kokulu ot, 50a/1
kol, 42a/13, 43a/18, 48a/2, 113a/2
kôla de mûlâ, 173b/18
kolan, 124a/6
kôles, 384a/1
kolfôniyâ, 177b/1, 177b/3, 177b/7, 281a/3, 

295a/2, 361b/24
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kolîcifin, 223b/20
kôlla, 255b/5
kôlla biyûn, 256a/6
kôlla damâşkînâ, 256a/20
kôlla damînâ, 256b/4
kôlla de agrîyuvâlîs, 257b/17
kôlla de akâkıyâ, 257a/17
kôlla de ankîsû, 257b/7
kôlla de âpîgânûs, 258a/4
kôlla de çipârissyû, 257a/8
kôlla de migdala, 258a/15
kôlla de summâkyâ, 256b/16
kôllâ, 308a/9, 308a/20
kôllâ de bişû, 308a/20
kôlôkîniyâ, 124a/21
kolôkinşiyâ, 339b/19
kôlôkint, 124a/21
kôlôkintazâ, 124a/22
kôlôkintis, 124a/21
kôlôkişî, 339b/18
kolôkitiyâ ûspôrô, 102a/10
koltuk, 19b/12, 55a/13, 85b/21, 141b/9, 

241a/21, 448b/3, 448b/7, 469b/18, 486b/3, 
490a/16, 490a/17, 499a/4

koltuk altı, 232a/20, 263a/1, 445a/8, 448b/18
koltuk kokusı, 86b/19, 114a/24, 224b/7, 

351a/17
koltuk râyihası, 199b/4, 251b/12
komâdrejâ, 6b/11
kômînô, 399b/3
kômmâ, 255b/6
kômmî, 177b/1
kômûtes, 391a/17
konak, 19b/6, 67b/14, 81b/25, 119b/11, 

130b/3, 166a/20, 167a/15, 172a/17, 
197a/13, 197a/15, 197b/18, 212b/6, 
228b/2, 232a/19, 308b/18, 368a/19

kôniyûn, 243b/17
Kônya, 432b/9
Konya taşı, 258b/9, 258b/16
kopôriye bırâvatû, 60a/25
kopôriye esfâhtâ, 60a/16
kopôriye kâmelî, 60b/3
kopôriye terâgû, 60a/16

kôr, 360a/22
kôrbû, 314a/13, 321a/24
kôrbus, 339b/20
kôrdamômen, 333b/21
kôrâka, 308a/3
kôrâkûs, 62a/16
kôrâl, 57a/18
kôrâlis, 57a/17
kôrâllûm, 57a/18
kôrçiyûle, 285a/25
kôrendî, 353b/12
korık, 226b/7
kôrîdallôs, 369a/14
kôrînûs, 346b/7
kôriyândarûm, 391a/15
kôriyândrô, 391a/15
kôriyâvlâ, 285a/24
kôrîyûn, 391a/16
kôrmînârâ, 39b/11
kôrnâbâ, 363a/23
kôrnî de böy lûntâniye, 347a/4
kôrnîl, 346b/8
kôrnilbâm, 346b/7
kôrnîzôl, 346b/7
kornô, 346b/24
kôrnô, 346b/24
kôrobs, 133a/22
korôl, 57a/17
korôlyûn, 57a/17
korônâ de rev, 31a/10
korûb, 56a/16
koruk, 22a/2, 27a/6, 33a/10, 36a/5, 49b/8, 

49b/10, 56b/20, 63b/20, 94a/11, 118b/8, 
118b/12, 118b/16, 118b/21, 144b/25, 
147a/12, 162b/6, 167a/22, 183b/7, 183b/13, 
183b/14, 197a/8, 197b/11, 198a/13, 
198a/19, 213a/2, 216b/6, 226b/7, 279a/21, 
288a/6, 309b/12, 310a/19, 310b/6, 
316b/10, 340a/13, 340a/15, 340b/20, 
363b/13, 368a/9, 370b/6, 406a/21, 
424a/15, 434a/13, 438b/14, 438b/15, 
455b/21, 472a/18, 479a/24, 480b/21, 
502a/5

kôrûn, 57a/18
kôrvû, 308a/3
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Kostantiyye, 432b/15
Kostâ, 108b/9
kôstîn, 183b/15
kôsyû fûrâ, 75b/10
kôtâ, 153b/19
kôte, 161b/20
kôtônân, 207b/13
kotônî, 357b/23
kôtônûm, 357b/24
kotônyâ, 207b/12
kovan, 505b/6
kovan arısı, 193b/18
kovan çiçeği, 12b/5, 48b/14, 103a/22
kovan mûmiyâ, 505b/21
kovan otı, 61b/8, 61b/12, 73b/17, 446a/16
kovâgulûm, 37a/3
kovâl, 56a/16
kovl, 363a/22
kovrî, 360a/22
kôyôn de ken, 139b/5
kôyôn de perrô, 139b/4
koyun, 34a/8, 38b/6, 60a/24, 72b/13, 

88b/22, 90a/12, 92b/18, 106b/10, 159a/17, 
174b/25, 175a/6, 175a/8, 175a/9, 182b/18, 
186a/4, 187a/13, 187a/16, 191b/10, 195b/5, 
195b/9, 206a/22, 224a/3, 230b/6, 234b/23, 
237b/7, 253a/23, 261a/10, 261a/24, 
261b/1, 262a/8, 262a/10, 262a/17, 262b/1, 
302b/4, 310a/7, 339b/4, 350a/25, 377b/11, 
377b/15, 381b/12, 390a/19, 391a/1, 
395b/23, 396b/20, 396b/22, 396b/24, 
407a/22, 408b/18, 408b/19, 408b/22, 
411a/15, 411a/16, 411b/2, 411b/4, 411b/5, 
430a/11, 437b/6, 443b/9, 448b/10, 
450b/20, 456a/17, 480a/23, 482b/24, 
505b/13, 506a/17

koyun baklası, 34a/8
koyun dili, 11a/21, 48b/11
koyun gözi, 45b/23
koyun gözi pâpâdyası, 504b/13
koyun kulağı, 11a/23
koyun otı, 304a/6
koyun putragı, 458a/13
koyun yapragı otı, 118a/18
koz, 31a/4, 63b/5, 79a/11, 93b/15, 94a/10, 

136b/15, 158a/4, 168a/19, 202a/25, 

219a/4, 239a/17, 239a/21, 241a/24, 
283b/10, 297b/12, 321a/12, 355b/24, 
388a/17, 474a/20, 502b/12

kozacık, 370a/1
kozak, 94a/22, 94b/24, 126b/13, 205b/13, 

244b/3, 280a/21, 308b/13, 351a/21, 
369b/25, 394b/11, 428b/24

kôzîdî, 321a/23
kôzmî, 177b/1
köfte, 255a/20
kök boya, 404b/20
köknâr, 28a/25, 99b/5, 99b/6, 137a/25, 

137b/10, 137b/25, 168b/4, 235b/23, 
258b/22, 259a/2, 259a/3, 259a/5, 259b/5, 
259b/7, 259b/12, 259b/16, 296b/24, 
320b/11, 358b/14, 394a/12, 403b/11, 
418a/14, 437b/17, 437b/20, 437b/21, 
438a/2, 438a/4

köknâr-ı sepîd, 137a/25
köknâr-ı siyâh, 138a/1
kömren, 58b/2, 64a/5
kömren düvelegi dibi, 189a/18
kömür, 216a/10, 275b/7, 316a/19, 316a/20, 

316a/21, 316a/23, 316b/1, 316b/2, 316b/3, 
316b/4, 316b/6, 390a/25, 402b/16, 458a/5

köpek, 187a/3, 396b/13
köpek balığı, 234b/22
köpek boğan, 328b/17, 328b/19
köpük, 67b/16, 138a/15, 185b/8, 283a/7, 

283a/8, 402b/18, 402b/22, 494a/3
köpürtgen, 233b/10
kör, 92a/6, 192b/19, 280b/13, 39b/21
kör dırnak, 152b/25, 173a/1
kör sıçan, 143b/7, 312a/23
kör tırnak, 58a/19, 428a/22
körsi, 143b/8
köstebek, 311b/22, 312a/24
köstebek sıçanı, 143b/8
köşek, 412b/22
kötürüm, 153b/6, 203a/20, 203a/22, 317b/20, 

317b/21, 338b/22, 446a/14, 486b/14
kuʿayt, 394b/22
kubbere, 337b/3
kûbâ, 117a/7
kûbâbe, 378b/25
kubec, 515b/9
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kûbel, 330a/24
kûber, 326b/13, 403b/15
kûbîlâ markâ, 485b/10
kûc, 69a/21
kûde, 32a/20
kudîmârûs, 297a/9
kûdîsûz, 305b/2
kudret helvâsı, 73b/2, 247a/19, 392a/25, 

466b/6
kûdûsen, 498a/1
kuduz, 2b/16, 49a/25, 67b/22, 82a/8, 94b/17, 

118b/5, 120a/15, 125b/6, 176b/17, 203b/14, 
289b/10, 415b/19

kuduz böcesi, 164a/4
kuduz it, 79a/20, 162a/4, 284a/23, 389b/4, 

413a/9, 475b/12
kuduz it tala-, 2b/15, 43a/6, 58a/20, 62b/13, 

67b/13, 90a/17, 93b/25, 112b/18, 119a/16, 
136a/3, 146b/13, 158a/5, 172b/19, 176b/1, 
182a/18, 203b/13, 218b/20, 237b/1, 
239b/18, 243b/3, 252b/5, 262a/21, 
262b/25, 274a/13, 282b/24, 317a/25, 
318b/4, 382a/14, 384b/2, 388a/2, 411b/1, 
449a/10

kuduz kelb, 145b/23, 318a/9, 396b/25
kuduz kelb tala-, 76a/21
kuduz otı, 2b/2, 118b/3, 173b/13, 284b/7
kuduz tala-, 33b/16, 43a/8, 44b/22, 60a/22, 

78b/19, 81b/16, 83a/24, 92b/1, 162a/6, 
173b/15, 207a/5, 284b/9, 396b/25, 
397a/11, 397a/14, 413a/10, 421a/23, 
466a/6, 485b/23, 488a/22

Kudüs, 93b/5, 192b/22, 365b/23
Kudüs-i şerîf, 1b/9, 168a/3, 169a/8, 204b/11, 

359a/16, 513a/1
Kudüs-i şerîf mantarı, 310a/9
kûfâ, 361b/25
kûfâmâlîn, 8a/12
kûfe, 23a/5
kûfferâ, 286b/13
kûfîmûn, 256a/7
kûfîrûs, 94b/25
kuf lût, 360a/8, 386b/7
kufrâ, 366a/23
kûfter, 466a/19, 320a/18
kûftere, 466a/15, 466a/18

kufûrâ, 360a/6
kugı, 368b/9, 368b/13
kûgîsûn, 273a/13
kûgûlsûn, 416a/15
kûh, 368b/10
kûhar, 116b/9
kûhistân, 368b/10
kûhlî, 7b/13
kûk, 368b/9, 403b/13
kûka, 153b/20
kûkâ, 43b/24
kûkâlis, 163a/2, 163a/3, 163a/17, 369a/18, 

369a/22
kûkî, 37b/12, 355b/15, 368b/9, 368b/16, 

370a/20, 370a/21, 370a/22, 368b/16
kûkîmûn, 401a/4
kûkiyâ, 137a/9, 368b/16
kûklâmînis, 47b/15
kûkmârûs, 366a/24
kûknatis, 369a/7
kûknâriyâ, 99a/22
kûknus, 370a/12, 370a/17
kûkûce, 339b/21, 492b/3
kûkûlâyâ, 69a/21
kûkûmen anliyûs, 338a/21
kûkûmer sâtiyûs, 337b/15
kûkûmerân, 337b/15
kûkûmere sâvejâ, 338a/22
kûkûmerûn, 55a/22
kûkûmgâ, 343b/22
kûkûmrûn, 148b/16
kûkûnâriye mikro, 259b/10
kûkûnus, 370a/12
kûkûrbîtâ, 339b/20
kûkûrbitâsilû siris, 124a/21
kukûrdiye kopôriye, 60a/12
kûkurmî liyûs amâzgôs, 338a/21
kûkûsen bâfîkâ, 341b/9
kûkûsü’l-bahrî, 370a/17
kûkûvâya, 69a/21
kulaʿ, 416a/6, 416a/22, 499a/18
kulag, 4b/8, 9a/6, 214a/14
kulak, 4b/8, 5a/18, 93a/1, 9a/6, 10a/5, 

11a/19, 19a/2, 19b/9, 19b/10, 19b/12, 
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24a/9, 27b/10, 27b/6, 27b/11, 28a/12, 
29b/21, 31a/16, 35a/25, 36b/6, 41b/4, 
42b/13, 44a/12, 45b/21, 46a/22, 50a/24, 
52a/5, 52a/12, 54b/4, 57b/9, 58a/17, 
58a/20, 59a/9, 59a/10, 60b/8, 64a/23, 
66b/4, 67a/10, 67a/11, 67a/12, 67a/20, 
67b/15, 67b/22, 67b/23, 68a/4, 68a/14, 
68a/17, 69b/15, 70b/23, 76a/2, 76a/3, 
77b/17, 79b/11, 80a/25, 81a/15, 101b/3, 
113b/2, 118a/5, 121a/17, 122a/20, 123b/18, 
125a/4, 132b/20, 134a/16, 134a/25, 
142b/11, 143a/15, 143a/16, 143a/24, 
143a/25, 143b/10, 147a/1, 147a/5, 147a/21, 
147b/2, 147b/5, 147b/15, 153a/2, 156b/10, 
159a/5, 165a/17, 166a/1, 166a/23, 166a/24, 
166b/4, 166b/14, 167a/5, 169a/24, 169b/1, 
173a/5, 179a/3, 179a/4, 179a/7, 181b/9, 
184b/25, 186a/6, 186b/4, 186b/6, 187a/22, 
189a/12, 189a/13, 190b/25, 194b/6, 
195a/25, 195b/18, 196a/15, 196a/24, 
196a/25, 199a/11, 199a/12, 199a/13, 
202b/12, 212b/9, 212b/15, 212b/20, 
214a/14, 214a/16, 214a/25, 214b/13, 
216a/4, 216b/24, 217a/17, 217b/16, 
217b/18, 218a/6, 219b/13, 231b/7, 232a/14, 
235a/18, 237b/8, 243a/23, 246b/12, 
251a/14, 264a/20, 282b/20, 282b/21, 
285b/8, 285b/9, 290b/4, 291a/1, 296a/18, 
296a/20, 298a/5, 300a/10, 305b/23, 
306a/8, 306a/12, 306a/14, 306b/16, 
308b/21, 315b/20, 317a/24, 320a/2, 
324b/20, 324b/21, 324b/25, 325a/14, 
333a/23, 333b/5, 338b/13, 339a/2, 339a/4, 
340a/7, 340a/10, 340a/11, 340a/25, 
341a/24, 347a/7, 351a/15, 352a/12, 
354b/14, 354b/17, 354b/18, 356b/6, 
356b/10, 358a/15, 358a/16, 360a/19, 
361a/4, 361a/9, 361a/22, 362b/11, 365b/4, 
365b/8, 365b/20, 367a/13, 368a/18, 
371b/25, 375a/4, 377a/5, 375a/24, 
379a/20, 387a/4, 387a/13, 401a/25, 
402a/18, 405b/19, 405b/23, 409a/11, 
410a/6, 413b/6, 413b/16, 415b/18, 424a/14, 
428a/11, 435b/9, 436a/14, 440b/8, 
442a/15, 442a/16, 446a/7, 446b/18, 
447a/13, 450b/11, 451a/2, 451a/19, 451b/7, 
451b/8, 452b/24, 463a/13, 469b/10, 
476a/23, 483b/4, 484a/9, 484a/13, 
487a/13, 489b/14, 500b/10, 501b/6, 
501b/18, 502a/20, 502b/17, 504a/22, 
507a/6, 505b/6, 505b/14, 505b/15, 511b/3, 
511b/5, 515a/11

kulak çınlaması, 58a/17
kulak gürüldisi, 10b/13

kulak gürüldüsi, 125a/4, 143a/16, 165a/17, 
339a/2, 359b/14

kulak tözi, 140b/5
kulam, 403b/14
kulapa, 21a/12, 426b/5
kulâʿ, 2a/15, 23a/13, 25a/22, 42a/5, 55b/21, 

62b/4, 75b/21, 75b/4, 139b/18, 150a/7, 
207a/23, 232a/13, 237b/4, 284a/5, 290a/9, 
302a/17, 379a/8, 392a/21, 417b/6, 417b/13, 
464a/22, 465b/3, 471a/16

kûlâʿ, 89a/11, 322b/18
kulâʿ otı, 417b/5
kulâʿ-ı ebyaz, 428a/12
kûlâfîgânûn, 79b/10
kûlâher sûkûz, 76b/1
kulâkul, 99b/23, 360a/20
kûlântirîliyô, 49a/20
kulârî, 360b/5
kulâtiyûn, 363a/24
kulâyâ, 360a/25
kûles, 253a/17
kulfânşûm, 360b/8
kûlınc, 337b/5, 448b/6
kulkadîs, 184b/11, 321a/14, 360b/25, 480a/6
kulkand, 184b/13, 330a/18, 361a/5, 450a/5
kulkand keternû, 361a/7
kulkas, 184b/13
kulkat, 361a/5
kulkatâr, 143b/11, 184b/13, 184b/17, 184b/19, 

184b/21, 184b/22, 360b/11, 360b/23, 
360b/6, 360b/8

kulkaz, 362a/2
kulkâs, 11a/20, 24a/10, 226b/12, 226b/17, 

332a/17, 359a/7, 362a/2, 362a/3, 362a/4, 
362a/6, 362a/8, 362a/9, 422a/25, 423a/15, 
467b/7, 506b/14, 506b/15

kulkâs varak, 422a/22
kulkâsâ, 362a/4
kulkâsiyâ, 362a/4
kulkul, 25b/15, 30a/4, 99b/23, 360a/20
kulkulân, 99b/23, 360a/20
kullâm, 146b/3, 334b/4, 334b/9, 362b/15
kulsum, 212a/11
kült, 101a/20, 361a/13, 361a/21, 361a/25, 

361b/1, 361b/5, 375a/18, 375a/19, 430a/8
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kultâ, 361a/14
kulûb, 360a/21
kûlûmuz bâlâsîvî, 184a/3
kulûmus, 11b/11, 429a/8, 464a/5
kûlunc, 6b/22, 9a/20, 9a/18, 14b/12, 15b/13, 

18b/18, 18b/20, 21a/21, 29a/3, 29a/7, 
39a/20, 41a/10, 42a/18, 43a/5, 43a/21, 
44b/3, 52b/9, 54a/6, 54b/6, 55a/14, 
56b/14, 57a/9, 69b/5, 69b/10, 70b/8, 
70b/21, 71a/7, 78a/12, 81b/20, 82a/4, 
82a/21, 83a/18, 85b/18, 90a/13, 95b/19, 
96a/5, 96b/1, 97a/3, 101b/24, 102a/19, 
102b/7, 102b/20, 102b/22, 103a/5, 103a/6, 
113b/16, 115a/6, 117a/19, 124b/5, 124b/11, 
125a/5, 125a/14, 125b/15, 130b/25, 
131a/9, 132b/3, 132b/25, 136a/1, 140b/16, 
140b/25, 147b/22, 147b/23, 149a/21, 
152a/2, 154a/11, 156a/20, 166a/1, 
166a/9, 166b/22, 167a/7, 169a/5, 170b/24, 
173b/24, 174b/19, 174b/21, 175a/13, 
178b/11, 180a/3, 182b/22, 183b/12, 
187a/5, 187a/12, 187a/14, 187b/23, 191b/9, 
198a/9, 199a/6, 199a/7, 202b/20, 205b/18, 
207b/24, 209a/15, 210b/11, 211a/21, 
211b/4, 212b/14, 212b/19, 219a/10, 
223a/14, 225a/23, 226a/1, 230b/17, 
237b/23, 238a/5, 245a/25, 248b/14, 
248b/15, 248b/17, 248b/22, 249a/10, 
253a/9, 254a/3, 254a/23, 261a/20, 
266b/24, 270a/5, 272a/10, 277a/24, 
285b/10, 288a/2, 291a/6, 303a/24, 305a/5, 
305a/6, 308b/9, 318b/5, 318b/9, 320b/9, 
326a/23, 338b/21, 340b/21, 344a/10, 
345b/22, 348b/25, 364a/10, 364b/22, 
364b/24, 365a/20, 368b/18, 369a/1, 
369a/16, 384a/25, 386b/17, 391a/8, 
392a/15, 396b/10, 397a/10, 397b/12, 
398a/23, 407b/21, 408a/24, 408b/4, 
408b/19, 409a/1, 410a/10, 410a/14, 
410b/24, 411b/15, 412a/19, 428b/16, 
428b/23, 436a/16, 436a/23, 439a/16, 
449a/9, 449a/19, 449b/9, 456a/15, 
458b/16, 460b/12, 460b/25, 466a/15, 
466b/25, 478b/14, 488a/13, 496a/7, 
507a/13, 509b/3

kûlunc-ı balgamî, 176a/7, 387a/10
kûlunc-ı emʿâ, 349a/1
kûlunc-ı rîhî, 508b/14
kûluncî emʿâ, 156a/19
kûlûperîne, 310b/18
kûlusî bâlâsîvî, 184a/3
kûlûtînî, 391a/16

kûlyûz, 139b/5
Kulzüm, 26a/17, 252b/15, 270a/24
kum, 99b/3, 182a/21, 379a/11, 379a/14, 

460b/21
kûm, 420b/5
kum suʿdı, 207a/15
kum yılanı, 119a/24
kûmâfîtî, 275b/12
kûmâfîtus, 275b/11
Kûmânî, 74b/9
kumha, 354a/6
kûmî, 43b/24
kûmîn, 399b/4
kûminî, 369b/24, 369b/25
kûmiyâ, 62b/25
kûmîyûn, 160a/10
kûmkarûn, 130a/8
kumrî, 154a/20, 159a/11, 160b/11, 267a/7, 

267a/8, 362b/18, 493a/6, 497a/13, 
497a/16, 497a/17, 497a/18, 497a/20, 
497a/22, 497a/24, 497b/1, 497b/2, 497b/4, 
497b/6, 497b/9, 497b/10, 497b/11, 
497b/13, 497b/18, 497b/20, 497b/21

kûmsî, 8a/17
kûmûbiyûn, 230b/8
kûmûhtere, 228a/9
kûmûrâ, 148b/16
kûmûsiyûn, 72b/1
kûmyûn, 369a/16
kunapa, 426b/5
kûnayzî, 158b/14
kunbure, 364a/7
kûndûke ôlîv, 198a/17
kûndurûsî, 146b/5
kundus, 92b/15, 97b/13, 368b/6, 368b/8, 

368b/13, 370a/22, 401a/18, 451a/20
kundus hâyası, 92b/11
kundus taşagı, 136a/20
kunduz, 368b/13, 368b/16, 368b/7, 368b/8
kunduz hâyası, 93a/12, 140a/15, 215a/1, 

244a/11, 305a/6, 313b/24, 351b/12, 
359b/8, 513b/16

kunduz taşagı, 92b/11
kunâberâ, 48b/6, 75a/19, 310a/6, 363a/5, 

363a/8
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kunâberâyâ, 363a/7
kunâberî, 233b/9, 238b/20
kunâriyâzimâ, 312b/7
kunârûn, 441b/2
kunfuz, 90b/3, 158b/1, 264b/8, 366a/22, 

413a/1
kunfuz şîl, 366a/25
kunfuz-ı deryâyî, 158b/3
kunfuzü’l-bahr, 366b/5
kunfuzü’l-bahrî, 367a/2, 496b/25
kunîkûs, 416b/21
kûnîtîn, 128a/7
kûniyâ, 370a/23
kûniyûn, 71a/20
kûnkulâ, 26a/15
kunnebit, 363a/20
kunnebît, 341b/19, 383b/24, 384a/7, 385a/9, 

384a/10
kunnebîtiyye, 363b/14
kûnniyâ, 152a/6
kûnsîmûn, 188b/18, 190b/6
kûntâ, 40b/12
kûnûmâ, 152a/4
kûnûpîde, 363a/22
kûnyâ, 182a/9
kûnyâşe, 329a/17
kûr, 69a/21
kurbaga, 60a/10, 76a/10, 160b/10, 161a/7, 

161a/8, 161a/10, 161a/11, 200a/13, 
200a/14, 265a/11, 265a/20, 265a/25, 
265a/7, 265b/7, 265b/10, 265b/11, 
310a/20, 453b/13, 506a/21

kurbaga otı, 60a/9, 233b/3, 378a/15, 378b/3
kurbaga yosunı, 268a/22, 117a/3, 136a/11
kurbağacık, 250b/19
kûrbân, 5a/5
kûrbîs, 96b/20
kurd, 27b/11, 41b/14, 46a/20, 47b/20, 48a/24, 

55a/2, 120b/12, 128b/13, 157b/7, 163b/13, 
164a/2, 172b/13, 173a/18, 174b/15, 
174b/18, 174b/20, 175a/3, 175a/5, 175a/6, 
175a/7, 175a/8, 183a/9, 187a/10, 187a/11, 
187a/13, 192b/7, 195a/17, 199a/24, 
200b/22, 202b/6, 206a/19, 208a/14, 
208a/16, 211b/10, 273a/11, 305b/22, 
306a/3, 308a/2, 324b/25, 333a/17, 341a/4, 

341a/7, 347a/7, 347a/8, 356a/14, 356b/6, 
356b/11, 361a/4, 361a/11, 365b/6, 366a/9, 
407a/20, 424a/10, 450a/14, 468a/4, 491b/5

kurd öldüren, 336/10
kurdamânâ, 19a/15, 66b/6, 166b/19, 

195a/20, 244a/12, 390b/4, 456a/18
kurdamûn, 344a/2
kurdaşen, 371b/3, 374b/9, 391b/19, 414a/9, 

415b/16, 448b/20
kurdaşeni, 32b/6, 384b/15, 391b/6
kurdcıgaz, 172a/23
kurdâmâ, 116a/14
kurdâmânâ, 21b/13, 35a/20, 343b/25, 

344a/1, 346b/20
kurdeşen, 27b/9, 142b/9, 197b/17
kurdeşeni, 260b/20, 337b/25
kurdiyûn, 344a/3
kûrdûnâriyûm, 32a/1
kurâd, 343a/15
kurâkî, 363a/23
kûrâlînâ, 454a/9
kûrâsû nasbelyû, 510b/25
kurettü’l-ʿayn, 344a/22
Kureyşî, 385a/21
kûrîkus, 178b/8
kûriyûn, 510b/22
kurkumân, 125b/24
kurkûmgân, 414a/23
kûr-kûr, 113a/6
kurkurûn, 207a/15, 344b/14
kûrle şâvejâ, 124a/22
kurlugan, 118a/7
kurm, 348a/12
kûrmîsyârâ, 346a/23
kûrnahmenes, 368b/16
kûrnâpâd, 363a/23
kurnebîd, 341b/19, 363a/21
kurnebît, 56a/17, 341b/18, 385a/9
kurniyûs, 383b/25
kûrnûs, 510b/25
kurnü’l-iyyel, 348a/7
kurrays, 343a/14
kurrayz, 54a/25
kurrâs, 343b/1
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kurretü’l-ʿayn, 86b/25, 116a/13, 227a/18, 
227a/21

kurs, 3a/2, 18b/18, 19b/16, 68a/2, 76b/22, 
127a/16, 146a/22, 152a/21, 161b/3, 
175a/21, 178b/15, 214a/19, 228b/21, 
228b/24, 230b/25, 267b/7, 287b/25, 
293a/16, 304a/25, 334a/11, 338b/3, 
338b/4, 348a/23, 348a/24, 348b/4, 348b/7, 
348b/8, 348b/10, 348b/19, 348b/22, 
348b/23, 349a/3, 349a/4, 349a/5, 349a/6, 
349a/8, 349a/13, 349a/15, 349a/17, 
349a/18, 349a/20, 349a/22, 349b/1, 
349b/4, 349b/6, 349b/8, 349b/10, 
349b/16, 350a/4, 350a/6, 350a/10, 
350a/11, 350a/12, 350a/17, 350a/18, 
350a/20, 350a/21, 351b/10, 351b/11, 
354a/22, 359a/3, 365a/17, 365a/4, 365b/2, 
402b/22, 420a/13, 427a/10, 458b/6, 
463a/11, 495b/25, 501a/23

kursak, 36b/22, 37a/17, 69b/10, 95a/21, 
97b/20, 106b/4, 111a/1, 111a/3, 185a/11, 
227a/4, 298a/19, 335a/22, 335a/24, 
335a/25, 335b/2, 335b/3, 335b/4, 335b/6, 
335b/8, 335b/9, 335b/10, 335b/11, 
335b/12, 348b/16, 369a/18, 378a/7, 
397a/11, 480b/8, 486b/7, 486b/13, 491a/7, 
491a/11

kursak mâyesi, 37a/2
kurs-ı âhek, 350a/20
kurs-ı enderûhurûn, 348a/24
kurs-ı enderûhûrûn, 348b/2
kurs-ı enîsûn, 350a/2
kurs-ı gârîkûn, 350a/19
kurs-ı habbü’l-âs, 350a/10
kurs-ı îrsâ, 350a/4, 350a/7
kurs-ı iskûlûfenderiyûn, 349b/15
kurs-ı kâfur, 97b/9, 280b/17
kurs-ı kâknec, 350a/14
kurs-ı kündür, 350a/9
kurs-ı lübûb, 350a/15
kurs-ı lükk, 348b/13, 349a/25, 349b/1
kurs-ı mâryûs, 348b/25
kurs-ı mürr, 350a/17
kurs-ı râvend, 349b/6
kurs-ı semeretü’t-tarfâ, 350a/6
kurs-ı sünbül, 350a/19
kurs-ı şeb, 350a/12
kurs-ı tenzüvî, 76b/23, 77a/4, 366a/5

kurs-ı tenzüvî-yi hıtâyî, 348b/7
kurs-ı ʿûd, 350a/8
kursâ, 348a/24
kûrsânâ, 370a/23
kûrsel, 403b/7
kursuf, 388a/17
kursü’l-afsentîn, 349a/11
kursü’l-akrûkûmagmâ, 348a/25
kursü’l-benefsec, 349a/13
kursü’l-büssed, 349a/3
kursü’l-büzûr, 350a/17
kursü’l-cülnâr, 348b/23
kursü’l-efâʿî, 348b/4
kursü’l-enberbâris, 349a/9
kursü’l-eskîl, 348b/19
kursü’l-fuvâk, 349a/18
kursü’l-haşhâş, 349b/9
kursü’l-hıltîs, 348b/21
kursü’l-hukne, 349a/15
kursü’l-kâfûr, 349b/17
kursü’l-keber, 349b/10
kursü’l-kehrübâ, 348b/14
kursü’l-kevkeb, 348b/15
kursü’l-melik, 29b/23
kursü’l-mülk, 350a/22
kursü’l-verd, 349b/4
kursü’s-saʿfe, 349b/19
kursü’s-sudâʿ, 349b/25
kursü’t-tabâşîrü’l-hâbise, 349a/7
kursü’t-tabâşîrü’l-müleyyine, 349a/5
kursü’t-tîn, 350a/13
kursü’z-zahîr, 349b/23
kursü’z-zırnîh, 349b/21
kurşun, 2a/12, 3a/20, 3a/24, 3a/25, 3b/1, 

3b/4, 3b/10, 16a/2, 16a/6, 17b/24, 17b/25, 
18a/2, 47b/3, 110a/21, 179b/7, 179b/11, 
179b/12, 179b/13, 179b/15, 179b/24, 
180a/7, 180a/8, 180a/9, 180a/10, 206a/2, 
383a/25, 404b/22, 430b/8, 430b/9, 
436a/22, 448a/20

kurşunlu kalay, 16a/6
kurt, 3a/1, 4b/1, 10a/25, 10b/6, 18b/16, 

22a/21, 28b/20, 41b/14, 47b/5, 48a/25, 
58b/21, 59a/9, 61a/17, 67a/12, 67a/20, 
67b/15, 72b/5, 72b/13, 72b/19, 72b/20, 
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76b/15, 76b/8, 81a/15, 81b/14, 83b/21, 
83b/22, 84a/14, 97a/8, 100b/23, 101b/22, 
116b/3, 120b/25, 123a/8, 125b/12, 
128a/17, 128b/10, 128b/15, 134b/6, 
134a/16, 143a/16, 146b/14, 150b/23, 
163b/4, 164a/4, 173a/19, 174b/22, 
174b/24, 174b/25, 179b/4, 187a/13, 192b/4, 
192b/5, 200a/6, 203a/13, 209a/5, 222a/15, 
224b/10, 224b/11, 243a/15, 244b/3, 
245a/20, 253b/12, 259b/25, 281b/25, 
285b/9, 287a/6, 341b/23, 353a/17, 
354a/25, 359b/11, 360a/19, 361a/9, 
366a/9, 366a/17, 370a/16, 376b/20, 
377a/6, 377b/20, 381b/17, 385a/2, 387a/4, 
391b/18, 392b/25, 442a/16, 446b/14, 
449a/17, 472a/23, 472b/6, 473a/8, 
473a/22, 483b/4, 483b/5, 487b/6, 496b/1, 
501b/5, 501b/6, 502a/20, 508a/4, 511b/24, 
512a/16

kurt düşür-, 88b/8
kurt otı, 128a/16, 128b/12
kurt öldüren, 128b/12
kurtcıgaz, 26a/13, 26a/23, 171a/12, 171a/15, 

447b/1
kurtçigez, 370a/16
kurteşen, 379a/14
kurtlu diken, 128b/22
kurtlu ot, 128b/22
kurtum, 54a/8, 99a/20, 101a/20, 168b/19, 

285a/7, 285a/11, 285a/14, 345b/6, 
345b/20, 430a/7

kurtum-ı berrî, 270b/3, 346a/8
kurtum-ı hindî, 94b/20, 98a/4, 99a/19, 

346a/19
kurtum-ı mukaşşer, 326b/4
kurtumân, 136a/18, 346b/21, 507b/8
kuru et, 339b/4, 490a/11
kuru meyve, 138b/8, 488b/21
kuru peynir, 84a/10, 84a/21
kuru yogurd, 457b/10
kurûb, 384a/2
kurud, 30b/19
kurudıcı taş, 110b/14
kurûh, 26b/8, 87b/4, 383b/19, 408b/24, 

440a/17, 505a/5
kurûh-ı emʿâ, 409a/10, 470a/19, 477a/18
kurûh-ı habîs, 362b/4
kurûh-ı habise, 47a/5, 376b/14

kurûh-ı mesâne, 336a/1, 481a/21
kurûhü’l-emʿâ, 369a/13
kurulgan, 19b/12, 19b/15, 30a/14, 65b/4, 

65b/8, 118a/8, 118a/9, 119a/15, 143a/12, 
174b/12, 191b/16, 196b/24, 122b/3, 
216a/5, 217a/20, 232a/16, 278a/4, 311a/5, 
332b/3, 333a/22, 389a/18, 402a/13, 
501b/25, 505b/16

kurulgan otı, 118a/6, 314b/17
kurum, 159b/15, 470b/15
kurunbâd, 346b/18, 388a/24
kurûn-ı sünbül, 71b/3, 318b/20, 347b/14, 

347b/16, 347b/18, 374a/21, 454b/17, 
509a/11

kurunkâr, 388a/24
kurûnü’t-tûn, 348a/16
kurûyûn, 391a/17
kûryâ, 333b/22
kûryûle, 410a/2
kûryûs, 276a/5
kus-, 85a/24
kûsa, 345b/12
kusâh, 382b/20
kûsâh, 134b/19
kûsâlây, 330a/21
kûsec, 218b/11, 403b/8
kûset, 125b/18
kuskûrîdûs, 147b/18
kûskûse, 393a/10
kûskuse simîdi, 393a/7
kûskûtâ, 394a/17
kust, 119b/16, 124a/10, 153a/17, 169b/14, 

189a/17, 234b/13, 24b/6, 282b/17, 286a/14, 
324/8, 338b/18, 350b/5, 350b/8, 350b/9, 
350b/10, 350b/13, 350b/15, 351a/12, 
351a/17, 351a/22, 351b/1, 351b/2, 381b/23, 
393b/23, 419a/3, 474b/17, 496a/20

kûst, 350b/7
kuştan, 350b/7
kust-ı bahrî, 350b/10, 351b/2, 474b/16
kust-ı hindî, 191a/14, 351a/25
kust-ı mürr, 350b/11
kust-ı rûmî, 351a/21
kust-ı şâmî, 351a/24
kust-ı şîrîn, 24b/1
kust-ı telh, 350b/11
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Kustâ, 348b/10, 350b/6, 351b/8, 351b/9, 
351b/10

kûstûm, 350b/7
kustura, 351b/12
kustûriyûn, 92b/11, 351b/14
kustûs, 351b/18
kûstûs, 350b/7
kûstûz, 485b/8
kusûs, 351b/16
kusyûsî, 371b/10
kuş, 122b/5, 159b/2, 238a/17, 309b/9
kuş burnı, 281a/15, 370a/13
kuş büki, 62b/18
kuş darusı, 361a/13
kuş dili, 32a/13, 46b/11, 222a/9, 266a/21, 

416b/22
kuş etmeği, 17b/7, 21a/17, 52b/13, 77b/11, 

100a/7, 121b/21, 242a/16, 355a/24
kuş konmaz, 195b/25, 379a/1
kuş üzümi, 353b/10, 393b/20, 408a/3
kuş yüni, 184b/3
kuş yüreği, 63a/19
kuşʿar, 353b/9
kuşayt, 393b/22
kuşbaşı, 393b/5
kûşâd, 403b/11
kûşed, 92a/18
kûşene, 322b/18
kûşer, 370a/24
kuşerî, 429b/5
kûşîrâ, 370a/19
kuşûr, 352a/15, 369b/13, 369b/14, 402b/3
kuşʿur, 337b/11
kuşûr-ı hadîd-i ʿatîk, 353b/20
kuşûr-ı terciyye, 353b/24
kûşyâlî, 369a/3
kût, 515b/14, 515b/16
kûtâlmûn, 231a/18
kûtî, 236b/14
kûtînûs, 89a/5, 181b/5
kûtîs lâfiyûs, 235a/18
kûtîs liyôndâ, 234b/5
kûtîsî, 426b/6
kutlub, 47b/9, 93b/6, 335b/16

kutm, 446b/21
kutn, 48b/9, 148b/12, 234a/24, 272b/12, 

289a/1, 355b/4, 357b/19, 369a/2, 388a/17
kutn-ı cedîd, 369a/2
kutrub, 357b/2
kutuf, 64a/9, 98b/24
kûtûlîdûn, 12a/15, 12a/16, 339b/16, 370a/2
kûtûmâ, 370a/10
kuʿûliyûn, 13a/23
kuvantîn, 101a/1, 207b/13
kuvar, 354b/9
kuvâ, 12a/23
kuvâ-yı erbaʿa, 434a/18
kuvâjû, 37a/3
kuvâl, 363a/23, 384a/1
kuvâtîtis, 354a/6
kûve de şövâl, 173b/18
kuvernôz, 346b/24
kuvînûn, 222b/16
kuvr, 48b/8
kuvvet-i aʿzâ, 105b/2
kuvvet-i bâh, 37b/8, 123a/11
kuvvet-i câlib, 282b/14
kuvvet-i calibe, 279a/6
kuvvet-i câzibe, 24a/13, 104b/2, 149a/23, 

265a/22, 265a/24
kuvvet-i cilâ, 20b/25
kuvvet-i ʿâkile, 264a/17
kuvvet-i hâfıza, 63b/1, 402a/10
kuvvet-i kabz, 30b/4
kuvvet-i kâbıza, 167a/25, 279a/6
kuvvet-i mâsike, 221b/20
kuvvet-i muhallil, 45a/22, 505a/25
kuvvet-i muhrika, 318b/3
kuvvet-i mülattıfa, 63a/12
kuvvet-i müshile, 399a/10
kuvvet-i mütezâdde, 391a/23, 145a/7, 457a/4
kuvvet-i nûr-ı bâsıra, 317b/8
kuvvet-i tiryâkiyye, 402a/21
kuvvetlüce ot, 43b/5
kuyrugı örü, 290b/18
kuyruk, 32a/18, 32a/22, 105b/9, 115b/10, 

143b/10, 164a/12, 164a/13, 174b/22, 
174b/23, 195b/5, 200b/4, 209b/24, 
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210a/10, 238b/8, 238b/12, 254b/21, 
270a/19, 290b/3, 312a/3, 320a/2, 471b/7, 
482b/18, 482b/19, 490b/22, 498a/3

kuyruk yagı, 12b/18, 32b/1, 32b/2, 131a/8, 
173b/7

kuyruklu nünük, 252a/2
kuyûkyûs, 289b/21
kuyumcılar bûresi, 109a/16
kuyumcılar lehmi, 413b/22, 414a/10
kuyumcılar milhi, 465a/11
kuyuten, 207b/12
kûz, 403a/15
kûzberre, 391a/16
kuzâme, 77b/12
kûzed, 36a/17
kuzgun, 170a/4, 185a/9, 185a/14, 185a/15, 

185a/16, 308a/2, 308a/6
kuzgun ayağı, 1b/1, 178b/6, 178b/9
kuzgun kılıcı, 158a/13, 392b/12
kuzgun otı, 58a/5, 60a/5, 91a/8, 96b/17, 

103a/7, 156b/18, 203a/5, 207b/9, 404b/9
kuzı, 32a/22, 52a/13, 78b/25, 128b/5, 

159a/17, 159a/19, 161b/9, 183a/15, 
183b/18, 261a/23, 262a/10, 262a/17, 
262a/19, 262a/20, 263a/14, 281b/8, 
317a/5, 377b/11, 377b/15, 378a/10, 
391a/1, 395b/23, 411a/21, 411b/5, 411b/12, 
448b/10, 458a/18

kuzı dili, 48b/11
kuzı göbeği, 397a/19, 397a/22
kuzı kulağı, 53a/6, 101a/6, 120b/12, 121b/25, 

122a/2, 122a/5, 122a/6, 122b/7, 278b/12, 
348a/18, 364a/18, 415b/5, 416a/13, 
425a/21, 429b/13

kuzı putragı, 39a/10, 288a/17, 304a/6
kuzm, 48b/8, 355b/3, 357b/20
kuzzâb-ı mısrî, 355b/5
kuzzâh, 295a/13
küçük parmak, 174b/12
küferrâ, 88b/13, 271b/25, 393b/19, 395a/23, 

395b/2, 480b/22
kühîlâ, 383b/22
kühl, 3b/10, 47a/3, 61a/23, 65a/8, 66a/5, 

83a/14, 141b/25, 182a/25, 194a/20, 
194a/25, 194b/5, 198a/3, 221b/11, 280b/8, 
327b/11, 337a/21, 353a/20, 361b/18, 
383b/16, 475a/15, 486b/12, 512b/11

kühl-i ʿafs, 383a/11
kühl-i agber, 383b/18
kühl-i bâselîkûn, 383a/14
kühl-i esved, 383a/19
kühl-i fârisî, 383a/7
kühl-i hûlân, 383a/10
kühl-i hurmâ, 383a/17, 383a/22
kühl-i ısfahânî, 7b/13, 383a/7
kühl-ikılîmiyâ, 383a/13
kühl-i merkaşîşâ, 383a/18
kühl-i rûşenâyî, 383a/21
kühl-i sabr-i sukûtrî, 383b/2
kühl-i sâdec-i hindî, 383a/20
kühl-i sukûtü’l-hâcibîn, 383a/23
kühl-i şaʿrü’l-mütekallib, 383b/3
kühl-i şâdne-i magsûl, 383a/12
kühl-i tûtiyâ, 383a/15, 383b/12
kühl-i tûtiyâ-yı magsûl, 383a/16
kühl-i vîrec, 383b/17
kühl-i zaʿferân, 383a/5
kühlâ, 383b/19
kühlî, 512b/4
kühlü’l-ecfân, 383b/6
kühlü’l-karha, 383b/15
kühlü’l-kâfûrî, 383b/14
kühlü’s-sûdân, 383a/9
kükürd, 3b/12, 95a/14, 379b/04, 379b/2, 

448b/19
kül, 3b/14, 3b/15, 6b/16, 6b/17, 8b/20, 9a/16, 

9b/12, 14b/7, 14b/8, 15a/1, 15a/2, 16a/17, 
16a/20, 16a/21, 16a/22, 21a/19, 24a/16, 
34b/12, 45b/16, 45b/22, 48b/24, 49a/9, 
53b/12, 60a/21, 65b/19, 67b/10, 78a/13, 
81b/11, 81b/23, 97a/25, 97b/6, 113a/12, 
120b/25, 123b/14, 123b/23, 123b/24, 
132a/13, 141a/19, 141b/12, 142a/23, 
142a/25, 142b/1, 142b/3, 142b/4, 142b/7, 
142b/9, 146b/23, 158a/11, 159b/12, 
161a/3, 161a/10, 172a/18, 179a/22, 
182a/8, 182a/10, 182a/11, 182a/13, 
182a/14, 182a/15, 182a/22, 182b/2, 
182b/7, 182b/11, 183b/23, 183b/24, 
184b/5, 187b/7, 203b/13, 204a/3, 204a/7, 
205b/10, 214a/19, 214b/19, 215a/2, 
217b/22, 223a/12, 238b/18, 245a/18, 
250a/21, 262a/22, 264a/23, 264b/1, 
265a/14, 265a/19, 267b/9, 267b/10, 
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269b/25, 270a/1, 270a/9, 276b/3, 287b/24, 
289a/9, 289b/2, 291a/2, 291b/18, 293b/11, 
293b/22, 294a/4, 313a/9, 318a/10, 327a/17, 
337a/25, 352b/1, 354b/17, 358b/10, 
362a/25, 366b/17, 370a/15, 370a/23, 
398a/10, 398b/1, 411a/24, 416a/5, 
425b/20, 436a/19, 439b/16, 475b/6, 
485a/16, 488b/14, 492b/24, 496b/22, 
497a/3, 509a/1, 509a/3

kül bastı, 390a/25
külâ, 395b/19
külâle, 158b/18
külenk, 388a/3
külh, 396a/22
külşeker, 362b/1
külye-şûy, 9b/8
kümmesrâ, 227b/14, 255b/12, 308b/9, 

397b/18, 398b/2
kümmesrâ-yı berrî, 309b/14
kümseryâ, 397b/19
küncîd, 216b/17
küncüd, 216b/17
küncüde, 36a/17, 300a/2
kündelâ, 403a/13
kündûs, 57b/12
kündür, 56b/23, 157b/20, 255b/21, 352a/18, 

352b/15, 402a/4, 402a/5, 402a/6, 402a/8, 
402a/15, 403a/2, 409b/22, 424b/3, 
457a/24

kündür-i deryâyî, 401b/22, 463a/17
kündür-i ebyaz, 402a/3, 402b/18, 424a/23
kündür-i fârisî, 401b/22
kündür-i rûmî, 456a/24
kündürî, 403a/3
kündürû, 401b/23
kündüs, 52a/23, 135b/18, 135b/19, 136a/7, 

150a/21, 206b/3, 291b/10, 301b/14, 
316a/16, 368b/7, 401a/16, 401a/20, 
405b/15

kündüs-i taberî, 401b/19
kündüse, 401a/17
kündüş, 206b/4, 401a/17
künâr, 5b/23, 15a/24, 201b/19, 201b/25, 

262a/5, 262a/8, 281a/13, 281a/14
künâr-ı huşk, 477a/13
künâr-ı tâze, 476b/19

künhân, 403a/7
kürʿaliyâ, 390b/25
Kürd, 173a/22, 174a/18, 207b/12, 218a/15, 

281b/10
Kürdistân, 403a/22, 407a/1
kürâbî, 383b/25
kürâʿî, 390b/24
kürincûne, 362b/17
kürk, 48b/10, 80b/5, 92a/14, 127a/11, 

153b/16, 158b/15, 177a/14, 177a/15, 
220a/1, 220a/5, 220a/6, 220a/11, 222b/24, 
222b/25, 224b/10, 237b/23, 237b/24, 
237b/25, 238a/1, 238a/4, 238a/5, 317a/2, 
317a/3, 317a/5, 317a/6, 329a/2, 329a/5, 
329a/6, 329a/7, 335b/18, 335b/19, 
412b/18, 412b/19, 495b/4, 506a/9, 506a/12

kürpe giyâh, 456a/1
kürrâʿ, 390b/24, 403b/15
kürrâs, 81b/8, 247a/13, 342a/3, 375a/20, 

386b/2, 386b/10, 386b/23, 387a/19, 
404b/13

kürrâs-ı berrî, 273a/7
kürrâs-ı nabatî, 386b/11, 386b/21
kürrâs-ı şâmî, 360a/9, 386b/15
kürrâs-ı şâmî 386b/12
kürrâsî, 81b/8, 193a/5
kürrâsiyâ, 386b/5
kürrâsü’l-bukûl, 342a/3
kürrâsü’l-cebelî, 317a/12, 387a/20
kürrâsü’l-germ, 375a/19, 386b/9, 387a/19
kürrâsü’l-mâʾide, 342a/3, 386b/11, 386b/5
kürre, 6a/1
kürûş, 390a/16
kürünb, 61b/11, 288b/6, 363a/22, 383b/23, 

383b/25, 385a/17, 504a/20
kürünb-i deryâyî, 385a/14
kürünb-i bahrî, 384a/6, 385a/12, 385a/13
kürünb-i berrî, 385a/9
kürünb-i bôstânî, 384a/11
kürünb-i nabatî, 384a/3, 384a/10
kürünb-i rûmî, 363a/22
kürünbiyâ, 383b/25
kürünbiyye, 388a/18
kürünbü’l-mâ, 384a/7, 494a/21
küsbe, 72a/18, 393a/15, 393a/17, 393a/18, 

393a/20
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küsbere, 75a/16, 391a/14
küsbü’l-simsim, 393a/15
küsbür, 392b/14
küsel, 382b/19
küsküsü, 393a/6
küspe, 36a/14, 255b/3, 256a/5, 258a/14
küste, 47b/11
küsûfrâtîs, 470a/12
küşmûrîn, 394a/16
küşt, 393b/22
küşût, 31a/6, 54a/24, 188a/6, 335a/1, 

381b/15, 394a/14, 394a/18
küşûtâ, 394a/16
Kütâhya, 26b/19
kütüm, 289b/18
küvâriʿ, 403b/15
küzberâtâ, 391a/16
küzbere, 75a/16, 166b/14, 391a/13, 392b/10, 

406b/22
küzberetü’l-biʾr, 49a/18, 88b/11, 201b/12, 

392a/23
küzberetü’l-habeşe, 80a/4
küzberetü’l-hamâm, 228a/11
küzberetü’l-kutât, 49a/18
küzberetü’s-saʿleb, 222b/4, 392b/3
küzberînâ, 391a/14
küzâz, 45b/1, 104b/8, 120a/18, 123b/15, 

135a/9, 175a/12, 189a/24, 200b/6, 
202a/8, 212b/6, 214b/24, 341a/25, 343a/2, 
361a/22, 364b/22, 433b/8, 439a/23, 
463a/3, 511a/6

L

labada, 121b/25, 122a/2, 407a/2
laʿbe, 292a/24
laʿbe-i berberî, 181a/17, 223b/20, 292a/23, 

417b/18
laʿbe-i mutalleka, 417b/25
laʿbe-i mürre, 418a/1
lafist, 149a/7
lafrî makîtis, 104a/23
lagâs, 359a/7
lagsâ, 241a/5

lahana, 55a/17, 56a/16, 56a/17, 61b/11, 
68b/17, 144b/25, 161a/3, 288b/5, 360b/2, 
363a/21, 363b/1, 363b/3, 363b/7, 363b/23, 
368a/22, 383b/23, 383b/25, 384a/4, 
384a/5, 384a/13, 384a/14, 384a/16, 
384a/19, 384a/2, 384a/25, 384b/4, 
384b/10, 384b/13, 384b/14, 384b/18, 
385a/1, 385a/5, 388a/18, 388a/19, 
400a/15, 425a/17, 504a/19

lahana ʿarabîkâ, 363a/22
lahana ıspôrô, 56a/15
lahîtis, 420a/17
lahlaha-ı süleymâniyye, 169b/24, 169b/25, 

414a/22
lahm, 60b/17, 61a/8, 92a/15, 103b/4, 

136a/21, 177b/11, 248a/9, 278b/19, 
315a/22, 358b/20, 369b/7, 411a/13

lahm-ı câmûs, 84a/5
lahm-ı fâsid, 488b/15
lahm-ı ibni ʿirs, 412b/14
lahm-ı latîf, 508a/5
lahm-ı tarî, 218b/14
lahm-ı zâʾid, 3b/11, 23a/7, 23b/23, 39b/3, 

42b/10, 60b/1, 78a/21, 95a/4, 104b/10, 
107a/17, 200b/10, 215b/9, 248a/1, 261a/16, 
450b/10, 451a/6, 480a/11, 491a/24, 
464a/17

lahm-ı zâʾide, 247b/25
lahmâ, 411a/14
lahmipâ, 357b/22
lahmü’d-dübb, 413a/2
lahmü’l-bakar, 411b/19
lahmü’l-cazûz, 412b/22
lahmü’l-câmûs, 412a/7
lahmü’l-cedy, 411b/11
lahmü’l-erneb, 412a/20
lahmü’l-gazâl, 412a/15
lahmü’l-hamîrü’l-ehliyye, 412b/10
lahmü’l-hasy mine’l-hayvân, 412a/10
lahmü’l-hayl, 319b/4, 412b/12
lahmü’l-hınzîr, 411b/6
lahmü’l-humlân, 411a/21
lahmü’l-ʿicl, 412a/3
lahmü’l-iyyel, 412b/1
lahmü’l-kanâfiz, 412b/25
lahmü’l-kelb, 413a/9
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lahmü’l-kibâşü’l-cebeliyye, 412b/4
lahmü’l-maʿzü’l-inâs, 411b/16
lahmü’l-müceffif, 339b/2
lahmü’n-niʿâc, 411b/5
lahmü’s-sakankûr, 412b/20
lahmü’s-sibâʿ, 412b/8
lahmü’s-sinnevr, 412b/16
lahmü’s-sülehfât, 413a/7
lahta, 246b/8
lakh, 409a/12
laklak, 314a/12, 419b/15
lakrîz, 224a/23
lakûnîm, 356b/25
lakve, 10a/8, 11b/24, 41a/11, 42b/24, 43a/15, 

43a/22, 62b/22, 63a/5, 63a/25, 66a/10, 
66a/3, 66a/4, 69b/5, 82a/13, 94b/1, 
97a/5, 98a/25, 102b/20, 102b/24, 102b/25, 
103a/4, 113b/20, 121a/14, 124b/25, 
132b/3, 152a/24, 156b/20, 167b/17, 
170a/25, 184a/12, 204b/24, 206b/15, 
208a/23, 212b/16, 223a/21, 225b/17, 
230a/21, 243a/7, 243a/20, 247a/6, 257b/4, 
258a/10, 266a/5, 266b/4, 266b/9, 277a/10, 
277b/7, 283b/9, 284b/21, 286b/16, 288a/2, 
291b/13, 299a/6, 306a/17, 318b/5, 324b/11, 
327b/13, 329a/4, 338b/21, 346a/5, 369a/1, 
373b/15, 388a/13, 400a/12, 411b/3, 
420a/6, 459a/10, 469a/16, 475a/17, 
475a/18, 475a/22, 475b/21, 476a/24, 
483b/17, 486b/25, 487a/6, 496a/4, 512a/3, 
512a/7

laʿl, 404b/21
laʿlî, 3b/24
lam, 241a/7
lamânders, 421a/15
langûe, 414b/4
lantîlle de mer, 279b/12
largûste, 87a/4
lasaf, 417b/14
latmûris, 428a/25
latrûn, 67a/4
latûh, 224a/8, 264b/13, 350b/20, 351a/2, 

404a/17, 404a/18, 482a/20, 498b/3
laʿtyûrîn, 406a/25
lavrîz pâm âf, 324b/17
lazîb, 359a/7
lazinôz delû lôrezentâyez, 124a/7

lâbada, 227b/21
lâbata, 53a/7, 53a/11
lâbâtôm, 122a/1
lâbes îlincûyemâm, 447b/10
lâbis cûzâîkûn, 104b/14
lâbûdis, 428b/3
lâcüverd, 107b/2, 249b/23, 404b/17, 404b/22, 

404b/24, 405a/11, 405a/12, 461a/17
lâcüverd taşı, 104a/6, 107b/2
lâcüverdî taşı, 104a/14
lâdânûm, 405a/17
lâdânûs, 405a/17
lâden, 20a/20, 170a/2, 49b/2, 73b/10, 

242a/14, 264a/13, 269a/13, 298b/15, 
351b/15, 371b/9, 371b/13, 371b/15, 
371b/16, 371b/21, 371b/22, 405a/17, 
405a/18, 405a/22, 405a/24, 405a/25, 
405b/1, 405b/2, 405b/3, 405b/6, 405b/17, 
405b/20, 413a/18, 413a/22, 426b/1, 
447a/15, 467a/10, 471a/5

lâden otı, 12a/14, 21b/16
lâdenû hôrtârî, 371b/11
lâdî, 165a/8
lâdi aglikû, 36a/8
lâdî balsamû, 165b/4
lâdrî bâka, 305b/6
lâ-müşger, 156b/1
lâfeke agriyô, 239b/8
lâfî, 309a/15
lâfî vuynôkî, 41b/15
lâfrî câlâ, 104a/15
lâfrî ermânyâ, 104a/3
lâfrî zerenkabû, 104b/13
lâfûrî, 80a/22
lâgar, 86a/20, 96a/16, 222a/24, 290b/23
lâgarlık, 382a/6
lâgartîşe, 263a/25
lâgârta, 498a/2
lâgiye, 62b/13, 62b/15, 120b/11, 406a/7, 

406a/10, 409b/15, 409b/16, 409b/17, 
514a/2, 514a/7, 514a/19

lâgûbin, 406a/21
lâgûn, 14a/16
lâgurgis, 14a/17
lâgûrîs, 14a/16
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lâgurnî, 14a/17
lâgûs desâlse, 14b/23
lâhî, 6a/21
lâhûrî, 493b/17
lâjüverd, 404b/17, 404b/20
lâjüverd taşı, 478b/22
lâk-puşt, 214b/9
lâkâ, 407a/9
lâktûfâ, 136b/17
lâktûfâ la montâniyâ, 136b/21
lâlâ, 406a/25, 463b/23
lâle, 238b/22, 239a/24, 406b/10
lâle-i sürh, 239a/5
lâletü’l-efrenc, 406b/11
lâlyâ, 406a/25
lâmâtûn, 122a/11
lâmî, 195b/7, 406b/17
lâmîsânâ, 122a/12
lâmpe, 122a/2
lâmpisânâ, 122a/12
lâmûsâvâs, 325b/9
lângu de serf, 415a/19
lânkûsta, 87a/3
lânûs, 140a/19
lâpâkâ, 122a/1
lâpes, 273a/14
lâpes deşyûz, 275a/19
lâpes sâmyôs, 274a/21
lâpis cûzâyikûm, 104b/14
lâpis espûnces, 108a/5
lâpsî, 273a/13
lâpsî ermeniyâ, 273b/2
lâpsî ermenîyâ, 273b/3
lâpsî hûtaka, 275a/19
lârbû fîlô, 505a/15
lârîtû tâlûn, 395a/1
lârsûris, 428b/2
lârûn, 219b/9
lâruye, 235b/10
lâser, 120a/6
lâser pesyûm, 21b/20, 35b/18, 120a/6, 

500b/21
lâsertâ, 263a/25, 498a/1

lâsûhlûn, 476b/20
lâsûhlûn lesrî, 477a/14
lâsyûris, 428a/25
lâterû, 510b/17
lâvanda sünbüli, 475a/1
lâvbel, 305b/4
lâvk, 54b/24, 386b/4
lâvtırôgûs, 512b/19
lâvurel, 99b/14
lâvurum aleksânderyûs, 171b/4
lâvurûs, 305b/3
lâvün, 40a/21
lâyfet, 407a/9
lâyurîkâ, 99b/14
lâzen, 405a/16
lâzinô, 123b/12
lâzinôz, 123b/12
lâzvâristen, 404b/19
lâzverdâ, 404b/17
lâzyûn, 413a/14
lebah, 425a/25
lebâbü’l-hınta, 409b/20
lebâbü’l-kamh, 409b/20
lebâbü’s-sevâvâ, 409b/18
lebân, 406b/22
lebedmâr, 264b/19
lebeh, 411a/2
leben, 148b/24, 230b/14, 362b/23, 407a/8, 

407a/11, 419a/21, 428b/14, 443b/22, 
472a/19

leben-i halîb, 407a/10
leben-i haşhâş, 27b/24
leben-i hâmız, 163b/17, 408a/3, 441a/11, 

443b/22
leben-i lâgiye, 409b/17
leben-i leblâb, 409b/22
leben-i lüffâh, 42b/15
leben-i mahîz, 443b/22
leben-i niʿac, 408b/22
lebenî, 406a/7, 410b/25, 470b/4
lebenü’l-ʿazrâ, 198b/19
lebenü’l-bakar, 408b/6
lebenü’l-etan, 7a/1, 409a/5
lebenü’l-hayl, 409a/2
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lebenü’l-huffâş, 246b/25
lebenü’l-ibil, 409a/11
lebenü’l-insân, 409a/24
lebenü’l-kelb, 409b/5
lebenü’l-likâh, 409a/11
lebenü’l-maʿz, 408b/11
lebenü’l-yetûʿât, 409b/8
lebenü’r-remâl, 409a/2
lebenü’z-zâʾin, 408b/22
lebin, 72b/1
lebkustîkû, 375b/13
leblâb, 32a/12, 33a/3, 33a/5, 61b/10, 88b/25, 

89a/1, 100b/1, 120b/11, 151a/5, 156a/24, 
156b/23, 208b/8, 233a/22, 284a/25, 
311b/4, 334b/25, 351b/17, 351b/18, 
409b/23, 410a/18, 410a/21, 410a/22, 
493a/7, 495a/22, 514a/14

leblâbü’l-kurtum, 410b/23
leblâbü’l-mastakî, 410b/13
leblebi, 324a/5
lebr, 377b/05
lebsân, 134b/9, 142a/3, 339b/2, 383b/20
lecôgâs dentre lûs belânos, 146a/16
lecûgâ, 136b/17
ledg, 308b/15
ledg-i miʿde, 240a/11
leçe, 407a/9
lefîb, 238b/25
lefkâ, 87b/10
leftôkârî, 65b/12
leftôkârî hindiyâ, 66a/1
leftû kâridyâ îndiyâ, 178a/17
lehim, 76a/24, 76a/25
lehîndiyûz, 246a/23
lehîs, 207a/12
lehlâh, 21b/21
lehs, 43a/17
lehsîmerûn, 65b/12
lehşâyil, 78a/19, 131a/23
leke, 185b/17, 491b/25
lekhene, 341a/1
lelef, 376a/24
lelîs, 201a/18
lemâ, 420a/14, 479b/1

lemîyûn, 430a/13
lemlem, 420a/16
lemsîtûn, 364b/17
lemûbiyûn, 420a/15
lenc, 420a/24, 425a/24
lencânû pûlûde, 313a/21
lendiyûn, 246a/24
lenârgûs, 448a/17
lenes, 279a/4
lenes pâlûmteres, 279b/11
leng, 143b/19
lenlemihe, 75a/25
lentejâ, 279a/5
lentije, 279b/11
lentîka, 279a/5
lentille, 279a/5
lentiska, 263b/25
lentiskûs, 263b/25
lepizyûm, 246b/1
lepizyûm môntâniye, 246b/5
lepûs, 14a/17
lepûs de mârî, 14b/23
lesaf, 25a/25
lesʿ-ı ʿakreb, 166b/19
lesʿ-ı hevâmm, 188b/21, 376a/18, 459b/7
lesʿ-ı ruteylâ, 166b/19
lesân, 417b/5
lesek, 279a/4
leser, 81b/6
lesîʿa, 40a/16
lesîf î, 417b/15
lesnîh, 397a/20
less-i seg, 230a/12
lesûresitis, 140a/9
lesyaʿâ terfâ, 426b/6
letrûn, 146a/16
letûne, 75b/14
levrek, 218b/2
levsenüve sâvejâ, 114b/20
levz, 422a/14
levz-i berber, 422a/16
levz-i cebelî, 422a/17
levz-i hulv, 421a/13
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levz-i memlûh, 422a/11
levz-i mürr, 453b/20
levz-i ratb, 421b/10
levzî, 421a/14
levzîne, 422a/15
levzînec, 422a/15
levzü’l-berber, 13b/11, 198b/6
levzü’l-berrî, 89b/23, 198b/3
levzü’l-mürr, 467a/18, 421b/17
leyân, 198b/17
leyâneten, 415b/4
leyin, 53a/21, 382a/1
leykîne, 213b/3
leylâk, 425b/1, 425b/2, 425b/3, 425b/8, 

505a/8
leylek, 48a/18, 71a/12, 186b/22, 314a/12, 

314a/14, 314a/16, 419b/15
leyôzâ, 234b/5
leyp, 37a/3
leytî, 23a/6
lezʿ, 5b/21, 318b/19, 360b/14, 414a/3
lezc, 17a/4, 36a/24, 146b/8, 149a/23, 20b/4, 

367b/1, 391a/12, 411b/9, 447a/3
lezc-i ahlât, 388b/5
lezc-i balgam, 19a/3
lezʿ-i ʿakreb, 321a/2
lezî, 449a/24
lezzâʿ, 189b/12, 401a/24
lezzâk, 104a/1
lezzet-i cimâʿ, 379a/9
lıhye-i müsün, 414a/17
lıhyetes-i agriyâ, 414a/21
lıhyetesü’l-eklîle, 414a/20
lıhyetü’l-gûl, 414a/12, 414a/20
lıhyetü’l-hımâr, 49a/17, 414a/11
lıhyetü’t-teys, 9b/5, 9b/6, 89a/8, 351b/18, 

369a/8, 405a/20, 405a/23, 413a/11, 
413a/16, 413a/21, 413a/23, 413a/25, 
511a/19, 405b/1, 413a/23, 456b/21

lıkâ, 419b/17
libâ, 408b/2
lîbûs, 484a/24
libyûs, 229a/24
lîde, 509b/17

lîf, 30a/21, 369b/4, 425b/13, 425b/16, 
425b/18, 425b/19, 425b/21, 455a/15, 
455a/16

liffü’l-kerm, 282a/19, 419b/10, 419b/14
lift, 241a/5, 241a/7, 419a/4
lîftarûs, 311b/18
lifterîde, 141b/6
liftiyye, 419a/4
lîgaşke, 264a/2
lîgînevmî, 419b/17
lîgnûm anîdem, 303b/3
lîgnûm sântûm, 139a/2, 303b/3
lîgnûm îndûm, 139a/1
lîgnûn alovâs, 300a/15
lîgô setrûm, 504b/7
lîgrî hasâ, 84b/8
lîgû sîtʿûl, 53a/20
lîgûmârîc, 487b/12
lîgûsturûm, 125a/7
lîhakî, 117a/4
lihâmü’s-sâga, 136a/21, 413b/21
lihâmü’z-zeheb, 76a/25, 136a/21, 413b/21, 

414a/4, 414a/5, 414a/6, 414a/10, 414a/11, 
414b/2, 414a/7 lihârd, 200a/11

lihyânî, 413b/20
likâ, 419b/17
likâde, 449a/4
lîken, 174b/15
liknum alîs, 300a/14
lîkô, 174b/16
lîkû bâlsemû, 64a/10
lîkûktûnûs, 128b/13
lîkûstîn, 195a/2
lîkvâ sekâvî atripô, 262b/4
lîlûm, 193b/20
lîlûm câldô, 194a/8
lîlyûm, 225a/1
limbinâryâ, 72a/24
Lîmnî, 273b/23, 275a/9
limôn, 7a/17, 145a/14, 105b/17, 216b/15, 

218b/8, 218b/8, 219a/6, 227a/6, 231b/14, 
234a/18, 242a/14, 268a/13, 321b/7, 
363b/13, 368a/9, 397b/10, 424b/11, 
424b/12, 424b/13, 424b/18, 424b/19, 
425a/2, 425a/10, 425a/17, 425a/18, 
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437a/18, 439a/9, 455b/22, 457b/21, 
461a/20, 473a/2, 473a/14, 473b/6, 
479b/23, 500a/17, 500a/20, 500b/3, 
500b/4, 506a/1, 511b/12

limôn kavunı, 7a/2
limônî, 424b/12
limôniyâ, 424b/12
limôniyye, 425a/20
lîmû, 424b/11
lîmû-dârû, 506a/2
lîmûniyûn, 425a/21
limûrun, 128a/7
lîn, 53a/21, 382a/1
lîn sânt, 139a/3, 303b/2
lindem, 101b/19, 442b/11
lînâ, 424a/24
lînâ de masdik, 264a/2
lînâlovâe, 300a/16
lînânûtes, 424a/22
lînânûtîs, 424a/22
lînârî 381b/25
lînârô ıspôrô, 53a/20
lînet, 8a/18, 50b/3, 51a/15, 63a/13, 175b/13, 

181b/8, 210b/22, 252a/22, 310b/3, 
428b/18, 499a/25

lînet-i muʿayyene, 217b/20
linguvâh serbantina, 422b/3
linguvâvû kavâliyû, 415a/15
linguvâye berûniyâ, 415a/18
lînô, 382a/1
lînrîc, 132b/15
linsen, 279a/4
lînû sânite, 303b/2
lînû sântû, 139a/2, 387b/19
lînûfîr, 494a/19
lînûhûs, 448a/17
lînûm, 381b/25
lînûsun, 441b/3
lipânûs, 32a/2
lipôre, 14a/17
lîrûn, 20a/6
lisân, 12a/14, 108a/2, 414b/3, 414b/13, 

414b/15, 414b/16, 414b/20, 414b/21, 
414b/23, 415a/5, 415a/8

lisân emrâ, 415b/2
lisân-ı esb, 415a/14
lisân-ı safrâ, 416b/19
lisân-ı sevr, 11b/3, 303b/21, 319b/1, 345a/10, 

445b/14
lisân-ı sevrâ, 416a/14
lisânâ, 414b/3
lisânâ kelbâ, 417a/15
lisânü’l-ʿasâfîr, 32a/13, 66b/1, 70b/9, 77b/20, 

416b/18
lisânü’l-bahr, 226b/25, 227a/2, 227a/7, 

417a/11
lisânü’l-hamel, 11a/22, 11a/23, 11a/25, 

11b/1, 25b/20, 48b/11, 120a/22, 136a/12, 
136a/18, 174a/4, 174a/5, 199b/18, 206a/6, 
245a/24, 271b/15, 271b/17, 274b/11, 
326a/15, 327b/18, 331b/1, 349a/17, 
364b/10, 382b/22, 391b/16, 415a/25, 
417a/13, 417a/17, 461b/9, 461b/10, 
493b/15, 507b/20

lisânü’l-hamel-i çînî, 228b/22
lisânü’l-hayl, 415a/10, 415a/14
lisânü’l-hayye, 416b/15
lisânü’l-ibil, 32b/12, 415a/23
lisânü’l-kelb, 417a/13, 417a/17
lisânü’s-sebuʿ, 417a/25
lisânü’s-sevr, 35a/4, 47a/18, 51a/11, 67b/4, 

90b/7, 124a/17, 160a/16, 173b/11, 
303b/22, 303b/24, 375b/8, 383b/20, 
383b/22, 387b/21, 416a/13, 416a/17, 
417a/19, 417a/20, 417a/22, 417a/23, 
417b/7, 417b/10, 462b/9

lisânü’z-zaby, 415a/16
lîsergîs, 134a/13
lîsergûs, 110b/5, 489b/1, 350b/22
lisse, 335b/24, 425b/20, 499a/2
lisyûm, 118b/23
lîsyûs, 118b/23
lîşârîrûn, 198b/10
lişôn hâkelev, 417a/16
lişôn hânâhâs, 416b/16
lişôn hârûs, 53a/2
lişôn hâsûn, 415b/4
lişôn hâsûr, 416a/16
lîşûs karmûs, 361a/15
litârçeryûm, 448a/18
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lîtercîre, 448a/17
lîvonâ, 401b/25
lîvânôs, 401b/24
lîvânûye, 424a/24
livôndârî, 201a/16
liyâsûmî, 200b/14
liyôîrde, 490b/6
liyôlî, 490b/4
liyôlyûn, 490b/5
liyûfiyûn, 241a/6
lizâkü’l-hacer, 414a/25
lizâkü’r-ruhâm, 414a/25
lizâkü’z-zeheb, 22a/13, 22a/15, 404b/25, 

405a/16, 413b/22, 414a/6, 414a/7, 414a/24, 
414b/1

lôkî, 302b/24
lokma, 463b/4
lôliyâm, 245b/7
lonkuvâye pâgânâ, 415a/16
lor, 84b/4, 84b/6, 387a/20, 387a/21, 420b/3, 

420b/7, 420b/8, 420b/11, 420b/13
lôrberbâm, 99b/15
lôtûs, 52b/18, 87b/10, 125b/22, 202a/1, 

423b/18, 423b/19, 423b/20, 470a/17, 
476b/20

lôtûs agriyôs, 126a/9
lôtûs eksirû, 477a/14
lovreyerbâm, 305b/4
lök, 396b/2
löp encîri, 227b/17
lû, 243b/18
lûb, 174b/16
luʿb, 368a/4
lûbâ, 420b/15
lûbâyâ, 420b/16
lûbîmâve, 140a/25
lûbiyâ, 80a/5, 154a/22, 420b/15, 420b/18
lûbiyâ-yı hindî, 421a/12
lûbtûm azinô, 68a/21
luʿbü’s-sıbyân, 244a/23
lûden kirsen, 100b/13, 374b/17
luʿâb, 6a/7, 50a/19, 63b/8, 101a/3, 119b/11, 

133b/5, 134b/24, 140b/19, 141a/5, 
149a/16, 157b/17, 220b/12, 285a/2, 

328a/14, 328b/13, 347a/20, 404a/23, 
418a/4, 418a/7, 418a/2, 460a/22, 487a/17

luʿâbât, 9a/23, 15a/6, 36b/14, 194b/7, 232b/6, 
336a/2, 491b/16

luʿâbü’l-fem, 59a/3
lûf, 24a/10, 24a/11, 82b/12131a/16, 170b/5, 

233b/1, 250a/2, 250a/3, 332a/18, 362a/3, 
362a/5, 422a/18, 422a/22, 422b/2, 
422b/11, 422b/12, 422b/13, 422b/14, 
422b/24, 423a/11, 423a/12

lûf-ı arîsân, 423a/16
lûf-ı caʿde, 24a/10, 332a/17, 422b/14, 422b/21, 

423a/15, 506b/14
lûf-ı câvers, 423a/17
lûf-ı hayye, 423a/11
lûf-ı kebîr, 422b/4, 423a/10
lûf-ı sagîr, 422a/25, 423a/15
lûf-ı sebt, 422b/4, 423a/10
lûf-ı zarîs, 423a/16
lûfâ, 422a/19, 424a/12
lûfâkîs, 178a/22, 314b/4
lûfervîs, 423b/21
lûfes, 129a/8
lûfînigikî, 45a/11, 240a/18
lûfiyûn, 118b/23, 420b/2
lûfiyûs, 102a/25, 397b/19
lûfûs, 6a/5
lûfü’l-caʿde, 362a/5, 362a/6, 422a/25, 

422b/11, 467b/7
lûfü’l-hayye, 422b/3, 423a/10
lûgarez, 174a/17
lûgâziyâ, 176a/6
luh, 163b/22
lûhînûs, 204b/1
luhûm, 414b/15
luhûm-ı zâʾide, 101b/3
lûk galine, 302b/16
lûkâ kansâ, 423b/24
lûkâbin, 423b/16
lûkâs, 424a/2
lûkûmâ, 291b/3
lûkûmiyûn, 134b/19
lûkûsta, 87a/3
lûkûyûs, 149b/7
lûkyâ, 108b/10
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lûlâke fîlô, 505a/15
lûlâkî, 493b/10
lûlû, 157a/12, 440a/19
lûlûh, 423a/19
lûm gıranât, 181b/5
lûmce, 372b/18
lûmerîfâ, 372a/10
lûmirbagrâ, 48b/18
lûnbârya, 72a/25
lûncetas, 115b/16
lûpinûs sâtivûm, 72a/25
lûpnî, 72a/25
lûpô, 174b/16
lûpûlû, 410a/1
lûredcân, 36a/18
lûrî, 483a/2, 483a/5
lûsîmâhiyûs, 424a/4
lûsîtûn, 176b/20
lûstekû, 375b/15
lûsûn, 88a/19
lût, 501a/6
lûtbûm de mesâsûn, 67b/17
lûtbûm de perô, 68a/6
lûtbûm de ûmpô, 67b/10
lûtbûme pôrkô, 68a/19
lûtes, 125b/23
luʿûk, 1b/16, 4a/23, 5a/20, 24b/22, 53b/9, 

54b/9, 82b/5, 115a/9, 125a/16, 135a/8, 
137b/13, 150b/22, 177a/2, 186a/8, 
189b/22, 195a/18, 203a/13, 241b/21, 
253b/22, 254a/18, 282b/24, 305b/25, 
311a/18, 324b/22, 356b/9, 365a/15, 
367a/23, 394b/17, 407a/5, 418a/8, 418a/9, 
418a/10, 418a/11, 418a/12, 418a/13, 
418a/14, 418a/16, 418a/17, 418a/19, 
418a/20, 418a/23, 418a/25, 418b/4, 418b/5, 
418b/6, 418b/8, 418b/9, 418b/12, 418b/14, 
418b/17, 419a/3, 421b/5, 450a/22, 457a/14, 
458a/3, 468b/6, 471b/10, 474a/16, 480a/13

luʿûk-ı bâdyân, 418b/11
luʿûk-ı bâride, 418b/17
luʿûk-ı bezrü’l-kettân, 418a/20
luʿûk-ı celgûze, 418b/3
luʿûk-ı evrâmü’s-sıbyân, 418b/18
luʿûk-ı gârîkûn, 418b/5
luʿûk-ı habbü’l-kutn, 418b/22

luʿûk-ı habbü’r-reşâd, 418b/12
luʿûk-ı hıyârşenbe, 418b/1
luʿûk-ı kündür ve efyûn, 418b/20
luʿûk-ı kürünb, 418b/4
luʿûk-ı muthisâ, 458a/4
luʿûk-ı zûfâ, 418b/2
luʿûkü’l-bârzed, 418b/9
luʿûkü’l-butm, 418b/7
luʿûkü’l-eskîl, 418a/15
luʿûkü’l-haşhâş, 418a/21
luʿûkü’l-hulbe, 418a/19
luʿûkü’l-mutancansâ, 418a/23
luʿûkü’r-rummân, 418a/22
luʿûkü’s-sanavber, 418a/13
luʿûkü’s-sıbyân, 418b/15
luʿûkü’s-sibistân, 418a/24
luʿûkü’s-sûm, 418b/13
luʿûkü’t-tabâşîr, 418a/17
luʿûkü’t-tîn, 418b/6
lûz, 65b/13
lûzun, 453b/10
lübb, 135a/3, 369b/6, 369b/8, 369b/9, 

425b/12, 428b/14, 472a/19
lübb-i nahl, 91a/1
lübân, 56b/23, 255b/21, 401b/22, 402a/6, 

409b/21
lübân-zeker, 31a/23
lübûb, 472a/25
lübûbât, 30a/18
lübûniyâ, 401b/23
lüffâh, 28a/22, 68a/4, 113a/25, 200a/25, 

204b/2, 205b/1, 230a/15, 326a/3, 403b/7, 
419a/8, 419a/12, 462a/22, 512b/19, 
512b/22, 512b/23, 512b/25, 513a/15, 
513b/10

lüffâh-ı berrî, 513a/16
lüffân, 182a/4, 192b/2, 287a/21
lüftiyye, 419a/5
lühûm, 83b/25, 309a/21, 411a/17
lühûm-ı insân, 282b/15
lühûme, 339b/10
lükk, 214a/3, 222b/2, 419b/16, 419b/20
lükkü’l-yesr, 73b/9
lüʾlüʾ, 96b/7, 423a/18
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lüzûcât, 91a/18
lüzucet, 391a/12

M

maʿazz, 473b/23
Macar üzümi, 152b/13
macc, 429b/3
maʿcûn, 4b/15, 4b/24, 8a/10, 8a/11, 11a/4, 

12b/8, 17a/25, 17b/1, 25a/13, 25b/1, 
26a/9, 26a/11, 29a/3, 29a/6, 29a/7, 
33b/9, 41a/12, 42b/18, 52a/8, 55a/12, 
55a/25, 55b/5, 59b/1, 63b/12, 67a/19, 
71b/15, 74a/15, 74a/16, 77a/1, 77b/2, 
81a/15, 82a/20, 94b/2, 122a/25, 123a/16, 
124a/16, 126a/7, 150b/6, 154a/23, 157a/8, 
472b/1, 203a/23, 206a/18, 209b/6, 
214b/20, 224a/16, 224a/17, 227a/15, 
235b/21, 236b/1, 241a/19, 244a/18, 
246a/7, 246b/20, 246b/21, 247a/5, 258a/7, 
260b/9, 265b/15, 268a/18, 268a/21, 
271a/24, 276a/8, 277b/4, 277b/8, 277b/16, 
289b/15, 301b/2, 311a/11, 317b/9, 322a/17, 
323b/8, 326b/2, 330a/18, 331b/16, 
340b/23, 341a/16, 341b/7, 342a/23, 
344b/24, 348b/1, 348b/13, 348b/22, 
348b/23, 348b/24, 348b/25, 349a/4, 
349a/7, 349b/1, 349b/2, 352a/8, 352b/7, 
359a/3, 360a/4, 370a/20, 375a/10, 381b/9, 
386a/13, 396b/8, 400a/12, 400a/13, 
401a/14, 408b/2, 414a/19, 418a/9, 
418a/10, 420a/13, 420a/8, 423a/5, 423a/6, 
428a/6, 437b/19, 440a/3, 441a/4, 443b/25, 
455a/2, 455a/4, 458a/23, 458b/5, 458b/7, 
458b/12, 458b/15, 459a/9, 459a/14, 
459a/17, 459a/23, 459b/6, 459b/11, 
459b/15, 459b/20, 460a/2, 460a/13, 
460a/24, 460b/3, 460b/9, 460b/10, 
460b/15, 460b/16, 460b/17, 460b/20, 
460b/22, 460b/24, 461a/1, 461a/6, 461a/8, 
461a/19, 461b/14, 465b/5, 467a/17, 
467b/20, 480b/6, 483a/24, 483b/10, 
495a/16, 496a/8, 496a/9, 499b/8, 499b/9, 
499b/11, 500a/1, 500a/2, 504b/5, 504b/17, 
509a/25, 512b/15, 513a/23

maʿcûn-ı afsentîn, 459a/16
maʿcûn-ı ʿakreb, 460b/22
maʿcûn-ı ʿatayî, 459b/25
maʿcûn-ı berş-i ʿaysâ, 460b/13
maʿcûn-ı devâʾü’l-misk, 164a/15
maʿcûn-ı çıntıyânâ, 459a/11

maʿcûn-ı efnûniyâ-yı rûmî, 460b/11
maʿcûn-ı enfaʿ, 460b/15
maʿcûn-ı hacerü’l-yehûd, 460b/20
maʿcûn-ı hermes, 458b/24
maʿcûn-ı hıyârşenber, 461a/3
maʿcûn-ı kelkelânic, 396b/11
maʿcûn-ı kubâdü’l-mülk, 458b/14
maʿcûn-ı lübûb, 459b/11
maʿcûn-ı lübûb-ı kebîr, 460b/9
maʿcûn-ı lüʾlüʾî, 459b/19
maʿcûn-ı mâddetü’l-ferah-ı cedvârî, 458b/5
maʿcûn-ı mesîhî, 461a/4
maʿcûn-ı sakankûr, 459b/8
maʿcûn-ı sencûniyâ, 460b/24
maʿcûn-ı şîşâ, 460b/8
maʿcûn-ı tîn-i mahtûm, 451b/3
maʿcûn-ı tîn-i rûmî, 459a/19
maʿcûn-ı zerʿûnî, 460b/17
maʿcûnât-ı rûmîyye, 95a/23
maʿcûnü’l-enkardiyâ, 459a/8
maʿcûnü’l-esrârü’l-etibbâ, 459b/14
maʿcûnü’l-fakîr ʿÎsâ mukâbele, 460a/1
maʿcûnü’l-felâsife, 459a/23
maʿcûnü’l-fûtenc, 459a/14
maʿcûnü’l-gülgülânec, 459a/20
maʿcûnü’l-habbü’l-kâknec, 458b/20
maʿcûnü’l-hıltîs, 459b/6
maʿcûnü’l-hubsü’l-hadîd, 268a/18
maʿcûnü’l-ıstamhîkûn, 459a/3
maʿcûnü’l-ihtilâf, 459a/1
maʿcûnü’l-kayser, 459b/4
maʿcûnü’l-kırmız, 341b/1, 461a/6
maʿcûnü’l-kûkî, 370a/20, 459a/5
maʿcûnü’l-kust, 459b/8
maʿcûnü’l-misk, 331b/17, 459a/21
maʿcûnü’n-necâh, 458b/22
maʿcûnü’r-rîvend, 459a/17
maʿcûnü’s-sünbül, 459b/3
maʿda, 461a/22
maʿdenî, 30b/16, 76b/5, 76b/7, 76b/11, 

76b/20, 103b/18, 105a/25, 105b/11, 
105b/12, 105b/17, 112b/7, 194b/15, 201a/7, 
258b/11, 275b/6, 361b/16, 405a/16, 
413b/22, 486b/21
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maʿdenî zift, 192a/12, 356a/7
maʿdenûs, 27a/16, 39a/10, 60a/5, 173b/6, 

247a/16, 272a/13, 323a/14, 323a/18, 
323a/19, 323a/23, 323b/6, 323b/9, 
323b/13, 385a/22, 386a/10, 457a/25, 
463b/13, 469a/24, 514b/20

maʿâdinü’l-cevher, 454a/12
mafâsıl, 3b/3, 6b/16, 11b/24, 14b/10, 14b/14, 

15a/13, 17a/19, 20b/3, 21b/9, 22a/21, 
23a/20, 23b/4, 23b/5, 24a/15, 27b/5, 
31a/14, 39a/4, 43a/21, 43b/24, 44b/24, 
48a/24, 60a/20, 60a/23, 60b/5, 66b/21, 
66b/24, 71b/25, 72b/17, 73a/20, 79b/15, 
80a/24, 80a/25, 80b/5, 83a/14, 95b/9, 
97b/16, 98a/9, 102b/24, 113b/13, 118b/5, 
120a/25, 122a/8, 123a/3, 124a/14, 124b/3, 
126a/1, 132b/7, 134b/25, 138b/23, 140a/6, 
140b/7, 140b/22, 142a/12, 150a/4, 159a/6, 
160a/25, 162a/22, 166b/6, 169a/4, 
169a/6, 170b/22, 177a/1, 178b/14, 187b/2, 
188b/10, 191b/21, 194a/4, 202b/6, 203b/1, 
211b/3, 212b/21, 213a/8, 219b/17, 223b/25, 
224a/2, 224a/5, 224a/8, 224a/12, 235a/4, 
235a/24, 258a/11, 264b/20, 268a/14, 
288a/3, 289a/16, 291a/13, 303b/9, 
307b/21, 308b/25, 316a/17, 318b/5, 
338b/21, 339a/5, 358a/13, 363b/3, 
364b/24, 384a/21, 401b/1, 401b/2, 
405b/22, 410a/10, 412a/23, 428b/16, 
429a/15, 447a/22, 458b/14, 459b/2, 
462a/19, 463a/10, 468b/4, 468b/6, 
468b/11, 480b/17, 486b/25, 487a/8, 
507b/22

mafsal, 11a/9, 65b/2, 120b/10, 120b/17, 
123a/20, 124b/4, 124b/25, 131a/9, 132b/11, 
153b/6, 165a/23, 166a/5, 166a/17, 178b/16, 
181a/1, 182a/20, 185a/25, 187b/12, 
224a/6, 230a/22, 251a/12, 299a/8, 315a/4, 
327a/14, 365a/9, 365a/10, 365a/11, 
365a/20, 394b/8, 408a/25, 410a/14, 
435b/22, 473b/4, 496a/13, 509a/9, 513b/8

magd, 36a/13, 45b/5, 419a/10, 419a/12, 
419a/16, 462a/22, 462a/23

magmûme, 462b/8
Magnis, 82a/16, 486a/25, 501b/24
magnîsâ taşı, 106a/5, 462a/23, 470a/7
magra, 461a/24, 275b/1, 275b/2
Magrib-i Aksâ, 75b/14, 222a/11
Magribü’l-Aksâ, 89b/23, 198a/25
magris-i dıraht-ı hurmâ, 91a/2
magriye, 318a/21

magrûd, 462b/8
mags, 210b/23, 439a/16
magsûl, 104a/7, 229b/8, 448b/15, 491a/23, 

491a/25, 491b/1, 491b/3
mağşuş, 76b/23, 92b/17, 348b/9, 359a/19, 

402a/5, 446b/24, 466b/14, 475b/2
magz, 159a/15, 443b/6
magz-ı esb, 159b/8
magz-ı hargûş, 159b/14
magz-ı horôs, 159a/25
magz-ı puşt-mâze, 480a/20
magz-ı râsû, 159b/6
magz-ı şeb-pere, 159b/10
magz-ı şütür, 159b/4
mahakke, 109a/25, 109b/4, 109b/7
mahat, 445b/1
mahâta, 200b/15
mahî, 180b/15, 290b/21
mahîtâ, 200b/15
mahîtûs, 118b/23
mahiyyere, 136b/17
mahîz, 163b/17, 408a/4, 441a/12, 443b/20, 

443b/21, 347b/20
mahkûk, 109a/20, 109a/21, 109a/22, 

109a/23, 512b/11
mahleb, 101b/17, 101b/19, 102a/1, 126b/9, 

313b/6, 352a/18, 442a/24, 442b/2, 
442b/19, 443a/3, 443a/12, 443a/23

mahleb-i f îlire, 26b/5, 26b/6, 443a/4, 443a/8, 
443a/9, 443a/11, 443a/13, 443a/22

mahlebâ, 442b/2
mahlebiyye, 87a/25
mahmude, 208b/6, 208b/9, 208b/13, 

322b/23, 338b/23, 409b/12, 443a/24, 
514a/14

mahmûdî, 332b/25
mahmûm, 125a/18, 263a/16
mahmur, 158b/10, 279a/25, 510b/9
mahmûr çiçegi, 57b/10
mahrûk, 493a/3
mahrûrî, 61b/3, 80b/6, 99b/11, 105b/4, 

105b/5, 118a/1, 145a/1, 145a/2, 148b/21, 
150a/22, 179b/5, 220b/18, 225b/5, 227b/7, 
231b/13, 240a/3, 257b/14, 272a/11, 
284b/22, 316b/9, 328a/13, 328b/13, 
357a/13, 367b/7, 373b/20, 374a/18, 
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377b/17, 384b/11, 390b/23, 427a/11, 
431a/9, 441b/17, 454b/13, 467b/16, 
475b/22, 477a/4, 477b/25, 489b/24, 
506a/11, 508a/14, 512a/15

mahrûs, 35b/14, 120b/2, 442a/18, 443a/23
mahrûtâ horâsâniye, 21b/20
makʿad, 3b/6, 4a/13, 12a/1, 19b/11, 19b/5, 

21b/16, 27b/1, 30a/10, 31a/18, 33a/16, 
33b/6, 34b/7, 43b/21, 48a/3, 53b/4, 53b/5, 
55a/2, 64b/16, 65a/4, 65b/3, 65b/9, 
67a/16, 70b/18, 78a/9, 95a/7, 98b/19, 
104b/22, 105b/25, 110a/23, 112b/16, 
130a/17, 130a/22, 131b/5, 133a/10, 
139b/16, 150a/6, 150b/19, 150b/21, 
159b/3, 160a/4, 165b/22, 166b/25, 170b/2, 
170b/14, 171a/14, 177a/23, 180b/25, 
182b/24, 190b/25, 191b/16, 191b/24, 
195b/15, 196a/23, 197a/8, 201a/23, 
202b/5, 203b/16, 205b/20, 207b/22, 
211b/5, 214a/15, 214a/24, 218a/2, 221b/18, 
224a/4, 231a/5, 231b/3, 231b/5, 231b/11, 
235a/4, 237b/10, 240b/8, 248b/10, 
250b/21, 251a/1, 253b/19, 254a/8, 
269a/19, 269a/22, 271b/16, 273b/16, 
279a/14, 279a/17, 287a/2, 290a/14, 
293a/5, 294a/24, 295a/2, 296a/25, 
305b/18, 311a/6, 324b/8, 327a/16, 
327a/18, 330a/19, 332b/2, 333a/10, 
341a/22, 343b/14, 347a/11, 347a/12, 
353a/9, 353a/15, 353a/16, 360b/20, 
389b/19, 402b/7, 402b/8, 406a/3, 406b/6, 
407b/12, 418b/18, 421b/25, 423a/3, 
424b/4, 433b/24, 446b/14, 449b/7, 
453a/24, 456b/24, 457a/5, 457a/17, 
461b/16, 463a/3, 463a/4, 470b/25, 480b/2, 
492b/20, 499a/11, 500b/24, 501a/12, 
503b/1, 505b/9, 505b/12, 505b/13, 
509a/24, 513b/1

makʿad çıkdugı, 500b/12
makʿad kurdları, 446b/14
makʿad yarıl-, 166a/5, 452b/5
makbûnî cevârâ, 137a/25
makdenûs, 463b/13, 463b/14, 463b/16
Makdîsî, 28b/5
makâre, 290b/3
makârece, 70a/2
Makedônî, 385a/22
makır, 463b/12
makîmâ, 447b/9
makliyâsâ, 114b/13, 463b/19
maklûniyâ, 463b/5

maklûviye, 463b/3
maklûye, 463b/1
maknîtûm, 104a/24
makôryâ, 346b/24
makrame, 261a/19
makrûn, 96a/24, 463b/5, 463b/8, 463b/10
makule, 187a/23, 203b/3, 280b/25
Malâtî, 74b/9
Malâtiyye, 398a/1, 495b/12
Malâtiyye emrûdı, 397b/25
malûhâ, 465b/11
maʿlûl, 137b/22, 431b/4
mamişyâ, 425b/24
Manavgât, 37b/23
mandgôrîs, 512b/19
mandrâgôs, 467a/20, 512b/18
mandrâgôş, 467a/19
mandregôrra, 467a/19
mangur, 255a/19, 255a/20
manî târî, 322b/14
mantar, 136a/2, 230a/17, 282b/23, 304b/12, 

310a/10, 310a/9, 320b/10, 322b/11, 
322b/17, 322b/18, 322b/19, 322b/22, 
322b/25, 323a/7, 323b/17, 323b/18, 
344b/15, 359a/5, 361a/12, 393b/14, 
393b/15, 397a/22, 397a/23, 397a/25, 
397b/1, 397b/13, 397b/16, 397b/17, 
397b/6, 397b/8, 398a/11, 398a/12, 462b/8, 
478b/25, 66a/18, 73b/18

mantâriyâ, 397a/21
mantı, 149b/5, 64b/9
mantı çiçegi, 149b/4, 504b/8, 6b/7
mantîz, 322b/14
marak, 411b/4
maraz, 12b/3, 19b/12, 20b/5, 22a/22, 

23b/5, 23b/24, 24b/14, 26a/20, 29a/15, 
29a/23, 38a/4, 43a/3, 43a/21, 44a/14, 
45a/25, 45b/10, 51b/1, 52a/8, 56a/18, 
59a/5, 59b/5, 63b/1, 64a/24, 65b/8, 
68a/11, 68a/22, 68b/9, 73a/12, 74a/8, 
74b/25, 75a/3, 80b/3, 82a/12, 82a/21, 
86a/9, 93a/13, 102b/11, 104b/19, 110b/6, 
111a/16, 119a/14, 119a/22, 123a/3, 
123b/16, 127a/17, 130a/20, 131b/13, 
134a/2, 134b/7, 135b/5, 138b/24, 143b/10, 
144b/23, 149a/17, 151b/9, 151b/21, 161b/4, 
162a/1, 174b/14, 175b/9, 175b/10, 177b/12, 
178b/3, 183b/22, 187a/24, 187b/2, 188b/8, 
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196b/24, 197b/4, 198b/5, 207b/2, 211a/9, 
216a/23, 219a/9, 235a/18, 236a/9, 240b/7, 
242b/5, 245a/19, 248b/17, 265b/20, 
268a/16, 274b/10, 279a/23, 284b/9, 
291b/12, 294a/22, 305a/18, 306a/10, 
306a/2, 308a/25, 309a/19, 310b/3, 
313b/21, 321b/6, 322a/21, 324b/12, 
336a/13, 342b/7, 343b/12, 348a/3, 
349b/24, 360a/4, 374b/10, 384b/11, 
387b/4, 387b/23, 390a/23, 397b/9, 
399a/18, 409a/9, 411b/23, 413b/11, 
420a/2, 420a/5, 420a/7, 434b/12, 437a/11, 
438a/21, 442a/7, 447a/21, 449b/19, 
460b/25, 476b/3, 477b/24, 478b/4, 
483b/15, 489a/2, 495a/10, 507a/14

maraz-ı ubne, 263a/2
marazî, 1b/17
marazlu, 316b/11
marâzî, 77b/23
margalîs, 251b/21
margarî, 64b/6
margaritârî, 423a/19
marʿik, 276b/18
marîz, 409b/2, 97b/25
markaşîşâ taşı, 170b/10
marlîndes, 179b/9
marmara, 179a/16
marmâhûr, 49b/16, 49b/17, 136a/17, 136a/22, 

440a/1, 440a/12, 446a/16
marmre, 179a/15
marsama, 32a/15, 46a/25, 53b/14, 103a/19, 

153a/20, 201a/3, 489a/12, 489a/16, 
489a/20, 489a/23, 489b/2, 504a/23, 
507b/12

martîs, 451b/25
marûte, 317a/15
masallık, 396a/19
mashûk, 109b/15
masl, 457b/11, 457b/9
masliyye, 457b/16
masmakâr, 189a/19
masmakrân, 189a/19
masnûʿ, 76b/7, 76b/8, 103b/21, 119a/2, 

194b/16, 273a/24, 413b/23, 492a/5, 492a/6
masnûʿât, 78a/14, 103b/21
masrûʿ, 6b/19, 57b/3, 73a/21, 73a/23, 85a/24, 

93a/2, 97b/2, 107a/24, 107b/19, 108b/14, 
111a/4, 116a/10, 123b/24, 124a/3, 158b/19, 

186b/24, 214b/22, 215a/6, 277b/3, 277b/9, 
312a/20, 312b/21, 313a/9, 319b/8, 320a/15, 
332a/11, 332a/12, 385b/22, 386a/11, 
391b/11, 412b/15

mass, 293b/18
mastabâ, 457a/24, 457b/1
mastakî, 13a/12, 27b/3, 49b/4, 51b/24, 

61a/22, 98a/19, 98b/3, 114b/2, 124b/20, 
135a/11, 137b/21, 146a/19, 149b/2, 
152a/13, 152b/5, 154b/10, 163b/8, 
165b/18, 177a/12, 182b/20, 195a/7, 
199b/6, 208a/25, 209a/2, 211b/12, 
216b/6, 221b/23, 227b/9, 235a/25, 237a/1, 
246b/13, 247a/24, 250b/25, 251a/2, 
251a/16, 257a/10, 258a/25, 258b/1, 
263b/23, 264a/3, 264a/7, 264a/14, 
267b/18, 270b/4, 277b/14, 288b/3, 292b/7, 
292b/8, 292b/18, 292b/19, 295a/5, 
301b/1, 301b/9, 302b/10, 316a/23, 325b/2, 
340b/23, 366a/21, 379a/22, 382b/14, 
386a/13, 391b/22, 392b/1, 398b/25, 
401a/14, 401a/16, 402a/9, 402b/17, 
404a/13, 404b/13, 405a/14, 406b/18, 
408b/17, 416a/11, 419a/3, 420a/10, 
427a/8, 456a/23, 456a/23, 456b/1, 456b/4, 
456b/10, 456b/12, 456b/19, 456b/24, 
457a/4, 461b/15, 471a/3, 480b/6, 486a/7, 
495a/16, 504a/2, 511a/16, 513b/23

Mastihâris, 17a/6, 17a/7
mastîhî, 456a/24
mastika, 456a/25
mastikâ, 456a/25
masûra, 476b/4
masûs, 316b/24, 344a/22, 457b/3, 457b/6, 

509a/12
Maşrık Deryâsı, 261b/12
maʿşûk, 461a/21, 461a/22
matar, 357b/9
matarfûfâ, 264a/1
matbûh, 28b/9, 36a/24, 61b/25, 82b/5, 

88b/16, 44b/22, 119b/10, 140b/11, 
140b/13, 220b/22, 303b/17, 303b/22, 
345a/8, 410b/16, 458a/2, 458a/15, 
504b/11, 511a/10

matbûh-ı ef ʿâ, 29a/20
matbûh-ı eftîmûn, 458a/11
matbûh-ı safrâ, 458a/14
matbûh-ı sânî, 303b/18
matbûhü’l-eftîmûn, 458a/10
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matbûhü’l-gâfis, 458a/13
matbûhü’l-hıyârşenbe, 458a/11
mathûl, 359a/3
matlûb, 310a/19
maʿtşânâ, 401a/18
Matyôl, 410b/18
mavlten, 356b/25
mayâsıl otı, 68b/11
maymûn, 343a/18, 343a/19, 343a/20, 

343a/23, 343a/24, 343a/25, 369b/18, 
319b/24

mazʿ, 457b/24
maʿz, 79b/6, 408a/12, 411b/18,
mazarrat, 2b/7, 47a/21, 62b/9, 63b/6, 74b/25, 

81b/17, 82a/10, 84a/15, 55a/12, 66b/22, 
93a/1, 117a/21, 123a/14, 123a/15, 124a/16, 
125b/1, 131b/7, 140b/14, 162a/6, 165b/10, 
178b/14, 212a/14, 212b/25, 231a/3, 
234a/10, 234a/18, 408b/18, 410b/3, 
424a/4, 467b/19, 499a/22, 499b/24

maʿz-ı cebelî, 41b/10, 41b/16
maʿz-ı hasekdâne, 410b/23
mazı, 289b/20
mazîr, 457b/20
mazmaza, 2a/15, 18b/23, 25a/17, 42a/2, 

42b/12, 44b/23, 45a/23, 45a/24, 65b/1, 
68b/18, 77a/16, 89a/11, 94a/7, 120b/4, 
122a/19, 133b/8, 135b/8, 140b/12, 143a/9, 
143a/23, 151a/17, 155b/8, 195a/24, 
197a/16, 228b/4, 235b/17, 243a/14, 
264a/21, 265b/16, 266b/5, 269b/23, 
277a/7, 277b/5, 278b/9, 301a/16, 306a/7, 
324b/24, 338b/9, 338b/11, 347a/17, 
353a/15, 356b/5, 399b/20, 408a/11, 
409a/7, 416b/9, 447a/11, 457a/2, 471a/19, 
500b/11, 502a/25, 502b/7, 502b/9, 507b/5, 
508b/13, 514b/2

mazûz, 337a/23
mazz, 457b/19, 458a/15
mâ, 431a/14
mâʾ, 40b/4, 431a/13
mâʾ askâra, 436b/12
mâbehestân, 429a/3
mâbîşûl, 194a/8
mâcar, 7a/1
Mâcar hatmisi, 140a/24
Mâcar üzümi, 34b/20

mâdde-i menî, 201b/11
mâddetü’l-ferah, 440a/3, 440a/4, 458b/11
mâddetü’l-ferah maʿcûnı, 440a/3
mâddetü’l-ferah cedvârı, 440a/4
mâddetü’l-hayât, 459a/23
mâder-duht, 77b/12
mâderyû, 478a/7
mâdûk, 449a/13
mâ-hasal, 75a/14, 244a/19, 441a/3
mâ-hasal agacı, 244a/16
Mâçîn, 432b/7, 432b/10
mâferfîn, 36b/21, 85a/6
mâfîr mâfer, 57b/19
mâfiş, 431a/3, 463b/5
mâfrî pûtârî, 314a/13
mâgîlûn, 280a/25
mâgîres, 94b/25
mâgnitas, 104a/24
mâgsûsen, 137b/3
mâgsûsen sirvaz, 138a/3
mâgzâ, 440a/22
mâh-ı pervîn, 85a/7
mâh-mühre, 105b/19
mâhâlûne, 429b/4
mâhâriyûn, 158a/16
mâher zemâ, 276a/12
mâhestân, 439b/24
mâheştân, 305b/1
mâhî, 218a/14, 218a/15
mâhî erbiyân, 87a/16
mâhî-âbe, 251a/25
mâhî-rebyân, 13b/4
mâhî-yi deşne, 178a/6
mâhî-yi evşene, 178a/6
mâhî-yi sakankûr, 209a/24
mâhî-zehre, 429a/5
mâhî-zehrec, 68b/14, 135a/14, 135b/19, 

217b/10, 227a/16, 429a/4, 429a/9, 
440a/13, 464a/5

mâhilû, 121b/1, 121b/4
mâhiterec, 440a/12
mâhiyâbe, 251a/25
mâhiyâne, 178a/6
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mâhû, 428b/9
mâhûbedâne, 428b/4
mâhûdâne, 10b/4, 101b/15, 162a/18, 232b/21, 

267a/19, 326b/5, 339a/22, 390a/7, 
409b/12, 428a/23, 428a/25, 428b/4, 
428b/7, 428b/8, 428b/9, 428b/10, 461a/21, 
514a/5, 514a/20

mâhûzâg, 428b/1
mâhzec, 429a/6
mâʾî taş, 332b/6
mâʾiyye, 404a/10, 407b/1, 415b/9
mâʾiyyetü’d-dem, 427a/18
mâʿiz, 440a/22
mâʾize, 478a/7
mâkar, 266a/17
mâkarî ûspôrô, 55a/21
mâkârî angûrî, 337b/13
Mâkedôn, 463b/14, 463b/15
Mâkedônî, 430a/16
mâkirûn, 224b/25
mâkiyân, 153b/18
mâkun, 248a/9
mâkûrî, 64a/25
mâlâ, 74b/8
mâlâ ânsânâ, 45b/6
mâlâkînus, 38a/17
mâlânâ, 310a/23
mâlâsrûn, 199a/18, 199a/19
mâlâyaʿnî düş, 44a/9
Mâlâ Yesiʿ, 6a/16, 6a/16, 12a/14, 26a/12, 

27a/14, 37b/1, 40b/4, 43b/23, 58a/8, 
62a/6, 64a/21, 66a/2, 66b/12, 85a/5, 
96b/4, 97a/21, 107a/15, 135b/24, 139b/6, 
146a/1, 150a/12, 162a/11, 163b/15, 173b/9, 
188a/3, 201a/21, 209a/23, 233b/8, 276a/1, 
278a/13, 278b/14, 278b/17, 278b/21, 
279b/5, 282a/11, 282a/12, 282a/18, 
282a/20, 288b/18, 29b/23, 309b/20, 
328b/16, 330a/25, 367b/24, 374a/3, 
390b/13, 390b/21, 392b/9, 396a/25, 
401b/20, 403a/4, 439a/23, 439b/2, 
441a/11, 487b/20, 508a/13

mâlî, 40b/5, 440a/1
mâlî sarbâ, 282b/2
mâlihûlyâ, 18b/25, 38b/8, 57a/15, 66a/5, 

154a/4, 204b/24, 207a/6, 251a/12, 279b/1

mâlîhûlyâ, 7a/11, 18b/3, 28b/7, 28b/15, 
28b/19, 124b/5, 135b/5, 156a/9, 234a/12, 
236b/21, 346a/3, 371b/5, 436b/1, 476b/2, 
385a/5, 388a/2, 405a/1, 405a/9, 437b/1, 
503b/11, 506b/7, 512b/13

mâlîhûlyâlu, 263a/11
mâlik, 440b/17
mâlik atası, 276a/10, 362b/12, 362b/9
mâlîkûn, 308a/9, 308a/19, 470a/1
mâlikü’l-hazîn, 440b/18
mâlînûdyûn, 135b/3
mâlînûs, 135b/4, 228a/7
mâlîs garî, 263a/23
mâlisûfulun, 440a/2
mâlîşyûn, 242b/22
mâlîtarânâ, 184b/16
mâlîtûs, 31a/9
mâlkûr, 230b/8
mâllî, 237a/22, 261a/6
mâlme, 174a/17
mâlmelîn, 400b/13
mâlsara, 176a/15
mâlselûkun, 445b/2
mâlsûf lûn, 406a/9
mâlûh, 130a/10
mâluve, 465b/11
mâlvâ, 130a/10, 465b/10
mâlvâh, 465a/23
mâlvâs, 130a/10, 465b/11
mâlvâze evîkeryâ, 140a/25
mâlyâhî, 130a/8
mâlyûn-ı ebyâz, 446b/21
mâmâyûrnûl, 494a/20
mâmestân, 199a/19
mâmîrân, 71b/6, 74b/4, 129a/25, 129b/4, 

129b/7, 129b/10, 170a/10, 280b/3, 280b/4, 
280b/14, 280b/25, 302a/1, 420b/18, 
427b/13, 427b/18, 427b/21, 428a/15, 
428a/18, 474b/23, 475a/10

mâmîrân-ı çînî, 2a/23, 280b/17
mâmîrân-ı kebîr, 427b/12
mâmîrân-ı kûçek, 428a/15
mâmîrân-ı mekkî, 2a/23
mâmîrân-ı sagîr, 428a/15
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mâmîsâ, 138a/22, 138b/1, 186b/16, 200a/2, 
286a/11, 425b/24, 426a/1, 426a/2, 426a/3, 
447a/13, 494a/18, 425b/23

mâmîsâ-yı sürh, 15a/12, 426a/5, 427b/9
mâmîsân, 138a/22
mâmîzânâ, 427b/14
mâʾmûn, 431a/2
mâʾmûniyye, 431a/1
mân, 440b/25
mândıragôrâ, 204b/2
mândırakô, 204b/3
mândırâgôrâ, 512b/20
mândırâkûlâ, 512b/21
mânduleken, 421a/15
mânâvâr vibrâ, 263b/25
mângôlt, 212a/25
mâniyâ, 135b/12
mânkar, 358a/6, 358a/7
mânkûr, 267b/7
mânna, 466b/7
mânsânâ, 74b/8
mântar, 185b/12, 218a/13, 269a/11, 275b/17, 

275b/19, 330b/24, 397b/18
mânte-i cebelî, 330a/5
mântele kevâlme, 485b/9
mântika, 217b/13
mântika nova, 186a/4
mânyûs, 416b/20
mâr, 127a/20, 80a/21
mâr-çûbe, 439b/25, 441a/1, 441a/2
mâr-çûpe, 508b/4
mâr-gîvâ, 441a/1
mâr-giyâ, 439b/25, 508b/4
mâr-ı kâtil, 85a/19
mâr-ı mühre, 105b/7
mâr-ı şâh-dâr, 356a/21, 464a/24
mâr-ı mâ-yetehalles, 119a/25
mâr-mâhî, 218a/17, 440a/5
mâr-mâhîc, 440a/5, 87b/7
mâr-sûye, 441a/2
mârâsûrâ, 449a/23
mârgârîtâ, 423a/20
mârîdâsen, 331b/5
mârîn, 174a/17

mârittâgûn, 224b/22
mâriyye, 430a/10
mârk, 443b/7, 480a/22
mârkars, 361a/15
mârkaşîşâ veçîzû, 447b/10
mârmrô, 179a/15
mârnîsûn, 135a/18
mârniyûn, 462b/13
mârrônes, 228b/10
mârsama, 226b/4
mârsene, 176a/15
mârsûn, 176a/15, 176a/18
mârûbîn, 317a/17
mârul, 122b/8, 153a/19, 336b/19, 386a/12, 

493b/15, 86b/14
mârûl, 122a/9, 126a/8, 134b/20, 136b/15, 

136b/18, 136b/23, 136b/24, 136b/25, 
137a/10, 137a/15, 137a/17, 137a/19, 137a/6, 
137a/7, 137a/9, 145a/2, 171a/11, 178a/8, 
179b/5, 180a/19, 209b/10, 230b/18, 
237a/11, 313b/15, 318b/21, 374b/1, 386a/2, 
403b/13, 451b/15, 451b/16, 472b/22, 
510a/21, 513a/10, 51b/18, 61b/23

mârûlcuk, 134b/15
mârûlî, 136b/16
mârûlî agriyâ, 136b/20
mârûlû sıpôrô, 51b/19
mârûlyâpûlîn, 360a/12
mârun, 440a/12
mârûn, 439b/25
mârûne, 10b/11
mârûpiyûm, 317a/17
mârûpiyûs, 317a/16
mârûpiyûs mâvrô, 318a/8
mârûr, 509b/13
mârûr ʿavlesîn, 54a/21
mârü’ş-şems, 198b/18
mâryô, 317a/17
mâryô kînâ, 454a/8
mâs, 32b/4, 430a/12, 96b/7
mâsar silbe, 441a/3
mâsâh, 443b/6
mâsâh kûfsâ, 480a/21
mâse, 218a/16
mâser, 266a/19
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Mâsercûye, 23a/6, 26a/19, 34b/22, 73a/13, 
75b/18, 180b/6, 183a/11, 228a/13, 
236b/18, 241a/25, 256b/19, 257a/11, 
258a/10, 286b/5, 296a/14, 310a/25, 
322a/14, 324a/22, 326a/19, 337b/19, 
341a/23, 343b/8, 344a/6, 361a/10, 373a/2, 
373b/13, 379b/5, 391a/11, 399b/17, 
400a/25, 400b/3, 401a/9, 407a/14, 
407a/15, 417b/21, 417b/22, 419b/25, 
431a/5, 431a/11, 462a/17, 466b/10, 
467b/11, 467b/25, 468a/5, 478b/21, 
498a/25, 500a/21, 502b/9

mâserû, 266a/19
Mâseveyh, 196a/10, 468a/4
mâseyâsen, 57b/18
mâsike, 238b/5
mâskadûn, 430b/23
mâskâstî, 21b/20, 35b/18
mâskûd, 430b/23
mâsra, 294a/4
mâst, 408a/5, 441a/10
mâsûnec, 508b/7
mâsûra, 39a/17
mâsyâyârîn, 397a/20
mâş, 30b/25, 162b/10, 389a/24, 420b/24, 

429b/2, 429b/5, 442a/18, 443a/25
mâş-dârû, 399a/2
mâşarâ, 426b/2
mâş-ı hindî, 101a/20, 361a/14, 361a/17, 

361a/25, 375a/18, 430a/8
mâş-ı rûmî, 389b/23
mâşiyâ, 427b/8
mâşiyye, 430a/9
mâşûh, 130a/4
mâtatlak, 47b/11
mâtâ, 485b/5
mâtâhâluvâ, 35a/18
mâtârgûn, 193b/20
mâten, 182b/14
mâtireng, 200a/14
mâtirtekâryâ, 29b/10
mâtîtûs, 229a/23
mâtôniyûn, 367a/8
mâtûfiyûn, 421a/14
mâtûmek, 388a/25
mâtûnâ, 472a/14

mâtûniyûn, 440a/11
mâtya, 302b/24
Mâtyôl, 328b/21, 328b/24, 336b/12, 403a/13, 

415a/19, 416b/17, 423a/15, 442b/25, 
443a/17

mâʾ-i ʿasel, 436a/4, 482a/25
mâʾ-i asfer, 476b/13
mâʾ-i bârid, 434a/14
mâʾ-i bâride, 434b/13, 434b/14
mâʾ-i bertâʿ, 439b/1, 440a/13
mâʾ-i besîl min ʿîdânü’l-kerm, 436b/9
mâʾ-i bîtâʿ, 439a/25
mâʾ-i hayât, 198b/18
mâʾ-i hâr, 434b/15
mâʾ-i kâfur, 431a/11, 431a/5
mâʾ-i keder, 435b/13
mâʾ-i kuşûrü’r-rummân, 119a/3
mâʾ-i mâlih, 435a/14
mâʾ-i meslûc, 434b/6
mâʾ-i muʿaşşer, 437b/15
mâʾ-i mûmiyâsûs, 437b/14
mâʾ-i muʿtedil, 434a/19
mâʾ-i natrûn, 436a/9
mâʾ-i nuhâs, 436a/13
mâʾ-i nûn, 437b/9
mâʾ-i şebî, 435b/25
mâʾ-i şedîdü’l-berd, 434a/23
mâʾ-i şedîdü’l-harâret, 435a/5
mâʾ-i usûl, 438b/7
mâʾ-i vemlih, 436b/7, 436b/8
mâʾ-i verd, 300b/11, 438b/21
mâʾ-i verdî, 300b/9, 300b/10, 300b/11
mâʾ-i zehr, 439a/8
mâʾ-i ziftî, 435b/19
mâʾü’l-ʿasel, 8a/23, 20b/6, 16a/11, 20b/10, 

25b/22, 27b/8, 30b/18, 40b/5, 41b/20, 
42b/7, 57a/12, 58b/20, 65b/17, 78a/25, 
79b/16, 116b/24, 118b/16, 131a/8, 133b/6, 
180a/4, 203a/11, 210a/12, 222a/21, 
232a/15, 240a/12, 259a/24, 274a/7, 
274b/10, 278a/7, 278a/8, 296b/14, 312a/11, 
318b/9, 329b/17, 331a/21, 332b/23, 
333a/5, 333a/6, 359a/3, 367b/16, 397b/11, 
398a/23, 399a/14, 408a/11, 408a/13, 
416b/2, 438a/17, 438a/19, 438a/24, 
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438b/3, 439b/8, 439b/11, 443a/15, 465b/6, 
479b/19, 480a/15

mâʾü’l-asfer, 479b/17
mâʾü’l-bahr, 435b/1
mâʾü’l-bukûl, 439b/11
mâʾü’l-cumh, 438a/7
mâʾü’l-cübn, 329a/23, 346a/2, 408b/20, 

437a/6
mâʾü’l-âbâr, 436a/22
mâʾü’l-âs, 119a/3
mâʾü’l-fızza, 436b/2
mâʾü’l-hadîd, 112b/17, 164a/10, 436a/17, 

439b/23
mâʾü’l-haşhâş, 137b/25, 403b/12, 437b/17
mâʾü’l-hılâf, 439b/1
mâʾü’l-hısrım, 438b/14
mâʾü’l-hıyâr, 439b/13
mâʾü’l-hilâf, 504b/21
mâʾü’l-hindiyye, 331b/3
mâʾü’l-humus, 438b/11
mâʾü’l-ʿıneb, 143b/25
mâʾü’l-karâtîn, 4a/12, 23a/3, 61a/8, 69a/1, 

79b/20, 83a/22, 85a/3, 131a/3, 138a/17, 
138b/4, 208b/24, 230b/16, 237a/3, 296b/6, 
305a/10, 311a/21, 357a/19, 367a/20, 
439b/8, 471a/14, 471a/24

mâʾü’l-kâdî, 373b/6
mâʾü’l-kâr, 435b/19
mâʾü’l-kıdâh, 439a/8
mâʾü’l-kıssâ, 143b/25
mâʾü’l-kumkum, 433b/24, 434a/1
mâʾü’l-lahm, 315a/9, 437b/6
mâʾü’l-lebenü’l-matbûh, 178b/24
mâʾü’l-lîmû, 439a/9
mâʾü’l-matar, 434a/2
mâʾü’l-muvâfık, 198b/18
mâʾü’l-usûl, 438b/6, 469b/14
mâʾü’l-ʿuyûn, 434a/6
mâʾü’n-nukatâ, 435b/19
mâʾü’n-nukatatü’l-hârika, 437b/16
mâʾü’n-nukûʿ, 438b/8
mâʾü’r-remâd, 370a/23, 439b/16
mâʾü’s-safrâvî, 505b/14
mâʾü’ş-şaʿîr, 436b/11

mâʾü’z-zâc, 436a/7
mâʾü’z-zeheb, 436a/25
mâʾü’z-zehr, 439a/12, 473b/1
mâʾü’z-zîbak, 436a/11
mâʾü’z-zücâc, 455a/20
Mâverd, 300b/8
Mâverdî, 300b/18, 300b/23, 301a/2
Mâverâʾü’n-nehr, 73b/5, 393b/15, 432b/13
mâvîze, 477b/7
mâvrô, 356b/22
mâvrô kôkkî, 242b/24
mâvrô kûkû côr indiyâ, 370b/1
mâvrô sûsûnî, 138a/2
mâvulberbâm, 77a/21
mâvum, 468a/22
mâvus, 311b/19, 468a/21
mâye, 14b/2, 36b/22, 36b/23, 36b/24, 37a/4, 

37a/12, 37a/15, 37a/22, 37b/2, 37b/5, 
37b/7, 37b/11, 37b/12, 37b/13, 37b/14, 
42a/8, 128b/5, 78b/25, 150b/18, 214b/14, 
323b/23, 403a/23, 403a/24, 408a/2, 
410b/1, 451a/23, 477b/17, 477b/22, 
515b/16

mâye-i esb, 37a/24
mâye-i hamîr, 145a/3
mâyer, 61b/20
mâyıs güli, 499b/25
mâyim seʾûrâ, 436b/14
mâyim, 431a/15
mâyis, 57b/18, 130a/9
mâysʿarî, 497b/25
mâyûlerne, 10b/11
mâyvârne, 10b/11
mâze, 289b/23
mâzek liyû, 220b/6
Mâzenderân, 379b/23
mâzer, 172a/3
mâzeryûn, 21a/12, 21a/14, 21a/15, 22a/6, 

22a/7, 22a/10, 42b/15, 72b/13, 100b/2, 
116a/1, 128a/13, 129a/2, 129a/6, 129a/11, 
135b/20, 172a/3, 182a/11, 198a/23, 
231a/16, 300a/20, 300a/21, 300a/22, 
319a/8, 319a/9, 319a/10, 390a/11, 400b/11, 
409b/11, 426b/4, 426b/9, 426b/12, 
426b/21, 427a/1, 427a/5, 440b/25, 
461a/23, 504a/11, 508a/23, 514a/20
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mâzeryûn-ı sagîr, 300a/19
mâzî, 94a/13
mâzkernâs, 74b/7
mâzû, 19b/16, 31a/20, 62a/23, 70a/20, 

115a/25, 133b/7, 177a/17, 177a/22, 
211b/20, 212a/4, 216b/8, 225b/7, 232a/18, 
269a/23, 270a/14, 289b/20, 289b/23, 
290a/1, 290a/6, 290a/14, 290a/18, 
290a/25, 290b/2, 383a/11, 392a/20, 
433b/25, 444b/15, 468a/18, 504a/18, 
506a/4, 509a/17

mâzyâ, 289b/21
meʿalî adʿâ, 132b/14
meblûl, 298b/5
mebsûm, 291b/9
mebûn, 468a/20
mecc, 442a/17
mecâr, 55b/14
mecârî, 210b/6, 369a/6, 443a/15
mecârî-yi bevl, 409a/9
Mecmiyâsâ, 307b/17
Mecûsî, 266b/1, 445a/20, 511a/24
mecuvâkân, 175a/21
meczûm, 76a/13
medîkâ âglâ, 7a/3
Medîne, 143b/6
Medîne-i münevvere, 91a/19, 432b/6
medlûl, 395a/11
medûlla zâşkenû, 480a/22
medûllâ, 443b/6
meʿâcîn, 4b/18, 50b/25, 51a/20, 55b/5, 63b/9, 

66b/25, 127a/17, 127b/1, 210a/15, 223a/8, 
223a/9, 269b/14, 298b/12, 301a/23, 
313b/14

meflûc, 27b/18, 73a/21, 80a/1, 84b/22, 
238b/2, 277b/3, 291b/13, 454b/19, 496a/17

meges, 172a/20
meges-i engübîn, 282a/25
meges-i germâbe, 446b/16
mehd, 281b/15
mehâcim, 443b/23, 444a/2
mehî, 470a/6
mehk, 224a/20
mekesâs, 200b/15
mekesek, 172b/14

mekî kûriyûs, 178b/2
mekînet, 177a/17
mekînetü’d-dimâg, 17a/2
Mekke, 188a/20, 188a/22, 264b/23, 337a/5, 

354a/1, 406a/25, 406b/1
Mekke ayrugı, 9a/7, 10b/16, 25a/8, 72a/17, 

142a/3, 165b/17, 173b/21, 201b/13, 273a/6, 
324a/16, 469a/25

Mekke-i mükerreme, 58a/8
Mekkî, 10b/21, 118b/25, 119a/1, 119a/3, 

119a/8, 148a/11, 462b/11
mekkûkî, 300b/24
mekôniyûm, 27b/25
mekren, 316a/20
meksâs, 152b/15
meksûr kemük, 503b/25
mektûm, 253a/11
melâ îdîʿa, 199a/18
melah, 87a/3
melah-ı deryâyî, 87a/16
melahü’l-bahr, 87a/16
melc lîfâkâ, 132b/1
melâfifôn kasûs, 55a/23, 148b/16
melâh, 464a/8
melânî, 444b/13
melânsûm, 242b/23
melenî, 242b/22
melhem, 452b/2
melik otı, 284a/17
melik-i misk, 162b/24
melî, 282a/22
melîcânî, 45b/6
melîn, 466a/15
melîsa, 44b/14
melîssô fîlôrum, 44b/15
melîsun, 44b/15, 44b/16
melitarânâ, 184b/16
melkân, 297b/20, 297b/22
melôhâ, 465b/10
melôhiyâ, 465b/9
melôn, 59a/14
melôn dâkû, 59b/3
melônî, 59a/14
meltûrukâ, 351b/20
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melû nerô, 438a/19
melûh, 465a/23, 466a/9, 466a/11
melûllık, 267b/19
melyâk, 466a/11
melyân, 466a/11
melyelûtûs, 31a/9
melyem, 74b/7
meme, 26a/5, 30a/25, 30b/1, 42a/6, 43b/1, 

44a/10, 44a/21, 80a/14, 80a/15, 80a/17, 
80a/19, 110a/2, 110b/14, 141b/9, 155b/7, 
161a/17, 179b/22, 185b/25, 204a/7, 
241b/21, 244a/3, 244a/4, 264b/14, 271b/16, 
274b/2, 279a/14, 281a/24, 363a/14, 
409b/1, 439a/21, 453b/25, 463a/5, 
470a/14, 485b/22, 488a/25, 488b/5

memîz, 437a/8
memkûrîyye, 466a/25
memlûl, 363a/6
memrîliyô, 207b/13
memûn, 120b/12
meʾmûn, 96b/18
Meʾmûn, 351b/8
meʾmûne, 343a/19
menc, 65a/11, 466b/4
menceb mencgübîn, 331a/5
mencevşe, 467a/18
mendâ, 130b/12
mendârgûs, 419a/9
mendelî, 300b/5, 467a/22
mendelînâ, 149b/6
mender, 453b/8
mendîkî, 176b/20
mendüvân, 467a/23
menʿ-i ʿufûnet, 86a/1
menâfis, 251b/13
menekiş, 456b/1
menekiş çalısı, 98a/20
meneshâ, 64b/1
meneviş, 65a/9, 76b/17, 95b/4, 98a/14, 

145b/8, 145b/14, 255b/22, 258a/24, 
264a/6, 278a/4, 292b/2, 316a/22, 320b/16, 
320b/22, 321a/11, 321a/12, 403a/1, 
403a/7, 403b/6, 418b/7, 456b/1, 456b/3, 
470b/13, 504a/6

menevîş, 60a/1, 73b/25, 78a/24, 98a/16, 
100a/17, 154b/24, 154b/25, 155a/3, 

168b/7, 170b/16, 170b/18, 180a/24, 
194a/23, 207a/22, 292b/7, 295a/4, 
320b/16, 403a/8, 403b/3, 408b/17, 
425b/10, 430b/5, 467a/12, 504a/7

menevşe, 64b/1
meng, 65a/11, 466b/5
menî, 4b/17, 12a/1, 21b/10, 25a/12, 27a/4, 

53b/7, 54a/04, 55b/12, 55b/17, 56a/19, 
57b/25, 66b/23, 70b/3, 71a/9, 75b/1, 
81b/19, 82a/5, 86b/14, 87a/20, 87b/18, 
90a/1, 93b/13, 96a/10, 96a/12, 96a/23, 
99a/16, 99a/25, 99b/9, 100a/12, 102a/23, 
116b/12, 117a/19, 121a/16, 122b/23, 
137a/4, 137b/8, 139a/9, 139a/17, 150b/13, 
153b/25, 155a/13, 163b/2, 177a/11, 
177b/16, 180a/15, 182b/17, 183a/12, 
193a/23, 195a/7, 202b/1, 209b/7, 231a/5, 
239b/16, 241a/10, 254a/6, 259b/17, 
265b/1, 297b/11, 302b/19, 303a/2, 
321b/25, 325a/21, 327a/9, 328b/10, 
334b/19, 356b/14, 385a/6, 391b/21, 
391b/24, 394a/7, 395b/25, 396a/1, 396a/4, 
396a/10, 400a/11, 407b/17, 412b/21, 
434a/24, 438b/12, 447b/7, 459b/1, 
459b/12, 459b/18, 459b/21, 459b/23, 
460a/4, 460b/19, 465a/2, 466a/14, 
467b/19, 468b/11, 472a/22, 474a/12, 
475a/22, 486a/10, 488b/1, 488b/2, 
494b/10, 508a/1, 508b/24

menkûʿ, 41a/2, 41a/12
menkûr, 9a/14, 29b/23, 128a/20
menn, 73b/3, 73b/7, 73b/15, 211a/4, 466b/6, 

466b/8, 466b/9, 466b/19, 466b/20, 
466b/24, 467a/6, 467a/7, 467a/8, 467a/9, 
467a/11, 511a/17

menne de lâfer, 276a/15
mensim, 420a/20, 467a/11, 471b/2
menşur, 467a/20, 467a/21, 467a/22
ment, 485b/5
mentâ, 485b/3, 485b/4
mentâ serrô, 485b/8
mente, 485b/5
mente garkâ, 485b/11
Menteşâ, 37b/21
Menteşe, 101a/22, 371b/18, 405a/21, 405a/22
merak, 14b/13, 14b/14, 14b/17, 14b/18, 

384a/25, 411b/4, 412a/24, 428b/17
merakü’l-lühûm, 262a/17
merartâ, 449a/22
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merartâ dübbâ, 450a/23
merartâ emrâ, 450b/21
merartâ kufdâ, 451a/3
merartâ râryâ, 449b/16
merartâ sevrâ, 450a/8
merartâ şebûtâ, 451a/11
merartâ teysâ, 450b/5, 450b/15
merartâ zîbâ, 450a/15
merasmene, 12b/6
mercân, 4b/24, 24a/12, 57a/16, 57a/20, 

57b/5, 103b/19, 107b/3, 107b/9, 109a/16, 
258b/13, 267a/20, 290b/14, 348a/16, 
349a/3, 415a/12, 423b/15, 439a/20, 
445a/3, 481b/15, 485a/2, 485a/3

mercân balığı, 218b/4
mercân çiçeği, 196a/2, 415a/11, 415a/14
mercimek, 13b/18, 13b/19, 26a/12, 28a/5, 

28a/7, 30a/18, 38a/7, 38a/18, 40a/5, 
63b/14, 66a/23, 66a/24, 69a/3, 71b/20, 
71b/22, 86a/16, 93a/2, 103a/15, 106b/13, 
129a/19, 137a/6, 180b/16, 209b/10, 
212b/7, 220b/11, 271a/25, 279a/1, 279a/5, 
279a/23, 279a/25, 279b/2, 279b/3, 
279b/4, 279b/7, 279b/15, 279b/19, 
292a/22, 297a/20, 306b/3, 309b/23, 
314b/4, 321b/21, 341a/4, 354b/5, 389a/24, 
401b/8, 416a/1, 441b/9, 456a/19, 476a/19, 
476b/14, 491b/10, 499a/19

mercîs, 307a/11
mercû, 279a/5
mercvâ de hindiyânâ, 105a/4
merda gırâncû, 173b/4
merde, 186b/8
merde de gallîne, 136a/1
merde de karâpâ, 60a/18
merde de kerât, 60a/17
merde de bûvû, 132a/9
merde de peçinî nev, 186b/12
merde de sûrcû, 136a/6
merde hanfere, 60a/17
merdekûş, 9b/24, 445a/5, 452a/2
merâfehsiz, 251b/13
merʿâfî, 394b/9
merâhim, 3b/15, 200b/10
merâhim-i müdmin, 461b/12
merâkib, 355b/18

merʿânî, 285b/1
merânîtis, 489b/1
merâr, 324b/13, 451b/24
merârât, 449a/21
merâre, 449a/23
merâret, 7b/7, 435a/21, 456a/5
merâret pîlâ, 118b/22, 332a/19
merâret-ı eşyâf, 451a/1
merâret-i hımâr-ı vahşî, 451a/16
merâret-i kelbü’l-mâ, 451a/20
merâret-i sarılık, 474b/10
merâretü’d-dübb, 450a/22
merâretü’l-esed, 449b/15
merâretü’l-f îl, 118b/23, 332a/19
merâretü’l-gazâl, 450b/15
merâretü’l-hınzîr, 451a/18
merâretü’l-kunfuz, 451a/2
merâretü’n-nimr, 451a/24
merâretü’r-rahme, 451b/5
merâretü’s-sahr, 451b/13
merâretü’s-sahrâ, 124a/19
merâretü’s-semekü’ş-şebût, 451a/10
merâretü’s-sevr, 450a/8
merâretü’t-teys, 450b/5
merâretü’t-tuyûr, 449b/14
merâretü’z-zabuʿ, 449b/24
merâretü’z-zâʾn, 450b/20
merâretü’z-ziʾb, 450a/14
merârî, 256a/16, 257b/14, 320b/25, 462a/18, 

478b/23, 513b/18
merârî safrâ, 148b/22
merârtâ dîdnâ, 449b/25
merefs, 252a/8
merend, 394a/17
mergalîs, 423a/21
merg-i mâhî, 429a/7
merg-i mûş, 171a/24
merg-zâr, 444a/10
mergûb, 247a/5, 268a/20
mergûlü’l-cinn, 452a/24
merhalâv, 437a/8
merhâ-yı lühûm, 415a/6
merhâ-yı mesâne, 10a/14

1242 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



merhem, 4a/13, 40a/15, 47a/4, 59a/8, 
78a/9, 83a/25, 105a/2, 107a/4, 114a/18, 
125a/12, 131b/23, 136b/4, 136b/6, 142b/4, 
143a/13, 157b/3, 166b/11, 171a/13, 
192a/11, 196a/5, 196a/6, 206a/7, 206a/8, 
206a/9, 215b/4, 234b/8, 237b/15, 241a/15, 
241b/19, 242a/2, 250a/11, 256b/21, 
257a/14, 257b/22, 280b/18, 284a/14, 
292b/4, 308b/21, 321a/14, 321a/22, 
352b/15, 356a/15, 359b/17, 360b/20, 
361a/3, 364b/3, 367a/20, 373a/8, 377a/4, 
395b/3, 448b/4, 451a/7, 452b/2, 452b/3, 
452b/5, 452b/19, 453a/4, 453a/6, 453a/7, 
453a/13, 453a/19, 453a/23, 453a/25, 
453b/1, 453b/4, 461b/16, 469b/18, 476b/5, 
476b/15, 483a/6, 485a/12, 492b/20, 
514b/17, 515a/18

merhem-i ahmer, 452b/6
merhem-i ahzar, 453b/1
merhem-i asfer, 453a/4, 453a/7
merhem-i bârid, 453a/2
merhem-i bâselîkûn-i kebîr, 452b/12
merhem-i bâselîkûn-i sagîr, 452b/14
merhem-i bukrât sokrât, 453a/13
merhem-i câlînûs, 453b/5
merhem-i cerâhatü’l-ʿatîk, 453a/9
merhem-i dâhiliyûn, 452b/3
merhem-i esved, 453a/20
merhem-i gülnâr, 453a/3
merhem-i hamîr, 452b/25
merhem-i hanâzîr, 452b/17, 453a/16
merhem-i havâriyyûn, 453a/21
merhem-i hıyârek, 453a/5
merhem-i jengâr, 452b/15
merhem-i kasûrîkûn, 453b/5
merhem-i kâfur, 453a/15, 485a/14
merhem-i kâfûrî, 452b/5
merhem-i kîrûtî, 453b/4
merhem-i mısrî, 452b/24
merhem-i mukl, 452b/23
merhem-i müneşşif, 452b/19
merhem-i nûre, 453a/1
merhem-i sîdûn, 453a/9
merhem-i şelîhâ, 452b/7
merhem-i yedmelü’l-lahm, 452b/18
merhem-i zencefre, 452b/20

merhem-i zencefre-i şedîd, 452b/22
merhem-i zift, 15b/23
merhemü’l-âkile, 453b/2
merhemü’l-ezrak, 453a/11
merhemü’l-hall, 453a/5
merhemü’l-hâmî, 453a/23
merhemü’l-lahmü’z-zâʾid, 453a/14
merhemü’l-munzıc, 453a/21
merhemü’l-mülûk, 47a/4
merhemü’n-nıkrîs, 453a/12
merhemü’r-rüsul, 452b/8
merhemü’s-sefîdâc, 453a/25
merhemü’s-süf liyûz, 453a/24
merhemü’ş-şaʿîr, 453a/6
merhîn, 22b/23
merhîtis, 452a/1
merîhe, 38b/9
merîr, 21b/21
merîrî, 449a/24
merkaşâ-yı efrencî, 361b/12
merkaşînâ, 447b/11
merkaşîş, 111b/17
merkaşîşâ, 13a/15, 30b/15, 67a/24, 107a/25, 

107b/1, 109a/11, 361b/9, 447b/7, 462a/25
merkaşîşâ taşı, 30b/17, 112a/2, 361b/8, 

361b/9, 361b/11, 462b/5
merkaşîşâ-yı efrencî, 107a/25, 447b/12
merkaşîyâ, 447b/8
merkânyâsyâ, 251b/20
merkeb, 6b /5, 6b/25, 123b/11, 123b/19, 

123b/21, 124a/1, 157a/25, 187b/21, 319b/9, 
408b/12, 409a/5, 412b/10

merkeb tûruncı, 6b/2, 6b/4, 17b/9, 157a/6, 
157a/8, 472b/24

merkebü’l-hindî, 332b/24
merkebü’l-mülûkü’l-hindî, 332b/24
merkîn, 372b/4
mermer, 84b/10, 108b/21, 108b/22, 108b/23, 

108b/24, 110a/9, 179a/14, 179a/22, 
194a/19, 258b/8, 258b/17, 432a/15, 
433a/12, 433a/13, 452a/4, 491a/20

mermer-i sûmmâk, 452a/6
mermûs, 454a/8
Merrîh, 204b/13, 204b/14, 432b/7
merrîn, 451b/11
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merse sakil, 253a/16
mersekîl, 141b/7
merselûn, 152a/6
mersîn, 2b/4, 3a/7, 3b/5, 9b/17, 15b/18, 

19a/16, 19a/17, 19b/17, 19b/24, 20a/1, 
20b/19, 23a/21, 29b/4, 30b/3, 40a/13, 
43b/14, 49b/2, 55a/3, 60b/9, 60b/24, 
63a/16, 78a/2, 80a/3, 87a/8, 88b/17, 
95a/14, 95a/15, 98b/6, 98b/7, 98b/10, 
99a/9, 122b/13, 150a/24, 155b/5, 155b/6, 
163b/7, 166a/3, 169b/21, 171b/6, 174b/2, 
179b/24, 180a/24, 182b/12, 183b/20, 
188b/22, 193a/5, 196b/13, 199b/21, 
202b/10, 212a/21, 217a/7, 232b/23, 
234a/18, 237a/8, 246a/18, 249b/18, 
259a/18, 263b/19, 274b/13, 282a/8, 
286b/8, 290a/25, 294b/11, 294b/16, 
295a/16, 295b/23, 303a/18, 305b/7, 
322b/3, 350a/11, 355b/7, 355b/8, 356b/15, 
373a/14, 373a/20, 382a/11, 383b/21, 
387a/17, 398b/25, 405b/9, 406b/10, 
415b/23, 429b/15, 429b/22, 433b/25, 
435b/17, 441b/7, 446b/12, 447a/16, 
448b/19, 450b/14, 450b/20, 456a/11, 
459a/3, 462a/7, 468a/12, 468a/14, 
468a/17, 468a/18, 479b/20, 499a/24, 
500b/6, 500b/8, 500b/10, 500b/18, 
501a/25, 504a/11

mersin perûliye, 19a/20
mersîncik, 446b/10, 467b/22
mersîne, 446b/10
mersînis, 467b/23
mersînû fîlô, 500b/6
mersînün bostanîsi, 19a/16
mersîr hiyûn, 199b/11
mersiyûs, 483a/9
merşiyûn, 22b/21
mertâsânâkibe, 448a/18
mertebe-i keylûs, 370b/25, 433b/12
mertek, 448a/14, 448a/16
mertûbî, 464b/10
mertûbiyyü’l-mizâc, 454b/12
mertûbü’l-mizâc, 80b/5
mertûlis, 452a/13, 452a/14
mertûse, 452a/13
merûbe, 452a/25
merûs aktî, 9b/25
merûsîmûn, 334b/5

merûsiyâ, 377b/05
merv, 13a/25, 18a/1, 49b/16, 56a/7, 72b/8, 

52b/7, 20b/22, 103b/9, 129b/15, 152b/6, 
152b/7, 416a/17, 440a/12, 445a/25, 
445b/5, 445b/10, 452a/12, 470a/1

merv-i hâmân, 445b/16
merv-i hoş, 446a/19
merv-i mâhûs, 445b/17
merv-i reyhân, 445b/22
merv-i şek, 445b/13
merv-i telh, 445b/16
merveriyye, 451b/14, 451b/15
merv-rişk, 52b/5
mervü’d-dukâkü’l-varak, 445b/23
mervü’l-cebel, 445b/20
mervü’l-hûr, 445b/15
mervvâ, 445b/1
meryâ, 449a/3
meryem eli, 23a/13, 395a/3
meryem saçı, 88a/15, 88a/18, 404b/10
merzaʿrâs, 345b/10
merze, 254a/11
merzen viyâvon, 64b/2
merzencûş, 9b/23, 9b/24, 10b/8, 27a/1, 35a/9, 

66a/6, 83b/1, 103a/22, 103a/24, 142b/21, 
184a/15, 195b/4, 216b/10, 216b/11, 
230a/15, 242a/9, 288b/12, 299b/1, 
303a/13, 303a/23, 322b/8, 328a/25, 
328b/2, 354b/18, 365b/3, 388a/16, 
393a/21, 445a/4, 445a/7, 446b/6, 446b/7, 
452a/3, 455a/11, 469a/17, 499b/25

merzengûş, 9b/22, 9b/25, 56a/6, 64b/20, 
103a/24, 299a/2, 299a/25, 445a/5

merzirbîl essîg, 18a/14, 143a/20
merzûz, 237a/18
Mescibânî, 397b/24
mesâmîr, 476b/16
mesâmm, 40a/6, 375b/3, 375b/23, 436a/3
mesâmm-ı mütehalhiliyye, 412b/13
mesâne, 9b/18, 11a/2, 13a/3, 13b/25, 20b/7, 

23a/10, 23b/24, 35b/2, 35b/8, 35b/23, 
36a/3, 41b/22, 42b/25, 43a/10, 43a/17, 
51a/8, 56b/9, 56a/12, 57b/16, 59b/7, 
59a/17, 62b/7, 64b/21, 68a/20, 70b/3, 
70b/25, 78b/17, 79a/9, 79a/14, 80a/3, 
82b/5, 83a/17, 83a/23, 84a/16, 84a/24, 
85b/18, 86a/10, 93b/10, 98b/16, 98b/20, 
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99a/8, 99a/25, 99b/3, 99b/9, 100b/20, 
101b/23, 102a/12, 104b/19, 105b/24, 
107a/6, 107b/14, 108a/6, 108a/7, 109b/18, 
109b/19, 113b/21, 114a/24, 116b/18, 
117a/18, 117a/19, 117a/25, 119b/15, 
122a/24, 123a/12, 123a/13, 123b/10, 
130a/20, 130a/23, 130a/24, 130b/4, 
143b/2, 147b/25, 152b/1, 154a/12, 161b/4, 
163b/3, 163b/7, 163b/8, 166b/3, 170b/2, 
170b/25, 173a/8, 173a/12, 174a/25, 
174b/2, 175b/9, 176a/2, 176a/22, 179b/4, 
185a/22, 185b/18, 188b/21, 190b/8, 
191a/7, 191b/24, 192b/13, 195b/21, 203b/1, 
203b/20, 204a/10, 208a/25, 209a/15, 
210b/8, 211b/11, 212a/21, 213a/17, 
228b/15, 231b/3, 231b/14, 235a/22, 
237a/17, 237a/21, 246a/11, 247a/3, 
249b/16, 249b/19, 254a/3, 254a/23, 
256a/24, 264b/2, 274b/13, 274b/17, 
280a/21, 280b/20, 287b/2, 291a/3, 291a/4, 
291a/6, 292b/17, 292b/21, 294a/22, 
295b/10, 295b/22, 296b/16, 296b/18, 
304a/5, 304b/1, 306a/1, 307b/8, 312b/25, 
315b/16, 317b/23, 318b/17, 322b/3, 
323b/1, 323b/3, 324a/4, 324b/23, 325a/23, 
326a/11, 337b/24, 340b/12, 342a/8, 
344a/12, 345b/2, 347a/14, 350a/13, 
350a/14, 350a/17, 351a/19, 355a/9, 
361a/20, 361a/24, 364a/11, 366b/15, 
369b/15, 370a/9, 372b/15, 374b/11, 
376a/4, 377a/25, 379a/22, 382b/6, 382b/9, 
385b/21, 386b/18, 388b/7, 388b/20, 
389a/4, 390b/22, 390b/23, 391b/25, 
395b/7, 398b/25, 402a/24, 405a/2, 406b/9, 
407a/6, 408b/14, 409a/9, 416a/8, 416b/25, 
418b/24, 420a/8, 423b/15, 430b/5, 430b/7, 
435b/14, 436b/10, 438b/13, 442a/10, 
443a/15, 445a/20, 445a/23, 447a/21, 
449b/18, 450b/13, 457a/22, 458b/16, 
458b/20, 459a/12, 459b/13, 460b/21, 
460b/22, 461b/9, 462a/7, 462a/20, 462b/1, 
462b/23, 463b/17, 465b/25, 466a/3, 
467b/13, 468b/5, 468b/13, 469a/21, 
471a/23, 471b/1, 472b/10, 474a/5, 474a/15, 
478a/11, 479a/12, 479a/15, 480a/18, 
480b/20, 481b/23, 484b/14, 487a/3, 
487b/19, 488b/7, 489b/11, 489b/12, 
491a/2, 492b/11, 492b/13, 495a/17, 
498b/3, 498b/4, 502a/15, 503a/6, 507b/17, 
508b/16, 508b/19, 509a/3

mesâne yolı, 7b/4, 346b/2, 402a/25
mesed, 455a/15
meserçîn, 44b/14

meshakûniyâ, 186a/1, 188a/6, 455a/18, 
455a/19

meshâ fıstuk, 165a/16
meshûkûniyâ, 455a/19
meshûr, 507a/22
Mesîh, 23b/3, 27a/1, 38b/18, 40b/17, 70b/2, 

86a/24, 93b/19, 114a/17, 123b/7, 124b/17, 
154b/14, 156b/3, 159b/25, 178b/4, 
190b/10, 211b/25, 226b/15, 245a/16, 
252b/25, 257b/25, 267b/12, 277a/15, 
280a/10, 284a/6, 286a/18, 302a/14, 
304b/14, 310b/2, 313b/8, 325a/20, 328b/1, 
330b/6, 337b/23, 345b/16, 351a/3, 
359b/24, 362a/11, 364a/21, 366a/15, 
366a/17, 382a/5, 382b/1, 389a/25, 
394a/20, 402a/9, 406a/19, 410a/5, 
421b/18, 422b/19, 444b/19, 456a/6, 
462a/1, 468a/7, 474b/4, 474b/9, 480a/15, 
481b/16, 495b/15, 496b/15, 498b/2, 
498b/16, 501b/7, 502b/8, 505b/8, 511b/18, 
511b/19

Mesîh bin Hekim, 280a/15
mesîlâ, 189b/9
mesir, 200b/8, 257a/25, 441b/25
mesk, 224a/20, 441b/12
meskalâ, 191b/5
meskâsâ, 219a/24
meslekûne, 179a/2
meslûk, 15a/7, 147a/11, 250a/8
meslûka, 42b/9, 272a/12, 323a/7, 340a/13
meslûl, 203b/15, 204a/20
mesmakâre, 455b/2
mesmakûra, 455b/2
mesmakurân, 455b/2
mesmâs, 344a/25
mesnân, 390a/6, 390a/10, 441a/23, 441a/24
mesnûktûnûs, 128a/9
mesnûn, 35b/2
mesrûbdûse, 369a/17
mest-rû, 426b/6
mestânelık, 392a/2
mesteka, 87a/5
mestelne, 29b/9
mestlik, 47b/23, 113b/24, 183b/8
Mesʿûdî, 374a/10
mesvâ, 124a/19
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meşâmm, 152a/23
Meşhedî, 119a/4
meşilyûs, 252a/9
meşîm, 235b/18
meşime, 33a/1, 49b/1, 81b/16, 149b/21, 

183a/23, 243b/5, 311a/10, 317a/23, 
317b/12, 357a/19, 360a/15, 386a/6, 
421a/3, 496b/14, 504b/12

meşketarâmîşîr, 455b/25
meşû, 143b/18
metâʿ, 140a/16
metâksî, 4b/11
metk, 441a/12
metnâniyâ, 441a/14
metôlî, 252a/9
metôlis, 252a/8
metrâm, 29b/9
metûhat, 241b/15
mev, 468a/18, 468a/19, 468a/22
mev-dâne, 468a/20
mevâ, 468a/20
mevâdd, 41b/25, 177a/20, 211a/21, 347a/15, 

347b/3, 353a/22, 359b/19, 372b/10, 
472a/7, 479a/16, 502b/7

mevâdd-ı münhadire, 254b/5
mevâdâ, 446b/19
mevâh, 443b/7
mevâh-ı zahr, 480a/22
mevâkis, 496b/10
mevânîs, 269b/1
mevârûs, 21a/24
mevâʿûn, 470a/1
mevîz, 185a/17, 272a/16
mevîzec, 101a/16, 101a/17, 148b/25, 185b/2, 

185b/4, 243a/9, 277b/1, 35b/13, 402b/14, 
507b/4

mevîzec-i ʿaselî, 152b/13
mevîzek, 185b/5
mevkifü mümessek, 17a/1
mevkifü’l-ervâh, 17a/2
Mevlânâ Şeyh Necme’d-dîn Mahmûd, 86a/3
mevsek, 378a/19
mevsîl, 253b/2
mevz, 38b/13, 272a/17

mevzek, 185b/2
mey, 144a/2, 174b/11, 458a/2
meyʿa, 373a/22
mey-buhtec,
mey-bih, 471b/5
mey-puhte, 48a/13, 91b/23, 144a/18, 210a/12
mey-puhtec, 34a/20, 144a/17, 253b/17, 

382b/8
mey-puhtenc, 26b/15, 31a/16, 31a/17, 31b/2, 

39a/23, 48a/13, 67a/8, 91a/12, 190b/9, 
206a/24, 281b/6, 291b/5, 363b/18, 
441b/14, 458a/3, 471b/3

mey-puhtenîc, 390b/3, 392a/7
mey-sûsen, 471b/5
mey-fuhtenc, 441b/14
meymûn, 311b/1
meymûne, 75a/12
meys, 470a/16
meyşûnî kâkâ, 138a/1
meyve, 369b/16, 369b/17
meyyîn, 137b/3
meyyit tütsisi, 374a/1
meyyitü’l-aʿzâ, 28a/01
meyyitü’r-rûh, 360a/22
mezde, 236b/4
mezdekî, 456a/23
mezâdis, 329a/18
mezmâkî, 157a/19
mezr, 369b/24
meztîre, 420b/4
mıh-ı zer-esnân, 466b/3
mıhlatîz taşı, 463a/19
mıhnâtis, 198b/10
mıkla, 363b/10, 363b/22
mıknâtîs, 41b/1, 103b/25, 104b/4, 104b/6, 

113a/1, 229b/4, 229b/24, 229b/25, 
440a/19, 463a/19

mıknâtîs taşı, 104a/22, 104a/25, 488a/8
mınkar kuşı, 117b/7
mısfâʾü’r-ruʿât, 64a/21
mısır bekmezi, 119a/2
mısır bugdayı, 82b/17
Mısır, 2a/11, 2b/22, 16b/14, 17b/9, 20a/24, 

21b/21, 29b/8, 26a/12, 30a/6, 34a/12, 
36b/9, 37b/22, 40a/19, 47a/17, 47a/19, 
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49a/4, 49a/13, 58a/6, 66b/13, 66b/15, 
74b/3, 77a/9, 81b/2, 83b/11, 83b/12, 
87a/17, 88b/11, 93b/17, 94b/7, 97a/13, 
97b/12, 99a/10, 99a/13, 100a/17, 103b/3, 
106b/7, 106b/8, 107a/2, 109b/25, 110a/20, 
111b/1, 113a/22, 113a/24, 116a/24, 117a/2, 
121b/25, 127a/8, 133a/13, 134b/10, 137b/4, 
138a/3, 149a/8, 149b/17, 151a/10, 151b/4, 
157a/7, 158b/12, 178b/19, 180b/11, 183a/7, 
188a/22, 190b/20, 192b/21, 195b/7, 
198a/21, 209b/3, 209b/10, 223b/20, 
226a/21, 230b/10, 244b/17, 249a/25, 
249b/1, 250b/2, 255a/2, 255a/6, 255a/17, 
257a/19, 272a/19, 282a/18, 283b/24, 
284b/17, 291b/4, 292a/23, 302a/1, 307a/3, 
308b/2, 310a/12, 314a/20, 318a/21, 
321b/20, 330a/4, 341b/20, 343b/6, 
369b/24, 376a/24, 376b/3, 381b/16, 
384a/8, 392b/20, 394b/5, 396a/23, 
409b/25, 413a/21, 417b/21, 420a/20, 
420b/1, 422b/11, 423a/16, 423b/20, 
424a/13, 431a/25, 432b/2, 440a/14, 
440a/15, 453b/8, 465b/10, 465b/12, 
467a/20, 470a/8, 475b/16, 483a/20, 
485b/1, 492a/8, 493a/23

Mısır benefşesi, 64b/9, 149b/15, 167b/11, 
284b/12, 306b/15, 467a/21, 504b/8,

Mısır darısı, 154b/17
Mısır dikeni, 29b/24, 30a/6, 35a/11, 81a/18, 

89a/4, 255b/23, 257a/19
Mısır fıstukı, 96b/16
Mısır kişnîci, 381b/14
Mısrî, 1b/8, 10b/21, 30a/6, 43b/25, 44a/1, 

64a/8, 89a/7, 99a/1, 149a/9, 165b/4, 
184b/14, 223b/22, 232a/1, 255b/23, 
256a/2, 343b/6, 389a/25, 461b/2, 471a/11

Mısrî yonca, 341b/24
mîʿa, 278a/22, 411a/1, 463a/19, 470a/24, 

470b/3, 470b/19
mîʿa-ı sâʾile, 25b/5, 25b/6, 25b/8, 206b/21, 

282a/21, 411a/2, 470b/3
mîʿa-ı yâbis, 470b/7
midâd, 444b/12
miʿde, 4b/1, 5a/1, 6a/25, 6b/6, 7a/8, 7a/15, 

7b/4, 8a/11, 8a/24, 9a/13, 10a/9, 10a/12, 
10b/15, 11a/3, 11a/5, 11a/6, 11a/11, 11a/16, 
11b/25, 12a/13, 12b/19, 12b/22, 13a/6, 
13b/24, 14b/15, 15a/5, 16b/8, 17a/17, 
17a/21, 18b/24, 19a/3, 19b/2, 19b/21, 
20b/4, 20b/5, 20b/14, 20b/25, 21a/4, 21b/7, 
21b/24, 24b/24, 25a/21, 26a/9, 26a/20, 
27a/3, 27a/23, 27a/25, 27b/3, 27b/4, 

27b/14, 29b/21, 31a/16, 31a/22, 33a/15, 
33b/22, 34b/14, 34b/24, 35a/1, 35a/2, 
35a/3, 35a/25, 35b/23, 37a/6, 37a/9, 
37b/4, 37b/11, 38a/19, 39a/18, 39a/19, 
40b/19, 40b/20, 41a/11, 41a/15, 41b/17, 
43a/21, 45a/23, 45a/25, 46b/2, 49b/21, 
49b/23, 49b/24, 49b/25, 50a/2, 51b/3, 
51b/4, 52b/20, 53b/2, 54a/12, 54a/15, 
55a/18, 55b/22, 56b/11, 57b/14, 57b/22, 
58a/22, 58a/23, 59a/19, 59a/20, 59a/22, 
59a/23, 59a/25, 59b/20, 61a/19, 63a/5, 
63a/12, 63a/13, 63a/17, 63b/4, 63b/25, 
64a/3, 64b/18, 64b/22, 65a/3, 65b/21, 
66a/10, 66a/17, 67a/2, 68b/25, 70a/9, 
71b/24, 72a/9, 72b/16, 73a/22, 74a/10, 
74a/17, 74b/14, 74b/18, 74b/19, 74b/23, 
75a/13, 77a/11, 77a/13, 78b/5, 79a/1, 
79b/17, 80a/12, 80b/19, 80b/21, 80b/22, 
81a/22, 81b/1, 82a/20, 83a/1, 83b/14, 
84a/25, 84b/2, 85b/18, 87a/24, 87b/14, 
87b/15, 87b/19, 88b/3, 89a/13, 89a/18, 
89b/10, 89b/11, 90a/2, 90b/8, 90b/12, 
90b/13, 91a/5, 91b/9, 92a/2, 92b/1, 
94a/18, 95a/8, 95a/10, 95a/19, 95a/20, 
95a/21, 95a/24, 95a/25, 95b/1, 95b/2, 
95b/3, 95b/5, 95b/11, 95b/14, 95b/15, 
95b/18, 95b/20, 95b/21, 95b/24, 95b/25, 
96a/1, 96a/4, 96a/16, 96b/9, 97a/2, 97b/9, 
97b/19, 98a/10, 98a/22, 98b/14, 99a/4, 
99a/5, 99a/6, 99b/8, 99b/10, 100a/5, 
100a/14, 100a/20, 100a/22, 100a/23, 
101a/19, 101b/1, 101b/2, 102a/7, 102a/22, 
102b/11, 102b/12, 102b/18, 102b/22, 
103a/7, 104a/6, 104a/9, 104b/25, 107a/11, 
107a/12, 111b/2, 112b/16, 115a/8, 115a/14, 
115b/22, 116b/9, 116b/17, 117b/1, 117b/13, 
118b/14, 118b/18, 120b/1, 120b/22, 
121b/18, 122b/10, 123a/15, 123b/8, 123b/9, 
123b/21, 124a/14, 124b/19, 125b/20, 
130a/22, 130b/11, 130b/18, 130b/21, 
131b/3, 131a/11, 131b/12, 133a/25, 133b/1, 
133b/3, 134b/1, 134b/4, 135a/1, 135a/13, 
136b/22, 137b/7, 138b/23, 139a/24, 
141a/2, 143a/5, 143a/6, 143b/1, 145b/17, 
146b/9, 146b/11, 147b/22, 148a/2, 
148a/6, 148a/20, 148a/24, 149a/2, 149b/1, 
149b/25, 150a/18, 150a/19, 151a/21, 
151a/23, 151b/10, 151b/14, 151b/20, 
152a/1, 152a/15, 152a/16, 152a/22, 
154a/10, 155b/6, 156a/1, 156a/9, 157a/9, 
158a/23, 159a/22, 160a/1, 160a/4, 161a/5, 
163a/5, 163a/8, 163a/9, 163b/1, 163b/19, 
163b/20, 165a/20, 165a/23, 165a/24, 
166a/21, 166b/22, 167b/1, 169a/15, 
169b/23, 171a/2, 171b/19, 173b/23, 175b/8, 
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175b/20, 175b/25, 176a/9, 176a/12, 
176a/25, 176b/12, 177a/4, 177a/20, 178a/8, 
178a/10, 178b/23, 179b/4, 179b/22, 180a/1, 
180a/15, 180a/17, 181b/2, 181b/9, 181b/10, 
181b/12, 181b/20, 182a/4, 182a/15, 
182b/23, 183a/13, 183b/10, 183b/20, 
185a/21, 188b/5, 189b/4, 190b/11, 
191a/25, 191b/1, 191b/3, 191b/8, 193a/21, 
193a/22, 193a/23, 194a/25, 196a/17, 
197a/22, 197b/1, 197b/2, 199a/25, 200b/6, 
201b/15, 201b/16, 202a/14, 202b/18, 
202b/19, 203a/16, 205b/19, 206a/19, 
207a/24, 207b/4, 207b/18, 208a/25, 
208b/5, 209a/2, 209a/3, 210b/12, 
210b/20, 210b/4, 210b/7, 210b/8, 211a/7, 
211b/12, 212a/3, 212a/15, 213a/2, 213b/21, 
216b/23, 217a/5, 217a/18, 217a/21, 218b/9, 
218b/10, 220b/25, 221b/12, 221b/13, 
221b/18, 222a/15, 224a/10, 226a/12, 
226a/13, 226a/19, 226a/21, 226a/24, 
226b/2, 226b/16, 227a/5, 228a/17, 228b/1, 
228b/6, 228b/7, 228b/13, 229b/22, 231a/4, 
231a/25, 231b/12, 235b/21, 236b/25, 
237a/14, 238a/7, 239b/4, 239b/14, 240b/4, 
240b/6, 241a/12, 241b/8, 242b/1, 246a/3, 
246a/6, 246a/16, 247a/23, 250b/22, 
251a/12, 251a/16, 251a/17, 251b/4, 
251b/7, 251b/8, 251b/9, 251b/11, 253b/11, 
254a/19, 254a/21, 254a/23, 254a/24, 
256a/11, 256a/22, 256b/6, 256b/8, 
257a/10, 257b/8, 260a/20, 260a/21, 
260b/6, 263b/12, 264b/3, 264b/4, 
265b/19, 265b/20, 265b/23, 265b/24, 
266a/2, 266b/2, 266b/24, 267a/1, 267a/2, 
267a/12, 267b/13, 267b/14, 268a/12, 
268a/13, 268a/16, 269a/18, 272a/7, 
272b/2, 272b/8, 274b/7, 274b/24, 274b/25, 
275a/1, 277b/20, 279a/23, 280b/19, 
283a/1, 283a/16, 283b/1, 285b/17, 
285b/19, 286a/18, 286b/6, 286b/10, 
287a/16, 287a/17, 287b/3, 288a/10, 
288a/25, 292b/16, 294a/25, 294b/1, 
294b/3, 294b/23, 294b/24, 295b/14, 
295b/18, 295b/20, 296a/17, 296a/25, 
297b/9, 298b/24, 299b/7, 301a/11, 301a/9, 
301a/16, 302a/18, 303b/9, 305a/10, 
305a/13, 306a/1, 30b/21, 311a/22, 311b/10, 
312a/17, 312b/24, 313a/11, 313a/6, 
313b/11, 313b/5, 313b/8, 315a/15, 315a/24, 
315b/15, 316b/11, 316b/20, 316b/23, 
318a/1, 318b/17, 321a/1, 321a/5, 321a/9, 
321b/7, 321b/8, 322a/7, 323b/1, 323b/4, 
323b/5, 323b/8, 324a/2, 324a/21, 324a/23, 
324b/8, 324b/13, 325a/19, 326a/6, 326a/7, 
327a/15, 327b/11, 328a/9, 329b/10, 

329b/11, 330b/10, 334a/19, 334b/21, 
335b/1, 335b/4, 335b/24, 337a/15, 337b/22, 
338a/1, 340a/8, 340b/22, 340b/23, 
342a/4, 342a/19, 342a/22, 342b/4, 342b/6, 
345a/18, 345a/18, 345a/20, 345a/22, 
346a/6, 346b/3, 348a/5, 348b/15, 
349a/10, 349a/11, 349b/4, 349b/7, 
349b/17, 350a/19, 351a/16, 351a/7, 351b/7, 
352a/9, 352b/8, 353b/2, 354a/19, 354a/23, 
355a/20, 356b/15, 357a/19, 357a/21, 
357b/15, 357b/18, 359b/17, 360b/4, 
363b/6, 366a/21, 367b/9, 368a/20, 370a/8, 
371a/2, 373a/5, 375b/20, 375b/21, 376a/2, 
376a/16, 376b/22, 377a/20, 377a/24, 
377b/13, 379a/12, 379a/18, 381b/9, 
382b/4, 382b/14, 383b/7, 384b/7, 385b/7, 
385b/8, 385b/22, 386a/5, 386a/10, 
386a/16, 386a/22, 386b/2, 386b/18, 
386b/23, 388b/2, 388b/4, 388b/7, 388b/8, 
388b/24, 389a/3, 389a/4, 389a/12, 
389a/20, 390b/2, 391b/9, 391b/10, 
392b/19, 393a/14, 393a/20, 394a/21, 
394a/24, 395b/4, 396a/14, 397b/12, 
398a/9, 398a/20, 398a/21, 398b/2, 
399b/21, 400b/2, 401a/12, 401a/14, 
402a/24, 404a/13, 404b/1, 404b/6, 
405a/14, 405b/12, 405b/13, 405b/21, 
406a/1, 406a/2, 406b/3, 406b/15, 408a/9, 
408a/12, 408a/13, 408a/14, 408a/15, 
408a/16, 408b/4, 410b/11, 411a/6, 411a/8, 
411b/22, 412a/8, 413b/7, 413b/11, 415a/22, 
416a/23, 416b/11, 417b/13, 418a/13, 
418b/11, 420a/3, 420b/11, 420b/12, 
421b/15, 424b/25, 425a/4, 425a/21, 
426a/22, 428b/22, 429a/1, 429b/11, 
429b/18, 431a/4, 433a/19, 433a/20, 
433b/2, 434b/10, 434b/11, 434b/21, 
434b/23, 434b/24, 435a/5, 435a/13, 
435b/2, 436a/4, 436a/15, 436a/18, 
436b/25, 437a/2, 437a/6, 438a/20, 439a/1, 
439a/2, 439a/11, 439a/24, 439b/12, 
440a/17, 442a/9, 442a/22, 446a/2, 
446a/5, 446a/22, 446a/25, 446b/13, 
449a/9, 449a/16, 450a/13, 450b/4, 451a/9, 
451a/14, 451b/22, 455b/16, 456b/14, 
457a/6, 457a/11, 457a/14, 457b/13, 
457b/15, 458a/9, 458a/22, 459a/4, 459a/5, 
459a/7, 459a/10, 459a/12, 459a/14, 
459a/17, 459a/22, 459b/3, 459b/4, 459b/8, 
460a/10, 460a/12, 460a/20, 460b/25, 
461b/14, 462b/2, 463a/16, 463a/24, 
463b/3, 463b/17, 464b/9, 464b/18, 
465b/17, 466b/20, 467b/2, 467b/17, 
468a/1, 468a/7, 468a/9, 468b/6, 468b/10, 
468b/14, 469b/2, 469b/13, 470a/18, 
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470b/17, 471b/4, 471b/6, 472a/24, 472b/1, 
472b/7, 472b/11, 472b/20, 472b/21, 
473a/11, 473a/12, 473b/1, 473b/2, 473b/5, 
473b/21, 474a/1, 474a/4, 474b/10, 474b/6, 
474b/8, 474b/9, 475b/9, 475b/18, 477a/6, 
477a/8, 477b/24, 478a/9, 478b/22, 
478b/23, 479a/15, 480b/6, 482b/7, 
485b/17, 485b/18, 486a/1, 486a/5, 486b/5, 
489a/4, 490a/5, 490a/6, 490a/9, 491b/11, 
493b/3, 494b/20, 494b/24, 495a/15, 
496a/3, 498b/1, 498b/23, 499a/9, 499a/17, 
499b/8, 499b/10, 499b/11, 500a/22, 
500b/2, 501a/21, 502a/14, 502b/11, 
503b/3, 503b/18, 504a/4, 504b/5, 508a/3, 
508b/19, 509a/17, 509a/23, 509a/24, 
509a/25, 509b/2, 510a/22, 510a/24, 
510b/6, 514b/7

miʿde rutubeti, 43a/23
miʿde-nüvâs, 385a/22, 390a/24
mîdyûn, 471b/7
miʿâ, 33a/8, 458a/16
miʿâyâ, 458a/17
mîfer, 132b/16
mîf las delyâ, 471b/21
mîf las tarâhiyâ, 471b/14
migal, 419a/9
mîgdelâ, 421a/14
mîhek, 342a/9
Mihrârîs, 115b/8, 238b/19
mîjô, 82b/16
mîkan afrôdes, 138a/16
mikdâr-ı dirhem, 406b/16
mikdâr-ı hukne, 349a/16
mikdâr-ı şerbet, 4a/17, 4b/25, 5b/1, 6b/22, 

8a/7, 9b/17, 10a/13, 11a/14, 12a/2, 12b/3, 
15b/7, 16a/24, 17a/16, 17b/22, 20b/6, 
21b/12, 22a/2, 22b/19, 23a/20, 26a/23, 
28b/9, 28b/24, 29b/21, 30a/16, 31a/25, 
33a/20, 35a/5, 35b/24, 37b/4, 41a/12, 
43a/11, 43b/4, 44b/19, 45b/2, 48a/25, 
48b/25, 50a/22, 51a/17, 51b/22, 52a/7, 
52a/9, 52a/24, 53a/4, 53b/1, 53b/20, 
54a/17, 54a/23, 54b/12, 54b/19, 55a/8, 
55a/15, 55a/24, 55b/16, 55b/22, 56a/11, 
56a/19, 56a/24, 56b/9, 56b/11, 57a/7, 
57b/2, 57b/15, 63a/14, 63b/2, 64b/14, 
66b/25, 68b/19, 70a/8, 70b/3, 71b/12, 
73a/25, 73b/13, 74a/10, 81a/16, 83a/21, 
84b/20, 87b/25, 88a/24, 89a/12, 92b/21, 
93a/10, 94a/25, 97a/4, 98a/9, 98a/11, 

98b/14, 99a/3, 99a/8, 99b/18, 100a/5, 
100a/22, 100b/24, 101b/9, 101b/25, 
102a/8, 102a/12, 102a/20, 102b/2, 102b/4, 
102b/8, 102b/11, 102b/13, 102b/15, 
102b/17, 102b/19, 102b/21, 102b/23, 
102b/24, 103a/2, 103a/3, 103a/4, 103a/7, 
103a/8, 103a/9, 103a/11, 103a/12, 104a/10, 
104b/7, 104b/23, 105b/1, 112b/14, 114a/2, 
115a/19, 115b/21, 117a/23, 118b/6, 
119a/15, 119b/17, 120a/20, 120b/19, 
122b/11, 122b/12, 123b/10, 124b/8, 
124b/24, 127b/21, 129b/8, 131b/6, 132b/4, 
135a/10, 135b/13, 137b/8, 139a/20, 
140a/7, 147a/15, 148a/8, 151a/20, 153a/5, 
155b/25, 160a/4, 162a/10, 162a/20, 
163a/24, 174a/25, 174b/4, 175b/15, 189a/8, 
191b/21, 192a/4, 192b/11, 193b/15, 195a/7, 
195b/22, 196b/2, 196b/12, 205a/24, 
205b/24, 206b/2, 208b/4, 209b/8, 210a/9, 
210a/17, 214a/3, 222a/24, 224a/9, 225b/22, 
226b/18, 228a/19, 229b/22, 230a/23, 
230b/24, 231b/17, 235a/24, 235b/21, 
239b/5, 240b/5, 242b/2, 243a/5, 243b/8, 
245a/25, 246a/17, 246b/13, 247a/25, 
249b/16, 250b/24, 251b/5, 253a/3, 254a/2, 
256a/12, 256a/22, 256b/6, 256b/17, 
257a/1, 257a/10, 257a/23, 257b/8, 257b/19, 
258a/6, 258a/17, 259a/13, 264a/24, 
266b/3, 267b/16, 269a/20, 270a/13, 
270b/11, 271a/10, 271b/12, 273b/11, 
274a/8, 275a/1, 275a/5, 276b/10, 277a/24, 
280b/9, 280b/20, 281b/21, 283a/17, 
284a/6, 285a/20, 285b/10, 286a/14, 
286a/23, 286b/6, 286b/10, 286b/20, 
287a/9, 287a/20, 287b/19, 288a/23, 
290a/22, 291a/3, 292b/4, 294b/10, 
299a/16, 299b/15, 301a/20, 302b/9, 
302b/19, 303a/9, 304a/19, 304b/18, 
307b/25, 310b/5, 311a/23, 312a/14, 
313a/12, 313b/14, 315b/3, 316a/18, 
317b/22, 318a/12, 318b/16, 319b/1, 321b/8, 
322a/6, 322b/2, 323b/10, 324b/13, 325a/1, 
325a/25, 326a/8, 326a/14, 326b/3, 327a/9, 
327b/17, 328a/13, 328b/12, 329b/8, 
330b/15, 331a/24, 331b/21, 332b/4, 
334a/22, 334b/22, 336a/1, 339a/5, 341b/2, 
342b/17, 344a/15, 344b/11, 345a/10, 
345b/23, 346a/1, 347a/21, 349a/14, 
351a/18, 352b/4, 353b/18, 354b/2, 
354b/19, 356b/13, 358a/21, 359b/25, 
360b/23, 361a/23, 362a/17, 363a/20, 
364b/9, 366b/21, 367b/5, 367b/6, 372a/23, 
372b/15, 373b/19, 374b/11, 375a/7, 375a/9, 
376a/3, 376a/21, 377b/1, 379a/21, 381b/8, 
385a/8, 386a/12, 388b/11, 389b/16, 
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390a/13, 391b/19, 393a/4, 394a/14, 
394b/2, 394b/18, 397b/14, 398b/24, 
399a/23, 400a/9, 400b/6, 401a/13, 
401b/15, 402b/9, 404a/21, 405a/14, 
406a/4, 406a/20, 406b/9, 406b/21, 
409a/19, 410b/8, 410b/24, 411a/11, 
413b/17, 415a/25, 416a/10, 416b/9, 417a/8, 
418b/25, 420a/9, 422a/7, 423a/7, 426a/25, 
427b/4, 428a/13, 429a/24, 430a/5, 
437a/22, 438a/11, 439a/21, 441a/7, 
442a/23, 444b/23, 445a/23, 446a/1, 
446a/15, 446b/5, 448a/12, 449b/23, 
450a/6, 450a/13, 450a/20, 450b/3, 
450b/13, 450b/19, 451a/9, 454b/24, 
455a/8, 456a/10, 457a/21, 458b/1, 
458b/19, 458b/21, 458b/23, 459a/2, 
459a/7, 459a/13, 459a/15, 459a/20, 
459b/2, 459b/6, 459b/7, 460b/17, 460b/23, 
461a/1, 461a/5, 461b/13, 462a/7, 462b/4, 
463a/14, 464b/24, 465a/1, 465a/17, 
466a/2, 467a/1, 468a/14, 468b/17, 
469b/13, 471a/2, 471a/25, 472b/11, 
473b/7, 474a/21, 474b/12, 475a/23, 
475b/22, 477a/6, 479b/19, 480a/18, 
480b/5, 481a/25, 483a/11, 483b/20, 
486a/15, 487a/16, 487b/19, 489b/15, 
492a/23, 492b/14, 492b/22, 494a/15, 
495a/14, 496a/18, 498a/14, 498b/5, 
500b/1, 500b/3, 500b/18, 501a/2, 501a/15, 
501a/25, 501b/20, 502a/6, 502b/2, 
502b/11, 502b/20, 503a/7, 504a/13, 
507b/20, 509a/4, 509a/20, 510b/11, 
511a/16, 512b/16, 513a/22, 514a/21

miʿkâr, 461a/22
mikâs, 291b/25
mîkîde, 116a/20
mikitas, 322b/15
miknesetü’d-dimag, 17a/1
miknet-i karşiye, 464a/6
miknetü’l-enzer, 464a/4
mîkôniyûn, 243b/17
mîkrî, 77a/20
mîl, 147b/1, 174b/1, 199a/14, 201a/15, 

430b/5, 430b/6
mîl tûztû hanûkî, 461a/25
milben, 320a/18
mîlâ 74b/6
milâh, 334b/10
milâyâ nîstûmûlûn, 283b/21
mîlâyâ pîlûn, 332a/20

mîlâyâ şerbîn, 235b/9
mîle pertûs, 510b/24
milh, 241b/12, 464a/6
milh-i ʿacîn, 464a/9, 464a/12, 465a/12
milh-i bâbârîz, 465a/18
milh-i deryâ, 13b/3
milh-i deryâyî, 464a/11
milh-i enderânî, 281b/8, 464a/9
milh-i hindî, 230b/19, 464a/11, 465a/14
milh-i latîf, 507b/25
milh-i muharrak, 464b/23
milh-i neftî, 464a/10, 465a/15
milh-i pevîne, 465a/11
milh-i siccîn, 465a/12
milh-i siyâh, 464a/10
milh-i siyâh-ı gayr-ı neftî, 464a/10
milh-i taberzed, 268a/8
milhâ, 464a/7
milhâ amînâkûn, 492a/2
milhü’d-debbâgîn, 465a/10
milhü’l-ʿarab, 465a/13
milhü’l-kalʿay, 362b/2
milhü’s-sabbâga, 465a/11
mîlî f îlî, 117a/1
milk, 407a/9
milkâyâ, 466a/3
milkî, 190a/11
millet, 82b/16
mîltûn, 31a/9
mîltûs, 461b/1
mîlûdâ, 159a/15
mîlûde, 159a/15
mîlûde kavâlû, 159b/9
mîlûde kônîlô, 159b/15
mîlûde tatrîdî, 159b/11
mîlûferâs, 447b/10
mîlûrû de mûle, 159b/5
milvâh, 465a/20
milyûm, 82b/15
mînce, 213a/20
mînâlos, 159a/15
Minhâc, 8a/18, 13a/5, 13a/9, 15a/7, 15a/15, 

17a/11, 17b/5, 18a/25, 19a/10, 20a/13, 
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20b/24, 22b/12, 23b/1, 23b/6, 23b/12, 
24a/6, 24a/8, 24a/22, 25b/13, 26a/22, 
27a/21, 28b/6, 30a/14, 30a/21, 30b/19, 
31b/9, 36a/22, 36b/21, 39a/3, 40b/24, 
41a/15, 41b/6, 42b/1, 42b/19, 46a/2, 
46b/6, 47a/2, 47b/6, 48a/16, 50a/20, 
50b/18, 56b/19, 59b/19, 61b/22, 62b/19, 
63b/3, 63b/9, 63b/15, 64a/17, 66b/14, 
69b/23, 70a/21, 74a/14, 76b/6, 77b/19, 
81a/18, 84a/17, 85b/14, 86a/24, 86b/1, 
87b/19, 89a/8, 89a/25, 89b/20, 90a/3, 
91a/10, 91a/16, 91b/5, 92a/19, 92b/21, 
93a/7, 94b/10, 94b/13, 95a/13, 95a/15, 
97b/8, 98b/5, 98b/17, 98b/24, 99a/15, 
100b/3, 101a/17, 102b/3, 104a/19, 
104b/24, 105b/22, 107b/22, 108a/25, 
108b/14, 113b/19, 114a/25, 115a/14, 
115b/7, 115b/12, 115b/19, 116a/1, 116b/25, 
118b/25, 123b/12, 125b/5, 125b/24, 
126a/7, 128b/7, 129a/2, 133b/6, 135a/10, 
138a/8, 140b/24, 142a/17, 148b/17, 149b/2, 
151b/13, 154a/17, 163b/8, 172b/5, 177b/21, 
179a/24, 182b/7, 182b/12, 183b/11, 
184b/2, 189a/16, 191a/2, 199b/12, 
202a/8, 203a/24, 209a/8, 222a/2, 224b/2, 
226b/12, 226b/21, 230a/12, 230b/13, 
231a/2, 233b/22, 234a/23, 238b/4, 
239a/10, 246b/25, 253b/9, 254b/8, 
258b/10, 260a/15, 260a/17, 266a/15, 
266a/24, 270a/19, 272a/10, 272b/6, 
278a/23, 285a/15, 292b/17, 306b/14, 
312b/5, 313b/23, 321b/10, 339a/23, 
343a/9, 347b/19, 359a/4, 359b/3, 363b/16, 
366a/2, 368b/25, 373a/3, 374a/5, 374a/15, 
374b/24, 375b/14, 379b/04, 394b/24, 
398b/8, 400b/24, 401a/24, 407a/15, 
408b/6, 410a/9, 415a/6, 417a/4, 417b/20, 
419a/17, 419a/19, 419a/22, 419b/12, 
420a/15, 422a/11, 422a/14, 422b/13, 
424b/14, 425a/23, 426b/10, 426b/16, 
430b/17, 436a/2, 439b/9, 442b/12, 
443b/21, 445a/20, 453b/23, 454b/24, 
458b/14, 462a/25, 465a/2, 466b/3, 
466b/18, 467b/12, 468b/1, 469b/19, 
471b/4, 474a/6, 474b/5, 475a/13, 475b/17, 
481b/5, 482b/11, 486b/22, 493a/24, 
503a/17, 503b/12, 504a/5, 507b/16, 
511a/18, 513b/25

mînîzûn, 242b/21
minkar buhûrı, 481b/2, 481b/5
minkâş, 267a/21
mîr-i ʿâşıkân, 49a/15, 57b/11
mîrâ, 446b/20

mîrâbôlân nigrô, 40b/22
mîrâbôlân nîgrô, 40b/22
mîrâbôlânî mâvrô, 40b/23
mîrâbôlânis kâbili, 41a/7
mîrâbôlânûs, 33a/14, 40b/12
mîrânî, 326b/11
mîrâpûlânûs, 63a/10
mirâretü’n-nimr, 490b/21
mîrâsîre, 445b/2
mire, 446b/21
mîren, 446b/20
miresîmûlûn, 70a/1
mîrhîn, 269b/15
mîrîkâ, 269b/16
mirʿizzâ, 445a/8
mirminkî, 490a/13
mîrpûles, 19a/21
mirre, 133b/11, 428b/19
mirre-i hılt, 377a/12
mirre-i safrâ, 191b/10, 286b/7, 398a/20, 

513b/20
mirre-i sevdâ, 17a/14, 21a/20, 35a/4, 70b/5, 

199b/4, 454b/2, 457b/7, 484a/15,
mirren, 446b/20
mirres, 452a/12
mirrîh, 126a/24, 451b/12, 452a/3
mirsin, 98b/9
mirsînû kûkî, 98b/8
mîrtûs, 98b/8
mirtûs mîkûs, 467b/23
mîrûdye, 323a/15
mîrûne, 10b/11
misbak, 184b/22
misbâhü’r-rûm, 403b/18, 457b/18
mîsâ, 200b/16
mîsârûn, 448a/17
mîsem, 471b/2
misenn, 110a/8, 110a/10
misennü’l-mâʾ, 453b/21, 82a/19
misfât, 134a/14
misk, 8a/1, 69a/24, 93a/10, 95b/21, 113a/11, 

155a/7, 164b/21, 165a/21, 174a/25, 
177a/18, 200a/20, 211b/17, 236a/23, 
278a/20, 298a/14, 299a/20, 299a/21, 
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328a/2, 332b/10, 337a/20, 361b/22, 
371a/13, 374b/13, 439b/5, 451b/4, 454a/9, 
454a/11, 454a/24, 454b/1, 454b/4, 454b/5, 
454b/6, 454b/17, 454b/18, 454b/19, 
455a/5, 455a/13, 458b/7, 460a/25, 
461a/17, 461a/18, 478a/25, 481b/2, 
483a/20, 488a/13, 491a/5, 491a/7, 491a/8, 
491a/11

misk alması, 461a/11
misk âhûsı, 454a/21, 454a/23
misk kedisi, 186a/24
misk otı, 26b/19, 48b/9, 63b/18, 318a/16, 

327b/21, 327b/25
miskâl, 2a/7, 6b/14, 7a/25, 7b/3, 9b/17, 11a/5, 

11a/15, 18b/6, 20b/2, 20b/6, 20b/10, 
22a/23, 25a/10, 25a/13, 32b/7, 34a/14, 
43a/11, 43a/19, 43b/6, 47a/8, 47b/24, 
52a/7, 54b/7, 56a/4, 56a/5, 57b/2, 58b/21, 
63b/5, 71b/16, 73b/20, 74a/11, 74a/12, 
78a/23, 78a/24, 82a/16, 83a/21, 83b/2, 
85a/22, 85a/23, 85a/25, 85b/8, 92a/24, 
92b/22, 94a/4, 94b/2, 94b/16, 95a/6, 
96b/13, 99b/18, 102a/1, 102b/8, 102b/13, 
102b/17, 102b/19, 103a/7, 103a/11, 104b/7, 
104b/18, 104b/23, 108b/25, 113b/25, 
114a/2, 114a/5, 118b/6, 120a/20, 122a/25, 
122b/12, 125a/13, 125a/15, 126b/22, 
126b/23, 134a/18, 135a/6, 135a/10, 
135b/13, 136a/3, 139a/20, 140b/24, 
149b/24, 156b/7, 157b/2, 174b/19, 177a/7, 
177b/17, 179a/18, 180b/5, 181a/21, 182b/6, 
191a/13, 193b/15, 195b/22, 199b/6, 
199b/21, 203a/11, 203a/19, 203b/13, 
208b/4, 210a/17, 210a/9, 211b/2, 211b/8, 
211b/22, 224a/9, 225a/9, 225a/25, 
226b/18, 229a/11, 238a/20, 245a/21, 
246a/8, 246b/13, 248b/20, 249b/16, 
249b/18, 249b/21, 250b/24, 253b/13, 
254a/2, 254a/4, 254a/22, 254b/2, 
256a/12, 256b/17, 259a/23, 271b/21, 
273b/11, 274b/17, 275a/1, 280b/20, 
281b/21, 281b/25, 282a/3, 293a/13, 
293a/16, 296a/21, 301a/16, 303a/9, 
304b/19, 313a/12, 313b/15, 314b/16, 
327a/9, 327b/17, 330b/15, 333a/7, 336a/1, 
337a/17, 337a/18, 339a/9, 344a/13, 
346a/2, 347b/21, 347b/6, 355b/19, 
355b/21, 357a/18, 361a/12, 361a/23, 
365a/18, 372a/23, 372b/15, 374a/21, 
375a/6, 377b/19, 378b/18, 382b/4, 
390a/14, 394b/19, 396a/20, 402b/12, 
404a/12, 404a/18, 404a/22, 405a/14, 
410b/25, 411a/11, 416a/10, 418b/25, 
420a/9, 423a/8, 425a/8, 429a/19, 442a/23, 

444a/14, 444a/16, 444a/19, 460b/17, 
461a/3, 461b/14, 470b/10, 470b/19, 
472b/3, 472b/4, 473a/6, 475b/21, 482a/23, 
483b/14, 487a/2, 489b/19, 492b/22, 
494a/16, 496b/1, 509b/1, 513a/20, 513a/25

miskâtûn, 455b/8
misket, 295a/23, 295a/25
misket alması, 461a/12
misket üzümi, 144a/8
miskî sâbûn, 474b/25
miskü’l-cinn, 243b/11, 455b/3, 455b/4
miskü’l-ân, 483a/16
miskü’l-mâʾ, 454a/6
miskü’r-rummân, 474a/24
mismârî, 120a/12, 161b/13, 164b/20, 215b/10
Misrûdatûs, 270a/23, 281b/7, 441b/25
mis, 455a/18, 479a/25
mis-i sûhte, 183a/2, 480a/8
mist, 28a/01
mistâr, 455b/7
misvâk, 13b/24, 75b/2, 209a/13, 381b/18, 

455a/23
misvâk agacı, 209a/12, 212a/9, 381b/18, 

381b/19
misvâkü’l-ʿabbâs, 455b/5, 455b/6
misvâkü’l-kurûd, 455b/4
misvâkü’l-mesîh, 491a/15
misvâkü’r-râʿî, 455a/25
mîş-bahâr, 471a/5, 471b/13, 8b/11
mişmiş, 49b/15, 75a/10, 455b/9
mîşnâd, 471b/13
mîtlûlis, 371b/11
mîve-i âvirs, 5a/6
mîve-i mûz, 467b/4
mîve-i nabk, 201b/25
mîve-i serv-i kûhî, 5a/11
mîvîzây, 471a/8
mîvîze, 471a/7
mîvîzec, 471a/6, 471a/10, 507b/7
mîvîzec-i hacerî, 471a/8, 471a/12
mîvîzek, 471a/7
mivrât, 98b/9
mîyâgîdûn, 180b/11
miyâl mûlâvî, 159b/4
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miyâlîyûn, 480a/21
miyâlû dekôsa, 480a/21
miyâlû âlagô, 159b/8
miyâlû lâgû, 159b/14
miyâlû lifterîde, 159b/10
miyâlû petnû de ûrnise, 159a/25
miyâlûn, 159a/15
miyâlûn de lûkûfenîce, 159b/7
miyâlûs, 443b/6
miyân-ı har, 92b/12
miyântî, 512b/2
miyes, 172a/20
miyûlûfâ, 176b/21
miyûmsâtîn, 479a/17
miyûrsinâ, 268b/21
mizâc, 59b/9, 61b/3, 61b/4, 80b/6, 82a/20, 

95b/3, 98a/25, 99b/11, 103a/9, 105b/4, 
105b/5, 116b/10, 118a/1, 130a/5, 143a/7, 
143a/8, 144a/11, 144a/12, 144a/13, 
145a/1, 148a/2, 155a/22, 156a/18, 
168b/14, 175b/16, 179b/5, 210a/10, 
210a/11, 212a/16, 220b/18, 221b/25, 
225b/5, 227b/7, 231b/13, 240a/3, 262a/11, 
262a/12, 262a/17, 268b/8, 272a/11, 
277b/6, 279b/18, 284b/22, 288b/18, 
293b/19, 297a/22, 299a/15, 300b/3, 
303b/19, 310a/2, 315b/14, 316b/9, 316b/11, 
322a/17, 324a/12, 328a/13, 328b/13, 
330a/18, 340b/19, 340b/20, 343a/4, 
344b/6, 353b/18, 357a/13, 360a/23, 
367b/7, 373b/14, 373b/20, 374a/18, 
377b/7, 377b/17, 384b/10, 384b/11, 
386a/3, 387a/6, 390a/22, 390b/23, 
390b/25, 396b/17, 396b/18, 397b/25, 
409b/2, 418a/4, 418a/8, 427a/11, 431a/9, 
433b/9, 433b/11, 434b/5, 435a/3, 436a/15, 
438b/18, 441b/17, 454b/13, 457b/7, 
459a/4, 464b/10, 467b/15, 467b/16, 
467b/17, 476a/5, 477a/4, 477a/5, 477b/23, 
477b/24, 478a/1, 478a/5, 478a/14, 486b/6, 
487a/8, 489b/24, 497a/19, 497a/20, 
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327a/24, 338a/6, 339b/8, 340a/5, 340a/6, 
343a/3, 352b/7, 353b/17, 356a/1, 357a/14, 
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392b/2, 393b/2, 402b/11, 408a/6, 408a/7, 
408a/18, 408b/3, 429b/24, 429b/25, 
431a/10, 440a/25, 441b/18, 448a/13, 
457b/22, 457b/24, 458a/24, 466b/20, 
467a/2, 472b/16, 472b/18, 477b/24, 
478a/1, 478a/11, 482a/24, 482b/4, 
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mizc, 453b/20
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mizmâr, 453b/18
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Mogôl, 432b/10
môlî, 113b/8
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molôhîs, 130a/10
monte zînô, 246b/2
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D İ z İ N 1253

www.tuba.gov.tr



muʿattar, 379a/14
muʿattıs, 401a/24
muʿattış, 401a/24
mudakkaʿât, 444b/25
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mûfiyûn, 469b/19
mûgardîs, 35b/18
mugassî, 113b/19
mugaylân, 33b/2, 168a/3, 233b/6, 233b/7, 
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Muhammed bin Kazvînî, 232b/18
Muhammed bin Temîmî, 4a/5, 205a/20
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22b/25, 25b/5, 33b/11, 70a/1, 75a/24, 
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305a/23, 306a/7, 307a/1, 307a/13, 307a/9, 
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muharrik-i suʿâl, 391a/7
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muhassal, 75a/14, 244a/16
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muhh, 443a/25, 443b/4, 443b/5
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436b/7, 471a/12, 491a/22, 491a/23, 
514a/17
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muʿîn, 461a/23
muʿîn-i hazm, 371a/2
muʿînü’d-dîn, 459b/12
muʿînü’d-dîn tabîb, 459b/9
mukalkal, 351b/4
mukam, 299b/25
mukarrih, 127b/25, 200b/10, 401a/24, 

454b/18
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mukattıʿ-ı menî, 51b/17
mukattıʿü’ş-şehved, 51b/4
mukavvî-yi aʿzâ, 53b/5, 239b/15, 454b/8, 

462a/2
mukavvî-yi aʿzâ-yı bâtına, 176a/1, 499a/2
mukavvî-yi bâh, 445a/12, 498b/5
mukavvî-yi beden, 120b/17, 199b/1, 407a/15, 

439a/4
mukavvî-yi dil, 57b/1
mukavvî-yi emʿâ, 382b/10
mukavvî-yi kalb, 17a/15, 71a/11, 510a/11
mukavvî-yi miʿde, 7b/5, 18b/10, 40b/17, 

45b/17, 57b/25, 195a/8, 272a/11, 388b/22, 
462b/3, 507b/16, 510a/13
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mukavvî-yi tâmm, 460a/4
mukavvîyyü’l-kalb, 512b/12
mukavviyât, 74a/15
mukayyîʾ, 79b/17, 189a/8, 390a/12, 495a/24
mukayyîʾlık, 495a/24
mûkâne, 174a/11
mukârin, 40a/24
mukl, 17b/7, 26b/17, 48a/14, 70a/20, 70a/21, 
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162b/12, 170a/20, 211b/13, 215b/4, 251a/2, 
251a/16, 266b/16, 277a/6, 281a/19, 
318b/23, 318b/25, 322b/4, 338b/19, 
396b/5, 396b/6, 425b/14, 425b/15, 
425b/16, 425b/19, 444b/22, 462b/11, 
462b/15, 478a/2, 506a/18

mukl-ı ezrak, 462b/12, 462b/19, 463a/25, 
494a/17

mukl-ı hicâzî, 348a/10
mukl-ı mekkî, 81a/19, 138b/17, 140a/18, 

462b/20, 463a/20, 463a/25, 463b/1
mukl-ı rûm, 463a/20
mukl-ı yehûd, 230b/16, 403a/15, 427b/8, 

462b/13
muklâ yehûdâ, 462b/13
muklü’l-meʾkûl, 138b/17
muklü’l-yehûd, 224a/13, 462b/12
mukmiʿ-i safrâ, 457b/17
mûkûtîs, 322b/12, 322b/13, 393b/13
mul, 144a/1, 466a/5, 466a/6
mûlâmûn, 469b/23
mulâriyâ, 60b/6
mûle, 60b/6
muleyh, 465a/21, 465a/22, 466a/10
muleyhâ, 465a/22
mûlî, 114a/3, 469b/22
mûlîsûr, 179b/8
mûliyû, 179b/14
mûllûs, 218a/19
mûlôhîs, 465b/10
multâ, 466a/6
Mûltân, 76b/5, 85a/22
mûlû agriyâ, 113b/10
mûlû bedânâ, 469b/16
mûlûdûn, 113b/5
mûm, 4a/10, 4a/13, 7b/23, 19b/14, 66b/5, 

70a/4, 76a/10, 79b/22, 83a/12, 134a/5, 
135b/6, 153a/2, 157b/13, 165b/8, 167a/1, 
177b/14, 195b/15, 202b/25, 205b/19, 
217a/17, 237a/7, 239a/13, 241a/16, 
241a/17, 241b/19, 241b/12, 241b/17, 
259a/18, 262a/25, 359b/15, 402b/23, 
407b/8, 413b/13, 432a/3, 432a/4, 469b/22, 
487b/1, 494a/12, 500b/23, 514a/24

mûm yagı, 139a/23, 177b/11, 214a/23, 
243a/25

mûm-ı kîrûtî, 329b/14

mûm-revgan, 45b/14, 60b/1, 85a/1, 107a/4, 
107a/5, 114a/18, 118a/1, 120a/12, 150a/5, 
167b/19, 185b/17, 190a/1, 234a/19, 311a/6, 
373a/4, 381b/6, 447a/15

mûmen, 234a/14
mûmiyâ, 74a/2, 164a/18, 170a/8, 18a/6, 

292a/21, 359a/8, 359b/7, 468b/20, 
468b/21, 468b/22, 468b/24, 468b/25, 
469a/4, 469a/6, 469a/12, 505b/25

mûmiyâ-yı âbî, 359a/18
mûmiyâ-yı dâr-ı ecred, 469a/1
mûmiyâ-yı maʿdenî, 170a/7, 261b/18, 261b/19, 

261b/20, 261b/23
mûmiyâ-yı nahl, 292a/20, 505b/19
mûmiyâ-yı pâlûde-reng, 359a/15
mûmiyâyâ, 468b/21
mûnhûs, 510b/16
mûnyez, 485b/4
munzıc, 17a/13, 79b/13, 99b/7, 114b/22, 

117a/16, 119b/4, 145a/10, 152b/25, 186a/5, 
343b/24, 384a/19, 386b/17

munzıc-ı rutûbât-ı galize, 405b/8
mûr, 150a/7, 490a/12
murattıb, 342a/7, 408a/8, 398a/15
murattıb-ı beden, 412a/14
murcun, 417b/1
mûrdbîs, 467b/22
mûrd-efşerec, 29b/4
mûrd-ı bôstânî, 19a/20
mûrd-ı deşti, 467b/22
mûrd-isferem, 19a/18, 20a/5, 95a/15, 98b/7, 

150b/1, 446b/9, 467b/21
murdâr, 480a/25
murdâr ilik, 480a/19, 480a/24
murdâr-hâr, 179a/1, 451b/6
mûr-ı sürha, 248a/12
mûrâ, 77a/20
murâbûd, 446b/15
murâbûd böcegi, 66b/3
murân, 185a/8
mûrçe, 490a/12
mûrçelîne, 34b/3
mûre, 77a/21
murg, 161b/20
murg-ı bukalemun, 266b/20
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murg-ı âbî, 39a/14, 479a/17
murg-ı hâne-gî, 153b/18, 159a/25, 160b/12, 

135b/25
murg-ı nebrûk, 478b/10
murg-ı süleymân, 507a/9
murg-i ilahî, 497a/13
mûrgânîv, 312a/25
murhâ, 443b/6
mûrhâd hâmâ, 480a/20
mûrîfiyûn, 93b/16
mûrîkâ, 285a/7
muris, 311b/19
mûrisî, 311b/19
murk, 94b/7
mûrkâ, 469b/24, 469b/25
murkid, 451b/12, 451b/11
mûrliye, 296a/6
murrân, 452a/8
murreyk, 285a/8, 345b/9
mûrsînâ, 493b/9
mûrtâ, 19a/21, 98b/9
mûrtâmîkû, 467b/24
mûrûjes, 34b/2
muryâfilîn, 117a/, 1174a/15, 383a/1, 446b/8
muryâfîlîn,
mûs, 226a/9
mûs arâbinô, 312a/25
mûs peristûrnin, 180b/10
musʿid-i zırnîh, 171a/24
musaʿad, 198b/19, 198b/20, 198b/22, 440a/20
musaddiʿ, 19a/11, 27b/3, 52a/15, 54b/21, 

58a/1, 86b/13, 94a/8, 121b/17, 167b/22, 
191b/11, 195b/22, 505b/4, 511b/21

musaffâ, 304a/1, 509a/12
musaffî,
musahhin, 375b/19, 398a/15, 407b/22, 

435a/21, 440a/9, 443b/13
musakkaʿ, 393b/10
musannaʿ bakır, 479b/8
musaykal, 423a/22
mûsâ balıgı, 126a/21
mûsâ böcegi, 209a/13
mûsâ böcesi, 198b/8, 253a/6
mûse, 458a/17

mûsekûs, 21a/24
mushûs, 21a/25
muska, 172a/20
mûskân nûş, 94a/15
mûskâsen, 57b/18
mûskô, 454a/11
mûskû, 454a/10
mûskû sâlâsûn, 454a/7
mûskûkârfiya, 342a/11
mûskûs, 21a/24
mûskûs mârinûz, 454a/8
muslih-i ʿarak-ı beden, 499a/3
muspulâ, 191a/16
muspulûm, 191a/16
mûstûlâ, 6b/10
Mûsul, 29b/8, 284b/12, 286a/8
mûsûn, 121b/1
mûş, 87a/23, 311b/17
mûş arâbinô, 312a/24
mûş-gîr, 451b/7
mûş-ı deşti, 515a/23
mûş-i kûr, 141b/5, 143b/9
mûşmula, 75a/7, 39b/7, 191a/16, 346a/24, 

346a/25
muştü’l-fûl, 456a/21
muştü’r-râʿî, 171a/10, 244b/20, 456a/22, 

466a/7
mutancan, 70b/21, 458a/4, 458a/6
mutbıka isitmeleri, 178b/4
muʿtedilü’l-gıdâ, 412a/5, 415a/7
muʿtedilü’l-halâve, 96a/11, 96a/12
muʿtedilü’l-harâre, 259a/8, 268a/12, 466b/1, 

503b/2, 508a/6
muʿtedilü’l-kıvâm, 407a/16
muʿtedilü’r-rutûbe, 457b/17
mutenâniyâ, 441a/13
muthisâ, 458a/3
mutreye, 493b/9, 505a/17
mutûs, 473b/12
muvaffıkü’l-ervâh, 466a/21
muveşşâ, 164b/8
muvrât, 19a/21
mûy, 237a/22, 237a/23
mûz, 325a/15, 467b/3, 467b/6
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mûz de fâyrô, 467b/5
mûz çiçegi, 325a/17
mûze, 467b/4
mûzî, 113a/14, 200a/14, 467b/4
mûzîn, 467b/4
mûzun, 467b/17
müberrid, 39b/25, 68b/3, 167a/14, 168b/9, 

273a/15, 275b/15, 330b/5, 341a/12, 
342a/7, 354b/11, 354b/21, 398a/14, 
415b/9, 436b/22, 462b/3, 509a/12

müberridât, 444b/16
müberrih, 336b/15
mücâmaʿat, 4b/16, 37b/8, 50b/25, 54b/8, 

76a/8, 97a/4, 347b/6, 447a/19, 459b/17, 
459b/18, 460a/7, 460b/19, 461a/4, 
462b/25, 485b/24

müceffif, 6a/15, 25a/20, 29b/2, 29b/3, 30a/8, 
39b/24, 40b/1, 72a/5, 79b/12, 82b/22, 
112b/14, 131b/23, 142a/22, 144b/9, 
167b/10, 170b/13, 173a/25, 173b/22, 
182a/10, 183a/3, 237a/25, 251b/6, 258b/15, 
261a/13, 273a/17, 274b/14, 277b/25, 
289a/15, 306b/3, 308b/15, 308b/22, 
314b/8, 321a/17, 341a/14, 346a/18, 347a/1, 
361a/2, 366a/20, 367a/12, 398a/14, 
404a/8, 406a/22, 411a/4, 412a/20, 
423b/22, 435a/22, 436b/3, 444b/16, 
445b/17, 448a/25, 462b/3, 467a/14, 
470a/18, 477a/16, 480b/16, 490a/4, 
493b/22, 503b/1, 503b/16, 503b/21, 
507b/11

müceffif-i dem, 370b/24
müceffif-i lahm, 361a/2
müceffif-i menî, 54b/21
müceffif lık, 69a/17
müceffif lik, 304b/21
mücennah, 442a/12
mücerrebât, 86a/21, 148a/5
mücevvef, 8b/17, 73a/9, 73a/19
mücezzib, 18a/25, 264a/16
müdâm-ı ʿarabî, 144a/1
müdemmil, 491b/4
müdhibü’l-kelb, 444b/24
müdirr, 213a/1, 436a/24
müfâcât, 144b/21
müferrih, 4b/21, 7a/20, 17a/15, 35a/1, 38b/7, 

63b/3, 104a/7, 186b/2, 190a/13, 190b/23, 
191a/1, 220a/9, 225a/12, 250a/11, 260b/8, 

329a/6, 337a/1, 440a/3, 445a/14, 458b/5, 
462b/9, 462b/10, 473a/25, 512b/12

müferrih-i kalb, 152a/13
müferrih-i kalbü’l-mahzûn, 44b/13, 462b/10
müferrihât, 460b/16
müferrihlık, 44b/25
müfettih, 7b/5, 17a/12, 45a/22, 46a/2, 

47b/18, 48b/23, 209a/19, 55a/18, 88a/22, 
91a/17, 212b/5, 221b/7, 287a/2, 304b/16, 
312b/20, 317a/23, 320b/21, 331b/14, 
352b/18, 375b/20, 379a/6, 398b/14, 
399a/10, 408a/8, 410b/16, 447a/2, 483b/3

müfettih-i hanâzîr, 359b/1
müfettih-i mecârî, 386a/8
müfettih-i südde, 23a/7, 385b/8
müfettih-i südde-i musaffât, 9b/15
Müfred, 89a/25
müfredât, 8b/8, 11b/15, 25b/24, 85b/14, 

121a/14, 131a/18, 145a/22, 145a/25, 
145b/8, 191a/18, 228b/25, 265b/17, 
266a/20, 267b/9, 268b/17, 278a/23, 
282b/8, 317a/8, 346a/25, 369b/22, 379b/5, 
387b/1, 401a/1, 410b/18, 416b/17, 420b/8, 
422a/23, 424a/24, 425b/11, 430b/18, 
431a/18, 441a/22, 441b/5, 443a/1, 
458b/10, 463b/18, 483a/8, 513b/25

Müfredât-ı Muhammed Temîmî, 361b/5
Müfrede, 92b/22, 101a/16, 108b/13, 119a/8, 

133a/3, 222a/13, 234b/7
müfsid-i beden, 409b/18
müfsid-i gıdâ, 345a/21
müfsid-i miʿde, 67a/21, 336a/14
müherrâ, 59a/25, 74a/19, 78b/22, 82a/7, 

141b/10, 141b/16, 157b/9, 157b/11, 
183a/15, 194a/3, 236a/2, 250a/12, 
343b/11, 411b/21, 498a/12

müheyyic, 86b/12
müheyyic-i bâh, 408a/7
müheyyic-i cimâʿ, 126a/4
müheyyic-i heyza, 477a/4
mühî, 470a/9
mühîbü’l-manzar, 83b/24
mühlik, 10b/5, 84b/24, 131b/9, 155b/17, 

164b/18, 200a/14, 309b/21, 349b/23, 
409b/20

mühr-i süleymân, 22a/4, 118b/1
mühre, 164a/12, 164a/13, 185b/21, 319b/7, 

482b/17, 482b/20, 496b/4, 496b/5, 496b/7
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mührecik, 496b/3
mühre-i peleng-i mâde, 107a/19
mühreviyye, 62b/12
mühüd, 470a/4
mükkâ, 463b/20
mükke, 463b/20
mükke kuşı, 464a/2
müksirü’l-leben, 69a/3
mülattıf, 20b/2, 24b/15, 37a/4, 37a/6, 46a/2, 

48a/16, 48b/23, 49b/1, 54b/4, 58a/14, 
66b/21, 87b/13, 88a/22, 135b/14, 181a/9, 
183a/3, 193b/22, 206a/16, 209a/19, 
211a/21, 212b/5, 221b/7, 226a/6, 240b/2, 
241b/2, 253b/10, 256a/25, 280a/11, 
288a/21, 311a/2, 312b/20, 314b/8, 318b/3, 
329b/16, 352b/18, 352b/23, 354a/17, 
363a/11, 376b/13, 379a/7, 381a/21, 
394a/10, 398b/14, 406b/19, 423a/25, 
423b/2, 436b/22, 452a/25, 454b/8, 468b/3, 
469a/9, 483b/3, 487b/14, 491a/23, 492a/9, 
504b/10, 504b/14, 511a/4

mülattıf-ı ahlât, 474b/6
mülattıh-ı miʿde, 457b/17, 457b/22
mülâhiye, 358b/13
mülâʿibü zıllehu, 181a/13
mülâsık, 148a/16
mülâzec, 314a/12
müleyyin, 20b/25, 73b/3, 51a/15, 68b/3, 

70a/15, 72b/15, 73b/11, 73b/25, 82a/21, 
117a/16, 119b/4, 148a/18, 149a/13, 
152b/25, 210b/4, 211a/6, 227b/12, 246a/16, 
248b/10, 275b/15, 283b/5, 295b/12, 
323b/25, 349a/5, 358a/19, 367a/12, 
384a/19, 398a/8, 405b/9, 407b/4, 410a/6, 
419a/21, 443b/13, 462b/20, 467b/12, 
470b/8, 477a/2, 478a/17, 486b/24, 491b/3, 
497a/9, 499b/13, 501b/7, 504b/14

müleyyin-i tabʿ, 412a/14
mülkü’l-arz, 198b/18
müllâh, 466a/14
mülûh, 357a/25, 357b/1, 357b/2, 420a/17
mülûha, 362a/11
mülûhiyyâ, 130a/12, 307a/18, 465b/7, 

465b/14, 466a/1
mülûhiyyâ-yı bôstânî, 465b/10
mülûk-ı mâziyye, 403b/24, 414b/9
mülûkiyyâ, 465b/8
mülûkiyye, 140b/2, 465b/8

mülûkü’l-ʿakâkîr, 85a/6
mülûkü’l-ʿilâc, 20a/2, 468a/12
mülûniyâ, 463b/5, 466a/7
mümesekkü’l-ervâh, 466a/20
mümessek, 94a/21, 343b/19, 455a/4, 455b/20, 

466a/22, 466a/23
mümessekü’l-ervâh, 17a/1, 17a/2, 466a/22
münakkî, 79b/13, 91a/17, 320b/21, 398b/14, 

464a/17, 483b/3, 494b/15, 503a/9
münakkî-yi aʿzâ-yı zâhire, 23a/7
münakkî-yi rûh, 402a/21
münc, 467a/17
müncemid, 8b/5, 17b/11, 24b/18, 34a/7, 

57a/20, 57a/22, 78b/24, 111b/6, 206a/16, 
206a/25, 338b/9, 338b/11, 379b/7, 
413b/25, 474a/7, 481a/10, 512b/7

müncih, 49b/7
münâfes, 201a/19
müneffih, 25b/21, 54a/5, 65b/21, 79a/6, 

86b/13, 228b/16, 122b/24, 228b/18, 
236b/20, 272a/11, 322a/6

müneşşif, 166b/5, 169a/3, 243a/2, 423b/4
münevvim, 51b/20, 69b/4, 121b/17, 296a/7, 

494b/17
münezzic, 375b/20, 403a/5, 418a/5, 470b/9, 

491a/25, 491b/3
Münfes, 399a/19
münhazım, 315a/25
münhic, 467a/16, 467a/17
münkasımu bi-hamseti aksâm, 65a/20
müntinü’r-râyiha, 306b/25
mür, 406b/18, 446a/18, 453b/19, 464a/11
mürahî-yi ahşâ, 503a/7
mürahî-yi miʿde, 22b/17, 191b/11
mürd-dâne, 98b/8
mürdâsenc, 242a/8, 448a/15
mürdâseng, 179b/25, 199a/16, 448a/16, 

450b/24
mürde ugrısı, 155b/8
mürdesenc, 15b/11, 482b/10
mürdeseng, 18b/16, 84a/15, 196a/5, 199a/16, 

237b/6, 259a/16, 321a/14, 385b/13, 
392a/12, 448a/15, 448a/19, 448a/20, 
448b/18, 469b/16, 469b/17, 494a/11

mürdeseng taşı, 448a/14
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mürdümük, 13b/18, 30b/24, 46b/21, 89b/2, 
132a/23, 143b/15, 143b/24, 429b/2, 
429b/5, 430a/9, 442a/18

mürâbiyâ, 445a/15
mürâbiye, 445a/14, 445a/16
mürâneye, 511a/25, 445a/17
mürâsiye, 445a/16
mürâşûr, 51a/12
mürebbâ, 6b/6, 7a/17, 7b/6, 7b/8, 13b/16, 

17b/2, 18b/12, 25b/22, 38b/10, 38b/10, 
38b/15, 41a/14, 41a/17, 44a/19, 63a/17, 
65a/6, 70b/22, 75a/13, 83b/4, 87b/17, 
88a/3, 88b/23, 97b/17, 117b/6, 137a/8, 
148b/1, 183a/15, 183b/12, 193b/4, 219a/5, 
227b/11, 239b/13, 239b/15, 245b/23, 
254b/2, 272a/12, 294b/12, 299b/6, 299b/7, 
299b/11, 299b/13, 299b/14, 304a/20, 
309b/10, 315a/6, 331a/25, 342a/6, 345a/4, 
357b/19, 360a/25, 372a/3, 394a/12, 
396a/20, 398a/19, 398a/22, 398b/2, 
408b/1, 412b/25, 416b/14, 417a/10, 
418a/13, 422a/14, 448b/9, 457b/25, 
467b/20, 495a/20

mürekkeb, 27b/12, 227a/8, 227a/10, 251a/22, 
258b/11, 444b/12, 444b/13, 444b/19, 
444b/23

mürekkeb balıgı, 14b/21, 226b/22, 226b/23, 
226b/25, 417a/12

mürekkebât 8a/10, 8a/11, 25b/2, 26a/10, 
26a/12, 32a/9, 74a/9, 74a/11, 75a/14, 
77a/4, 82a/25, 95a/18, 102b/6, 118b/21, 
119a/24, 164a/15, 165b/20, 166a/11, 
166a/13, 166a/15, 166a/6, 166b/11, 
166b/15, 166b/17, 166b/20, 166b/21, 
167a/2, 167a/7, 167a/10, 167a/13, 167a/18, 
167a/22, 167a/24, 167b/6, 167b/8, 
167b/10, 167b/12, 167b/16, 167b/23, 
167b/25, 168a/2, 168a/4, 168a/6, 168a/7, 
168a/8, 168a/11, 168a/13, 168a/15, 
168a/16, 168a/19, 168a/20, 168a/22, 
168a/23, 168a/25, 168b/2, 168b/3, 
168b/10, 168b/12, 168b/14, 168b/16, 
168b/20, 168b/24, 169a/10, 169a/12, 
169b/4, 169b/6, 169b/8, 169b/11, 169b/13, 
169b/15, 169b/17, 169b/18, 169b/23, 
169b/25, 170a/2, 170a/3, 173b/5, 178a/12, 
207a/8, 208a/5, 212a/6, 215b/5, 223a/5, 
235b/25, 236a/17, 248b/9, 310b/12, 
318a/16, 342a/5, 348a/25, 349a/5, 
353a/21, 383a/17, 383a/19, 383a/20, 
383b/11, 395b/19, 396b/12, 425a/15, 
440a/5, 442a/12, 443b/23, 449a/21, 
452b/4, 452b/15, 452b/18, 452b/19, 

458a/3, 458a/11, 458a/12, 458a/14, 
458a/15, 458b/2, 458b/4, 458b/11, 
458b/14, 458b/20, 458b/22, 458b/24, 
459a/8, 459a/16, 459a/17, 459a/19, 
459b/11, 459b/14, 460b/8, 466a/23, 
472b/23, 478b/23, 482b/8, 492a/5

mürekkebî, 258b/11
mürekkebü’l-kavî, 212b/3
mürekkebü’l-kuvvâ, 26a/5
müreyyâ, 351b/21
mürg-i mâhî, 217b/10
mürg-i mûş, 240b/13
mürgâniyâsâ, 423a/19
mürgeşmû, 240b/14
mürr, 40a/19, 165b/17, 191b/18, 191b/19, 

205b/12, 258b/11, 259b/22, 299a/21, 
338b/18, 350b/11, 367b/14, 371b/23, 
373a/21, 373a/22, 389a/15, 390a/12, 
402b/6, 424a/2, 426b/3, 446b/19, 
446b/23, 447a/1, 447b/7, 448b/9, 470a/11, 
475b/1, 513b/23

mürr-i ahmer, 463a/18
mürr-i kust, 446b/23
mürr-i magşuş, 475b/2
mürr-i mâhûd, 446a/8
mürr-i mâhûr, 445b/11, 446b/8
mürr-i mâhûz, 445b/7
mürr-i mekkî, 446b/23
mürr-i sâfî, 146a/20, 350a/18
mürr-i safrâ, 10b/18, 22a/25
mürr-i sâfî, 68a/14, 68a/16, 298b/14, 427a/6, 

446b/19, 446b/22
mürr-i sefîd, 191b/18
mürr-i telh, 446b/23
mürrâr, 452a/18
mürre-i magşuş, 446b/24
mürrî, 4b/9, 4b/10, 21a/2, 32b/1, 47a/21, 

66a/20, 66a/21, 66a/22, 68b/7, 93b/22, 
94b/17, 119b/8, 130a/22, 319a/17, 
348a/15, 360a/25, 393b/19, 396a/12, 
403b/2, 437b/11, 437b/12, 449a/1, 449a/4, 
458a/8, 480b/8, 508a/5, 508b/20, 509a/7

mürrî-yi nakîʿ-i leyl, 449a/20
mürrîü’ş-şaʿîr, 449a/5
mürrü’ş-şaʿr, 437b/12
mürteclîmâ, 448a/16
mürûcü’z-zeheb, 454a/12
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mürûçûlende, 21b/20
mürûr-ı eyyâm, 201a/6, 430b/16
mürûr-ı rüzgâr, 41b/4
mürvârîd, 423a/19
mürver, 30b/22, 62b/16, 63a/3, 63a/6, 

97a/19, 129b/18, 129b/19, 145a/19, 
145a/24, 145a/25, 145b/1, 145b/10, 
299a/22, 515b/7

müsahhin, 7b/4, 20b/2, 69a/17, 78b/23, 
79b/12, 86b/13, 120a/7, 129a/13, 136a/1, 
144b/4, 166a/18, 166b/16, 223b/18, 
250a/11, 259b/14, 280a/11, 286b/5, 
304b/21, 316a/14, 317a/22, 320b/21, 
325b/16, 331b/14, 342a/7, 343b/24, 
344b/9, 346a/15, 367a/12, 398b/22, 
406b/2, 406b/19, 412a/20, 414a/2, 470b/8, 
478a/16, 485b/16, 491a/23, 505b/9, 
506a/13

müsahhin-i beden, 382b/11
müsahhin-i miʿde, 327a/24
müsahhinü’l-mizâc, 85b/17
müsâfık, 370a/2
müsehhed, 455b/8
müsehhil, 27b/7, 79b/13, 79b/16
müsehhin, 250b/12
müsehhir, 69b/1, 69b/3
müsekkin, 166b/16
müsekkin-i harâret, 9a/13
müsekkin-i riyâh, 446a/21
müselle, 490a/4
müselles, 4a/5, 9b/13, 20b/18, 25b/22, 

26b/14, 39a/23, 50a/21, 50a/23, 54b/5, 
71a/12, 71b/8, 71b/9, 74b/20, 91a/11, 
91a/12, 115b/17, 138b/16, 144a/10, 
144a/17, 144a/18, 144a/21, 188b/19, 
190b/12, 191a/3, 196b/12, 218b/7, 219a/5, 
227a/6, 265b/5, 282a/3, 291b/5, 301a/25, 
319a/17, 323a/7, 325a/24, 334a/6, 338a/7, 
338a/10, 363b/14, 369b/25, 378a/8, 
384b/12, 391b/18, 393b/9, 397b/10, 
401b/4, 407a/6, 408a/14, 411b/2, 419a/8, 
422a/13, 439b/9, 441b/13, 441b/20, 
441b/22, 441b/23, 441b/24, 457b/8, 
458a/2, 463b/3, 471b/3, 479a/23, 486b/16, 
490a/9, 496b/20, 477a/24

müsellesü’l-ʿacem, 191b/4
müsellesü’l-taktîʿ, 467a/13
müsellesü’r-reʾs, 150b/9
müshâd zeyte, 197b/8

müsher, 314a/23
müshil, 42b/20, 58a/24, 64b/17, 67a/20, 

75b/19, 87b/13, 90b/13, 95b/18, 102b/9, 
135b/10, 143b/7, 149a/25, 162a/20, 
175a/23, 175b/11, 175b/19, 185a/22, 
189a/8, 192a/18, 208a/2, 219a/9, 221a/5, 
251a/8, 279a/7, 284a/1, 292b/11, 292b/12, 
293b/16, 297b/7, 297a/23, 304a/4, 
304b/18, 305a/18, 315b/7, 319a/22, 
319a/24, 344a/19, 382b/11, 395b/13, 
395b/16, 395b/17, 395b/18, 400b/1, 
410b/16, 436a/24, 438a/24, 439a/7, 
443a/24, 462b/24, 465a/4, 466b/21, 
466b/22, 477b/9, 478a/10, 478a/5, 
499a/12, 499a/14, 499a/16, 499b/20, 
500a/2, 514a/18

müshil ot, 12b/25, 73a/1, 254b/1, 339a/14, 
474a/19, 490a/24

müshil-i balgam, 29b/13, 48a/23, 49a/23, 
132b/3, 305a/21

müshil-i balgam-ı galiz, 73a/15, 120b/18, 
394a/10, 399a/15

müshil-i balgam-ı lezc, 20b/3
müshil-i mâʾü’l-asfer, 455a/16
müshil-i mirre-i safrâ, 382b/10
müshil-i safrâ, 9a/13, 40b/15, 64b/13, 

437a/20, 455b/15
müshil-i sevdâ, 17a/14, 28b/6, 28b/21, 41a/1, 

66a/8, 104a/6, 465a/17, 465a/3
müshil-i tabîʿat, 477b/13
müshilât, 42b/21
müshile, 399a/16
müshilî, 149a/22
müsinn, 90a/20
müskir, 113b/19, 121b/17, 245b/10, 279b/25, 

476a/1
müstaʿcel, 66b/13, 66b/14, 70a/18, 278b/20, 

280b/23, 455a/17
müstehîl, 408a/12, 478a/14
müstenkî, 303b/21
müsterhî, 167b/19
müşaʿşaʿ, 59a/24
müşevveş, 86b/22
müşgâ, 454a/10
müşk, 291b/13, 454a/9, 454a/13
müşk sıçanı, 312a/22
müşk-bîd, 142a/17
müşk-i hindî, 456a/20
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müşk-i tarâmşîʿ, 42a/17, 61b/6, 136a/22, 
157b/19, 310/3, 330a/10, 344a/21, 
364b/19, 445a/15, 445a/17, 455b/24, 
456a/3, 479a/9, 511a/25

müşk-i zemîn, 207a/10
müşkü’l-mâʾ, 268a/25, 454a/6
müteʿaffin, 43a/14, 51b/9, 94a/8, 148a/25, 

180a/17, 251b/9, 273a/3, 376a/21, 385b/17, 
399a/11, 430b/3, 434a/10, 449a/8, 
470b/12, 474a/9, 480b/17, 490b/13

müteʿaffin-i havâ, 157a/10
müteʿaffin-i miʿde, 412b/10
müteʿaffinü’d-dem, 96a/12
müteharrik, 263a/20, 356a/24, 394b/15, 

457a/2
mütevellid-i sevdâ, 114b/1, 362a/16
müvellid-i mirre-i sevdâ-yı ʿaker, 384b/5
müvellid-i balgam, 148a/25, 411b/1, 477a/4
müvellid-i hılt-ı galiz, 455b/15
müvellid-i mirre, 79a/2
müvellid-i riyâh, 486a/9
müvellid-i safrâ, 66a/24, 478a/1
müvellid-i sevdâ, 13b/8, 345a/21, 363a/16
müvellid-i südde, 89a/12, 477b/15
müverrim, 63b/3
müvv, 72a/16

N

Nabatî, 182a/23, 27a/15, 43b/25, 386b/6, 
386b/7, 399b/8, 399b/9, 386b/12

Nabatî pırasa, 386b/14, 387a/15
nabız, 27a/9, 272b/7, 446a/4
nabk, 202a/5, 262a/4, 262a/6, 262a/7, 

411a/13, 476b/21
nabka, 5b/24, 15a/24, 96b/3, 201b/25, 

202a/16, 202a/2, 202a/3, 202a/5, 281a/16, 
307b/12, 393a/22, 403a/6, 420a/24, 
420b/2, 476b/19, 476b/24, 476b/25, 
477a/13, 477a/15, 477a/19, 503b/20

nabka-ı rûmî, 346a/22, 477a/20
nabk-ı ratb, 476b/18
nabk-ı rûmî, 39b/9, 39b/10
nabk-ı yâbis, 477a/13
nabkâ, 476b/20
nabkâ ceffâ, 477a/14

nadg, 481b/7
nâfîtus, 110a/22
nahbevâker, 231a/19
nahc, 26b/12
nahâr, 480b/6, 480b/8
nahk, 493a/8
nahl, 75a/23, 193b/18, 282a/25, 479b/25, 

480b/9
nahl-ı erguvân, 64a/5
nahlâ, 480b/10
nahôs, 241b/14
nahoş, 310b/15
nahve, 473b/11
naʿk, 182b/15
nakʿasûn, 474a/24
nakd, 285a/9, 488b/20
nakâʿâ, 488b/23
nakîʿ, 41a/2, 113b/22, 123a/1, 210a/13, 

226a/17, 488b/23
nakiyyü’l-hayz, 392b/22
nakl-ı erguvân, 64a/6
nakûʿ, 40b/16, 488b/21, 488b/22, 488b/24, 

488b/25, 489a/7, 489a/11
nakûʿ-ı bekâyâ emrâzü’l-hârre, 489a/1
nakûʿ-ı büzûr, 489a/10
nakûʿ-ı fakihe, 489a/7
nakûʿ-ı hâmız, 489a/4
nakûʿ-ı helîle, 489a/6
nakûʿ-ı müshil-ı safrâvî, 489a/5
nakûʿ-ı sabr, 489a/8, 489a/9
nakûkîn, 472a/15
nakûʿü’s-sabr, 488b/25
namâz-bûr, 4b/1, 77b/7, 93b/23, 163b/4, 

183a/9, 185a/3, 189b/3, 195a/17, 207b/3, 
211b/10, 222a/15, 287a/6, 305b/22, 
385a/13, 392b/25, 426b/19, 461b/5, 
473a/23, 496b/1

namâz-bûr kurdı, 49a/2, 67a/1, 120a/25, 
148b/3, 243a/19, 359b/11, 361a/10, 
376a/19

namâz-bûr kurtı, 76b/16
namâz-bûr kurtları, 203a/12, 249b/15, 

381b/22, 441a/19
namâz-bûr otı, 96b/16, 156b/17, 203a/5, 

404b/9
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namâz-bûr sogulcanı, 98a/8, 113b/16, 
435a/17

naʿnaʿ, 56b/10, 103b/15, 443b/21, 485b/2, 
511b/7

naʿnâ, 10a/24, 10b/6, 53b/22, 56b/12, 61a/22, 
65a/18, 97a/6, 125b/15, 137a/10, 178a/23, 
206b/17, 219b/6, 272a/14, 323b/5, 323b/6, 
324a/10, 325b/13, 344b/5, 360a/10, 
408a/22, 421b/3, 457a/25, 485b/2, 485b/6, 
485b/13

naʿnâʿ, 159a/22
naʿnâ gûne, 360a/10
naʿnâlu, 181b/24
nane, 56b/10
naʿne, 247a/13, 247a/16, 438b/16, 438b/17, 

457b/23, 479a/8, 485b/25, 486a/3, 
486a/15, 489b/22, 511b/7

naplû, 71a/20
nard, 482b/8
nardîn deryâ, 20a/19
nardô bir, 221a/19
nartîks, 483a/7, 483a/8
naspol, 191a/17
nasûrlu, 290a/8
natrûn, 9a/5, 22b/7, 36b/4, 45a/3, 67a/3, 

67a/24, 67b/13, 76b/9, 94b/14, 110a/13, 
119b/8, 124b/23, 146a/22, 182a/19, 
194a/23, 195a/21, 202b/10, 212b/11, 
243a/16, 249b/14, 327a/23, 340b/16, 
359b/15, 381b/1, 384b/23, 388b/21, 
402a/20, 402b/16, 436a/10, 436a/11, 
451a/8, 454a/3, 485a/25, 487b/1

natûl, 19a/25, 48b/22, 70a/14, 113b/17, 
127b/18, 465b/21

natvâ, 155a/19
nazar otı, 2b/1, 444b/24
nazc, 36b/4, 46a/24, 52b/11, 53a/23, 58b/22, 

79a/10, 85b/20, 85b/21, 91b/8, 113a/19, 
121b/8, 125b/8, 160a/18, 161a/20, 161b/2, 
166b/8, 190b/21, 192a/16, 217b/15, 
241b/20, 249a/17, 285a/17, 420b/14, 
434a/22, 435a/10, 452b/9, 452b/13, 
460a/21, 464b/2, 464b/3, 488b/4, 503b/22

nazc-ı tâmm, 52b/9
nazîce, 468b/2
nâb, 144b/9, 144b/12, 475b/23, 476a/1
nâbînâ, 255a/12
nâbulus, 444a/3

nâbûsîs, 133b/21
nâbyûs, 133b/21
nâdî zaʿâd, 53a/21
nâfe, 454a/15, 454a/18, 454a/19, 454a/22, 

506a/12
nâfız, 166b/16, 329a/4, 343a/2, 351a/2
nâfız hummâ, 372a/18
nâfihe-i gayr, 468b/2
nâfiʿü’l-câzibetü’l-mâsiketü’l-hâzımetü’d-dâ-

fiʿa, 434a/19
nâft iskât, 296a/5
nâftâ, 486b/20
nâfûnitis, 24a/5
nâgeşb, 46b/25
nâgîst, 475b/2
nâhîr, 490b/5
nâhrût, 265a/10
nâhun, 23b/23, 26a/17, 125a/17, 181b/19
nâhuna, 185b/9
nâhun-ı beriyân, 26a/15
nâhun-ı bûyâ, 26a/14
nâhun-ı sadef, 26a/14
nâhune-i çeşm, 464b/17
nâhye, 473b/11
nâʿim, 329a/4
nâka, 409a/12
nâkallest, 141a/10
nâkıs hummâsı, 501b/16
nâkız, 167a/4
nâkih, 295b/15
nâkihî, 219a/13, 463b/2
nâkihîn, 262a/19
nâkûr, 297b/14
nâmhâ, 509b/13
nân, 130b/12
nân-hâh, 32a/10, 33a/7, 35a/19, 142a/4, 

148b/25, 165b/11, 327b/19, 338a/2, 
399b/13, 400a/15, 402b/5, 440a/19, 
469b/9, 473b/10, 473b/11, 473b/16

nân-ı güncişk, 77b/13
nân-ı huşk, 130b/22
nân-ı kelâg, 130a/9
nâne, 485b/2
nânha, 473b/13, 473b/14
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nânûhiye, 473b/11
nâr, 30a/20, 30a/21, 35a/12, 35b/21, 38a/22, 

49b/11, 67b/15, 67b/23, 84a/19, 86b/16, 
93a/21, 115b/1, 177a/17, 182a/3, 182a/7, 
183a/14, 205b/24, 218a/3, 237a/9, 274b/4, 
290a/6, 293a/21, 294b/11, 296b/23, 
303b/25, 312b/16, 313a/3, 340b/20, 
353a/11, 386a/14, 417b/8, 474b/2, 476a/1, 
477b/11, 485b/20

nâr-ı kayserî, 475b/15
nârcîl, 281a/19, 330b/1, 330b/3, 425b/14, 

425b/15, 425b/16, 425b/18, 472a/13, 
472b/2, 47b/3

nârcîl-i deryâyî, 369b/23, 472a/2, 472a/10
nârdeng, 287a/11, 472b/24
nârdîn, 20a/16, 20a/25, 93a/2, 221a/12, 

221a/13, 221a/17, 221a/24, 221b/3, 278a/2, 
305b/20, 324b/3, 408a/14, 421a/4, 473a/6, 
474b/17, 474b/18, 474b/22, 474b/24, 
475a/9, 475a/14

nârdîn defrâs, 20a/18
nârdîn-i aklîtî, 221a/22, 474b/21
nârdîn-i cebeli, 473b/19
nârdîn-i deşti, 20a/18
nârdîn-i çelengû, 474b/21
nârdîn-i rûmî, 221a/16
nârdûs tahûnis, 221a/15
nârdû seltîkû, 475a/3
nârdum, 221a/18
nârdûm, 474b/19
nârdûs agriyôs, 20a/16, 475a/7
nârdûs çelîtkû, 221a/15
nârdûs môntânûs, 475a/7
nârdûs seltikâ, 475a/4
nâr-dâne, 417b/14
nâr-dâne-i deştî, 99b/24
nâr-gîv, 137b/2, 475b/4
nâr-ı fârisî, 72b/7, 103a/15, 391b/7, 494a/3, 

514b/9
nâr-ı fârisîn, 475b/1
nâr-ı fârisiyye, 389b/13, 415b/16
nâr-ı hâdiye, 303b/14, 303b/16
nâr-ı kayser, 475b/15
nâr-müşk, 30a/20, 37b/16, 46b/25, 47a/1, 

326b/3, 474a/25, 474b/1, 475b/3
nâr-müşk-i hindî, 474a/22

nâr-müşkâ, 474a/23
nârâ, 476a/2
nârâtîtes, 426a/1
nârçîl, 43b/23, 94a/13, 148a/9, 148b/10, 

176a/13, 369b/21, 455a/15
nârçîl-i deryâyî, 93b/9
nârçîl-i kebîr, 369b/22
nârenc, 43b/23, 472a/13, 472b/23
nârencâ, 472b/24
nârence, 472b/25
nârencî, 379b/20
nârenciye, 472b/25
nâreng, 472b/24
nârfûc, 475b/3
nârgîl, 148b/10, 472a/14
nârî, 319a/22
nârjet, 227b/19
nârsiyû, 481b/10
nârtîs, 474b/18
nârü’l-kelb, 475b/12
nâskûrîsû, 246b/2
nâstûdârsû, 102a/16, 114b/11
nâstûr sebûm nektûrum, 406b/23
nâsûr, 10a/20, 29b/15, 42b/10, 49a/9, 65b/8, 

67a/16, 95b/8, 130b/2, 153b/5, 162b/19, 
166a/2, 171a/14, 184b/24, 232b/4, 235a/3, 
247b/22, 250b/13, 257a/15, 277a/3, 
309a/25, 353b/22, 361a/3, 364b/6, 377a/8, 
398b/18, 423a/13, 452b/10, 453a/11, 
482b/21, 488b/15, 492a/21, 514a/25, 
514b/8

nâsûr-ı makʿad, 176a/9
nâsûres, 485a/7
nâsûrlı, 292a/12, 321a/18
nâsûrlu, 131b/23, 453b/7
nâsûrü’l-enf, 56b/5
nâtıf, 472b/14
nâtır, 294b/14
nâtîs, 71a/20
nâtîs erîzâ, 498b/10
nâʿûm betâris, 419a/11
nâvô, 241a/6
nây-ı şubân, 192b/8
nâz-bûy, 499a/1
nâzice, 454a/19

1264 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



nâzle, 91b/12, 96a/20, 117b/5, 220a/12, 
232a/23, 260b/5, 397a/16, 397a/17, 
397a/18, 455a/25

nâzle otı, 185b/4
nebdelet, 264a/1
nebât, 74b/3, 74b/17, 101a/4, 101a/5, 115a/15, 

123b/9, 133b/5, 141a/1, 171a/3, 186b/17, 
210b/8, 228b/18, 239b/21, 243b/9, 251a/4, 
252b/14, 260b/2, 277a/25, 347a/20, 
364a/5, 373b/20, 385b/24, 391b/13, 
391b/19, 391b/23, 397b/22, 428a/14, 
475b/23, 495a/17

nebât sükkeri, 118a/2, 409a/19
nebât şekeri, 51b/2, 102a/11, 160a/16, 

210b/19, 213a/9, 304a/20, 333a/7, 478b/15
nebât zâharî, 478b/16
nebât-ı cüllâb, 478b/16
nebât-ı mısrî, 26b/7
nebâtât, 339b/10
nebâtî, 105a/25
nebâtü’l-cüllâb, 478b/15
nebâtü’r-raʿd, 322b/15, 397a/25, 478b/25
nebe, 339b/16
nebelliyô, 468a/22
nebîd zerâr, 309a/15
nebîlûrîm, 196b/9
nebînâ, 473b/12
nebiyûs, 378a/19
nebîz, 47b/7, 144a/2, 185a/13, 203b/3, 

401b/4, 477a/22, 477a/23, 477a/25, 477b/5, 
477b/10, 477b/14, 478a/6, 478a/7, 478a/15

nebîz-i dûşâbî, 477b/12
nebîz-i hurmâ, 47b/7, 477a/25, 477b/1, 477b/4
nebîzü’l-ʿasel, 47b/6, 477b/15
nebîzü’l-fânîd ve’t-tîn, 478a/4
nebîzü’l-hınta, 279b/25, 478a/18
nebîzü’l-ʿıneb, 91a/11
nebîzü’n-nârcîl, 478a/15
nebîzü’t-temr, 477b/7
nebîzü’z-zebîb, 478a/7
nebkere, 490a/25
nebkî, 98b/7
nebrûk, 478b/10
nebrûkyâ, 478b/10
nebtü’l-mâzer, 477a/21

necd, 49b/5, 281a/18, 351b/5
necâh, 467a/17
necârî, 156b/1
necâset, 309a/20, 494a/6
neceb, 479a/1
neces, 6b/22, 14b/12, 60a/11, 66b/12, 76a/1, 

115b/10, 115b/11, 116a/6, 121a/25, 132a/9, 
135b/25, 136a/1, 136a/3, 136a/5, 141a/25, 
141b/3, 147a/19, 147a/23, 173b/1, 179a/6, 
179a/11, 180a/1, 186b/7, 186b/9, 186b/10, 
186b/12, 186b/13, 186b/14, 186b/17, 
186b/19, 186b/22, 186b/25, 187a/1, 
187a/2, 187a/7, 187a/8, 187a/10, 187a/11, 
187a/17, 187a/18, 187a/20, 187a/22, 
187a/23, 187a/3, 187b/1, 187b/5, 187b/10, 
187b/18, 187b/21, 193a/15, 201a/2, 
219b/16, 223a/15, 263b/7, 263b/11, 
285a/2, 291a/9, 291b/12, 292a/3, 308a/6, 
308b/7, 309b/4, 312a/11, 314a/21, 314a/24, 
319b/9, 333a/12, 333a/13, 333b/2, 
397b/16, 488b/14, 488b/15, 488b/17, 
491a/8, 491b/19, 492a/6, 498a/6, 498a/8, 
498a/11, 508a/15

necîb, 68a/1
necîl, 82b/1, 479a/2, 479a/3
necînes, 149b/7
necîr, 82b/1, 479a/2
neciyyü’l-garîk, 159a/1
necm, 456a/4, 479a/2, 479a/3, 479a/4, 

479a/5, 479a/9
necm-i berrî, 456a/1
necmâ, 479a/5
necme, 82b/1
nedd, 481b/2
neʿâm, 71a/5, 181a/14, 276a/20, 276a/21, 

486a/18, 486a/21
neʿâmâ, 486a/19
nefâtâ, 486b/19
nefehât, 57b/21
nefel, 126a/10, 487b/10, 487b/11
nefelî, 487b/12
nefes, 15a/4, 17b/2, 36b/12, 41b/1, 50a/4, 

72a/10, 95b/12, 122b/9, 160b/25, 223a/17, 
257a/5, 328b/6, 342a/23, 379a/14, 
387a/18, 436a/4, 439a/7, 459a/24, 506b/8

nefes âlâtı, 502a/16
nefes âletleri, 191a/7
nefes tarlıgı, 47a/12, 143a/22, 269b/9
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nefes tutıl-, 82a/22, 243a/17
neffâh, 44a/9, 44b/2, 55a/11, 58b/12, 

143b/21, 268a/6, 279a/7
nefh, 11a/12, 19a/4, 26a/12, 35a/25, 44a/1, 

44a/15, 44a/17, 50b/24, 52a/23, 57a/9, 
79a/1, 81b/10, 87b/13, 91a/17, 92b/20, 
130b/21, 131a/7, 136b/25, 139a/20, 144b/7, 
151a/21, 181b/13, 226a/19, 228b/17, 
241a/13, 260a/3, 272a/11, 295b/3, 295b/4, 
295b/20, 315b/10, 321b/25, 324a/3, 
350b/25, 355a/9, 362a/12, 363b/13, 
375b/24, 385b/22, 389b/2, 394b/21, 
429b/9, 434a/11, 442a/8, 442a/22, 465b/1, 
468b/5, 473b/24, 481a/13

nefh-i miʿde, 388b/6
nefîsî, 376a/15, 421b/25
nefîtis mûslîtis, 213b/9
nefrî, 395b/20
nefrô, 395b/20
nefs-i dem, 167a/16, 288a/11, 336a/7, 

404a/14, 408b/24, 423b/24
nefsâ, 243b/5
nefsü’d-dem, 49a/10, 369a/13
neft, 60a/7, 63b/14, 154b/23, 356b/17, 

360a/2, 486b/18, 486b/19, 486b/20, 
486b/21, 486b/22, 487a/10, 487a/15, 
487a/18, 487a/19, 487a/22, 487b/3, 
487b/4, 487b/5, 487b/7, 487b/9

neft yagı, 60a/7, 168a/6, 356b/16, 368b/12, 
486b/18, 486b/20, 487a/11

neft-i bâbilî, 487b/5
neft-i esved, 487b/3
neft-i ezrak, 487b/7
neft-i siyâh, 487b/4
neftî, 384a/4
neftî tuz, 464a/15, 465a/5, 465a/7, 465a/16
nehâves, 114b/10
neheng, 75b/24, 289b/6
nehmâ, 493a/10
Nehr-i İtil, 432b/19, 432b/20, 433a/1
nehrâşâ ferâ, 327b/8
nehrâşâ nurvâ, 325b/8
nehrî yarpuz, 330a/5
nehrî yengeç, 343b/11
nehş-i hevâmm, 321a/2
nehşek, 65a/23
nehşel, 493a/9

nekîrec, 133a/6
nektûrum, 114b/19
nelberîn, 230b/8
nelk, 489a/11
nem-nâk, 106a/8, 233b/12
nemârık, 489b/22
nemek, 464a/6
nemek-i hindî, 503b/13
nemek-i sînî, 108a/22
nemek-i taberzed, 464a/13
nemek-sûd, 489b/25
nemeş, 42b/3, 52a/22, 94a/17, 155a/25, 

177b/16, 188a/4, 227a/7, 249a/13, 252b/25, 
272a/22, 277b/25, 316a/15, 316a/16, 
351a/9, 407a/5, 418a/5, 419a/21, 421a/11, 
422b/15, 426b/18, 447b/24, 448a/2, 
482a/22, 495b/19, 498a/6, 502a/24

nemîskan, 491a/12
nemîta, 474a/25
neml, 172b/12, 279a/1, 490a/12
nemle, 102a/6, 106b/12, 117b/24, 127b/14, 

139b/25, 142a/23, 143a/11, 167a/15, 
180b/21, 183b/11, 202b/15, 205b/9, 
244a/2, 268a/21, 285b/8, 290a/17, 
296a/15, 302a/20, 360b/16, 392a/10, 
414a/9, 421b/23, 485a/16, 485a/18, 
503a/5, 503b/16

nemlî, 490a/12
nemmâm, 32a/15, 53b/19, 53b/20, 153a/21, 

166a/7, 201a/4, 226b/5, 328a/25, 328b/2, 
489a/12, 489b/2, 507b/13

nemmâme, 103a/19, 226b/5
nemmâmî, 489a/13
nemmâmü’l-melik, 32a/15, 226b/5, 489a/12
nemnem, 490a/25
nencî de gâderô, 97b/1
nencî de gâderô agriyâ, 97a/24
nencî mulârye, 97b/5
nerbisî, 85a/7
nerbîsî, 85a/15
nercis, 58b/23, 225b/6, 278a/22, 278a/24, 

286a/14, 481b/8
nercisiyye, 192a/23
nercisü’l-kârûs, 481b/12
nerciyye, 482b/5
nerd, 474b/20
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nerdî, 342a/10
nerdîn, 474b/18
nerek, 105b/10, 164a/13, 490b/22
nerek-i peleng, 482b/20
nergis, 11b/13, 13a/16, 18a/15, 58b/17, 

138a/14, 166b/1, 225b/20, 270a/13, 
273b/15, 276b/8, 278a/21, 278a/23, 
278a/24, 331b/8, 331b/11, 365b/7, 
464b/25, 481b/8, 481b/13, 481b/15, 
481b/16, 481b/18, 481b/23, 481b/24, 
482a/4, 482a/6, 482a/7, 482a/8, 482a/20, 
482b/4, 483b/3, 494a/16, 501b/20, 
504a/25, 504b/1

nergis-i kâfûrî, 482a/1
nergis-i müşgînsâfî, 481b/25
nergis-i şehlâ, 481b/14, 481b/24
neriyûm, 157a/19
nerkîs, 481b/9
nerm, 2a/22, 13b/7, 21a/1, 64b/13, 113b/23, 

122b/23, 130a/18, 130b/25, 140b/22, 
149a/21, 186a/14, 191b/22, 447a/11

nerm-i âhen, 112b/6
nermrek, 199b/5
nerô, 431a/14
nersînî, 483a/17
nersiyânâ, 483a/11
nerûk, 105b/10, 107a/19, 164a/14, 482b/11, 

482b/12, 483a/1
nesbuʿ, 484a/20
nesâriyûn, 59b/18
nesâs, 484a/18
nesel, 54b/3
nesîr, 26a/8
nesîrâ, 67a/3
neskifiyûn, 481b/9
nespilîr, 191a/17
nesr, 483b/20, 484a/8
nesrîn, 89a/18, 483a/15, 483a/19, 483a/23, 

483a/25, 483b/5, 483b/6, 483b/17, 
494a/16, 500a/7, 504b/22

nesrînü’s-siyâc, 294b/15
nesrinyâ, 483a/17
nesyâ, 176a/16
nesyâs, 176a/15
neşâ, 3b/21

neşât, 368a/5, 368b/2, 370b/15, 371b/6, 
459b/9, 459b/14, 459b/16, 460a/2, 460b/5

neşf, 182b/1, 246a/1, 326a/7, 382a/5, 
446a/22, 454b/11, 485a/3

neşf-i rutubet, 242b/15
neşfer, 485a/1, 485a/3
neşîn, 423b/19
neşk, 258b/23, 298a/5
neşker, 16a/13
neşter, 290b/23
neşûk, 485a/22
netmeket, 265b/17
netrâvûs, 422a/21
nevʿamâde, 255a/12
nevbahâr, 13b/4
nevbet, 36b/12, 36b/13, 36b/15, 60b/6, 

78a/20, 132a/12, 154a/4, 175b/13, 351a/2, 
434b/18, 505b/17

nevʿ-i hurmâ, 351b/7
nevʿ-i kenger, 401a/1
nevʿ-i mâddetü’l-ferah, 458b/11
nevʿ-i sögüd, 439b/7
nevâ, 492b/1
nevâh, 493a/5
nevâhî, 336b/19
nevâris, 288b/17, 455b/6, 491a/13
nevâsîr, 231b/4, 254a/9, 283b/2, 327a/16, 

330a/19, 343b/14, 364b/3, 421b/25, 
422b/22

nevâsûr, 258b/22
nevâʾü’l-ehlîlec-i kâbilî, 492b/15
nevâʾü’l-mişmiş ve’l-hûh ve mislihu zâlik, 

492b/23
nevâʾü’t-temr, 492b/5
nevây, 432b/17
nevâz, 310b/18
nevâzâ, 360a/11
nevâzil, 273b/11, 411a/9
nevâzîl, 440b/24
neveş de gâlyâ, 289b/22
nevîc, 409b/24
nevk-i birincâsef, 372a/8
nevm, 94b/13, 343a/20, 371a/7
nevm-i sakil, 112a/18

D İ z İ N 1267

www.tuba.gov.tr



nevr, 324a/13
nevruz, 444a/19
nevrûz otı, 32a/14, 93b/8, 101a/14, 105a/7, 

224a/16, 233a/8, 233a/10, 233a/13, 
348a/25, 443b/23, 443b/25, 444a/1, 
444a/13, 444b/11, 464a/6

ney, 354b/5, 514b/24
ney-i hindî, 355a/15
ney-i pûsîde-i nihâvendî, 354a/4
ney-i şeker, 210a/24, 355a/2
nezelât, 14a/1, 21a/5, 26a/25, 29a/5, 34a/8, 

42b/13, 46a/7, 49a/1, 64b/21, 71a/1, 
137b/6, 137b/7, 151a/23, 152b/4, 165a/22, 
166a/24, 175a/4, 195a/17, 210b/20, 238a/3, 
259a/23, 259b/1, 266a/7, 273b/7, 273b/18, 
277b/13, 305a/13, 306a/9, 340b/13, 
351a/5, 359b/13, 371b/1, 381b/2, 406a/1, 
418a/21, 418a/22, 418b/11, 427a/17, 
434a/21, 439a/16, 455a/7, 470b/10, 
472b/17, 487a/25

nezf, 348b/14, 349a/2, 419a/23, 423b/24, 
477a/9, 494b/11, 504a/4

nezf-i dem, 29a/7, 34b/25, 45b/17, 91b/7, 
205a/24, 349b/18, 404a/14, 420a/16, 
457a/12, 484b/18, 485b/19, 495a/10, 
500b/13, 502b/18, 503b/1, 504a/14

nezf-i hayz, 477a/18
nezf-i nisâ, 470a/19
nezîrhas, 130a/9
nezle, 35a/23, 44a/23, 45b/10, 82b/4, 

134a/12, 212b/22, 222a/18, 222a/21, 
289b/13, 289b/14, 299a/11, 324b/21, 
342b/12, 376b/24, 385a/7, 405b/25, 
407b/11, 408b/13, 430a/1, 515a/20

nezrehâ meleh, 31a/10
nıkris, 4a/9, 4b/4, 6b/18, 8b/19, 11b/24, 

14b/10, 14b/14, 17b/16, 23b/4, 23b/5, 
28a/10, 38a/25, 43a/18, 44a/20, 44a/21, 
48a/4, 50a/16, 52a/6, 54a/17, 57b/4, 
60b/19, 60b/20, 63a/6, 66b/21, 66b/24, 
68b/2, 68b/4, 77b/17, 79b/15, 80b/5, 
80b/14, 83a/17, 83a/24, 91a/21, 93a/3, 
93a/11, 96a/9, 98a/9, 101b/23, 102b/20, 
103a/1, 103a/2, 103a/4, 103a/5, 103a/7, 
106a/16, 108b/15, 113a/13, 117b/25, 
118a/4, 118b/5, 120b/17, 121b/11, 121b/15, 
122a/8, 124b/3, 126b/20, 127b/15, 
132a/12, 132b/10, 134a/1, 136b/6, 138b/24, 
140b/25, 141b/13, 142a/12, 145b/24, 
149a/14, 150a/3, 151b/16, 153b/16, 
162a/2, 169a/7, 170a/13, 174b/7, 178b/13, 

184a/4, 184a/12, 185b/1, 187b/11, 189a/9, 
189a/16, 191a/4, 191b/17, 191b/21, 198a/3, 
203b/1, 206b/19, 211b/11, 212b/21, 213a/8, 
214b/23, 223a/8, 223b/25, 224a/1, 224a/2, 
224a/5, 224a/7, 235a/23, 237a/2, 237a/10, 
237b/11, 240a/13, 241a/14, 241b/4, 242b/6, 
244a/14, 244b/11, 245b/3, 247a/8, 247b/7, 
250a/24, 251a/10, 252b/4, 252b/12, 
253a/2, 260a/24, 260b/7, 261b/16, 
262b/11, 262b/21, 264b/12, 264b/13, 
266a/1, 272b/3, 274b/3, 274b/12, 279a/13, 
283a/13, 292a/13, 292b/21, 293b/20, 
307b/15, 307b/25, 308b/17, 312b/21, 
313a/7, 319a/13, 319b/16, 319b/17, 
326a/24, 329b/13, 335a/11, 335a/14, 
338b/11, 338b/21, 340b/1, 358a/13, 
359b/2, 359b/15, 370a/18, 374b/9, 381b/1, 
384a/21, 384b/16, 394b/8, 407b/8, 
407b/10, 408b/10, 412a/23, 422b/25, 
426a/20, 428b/16, 428b/21, 429a/15, 
434b/12, 440b/4, 443a/20, 449a/15, 
453a/12, 457b/8, 458b/14, 458b/25, 
459b/18, 462a/18, 463a/7, 464a/18, 
474a/11, 474a/14, 476b/10, 478a/3, 
487a/7, 487a/25, 488a/1, 488b/9, 501b/18, 
508a/21, 508b/25, 510a/22, 511a/7

nibr, 478b/24
nîcû, 279a/4
nîde, 493a/22
niʿâcî, 90a/11
nifâs, 132b/10, 141a/23, 172a/19, 206a/20, 

374b/5, 421a/3, 427b/3
nifâsî, 176b/15
nifâslik, 297a/24
nîferdî, 184b/4
nîfhemâyûn, 363a/7
nifir, 6a/16, 487b/20
nifîsâ, 6b/10
nifred, 486b/16
nîgalyâ, 242b/24
nigella, 242b/22
nihâb, 201a/19
Nihâvend, 354a/3, 442b/13
nîhyâ, 276a/22
nîkî denûn, 120a/5
nikra, 388a/24
nîkû, 127a/13
nîl, 102a/9, 103b/3, 192b/22, 196a/13, 

201b/17, 209b/3, 209b/10, 209b/11, 
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209b/19, 214b/8, 289b/17, 319b/12, 
319b/23, 362b/5, 425a/24, 431b/1, 493b/4, 
493b/6, 493b/7, 493b/11, 493b/14, 
494a/13, 494a/18, 505b/2

nîl-dâne, 98a/2
nîl-i Mısr, 87a/25
nîlâ, 98a/3, 493b/7
nîlec, 201b/17, 425a/24, 493b/7, 493b/12, 

493b/13, 494a/18, 505b/2
nîlî, 425a/24
nîliyye, 493b/7
nîlûfer, 24a/23, 58a/8, 65a/6, 83b/7, 141a/4, 

145a/1, 167b/7, 184a/15, 196b/17, 225b/6, 
260b/11, 310a/4, 311b/14, 336a/15, 
340a/17, 385a/17, 423b/19, 423b/20, 
425a/22, 425a/23, 468a/17, 482a/25, 
494a/19, 494a/25, 494b/13, 494b/19, 
494b/21, 494b/25, 495a/4, 495a/10, 
495a/11, 495a/18, 495a/19, 495a/20, 
500a/1

nîlûfer-i hindî, 24a/21, 37b/1, 313a/25, 
325b/24, 326a/1, 495a/17

nîlûsûn, 81b/5
nîm-birişt, 70b/12, 70b/14, 71a/6, 181a/21, 

203a/19, 269a/6
nîm-kefte, 147b/3
nîm-kıvâm, 74a/20
nîmek, 483a/12
nîmfâ, 494a/21
nîmfâe, 494a/22
nîmkâ, 495a/20
nimr, 490b/3
nimrây, 490b/4
nimş, 158b/14
nîr, 231b/22
nîrbâh, 493b/3
nîsânârî, 474b/22
nîset, 474a/25
nîsgûb, 79b/11
nisk, 279a/3
nisperâs, 191a/17
nisr, 483b/21
nîsûk, 495a/21
nisyâ, 333b/22, 376b/2
nisyân, 20b/5, 27a/11, 63a/25, 74b/21, 82a/4, 

88b/7, 92b/19, 95a/5, 97a/5, 105b/23, 

144b/19, 152a/22, 204b/24, 241b/3, 
247a/6, 266b/6, 268a/16, 312a/17, 327a/15, 
369a/2, 373b/17, 388a/11, 391b/21, 
402a/17, 408b/13, 424b/21, 433b/8, 
435a/13, 442a/12, 459a/10, 487b/24, 
487b/25, 496a/4, 507a/13

nişâ, 484a/21
Nişâbûr, 188b/16, 229b/24
Nişâbûr balçıgı, 274b/21
Nişâbûrî, 60b/25, 61a/1, 332b/7, 337b/17
nişâdır, 13a/21, 273a/11, 294a/5, 300a/9, 

465a/11, 470a/11, 485a/22, 485a/22, 
492a/1, 492a/3, 492a/5, 492a/8, 492a/12

nişâdiriye, 492a/2
nişâsta, 3b/20, 36a/25, 78a/22, 115b/12, 

117a/24, 162b/1, 209a/6, 277a/6, 310b/7, 
310b/10, 318b/25, 338b/24, 361a/24, 
378b/15, 409b/20, 409b/21, 421b/2, 
429a/18, 429a/25, 440b/4, 466a/18, 
481b/1, 484a/21, 484a/25, 484b/7, 484b/9, 
484b/10, 484b/20, 484b/23, 484b/23, 
484b/24, 502a/16, 503b/14, 514b/3

nişâsta-ı bâdâm, 484b/21
nişâtir, 492a/2
nişâʾü’l-levz, 484b/20
nişâvun, 379b/2
nişâyâ, 484a/22
nişeste, 484b/22
nîşû, 279a/4
nîtâf lî, 493a/24
nîtrândis, 259b/10
nîtrâs, 152a/5
nîtrûlî, 372a/7
nîtrûs, 67a/4
nîtûmlû, 230b/9
nîtûr, 230b/7
nîve, 80b/17
nîvend, 113b/9
nîvend-i meryem, 101b/18, 442b/2
niyâgûş, 479a/17
niyârîn, 59b/18
nîynâ, 473b/13
nîyûzufâre, 494a/23
Nizâmü’l-Edviye, 460a/1
nohûd, 26a/1, 26a/12, 37b/8, 38a/17, 38a/23, 

38a/25, 47a/15, 47a/24, 59b/25, 60a/11, 
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88b/20, 96b/9, 97b/18, 100a/10, 103a/8, 
117a/25, 122b/18, 122b/18, 122b/20, 
123a/2, 123a/4, 123a/5, 123a/6, 123a/9, 
123a/10, 123a/11, 123a/12, 123a/13, 
123a/15, 123a/17, 123a/18, 123a/19, 
137b/16, 151b/23, 169b/9, 171b/7, 182b/10, 
183a/9, 219b/24, 220b/9, 262b/11, 
267a/11, 269a/14, 283b/11, 313b/4, 
316b/18, 324a/5, 362a/24, 421a/12, 
430a/7, 438b/11, 438b/12, 440a/25, 
441a/7, 441a/8, 453a/17, 459b/6, 460a/10, 
460a/14, 460a/16, 467a/25, 471a/11, 
476b/9, 476b/10

nohûd-âb, 123a/21, 438b/11
nohûd-ı hulvanî, 123a/17
nokta, 115a/11, 278a/1
noktalı lâle, 336b/7
Nûbe, 236a/13, 319b/12, 328a/5
nûeş de indiyâ, 472a/17
nûeş indîkâ, 472a/15
nûez de lâs îndiyâs, 472a/16
nûfînes, 486b/19
nûh, 89a/1, 493a/6
nuhastân, 479b/2
nuhâʿ, 480a/19
nuhâle, 481a/2
nuhâm, 479a/16
nuhâmî, 479a/17
nuhâs, 111b/23, 254b/8, 358b/12, 455a/18, 

479a/24
nuhâs-ı muharraka, 479b/10
nuhâs-ı muharrrak, 480a/5
nuhâsâ, 479a/25
nuhâsâ kalyâ, 480a/6
nuhâsî, 30b/16, 361b/12, 447b/15
nûk, 409a/12
nûkis, 481b/10
nûkîtis, 23a/25
nukl-ı hâce, 100a/9
nukre, 322a/11
nuʿmân, 239a/7
Nuʿmân bin Münzir, 239a/2
nûmâne, 378b/25
nûn, 437b/10, 493a/7
nûnâ, 218a/14

nûre, 76b/9, 82a/15, 107b/7, 109a/1, 109a/2, 
109b/25, 167b/3, 260a/23, 396a/21, 
448b/1, 475b/6, 491b/6, 491b/8, 491a/16, 
501b/8

nûre taşı, 110a/1
nûrek, 61a/10
nûrsî, 426b/9
nûrûn de yâlôn, 175a/17
nûsa, 335a/23
nûses indiyâ, 66a/2
nûses pôntıkâ, 65b/12
nûsîmâ, 259a/1
nûsnesen hiyûglândis, 93b/16
nuspûrâ, 191a/16
nûssen, 93b/17
nûstûrtiyûm, 102a/16, 114b/11
nûş mentelâ, 94b/7
nûş miristîkâ, 94a/15
nûş vômîkâ, 94a/24
nûşâdır, 13a/22, 104a/2, 194b/1, 200b/3, 

265b/12, 273a/12, 336a/20, 336a/21, 
423b/14, 430a/15, 440a/19, 465a/9, 
465a/12, 492a/1

nût, 183b/15
nûtânû eşkenyûn, 480a/22
nûteş, 93b/17
nuʿût, 20b/9, 55a/14, 74a/18, 79a/12, 148a/3, 

152a/14, 181b/13, 345b/19
nuʿût-ı tâmm, 4b/17, 18b/9, 35b/24, 67a/16, 

71a/9, 81b/20, 86a/20, 86b/14, 175a/15, 
219b/5, 239b/14, 239b/17, 345a/21, 
459b/10, 459b/13, 460b/11, 460b/19

nûvâre eldûk, 345b/10
nûvâz, 93b/17
nûvâz de espisya, 94a/15
nûyes mûskâzes, 94a/16
nûysete, 65b/13
nûysete indiyâ, 66a/1
nuzâr, 485a/23, 485a/24
nüffâhât, 462a/13, 462a/16
nüfus, 487b/21
nüfûs-ı nâtıka, 58a/8
nühûşe, 27a/14
nükhet, 304a/5
nülk, 191a/21

1270 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



nümüs, 6b/11
nünük, 252a/5
nüşâre, 5b/19, 61a/3, 201b/22, 201b/24, 

202a/13, 278a/1, 333a/4, 333a/9, 333a/19, 
333a/22, 470a/18, 477a/11, 485a/4, 
485a/15, 485a/18, 485a/21, 485a/22

nüşârî, 485a/5
nüve, 462a/9
nüzf, 457b/10
nüzûcet, 243a/1
nüzûl-ı mâʾ, 450a/4

O

ocak çekirgesi, 198b/7
ocak tut, 488b/5
od, 476a/1
od otı, 276b/14
od yanugı, 68b/22, 166a/4, 214b/18, 262b/1, 

296b/2, 306b/4, 357b/17, 413b/13, 414a/10
ôdnîfes, 362a/4
ôfârtûs, 27b/25
ʿôferet râhvaş, 3a/24
ôftô, 378a/9
ôfûrûn, 362a/18
oglak, 37a/25, 78b/25, 128b/6, 159a/17, 

159a/19, 272a/15, 308a/10, 308a/12, 
317a/5, 377b/11, 377b/15, 378a/6, 391a/1, 
395b/23, 411b/11, 411b/13

oglak otı, 440b/2
oglan aşı, 83a/5
oglan düşürden ot, 40a/8
oglan düşürdici, 40a/9
oglan düşüren, 360a/3
ogul otı, 44b/12, 61b/12, 61b/8, 73b/17, 

153a/8, 261a/4, 317a/11, 392a/22, 445b/3, 
445b/4, 445b/6, 446a/18, 462b/10, 
489b/22

okîlmiyûn, 361b/7
okîmatâvun, 61b/20
okîsûles, 34b/18
oklı kirpi, 264b/5
ôksâlîzâ, 122a/1
oksîmâ, 34b/18
oksiyakântû, 34b/19
ôkûles bôves, 70a/3

olâe sâtîvâ, 196b/19
oleyânder, 157a/19
ôleyû, 165a/9
ôleyû de sûrhû, 246a/14, 165a/13
ôleyûm, 165a/9
olge, 213a/20
ôlîv, 196b/19, 197b/8
ôlîv bâlsemû, 64a/10
ôlîvô, 196b/19
olîvum tûlcû, 36a/7
olîvyir, 196b/19
Ôlône, 356a/8
Ôlônye, 275b/13
Ôlône zifti, 111a/20, 275b/6
ôngle, 276a/23
onıl-, 12b/2, 16a/20, 17b/14, 22a/25, 

43b/22, 60b/14, 66b/11, 69a/18, 74b/5, 
78b/3, 80b/14, 82a/8, 82a/9, 114a/23, 
115b/19, 115b/22, 132b/19, 132b/20, 
136b/4, 136b/5, 142a/23, 142b/2, 143a/11, 
151a/20, 160b/6, 173a/20, 179a/20, 
207a/19, 215b/9, 217b/24, 241a/1, 248a/11, 
250b/20, 252b/23, 257b/25, 258a/10, 
259a/10, 267a/9, 274a/4, 282b/19, 
283a/11, 289a/18, 294a/23, 294a/24, 
297b/2, 300a/7, 306b/8, 309b/19, 
309b/20, 318b/25, 319b/7, 338b/10, 
340b/8, 341a/14, 347a/9, 350a/14, 352a/1, 
352b/1, 353b/22, 356a/14, 357b/17, 
359b/23, 359b/24, 362b/15, 364b/3, 
365b/10, 371b/24, 373b/25, 377a/10, 
383a/20, 384a/19, 392a/11, 392b/7, 
397a/10, 402a/15, 402a/19, 402a/25, 
402b/1, 414a/9, 417a/3, 420a/23, 425b/20, 
442a/16, 452b/14, 461b/17, 466b/24, 
476a/9, 480a/10, 480a/15, 485a/10, 
485a/12, 492b/7, 493b/23, 494a/6, 494a/7, 
494a/13, 496b/16, 503b/25, 505a/24, 
505b/1, 512a/23

onıldıcı, 456b/21, 493b/22, 439a/5
onılmaz, 17b/14, 88a/23, 173a/20, 207a/18, 

250b/20, 250b/21, 252b/1, 256b/18, 
267a/8, 306b/7, 453b/5, 501a/8, 505a/23

onılt-, 257a/12, 257a/15, 505a/22
onurga iligi, 480a/19, 480a/23, 480b/4
ôpiyû, 27b/25
ôraʿ, 174a/19
ôrch, 236b/16
ôrcîs, 139a/12
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ôregânô, 329a/20
ôrh, 174a/19
orhînis, 139b/5
orhis, 139b/6, 139b/22
ôrîganû, 253b/3
ôrîgân, 123b/1, 329a/20
ôrîgânû, 123b/1, 329a/17, 329a/19
ôrîgânûm, 123b/1, 329a/19
ôrîgânûm laventâyne, 330a/4
ôrîgânûs, 489b/4
ôrîgânûs vûnî, 330a/3
ôrîgânûsî agriyâ, 330a/3
ôrîze, 12b/12
orkîdyâ işkilô, 139b/4
ôrmelisûn, 212a/11
ôrô, 174a/18
orsô, 153a/22
ortîk, 219b/9
ôs, 289a/11
ôsîris, 37b/1
ôsîrûs, 37b/1
ôsiyûm, 46a/14
oskûrîsî, 70a/12
ôskûrûs, 70a/12
ʿOsmânî, 46b/15, 506b/3
osurgan böcegi, 147a/19
osyâkântû, 34b/19
otun, 378a/12, 378a/13
ôvcûkûtû, 393a/25
ovâpfel, 74b/8
ovg, 215b/23
ovîgâs, 253b/3
ovmac çorbası, 393a/15
ʿovr nâhars, 214a/10
ôvum, 70b/10

Ö

öd, 27b/5, 43b/24, 47b/5, 69b/5, 69b/6, 
72a/21, 76a/7, 80b/3, 105a/10, 105a/15, 
105b/6, 105b/7, 106b/10, 111b/21, 
113a/13, 113b/14, 124a/11, 127b/16, 
141b/1, 141b/15, 147b/15, 147b/16, 153b/1, 
153b/2, 153b/11, 153b/12, 175a/2, 175a/4, 
175a/11, 175a/14, 179a/3, 179a/5, 179a/7, 

188a/4, 188a/5, 191b/10, 193a/15, 201b/2, 
201b/6, 212b/16, 214b/12, 215a/6, 219b/12, 
219b/24, 223a/21, 232b/14, 232b/15, 
232b/16, 238a/18, 255a/15, 262a/22, 
262b/16, 262b/19, 262b/20, 263a/9, 
267a/13, 291b/2, 292a/1, 308a/6, 308b/7, 
309b/8, 309b/9, 309a/22, 309a/25, 
320a/5, 332a/10, 332a/12, 333a/24, 
335a/21, 337a/18, 337a/20, 338b/14, 
366b/18, 388a/10, 388a/12, 388a/16, 
390b/13, 440b/14, 444a/21, 449a/22, 
449a/24, 449b/1, 449b/2, 449b/5, 449b/9, 
449b/11, 449b/12, 449b/15, 449b/24, 
450a/7, 450a/8, 450a/14, 450a/22, 450b/2, 
450b/5, 450b/12, 450b/15, 450b/20, 
451a/2, 451a/8, 451a/10, 451a/16, 451a/18, 
451a/21, 451a/25, 451b/2, 451b/5, 451b/10, 
453a/23, 465b/20, 484a/7, 484a/9, 
484a/15, 486b/7, 489b/14, 490b/15, 
490b/21, 490b/23, 492a/22

ökçe, 18b/2, 45b/14, 77b/7, 150a/6, 186b/22, 
207a/5, 452b/5

ökse, 26a/8, 30b/11, 66b/9, 152b/12
ökse agacı, 443a/25
ökse yemişi, 200b/13
öksô, 200b/16
öksôs, 152b/14
öksüd, 233b/17
öksürük, 8a/25, 11b/7, 15a/5, 15b/14, 18b/11, 

18b/4, 19b/17, 20b/25, 23b/25, 25b/19, 
29a/5, 31b/7, 33b/25, 42b/5, 43a/4, 44a/8, 
44a/16, 49b/2, 53b/9, 54b/12, 55b/12, 
56b/18, 61b/24, 64b/13, 65a/1, 65a/3, 
65a/7, 65b/17, 65b/23, 66a/7, 66a/12, 
66b/10, 68b/18, 70b/15, 73a/22, 73b/11, 
75b/22, 79a/8, 80b/1, 81b/14, 83a/18, 
89b/10, 91b/11, 95a/5, 96a/9, 96a/19, 
98a/25, 98b/14, 99a/2, 99a/7, 101a/10, 
101a/4, 102a/22, 103a/14, 113a/11, 
114b/25, 115a/10, 117b/4, 117b/23, 
119a/14, 119b/6, 120b/8, 124b/25, 
125b/16, 130a/25, 134b/5, 137a/18, 
137b/6, 137b/13, 137b/14, 140b/20, 
141a/1, 143a/22, 146b/22, 152a/19, 
154a/2, 154a/25, 162a/1, 163a/5, 163a/24, 
169b/3, 174a/1, 175b/10, 177a/2, 177b/18, 
184a/1, 185a/13, 185a/23, 186a/15, 
192a/3, 192b/1, 195a/15, 200b/19, 202b/2, 
205b/15, 206a/18, 206b/9, 207b/5, 
210b/11, 210b/16, 210b/18, 211a/22, 
212a/18, 213a/8, 214b/14, 217a/16, 218a/6, 
226a/25, 227b/12, 232a/25, 232b/2, 
232b/24, 235b/17, 236b/24, 240b/9, 
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242a/4, 247a/22, 252a/24, 253b/22, 
254a/18, 255a/14, 256a/11, 257b/10, 
257b/14, 259b/1, 273b/19, 276a/16, 
277a/1, 280a/14, 283a/5, 283a/8, 287b/2, 
292b/17, 292b/21, 293a/2, 293a/14, 
293a/17, 293a/21, 297a/16, 297a/19, 
305a/16, 309a/24, 309b/1, 310b/1, 311a/11, 
311a/19, 315a/6, 315b/16, 315b/23, 
317a/25, 317b/10, 317b/16, 321a/2, 322a/4, 
325a/23, 328a/12, 329a/13, 332b/22, 
336b/3, 337b/9, 340a/11, 340a/16, 
340b/11, 342a/1, 344a/8, 345a/25, 
348b/11, 353b/16, 354a/19, 355a/8, 
356b/8, 358a/18, 359b/9, 364a/25, 
367a/16, 371b/1, 375a/5, 382b/6, 382b/16, 
384a/21, 386b/2, 389b/20, 391a/5, 
391a/9, 392b/2, 396b/9, 398b/16, 400b/6, 
402a/22, 402b/24, 405b/19, 405b/25, 
407a/5, 407b/15, 408b/10, 409a/8, 
410a/13, 410a/14, 418a/15, 418a/16, 
418a/18, 418a/20, 418a/22, 418a/23, 
418b/8, 418b/14, 418b/16, 418b/19, 
418b/21, 421a/20, 421b/5, 422a/14, 424b/9, 
429b/15, 430a/1, 430a/4, 430a/10, 434a/6, 
434a/8, 437a/5, 438b/1, 447a/9, 458b/17, 
459a/5, 460b/13, 462b/25, 465b/23, 
466b/12, 467b/13, 469b/8, 470a/20, 
470b/10, 472b/20, 472b/23, 478b/18, 
481a/18, 484b/4, 487a/2, 494a/1, 494a/9, 
494b/25, 505b/23, 506b/22, 515a/13

öksürük otı, 118a/24, 207a/8, 329a/9
öksüz oglan çigdemi, 223b/18
öküz, 68a/12, 83b/23, 106b/10, 123a/4, 

140a/11, 143b/22, 160b/20, 164b/2, 
195b/23, 333a/18, 389a/24, 390b/16, 
430a/11, 443b/9, 443b/10, 443b/12, 
450a/8

ölbâm, 196b/19
ördek, 39a/14, 39a/15, 39a/19, 59b/20, 

71a/6, 96a/19, 132b/20, 138b/18, 140b/7, 
140b/10, 195b/18, 234a/22, 335a/24, 
335b/3, 335b/11

örümcek, 5b/24, 6a/6, 6a/11, 6a/15, 132a/18, 
178a/19, 232b/10, 300a/2, 300a/3, 300a/4, 
300a/5, 314b/2, 354a/13, 372a/2

örümcek evi, 5b/24, 6a/5, 6a/7, 6a/12, 6a/14, 
138b/3, 300a/3

ʿöşr, 99a/10, 101b/13
öyke, 109a/5
öyken, 8a/6, 11a/11, 15a/6, 17b/6, 17b/17, 

21a/1, 21a/7, 23b/21, 25a/14, 25b/19, 
28b/25, 31b/7, 33b/22, 34a/20, 34a/22, 

34a/24, 35b/9, 42b/4, 42b/15, 45b/3, 
49a/24, 50b/11, 52b/10, 53a/5, 53b/4, 
53b/21, 54a/18, 55a/6, 55b/3, 55b/23, 
56a/19, 56b/11, 56b/9, 63a/4, 63b/25, 
65a/1, 65b/4, 68b/9, 75a/3, 75b/3, 77b/3, 
77b/19, 79a/8, 79a/13, 82a/4, 87b/6, 
87b/24, 91b/12, 94a/21, 96a/20, 96b/25, 
97a/6, 99a/2, 99a/25, 99b/7, 100a/14, 
101a/3, 101b/24, 102b/1, 108a/6, 113b/18, 
114a/5, 117b/4, 119b/10, 128a/25, 130a/23, 
137b/21, 138a/13, 141a/2, 152b/4, 154b/10, 
158a/8, 159a/21, 177a/2, 183b/14, 183b/16, 
185a/22, 185b/2, 186a/8, 192b/1, 192b/2, 
193b/15, 195a/8, 195a/16, 197b/4, 202b/3, 
203b/25, 204a/1, 205a/25, 206b/2, 
210b/19, 211a/23, 211b/23, 215b/12, 
217a/16, 225b/8, 241b/10, 247a/7, 253b/15, 
254a/18, 256a/12, 257a/2, 257a/5, 
257a/12, 258a/19, 258a/22, 263b/12, 
266b/13, 267b/17, 274a/12, 274a/17, 
274b/17, 277a/24, 279b/1, 285b/21, 287b/1, 
288a/12, 288a/13, 291a/7, 292b/10, 
293a/14, 293a/17, 293a/21, 294b/19, 
295b/8, 297a/16, 301a/17, 303a/10, 
304a/22, 304b/22, 304b/23, 310b/10, 
317b/1, 317b/15, 317b/9, 320b/23, 324b/6, 
325a/22, 330b/16, 334a/22, 337b/9, 
338b/23, 339a/20, 342a/8, 342b/16, 
342b/19, 343b/12, 343b/21, 345a/11, 
347a/20, 347a/22, 349b/9, 349b/21, 
352a/1, 352a/11, 353b/14, 355b/24, 356b/9, 
358a/20, 358a/22, 360a/18, 363a/12, 
372a/24, 378a/5, 382b/6, 382b/16, 388b/9, 
388b/11, 389b/20, 394b/2, 396b/9, 
399a/25, 401b/16, 402b/10, 404a/25, 
406b/15, 408b/25, 410a/7, 413b/7, 416a/7, 
418a/14, 418a/18, 418a/21, 418b/10, 
418b/21, 421a/4, 421a/5, 421b/3, 422a/6, 
428a/13, 430a/4, 430a/9, 436a/16, 438b/1, 
442a/23, 450a/21, 452a/23, 456a/8, 
457a/21, 459a/8, 462a/19, 463a/16, 
465a/2, 466a/16, 466b/12, 467b/13, 
468a/16, 469a/19, 470a/13, 470b/16, 
471a/3, 472b/19, 474a/21, 475a/25, 
478a/6, 478b/19, 484b/5, 487a/16, 493b/2, 
494b/23, 498b/6, 502a/16

öyken düdügi, 152b/3, 210b/16, 407b/3
öyken düdükleri, 134a/23, 137b/14
öyken kamışı, 79a/8, 447a/10
öyken kasabı, 87b/4
özdek, 515a/6, 515b/20
Özi, 433a/2
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P

paça, 82a/10, 390b/24, 390b/25, 391a/1, 
391a/2, 391a/3, 395b/21, 403b/15

palâmûd, 218b/5
palâmût yosunı, 247b/2
pamuk, 48b/8, 289a/1, 355b/3, 357b/19, 

369b/25
pamuklık, 413a/22, 413a/23, 413a/25
pamuklık çalısı, 371b/9, 405a/19, 405a/21
pamuklık otı, 20a/20, 32b/16, 371b/14, 

405a/24, 413a/17
panbuk, 428b/24
panbuklık otı, 213a/14, 371b/9
pancar, 88b/12, 212a/23, 213a/5, 213a/11, 

244a/20, 261b/4, 261b/6, 261b/7, 261b/24
panh, 184b/4
panîkûm, 154b/3
panikûm de kâyirô, 154b/18
papara, 315a/10
parmak, 19b/12, 83b/12, 174b/11, 192b/5, 

289b/1,
pars, 75a/5, 128b/11, 299b/17, 332a/1, 

332a/5, 332a/8, 332a/10, 332a/12, 407a/20
pastel de lingô âzûk, 505a/17
pastırma, 141a/20, 489b/25, 490a/2, 490a/4
pat üzderün, 315a/17
paylak otı, 128a/14
pazı, 55a/17, 106b/13, 212a/21, 212b/1, 

212b/2, 212b/11, 225b/16, 261b/4, 261b/5, 
279b/2, 356b/20, 356b/25, 357a/1, 357a/3, 
357a/10, 363b/5

pazu, 51a/13, 61b/17, 134b/20, 193a/3
pâd-zehr, 45a/8, 74a/6, 105a/4, 311b/14
pâdesen âznô, 332b/19
pâ-yı kelâg, 1b/2, 178b/7
pâ-yı melah, 178b/2, 190a/10
pâ-yı peleng, 302b/12, 378a/14, 378a/16, 

378a/25, 504a/20
pâgûryâ, 203b/10
pâjrûmka, 10b/19
pâjû, 277a/16
pâk-zehr, 45a/9
pâlbûfâne, 304a/8
pâleb, 147b/9
pâlengû, 44b/14

pâlmâ, 75a/23, 480b/10
pâlmerâ, 75a/23, 480b/10
pâlôma, 121a/12
pâlûde, 219b/8, 484b/24
pâlûha diyâh, 132b/1
pâlûnûs fîlîkûn, 143a/19
pâlûte, 45a/7
pâlûze, 310b/7
pâlvâye, 4b/10
pâmûlâ, 63b/22, 75a/21
pân, 130b/13
pân de povârkû, 47b/15
pân pûrsenû, 47b/14
pân repevârkû, 281b/17
pân-zehr, 14b/4, 35b/22, 37a/11, 41b/6, 

45a/8, 74a/4, 74a/5, 74a/6, 85b/6, 93a/9, 
93b/24, 105a/4, 105a/5, 105a/11, 105a/13, 
105a/19, 105a/21, 105a/23, 105b/17, 
105b/21, 106b/10, 110b/21, 147a/16, 
147a/17, 233a/9, 233a/12, 265b/14, 
268b/13, 311b/14, 311b/15, 336a/13, 
347a/2, 397a/7, 419a/25, 444a/4, 444a/25, 
444b/2, 444b/3, 444b/4, 444b/6, 444b/7, 
472a/4, 510a/11, 513b/12

pânâse hevâf liyûn, 328b/18
pânâsûm, 328b/18
pânî, 130b/12
pânîd, 310a/23
pânîkâvlet, 344b/19
pânîz, 154b/4
pânkarûr felûpelânkû, 406b/24
pânzô, 154b/3
pâpâdya, 8b/10, 16b/1, 16b/5, 16b/6, 27a/19, 

29b/5, 45b/23, 53b/8, 69b/24, 75a/7, 
103a/23, 129b/17, 131a/14, 167a/11, 
245a/13, 343b/1, 444b/11

pâpâgâl, 43b/23
pâpâgâle, 43b/23, 47b/5, 188a/2
pâpâlî, 59b/18
pâpânasgîn, 329a/19
pâpâr piyânkô, 327b/10
pâpârî, 46b/23, 326b/11
pâpâs, 226a/9
pâpâs kulagı, 79b/11
pâpâvâr bilânkôz, 137b/3
pâpâver nîgrôz, 138a/2
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pâpâverî biyânkô, 137b/1
pâpâverum, 137b/1
pâpâverum nigrô, 138a/2
pâpâz fetîli, 314b/25
pâpel, 465b/11
pâpelûs bûrûtâtôz, 343b/5
pâpîl, 49a/7
pâpirûs, 49a/7
pâpûle, 368b/15
pâpya, 39a/15
pârdû, 490b/5
pâr-seg, 415b/8
pârgîn, 137b/3
pârîtûyre, 117b/17
pârsama, 226b/4
pârsînûn, 29b/9
pâs, 112b/10, 112b/11, 164b/6, 164b/7, 

180a/10, 353b/23
pâs de âzne, 313a/18
pâsa peçûle, 353b/12
pâsalû, 185a/18
pâsînes, 378a/22
pâskâlîa, 425b/2
pâsrâce, 246b/6
pâsrû, 284b/15
pâstanâkâmârînû, 238b/10
pâstel, 98a/4, 493b/11, 505a/17
pâstel de lingô âzûk, 98a/4, 493b/11
pâstinâk, 239b/9
pâstinâkâ, 87b/10
pâstinâzis, 87b/11
pâstinî, 87b/10
pâstûrtiyûm, 114b/19
pâsûla lûntâniye, 471a/9
pâşengân, 45b/5
pâvânî, 266b/21
pâvonî, 266b/21
pâvonîn, 312b/11
pâvoniyâ, 312b/11
pâvugîn, 27b/25
pâyçe, 390b/24
pâyin de fôrse, 47b/15
pâyin de fûsa, 281b/18

pebôn, 59a/14
peçe-zer, 282a/19
peçsin, 363a/5
peçû kôllâ, 308a/9
pefkinû, 258b/24
pefkunûr mikro, 259b/10
pehlevân, 85b/7
pekî kijâ, 285a/25
pekmez, 133b/10, 133b/12
pelbem, 326b/11
pelânâ mâtâ, 485b/9
pelântâgû, 415b/3
pele ûpîr, 126b/8
pelenc-müşk, 328a/16, 328a/22
peleng, 482b/17, 483a/4, 490b/4
peleng-müşk, 26b/20
pelenge, 327b/24, 490b/5
pelenge, 399a/3
pelîd, 43b/6, 62a/14, 71b/18, 96b/11, 96b/12, 

216a/10
pelîd yosunı, 247b/14, 247b/16, 333b/16, 

455b/4
pelîd-i nâbıta, 95a/12
pelîn, 27a/14, 76b/16, 169b/12, 245a/8, 

243a/22, 245a/12, 283a/15, 286b/2, 
495a/25

pelîn sıkındusı, 286a/25
pellâk, 112b/4
pelnûşe, 62b/12, 406a/10
pelte, 310b/9
pelyeʿaver, 127a/22
penbâkî, 357b/23
penbe, 4b/21, 48b/7, 68a/9, 90a/25, 101a/12, 

101a/7, 107b/8, 148b/12, 156a/6, 165a/24, 
177b/19, 217b/23, 224a/4, 225b/24, 
234a/24, 235a/18, 272b/12, 291b/16, 
328a/1, 334a/3, 341a/11, 355b/4, 356b/4, 
357b/19, 357b/22, 358a/1, 358a/6, 358a/7, 
358a/10, 358a/14, 358a/15, 358a/16, 
358a/19, 369a/2, 388a/17, 410a/6, 413a/6, 
419a/1, 464b/13, 468a/11, 504a/18, 
511b/5, 514a/23

penbe agacı, 288b/17
penbe-dâne, 101a/8
penbekâ sıpôrô, 101a/8
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penc-engüşt, 23a/16, 23a/17, 26b/3, 65a/13, 
65a/16, 146a/2, 174a/8, 203b/5, 233b/6, 
323b/20

penc-i mercân, 57a/16
penc-i nîlûfer-i hindî, 325b/25
penc-i tarhûn-ı kûhî, 277a/13
penc-i vec, 495b/10
pençe, 207a/13
pendefiliyâ, 65a/22
penç-i nâfûh, 158a/16
penççe, 131a/24
pençe, 267a/16, 332a/11, 498a/4
pençsîn, 363a/6
pençûrâ, 7a/4
penîr, 14b/2, 36b/22, 37a/4, 37b/6, 37b/11, 

37b/12, 37b/13, 37b/14, 42a/8, 75a/1, 
78b/25, 79a/3, 84a/8, 84b/4, 97b/12, 
134b/5, 283a/20, 315a/10, 357b/18, 
387a/20, 408a/2, 420b/3, 420b/5, 420b/6, 
420b/7, 420b/8, 420b/9, 420b/11, 420b/13, 
424b/18, 437a/8, 437a/16, 437a/18, 
437a/24, 451a/23, 464b/6

penîr mâye, 515b/16
penîr-i huşk, 84a/21
penîr-i mâye-i hırs, 37b/14
penîr-i mâye-i şütür, 37b/8
penîr-i mâye-i şütür-i aksavî-yi ibil, 37b/2
penîr-i şûnîz, 420b/3
penîr-i ter, 84a/11
penîr-mâye-i hargûş, 37a/10
penîr-mâyesi, 14b/1, 37a/1, 37a/2, 37b/2
penîrek-i hatmî, 50b/16
penna, 184b/4
pentâfîlûm, 65a/21
pentâfilyûn, 514a/4, 514a/20
pentûme, 173b/1, 173b/2, 181a/19
penûhled, 279b/4
penûs, 315a/21
pepônî, 59a/14
per, 184b/3
perbehen-i yemeni, 61b/19
perde, 47a/3, 82a/22, 121a/20, 121a/22, 

183a/11, 196a/16, 196a/22, 211b/1, 243b/5, 
370a/6, 388a/12, 448a/11, 454b/11

perdelen, 370a/5

perdikas, 337a/8
perâ, 102a/25, 397b/20
perçemi, 493b/17
peren agacı, 142a/6
peren çalısı, 142a/6, 142a/7
perenc-müşk, 328a/17
perencübîn diyârâ, 319a/21
peretrâm, 277a/17
perhiz, 55b/10, 93b/3, 236b/2, 237a/16, 

262a/18, 292b/13, 353a/3, 383b/10, 
387b/16, 387b/24, 396a/21, 416a/24, 
457b/21

periskû, 378b/24
peristâr, 180b/13
peristârîyûn, 180b/12
peristeriye, 160b/13
peristeryâ, 121a/12
perîtîs, 447b/11
perlâs, 251b/21, 423a/20
perlîn, 251b/21
permâçû, 328a/19
pernâkûf, 233a/21
pernâkûk, 341b/14, 341b/16, 341b/18
pernâkûk-ı kırmızı, 341b/7
pernîc, 337a/9
perniyûndiyâ, 485a/6
perôskî, 378b/24
perpehen, 61a/10
perpehen-i deştî, 319a/21
perper, 51a/23
perperîn, 51a/23
perrô, 396b/15
perrôz, 396b/15
persîl, 385a/19
persîl de hordîn, 385a/19
persîl vulâga, 323a/23
persiyâvşân, 67b/8, 88b/11, 121b/5, 195b/4, 

200a/9, 201b/12, 236b/8, 238a/11, 265a/7, 
268b/14, 271a/11, 279b/9, 414a/12, 
414a/20

perşîl de agvâ, 386a/24
perşîl ragô, 323a/22
pertes, 447b/11
perû sîmî, 131b/21
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perverde, 133b/1, 182a/1, 254a/4, 386a/18, 
396a/18

peshû, 9b/25
pesîn, 55b/9
pesliyûm, 495a/25
pestenec, 409b/21
pestil, 320a/18
pesudas, 50a/9
peşm, 261a/5
peşm-i hargûş, 495b/6
peşm-i şütür sûhte, 495b/8
peşşe, 60b/6
peşûn, 480b/7
petmez, 295b/7, 295b/9, 477a/24
petnûs mâtiye, 302b/15
petra de peristeryâ, 106b/5
petra fîlye, 108a/11
petra kûlâde sîdûrû, 104a/23
petra yimya, 108a/8
petrâ ânâyenî, 31b/20
petrâme gâlâ, 104a/15
petrâsâliyûn, 323a/17
petriyû vôdlô, 106a/25
petrô bâkâbsî, 110a/20
petrô bûka de kânî, 109a/4
petrô de becû, 104a/16
petrô de fûvegô, 106a/24
petrô de fûvegôz, 106a/24
petrô de hâlômâ, 106b/5
petrô de miden, 110b/13
petrô de mîlônî, 106a/14
petrô de sângû, 108a/8
petrô evrîyûs, 104b/13
petrô fîlyû, 108a/11
petrô fûgû, 110a/20
petrô irakiye, 110a/15
petrô irâkiye, 110a/15
petrô kalâmîdes, 104a/25
petrô mîlô, 106a/15
petrô pisârî, 108b/2
petrô teste de lû bîşî, 108b/2
petrô ûsfûnkârî, 108a/4
petrô ûspûncû, 108a/4

petrôselînûm, 323a/16
petrôyâ fôtyâ, 106a/25
petrûte, 196a/2
petûm de kûlminâ, 505b/20
pevâh, 331a/9
pevned koygana, 6b/10
pey, 352a/16
pey de âpyûm, 352b/17
pey de harizzô, 353b/7
pey de kapâres, 352b/21
pey de nerenc, 352b/3
pey de rîzî, 353a/25
pey de tûz, 352b/10
pey de ûâvô, 353a/19
pey lînû de mâlûm bûnîkum, 353a/5
pey mâlum bûnîkûm dôlçî, 353a/12
pey mânum bûnîkûm agreste, 353a/8
pey nuvâ zûbgû, 352a/25
pey nuyâ retüve, 352a/20
Peyâdûk, 404b/2, 378b/9, 423a/25
peyâm, 421a/13
peygamber arpası, 213a/18, 236b/12, 236b/17, 

436b/16
peygamber çiçegi, 218a/12
peynir, 84a/8, 84a/11, 84a/14, 84a/18, 

84a/19, 84a/19, 84a/24, 84b/3, 84b/4, 
84b/5

peynir-suyı, 437a/6
peyôz elâfî, 355b/23
pılâ de cîlcen, 225a/1
pılâtâ bizânsiyâ, 26a/15
pılâttâ, 446b/16
pırasa, 18a/16, 54b/22, 71b/19, 81b/8, 

86b/23, 113a/17, 139b/14, 139b/23, 
146b/19, 193a/5, 284b/7, 334a/21, 342a/2, 
360a/9, 386b/2, 386b/6, 386b/9, 386b/25, 
387a/1, 387a/5, 387a/8, 387a/10, 387a/12, 
387a/17, 404b/12, 413b/2, 414a/8, 
420a/18, 435b/17

pırasa sıpôrô, 54b/25
pırâseye, 386b/3
pırâssikâ, 384a/1
pıtrak kök, 277a/12
pî de pîrâ, 102a/25
pîdurôn, 481a/3
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piçâçû de yerûz, 68a/6
piçâçû femâçîkoz, 67b/18
piçâçû kamellôz, 67b/25
piçâçû ûmô, 67b/10
pîçî de fîdî, 214a/9
pîdâ, 203a/8
pîh, 234a/13
pîh-i bâleng, 6b/3
pîh-i hantal, 235b/2
pîh-i hurmâ, 91a/2
pîh-i kâvendî, 336b/1
pîh-i nerûk, 164a/11
pîh-i rübâh, 235a/17
pîh-i şîr, 234b/4
pîhî, 90a/11
pîkâbûrn, 373b/1
pikrô, 509b/17
pikrô mârûlî, 509b/11
pikrô mârûliye, 509b/17
pîl, 332b/25
pîl mâyî, 325b/7
pîl-dendân, 277b/23
pîl-gûş, 224b/20
pîl-zehre, 118b/22, 332a/19
pilâ, 273a/13
pilâ tîsûn, 273b/2
pilânk de âeh, 494a/23
pîlârgis, 39a/15
pilâtânôs, 157b/22
pilâtânûm, 157b/23
pilâv, 125b/12, 319a/16, 363b/16
piletre, 277a/17
pîletrûm, 277a/16
piliç, 154a/1, 154a/7, 304a/4, 451b/4
pilityûsâ, 230b/9
pilô, 273a/14
pilpel, 326b/13
pilpel mâyim, 325b/11
pilye de kôluver, 214a/10
pimientâ, 326b/12
pincişk-züvân, 66b/1
pine, 186b/5, 252a/8
pinelyô, 399a/4

pînes, 252a/8
pinhâne, 464a/1
pinû, 30b/19
pinuvâsne, 312b/11
piper, 326b/12
pîperâ, 326b/11
pîperî, 326b/9
piperî aspora, 327b/9
piperî bilânkûm, 327b/10
pîpî, 85b/13
pir bevli, 22b/11
pîrâ, 397b/20
pîrânî, 326b/11
pirâssikâ lâhana mâpâ, 384a/1
pirâtân, 48b/18
pire, 59a/8, 59a/10, 59a/11, 116b/2, 117a/21, 

163a/11, 268a/2, 339b/12, 363a/3, 363a/4, 
395b/11, 418a/5, 48b/7

pire bevli, 22b/10, 292a/19, 505b/19
pire otı, 73b/24, 74a/1, 162b/23, 233b/19, 

268a/1, 369a/20, 395b/10, 461b/25
pîrez, 367a/6, 367a/7
pîrî hinduvânâ, 76b/1
pîrîn, 102a/25
pirinç, 12b/10, 12b/11, 12b/16, 12b/17, 

12b/19, 12b/24, 13a/1, 13a/3, 13a/5, 13a/7, 
14a/4, 146b/9, 190a/1, 190a/7, 324a/1, 
353a/14, 353a/23, 353b/1, 363b/15, 
363b/16, 404a/17, 408a/20, 436b/8, 
436b/19, 440b/4, 451b/22, 457a/24, 
457b/1, 457b/20, 484b/10, 484b/24, 
485a/18, 491b/9, 508a/6

pirinc bakırı, 479b/7
pirinc-i fârisî, 402b/10
pirinc-i kerbâlî, 12b/18
piristâriyûn, 314a/8
piristû, 141a/8
pirnâr agacı, 142a/7
pîrô zimî, 145a/4
pirûne, 492b/3
pîrûrî, 80b/17
pîrûze, 322b/5, 332b/6, 360b/25
pîrûze taşı, 112a/25, 332b/5, 332b/7
pîrüşte, 21b/1
pisârû nerô, 437b/10
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pîse pâltum, 468b/22
pisi balıgı, 218b/3
pîsmûn, 424b/12
pîssâ, 192a/1
pîssâ urum, 191b/20
pist, 226a/8
pist-i enâr, 226b/1
pist-i künâr, 226a/21
pist-i sîb, 226/23
pistâkis, 320b/14
pistâkiyâ, 320b/13
pistân, 80a/16
pistâsyâ, 320b/13
piste, 320b/12
pistikî, 320b/12
pîş, 218a/16
pîşe de râmô, 215a/21
pişî de kânî, 157a/18
pişî de pôrkû, 158b/25
pîtâ, 37a/2
pitrôz de lâçôz, 104a/16
pitrôz mâgnitî, 104a/24
pitura, 481a/3
pîvesûre, 37a/3
pivôniyâ, 312b/10
pivonye, 312b/9
pîvos, 80b/17
piyâz, 58a/11
piyâz-ı nergis, 58b/18
piyâz-ı sîr, 58b/4
piyâzü’l-mekke, 58b/4
piyûsâkın, 356a/4
piz, 468b/16
plântâyen, 415b/4
podî, 390b/25
pôdî, 390b/25
podî lesûn, 190a/11
pol, 43b/25
pôlîgûnû, 285a/24
pôlitrehû, 49a/22
pôliyôz, 88a/20
pôliyûm, 88a/19, 245b/7
pôlpûriyûn, 57a/2

pôlyûr, 88a/20
pôndikû iskatû, 136a/6
pôntikû, 311b/17
pôntû, 27a/15
pôpûlûs biyânkô, 126b/7
pôpûlûs nîgrô, 126b/5
pordulgırâs, 61a/12
pôrkô, 147b/8
pôrrum kâpîtâtum, 386b/4
pôrtukâl, 423a/21
portûlâk, 61a/11
posa, 80b/10, 155a/19, 155a/21, 155a/23, 

155b/4, 292a/5
posôn, 218a/16
pôst, 90a/10, 352a/15
pôst-ı bîh-i keber, 352b/20
pôst-ı bîh-i kerefs, 352b/16
pôst-ı bîh-i keverk, 352b/21
pôst-ı bîrûn-ı bellût, 88b/14
pôst-ı dâne-i pirinç, 353a/24
pôst-ı dârçînî, 347b/24
pôst-ı enâr-ı turş, 353a/7
pôst-ı girdegân, 352a/19
pôst-ı girdegân-ı köhne, 352a/24
pôst-ı kündür, 352b/9
pôst-ı mâr, 214a/8
pôst-ı nahl-ı hurmâ, 395a/25
pôst-ı nâr-ı şirîn, 353a/12
pôst-ı nârenc, 352b/2
pôst-ı ney, 353b/6
pôst-ı pîh-i zirişk, 2a/11
pôst-ı sülehfât-ı bahr-i hindî, 172a/14
pôst-ı tohm-ı murg-ı hânegî, 353a/18
pôst-ı zeytûn-ı hindî, 266a/18
pôyires, 397b/20
prô pôlîs, 505b/20
prûnâ, 8a/12
prûne, 8a/13
pûftâlmûs, 70a/3
puhle, 61a/13
puhte şarâb, 140b/9
puhtenc, 48a/12
pûl hâmserî, 420b/17
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pûlce, 479a/6
pûlâd, 131a/25, 353b/20
pûlâd-ı masnûʿ, 112b/8
pûlâd-ı tabîʾi, 112b/7
pûle, 82b/3
pûlec, 82b/2, 479a/6
pûleç, 82b/3
pûlejyûm, 479a/5
pûlî, 82b/2, 479a/6, 479a/7
pûliyût sâvjâ, 360a/12
pûlseryûm, 82b/2
pûlû ded nârdû, 324b/4
pûlûd fetke de mevzâ, 325a/16
pûlûde, 103a/20
pûlûkîmenî, 382b/24, 382b/25
pulûmbûm, 179b/15
pulûmbûm alûtûm, 3a/24
pulûmpûm üstûm, 3a/21
pûlûpûdiyû, 67b/2
pûme, 74b/7
pûnesû, 321a/25
pûngûles, 77b/25
pûnîrî pelîtî, 117b/16
pûnyâ, 100b/4
pûpel, 330a/23
pûperî, 326b/12
pûpônû sıpôrô, 55b/9
purç, 66b/7, 152b/17
purçak, 389b/10
püre, 212a/25
pûredûje, 61b/21
pûrîkû, 227b/3
pûrperâ, 252a/5
pûrpîre, 61a/12
pûrpûrâ, 252a/5
pûrsak, 416a/15
pûrseletî, 116a/21
pursiyûs bûrnîs, 131a/22
pûrûnâz, 8a/13
pürüne, 227b/3
purûnû sâlvitîkû, 227b/15
pûspârpâ, 378b/24
pûstikiye, 320b/12

pûstiyûn, 318a/18
pûtâriye, 390b/24
pûte, 170b/10
putrak, 151b/1, 151b/2
pûvarâv, 386b/4
pûverrô, 386b/4
pûyes çantal, 426b/9
pûyeve, 326b/12
pûzâce, 416a/16
pûzîne, 100b/4
pûzîne-i sahrâyî, 330a/11
pülpül-i âbî, 325b/7
pülpül-i sefîd, 327b/8
pülpül-i siyâh, 326b/9
pülpül-i şâmî, 444a/5
pülpülî, 326b/9
pülpülî hâvrâ, 327b/8
pürsâ, 331a/6
püs, 255b/3, 388b/19, 388b/21, 401a/3, 

401a/6
puşt-mâze, 480a/20

R

radîk, 315a/20
radika, 509b/17
radîs, 315a/18
raʿâd, 180b/21
raʿâda, 180b/24
rafrâf, 181a/12, 181a/14
ragîlâ, 181a/4
ragve, 254b/25
ragvet-i mâʾü’l-milh, 181a/10
ragvetü’l-haccâmîn, 181a/7
ragvetü’l-kamer, 58b/25, 181a/6
ragvetü’l-milh, 181a/8
rahîkî, 144a/2, 244a/18, 458b/13
rahim agzı, 114a/4, 166a/8, 166a/12, 166a/14, 

166a/19, 247b/20, 318b/10
rahim agızları, 66a/14, 166a/19
rahim çık-, 359b/10, 433b/24
rahîmâsâs, 317a/15
rahmâsâs, 317a/18
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rahm, 4a/16, 11a/8, 13a/3, 19a/1, 19b/5, 
21b/7, 21b/8, 25a/10, 25b/2, 26a/20, 
26b/11, 29b/15, 30b/5, 31a/18, 33b/5, 
33b/23, 34a/22, 35b/2, 37a/19, 37a/21, 
38a/10, 41b/22, 43a/10, 43a/25, 43b/16, 
48b/25, 49a/1, 53b/2, 53b/11, 56b/19, 
57b/22, 58b/9, 64a/3, 66b/4, 67a/18, 
67b/21, 73a/20, 80a/13, 82a/20, 83a/21, 
83b/2, 87b/25, 92b/25, 93b/5, 95a/7, 
95b/25, 96b/15, 99a/4, 106b/6, 110b/18, 
114a/12, 119a/13, 119b/15, 121b/10, 
122a/23, 127b/20, 129a/22, 130a/17, 
130a/22, 134a/17, 136b/12, 138a/6, 
140b/11, 145b/21, 149b/21, 150b/21, 
152a/17, 154a/24, 156a/1, 156a/11, 163a/7, 
165b/23, 165b/8, 166a/9, 166a/16, 166b/1, 
166b/10, 166b/17, 166b/24, 167a/10, 
175b/9, 180b/18, 184a/13, 185a/5, 
186a/13, 188a/25, 190b/24, 192b/14, 
192b/15, 193b/24, 195b/16, 195b/21, 
197a/4, 197a/8, 199b/20, 202a/14, 202b/4, 
202b/5, 207a/20, 207b/22, 211a/25, 211b/5, 
213b/24, 216a/9, 216a/13, 218a/2, 221b/8, 
221b/15, 222b/9, 225a/13, 225a/16, 
225a/22, 231b/6, 232a/21, 234a/22, 
234b/8, 237b/3, 240b/4, 240b/9, 241b/7, 
243b/6, 247b/19, 249a/5, 254a/3, 254a/23, 
259b/2, 269a/20, 269b/9, 269b/24, 270a/1, 
270a/8, 270b/16, 271b/16, 278b/6, 284b/5, 
285b/15, 290a/16, 296a/22, 302a/22, 
305a/11, 305b/18, 306a/1, 306b/18, 
306b/19, 307a/16, 311a/13, 313a/5, 
313b/14, 326a/4, 326a/5, 329b/15, 342b/8, 
347a/14, 348b/17, 350b/23, 351a/12, 
352a/3, 352b/12, 354a/21, 355b/11, 
358a/20, 359b/3, 359b/12, 359b/20, 
362b/14, 364a/25, 364b/8, 365b/20, 
372a/17, 382a/10, 386a/4, 386b/20, 
387b/4, 392b/18, 394b/1, 395b/7, 396b/10, 
399a/22, 402b/7, 404a/20, 405b/24, 
409a/4, 413b/15, 424a/11, 435b/22, 
439a/18, 440b/12, 446b/3, 447a/22, 
453a/24, 453b/14, 454b/25, 456a/11, 
456a/12, 456a/14, 456b/23, 457a/1, 
468b/5, 468b/6, 468b/11, 471b/11, 474a/9, 
474a/19, 475a/17, 480b/2, 481b/23, 
487a/8, 487b/7, 487b/15, 490b/18, 
494b/21, 495a/9, 495a/10, 496a/12, 
500b/12, 501a/12, 502a/15, 502b/9, 
504a/4, 504a/10, 504b/12, 506a/7, 512a/5, 
513b/9, 513b/10, 515b/4

rahme, 178b/25
raʿiyyü’l-iyyel, 455b/5
rakʿa, 80a/4, 181a/18, 181a/19, 181a/20

raka ûhtûse, 497a/14
rakâʿ-ı yemânî, 181a/24
rakı, 279b/24
rakîbü’ş-şems, 181b/2
rakîk, 155a/7, 184a/24, 197b/17, 210b/10, 

248a/2, 253b/25, 437b/23, 437b/24, 
475b/24, 476a/1

rakîkalık, 407a/24
rakk, 181a/14
rakûn, 181a/23
raʿnâ, 130a/8, 285b/25
raʿnâ afsentînâ, 286b/1
raʿnâ dâ gafis, 288a/17
raʿnâ dâzânî, 286b/12
raʿnâ de aʿrtinişyâ, 286b/22
raʿnâ de bârâ, 465b/8
raʿnâ de rummânî, 287a/12
raʿnâ de şakâyıkâ, 287b/7
raʿnâ de şûsânî, 287a/23
raʿnâ de vaknâtîsâ, 288a/7
raʿnâ demliye misketâ, 286a/16
raʿnâ fatûnî hımârâ, 287b/15
raʿnâ mâmîsâ, 286a/7
rapâne, 315a/19
rapânî, 315a/18
rapânis agriyâ, 29a/25
raʿsâr mîkônî, 27b/24
rasâs, 16a/5, 179b/12, 179b/13, 351b/14
rasâs-ı ebyaz, 3b/16, 17b/24
rasâs-ı esved, 3a/20, 3b/16, 17b/24, 179b/7, 

179b/12
rasâsâ, 179b/14
rasâsü’l-ebyâz, 179b/8
rastık, 480a/13
rastık taşı, 183a/2, 239a/23, 239a/25, 

479b/10, 480a/5
raʿşe, 14a/23, 23a/20, 43a/18, 65b/23, 83b/3, 

92b/19, 99a/24, 128b/1, 140b/7, 140b/9, 
141b/13, 144b/19, 152a/15, 152b/2, 
159b/15, 165b/12, 166a/17, 167a/4, 
170b/21, 199a/2, 202b/18, 230a/22, 
247a/6, 250a/16, 277a/10, 283b/9, 322a/2, 
327a/13, 328b/9, 329a/4, 384a/24, 433b/8, 
470a/12, 478b/9

ratb, 4b/14, 7a/6, 7a/7, 6b/5, 8a/19, 9a/12, 
13b/7, 19a/24, 20b/24, 25b/17, 25b/19, 
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32a/20, 36a/22, 39a/3, 39a/15, 39b/12, 
39b/16, 44a/1, 46a/15, 47a/19, 48b/22, 
50a/13, 50b/24, 51b/1, 52b/8, 54a/04, 
54b/4, 55a/11, 55b/10, 55b/2, 56a/24, 
56b/9, 59a/16, 59b/5, 59b/11, 61a/1, 
61a/14, 61b/24, 64b/11, 65b/14, 70b/2, 
70b/13, 74b/10, 74b/12, 75a/23, 75b/1, 
77a/12, 77a/23, 77b/15, 78b/14, 78b/15, 
79b/5, 80a/17, 84a/13, 87a/19, 87b/11, 
87b/12, 88b/21, 89a/20, 89b/5, 93a/18, 
93b/13, 93b/19, 96a/10, 96a/23, 96a/24, 
97b/15, 99a/14, 99a/15, 99a/24, 100a/2, 
100a/11, 101a/2, 101a/9, 102a/11, 114a/16, 
114a/17, 118a/21, 122b/20, 122b/22, 
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revgan-ı züvân, 169b/10
revîtyâ, 122b/19
revsü’l-birdûn, 183a/22
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rîbâsâ, 102a/2
rîbvâc, 183b/5
ricl gurâb, 178b/7
riclâ gurâbâ, 1b/3
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rîççe, 158b/4
riʾe, 247a/25
riʾet, 183b/14
riʾetü’l-bahr, 184a/1, 184a/3, 261b/11
riʾetü’l-cemel, 183b/22
riʾetü’l-hımârü’l-vahşî, 183b/25
riʾetü’l-hınzîr, 183b/22
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riʾetü’s-saʿleb, 183b/20
rîgdân, 75b/11
rîgânû, 253b/3
rîh, 54a/6, 93a/4, 125b/10, 147b/23, 154b/19, 

193b/22, 349a/24
rihbîn, 178b/22
rîh-i kûluncîye, 324b/10
rîhî, 211b/4
rîk, 184b/9
rîk taş, 448a/16
rikân, 13a/22
rîkîs, 486b/19
rîm-i âhen, 78b/1, 131a/21
rîm-i erzîz, 132a/3
rîm-i mis, 78a/18, 131b/24
rîm-i sîm, 131b/21
rîmâ, 390b/10
rîmesʿet, 184a/25
rînec, 219b/8
rîravnî, 395b/20
rîs, 184b/3
rîsinûs, 132a/25
risliyûs, 213b/5
rîş-bûz, 413a/12
rîş-i zeneh, 58b/10
rîşâ, 182b/13
rişte, 25b/18, 251a/20
rîtânec, 183b/4
ritîbânec, 184b/1
rîtûs, 442a/3
rîvâc, 102a/2
rîvend, 41a/4, 175a/24, 183b/5
rîvend-i çînî, 367b/9, 496a/22, 496b/23
riyâ, 183b/15
riyâh, 27b/6, 33b/8, 35a/22, 39a/20, 41a/5, 

46a/18, 71a/7, 75a/3, 87b/5, 91a/17, 
91a/6, 97b/16, 167a/9, 181b/12, 190b/23, 
192b/15, 225b/20, 247a/14, 299a/3, 
301a/5, 301a/10, 302a/22, 310b/2, 
315b/10, 320a/25, 324b/10, 326a/4, 
326a/10, 352b/5, 355a/9, 363b/17, 
367a/24, 369a/6, 375b/20, 385b/22, 
406b/7, 419a/8, 425a/20, 442a/22, 
446a/2, 449b/9, 459b/1, 463a/3, 474a/1, 
481a/8, 481a/9, 483b/8, 504b/11, 507b/24

riyâh-ı balgamî, 299a/1
riyâh-ı bârid, 76b/16, 258a/12
riyâh-ı bâride, 243a/8, 254a/9, 344b/10, 

472b/10, 473a/3, 486a/25, 501b/9, 
508b/25

riyâh-ı galiz, 37b/1, 240a/3, 308b/9
riyâh-ı galize, 26a/12, 94b/22, 95b/2, 99b/21, 

102b/20, 102b/23, 103a/1, 247a/8, 331b/18, 
343a/1, 439a/16, 454b/23, 459a/22

riyâh-ı hâsıra, 308a/5
riyâh-ı kesîre, 128b/2
riyâh-ı rahm, 29a/7
riyâh-ı şedide, 292a/8
riyâh-ı talak, 304b/1
riyâhî, 221a/3, 374a/5, 374a/8, 374a/14
riyâhîn, 442a/13
riyâhîn-i bâride, 446b/6
riyâzet, 272b/24, 358b/8, 412a/6, 434b/13, 

440b/22, 479a/22, 482b/6, 508a/2
riyâzet-i kavî, 412b/13
riyâzet-i şedide, 412b/23
riyye, 57b/25
rîza de piperî, 326a/17
rîze, 12b/12, 430b/6, 430b/10
rîze avyûrte, 58b/18
rîzî, 12b/11
rôbre, 62a/16
rôdakînâ fîlô, 501b/2
rôdâkînô, 148a/13
rôdî aglîkî, 181b/4
rôdî polûde, 89a/5
rôdî ûkşînû, 181b/15
rôdiyûn, 157a/21
rododafnî, 157a/18
Rodôs, 126a/21, 379b/8
Rodôscuk, 39b/9
Rôdvâstamô, 438b/22
rokete, 86b/6
Ronda, 307b/16
rôʾs, 182b/14
rôsâcenne, 157a/20
rôstô, 378a/9
rôz, 498b/11
rôz de sene, 504b/8
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rôz çûkârî, 90b/4
rôz çûkârî kûn melî, 90b/11
rôzâ, 498b/9, 498b/11
rôzâ besâtyûn, 325a/4
rôzâ bilânkô, 483a/18
rôzâ mevzâ, 325a/16
rôzâ mûnûn, 313a/21
rôzâ nîtûn, 324a/17
rôzâ seftânî, 324b/15
rôzâ sülbûs, 324b/4
rôzân, 498b/11
roze, 498b/12
rôze bılânkaz, 483a/19
rôze del monte, 312b/11
rôzer çûkârez, 90b/4
rôzer çûkârez kûn melôz, 90b/11
rôzerhârî, 90b/4
rôzerhârî memîlî, 90b/10
rôzî, 498b/9
rôzmâne, 127b/11
rôzmârin, 32a/1
rôzmârîn, 32a/2
rôzmârînû, 32a/1
rôzmârû, 32a/1
rôzô zebyâ nakûz, 483a/18
rôzvânî, 31b/25
rubʿ işitmeleri, 171a/15, 240b/11, 351a/8, 

405a/13, 499a/13, 511a/12, 514b/5
rubʿ işitmesi, 6a/13, 37a/14, 43b/11, 65b/5, 

90a/21, 92a/2, 143b/12, 153b/8, 154a/25, 
173b/9, 176a/7, 243b/4, 249b/8, 321b/4, 
414a/17, 416a/4, 425a/7, 510a/24

rubʿ sıtması, 76a/15
rubb, 19b/25, 27a/6, 28b/25, 29b/4, 29b/5, 

35a/5, 93a/9, 94a/11, 98b/4, 101b/25, 
113b/19, 115a/15, 122a/25, 133b/11, 
144b/25, 178a/12, 181b/23, 209a/8, 
215a/9, 216b/23, 224a/18, 239b/4, 242b/1, 
257b/9, 283a/20, 286a/24, 287a/13, 
287a/20, 287b/5, 288a/6, 288b/1, 315b/2, 
315b/13, 344b/12, 349a/3, 352a/21, 
357a/24, 362a/16, 363b/13, 386b/19, 
406a/21, 421b/1, 434a/13, 434a/14, 
435b/25, 438a/24, 450b/20, 451a/10, 
451b/3, 455b/21, 455b/22, 468a/10, 
468a/14, 469b/14, 472b/2, 479b/20, 
480b/24, 500b/3, 502b/20, 503a/8, 509a/5

rubb-ı erham, 225a/24, 349a/1
rubb-ı sâlim, 156a/20, 199a/5, 225a/24, 

349a/1
rubb-ı sûs, 301b/11
rubb-ı ütrüc, 368a/20
rubbü’l-arz, 269a/9
rubbü’l-erham, 199a/5
rubbü’l-harnûb, 133b/10
rubbü’l-ʿıneb, 291b/6
rubbü’r-rahîm, 156a/20
rubbü’r-riyâh, 269a/9
rubbü’s-sûs, 178a/12, 204a/4, 224a/18, 

224a/24, 224b/4, 287a/22, 318b/23, 
331b/23

rubbü’s-sûsen, 117a/24
rûbâ, 183a/24, 331a/7
rûbârbârô, 175b/1
rûbâh, 80a/22
rûbiyân, 13b/10, 87a/18, 183a/6
rubô, 175a/25
rûbre, 422b/11
rûbyâ, 331a/9
rûd-âverî, 190b/19
rûd-ı nîl, 432a/20
rudâves, 215b/21
rûde, 458a/16
rû-yı nigâr, 23b/15
ruʿâf, 92a/8, 92a/9, 121a/16, 121a/24, 155a/7, 

160b/18, 336a/7, 374a/17, 386b/22, 
502b/18

rûfân, 181b/6
rûfânî, 181b/6
Rûfes, 40b/19, 71b/14, 94b/17, 99a/4, 123b/6, 

133b/2, 141a/13, 152a/24, 154a/17, 160a/6, 
163b/1, 183b/17, 192b/14, 235a/21, 245b/3, 
256b/1, 291a/4, 315b/14, 321a/17, 324a/19, 
324b/9, 342a/17, 344b/9, 379a/19, 385b/4, 
386a/3, 391a/23, 398a/16, 402b/7, 
404a/17, 405a/7, 408b/17, 424b/23, 
426a/14, 448b/14, 450b/6, 455a/1, 
456b/13, 461b/12, 465b/24, 469b/8, 
470b/23, 475a/15, 479b/14, 480a/12, 
489b/5, 492b/21, 493b/19, 499b/3, 
500b/14, 503a/6, 507b/16, 509a/1, 511a/8

rûfidân, 51a/6, 70b/12, 70b/14, 71a/1, 
86b/18, 115a/23, 115a/24, 120b/7, 
123a/12, 160a/3, 173a/16, 186a/20, 
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201b/3, 210a/13, 269a/6, 290a/20, 319a/6, 
343b/13, 356b/10, 392a/5, 447a/17, 
461b/8, 506a/5, 515a/12

rufûtpâris, 206a/5
rûgnâs, 331a/4
rûh-ı hayvânî, 299a/10, 373b/18
rûh-ı nefsânî, 483a/14
rûh-ı serâtiyûn, 494a/24
ruhâm, 108b/22, 108b/23, 179a/14, 452a/5
ruhh, 179a/25
rûhî, 185a/18
rûhîles, 372b/18
rûhûs, 510b/16
rûkâ, 86b/6
rukâs, 181a/16
rukûn, 13a/22
Rûm denizi, 73b/21
Rûm naʿnası, 485b/10
rûmâkîs, 354b/8
rûmâlî, 147a/20
rûmî, 420b/3
rûmî bugday, 146b/3
rûmî kerefsi, 399a/5
rûmî kınnab, 368b/4
Rûmili, 432b/15
rûmîş kendel, 96b/20
rummân, 178a/5, 182a/4, 262a/1, 287a/21
rummân hâmızâ, 181b/15
rummân-ı ekber, 182a/7
rummân-ı hâmız, 181b/14
rummân-ı müzz, 182a/3
rummânî, 512b/4
rummânî şîrinâ, 181b/4
rummâniyye, 145a/3
rummânü’l-ahmer, 472b/25
rummânü’l-ʿaselî, 182a/5
rummânü’l-berrîyü’z-zeker, 89a/6
rummânü’l-enhâr, 182a/5
rummânü’l-hulv, 181b/3
rûn, 217b/12
rûʿnâ, 140a/19
rûnâs, 331a/5
rûnse, 294a/13

rûpîn, 295a/21
rûpûs, 294a/13
rûs, 215b/23, 432b/17, 432b/21
rûs şavânz, 173b/18
rûs ûtâ, 215b/22
ruskûs, 378b/22
rûsmâkîn, 215b/22
rûsuhte, 480a/5
rûsuhtec, 183a/2, 479b/10, 480a/6
rûsyûs, 265a/14
rûşenâ, 467a/17
rûşenâyî, 67a/24, 447b/7
rûşenk, 230a/20
rût bûsteberlin, 297a/10
rutab, 180a/10, 477b/12, 480b/24
rûtâ, 202a/18
rûtâ silvestris, 113b/5, 113b/11
rutek, 455b/25
ruteylâ, 178a/18, 300a/4, 314b/2
rutûbât, 29b/15, 33b/5, 35b/23, 37b/1, 

43a/22, 48a/17, 57a/9, 63b/24, 95a/11, 
95b/14, 101b/24, 136a/10, 149b/20, 
151a/20, 151b/14, 162a/22, 176a/1, 181b/2, 
182a/25, 211b/3, 240b/10, 243a/5, 246a/1, 
251b/11, 251b/9, 268b/24, 282b/14, 
299a/1, 326a/24, 359b/16, 360a/8, 
364a/13, 371a/2, 376a/16, 379a/19, 
382a/10, 401b/2, 457a/6, 474a/9, 498a/15, 
503a/3, 510a/19, 511b/20

rutûbât-ı aslî, 361a/5
rutûbât-ı asliyye, 284b/22
rutûbât-ı balgamiyye, 504a/13
rutûbât-ı beden, 436a/15
rutûbât-ı dimâg, 468a/3
rutûbât-ı çeşm, 468a/3
rutûbât-ı fâside, 394a/10
rutûbât-ı galize, 344b/22, 389b/2
rutûbât-ı lezc, 353b/14, 456a/8
rutûbât-ı lezce, 367b/5
rutûbât-ı müzmin, 41b/22
rutûbât-ı rahm, 369a/13
rutûbât-ı üzn, 468a/8
rutubet, 5b/15, 7a/7, 8a/1, 10a/12, 19b/6, 

23a/3, 23b/20, 25a/12, 26a/11, 30b/5, 
37a/5, 39a/3, 41a/5, 50a/14, 50b/4, 
53a/22, 56b/17, 57a/6, 59b/20, 61b/23, 
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62b/22, 63a/12, 63a/24, 66a/4, 66a/16, 
67a/18, 73b/11, 74a/16, 74b/12, 75b/1, 
75b/18, 79a/6, 80a/8, 80a/14, 86b/11, 
87b/17, 87b/25, 89a/14, 89a/20, 90a/1, 
94a/25, 94b/11, 95a/19, 99a/23, 99b/8, 
99b/20, 101b/9, 103a/1, 117b/22, 120a/23, 
121a/13, 123a/3, 125b/6, 127a/10, 131b/1, 
133b/11, 134b/1, 136b/24, 148a/2, 
148a/25, 149a/16, 150b/12, 155b/6, 
168a/18, 176a/5, 177a/21, 180a/13, 
181b/17, 182b/16, 186a/5, 186a/25, 
188b/10, 189b/1, 192b/1, 197b/15, 
197b/21, 197b/22, 213b/24, 226a/18, 
234a/16, 234b/6, 234b/18, 236a/14, 
239b/13, 240b/4, 241b/8, 242b/5, 249a/4, 
251b/8, 287a/25, 295b/3, 295b/4, 297a/14, 
297a/15, 303b/19, 306a/16, 322a/14, 
323a/2, 331b/18, 334b/21, 337a/12, 
351a/10, 352a/21, 358a/16, 363a/18, 
364a/20, 370b/21, 372a/13, 375b/21, 
382a/4, 383a/15, 383b/4, 386b/20, 
387a/4, 392b/2, 407a/12, 407a/24, 414b/6, 
416a/21, 420b/6, 420b/11, 420b/12, 
421a/18, 427a/1, 429b/9, 429b/10, 
431a/20, 433a/21, 435a/13, 438b/24, 
438b/25, 442a/8, 446a/22, 449a/9, 
450a/2, 452b/19, 454b/4, 454b/11, 
455a/22, 457a/11, 458b/25, 462b/23, 
465a/25, 465b/1, 466b/11, 466b/12, 
469a/7, 470b/8, 476a/22, 477b/24, 478a/9, 
484b/2, 486b/23, 489a/1, 490a/7, 493b/20, 
494b/5, 500a/22, 504a/4, 510a/7, 512a/3

rutûbet-i arziyye, 99a/15
rutûbet-i fazliyye, 44a/3, 46a/15, 58b/6, 

66b/20, 79b/12, 152b/24, 176b/25, 316b/9, 
320b/19

rutûbet-i galize, 153a/5, 248b/6
rutûbet-i lezce, 396b/17
rutûbet-i mâʾ, 132b/5
rutûbet-i mâʾiyye, 115a/13
rutûbet-i müzmine, 476a/20
rutûbetlü, 76a/20, 177a/1, 253b/14, 292b/20, 

366a/19, 384b/9, 386a/4, 394a/11, 
466b/12, 470b/10, 472b/23, 501a/22, 
502b/20

ruvân, 202a/18
rûy-sûhte, 183a/3, 480a/8
rûyânşâ, 172b/14
rûye, 445b/2
rûz hûb, 313a/17
rûzâmyâ, 468a/21

rûzâyâr, 157a/19
rûzhûb, 332b/17
rûzî, 12b/11
rûzkâtnâ, 427b/16
rûzmârî, 404b/21
rûznâyî, 361b/13, 447b/7
rûznâyî taşı, 13a/14, 109a/11
rübûb, 178a/12
Rüstem, 85b/7
rüşk, 179b/6
rütâbâ, 257a/11
rüʾus, 182b/13
rüvâben, 55a/11, 241a/6

S

sa yagı, 217b/11
saʿb, 201a/18, 452b/10
sabbâr, 250a/21
sabâ, 250a/22
sabâr, 250b/2
sabâra, 250a/2
sabhsûge, 293b/5
sabırâ, 250a/24
sabîb, 251a/21
sabr, 68a/16, 73a/24, 79b/2, 36b/13, 117a/24, 

119a/2, 159b/23, 209a/2, 211b/13, 217a/11, 
230b/19, 237b/16, 250a/24, 250b/22, 
250b/3, 250b/3, 250b/5, 251a/2, 251a/8, 
251a/9, 258b/11, 271b/23, 288a/19, 
293a/22, 293a/23, 305a/23, 311a/12, 
335a/14, 338b/17, 349a/23, 350b/12, 
350b/16, 361b/19, 379a/17, 450a/5, 
450a/7, 463b/12, 488b/25, 495b/7, 514b/4

sabr-ı ʿadenî, 250b/9
sabr-ı hazremî, 250b/6
sabr-ı sukûtrî, 36b/16, 250a/25, 250b/10, 

428a/10, 503b/13, 513b/19
sabr-ı ter, 293a/23
sabr-ı üskûtûrî, 124b/7
sabr-ı yemeni, 250b/9
sabrâyâ, 231a/21
saburan, 276a/23
sac, 315a/11
sadâferzlâ, 252b/21
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sadâgâlûs, 394a/17
saʿdân, 207b/7
sadâü’l-hadîd, 191b/12, 252b/19
sadef, 4b/19, 14b/23, 51b/12, 67a/13, 92b/4, 

95a/17, 103b/20, 109b/25, 119b/21, 
119b/22, 158b/10, 158b/13, 167a/3, 
186b/5, 202a/17, 204a/11, 242b/18, 
251b/12, 251b/13, 251b/14, 251b/18, 
251b/19, 252a/16, 252a/23, 252a/24, 
252a/25, 252b/1, 252b/6, 252b/7, 252b/10, 
252b/15, 252b/16, 258a/3, 258a/5, 
261b/13, 272a/19, 289a/6, 289a/8, 320b/1, 
323b/14, 336b/5, 366b/6, 367a/3, 489a/21, 
496b/2, 496b/6, 496b/11

sadef böcegi, 158b/13, 272a/18, 289a/4
sadef otı, 332a/15
sadef-i mürvârîd, 251b/20
sadef-i sâfî, 423b/16
sadefâ lûluvâ, 251b/20
sadefü’l-bevâsîr, 252b/15
sadefü’l-lûʾlûʾ, 251b/19
sadefü’l-müşevvek, 366b/6
saʿdî, 156b/1, 348a/10
sadîdâ, 7b/13
sadme, 459a/18
sadr, 18b/10, 20b/25, 21a/1, 22b/6, 34a/21, 

57b/25, 63b/25, 68b/9, 77b/19, 88a/4, 
92b/8, 98a/23, 132b/12, 193b/15, 221b/12, 
224b/6, 232b/6, 246a/17, 247a/25, 
268a/17, 304b/23, 306a/19, 309a/5, 
320b/23, 335b/23, 353b/14, 392b/2, 
425a/19, 434b/2, 466b/12, 467b/13, 
478b/19, 488b/16

sadriyye, 69b/22, 470a/4
saç, 12b/23, 13b/15, 19b/20, 20a/2, 24a/16, 

77a/15, 88a/7, 88a/16, 94a/5, 96a/9, 
130b/9, 140b/22, 141b/1, 156b/20, 
167b/21, 167b/22, 172a/17, 185a/7, 186b/6, 
198b/23, 209a/22, 216a/3, 237a/22, 
237a/24, 237b/10, 239a/17, 245a/22, 
250b/20, 252a/6, 255a/8, 276b/6, 310a/18, 
320a/11, 320a/12, 339b/12, 339b/13, 
354b/1, 372a/15, 382b/7, 452a/15, 477a/11, 
477a/12, 480a/16, 483b/17, 487b/23, 
489b/18, 493b/5, 513a/7, 514a/22

saçkıran, 15b/21, 157b/10, 293b/12, 308a/16, 
349b/19, 451a/20

saçlu pine, 252a/6
safarhalûs, 142a/14

safâ fîlô, 500b/20
safâycî, 361b/16
saʿfe, 15b/21, 43a/15, 103a/15, 118a/10, 

121b/14, 131b/23, 164b/20, 184b/24, 
187b/2, 276b/5, 284a/5, 293b/12, 308a/24, 
321a/18, 333a/13, 343b/10, 343b/18, 
344a/14, 358b/11, 362b/2, 366a/12, 
366a/17, 378b/13, 426b/1, 453b/6, 463a/2

safine, 254b/19
safîr, 395a/10
safîrûs, 253b/1
safônyâ, 249a/7
safr, 69b/20, 194b/9, 254b/9, 250a/4
safrâ, 7a/8, 7a/9, 8a/20, 8a/25, 19b/15, 21a/4, 

21a/8, 27a/23, 34a/10, 36a/24, 38b/3, 
39a/5, 42b/7, 53a/12, 53a/17, 54a/13, 
55b/3, 55b/13, 56a/3, 57a/12, 61a/8, 
61a/14, 62a/2, 64b/23, 72b/23, 72b/24, 
72b/25, 73b/12, 77b/8, 79a/2, 91a/5, 
98a/13, 101b/1, 102a/4, 102a/7, 102b/18, 
107a/12, 113b/21, 118b/5, 118b/13, 
118b/18, 349a/13 120b/21, 122a/17, 
127a/11, 127b/17, 127b/22, 130b/5, 132b/5, 
133b/11, 135b/13, 135b/16, 137a/16, 
137a/18, 137b/17, 137b/19, 142b/17, 
154b/15, 166a/21, 181b/18, 191a/25, 
191b/9, 197b/6, 200b/20, 200b/23, 
203b/7, 206a/16, 208b/24, 212a/16, 
216a/15, 220b/21, 221a/4, 226b/2, 226/23, 
228a/17, 231b/10, 244a/6, 247a/25, 
250b/12, 253b/12, 253b/22, 254a/1, 
254b/25, 258a/8, 260a/20, 266b/12, 
267b/14, 267b/15, 283a/3, 286a/19, 
287a/17, 288a/2, 304a/18, 304b/2, 304b/3, 
306b/11, 307b/1, 307b/2, 310b/6, 324b/8, 
340a/20, 340b/19, 340b/22, 357a/15, 
364b/23, 365a/19, 370b/12, 398a/10, 
410a/8, 410a/12, 416b/4, 421a/24, 424b/17, 
424b/18, 424b/20, 426a/18, 427a/4, 
429b/23, 433b/10, 434b/18, 434b/19, 
437a/21, 438b/10, 438b/13, 438b/19, 
439a/10, 439b/14, 449b/1, 457b/13, 
457b/21, 458a/15, 465a/6, 467a/3, 
467b/15, 472b/18, 473a/19, 478b/22, 
489a/4, 489a/6, 495a/1, 495b/22, 499b/2, 
501b/15, 502b/22, 509a/16, 509a/19, 
510a/18, 510a/24, 511a/14, 513a/21

safrâ galebesi, 118b/18, 191b/7, 338a/13
safrâ karışıklıgı, 374a/19
safrâgûn, 254b/20, 270b/23, 364a/8
safrân, 190b/15

D İ z İ N 1291

www.tuba.gov.tr



safrân sâvaje, 345b/12
safrâvî, 35a/8, 54a/23, 65a/2, 65a/5, 85b/19, 

86a/17, 86a/18, 86a/19, 102a/11, 122a/17, 
141a/1, 143a/8, 189a/15, 200a/5, 226a/12, 
176a/7, 212a/17, 227b/11, 247a/4, 256a/16, 
284b/22, 324a/12, 340a/5, 340b/20, 
349a/6, 349a/8, 407b/25, 425a/4, 433b/9, 
434b/17, 438b/18, 457b/7, 478a/5, 
482b/6, 489a/5, 490a/8, 499b/4, 499b/20, 
502b/22, 510b/3

safrâvî ishâl, 70b/8, 89a/13, 131a/5, 154b/9
safrûʿ ersîbî, 378a/23
safsafâ, 142a/15
safsâf, 47b/2, 142a/17, 254b/18
saʿfü’n-nahl, 148b/11
sag ot, 515a/24
sagber, 91a/8, 203a/7, 207b/9
sagbîn, 207b/9, 254b/3
saga, 211a/17
sagârî, 236b/14
sagâzîr, 80b/7
sagır, 5a/18, 76a/3, 159a/5, 354b/14, 

469b/10, 511b/4
sagırlık, 27b/6, 43a/16, 52a/12, 67a/13, 

80a/25, 93a/1, 143a/15, 147a/1, 147b/2, 
156b/10, 159a/5, 166a/2, 173a/6, 196a/25, 
199a/2, 324b/20, 339a/2, 356b/6, 365b/8, 
387a/14, 409a/11, 471a/16, 484a/9, 
484a/13

saglûlâ, 188a/21
sagve, 254b/24
saharâ, 210a/20
sahbâ, 144a/1, 262a/1
sahbâʾ, 262a/1
sahc, 26a/21, 28a/14, 30a/9, 34b/25, 50a/16, 

52b/9, 56a/4, 61a/20, 81a/12, 119a/11, 
122a/25, 170b/25, 183b/23, 201b/22, 
212a/18, 216a/15, 222b/9, 259a/9, 339a/8, 
344a/18, 344a/19, 382b/11, 415a/20, 
422a/1, 446a/9, 465a/4, 465b/25, 468b/13, 
477a/9

sahc-ı emʿâ, 34a/21, 210b/23
sahc-ı safrâvî, 307a/25
sahâr, 262b/5
sahâv tarâyâ, 186a/3
sahîr, 184b/10
sahk, 2a/4, 4b/23, 5a/23, 4b/24, 12a/2, 12a/3, 

24b/22, 28b/13, 29a/20, 36a/23, 36b/4, 

38a/9, 42a/13, 42a/15, 44b/5, 44b/7, 
53b/12, 57b/9, 58b/23, 65b/18, 66b/4, 
67a/15, 67a/16, 67b/15, 67b/23, 74b/4, 
76b/19, 78a/20, 78a/23, 84a/6, 84a/23, 
86b/17, 91b/12, 94a/3, 94b/2, 97a/3, 
97b/20, 98b/19, 99b/21, 102a/21, 104b/21, 
106a/22, 106a/23, 106b/3, 106b/12, 
106b/14, 106b/19, 108a/12, 108a/19, 
109a/2, 109b/14, 109b/15, 109b/24, 
110a/18, 111b/7, 113a/19, 113b/14, 115a/6, 
115a/8, 115a/11, 121a/19, 122a/22, 124a/2, 
124a/3, 132b/5, 134b/2, 136b/13, 137b/15, 
138a/12, 139a/23, 141a/22, 143b/11, 
146a/19, 147a/9, 147a/22, 148a/4, 151b/22, 
152a/18, 153b/1, 153b/6, 156b/12, 
157b/25, 164b/16, 164b/19, 164b/21, 
171a/2, 171b/18, 172b/3, 173a/3, 174b/18, 
175b/5, 176a/9, 179a/12, 179a/22, 182b/5, 
182b/9, 183a/10, 184a/4, 185a/11, 185a/25, 
187b/16, 188a/15, 188a/16, 188a/19, 
194b/2, 194b/13, 195a/4, 195a/20, 
195a/21, 196a/24, 200a/3, 200a/4, 
200b/12, 202b/4, 202b/12, 203b/18, 
203b/22, 204b/25, 205b/12, 206b/13, 
207a/21, 214b/17, 215a/6, 215b/18, 
222b/21, 222b/22, 222b/23, 223a/22, 
224a/3, 225a/19, 227a/8, 229a/19, 
229b/10, 231b/10, 237b/4, 237b/5, 237b/6, 
239a/23, 240b/25, 241a/20, 242b/13, 
243a/11, 243b/2, 252a/20, 255a/8, 
255a/13, 260a/21, 260b/9, 267a/10, 
271a/23, 277b/15, 278b/5, 281a/5, 
290a/14, 291a/10, 293a/20, 294b/9, 
297b/1, 300a/9, 310a/16, 316a/22, 316b/1, 
316b/3, 316b/4, 320a/5, 321b/3, 327a/17, 
327a/25, 328a/14, 329b/12, 332b/9, 
333a/9, 334a/14, 337a/20, 339a/4, 340b/8, 
341a/24, 344a/13, 349b/20, 351a/3, 
351a/6, 351a/16, 353a/19, 353a/20, 
357a/21, 361b/19, 372b/23, 375a/8, 
377a/19, 379a/17, 381a/21, 382b/12, 
384b/14, 388b/18, 389a/14, 394a/24, 
394b/12, 394b/14, 397a/9, 397a/14, 
398b/18, 401b/11, 404a/16, 404a/18, 
404a/19, 405a/3, 405b/16, 411a/7, 
415b/22, 419b/22, 428a/5, 440a/20, 
447a/16, 450a/19, 452a/1, 454a/3, 454a/5, 
456a/13, 456a/17, 457a/14, 45b/13, 
461b/8, 464b/4, 468b/9, 470a/15, 471a/1, 
471a/19, 473a/7, 475b/5, 482a/15, 482a/21, 
482b/2, 482b/4, 483b/8, 488a/17, 488b/19, 
490a/16, 490a/18, 499a/6, 499b/16, 
507a/5, 509b/2, 509b/7, 512a/6, 514b/1

sahmârîdûn, 373b/1
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sahnâ, 251a/22, 251a/23, 251a/24, 251b/2, 
262a/3

sahnâsiyûr, 228b/20
sahnî, 251a/25
sahnûn, 234a/6, 234a/8
sahr, 261b/25
sahrâyef, 232b/12
saht, 460b/11
sahtiyân, 29b/25, 31b/18, 358a/6, 358a/7
sahyûs, 456a/25
Saʿîd, 209b/16
Saka, 117b/7, 127a/8, 157a/16
sakacık kuşı, 122b/4
sakadlık, 249a/5
sakal, 12b/24, 13b/15, 19b/20, 20a/2, 94a/5, 

140b/23, 141b/1, 165b/19, 165b/20, 
167b/21, 167b/22, 172a/17, 185a/7, 
198b/23, 216a/3, 228b/2, 239a/17, 276b/6, 
339b/12, 339b/13, 354b/1, 371b/17, 
372a/15, 382b/7, 405a/23, 405a/25, 
413a/22, 413a/23, 439a/6, 480a/17, 
483b/18, 489b/18, 493b/5, 513a/7

sakankîl, 28a/01
sakankûr, 18a/7, 18a/8, 87a/22, 103b/4, 

139a/19, 209a/23, 209a/23, 209b/3, 
209b/7, 209b/10, 209b/12, 209b/14, 
209b/15, 209b/16, 209b/17, 209b/18, 
209b/19, 209b/20, 209b/22, 209b/24, 
209b/25, 210a/1, 210a/17, 210a/2, 210a/4, 
210a/6, 210a/7, 219a/23, 412b/20, 412b/22, 
498a/16, 498a/17

sakankus, 18a/7, 209b/1
sakar, 480b/24
sakata, 181a/22
sakata-i ahşâ, 468a/7
sakbeliyye, 250a/4
sakâkul, 209a/11
Sakâlibe, 209a/13, 322b/14, 326b/5, 507b/15
sakânkûr, 75b/25
sakânkûrî, 219a/21
sakânkûryû, 209a/24
sakârûm, 210a/21
sakfâ, 177b/3
sakız, 13a/12, 22a/6, 65a/2, 73b/25, 76b/17, 

78a/24, 95b/10, 146a/19, 165a/23, 
165a/25, 168a/12, 170b/18, 177a/24, 
192a/11, 192a/13, 193b/4, 194a/23, 

208b/24, 258b/6, 263b/23, 264a/6, 264a/9, 
278a/4, 280b/25, 292a/25, 292b/2, 292b/4, 
292b/6, 292b/7, 293a/1, 295a/5, 320b/22, 
335a/3, 335a/10, 384a/8, 401a/6, 401a/15, 
402a/23, 404b/13, 410b/13, 418b/7, 
424a/23, 424b/4, 430b/5, 456a/24, 456b/2, 
457a/19, 470b/13, 471a/21, 505b/21

sakız agacı, 168a/9, 263b/23, 264a/2, 264a/4, 
264a/5, 264a/7, 264a/8, 264a/11, 264a/13

Sakız ceziresi, 17a/7, 39b/15, 117b/10, 
275a/13, 275a/14, 275a/16, 275a/17

sakız dikeni, 9a/8
sakızlık, 60a/1
sakî raglâ, 212a/7
sakil, 29b/20, 121b/13, 124a/15, 148b/19, 

198b/17, 324a/24
sakîs, 337b/13
saklînûs, 208a/11
sakmîm, 91b/2, 228a/1
sakmûniyâ, 70b/8, 98a/13, 135b/11, 208b/5, 

208b/9, 208b/14, 208b/25, 209a/3, 
209a/10, 338b/23, 409b/13, 443a/24, 
456a/15

saknâfyûr, 216b/18
sakr, 47b/1, 190a/22, 229a/21, 255a/10
sakr-ı mükke, 463b/20
sakrâtiyûn, 358b/24
saksagan, 255a/25, 291b/9, 291b/10, 291b/11, 

291b/19, 291b/21
saksı taşı, 109b/24
salʿ, 36b/17
salʿa, 22b/3
salata, 214a/4, 214a/6, 316a/8, 318b/21, 

403b/13, 510b/4
saʿlâ, 80a/22
salâbet, 21b/9, 27b/1, 29b/15, 130a/17, 

166b/1, 166b/8, 186a/13, 458b/25, 
462a/19, 480b/2, 504a/10

salâbet-i rahm, 83a/15
salâbetlü südde, 402b/25
salâh, 452b/11
salâmandâr, 115b/4
salâmandra, 115b/4
salâmandrâ, 115b/5
salâmantka, 115b/5
salâmender, 200b/9, 250a/10
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salâmenderâ, 250a/10
salâmûra de sahina, 251b/1
salât, 477b/18
saʿleb, 80a/22, 359a/7
saʿlebâ, 80a/23
salîb, 25a/20
salic, 142a/16
saʿlîn, 142a/4
salît, 214a/4, 214a/5
salkım, 120b/21, 143b/4, 244b/19, 244b/20
salma, 255a/19, 255a/21
salsâl, 255a/25, 291b/9
saltayât, 285b/1
salûn, 255a/16
salûpâ, 132a/25
salya, 33a/21, 50a/5, 240b/3, 418a/2
salyar, 63a/18, 88a/7, 95b/11, 162a/10, 

184b/9, 230a/13, 230a/14, 307b/5, 312a/8, 
312a/9, 399b/24, 406a/2, 406a/3, 460a/22

salz, 464a/8
saman, 72a/16, 201a/1, 403b/21, 467b/10, 

478a/19
samân
samâyâs, 94b/7
samg, 17b/22, 22a/16, 25b/3, 35b/14, 36a/3, 

36a/14, 36a/20, 60b/6, 65a/9, 68b/6, 
69a/17, 73a/10, 73b/16, 73b/17, 79b/6, 
83a/10, 83a/11, 83a/12, 83b/5, 83b/6, 
93b/21, 98a/19, 98b/2, 98b/3, 120a/3, 
120a/7, 120b/1, 120b/2, 126a/25, 126b/15, 
126b/16, 126b/19, 126b/20, 126b/24, 
126b/25, 128b/21, 137b/16, 142a/18, 
142a/23, 142b/15, 146a/19, 146a/23, 
146b/1, 148a/12, 164a/17, 170b/16, 
176a/21, 176b/2, 177a/18, 177a/24, 
177a/25, 177b/1, 199b/10, 199b/13, 
199b/14, 199b/17, 202a/8, 204a/4, 
205b/22, 205b/25, 208b/9, 211a/17, 
211a/20, 211b/14, 216b/4, 222a/10, 222b/1, 
222b/13, 227a/24, 228a/21, 247a/20, 
247b/11, 249b/22, 250a/24, 250b/8, 
253a/23, 255b/3, 255b/6, 255b/7, 255b/8, 
255b/9, 255b/10, 255b/11, 255b/12, 
255b/13, 255b/14, 255b/16, 255b/17, 
255b/18, 255b/20, 255b/21, 255b/22, 
255b/23, 255b/24, 255b/25, 256a/4, 
256a/5, 256a/8, 256a/19, 256a/21, 256b/3, 
256b/4, 256b/14, 256b/23, 256b/25, 
257a/6, 257a/8, 257a/11, 257a/16, 257a/19, 

257a/24, 257a/25, 257b/5, 257b/7, 
257b/16, 257b/18, 257b/21, 258a/1, 
258a/3, 258a/5, 258a/14, 258a/16, 
258a/24, 258b/2, 258b/4, 258b/5, 258b/6, 
258b/19, 258b/20, 258b/21, 259b/22, 
259b/23, 259b/24, 263b/17, 263b/19, 
264a/3, 264a/12, 264a/23, 269a/24, 
270b/6, 270b/7, 271b/12, 281a/3, 290a/20, 
292a/25, 295a/4, 297b/7, 300a/1, 302a/3, 
307b/18, 308b/12, 308b/14, 308b/19, 
318a/18, 318b/12, 319a/9, 336a/16, 
337b/9, 339a/21, 341b/22, 345a/25, 
350b/5, 350b/9, 354b/3, 355a/6, 361b/25, 
362b/21, 367a/4, 367a/9, 367b/2, 367b/6, 
367b/11, 367b/13, 367b/14, 367b/15, 
369a/10, 371b/22, 372a/25, 373a/21, 
374a/3, 374a/9, 375b/9, 382a/24, 393b/22, 
396a/22, 396a/23, 396b/6, 398b/6, 
400a/2, 400a/21, 400a/23, 400a/24, 
400b/10, 401a/1, 401a/2, 401a/3, 401a/5, 
402a/2, 402b/10, 402b/19, 402b/22, 
403a/15, 403b/22, 403b/24, 404a/2, 
404a/3, 404a/4, 406b/17, 409b/18, 
414b/3, 415a/25, 418b/9, 419b/16, 424b/4, 
425b/23, 440a/11, 444b/22, 446b/22, 
456b/2, 456b/3, 456b/5, 456b/6, 456b/16, 
461a/22, 462b/11, 462b/15, 473a/24, 
488b/25, 506a/7, 515b/24

samg-ı ʿarabî, 5b/22, 16a/5, 44b/21, 54b/10, 
67a/22, 98b/20, 125a/20, 132b/13, 
151b/12, 151b/14, 160a/8, 193b/7, 195b/3, 
255b/10, 255b/23, 255b/25, 256a/1, 
256a/3, 256a/5, 256a/7, 258b/12, 258b/13, 
266b/13, 270b/6, 294b/9, 299a/18, 332b/5, 
338b/24, 339a/20, 342b/19, 345a/11, 
376a/4, 377b/18, 382a/25, 382b/2, 
382b/18, 388b/23, 393a/5, 428a/14, 
429a/1, 429a/24, 441a/21, 444b/15, 
450a/21, 457a/23, 468a/16, 475a/24, 
480a/19, 481b/5, 498b/6, 502a/17, 503b/14

samg-ı bâdâm, 382b/18
samg-ı bâdem, 255b/11
samg-ı belâdur, 414a/25
samg-ı encüzân, 120a/3
samg-ı havr-ı rûmî, 403b/18
samg-ı ıccâs, 255b/11
samg-ı kûhî, 79b/9
samg-ı levz, 258a/14
samg-ı mahrûs, 120a/3
samg-ı sanavber, 177b/5, 177b/6
samg-ı sanavberî, 178b/18
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samg-ı sezâb-ı kûhî, 79b/7
samg-ı sezâbü’l-berrî, 258a/13
samg-ı telh, 250a/25
samg-ı zeytûn, 25b/4
samgü’d-dâmînâ, 256b/2
samgü’l-akâkıyâ, 257a/16
samgü’l-ʿarabî, 256a/5
samgü’l-balât, 258b/8
samgü’l-butm, 65a/9, 140b/10, 258a/24, 

292b/5, 338b/10, 354a/19, 381a/24, 
457a/23, 463a/17

samgü’l-harşef, 73b/16, 258b/6, 401a/3
samgü’l-hatmî, 257b/5
samgü’l-hercân, 222b/1
samgü’l-hûz, 346b/17
samgü’l-hûzü’r-rûmî, 258b/4
samgü’l-ıccâs, 256a/19
samgü’l-katâd, 258b/4, 382a/21
samgü’l-kemkâm, 258b/18
samgü’l-kümmesrâ, 256b/23
samgü’l-summâk, 256b/14
samgü’r-ratb, 258b/20
samgü’s-sanavber, 258b/5
samgü’s-serv, 205b/22, 257a/6
samgü’s-sezâb, 258a/3
samgü’t-tarsûs, 22a/15, 258b/3
samgü’z-zeytûn, 257b/15
samk, 22a/11, 57b/8
samsık, 9b/23, 217a/24, 445a/6
samur, 158b/15, 158b/16, 158b/21, 158b/22
san vîr, 259b/22
sanavber, 12b/9, 21b/1, 82a/1, 88b/19, 90a/4, 

99b/12, 164a/2, 169a/9, 177a/25, 177b/1, 
191b/20, 211b/14, 235b/23, 247b/3, 
255b/17, 258b/22, 259a/14, 259a/15, 
259a/2, 259a/20, 259b/8, 259b/9, 259b/12, 
259b/16, 259b/18, 259b/19, 273a/10, 
278a/11, 320b/11, 348a/13, 355b/18, 
361b/24, 370a/21, 390a/4, 418a/14, 
444b/21, 477a/21

sanavber kurdı, 173a/18
sanavber-i hindî, 170a/20
sanavber-i kibâr, 259a/3
sanavber-i kûçek, 77a/7, 77a/8, 259b/8
sanavber-i sagîr, 259b/7

sanavber-i sıgar, 259a/3, 355b/17
sanavberî, 181a/16
sanavberü’l-arz, 129b/12, 399a/5
sanavberü’z-zeker, 259b/19
sancu, 2b/18, 2b/19, 12b/19, 16b/10, 16b/19, 

17a/17, 17a/18, 58b/11, 63b/4, 67a/8, 77b/2, 
92b/24, 93b/22, 99b/10, 99b/22, 100b/20, 
101a/13, 102a/18, 102b/22, 118b/14, 
120a/25, 129a/12, 130a/22, 146a/11, 
147a/10, 153a/8, 154b/16, 163a/23, 
165a/24, 167a/1, 167a/6, 169b/2, 171b/19, 
175b/9, 180a/2, 192b/14, 193b/25, 202b/7, 
205b/20, 206b/1, 207b/24, 210b/23, 
217a/3, 218a/5, 220a/8, 225a/24, 234b/16, 
248a/5, 248a/13, 256b/11, 256b/13, 
257b/4, 264a/18, 265b/9, 280a/14, 
288a/13, 289a/25, 305a/15, 313a/6, 
314b/7, 314b/8, 315a/4, 318a/1, 318b/19, 
325a/8, 325b/4, 330a/1, 335b/15, 337a/22, 
338a/10, 342b/15, 343a/1, 344a/9, 349b/7, 
351a/7, 358a/11, 358a/14, 363a/19, 
363b/17, 364a/25, 364b/8, 365b/5, 367b/4, 
369a/7, 369b/1, 389a/4, 389b/12, 394a/25, 
399a/23, 405b/14, 408a/12, 428a/5, 
441a/9, 443a/15, 446a/5, 447a/22, 452a/7, 
452a/8, 457a/10, 460a/10, 460a/18, 
465b/6, 468b/5, 468b/6, 473a/8, 474b/9, 
476b/12, 478b/4, 478b/5, 481a/12, 487a/2, 
488a/20, 489a/24, 491b/12, 495b/19, 
501b/5, 504a/18, 504b/14

sanculan-, 81a/12, 241a/15
sancuma, 502a/13
sandal, 11a/17, 30a/18, 35a/6, 38a/22, 

58a/2, 121b/17, 134a/20, 148a/8, 
176b/15, 207b/6, 245a/24, 256a/14, 
260a/3, 260a/5, 260a/6, 260a/7, 260a/10, 
260a/12, 260a/13, 260a/14, 260a/16, 
260a/17, 260a/18, 260a/25, 260b/1, 
260b/3, 260b/5, 260b/10, 260b/18, 
260b/22, 260b/23, 260b/24, 260b/25, 
261a/2, 267b/23, 285b/21, 292b/5, 301b/2, 
327a/19, 330b/17, 330b/18, 330b/5, 
341b/5, 347b/22, 354b/4, 373a/6, 373b/22, 
374a/23, 379a/23, 400b/8, 406a/5, 
406a/6, 416b/11, 443a/18, 446a/16, 
450b/4, 461a/19, 468b/18, 482b/8, 
494a/17, 502b/21

sandal-dânîc, 113b/7
sandal-ı hadîdî, 106a/12, 146a/6
sandal-ı menâsîr, 212a/5
sandal-ı rûmî, 357b/12
sandalîn, 495a/5
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sandalôs, 222a/11, 293a/4
sandalôz, 255b/19
sandâlôz, 177b/8
sanderâ, 260a/4
sanderûs, 155a/4, 255b/19
sandôkis, 222b/2
sanâmôryâ, 87b/10
sanîn, 260a/3
sansar, 158b/13, 158b/21, 158b/23, 220a/2, 

220a/3, 220a/5, 237b/25, 317a/4, 497b/14, 
506a/12

sant, 30a/3, 49b/17, 133a/15, 133b/14, 
341b/20

sanûtûs, 315a/19
sapârîna, 387a/21, 387b/17
sapârna, 200b/25
sapûnî, 249a/7
sapûren sûs, 97a/23
sapûret kerâmim, 87a/5
sarʿ, 6b/15, 6b/24, 10a/8, 14b/1, 17a/13, 

17a/23, 18b/3, 21b/6, 22a/21, 22a/23, 
23a/4, 23a/20, 26a/22, 26a/24, 28b/7, 
37a/7, 37a/10, 37a/15, 37b/13, 38a/11, 
41a/11, 43a/15, 60b/4, 65b/7, 66a/5, 
71b/17, 74a/10, 74a/12, 78b/16, 79a/7, 
83a/14, 83a/21, 84a/6, 91a/25, 92a/8, 
97a/25, 97b/3, 97b/6, 99a/2, 100b/20, 
107a/24, 107b/18, 107b/19, 108b/14, 
111a/5, 111b/7, 116a/10, 123b/16, 123b/18, 
124b/5, 124b/25, 126a/2, 126b/21, 
134b/25, 138a/18, 141a/17, 141a/18, 
144b/21, 147b/6, 147b/12, 148a/1, 
151b/17, 159b/5, 159b/7, 160b/3, 161b/11, 
161b/24, 164b/21, 170b/1, 174b/10, 
175a/11, 186b/24, 188b/10, 189a/9, 
189a/24, 193a/11, 196b/12, 201b/16, 
204b/24, 206a/25, 208a/24, 212a/2, 
219b/13, 230a/13, 237b/9, 238a/20, 
243a/8, 246b/21, 247a/6, 269b/9, 280a/19, 
281a/6, 281b/13, 286b/16, 289b/6, 289a/8, 
289a/15, 304a/5, 304b/22, 304b/23, 
306b/17, 311a/8, 311b/7, 311b/12, 312a/20, 
312b/21, 312b/22, 313a/7, 313a/8, 314a/25, 
320a/15, 322a/20, 329b/25, 332a/11, 
332a/13, 334a/10, 334a/14, 337a/18, 
343a/1, 344a/8, 344b/21, 347a/23, 348a/4, 
352a/7, 359b/21, 361a/22, 364b/23, 
365a/20, 367a/12, 368b/25, 369a/1, 
373a/24, 375a/9, 377b/19, 378a/1, 381b/5, 
386a/10, 386a/11, 392a/13, 400b/5, 
401b/6, 401b/8, 415b/17, 416a/1, 424b/9, 

434b/21, 435a/2, 437b/1, 446b/13, 448a/3, 
449b/19, 450a/22, 454a/1, 454b/25, 
459b/4, 459a/10, 465a/7, 468a/2, 468b/15, 
476b/2, 487a/22, 487a/23, 488a/11, 
493b/1, 496a/4, 501b/16, 503b/11

sarʿ tut-, 108b/14, 114a/8, 164b/21, 367a/17, 
378a/2

sarb, 253a/23
sardînya, 281a/12
sarʿâ, 480a/2
sarevâ, 57b/17
sarfâ, 348a/2
sarfân, 253a/11
sarı diken, 89a/24, 84b/17
sarı çiçek, 38b/3, 38b/5, 342b/22
sarı kök, 61b/13, 129a/25, 189b/5, 233b/2, 

280a/23
sarı ot, 69a/16
sarı su, 2a/1, 43a/5, 54b/6, 66a/8, 66b/22, 

78a/23, 78a/24, 95a/12, 96a/5, 102b/7, 
103a/8, 103a/9, 103a/12, 134a/10, 183a/4, 
211b/6, 225a/9, 225b/1, 230b/20, 258a/22, 
288a/2, 308b/10, 318b/6, 318b/9, 319a/24, 
326a/8, 334b/11, 334b/19, 338b/17, 
362a/13, 362a/14, 362a/16, 363a/13, 
364b/8, 364b/23, 390a/11, 396b/10, 
400b/1, 400b/2, 406a/15, 424b/18, 
426b/18, 427a/5, 427a/9, 427a/17, 447a/23, 
448a/12, 455a/17, 479b/17, 480a/15, 
504a/13, 514b/5

sarı taş, 109b/10
sarı yâkût, 512b/3
sarıca katrân, 77a/5
sarılık, 3a/8, 40a/2, 54a/23, 111a/17, 154a/7, 

221b/13, 235a/19, 280b/8, 280b/10, 
289b/12, 330a/1, 394a/22, 394a/23, 
450a/18, 474b/10, 475a/21, 488b/10, 
508b/12

sarılık otı, 3a/5, 186b/17, 233b/11, 286a/5, 
425b/24, 426a/1

sarılık taşı, 111a/14
sarî, 263b/25
sarîhat-ı lafzî, 424b/1
sarîmetü’l-cedî, 215b/3, 253a/13, 325b/6
sarîmetü’l-cedy, 441a/3
sarîrâ, 253a/24
sarkavâ, 340b/25
sarkâkalis, 36a/15
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sarkôkolî, 36a/15
sarmaşık, 31a/6, 32a/12, 33a/3, 33a/4, 

43b/15, 48b/13, 61b/10, 67b/2, 88b/25, 
97a/22, 98a/5, 100b/1, 120b/11, 122b/13, 
151a/5, 151b/6, 156a/24, 156b/23, 170b/6, 
173a/25, 184a/11, 233a/22, 236a/11, 
276b/15, 284a/25, 303a/16, 310b/12, 
310b/20, 310b/21, 310b/23, 310b/24, 
311b/4, 311b/8, 311a/25, 321b/11, 321b/15, 
326b/17, 351b/16, 389b/23, 389b/25, 
390a/1, 394a/18, 396a/20, 409b/22, 
409b/24, 410a/3, 493a/6, 495a/22, 
508a/16, 514a/14, 514b/22

sarımsak, 20a/9, 20a/11, 41b/19, 49a/11, 
58a/23, 59b/24, 60a/1, 74a/2, 74a/15, 
74a/18, 74a/19, 74a/21, 74a/23, 81b/4, 
81b/7, 81b/18, 81b/11, 81b/13, 81b/22, 
81b/23, 82a/7, 82a/9, 82b/6, 104b/2, 
114a/11, 120a/16, 157a/18, 188b/1, 189a/2, 
202b/15, 219a/16, 247a/15, 290b/4, 
291a/23, 313b/13, 329b/6, 334a/21, 
340b/24, 352b/3, 363b/11, 363b/12, 
363b/20, 379a/25, 384b/13, 386b/9, 
387a/2, 391b/3, 418b/14, 434a/14, 435b/17, 
457b/18, 481a/21, 483a/1, 500a/23

sarmü’d-dîk, 158b/12
sarrâhe, 422b/5
sarsar, 198b/8, 253a/5
sart, 30a/3, 257a/20
saru su, 144b/14
sarulık, 20b/16, 49b/2, 117a/8, 117a/9, 

243b/7, 272b/24, 317b/14, 340a/22, 
449b/21

saruluk, 106b/17, 116b/20
sarʿü’s-sıbyân, 86a/14
sarv, 258b/20
saʿter, 25b/21, 28b/5, 44a/18, 71a/7, 72b/17, 

79a/14, 80a/18, 88a/8, 88a/15, 93a/25, 
93b/1, 94b/15, 96b/17, 98b/21, 116b/1, 
117b/12, 135b/14, 135b/18, 139a/10, 
182b/22, 203b/5, 207b/7, 219a/13, 219b/6, 
236b/4, 236b/5, 247a/13, 253b/1, 253b/3, 
254a/3, 254a/6, 254a/12, 272a/14, 279b/3, 
303a/3, 340a/9, 342a/5, 360a/25, 393b/19, 
402b/14, 408a/22, 410b/25, 421a/7, 
465a/3, 465a/20, 469a/18, 486a/18, 
491a/10, 492a/20, 513b/23

saʿter-i ʿarabî, 372b/3
saʿter-i bâbilî, 254a/10
saʿter-i berrî, 388b/9, 388b/12, 481b/7
saʿter-i cebeli, 489b/4

saʿter-i fârisî, 90a/6, 253a/24, 253b/8, 253b/9, 
388b/12, 469b/5

saʿter-i kebîr, 481b/7
saʿter-i kûhî, 97a/7
saʿterî, 55b/24
saʿterü’l-hımâr, 96b/19, 96b/21
saʿterü’z-zeytûn, 372b/3
satırniyûn, 9b/8
satiryûn, 66b/18
satrâkâ, 470b/1
satriyâ, 254a/12
satûnyûn, 230a/6
saturûniyûn, 278b/21, 278b/22
saturûniyûna, 370a/10
savaklat-, 233a/6
savâr, 200a/13
savârûn, 130a/4
savk, 46a/7, 46a/8, 190b/17
savrâ, 200a/12, 261b/7
savsalâ, 250a/6
savsân, 224b/21, 225a/1
Sayda, 73b/19
saydalâ, 64a/21
saydâ, 210a/19, 219a/22
saydî, 396b/19
saykalî, 193a/1, 193a/3, 462b/15
saykâ, 11b/2
saykômûrus, 91b/1
saykumûr, 227a/16
saylîkû, 227b/3
saymûtûs, 330a/24
sayrulık, 12b/20
sayterâ, 254a/11
saz, 163b/22, 233a/5, 314a/2, 495b/13
sâʿaddiye, 249b/23
sâb, 250a/1, 338a/19
sâbinâ, 5a/5, 280a/6, 280a/7
sâbînâ, 5a/4
sâbîzec, 200a/25, 512b/18
sâbîzek, 200a/25, 512b/18
sâbûn, 115a/11, 171a/6, 193a/4, 233b/12, 

233b/13, 249a/7, 249a/7, 249a/20, 
249a/21, 362a/8, 477a/12, 491b/21

sâbûn-ı ʿırâkî, 249a/23

D İ z İ N 1297

www.tuba.gov.tr



sâbûnî, 193a/1, 193a/4
sâbûnü’l-kâk, 233b/11, 249b/25
sâc, 199b/25
sâc agacı, 255b/1, 255b/2
sâd-everân, 199b/9, 199b/11, 227a/25, 

367b/11
sâdâvân, 128b/21
sâdâyim, 80a/16
sâde gül, 413a/19, 483a/19
sâde yag, 5a/21, 71b/17, 137a/16, 157b/9, 

173a/16, 214b/17, 217b/17, 218a/8, 
351a/14, 368a/8, 416a/25, 472b/7

sâde yagı, 32a/20, 32a/22, 58a/21, 79b/25, 
210b/12, 210b/13, 210b/14, 217b/11, 
224a/3, 237b/7, 243b/4, 283b/10, 363b/21, 
393a/11, 513b/15

sâdec, 29a/21, 72a/4, 199a/17, 199a/19, 
221b/22, 266b/16

sâdec-i hindî, 72a/2, 72a/3, 148b/5, 199a/17, 
429a/3, 429a/4, 439b/24

sâdec-i rûmî, 199a/17
sâde-i hindî, 199a/17
sâdînîr, 280a/7
sâdvîd, 393b/14
sâfir, 69b/20, 250a/3, 254b/9
sâfirûr, 512b/2
sâfîsâ, 75a/16, 255b/17, 258a/14, 515b/24
sâfrân sâveje, 416b/22
sâfsiryâ, 79b/10
sâfsiyâ, 9a/10, 9b/3, 79b/6, 79b/8, 79b/9, 

156b/21, 319a/11
sâgavâ, 241b/14
sâgâbetîn, 211a/16
sâgâbetûn, 211a/15
sâgânûs, 203b/9
sâgâpenôn, 211a/17
sâgâpenû, 211a/17
sâgîbûn, 337a/8
sâhib-i bevâsîr, 158b/20
sâhib-i istiskâ, 375b/23
sâhib-i kulunç, 391a/4
sâhib-i lakve, 267a/23, 388a/16
sâhib-i raʿşe, 322a/1
sâhib-i sarʿ, 378a/1
sâhibü’l-ʿakâkîr, 35a/21

sâhiyye, 250a/3
sâʾibîn, 179a/15
sâk, 8b/7, 330b/1, 351b/22, 364b/18, 417b/11, 

475a/13
Sakalye Irmagı, 110b/16
sâkankûr, 209b/2
sâkâniyûn, 208b/8
sâkıbü’l-hacer, 57a/1, 80a/6, 208a/12
sâkıbü’ş-şecer, 80a/6
sâkıt, 104b/24, 215b/12, 454b/7
sâkıtatü’r-rîh, 306b/21
sâkız levz, 421a/15
sâkız-ı semen, 168a/18
sâkü’l-bakar, 200b/11
sâkü’l-esved, 49a/17
sâkü’l-hamâm, 180b/11, 201a/2, 475b/16
sâl, 464a/8
sâlaze, 142a/14
sâlbiyye, 32b/18
sâlâmandâr, 115b/3
sâlâmander, 505a/9
sâlâmânder, 115b/5
sâlâmândere, 289b/17
sâlâmendâr, 200b/1, 289b/16
sâlâmender, 250a/9
sâlâmenderâ, 250a/9
sâlâmenderyâ, 200b/1
sâlâyî, 329a/18
sâle, 464a/8
sâlebiyye, 250a/4
sâlî, 213a/13
sâlîcî, 142a/15
sâlik, 174b/17
sâlîl, 476b/16
sâlîl-i mismârî, 308b/24
sâlîl-i müdevver, 308b/24
sâlînotos, 107b/17
sâlîpûnâ, 179a/3
sâlîs, 142a/14
sâlîs âgriyûn, 378a/18
sâlîskîs, 80a/5
sâlîtûn, 80a/4
sâlîvâ, 59a/3
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sâlîvâres, 277a/16
sâliyûn, 39a/9, 60a/4, 441a/15
sâliyûs, 375b/12
sâlmôn, 218a/19
sâlsapârîle, 410b/17, 410b/18, 410b/19, 

410b/20
sâlsapâriliyûz, 387a/22
sâlsâparîne, 387a/21, 410b/2
sâlsâpârliyâ, 139a/3
sâlsâpârna, 53b/25
sâlûce, 213a/13
sâlûta, 44b/20, 363b/11, 363b/20
sâlvân, 213a/14
sâlviyâ, 213a/13
sâlyâkôs, 119b/24
sâlyûfilin, 44b/16
sâmarâ, 238b/24
sâmaryâ, 249a/25
sâmaryûmâ, 29b/23, 77a/9, 181b/3, 220b/8, 

233b/17, 249a/24, 271a/2, 271a/3
sâmaryûmî, 249a/25
sâmen ekrûhî artîsîr, 345b/10
sâmir, 80a/5, 420b/15
sâmiyûkûm, 129b/21, 145b/6
sâmm-ı ebras, 200a/11, 200b/3, 498a/4
sâmsa, 223b/2
sâmûs, 274a/24
sân cuvân bırôt, 133a/21
sân cuvân kırâvt, 510b/24
sân cuvân termele, 102a/2
sân keje de rerâʿû, 194b/11
sân verel enâkâ, 60a/13
sândalôs, 5a/10
sânâhî, 232b/22
sâng, 160a/11
sângre, 160a/11
sângsûge, 293b/6
sângû, 160a/10
sângû câlûce, 160b/13
sângû de bûeyû, 160b/21
sângû de cîlbô, 161a/14
sângû de cüverânî, 161a/8
sângû de ânîlô, 161b/10

sângû de gallîne, 161b/20
sângû de karâpede lûntâniye, 160a/22
sângû de kânî mâttô, 162a/6
sângû de kuka, 161b/25
sângû de kûynû, 161b/7
sângû de lûcernâ, 161b/1
sângû de mûstela, 160a/25
sângû de ômô, 160b/4
sângû de ôrsô, 161a/19
sângû de pôrkô, 161b/16
sângû de sûricû, 161b/13
sângû de tetârîdû, 161a/17
sângû de tortâka, 160b/2
sângû de vespe, 160b/8
sângû del âzinô, 161b/22
sângû der kônîlô, 160a/17
sângû çîlbô, 161a/23
sânguyis, 160a/10
sânî tûlâʿ, 341a/1
sânika, 200a/9
sânîr, 33a/14
sânkûlâ bentâfilûn, 65a/23
sântûliyâ, 372b/4
sâpârna, 508b/3
sâpûnye, 233b/11
sâpzec, 419a/10
sâr, 75b/13
sârâ afiyâs, 139b/22
sârekilî hindivânâ, 241a/23
sâren, 446b/21
sârî kâküle, 36a/16
sârîhem, 282a/23
sârkâklâ, 36a/16
sârkûkûle, 36a/16
sârpârîna, 387a/23
sârsâ, 294a/13
sârsâpârliye, 387a/22
sâsalâ, 250a/6
sâsalî, 250a/6
sâsâliyûs, 200a/22, 206a/10, 270b/17, 

375b/13, 390b/5
sâsâmûn, 376a/11
sâsân, 201a/1
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sâsâr kişt, 54a/25, 200a/10
sâsenber, 201a/3
sâserî, 253b/1
sâsîhû, 10b/10
sâsim, 32a/9
sâsûhûm, 10b/10
sâtalhanâ, 294a/11
sâtil, 200a/24
sâtiryôn, 139a/13
sâtiryûn, 66b/18, 139a/12, 139a/15, 200b/1, 

204a/20
sâtôfâ, 265a/9
sâtyûnâ, 139a/14
sâves, 242b/24
sâvîz, 5a/5
sâvulcas, 213a/13
sâvuleş, 142a/15
sâyâhî, 215a/14
sâyûkô, 129b/21, 145b/7
sâzec, 171a/22
sebʿ ü sebʿîn, 209a/23
sebâb, 428b/2
sebâfîcûr, 445a/15
sebel, 66a/5, 70b/15, 94a/18, 103a/15, 

146b/2, 247b/25, 450b/17, 450b/18
sebestân, 200b/16
sebeste, 200b/17
sebîk, 267b/2
sebîl, 35b/1
sebkînec, 338b/19
sebt, 94b/14, 422b/11, 422b/12, 422b/13
sebuʿ, 20a/6, 201a/16
sebûles sevʿâl, 154b/4
sebûlet nerd, 474b/20
sebûrîdîdus, 331b/4
sebuʿü’l-arz, 201b/11
sebvîs, 194b/10
sebyûn, 33b/4
sebz-dâne, 98a/15
secîr, 80a/10
secir kulkand, 361a/7
secülât, 511b/8
seda, 4b/11

sedâ, 142a/4, 201b/18
sedâyâ, 80a/16
seder, 245b/20
sedî, 143b/6
sedir, 5b/24, 15a/24, 201b/25, 202a/4, 

202a/5, 262a/4, 262a/5, 281a/13, 281a/16, 
282a/12, 288b/25, 307b/12, 403a/5, 
411a/12, 420a/25, 420b/1, 423b/21, 
476b/19, 476b/22, 503b/20

sednîs, 202a/1
sedr, 66a/5, 86b/13, 99a/2, 113b/19, 303b/8, 

310b/3
sedriyûb, 73a/6
sedrûs, 201b/17, 235b/10
sedûm, 128a/2
sedy, 80a/14, 80a/15, 264b/15
se-berg, 52b/17, 125b/21
sefânî, 180b/2
sefâzîkûs, 208a/1
sefel, 19a/13, 51a/17, 63a/15, 70b/8, 176a/10, 

256a/14, 271a/10, 301b/8, 357a/24, 
369b/1, 382b/14, 406a/6, 419b/19, 426b/2, 
457b/13, 460a/12, 461b/11, 461b/16, 
486a/9, 504a/4

sefendûliyûn, 159a/11, 159a/14, 208a/3, 
272b/15

sefercel, 207b/10
sefercelü’l-hindî, 241a/24
sefhâvun, 283b/22
sefîd-i mühre, 119b/23
sefîlûsiyûn, 191a/23
sefînûh, 479a/5
sefîrâsûn, 172b/15
sefn, 208a/3
sefrînûs, 249b/2
sefrûlîm, 207b/12
sefrûyâ, 207b/11
sefûg, 16a/13
sefûres, 77b/23
sefûryûn, 77b/24
seg, 396b/14
segbîn, 254b/3
seg-bistân, 443b/4
seg-i engûr, 296a/3
seg-pîstân, 200b/14
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seg-zebân, 417a/15
segâderâ, 209a/14
segî raglâ, 212a/7
segnî, 125b/22
segûzâ, 243b/18
sehâle, 174a/23, 174b/1, 322a/22
sehânec, 230a/6
sehâvîn, 73b/3
sehec, 353a/14
sehek-i dâverân, 199b/12
seher, 51b/24, 340a/18, 349b/25
seher ʿilleti, 405a/12
sehîlis, 10b/20
sehînûs, 10b/18
sehlâ, 207a/11
sehrâyâ, 295a/20
sehresen, 284b/16
sehûfes, 10b/20
sehûmîs, 10b/20, 201b/13
seka, 226b/23
sekalin vâniyâ, 270b/19
sekbinâc, 438b/13
sekbîne, 211a/14
sekbînec, 22b/10, 35b/5, 83b/4, 207b/10, 

211a/14, 254b/4, 318b/25, 367b/10, 
427a/6, 514b/19

sekâle, 209a/13
sekâvâs brustberle, 200b/17
sekâzâ, 209a/14
sekeze, 70a/1
sekî zaglâ, 57a/2
sekîrât, 209a/12,  212a/9
seknec, 212a/6
sekr, 113b/23, 144b/24, 144b/25, 156a/18, 

156b/24, 245b/11, 245b/20, 299a/6, 
299a/16, 307b/7, 323b/23, 350b/5, 363b/1, 
363b/8, 368b/2, 368b/3, 393b/17, 446a/24, 
477b/21, 478a/16

sekte, 26a/24, 41a/11, 43a/14, 83b/3, 121a/21, 
144b/20, 170b/1, 219a/10, 247a/6, 313a/7, 
323a/9, 369a/1, 373b/15, 381b/5, 397b/9, 
454b/19, 476a/24, 476a/25

sekte-i müteharrike, 476b/1
sekûlûmis, 114a/13
sekûmâlîser, 222b/16

sekûsîn, 148b/14
sekûsînâ, 338a/19
sekûtâ, 243b/18
sekûz, 338a/19
sel, 437a/6
selbin, 214b/6
selc, 80b/15, 89b/4
selc-i çînî, 91a/14
selc-i sînî, 81a/4
selcem, 26a/12, 67b/1, 214a/7, 419a/4
selâce, 80b/17
selâga, 215b/4
selâha, 215a/19, 215a/23
selâkûn, 212a/25
selâniyû fîlô, 501a/4
selâspî, 406b/23
selâspî bârbârî, 114b/18
seleb, 376b/3
selemender, 115b/5
seles-i bevl, 131b/4
selesü’l-bevl, 57b/23, 57b/24, 112b/16, 

191a/25, 342b/8, 417a/6, 459b/1
self, 376b/1
selfî, 446b/16
selfiyyûn, 35b/18
selh, 90a/12
selhü’l-hayye, 2a/3, 127a/15, 214a/7
selidônyâ minôs, 428a/16
selidônye, 427b/16
selidônyûm mâyûs, 427b/15
selîf î, 133b/20
selîgûde kopôriye, 60a/12
selîhâs, 213b/3
selîhe, 5b/5, 88b/9, 99a/10, 101b/12, 101b/13, 

104a/9, 114b/2, 137b/21, 152b/1, 169b/22, 
190a/16, 190a/19, 191a/15, 199b/8, 
213a/24, 213b/2, 213b/7, 213b/12, 213b/13, 
216b/5, 225b/12, 225b/13, 235a/25, 
246a/2, 249b/17, 257a/24, 265b/15, 
318b/23, 331b/1, 354a/1, 354a/2, 392b/20, 
399a/25, 399b/1, 404b/3, 404b/4, 416a/11, 
420a/10, 447a/14, 450a/6, 468b/19, 
479a/1, 479a/2, 496b/23

selîhe-i çînî, 213b/14
selîhe-i esved, 225b/13
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selîhyâ, 213b/2
selîkû fîlô, 500b/20
selîkûn, 190a/25, 213a/3, 448b/25
selîme, 20a/6, 32b/9, 32b/23, 160b/15, 

213a/12
selîna îspôrô, 50b/7
selînô, 385a/18
selînô vensiyûr, 323a/22
selînô vînô, 386a/24
selînûs, 378a/19
selkâ, 80b/16
selkendî, 190b/19
selkita, 221a/17
sell, 408b/14
Selmân ibni Hasân, 234a/4
selme, 215a/19, 356b/21
selmînât, 492a/3
selnûn, 344b/1
sels, 80b/14
seltike, 474b/22
seltîs, 476b/21
seltîs şîtû, 477a/14
selûftenec, 462a/10
selûrt, 427b/15
selvâ, 214b/7, 219b/10
selvâhûn, 239b/8
selvi, 205b/2
selyûn, 120a/2
selzânîyûn, 215a/14
selzâzniyûn, 215a/14
semʿ, 19a/2, 503a/15
semar, 261a/8
semcânî, 250b/6, 250b/9
semcelû, 307a/2
semâke-i raʿʿâda, 220a/17
semâkîl, 215b/22, 217b/4
semâmîzî, 263a/25
semâr, 16b/14, 220a/16
semârûg, 218a/13, 320b/10, 322b/12, 397a/19
semârûg-ı deşti, 393b/12
semârûg-ı zehr-nâk, 322b/12
semârûs, 376b/2
semâs, 344a/25

semek, 72a/19, 87b/2, 126a/18, 126a/23, 
157a/18, 214b/8, 218a/14, 218b/1, 281a/12, 
403b/9

semek-i memlûh-ı memkûr, 219a/15
semek-i meskîc, 219b/5
semek-i meslîc, 219b/5
semek-i saydâ, 219a/21
semeketü’n-nezle, 219a/21
semekü’l-hayye, 218a/17
semekü’l-leyl, 298a/1
semekü’s-semek, 429a/5, 429a/6
semen, 217b/11, 218a/10
semendel, 219b/19
semender, 115b/3, 115b/4, 219b/19
semendûl, 162a/19
semen-i kakvâs, 166a/3
semen-i sîrî, 168a/12
semens, 36b/19
semenzâ liyânten, 53a/1
semenzâ mârpiyûm, 52b/5
semenzâ râftûs, 52a/18
semenzâ revânô, 52a/18
semenzâ rokete, 51a/3
semer, 84a/3, 94a/23, 261a/6, 420a/15, 

456b/20
semer kefen, 101a/9, 357b/24
semer-i cevder, 276b/12
semer-i serv-i kûhî, 5a/11
semer-i yebrûh, 75a/9
semer-i zuʿrûr, 404b/11
semerâ yebrûhî, 419a/9
semerâtü’l-ʿarʿar, 5a/11
semerâtü’ş-şevkü’l-mısrî, 81a/18
semere-i şeceretü’l-ʿutlab, 288b/16
semere-i şevk-i mısrî, 35a/13
semeret-i şeceretü’d-dûm, 81a/19
semeret-i tarfâ, 81a/8
semeretü’l-ʿarʿar, 81a/6, 94a/22, 101a/14
semeretü’l-asaf, 81a/23
semeretü’l-asfat, 81a/23
semeretü’l-ʿayn, 385a/24
semeretü’l-keber, 81a/23
semeretü’l-kebere, 81a/24
semeretü’l-kutlub, 93b/4
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semeretü’l-lasaf, 81a/23
semeretü’l-ʿulleyk, 81a/20, 156b/13
semeretü’s-sedr, 476b/21
semeretü’s-sedrü’l-müceffef, 477a/15
semeretü’t-tarfâ, 81a/7, 87b/21, 151b/1, 

269b/18, 279b/23, 290a/23, 392a/18
Semerkandî, 59a/15, 156b/1
semersin, 430a/13
semerü’l-asaf, 376b/3
semerü’l-belâdur, 63a/20
semerü’l-hasek, 276a/19
semerü’l-lasaf, 238a/22
semerü’l-ʿulleyk, 294b/17
semerü’s-sedr, 262a/4
semerü’t-tarfâ, 47b/8
semeryûfâ, 249a/25
semgûrîs, 347a/3
semîkalis, 217b/3
semîketü’s-saydâ, 210a/19, 210a/20
semîkezt, 276a/10
semin, 165a/10
semîn, 216b/12
semîrâ, 351b/24
semirûs, 430a/13
semiyy-i galiz, 408b/23
semiz otı, 46a/25, 50b/4, 81b/21, 87a/12, 

260b/5
semizlik, 100a/9
semkahûn, 217a/24
semkûtîn, 217b/1
semleniş, 81b/4
semm, 386a/8
semm-i helâhil, 71a/19, 71a/22, 85a/12, 

85b/6, 90a/5
semm-i kâtil, 15b/7, 23a/10, 60b/15, 69b/7, 

71b/10, 112a/23, 116a/3, 172b/18, 219b/24, 
240b/18, 243b/25, 430b/4, 430b/17

semmârî, 93b/5
semmiyât, 93a/6
semmûr, 220a/1, 220a/2, 220a/4, 220a/5, 

220a/7, 220a/9, 220a/10, 220a/11, 
220a/12, 220a/13, 220a/14, 220a/15, 
222b/24, 237b/25, 317a/4, 317a/7, 317a/8, 
329a/6, 506a/12

semmü’l-efâʿî, 430b/4

semmü’l-fâr, 183b/1, 190a/9, 215b/14, 
215b/18, 217b/8, 240b/13

semmü’l-hımâr, 148b/8, 157a/20, 157a/22, 
217b/7

semmü’s-semek, 217b/10
semnâfiyûn, 123b/1
semsetîn, 484a/23
semtâves, 7b/13
semûniyûn, 217a/25
semûrniyûn, 217a/25
semûsâ, 445b/1
semüz ot, 353b/18, 363b/5, 384b/6, 412a/1
semüz otı, 62a/4, 120a/1, 260a/24, 348a/8, 

394b/23, 427b/5
semüzlik, 217b/5, 392b/15
semüzlik otı, 9b/18, 36a/4, 51a/17, 56a/25, 

61a/9, 61b/4, 61b/5, 86b/14, 136a/16, 
178b/17, 319a/19

semyâmîzî, 498a/1
sen, 220b/7
sen mefûryâ, 347a/4
senbûsec, 223b/2
senbût, 222a/4
sencbûye, 223b/4
sencefre, 222b/15
sencelîs, 201b/13
sencer, 201b/14
sencînâ, 226a/8
sencisbûye, 26b/1, 223b/3
send, 257a/20
sendâzerʿâ, 317a/14
sendel, 219b/19
senderek, 222b/10
senderîtis, 112b/3, 206b/25, 222b/3
sendrîtus agriyâ, 207a/2
senderûs, 5a/9, 222a/9, 222a/13, 235b/10, 

255b/20, 404b/1, 404b/2
sendr, 182a/9
sendûlîfûn, 333b/10
senâ, 220b/5, 220b/6, 220b/8, 220b/9, 

220b/14, 220b/21, 220b/25, 221a/1, 
221a/2, 367b/9

senâmûryâ, 239b/9
senânîr, 223a/9
senegırve, 119b/3
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seneve, 133b/19
sengbûye, 223b/3
seng-dâne, 335a/22
seng-dâne-i cerz, 335b/6
seng-dâne-i hâr, 335b/8
seng-dâne-i murg-ı hâne-gî, 335b/2
seng-hâr, 358a/25
seng-ı rûşenâyî, 361b/13, 447b/8
seng-i billûr, 106a/3
seng-i cerz, 111a/2
seng-i dehân-ı seng, 109a/4
seng-i âhen-riyâ, 104a/23
seng-i âsiyâ, 106a/14
seng-i âteş, 106a/24
seng-i ebr, 108a/4
seng-i ermenî, 104a/3
seng-i gec, 84b/7
seng-i habeşî, 107b/21
seng-i hûn, 108a/8
seng-i ʿırâkî, 110a/15
seng-i isfenc, 108a/3
seng-i kebûter, 106b/5
seng-i kıbtî, 107a/2
seng-i lâjüverdî, 107b/2
seng-i magnî, 462a/24
seng-i mermer, 179a/15, 452a/5
seng-i mesâne, 106a/21
seng-i pistân, 110b/13
seng-i sermâhî, 108b/2
seng-i şîr, 104a/14
seng-i şütür, 111b/3
seng-i tâg, 110a/20
seng-i yâkend, 512a/25
seng-i yehûd, 104b/12
seng-i yerâmî, 109b/22
seng-i zahm, 108a/11
seng-i zeyt, 110b/18
seng-puşt, 214b/9
sengisbûye, 26b/1, 223b/2, 223b/3
sengisûye, 26b/1
sengü’l-mâs, 430a/12
senhâmîkûn, 343b/4
senîtâ, 505b/6

senmezniyâ, 27a/20
sennâ, 220b/7
sennel, 220b/7
senperepîvâ, 128a/3
sentâriyûm mâgnûs, 364a/16
sentâvre, 364b/16
sentâvre mikrôs, 364b/15
sentâvrum mînôs, 364b/15
sentâyure kırândû, 364a/16
sentelyâ, 128a/9
sentûre megâle, 364a/15
senûh sâdâje, 406b/24
senûhifyûn, 193b/9
senûk, 289a/11
senûkîtenûs, 128b/19
senûmlûm, 417a/16
senûn, 42a/1, 52a/18, 57b/2, 223a/4, 242b/17, 

315a/20, 394b/15, 394b/20, 404a/24
senuperivuyûm, 128a/3
sepâ, 58a/12, 263b/1, 498a/2
sepârgelî, 207b/11
sependân, 20a/12
sepîd mühre, 496b/9
sepîd-âb, 15b/17
sepîdâr, 157b/23
septîfûn, 241a/23
sepûlet nardô, 221a/19
sepûris, 427b/17
sepûs, 481a/2
sepzeh, 264b/19
serahs, 58a/5, 60a/6, 91a/9, 96b/17, 156b/17, 

181a/23, 203a/5, 305b/22, 354a/25, 
404b/9, 462a/3, 511b/23

serbâ, 203b/3
serbâsîn, 299b/23
serbîk garâvât, 428b/1
serdin, 281a/12
serdûle, 126b/18
ser-âb, 484a/21
ser-hâ, 182b/13
ser-i mûş, 177b/25
ser-nigûn, 283b/13
serâ, 241b/13, 241b/14
serâ de emuzâ, 468b/21
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Serâb, 75b/14
Serâbiyûn, 442b/24, 443a/9, 443a/17
Serâd, 203b/4
serʿâd kutrub, 204a/25
serâfiyûn, 248b/5
serâniyûs, 20a/16
serâpinûn, 211a/16
serâpiyû, 211a/16
serâsâd, 203b/5
serâsek, 314b/19
serâyâ, 510b/17
serâzâ, 345a/15
serçe, 6a/16, 71a/8, 112a/4, 117b/11, 122b/5, 

157a/15, 157a/17, 181a/12, 183b/3, 183b/4, 
187a/18, 190b/13, 219b/16, 284b/13, 
284b/14, 284b/18, 284b/19, 284b/25, 
285a/2, 285a/3, 288b/19, 358a/23, 
364a/9, 487b/20

serçe barmak, 19b/23
serçe dili, 32a/13, 66b/1, 416b/18, 416b/23
serendîb, 300b/13, 374a/11, 375a/21, 

375a/25, 430a/19, 432a/20, 432a/24
serendîtus, 159b/19
serendûsne, 297b/18
sereng, 61b/18
sererâ, 331b/5
seretân, 3b/4, 45b/11, 54b/6, 56b/5, 77b/16, 

78a/7, 80b/14, 97a/5, 106b/6, 110a/3, 
122b/25, 136b/3, 142b/1, 142b/2, 148a/1, 
172b/25, 178a/10, 179b/22, 180b/20, 
182b/9, 184b/3, 201b/9, 203b/9, 204a/7, 
214b/18, 257b/2, 296b/2, 320a/4, 325b/22, 
344b/10, 363a/15, 384b/11, 402a/19, 
406b/8, 411b/24, 422b/23, 428a/7, 
452b/21, 453a/22, 454a/4, 475b/19, 
507a/24

seretân-ı bahrî, 78a/11, 136b/1, 184b/2, 
204a/11, 204a/13

seretân-ı hindî, 204a/19
seretân-ı nehrî, 203b/7
seretânâ, 203b/8
seretânü’l-mâ, 204a/17
serezâs, 345a/16
serfetyûn, 139b/3, 200b/1, 204a/20
serfiyûs, 132a/25
serfûlûn, 136b/16

sergand, 48a/12
sergant, 48a/12
sergâmôs, 371b/13
sergîn, 61b/16, 61b/17, 186b/8, 219b/16, 

356b/21, 482b/19, 504a/16
sergîn-i ʿazâye, 186b/25
sergîn-i büz, 60a/16
sergîn-i esb, 187b/20
sergîn-i ester, 183a/23
sergîn-i fârîk, 60a/12
sergîn-i gâv, 132a/9
sergîn-i gûsfend, 60a/24
sergîn-i güncişk, 187a/18
sergîn-i gürg, 187a/10
sergîn-i har, 183a/18
sergîn-i horôs, 135b/25
sergîn-i huffâş, 246b/25
sergîn-i kebûter, 187a/23
sergîn-i kevînek, 187a/17
sergîn-i laklak, 186b/23
sergîn-i mâʾ-i neheng, 115b/12
sergîn-i melah, 187a/1
sergîn-i mîş, 60a/24
sergîn-i murdâr-hâr, 187a/21
sergîn-i murg-ı hâne-gî, 187b/22
sergîn-i mûş, 136a/6
sergîn-i peçe, 186b/10
sergîn-i pîl, 187b/18
sergîn-i piristû, 173b/3, 187a/3
sergîn-i seg, 187a/4
sergîn-i sûsmâr, 60a/11
sergîn-i şeb-pere, 247a/1
sergîn-i şütür, 60b/2
serh-merd, 47b/12, 285a/24
serhîs, 207b/9
serhiyûs, 204a/21
serhoşlık, 113b/25, 137a/14
serîʿ, 144b/3
serîʿatü’l-ehzâm, 415a/7
serîʿatü’l-istihâl, 425a/17
serîʿatü’l-istihâle, 218b/9, 407b/25
serîfenî de mârîne, 218a/18
serîkûn, 194b/10, 203a/4
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serîʿü’l-hazm, 70b/14, 506b/3
serîze, 345a/14
serkâne, 203b/5
serkile, 130a/2, 204a/21, 246a/22, 284b/10
sermak, 203a/3, 356b/21, 504a/17
sermâ, 203b/3
sermâhiyûs, 20b/23
sermec, 203a/3
sermîl, 490a/13
sermûntâ, 206a/12
sermûntân, 375b/14
serpûlet, 489a/15
serpûliyû, 489a/15
serpuliyûm, 489a/14
serpuliyûs, 489a/14
serre-i katrân, 304b/8
sersâm, 47b/5, 63b/3, 246b/19, 260b/6
sersâm-ı hârre, 374b/7
sertûlâ kânpânâ, 31a/10
serû lâpis lâbis, 404b/18
serû-yı gâv-ı kûhî, 347a/3
serʿûn, 6b/11
serûse, 15b/19
serv, 94b/24, 153a/12, 161a/3, 196b/6, 

196b/16, 205a/21, 205b/2, 205b/6, 
233a/19, 255b/13, 259b/11, 280a/21, 
316b/1, 346b/23, 502b/22, 502b/25, 
506a/25

serv dunyâ tûdâ, 280a/5
serv-i bôstânî, 5b/4
serv-i cebeli, 206a/1
serv-i kûhî, 280a/4
serv-i türkistânî, 190a/11
servi, 5a/12, 257a/6, 257a/8, 292b/2, 

292b/24, 365b/14, 497a/23
servînâ, 205b/3
seryâ, 297a/11
sesâliyûs, 200a/23, 270b/17
seselî, 375b/13
sesliyûs, 375b/13
setak averz, 310b/18
setbûs, 35a/13, 207a/7
setâbiyûn, 307b/17
setâcînus, 497b/22, 497b/23

setâhînus, 2b/8, 206b/24
setâhîs, 336a/20
setâriyûn, 49b/7, 206b/22, 343b/1
setîrâ, 224a/17
setîrâş, 470b/2
setîʿûn, 206b/15
setîzû, 126a/9
setrâk, 206b/20, 208a/14
setrâtbûs, 206b/16
setrûbilînû, 259a/1
setrûhanîn, 296a/4
setrûhanis, 296a/3
setrûniyûn, 206b/3, 401a/18
setûlâk, 188a/21
setûrdenis, 445b/1
setvâk, 206b/20
setvâsâ, 230b/9
sevâstô, 200b/16
seʿûrâ, 236b/16
sevdâ, 4b/14, 14b/17, 17a/22, 22b/1, 25b/2, 

27a/2, 28b/8, 28b/16, 28b/18, 29b/13, 
29b/17, 33a/17, 33a/23, 38b/8, 41a/5, 
41a/10, 41a/11, 42b/22, 43a/4, 45b/9, 
46a/3, 49a/24, 57a/7, 61b/2, 72a/22, 
72b/23, 72b/25, 73a/13, 77b/21, 96a/5, 
96b/1, 98a/7, 98a/11, 99a/2, 101b/9, 
102b/10, 102b/18, 104a/8, 113b/22, 
114a/6, 121a/7, 124b/4, 124b/11, 130a/6, 
134b/7, 135b/11, 135b/13, 135b/16, 
137b/19, 143b/2, 143b/20, 145b/18, 
147a/12, 149a/21, 162a/22, 162b/4, 
167a/12, 174a/21, 174b/5, 183a/13, 188b/3, 
193b/2, 197b/6, 220b/15, 220b/21, 221a/4, 
231b/8, 233b/15, 240b/6, 242b/4, 243a/10, 
243a/18, 245b/1, 246a/19, 247a/11, 
249b/6, 254a/1, 254a/22, 262a/12, 277a/7, 
277b/19, 283a/19, 302b/5, 303a/21, 
304b/24, 305a/21, 313b/10, 319a/23, 
327a/9, 328b/4, 328b/5, 338b/17, 340a/8, 
342b/13, 344b/22, 358b/7, 363b/17, 
365a/13, 369a/1, 372b/15, 377a/12, 
384b/5, 388a/21, 391b/9, 393b/8, 400b/17, 
404b/24, 407b/15, 412b/12, 412b/14, 
412b/25, 427a/4, 433b/10, 436b/2, 
452b/23, 457b/13, 458a/10, 458b/23, 
464a/15, 466a/1, 466b/17, 466b/2, 473b/5, 
475b/9, 477b/11, 478a/2, 478a/14, 478b/22, 
484b/9, 489a/1, 494b/15, 501b/16, 
503b/11, 509a/17, 509b/1, 510a/16, 511a/6
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sevdâ-engîz, 190b/3
sevdâ-yı bârid, 304b/24
sevdâ-yı benât, 245a/4
sevdâlu, 246a/11, 411b/18
sevdâniyât, 190b/15, 225b/25, 284b/13, 

284b/14, 285a/3
sevdâvî, 18b/25, 44b/17, 45b/10, 46a/24, 

57a/15, 60b/18, 104a/13, 113b/22, 
115b/24, 130a/5, 135b/5, 140b/17, 148a/1, 
154a/4, 174b/6, 174b/8, 207a/6, 220b/23, 
223a/3, 225b/20, 246a/17, 249b/20, 
251a/12, 252b/25, 262a/11, 262a/12, 
262a/14, 262a/17, 266b/10, 270b/1, 
279a/23, 284b/9, 301a/14, 325b/22, 
328b/11, 329b/12, 329b/22, 331b/18, 
338b/22, 339b/8, 342b/10, 352b/5, 
376b/18, 384b/10, 397b/9, 399a/12, 
399a/18, 405a/5, 405a/13, 406b/8, 
411b/23, 412a/17, 416a/23, 417a/4, 423b/6, 
433b/9, 446a/12, 446b/2, 461a/7, 475a/20, 
478a/14, 481b/22, 482a/12, 489a/10, 
490a/8, 492a/14, 500b/1, 514b/9

sevdâvî emrâz, 84a/25
sevdâvî maraz, 84a/25
sevdâviyye, 85b/19, 373b/14, 421b/24
sevdâyî, 512a/2
sevdevî, 95a/22
sevâcim, 4a/4
sevâdü’l-hind, 225b/12
sevâdü’l-kasât, 199b/11
sevâhil haşhâşı, 138a/24
sevâl de mâyovre, 127b/12
sevânîkûs, 429b/4
sevâs hebzûl, 131a/23
sevâsıl, 127a/9
sevât hebzûl, 78a/19
sevâzâ, 236b/15
sevelân, 152b/11, 152b/12, 225b/13, 225b/14
seves, 124a/7
sevîk, 37b/5, 74b/16, 96b/3, 96b/25, 127b/14, 

132b/6, 146b/11, 146b/12, 147a/4, 181b/21, 
226a/6, 226a/7, 226a/9, 226a/15, 253b/23, 
279a/13, 296b/25, 307b/12, 340a/16, 
384b/14, 391b/4, 421a/20, 421a/24, 
477a/10, 477a/11, 477a/18, 477a/19, 
485b/21, 501a/25, 502a/13, 507b/9, 
514b/11

sevîkü’l-harnûb ve’l-gubeyrâ, 226b/3

sevîkü’l-hınta, 226a/15
sevîkü’l-karʿ, 226a/25
sevîkü’n-nabk, 226a/20
sevîkü’r-rummân, 226b/1
sevîkü’t-tüffâh, 226/23
sevlânâ, 225b/14
sevnîz, 242b/20
sevolyâ, 58a/12
seyâh, 329a/20
seyâkîtûs, 5b/7
seyâl, 227a/23
seyâverân, 227a/24
seyelân, 63b/24, 80a/8, 95b/8, 104b/10, 

383a/6, 411b/22, 415b/12, 434a/24, 503a/6
seyelân-ı balgamî, 476b/2
seyelân-ı hayz, 465b/18
seyelân-ı rahm, 54a/15, 60a/20, 62b/6
seyelân-ı ratb, 153a/16
seyfü’l-gurâb, 158a/13, 227a/11, 392b/13
Seyhûn, 431b/2
seykerân, 65a/11, 227a/14
seyl, 26b/8, 47a/3, 75a/3, 247b/23, 247b/25, 

248b/1, 248b/2, 248b/3, 263b/11, 342a/22, 
383b/13, 383b/18

seylân, 208a/4
seyrek, 50a/7
seyûn, 344a/23
seyyidü’l-edviye, 95b/10
sezâb, 2a/3, 26a/12, 33b/10, 51b/17, 60a/1, 

64a/11, 65b/15, 65b/17, 69a/6, 72b/11, 
79b/19, 82a/7, 93b/23, 116b/13, 120a/18, 
128b/3, 157b/2, 160b/5, 175a/9, 195a/18, 
202a/17, 202b/16, 203a/1, 211b/2, 213b/6, 
219b/6, 220b/11, 229a/9, 237a/6, 244a/11, 
247a/13, 251a/21, 255b/14, 256b/9, 
258a/18, 266b/23, 267a/12, 269b/6, 
272a/13, 283b/1, 285b/11, 285b/12, 
316a/5, 332a/15, 342a/5, 345a/7, 347a/23, 
367a/19, 372b/6, 372b/7, 375b/16, 377a/10, 
390a/20, 408a/21, 421b/5, 447a/7, 447b/1, 
459a/13, 474a/6, 489a/21, 511a/12, 
513b/17

sezâb-ı berrî, 79b/7, 255b/17
sezâb-ı bôstânî, 390a/24
sezâb-ı kûhî, 113b/10
sezrîtis, 117b/21
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sıbyân, 69b/6, 249b/10, 307b/4
sıdk, 358b/1
sıdk kuşı, 358b/4
sıçan, 12a/9, 18b/17, 27b/12, 87a/22, 111a/18, 

135a/13, 136a/5, 141b/23, 161b/11, 
174b/24, 199a/1, 240b/21, 240b/22, 
311b/16, 311b/21, 312a/3, 312a/4, 312a/22, 
312a/23, 312b/1, 424a/11, 491a/6, 491a/7

sıçan başı, 177b/25
sıçan dikeni, 21a/22, 90b/15, 302a/6, 309a/6, 

355a/23, 465a/22, 465a/24, 466a/9, 
504b/25

sıçan kulagı, 10b/8, 35a/9, 103a/21, 166a/6, 
184a/16, 216b/10, 445a/4

sıçan kulagı sıkındusı, 286b/12
sıçan kuyrugı, 174a/3, 238b/12
sıçan otı, 73b/23, 116a/11, 183b/1, 190a/5, 

215b/15, 217b/8, 240b/12, 240b/14, 
240b/23, 430b/21, 506b/13

sıçan soganı, 13a/9
sıçan taşı, 111a/17
sıfardâʿa, 265a/11
sıgın, 41b/5, 41b/7, 187a/16
sıgın geyigi, 41a/25, 309a/16
sıgır, 7b/17, 8b/15, 8b/4, 12b/21, 54b/8, 

59a/25, 61a/7, 62b/9, 63b63b/7, /11, 
68a/12, 68a/13, 71b/17, 74a/18, 78b/22, 
80a/19, 82a/10, 83a/2, 105a/9, 113a/2, 
115b/14, 116a/6, 132a/8, 132a/9, 137a/23, 
160b/22, 161a/5, 163b/20, 172a/23, 
173a/15, 174b/23, 180b/16, 186b/23, 
200b/11, 210a/15, 217b/17, 230b/6, 
234b/23, 235a/1, 261a/23, 262a/11, 
262a/22, 267a/20, 267b/1, 276b/2, 
278a/10, 278a/5, 278a/9, 283b/10, 
289a/16, 289a/21, 292a/1, 308a/17, 
338b/14, 347a/24, 347b/1, 347b/20, 
348a/14, 351a/14, 366a/13, 368b/6, 
385b/24, 393a/18, 394b/14, 407a/22, 
407b/16, 408b/7, 408b/8, 408a/15, 
408a/19, 411b/19, 412a/2, 412a/3, 412a/4, 
419b/6, 422b/25, 443b/20, 469a/22, 
489b/14, 507b/6, 507b/7

sıgır dili, 56a/20, 65a/5, 67b/3, 130a/2, 
153a/8, 375b/7, 383b/22, 416a/13

sıgır gözi, 29b/6, 103a/23, 131a/14
sıgır gözi pâpâdyası, 69b/23, 69b/25, 280a/22, 

373b/24, 471a/5
sıgır kulagı, 417b/5

sıgır kuyrugı, 68b/10, 68b/13, 406a/7, 
429a/5, 429a/9, 514a/2

sıgır otı, 82b/1
sıgır ödi, 44b/6, 83a/4, 86b/19,106b/9, 

114b/7, 141b/3, 192a/5
sıgır pâpâdyası, 29b/6, 165b/21
sıgırcık, 187a/17, 190b/14, 225b/25, 245a/3, 

284b/13, 284b/14, 285a/4
sıgla, 282a/20, 410b/25, 470a/24, 470b/5
sıkâla, 225b/15, 313b/7
sıkâlacen, 127a/21
sıkâmînû, 208b/7
sıkâmônis, 208b/7
sıkındu, 9a/5, 288b/9, 478a/22
sıklâmendô, 47b/14
sıklet, 11a/6, 39a/18, 74b/19, 123a/16, 

125b/20, 158b/18, 180a/2, 218b/9, 
219a/20, 337a/23, 338a/5, 339b/8, 
397b/12, 431a/4, 433a/8, 433a/19, 440a/6, 
467b/17, 472a/24, 472b/11, 472b/20

sıkôlôbendiriyâ, 208a/7
sıkôlôfendiriyâ sâlasa, 209a/21
sıkôlôfendiriyûn, 208a/6
sıkôlôkandırâ, 208a/13
sıkordun, 81b/6
sılâncet bâlve, 214a/10
sılât, 403a/24
sıllıyân, 255b/1
Sılôvakyâ, 275b/12
sımsıhûn, 9b/25
sın-, 19b/8, 73b/20, 121a/2, 140b/15, 156b/5, 

184b/5
sınâr, 93a/25, 259b/21, 467b/7
sınık, 181a/18, 469a/10
sıraca, 6b/18, 415b/16
sırâye, 253a/12
sırça, 103b/19, 106a/4, 106a/5, 106a/6, 

188a/9, 188a/14, 222b/23, 239a/21, 
239a/23, 455a/19, 455a/20, 462a/23

sırça kefi, 186a/1, 188a/6
sırça merhemi, 452b/18
sırça otı, 117b/14, 302a/4
sırr-ı ʿalî, 368a/3, 368a/24
sırt balıgı, 76a/16
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sırtlan, 232b/15, 262b/3, 262b/7, 263a/2, 
263a/7, 263a/8, 263a/9, 263a/10, 263a/11, 
289b/7, 449b/24, 490b/19

sırtlan ayası, 395a/15
sıtafilîn, 87b/9
sıtma, 21a/9, 45a/23, 46a/4, 47b/5, 47a/13, 

56a/24, 60b/6, 65b/6, 75b/19, 77a/11, 
77a/18, 95b/9, 293a/7, 303a/15, 407b/14, 
430a/1, 439b/15, 452a/23

sıtma tut, 289b/9
sıvık, 209a/7, 209a/8, 385b/10, 392b/23
sıyrındı, 57b/23, 90a/19, 167a/7, 173a/9, 

210b/23, 274a/6, 307b/3, 344a/18, 
402a/12, 462b/24

sıyrındu, 154a/12, 276a/8
sıyrıntı, 170a/4
sıyrundı, 50b/19
sızı, 126a/6, 170a/12
sızundu, 89a/22, 122a/17
sîʿa, 512b/18
sîaʿf înû, 219a/23
sîb, 74b/6
sîb-çe-i deşti, 39b/10
sîbân, 226/20
siberû retîk, 52a/18
sibistân, 26a/8, 30b/12, 52b/4, 66a/25, 

152b/20, 200b/13, 223b/2, 233b/17, 
303a/11, 387b/21, 443b/2, 443b/3, 
509a/21

Sibîstân, 13a/10
sibistân erigi, 418a/25
Sibistânlı, 93a/8
sîbiyâ, 14b/22, 162b/7, 226b/22, 227a/2, 

417a/11, 417a/12
sicillât, 201b/12
sicistân, 85b/7
sîd, 491a/19
Sidde Bogazı, 3a/14, 117b/9
sidernâ, 356a/5
siderô, 112b/4
sîderyâ, 356a/5
sidr, 48b/23, 126b/20
sidr-i kâzib, 201b/18
sidrâs, 7a/4
sîdûdel, 174b/16

sîdûn, 453a/10
sidük, 11a/10, 19b/22, 40a/7, 44a/11, 

45b/20, 49b/23, 67b/8, 67b/9, 67b/12, 
67b/14, 67b/16, 67b/18, 67b/20, 67b/24, 
67b/25, 68a/5, 68a/9, 68a/10, 68a/12, 
68a/13, 68a/15, 68a/17, 68a/20, 68a/22, 
68a/23, 92a/10, 104b/20, 107b/14, 
141b/8, 174b/24, 180a/1, 194a/18, 199b/2, 
216a/13, 219b/15, 221b/7, 225b/2, 225b/3, 
226b/16, 237a/7, 238b/15, 241a/20, 
243a/13, 243a/16, 311b/11, 318a/10, 
384b/23, 392b/18, 436a/23, 436a/24, 
487b/18, 488b/9, 488b/10, 488b/11, 
488b/13, 511a/11, 515b/5

sidük tamla-, 216b/3, 270b/8, 354b/2, 
362a/21, 386a/18, 463a/24

sidük tamlaması, 115a/17
sidük tamlası, 176b/12
sidük tutıl-, 38a/8, 46b/1, 69a/9, 83a/23, 

104b/20, 210b/13, 210b/14, 269b/8, 
291b/11, 367a/20, 372a/20, 386a/20, 
386a/25, 421b/4, 468b/10, 515a/13

sidük tutılması, 40a/6
sîf, 74b/7
sifend, 206a/9
sifend-i sefîd, 208a/1
sîferlenk, 322b/16, 397a/21
Sifnîn-i Endülüsî, 176a/1
sigil, 8b/20, 18b/1, 45b/17, 45b/22, 47a/16, 

53b/12, 58b/8, 60a/25, 60b/3, 61a/8, 
61a/16, 67b/16, 68a/8, 68a/25, 71b/14, 
78b/15, 87a/13, 92a/9, 93b/5, 101b/10, 
120a/12, 128b/9, 129a/19, 132a/18, 
133b/2, 142a/23, 161b/14, 164b/20, 
166a/20, 183b/19, 187a/20, 202b/11, 
212b/6, 212b/14, 214a/21, 215b/10, 
218b/20, 243a/14, 249b/10, 249b/13, 
249b/14, 252b/18, 262a/24, 265a/15, 
275b/24, 279b/22, 283b/8, 285a/3, 
293a/6, 308b/16, 308b/23, 311a/4, 312a/5, 
318a/10, 319a/7, 329b/14, 356a/1, 362a/20, 
365b/16, 378b/12, 386b/16, 395a/9, 
395a/19, 405a/3, 410a/21, 410a/22, 
447a/14, 450b/2, 450b/3, 452b/16, 486b/1, 
491b/17, 496b/13, 496b/18, 499a/3, 
499a/4, 514a/25, 514b/8

sigil otı, 63a/7
sîglan, 191b/5
sîgmâr kırâvt, 140a/25
sih-gül, 294b/17
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sih-sünbül, 32a/16
sihâm-ı ermeniyye, 42a/11
sîhâs, 17a/3
sîhek, 13b/20
sîhliyûs, 201b/12
sîhûs, 10b/18
sîk, 143a/1
sikbâc, 211a/10, 411b/21
sikbâc aşı, 509a/12
sik-bâ, 211a/12
sik-i ʿacem, 143a/1
sîkâmînâ, 77a/20
sikâvend, 6a/2
sikencübî, 59a/22
sikencübîn, 29b/17, 32b/7, 52b/21, 54a/24, 

54b/9, 54b/19, 55a/25, 57b/15, 59b/6, 
59a/21, 66a/9, 75b/5, 77a/14, 86a/8, 
86b/21, 87b/6, 91a/7, 91b/10, 94a/9, 
98b/4, 120b/9, 120a/18, 120a/24, 123b/9, 
127b/21, 131b/7, 134a/7, 135b/14, 136a/3, 
150a/23, 153a/10, 153a/19, 153b/3, 
154b/20, 180a/19, 192b/2, 196b/12, 
202b/17, 212a/10, 212a/12, 212a/15, 
215b/1, 222a/24, 230b/16, 240a/4, 
244b/10, 253b/18, 265b/4, 269b/10, 
284b/23, 285b/20, 287a/7, 288a/23, 
304a/23, 304a/25, 304b/16, 305a/9, 
309a/2, 327b/17, 331a/18, 334a/18, 338a/3, 
344a/20, 346a/4, 349b/11, 349b/13, 
351a/7, 352b/24, 352b/25, 354a/23, 
356a/3, 366b/12, 373a/23, 379a/16, 
391b/21, 394b/3, 394b/15, 394b/20, 
401a/8, 401a/9, 455b/16, 463a/11, 464b/5, 
467b/16, 469a/19, 477a/5, 489b/16, 
495b/25, 498b/2, 501b/17, 502a/15, 
507b/21, 510a/18, 510b/4

sikencübîn-i sâde, 79a/2, 56b/23
sikencübînü’l-berverî, 228b/9
sikengübîn, 212a/10
sîkî, 144a/2
sikilô ipsârî, 157a/18
siklânhûpân pûresnû, 281b/17
sikôrpiyôn, 290b/19
sikorpiyôs, 290b/19
sikôtî de âgriyô gûrunî, 378a/3
sîkrânü’l-hût, 47a/18, 68b/12, 227a/15, 

429a/5, 464a/5
sikula, 212a/24

sikûlûfenderiyûn, 270b/12, 290b/17
sîkuvâh, 243b/18
sîl, 26b/12, 82a/25, 82b/1, 82b/2, 257a/3, 

273b/7, 299b/14, 343b/12, 366b/12, 
408a/15, 409a/8, 409a/25, 418b/21, 
460b/12, 464b/18, 479a/2, 479a/3

sîl otı, 479a/7
sîl-i öyken, 203b/19
sîlâ, 82b/2
sîlibô, 218b/12
sîlikuvâr, 133a/20
sîlîn, 420b/17
Silivri, 39b/9
silk, 88b/12, 212a/21, 213a/5, 213a/11, 

225b/23, 244a/21, 261b/5, 279b/2, 357a/1
silka âzûm, 212b/1
silk-i berrî, 122a/7, 213a/6, 213a/10
silk-i cebeli, 213a/6, 508b/1
silk-i cevz, 212b/1
silk-i çugundurî, 213a/5
silkâ, 212a/23
silkî, 192b/25, 193a/3
silkü’l-ahmer, 213a/11, 261b/6
silkü’l-mâʾ, 83b/7, 213a/4
sill, 87b/4, 178b/3, 223a/18, 349b/12, 

303b/10, 303b/24, 470a/13
sillûr, 214b/8
sillûris, 218b/11
sillûrûs, 218b/12
silûkiyâ, 396b/19
silûrîs, 87b/1
silûsitris mertûs, 378b/24
sîm, 322a/11, 482a/3
sîm-âb, 198b/9
sîmâ, 322a/11
sîmârâ, 489a/13
simârim, 155a/20
sîmegîtûm altrûm, 127b/11
simîd, 130b/14, 130b/17, 130b/19, 131a/2, 

315a/11, 315a/15
simindûnis, 390a/18
sîmînûm, 399b/3
simirînâ, 446b/20
simirryâ, 446b/21
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sîmkâ, 227a/13
simsim, 165a/14, 216b/17
simsimü’l-berrî, 216b/16
simsim-i berrî, 217b/2
sîmsûn, 9b/23
sîmûyûn, 444b/13
sîn, 326a/23, 344a/24, 432b/3, 484a/19
sîn ceziresi, 179a/25
sincâ, 297a/8
sincâb, 222b/24, 317a/4, 317a/6, 329a/6
sincid, 307a/20
sincid-i kirmânî, 297a/6
sincid-i kûzgânî, 297a/7
sincid-i râvî, 297a/9
sind, 48a/20, 219b/21, 355a/17, 368b/5
sinderîtun, 392b/9
sindhân, 223a/6
sindik, 198b/9
sindiyâl, 223a/3
sindiyânü’l-arz, 223a/5
sinâ, 220b/8, 220b/9, 220b/14, 220b/21, 

220b/25, 221a/1, 221a/2, 250a/22
sinâb, 133b/20
sinâberû, 194b/10
sinâbin, 133b/18
sinâd, 223b/5
sinâ-yı endülüsî, 221a/7
sinâ-yı mekkî, 228b/8, 250a/22, 303b/24, 

337a/2, 337a/6, 499b/24
sînâ-yı mekkî, 220b/5
sinâfî, 133b/19
sinâmekî, 36b/19, 64b/24, 83b/17, 175b/21, 

220b/5
sinâmekyâ, 220b/5
Sinân Pâşâ, 381a/12, 381a/17
sinâpis, 133b/19
sîne, 50b/19, 71a/1, 137b/6, 143b/22, 192b/1, 

240a/10, 317a/25, 322a/4, 340b/11, 
342a/1, 359b/19

sinefâ, 133b/19
sinek, 12a/10, 60b/6, 60b/10, 76a/22, 84a/1, 

97b/25, 99b/20, 148a/6, 164b/3, 172a/19, 
172a/21, 172a/22, 172a/23, 172a/24, 
172b/1, 172b/2, 172b/17, 193a/2, 201a/14, 

282a/24, 300a/5, 306a/19, 403b/25, 
431a/7

sineknâ anguyum, 214a/9
singerf, 206a/4
sinhiyâ rulûsî, 330a/3
Sînî, 40b/10, 108a/21, 162a/14, 175b/5, 

509a/16
sinir, 7a/12, 12b/1, 17b/3, 19a/10, 20b/16, 

23a/19, 29a/21, 29b/19, 30a/15, 32a/21, 
32b/2, 33a/16, 39a/6, 43b/22, 44a/21, 
46a/6, 58b/11, 61a/5, 62b/22, 63a/5, 
63a/6, 66a/10, 66b/22, 68a/11, 68b/8, 
73a/12, 74b/25, 80b/19, 81a/17, 83b/3, 
84b/14, 89b/10, 92b/19, 94b/12, 95a/7, 
97a/9, 98a/10, 99a/24, 100a/25, 102b/21, 
102b/24, 103a/2, 105b/8, 106a/16, 
124b/3, 124b/4, 127a/24, 132b/4, 132b/18, 
132b/19, 132b/22, 132b/24, 133b/5, 
138b/23, 142b/21, 143b/3, 143b/20, 
151a/18, 151b/12, 151b/21, 152a/24, 
165a/19, 165b/23, 166a/13, 166a/17, 
166a/22, 166a/23, 166b/6, 166b/10, 
166b/16, 169a/24, 170a/25, 171a/7, 
175a/5, 175a/7, 175a/12, 177b/11, 179b/20, 
180b/5, 182b/18, 183b/13, 186a/6, 
186a/14, 190a/17, 198a/4, 206a/25, 
207a/25, 207b/24, 209a/20, 209b/8, 
211b/23, 214b/24, 216b/24, 218b/24, 
222a/16, 222a/25, 225a/13, 230a/21, 
231a/5, 235a/5, 241b/2, 241b/3, 241b/20, 
242b/3, 245a/22, 250b/17, 251a/19, 
251a/20, 256b/9, 268a/14, 268b/3, 
270a/12, 273b/15, 276b/7, 277a/22, 
279b/1, 286a/24, 287a/10, 288a/11, 
288a/14, 288b/18, 290a/22, 299a/5, 
301a/6, 303b/9, 304b/17, 305a/15, 
305b/25, 306a/8, 306b/11, 311a/24, 
312a/15, 315a/4, 317b/23, 318b/5, 324a/4, 
324b/10, 324b/20, 325a/19, 326a/10, 
326a/13, 326a/15, 326b/2, 327b/3, 336b/6, 
341a/19, 341a/20, 341b/12, 341b/13, 
348a/3, 350b/21, 354b/23, 359b/18, 
364b/4, 364b/22, 365a/15, 365a/20, 
365b/19, 366b/12, 370b/13, 372a/2, 
372a/3, 376a/17, 376a/22, 388a/20, 
390a/5, 391b/14, 392b/24, 395b/6, 407a/3, 
407a/7, 413b/18, 414b/4, 425a/16, 426b/2, 
429a/23, 434b/12, 435b/4, 435b/23, 
438b/20, 439b/22, 444b/23, 445a/24, 
448a/13, 449b/9, 451b/18, 452b/10, 
452b/13, 452b/14, 454b/21, 455a/10, 
459b/18, 459b/23, 461b/14, 463a/2, 
463a/10, 464b/25, 466b/2, 470b/17, 
473b/3, 473b/8, 477b/11, 482a/22, 483b/3, 
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483b/15, 486a/14, 486b/12, 486b/13, 
487a/23, 487b/17, 489a/2, 489a/3, 
492a/24, 496a/5, 496a/19, 500b/18, 
501a/15, 501a/25, 502b/2, 515a/10

sinir bozıl-, 92b/5, 182a/21
sinir büzil-, 3b/8, 48a/4, 50a/24, 57a/13, 

63a/25, 166a/23, 171a/7, 225a/17, 262b/11, 
435b/23 311b/12

sinir kesil-, 193b/21, 413b/8
sinir sın-, 66b/9
sinir uyuş-, 459a/9
sinirlü, 23a/19, 220b/18, 288b/22, 365b/12
sinirlü yapragı, 48b/11, 136a/18, 362b/10, 

417b/15
sinirlü yaprak, 11a/21, 11b/6, 25a/16, 52b/24, 

62a/5, 120b/8, 122a/11, 134b/20, 139a/24, 
174a/4, 196b/3, 216b/1, 228b/21, 235b/22, 
251a/13, 251a/4, 382b/22, 415a/25, 415b/4, 
416a/7, 453b/10, 494a/12, 512a/22, 
515b/19

sinirsek, 388a/8
sinkôânrâmâ, 65a/22
sinne-i tenû-yı dâne, 115b/16
sinnevr, 223a/9, 358b/22, 507b/12
sinûr, 218b/12
sipâres nuvâz, 95a/2
sipenc, 201a/4, 201a/7
sipend beşâsâ, 113b/5
sipendân, 179b/3
sipersin, 372b/4
sipersin de câdîn, 372b/5
siperus, 207a/10
sipirgam-ı süleymânî, 184a/7
sipres nûyeş, 95a/2
sipresin, 205b/5
siprîs, 205b/6
sîpûklûn, 212a/23
sipûren, 26a/16
sîr, 81b/4, 86b/24, 122b/19, 218a/13, 227a/17, 

251a/22, 251a/23, 251a/24, 251b/2, 262a/2, 
344a/25, 385a/23, 385a/25, 449a/12

sirâcü’l-katrabîl, 204a/24
sirâcü’l-kutrub, 98a/1, 24b/5, 135b/22, 

204a/22, 205a/23, 403a/20, 512b/22, 
513a/15

sîrâfâsînâ, 231b/20

sîrârû, 94b/7
sirâyet, 476a/10, 476a/17
sîre, 344a/24
sîrek, 339b/19
sires, 26b/23
sirhân, 174b/17
sirinc, 18a/3, 190a/25, 206a/2, 222b/3
sirîş, 18a/5, 22b/12, 22b/15
sirîşim, 18a/5, 308a/8
sirîşim-i mâhî, 308a/19
sirke, 2a/21, 4a/8, 5a/23, 6b/15, 6b/16, 

6b/18, 7a/24, 8b/20, 9b/11, 10a/11, 12a/2, 
12a/3, 12a/4, 13b/21, 14a/25, 14b/1, 
14b/2, 16a/8, 16a/18, 17b/16, 18b/22, 
19a/8, 19a/9, 19b/18, 19b/20, 21b/15, 
21b/23, 22a/1, 22a/2, 22a/3, 22a/20, 
22b/2, 22b/7, 24a/7, 24a/15, 24b/14, 
24b/15, 24b/16, 24b/17, 25a/6, 25a/15, 
26a/20, 27a/8, 27b/8, 28a/16, 28b/8, 
34b/12, 35b/21, 35b/24, 36a/1, 37a/10, 
37b/4, 37b/11, 41b/19, 42a/1, 42a/3, 
42b/5, 42b/11, 43b/4, 44a/14, 45b/8, 
45b/12, 45b/16, 45b/18, 46a/8, 46a/19, 
46b/2, 49a/9, 50a/17, 50a/23, 52a/23, 
52a/24, 54a/14, 54b/20, 55a/7, 56b/17, 
58a/23, 58b/1, 58b/19, 59b/23, 60a/21, 
60a/23, 60a/25, 65b/2, 66a/3, 67a/11, 
69a/9, 70b/19, 71b/24, 72b/4, 72b/5, 
72b/6, 72b/11, 72b/12, 72b/16, 72b/17, 
76b/15, 78a/25, 79a/15, 79a/16, 80a/12, 
81a/25, 81b/15, 84b/15, 85b/16, 85b/21, 
86b/14, 87b/14, 87b/18, 87b/24, 88a/13, 
88a/23, 88b/6, 89a/10, 89a/11, 92a/4, 
92b/24, 92b/25, 93a/9, 94b/15, 94b/18, 
97a/1, 97b/17, 98a/24, 100a/4, 100a/25, 
104a/11, 104a/12, 104b/3, 106a/16, 
113a/1, 115a/9, 115a/17, 115b/20, 118b/16, 
119a/18, 120a/12, 120a/13, 120a/15, 
120b/4, 120b/25, 122a/20, 122b/2, 123a/6, 
125b/11, 126b/20, 126b/21, 126b/24, 
127b/18, 131b/10, 132a/10, 132b/9, 
134a/8, 134a/19, 135b/4, 135b/8, 136a/2, 
136a/7, 136b/5, 137a/1, 137a/11, 137a/15, 
137a/17, 138a/11, 140b/4, 140b/12, 
140b/14, 140b/24, 142a/23, 142b/23, 
143a/1, 143a/3, 143a/5, 143a/13, 143a/17, 
143a/18, 143a/22, 144b/13, 145a/17, 
146b/9, 147a/11, 149a/1, 150a/11, 150a/3, 
150a/5, 152a/2, 152a/18, 155a/21, 155b/3, 
155b/9, 156b/6, 156b/12, 159a/23, 
159b/5, 159b/7, 161a/2, 162b/20, 164b/19, 
170b/16, 172b/22, 173a/2, 174a/2, 175b/8, 
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175b/21, 177a/12, 179a/11, 180a/19, 
180b/18, 180b/20, 182a/18, 182a/19, 
182a/20, 182b/22, 183a/14, 183a/20, 
183b/17, 183b/21, 184a/11, 186b/14, 
186b/21, 187a/24, 187b/4, 187b/5, 
187b/14, 187b/23, 189b/1, 191b/15, 
193b/25, 194a/14, 194a/17, 194b/2, 
194b/5, 195a/24, 197a/21, 198b/25, 
199b/3, 199b/19, 199b/22, 202b/14, 
203b/13, 205b/17, 205b/21, 206b/12, 
206b/18, 208a/19, 208b/19, 208b/22, 
208b/23, 211a/25, 211b/7, 211b/9, 212b/8, 
212b/17, 212b/18, 213a/1, 214a/6, 214a/13, 
218b/22, 219a/14, 219a/16, 219b/5, 
222b/22, 223a/13, 225a/14, 225a/19, 
225b/4, 228a/25, 228b/23, 229a/1, 
232a/10, 232a/11, 232a/18, 237a/2, 
237a/10, 237a/11, 237b/1, 237b/2, 238b/2, 
240a/4, 240a/12, 241a/11, 243a/12, 
243a/14, 243a/19, 243a/20, 243b/2, 
246b/10, 246b/16, 247a/17, 249b/13, 
251a/14, 253b/20, 254a/2, 254a/22, 
256a/19, 256a/24, 258a/18, 259a/22, 
261a/1, 261a/17, 261a/18, 262a/24, 
263a/21, 266b/5, 269b/23, 271a/25, 
272b/23, 273a/3, 273a/19, 274a/9, 274b/5, 
274b/12, 276b/4, 276b/22, 277a/2, 277a/7, 
277b/5, 277b/10, 279a/11, 279a/21, 
279a/25, 279b/20, 281a/5, 281b/12, 
285a/17, 285a/19, 286b/21, 289a/19, 
290a/7, 290a/12, 290a/13, 290a/17, 
291a/10, 291a/23, 292b/20, 293b/22, 
294a/1, 295b/16, 296b/19, 306a/7, 307a/6, 
308a/17, 308a/22, 308a/24, 308b/16, 
308b/23, 309a/20, 311a/19, 314a/21, 
314a/24, 314b/22, 315b/19, 316a/8, 
316b/14, 316b/24, 319b/8, 321a/14, 321b/1, 
323a/12, 324b/23, 329a/25, 329b/1, 
329b/11, 329b/14, 330b/25, 331a/16, 
332b/1, 336b/12, 336b/14, 337a/22, 
338b/11, 339a/19, 339b/7, 340a/14, 
340a/24, 340b/18, 341a/17, 341a/18, 
341b/12, 343b/18, 344a/14, 346b/3, 
347a/16, 351a/8, 352a/7, 353a/1, 353a/6, 
354b/22, 355b/12, 356a/12, 356b/5, 
356b/6, 358b/9, 359b/22, 360a/24, 
361a/3, 363b/10, 363b/20, 363b/22, 
364b/25, 365a/2, 365b/7, 365b/21, 
366b/14, 376b/21, 376b/23, 376b/24, 
377a/1, 377a/12, 377a/22, 377b/2, 377b/17, 
378b/13, 381a/23, 381a/25, 384a/23, 
384b/17, 385a/6, 386a/1, 386b/22, 
386b/25, 387a/4, 387a/17, 388a/15, 
389a/5, 389a/13, 389b/5, 389b/9, 389b/11, 
390a/21, 390a/24, 391a/6, 391a/7, 391b/8, 

392a/12, 392a/16, 394b/7, 396a/16, 
397a/14, 397b/10, 399b/20, 399b/22, 
400a/4, 400a/8, 400a/14, 405a/3, 405a/9, 
408b/6, 410a/8, 410a/19, 415b/22, 
415b/25, 416b/8, 417a/2, 420a/22, 
420a/23, 421a/7, 423b/11, 423b/14, 
424a/18, 424b/10, 426a/17, 426b/22, 
426b/25, 427b/4, 427b/6, 428a/5, 430a/2, 
437a/15, 437a/17, 440a/20, 440b/6, 
440b/13, 441a/10, 441a/18, 446a/5, 
447a/6, 447a/20, 447a/24, 447b/23, 
448a/2, 448a/5, 448a/25, 448b/10, 
448b/17, 448b/19, 448b/23, 452b/17, 
454a/1, 454a/3, 456a/12, 457a/22, 457b/3, 
458a/6, 461b/6, 462a/17, 462a/22, 463a/2, 
464a/19, 464a/25, 464b/4, 464b/12, 
465a/5, 470a/11, 471a/4, 471a/13, 471a/19, 
472b/13, 481a/9, 481a/11, 481a/19, 
482a/21, 483b/13, 485a/17, 485b/19, 
486a/12, 486a/14, 487a/18, 487b/1, 
489a/25, 489b/2, 489b/17, 491b/10, 
494a/3, 496b/15, 500b/1, 501a/21, 502a/2, 
502a/11, 502a/24, 503b/24, 504a/15, 
504b/15, 505a/23, 506b/19, 509a/7, 
513b/18, 513b/6, 514b/2, 515a/8, 515a/10

sirke merhemi, 453a/5
sirke-i piyâz-ı mûş, 143a/19
sirke-i ʿunsul, 143a/18
sirkencübîn, 11a/10, 17a/22, 17b/5, 19a/11, 

38a/11, 51a/6, 52a/25, 52b/3, 176b/3, 
182b/6, 183a/10, 195a/19, 212a/10, 
243b/4, 295b/19, 307b/23, 315b/12, 
334a/12, 341b/13, 357a/22, 367b/15, 
382b/13, 401b/13, 416b/5, 437a/17, 
440b/13, 467a/3, 489b/19

sirkencübîn-i sükkerî, 437a/15
sirkerâncübîn, 212a/11
sirkin, 203a/3
sîrkî, 297a/7
sirmencâ, 206a/4
sîrmiyâ, 72a/24
sîrmîyûn, 49a/20
sîrmû, 240a/7
sîrmûş, 92b/13
sîru mathûn, 251b/1
sîryû, 227a/22
sîryûfinâ, 350b/6
siryûn, 29a/10
sîsberîn, 489a/18
sîsbezûn, 227a/13
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sîsâlî, 206a/11
sîsâliyûs, 35b/15, 200a/24, 206a/10, 206a/11, 

270b/17, 399b/1
sîsâm, 48a/18, 70a/16, 70a/17, 83a/3, 99b/9, 

100a/3, 100a/13, 100a/14, 117a/22, 
142b/18, 168b/23, 183a/24, 183b/1, 
216b/17, 216b/19, 217a/4, 217a/5, 217a/13, 
217a/15, 259b/18, 354a/11, 354a/15, 
384b/6, 387a/9, 472b/19

Sîsâm Atası, 274a/24
sîsâm yagı, 12b/18
sîsâmî, 216b/18
sîsâmû lâdî, 246a/14
sîsâmû lâdû, 165a/13
sîsâmûm, 216b/20
sîsâmûn, 216b/18
sîsân, 428b/3
sîsârûn, 138b/21, 226b/8, 226b/10, 226b/14, 

226b/17
sîsâs, 217b/12
sîsebân, 226/20
sîsem, 89a/25, 203b/6, 268a/2, 465a/19
sîsenber, 32a/16, 53b/19, 153a/21, 201a/3, 

201a/4, 226b/4, 306a/20, 489a/12, 489b/3, 
507b/12

sîsenberûn, 116a/13
sîser, 226b/10
sîseryûn, 316a/11
sîsim, 72a/18, 137b/8, 137b/24
sîstô, 371b/12
sîstôs, 371b/12
sitaf lîn, 239b/8
sitâftiriâ, 231b/21
sitâʾir, 234a/15
sitâhî, 182a/9
sîtârî, 125b/2
sîten, 78b/10
sithû dendrô, 264a/2
sitîtrenâs, 231b/21
sitrâsa, 7a/4
sitrekâ, 206b/21
sitrihûn, 296a/1
sitrîn aveysal, 7a/3
Sitte, 3a/17
Sitte Bogazı, 3a/13

sitte mafâsıl, 310b/16
sitûn, 141a/11
sitûnâtîr, 231b/21
sîva, 234a/15
sivannârâ, 223a/10
sivâk, 457a/4
sivâr, 227a/3
sivârü’l-hindû, 225b/23
sivârü’l-kuzât, 225b/6
sîven, 414a/1540b/18,
sivilcü, 2a/15, 8b/20, 15b/22, 23a/13, 

25a/22, 30a/13, 42a/5, 55b/21, 68b/3, 
72b/9, 75b/4, 75b/21, 81a/16, 81a/22, 
89a/12, 98b/20, 101b/10, 118a/2, 139b/18, 
155a/25, 167a/18, 177b/17, 179b/20, 
191b/15, 237b/7, 239b/4, 248a/23, 253a/2, 
266b/5, 280b/10, 289a/21, 332b/2, 365a/1, 
365b/10, 374a/18, 376b/11, 383b/15, 
387a/15, 392a/21, 408a/18, 416a/22, 
417b/6, 417b/13, 426b/1, 428a/13, 465a/6, 
474a/10, 485b/22, 502a/2, 502b/16, 
504a/10

sivilcü otı, 417b/5
sivrisinek, 60b/6, 164b/1, 164b/2, 247b/9, 

333a/14, 333a/16, 418a/6, 485a/20
siyâb, 143b/6, 226b/6
siyâderîtûs, 82a/19
siyâh-dârû, 311b/1
siyâheng, 226b/19
siyânû, 509b/23
siyâre, 317a/14
siyâre-i siyeh, 318a/6
siyârô, 437a/7
Siyâvahûrî, 326b/13
siye, 344a/24
siyeh-dâne, 242b/20
siyeh-mâr, 18a/9
siyûn, 64b/1
sîzâ, 491a/18
sof, 237b/19, 261b/3
sogan, 13a/10, 13a/11, 18b/10, 18b/14, 

18b/15, 18b/16, 18b/22, 19a/8, 19a/12, 
19a/14, 49a/11, 58a/11, 58a/16, 58a/21, 
58a/22, 58a/24, 58b/1, 58b/14, 58b/15, 
58b/17, 58b/23, 59b/24, 71a/2, 71a/3, 
81b/10, 88b/3, 93b/25, 104b/1, 104b/2, 
128a/13, 141b/19, 151b/22, 158a/14, 

1314 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



158a/15, 163b/24, 183a/15, 188b/1, 
202b/15, 208b/2, 267a/11, 313b/13, 
315a/12, 327a/25, 334a/21, 348b/19, 
358b/22, 379a/25, 386b/13, 387a/2, 
391b/3, 393b/6, 418a/16, 434a/14, 
435b/17, 440a/25, 482a/3, 500a/23

sogulcan, 27a/21, 33a/9, 48a/24, 67a/2, 
88a/25, 93b/23, 103a/16, 113b/15, 
120b/18, 123a/8, 127b/19, 129a/5, 132b/17, 
150b/23, 162b/20, 189b/3, 245a/20, 
350b/21, 353a/6, 359b/11, 360a/18, 
361a/10, 376b/20, 385a/13, 385a/15, 
385a/16, 388b/4, 392b/25, 398a/24, 
399b/18, 410b/22, 422a/5, 426b/19, 
441a/19, 443a/16, 461b/5, 462a/4, 468a/4, 
487a/4, 488b/19, 489b/12, 496b/1, 508a/4

sogulcan otı, 118a/23, 385a/13
sokucı deniz balıkları, 15b/25
sokucı yılan, 127a/15
sôlâmînagrum, 100b/15
sôlânûm, 296a/5
sôrbâ, 39b/10
sôrbâs, 39b/11
sorguç, 309b/2
sorgun, 142a/20, 165a/15
sorhun, 101b/4
sorkun, 46b/4
sorkun sögüdi, 167b/9
sovirîze, 311b/20
sovuk agaç, 351b/20, 351b/22
sovuk al-, 100a/19, 198a/8, 205b/20, 261a/25, 

336b/3
sovuk derle-, 84b/24
sovuklık, 35a/2, 89a/18, 90b/13, 95a/22, 

95a/24, 95b/2, 95b/5, 99a/5, 119b/15, 
165b/8, 169b/23, 195b/20, 199a/25, 
207a/20, 265b/19, 265b/24, 308a/5, 
318b/5, 385b/8, 386b/2, 396b/9, 399a/17, 
459a/4, 464b/18, 468b/15, 476b/11, 
500a/22

sögüd, 47b/1, 84b/14, 101b/4, 113b/7, 
142a/13, 142a/17, 142a/18, 142a/19, 
142a/24, 167b/9, 254b/18, 285a/21, 
312b/5, 356b/17, 376a/22, 406b/10, 
439a/17, 442a/25, 501b/11, 501b/13, 
504b/18

sögülme, 378a/8
sögüt, 39b/13, 135a/21, 142a/18, 142a/19, 

142a/20, 142b/1, 142b/3, 142b/4, 142b/7, 

142b/9, 142b/16, 142b/19, 164a/18, 
193b/10, 254b/18, 326a/15, 424a/7, 
445a/25

sölpük, 59a/20
su balıgı, 210a/1
su biberi, 325b/7
su bilegüsi, 82a/19, 453b/21, 453b/22
su kabagı, 102a/10
su kelbi, 451a/20
su kerdemesi, 86b/24, 227a/17, 344a/23, 

385a/24
su kerefsi, 116a/13, 344a/23, 385a/24
su kurbagası, 265a/16, 265b/2, 265b/13
su kuşı, 238a/14, 440b/17, 479a/16, 506a/21
su mürveri, 129b/18, 129b/22, 145b/2
su pazısı, 83b/7, 213a/4
su pazusı, 91a/7
su semenderi, 115b/6, 250a/9
su sıgırı, 68a/15, 76b/10, 83b/18, 356a/13, 

391a/1, 408b/8, 412a/7, 412a/9
su sünbüli, 49a/16, 236b/8, 265a/7, 392a/24, 

414a/12
su tavugı, 154a/14
su teresi, 40b/5, 43b/20, 493a/8, 61a/8, 

116a/12, 227a/14, 227a/17, 296b/8, 315a/2, 
316a/10, 344b/5

su yagı, 36a/6, 170a/6, 170a/8, 197b/13, 
198a/13, 261b/17, 261b/21, 261b/22

su yanugı, 448b/21
su yapragı, 325b/12
su yarpuzı, 266a/15, 279b/6
su yosunı, 206b/16, 268a/22, 279b/8, 454a/6
sûbâdem, 5a/5
suʿbân, 80a/20, 127a/15
sûbiyâ, 225b/7, 451b/23
subrah, 311b/18
subyâ, 226b/22
sucuk, 490a/4
suʿd, 23a/23, 135b/2, 184b/1, 207a/9, 

207a/14, 207a/15, 207a/16, 221b/1, 221b/2, 
344b/14

suʿd-ı hindî, 456a/21, 85a/9
suʿd-ı rîkî, 207a/15
suʿd-ı rûmî, 148a/9
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sudâʿ, 8a/5, 10a/8, 10a/11, 19b/20, 23b/7, 
28a/13, 35a/23, 39b/1, 44a/24, 45b/11, 
46a/11, 48a/1, 49a/3, 50a /17, 51a/7, 
80b/6, 80b/7, 110b/5, 111a/13, 113b/19, 
114b/2, 116a/22, 118a/2, 126a/6, 135b/12, 
144a/7, 148a/1, 150a/11, 171b/18, 176a/5, 
211b/9, 211b/22, 217a/1, 220a/18, 220a/19, 
220b/2, 220b/3, 235b/21, 260a/19, 
260b/15, 261a/18, 298b/25, 306b/17, 
307b/5, 307b/24, 309a/4, 313a/25, 
326a/11, 336a/14, 338a/13, 338b/13, 
340a/19, 348b/17, 361a/22, 364b/25, 
367a/12, 368a/6, 371a/3, 371b/4, 374b/2, 
374b/5, 379a/18, 379a/23, 388b/18, 
389a/13, 397a/16, 397a/18, 405b/16, 
409a/10, 419a/25, 431a/1, 439a/6, 
454b/14, 457a/8, 459a/10, 473a/18, 
473b/1, 485b/22, 489a/1, 489b/10, 
493a/20, 494b/13, 494b/18, 494b/22, 
495a/2, 495a/5, 499a/6, 499a/19, 500a/5, 
500a/10, 500a/15, 502b/21, 503a/18, 
503a/22, 504a/25, 505a/2, 505a/8, 
512a/15, 513b/20

sudâʿ-ı balgamî, 167b/17, 511b/25
sudâʿ-ı bârid, 512a/7
sudâʿ-ı bâride, 439a/23, 469a/17
sudâʿ-ı hârr, 494b/16
sudâʿ-ı hârre, 374a/17, 426b/2
sudâʿ-ı müzmin, 42b/3
Sûdân, 48a/11, 91b/14, 94b/19, 198b/5, 

261b/2, 272b/16, 469b/24
sûder, 281b/10
sûdûdûtû, 201b/20
sûʾ-i hazm, 90b/14, 96a/2, 313b/6
sûʾ-i istimrâ, 95b/2, 388a/7
sûʾ-i istimrâr, 95a/19, 268a/20
sûʾ-i mizâc, 95b/14, 485b/18
suʿâl, 73b/12, 96a/17, 175b/11, 310b/3, 

367a/13, 416b/1, 418a/25
suʿâl-i bârid, 387a/15
suʿâl-i hârre, 307a/25
suʿâl-i müzmin, 421a/19
suʿâl-i müzmine, 307a/7
suʿâl-i ratb, 476b/8
suʿâlî, 207a/8
suʿâlü’l-bahûha, 418a/19
sûf, 42b/19, 136b/14, 261a/10, 261a/5, 

261a/8, 302b/12, 439a/18, 445a/8, 
445a/12, 495b/5

sufâr, 95a/12, 511b/22
sufâr yatîf î, 221b/1
sufer, 255a/6
sûferîn, 325b/25
sûfet, 207a/11
sûfînûs, 498a/18
sufîrâ, 255a/2, 255a/4
sufr, 254b/8
sufrü’l-beyz, 254b/4
sûftiyûn, 224a/14
sûfü’l-arz, 35a/16, 261a/4, 317a/13
sûfü’l-bahr, 261b/10
suhâlûs, 16b/14
sûhte, 457b/4
sühunet, 177a/15, 391a/22, 468b/3, 506a/10
suhûnûs, 16b/14
sûk, 201a/8
sûka, 430a/18, 430a/19
sûkan, 297a/8
sukbûn, 289a/10
sûkâmiyâs, 77a/20
sukûdîgar, 395b/20
sukûlûfenderiyûn, 20a/8, 118a/17
sukûrdiyûn, 20a/9, 82a/12, 209a/17
Sukutrâ Cezîresi, 247b/11
sukûtrî, 159b/22, 159b/23, 250b/3, 250b/6, 

250b/7
sulb, 442a/7
sûlcefvîn, 193a/17
sûlâtarûm sûnîferzem, 419a/11
sûlâterûsî, 296a/5
sülfür, 379b/3
sultân otı, 121a/5, 515b/17
Sultân Süleymân, 472a/12
sultânî sögüd, 205a/22
sultânî sünbüli, 475a/2
sultânî zanbak, 167b/13, 194a/5
sultânü’l-bukûl, 228a/10
sultânü’l-cebel, 215b/2, 253a/15
sultânü’r-reyâhîn, 229a/6
sûlû afsentînâ, 286b/1
sûlû anâtriyûn, 288a/18
sûlû anesemûne, 287b/7
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sûlû de aglikô rîzî, 287a/24
sûlû feyâmtûres, 287b/8
sûlû hûfestitîdâs, 288a/8
sûlû mesyalûs, 287b/16
sûlû tûlâdî, 292a/6
sûlû tûlâdî de îrsâ, 292a/15
sûlûyî, 155a/19
sûm, 74a/2, 81b/4, 81b/5, 81b/6
sûm bâvem, 280a/6
sûm-ı berrî, 81b/8, 209a/17, 227a/23, 240a/7
sûm-ı bôstânî, 81b/9
sûmâgre, 215b/23
sumâk, 215b/24
sumâkiyâ, 215b/21
sûmâlâ, 82a/19
sûmâlûnus, 220b/6
sûmerbîr, 236b/15
sûmeyîn, 130b/12
sûmî, 81b/5
sûmîm, 81b/5
summâkiyye, 59a/1, 145a/2
summâk, 12b/22, 45b/8, 75a/19, 75b/8, 

77a/22, 95b/17, 125b/11, 209a/8, 215b/20, 
215b/20, 215b/24, 216a/3, 216a/6, 
216a/11, 216a/12, 216a/20, 216a/21, 
216a/23, 216b/5, 216b/9, 217b/4, 255b/12, 
256b/14, 256b/16, 268a/13, 272b/4, 
272b/5, 278b/11, 288b/3, 316b/6, 386b/16, 
392a/16, 416b/12, 429b/14, 429b/22, 
459a/3

summâk-ı bagdâdî, 511a/1
sûmmâkî mermer, 94a/17, 110a/8, 175b/6, 

452a/6, 298b/10
sûmmâkî taş, 110a/7
sûmmâkî taşı, 110a/7, 110a/9
summâkü’d-debbâgîn, 216b/8
sûmsâr, 263a/23
sûmsumîn, 216b/20
sûmşî, 82a/18
sumûg, 336a/2
sûmuş, 96b/18
sûmü’l-berrî, 82a/11
sûmü’l-hayye, 20a/10, 81b/8, 82a/11, 240a/14
sunbâdec, 222b/15
sunbârec, 222b/15

suncûnes, 16b/12
suncûnûs, 16b/12
sûnâkûr, 20b/23
sunîz, 242b/20
sunkur, 190a/22, 221b/23, 221b/24, 222a/1, 

229a/21
sunkur çakırı, 190a/21
sunkur toganı, 190a/21
sunkura, 240a/1
sunkurü’l-mülûk, 221b/24
sunpâre, 104a/1, 222b/16, 222b/19, 222b/24
sûntiyâsâ, 141a/8
supresen, 205b/5
supresen nûsen, 95a/1
supressû, 205b/4
supressuk nûşes, 95a/1
Sûr, 369b/18
sûrah, 226a/3
surb, 3a/22
sûrbâsen, 346a/23
süreç, 465a/10
sürer, 145a/4
surf-ı sûhte, 3a/20
surhak, 346b/8
sûrıncân, 3b/2, 23a/24, 23b/6, 66b/24, 

97a/12, 120b/15, 145a/18, 145a/19, 
156a/13, 178b/14, 181a/17, 223b/18, 
223b/21, 224a/5, 224a/9, 224a/10, 
242a/18, 242a/19, 242a/20, 242a/22, 
242b/1, 292a/23, 292a/24, 324a/14, 
326b/4, 338b/18, 417b/18, 417b/19, 
417b/21, 417b/23, 462b/10

sûrıncân-ı hindî, 120b/15
sûrıncânü’r-rakîk, 292a/24
surî, 456a/25
Sûrî, 27a/15, 184b/12, 221a/23, 221b/1, 

221b/3, 221b/5, 224a/15, 350b/16
sûriyâ, 275b/12
sûrkunû, 379b/2
sûrnâpâ, 190b/1
sûrpâ, 346a/22
sûrûtka, 437a/7
sûs, 13a/12, 24a/1, 178a/13, 178a/14, 

184a/19, 224a/18, 224b/10, 224b/11, 
301b/10, 308a/2, 319b/3
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sûs nâhâdî, 319b/14
susam, 72a/18, 165a/10, 165a/13, 216b/17, 

224b/20, 246a/12, 393a/15
Susam Atası, 274a/23
sûsân berrâh, 276b/19, 511b/10
sûsânâs hâmlah, 239a/1
sûsânât hâmlec, 287b/8
süsen, 18a/15, 24a/24, 35b/21, 42a/21, 

43a/24, 49b/2, 70a/23, 95a/25 166a/18, 
177a/13, 177b/19, 177b/21, 177b/22, 
177b/23, 177b/24, 177b/25, 194a/2, 
224b/12, 224b/17, 224b/19, 224b/23, 
225a/4, 225a/25, 227a/12, 241b/24, 
243a/11, 253b/20, 281a/9, 281a/10, 
292a/14, 299a/14, 309b/22, 314b/4, 
328a/19, 351a/22, 351a/23, 358b/25, 
362b/11, 365b/4, 365b/7, 367a/13, 389b/8, 
399b/10, 400a/2, 428a/11, 441b/13, 
471b/21, 501a/1, 504a/8, 504a/10, 512a/10

sûsen-i berrî, 279b/6
sûsen-i âsmâncûnî, 495b/13
sûsen-i âsmângûnî, 224b/25
sûsen-i âzâd, 193b/20, 225a/11
sûsen-i hıtâyî, 224b/18
sûsen-i sepîd, 193b/19
Sûsî, 27a/15
sûsmâr-ı semm, 115b/4
sûsun, 224a/25
sûsûnî asprâ, 137a/25
susuzlık, 8a/21, 33a/20, 34b/25, 35b/6, 

50a/14, 55b/13, 59b/6, 61b/25, 62a/2, 
74b/18, 75b/19, 78b/17, 102a/7, 102a/11, 
106a/20, 111a/1, 116b/12, 120b/22, 
122a/17, 144b/17, 145a/15, 148b/20, 
148b/25, 174a/22, 181b/23, 200b/21, 
207b/18, 210b/7, 211a/7, 212a/15, 219a/7, 
226a/24, 237a/14, 267b/19, 295b/11, 
296b/1, 306a/18, 321a/4, 324a/11, 
345a/22, 386a/15, 393b/3, 394b/21, 
407b/19, 408a/10, 418b/2, 439b/15, 
440b/21, 455b/17, 482b/7, 509b/6

sûsyâ, 319b/2
sûşâ, 224a/20
sûtala, 261b/4, 261b/6, 261b/25
sûtalîn, 212a/24
sûtar, 261b/6, 261b/24, 261b/25
sûtâ, 78b/11
sûtîrâ, 224a/15, 443b/24, 443b/25, 466a/23

sûtîre, 348b/1
suttâh, 206b/20, 206b/21
sûtûlâdî, 198a/16
suʿûd, 68a/11, 72a/21, 80b/19, 97a/20, 

207a/7, 287b/10, 367b/5
suʿûd-ı rûmî, 468b/20
suʿût, 66a/4, 66a/6, 80b/4, 103a/14, 103a/16, 

106b/13, 109a/13, 109b/21, 223a/22, 
225b/16, 225b/23, 229a/19, 240b/3, 
287b/20, 299a/3, 375a/9, 381b/5, 384b/3, 
388a/11, 406b/4, 454b/19, 454b/20, 
454b/9, 457a/8, 466b/17, 469a/18, 
485a/23

suʿût et-, 58a/8
sûʾü’l-hazm, 95a/20, 95b/20, 95b/25, 

398b/23, 405b/12, 460b/25, 469b/2, 
493b/4

sûʾü’l-ʿınebiyye, 288b/1
sûʾü’l-istimrâ, 95b/5
sûʾü’l-mizâc, 95a/24, 136b/11, 366b/12
suvârô, 437a/8
suvuyr, 129b/21, 145b/7
sûye, 26a/12
sübât, 51b/23, 52a/10, 392a/3
sübnâ, 294a/9
sübüş, 362b/25
sübyâ, 225b/7
süci, 28b/19, 49a/11, 143b/25, 144a/16, 

199a/15, 248b/7
süd, 2b/16, 9a/22, 9b/19, 10b/5, 12b/17, 

12b/20, 12b/21, 15a/7, 16a/9, 19a/13, 
20b/8, 21b/10, 28a/10, 28a/13, 28b/17, 
33b/1, 31b/21, 36a/23, 37a/5, 37a/6, 
37a/16, 37a/17, 37b/5, 37b/6, 37b/11, 
38b/6, 44a/10, 44a/21, 48a/25, 50b/25, 
51b/2, 52a/12, 54a/5, 54b/5, 54b/8, 
54b/22, 55b/10, 55b/11, 55b/17, 56a/11, 
57a/10, 58b/12, 58b/23, 62b/9, 63b/7, 
64a/21, 65b/22, 66b/23, 67a/2, 68a/23, 
68a/4, 68a/9, 69a/4, 72b/22, 74a/23, 
75b/5, 76b/10, 78b/7, 78b/19, 78b/22, 
78b/23, 78b/24, 78b/25, 79a/21, 79b/18, 
79b/19, 80a/18, 80a/19, 82b/25, 83a/2, 
83a/11, 83b/5, 84a/12, 84a/21, 85a/1, 
85b/18, 86a/14, 86b/12, 86b/21, 91b/4, 
91b/6, 91b/11, 91b/20, 92a/11, 92a/15, 
93a/9, 94b/15, 97b/9, 98b/17, 99a/19, 
99a/25, 104a/14, 104a/17, 104a/18, 
105a/8, 106b/25, 107b/23, 108a/9, 
110a/16, 112b/24, 113b/3, 115b/14, 
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120a/19, 129a/19, 129a/24, 130a/6, 131b/5, 
134a/6, 137a/11, 137b/5, 138b/1, 139b/12, 
141b/2, 141b/8, 141b/24, 142a/2, 143b/24, 
148a/4, 150a/23, 150b/24, 150b/25, 
154a/12, 154b/7, 155a/14, 162b/3, 162b/6, 
163b/16, 163b/20, 170a/24, 170b/25, 
171a/17, 172b/18, 173a/14, 176a/23, 
178b/22, 185a/2, 186a/19, 187a/5, 190a/8, 
190b/23, 199b/4, 203b/15, 203b/18, 
204a/3, 208b/9, 208b/11, 210b/19, 
213b/25, 219b/24, 225b/21, 229b/16, 
230b/14, 230b/18, 230b/21, 230b/23, 
231a/1, 231a/2, 231a/6, 231a/7, 231a/11, 
231a/15, 231a/25, 231b/12, 232b/2, 
237a/13, 241b/21, 243a/16, 243b/7, 244a/3, 
244a/11, 245b/23, 245b/25, 246a/12, 
246b/23, 246b/24, 263a/20, 269a/18, 
274b/8, 279a/19, 281a/24, 281a/25, 
282a/6, 283b/25, 284a/5, 284a/7, 284a/10, 
284b/5, 288a/15, 293b/13, 296b/14, 
302b/1, 306b/2, 309b/17, 309b/18, 
309b/19, 309b/20, 315b/6, 316a/7, 319a/2, 
319a/15, 319a/23, 319a/25, 321b/25, 
325a/22, 329b/24, 334b/7, 334b/22, 
335a/3, 335a/19, 342a/24, 344b/3, 
345b/17, 345b/19, 346a/14, 346a/18, 
346a/19, 347b/20, 355b/10, 361a/5, 
362a/12, 362b/22, 365a/6, 365b/1, 368a/9, 
369b/8, 369b/9, 371b/7, 377a/3, 378a/6, 
378b/8, 378b/15, 381b/17, 385b/15, 
385b/18, 387b/25, 388a/1, 391b/4, 
393a/19, 394a/7, 394a/13, 397a/3, 397a/5, 
397a/7, 397a/9, 401b/16, 402b/9, 403a/24, 
403a/25, 406a/15, 407a/4, 407a/8, 
407a/10, 407a/11, 407a/16, 407a/17, 
407a/18, 407a/20, 407a/23, 407a/25, 
407b/1, 407b/2, 407b/3, 407b/4, 407b/5, 
407b/9, 407b/12, 407b/13, 407b/14, 
407b/16, 407b/18, 407b/19, 407b/21, 
407b/22, 407b/23, 407b/24, 407b/25, 
408a/1, 408a/2, 408a/3, 408a/18, 
408a/19, 408a/20, 408a/21, 408b/2, 
408b/5, 408b/7, 408b/8, 408b/9, 408b/11, 
408b/12, 408b/18, 408b/19, 408b/20, 
408b/21, 408b/23, 409a/2, 409a/5, 
409a/7, 409a/11, 409a/14, 409a/21, 
409a/23, 409a/24, 409b/2, 409b/3 409b/5, 
409b/6, 409b/7, 409b/8, 409b/9, 409b/11, 
409b/16, 409b/23, 410a/18, 410a/21, 
410a/22, 411b/13, 413a/10, 418b/15, 
419a/21, 420a/12, 420b/5, 421a/12, 
424b/18, 427a/14, 428b/14, 428b/19, 
430b/19, 430b/20, 435a/25, 435b/13, 
437a/4, 437a/9, 437a/11, 437a/13, 437a/14, 
437a/15, 437a/16, 437a/17, 438b/12, 

439a/19, 443b/20, 446a/7, 449b/24, 
451b/3, 451b/15, 457b/11, 457b/12, 
457b/9, 460a/14, 465b/2, 465b/22, 
466a/18, 466a/20, 469a/21, 470a/13, 
470a/14, 472a/19, 474a/12, 475b/14, 
481a/10, 482a/16, 482b/1, 482b/24, 
484b/25, 485b/23, 485b/25, 486a/25, 
487b/2, 488b/6, 488b/7, 491b/14, 491b/15, 
492a/24, 506a/17, 508a/4, 509a/5, 
510a/12, 513b/23, 514a/11, 514a/13, 
514a/20, 514a/22, 514b/3, 514b/10, 
514b/16

süd çirozı, 28b/17, 228a/16
süd çürügi, 28b/16, 437a/7
süd otı, 69a/3, 306a/23, 306b/1
süd taşı, 104a/14, 104a/17, 106b/20
südcegiz, 437a/25
südde, 3a/9, 10b/15, 15b/10, 15b/13, 17b/23, 

18b/25, 19a/4, 20b/3, 20b/11, 21b/8, 
22a/19, 23b/7, 24a/7, 24b/24, 25a/21, 
27a/2, 27b/13, 29b/14, 31b/7, 33b/13, 
35a/24, 35b/2, 35b/4, 37b/1, 38a/19, 
41a/16, 44b/18, 45b/10, 45b/12, 47b/24, 
49a/1, 49b/23, 50b/3, 50b/8, 51a/16, 
53a/3, 54a/12, 54a/23, 54b/21, 55b/14, 
64a/1, 64a/4, 67a/3, 70b/7, 72b/10, 
79a/13, 79a/9, 81a/11, 81a/25, 82a/23, 
86a/7, 87b/15, 87b/16, 88b/5, 92a/12, 
92a/23, 93a/1, 94b/22, 95a/8, 96b/25, 
98a/10, 99a/19, 101b/10, 101b/23, 116b/18, 
117b/5, 121b/12, 123a/19, 123a/6, 123b/7, 
126a/15, 127b/16, 129a/17, 130b/20, 
134a/14, 142b/15, 142b/17, 151b/15, 
152a/16, 154a/24, 154b/8, 157a/4, 
157a/11, 163a/24, 165a/19, 166a/24, 
166b/6, 167a/5, 168b/23, 175b/23, 176a/1, 
176a/20, 176b/3, 180a/17, 184b/25, 
190b/24, 193a/21, 201b/15, 203a/16, 
210b/6, 211b/23, 212a/15, 212b/8, 217a/17, 
221b/12, 221b/15, 225b/8, 228a/17, 
228b/6, 229a/12, 230b/20, 231b/16, 
242a/25, 243a/23, 247b/18, 251a/13, 
254a/22, 255a/24, 257b/13, 258a/22, 
277a/24, 278b/8, 280a/15, 280b/8, 
280b/10, 282a/2, 283a/16, 283a/17, 
286b/6, 286b/18, 286b/19, 288a/25, 
295b/23, 299a/3, 299a/7, 301a/5, 303b/9, 
304a/17, 304a/23, 304b/1, 304b/16, 
304b/22, 305b/17, 305b/20, 308b/22, 
309a/10, 309a/11, 310b/10, 311a/17, 
316a/1, 317a/25, 320b/21, 320b/25, 
324b/7, 324b/23, 325a/21, 328a/12, 
328b/3, 328b/10, 331a/21, 334a/11, 
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342b/5, 343a/1, 344a/17, 344a/18, 344b/7, 
345a/8, 345b/16, 349a/11, 349a/12, 
349b/12, 351a/5, 351a/15, 352b/19, 
354a/22, 355b/24, 358b/10, 361b/21, 
363a/13, 363a/19, 363a/25, 364b/4, 
365b/20, 367a/12, 367a/23, 367b/4, 
369a/1, 371b/2, 375b/3, 375b/21, 375b/23, 
376a/18, 376b/21, 377a/11, 377a/21, 
379a/10, 382a/9, 385b/21, 387a/5, 
388b/8, 388b/11, 390a/13, 392b/18, 
393a/13, 394a/21, 394a/22, 399a/12, 
400a/11, 403a/1, 405b/16, 406b/20, 
407b/13, 407b/15, 410a/8, 410a/15, 
416a/9, 418a/18, 418b/24, 420a/2, 420a/3, 
420a/4, 420a/5, 422a/5, 425a/12, 427a/19, 
427a/20, 430b/25, 431a/2, 434a/21, 
435b/8, 436a/3, 438b/7, 439b/12, 442a/7, 
445b/18, 446a/11, 446a/21, 446b/3, 
450a/4, 450a/25, 451b/23, 452a/4, 
452a/22, 454b/15, 457a/16, 458b/16, 
459a/11, 459a/22, 459b/5, 463a/1, 
465b/20, 466a/15, 467b/18, 468b/15, 
474a/15, 474b/7, 477b/10, 478b/20, 
481b/22, 481b/23, 482a/12, 483b/5, 
484b/7, 486b/25, 489b/20, 498b/23, 
499a/9, 501a/21, 501b/14, 502a/11, 
505a/7, 508a/3, 508b/11, 509a/10, 510a/9, 
512a/1, 512a/20, 515a/20

südde-i dimâg, 17a/13, 425b/13
südde-i kebed, 410b/21
südde-i merâre, 182a/24
südde-i musaffât, 68a/4
südâm, 412a/9
süded, 263b/11
süded-i misfât, 439a/15
Südlice, 472a/9
südlügen, 10b/1, 10b/3, 21a/12, 47a/2, 

64a/17, 73a/8, 78b/5, 78b/8, 97b/10, 
103a/11, 127b/5, 127b/6, 172b/17, 172b/18, 
182a/11, 195b/9, 208b/6, 231a/2, 231a/8, 
231a/11, 231a/13, 243b/23, 281a/20, 
282a/3, 283a/22, 283b/19, 300a/19, 
305a/1, 309b/16, 319a/20, 322b/24, 
406a/7, 406a/10, 406a/11, 409b/8, 
409b/17, 426b/4, 426b/5, 426b/9, 427b/7, 
426b/11, 426b/14, 428a/24, 428b/20, 
429a/10, 429a/13, 443a/24, 475b/1, 
513b/24, 514a/1, 514a/6, 514a/7, 514a/8, 
514a/11, 514a/12, 514a/13, 514a/14, 
514a/15, 514a/18, 514a/19, 514b/14

süffâʾ, 80b/9, 114b/12

süf l, 32b/22, 60a/16, 60a/24, 60b/2, 80b/10, 
80b/11, 80b/12, 80b/14, 198a/15, 419b/18, 
470b/6

süf l-i dühnü’s-sâtıʿ, 414a/23
süf l-i nukre, 131b/20
süf l-i revgan-ı zaʿferân, 414a/23
süf l-i zaʿferân, 348b/1
süf lâ garâ, 60a/17
süfûf, 39b/16, 96a/3, 108a/12, 113b/25, 

141a/1, 150b/21, 171a/3, 208a/5, 213a/9, 
226a/11, 362b/24, 377a/19, 399b/23, 
457a/11, 457a/16, 467a/5

süfûfe, 353a/16
süfûfü’l-harnûb, 96a/7
süfûfü’t-tîn, 288a/6, 410b/11
süglün, 72a/19, 155a/11
sügü, 440a/8
sük, 177a/15, 177a/16, 177a/19, 211b/15, 

211b/18
sükker, 19b/21, 25b/19, 35a/5, 35b/9, 89a/19, 

144a/22, 144b/25, 151a/1, 165a/21, 
210a/20, 210a/23, 237a/2, 240a/4, 254a/3, 
258a/7, 268a/7, 297b/11, 307b/9, 310b/8, 
404a/22, 422a/13, 474a/22

sükker-i kand, 16a/24
sükker-i taberzed, 268a/7
sükkerî, 19a/11, 90b/12, 96a/11, 126a/6, 

144a/20, 181b/25, 212a/12, 268a/14, 
283a/1, 285b/22, 331a/25, 388a/8, 411b/2, 
411b/16, 415a/1, 472b/15

sükkerü’l-ʿuşer, 210b/25, 211a/2, 283b/20, 
409a/15

sükûfe, 212a/8
sükü’l-cülûd, 211b/16
sükü’l-ikrâs, 211b/16
sükü’l-mâʾ, 211b/16
sükü’l-misk, 211b/16, 212a/4, 390b/9
sülâk, 155a/4, 248a/3
sülâka, 501a/3
sülehfât, 181a/12, 214b/9, 413a/8
sülehfâtü’l-berrî, 181a/15
sülene, 252a/13
Süleymân agacı, 204a/23
Süleymân feslegeni, 184a/7
Süleymân peygamber, 204a/24
süleymânî, 210a/23, 211a/9, 215b/4
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süleymâniye, 247b/23
süll, 63a/3
süllet, 213a/20
sülsân, 296a/2
sült, 213a/18, 236b/13, 236b/17
sülûhûs, 416a/14
sülügen, 18a/2, 190a/25, 206a/2, 213a/3, 

222b/2, 249a/15, 448b/25, 491b/20
sülük, 7a/13, 7a/14, 34b/13, 34b/14, 34b/15, 

44b/1, 67a/11, 73b/21, 73b/22, 81b/15, 
89b/12, 120a/15, 147b/6, 270a/7, 293b/2, 
293b/6, 293b/12, 293b/15, 293b/17, 
293b/19, 293b/21, 293b/23, 293b/24, 
293b/25, 294a/2, 294a/3, 294a/4, 294a/5, 
294a/7, 307b/23, 309a/3, 315b/14, 
316a/23, 321b/1, 356b/12, 439a/25, 
440a/16, 492a/13, 503a/20

sülük otı, 34b/2, 336a/17
sülümen, 215b/5, 215b/19
sülüsân, 81a/3
sümâm, 81b/2
sümâne, 214b/7, 219b/8, 219b/9
sümm, 276a/22
sümm-i ester, 97b/5
sümm-i har, 97b/1
sümm-i har-gûr, 97a/23
sümmâkiyye, 35a/7
sümne, 217b/4, 217b/5
sümûm, 37a/8, 58a/22, 144b/17, 234a/3, 

241b/23
sümûm-ı kattâl, 15a/3, 329b/5
sümûm-ı kattâle, 26a/12, 115b/7, 270a/19, 

397b/5, 401b/15, 451a/25, 471b/20
sümûm-ı kâtile, 468b/14
sümûmât, 9a/15, 13a/7, 23a/18, 41b/5, 63b/2, 

79a/9, 115b/12, 147a/16, 157a/24, 175b/15, 
244b/18, 274a/18, 311b/16, 353b/1, 
376b/20, 407b/24, 408b/24, 410b/16, 
442a/1, 510a/9

sümûrîyûn, 385b/1
sümük, 319a/13
sümüklü böcek, 119b/19, 119b/23, 496b/5
sümye, 411a/3
sünb, 276a/22
sünbül, 5a/2, 20a/25, 24b/22, 29a/21, 

31a/25, 35a/1, 97b/18 136a/14, 136a/15, 
176a/11, 176a/12, 191a/15, 221a/12, 

221a/13, 221a/17, 221a/21, 221a/22, 
221b/12, 222a/3, 222a/4, 222a/9, 235b/25, 
266b/15, 301b/1, 301b/9, 324a/7, 331b/25, 
334b/1, 347b/15, 347b/16, 351b/24, 
354b/1, 361b/23, 374a/23, 377a/19, 
427a/7, 430b/24, 454a/14, 467a/19, 
468a/8, 468b/3, 472b/12, 474b/3, 474b/14, 
474b/15, 474b/17, 475a/4, 475a/14, 505a/7

sünbül-dârû, 515b/18
sünbül-i ʿasâfîr, 221a/10, 221a/22
sünbül-i berrî, 20a/20, 469b/25
sünbül-i çînî, 221a/12
sünbül-i hıtâyî, 221a/7, 221a/11
sünbül-i hindî, 71b/3, 170a/1, 221a/11, 

221a/20, 221a/21, 221a/25, 222a/2, 
324b/2, 324b/7, 475a/25

sünbül-i hindiye, 221a/23
sünbül-i ʿıtrî, 221a/24
sünbül-i iskîlâkûs, 221a/14
sünbül-i rûmî, 166b/21, 221a/10, 221b/16, 

221b/19, 289a/3, 324b/10, 324b/2, 
331b/12, 395a/21, 467a/18, 474b/17, 
474b/18, 474b/21, 474b/24, 475a/9

sünbül-i rûmîye, 474b/22
sünbül-i tîb, 492b/9, 512b/14, 512b/15
sünbüle, 74a/22, 254a/14
sünbülü’l-ʿasâfîr, 221b/1
sünbülü’l-emen, 221a/10
sünbülü’l-kelb, 222a/5
sünbülü’t-tîb, 94a/20, 136a/13, 180b/5, 

188b/11, 199b/5, 199b/8, 212a/5, 221a/8, 
221a/9, 221a/14, 221a/20, 221a/22, 
222a/3, 253a/4, 257a/24, 278b/2, 302b/10, 
317b/23, 324b/11, 390a/2, 406a/6, 
492b/22

sünger, 16a/12, 16a/16, 16a/19, 16a/24, 
16a/25, 108a/3, 118b/8, 181a/8, 185b/12, 
185b/8, 185b/9, 275b/19, 310a/5, 485a/1

sünivr devîs, 325a/4
sünnet, 264a/23, 316b/2, 340b/8, 343b/20, 

373b/25, 485a/9, 488a/13
sünûnüvâ, 223b/13, 223b/17
sünük, 97b/20, 260b/10
süpürge, 93a/16
süpürgelik, 244b/2
süpürz, 268b/5
süpüst, 180a/21
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sürh, 10b/22, 11a/1
sürh-merd, 61b/19, 61b/22
sürh-sâr, 122b/5
sürme, 5b/14, 5b/15, 5b/17, 7b/12, 7b/19, 

7b/24, 16a/22, 20b/12, 23b/22, 26b/6, 
39a/4, 106a/23, 40b/13, 65a/8, 66a/6, 
79a/22, 107a/7, 108a/20, 109b/15, 109b/16, 
110b/15, 111b/25, 112a/24, 121a/19, 
134a/15, 154b/25, 164b/16, 173b/14, 
183a/11, 186a/13, 191a/12, 193a/15, 
196a/16, 196a/22, 196b/1, 204a/16, 
210b/9, 214b/4, 215a/7, 219b/25, 220a/1, 
223a/20, 227a/9, 250b/16, 251a/5, 252b/7, 
256b/1, 259a/24, 262b/20, 271a/1, 274b/8, 
275b/15, 280b/18, 282a/14, 292a/11, 
292a/17, 296b/7, 303a/19, 309b/9, 327a/6, 
330b/12, 340b/15, 347b/3, 353a/19, 
353a/20, 356b/11, 360b/16, 367b/17, 
382a/15, 383a/5, 383a/11, 383a/17, 
383b/5, 383b/10, 383b/11, 383b/12, 
387a/14, 388a/12, 388a/14, 394b/13, 
394b/18, 397a/6, 405a/8, 405a/11, 423b/8, 
440b/14, 447b/19, 448a/10, 448b/15, 
449a/11, 450b/8, 454a/5, 466a/24, 
467a/17, 484a/16, 488a/18, 492b/14, 
493a/5, 496b/19, 497a/3, 498b/8, 509b/7

sürme taşı, 67a/24, 109a/17
sürme-i ısfahânî, 7b/13
sürre-i sakankûr, 209b/3
sürûr, 459b/10, 460b/5
süst, 9a/13, 19b/8, 65a/4, 66a/11, 90a/14, 

121a/2, 169a/14, 268a/19, 273a/16, 
406a/1, 406a/2, 436a/3, 473b/8, 480b/17, 
503b/25

süst-endâm, 10a/23, 22b/8, 27b/18, 83a/1, 
110a/14, 142a/12, 165b/19, 166a/17, 
168a/10, 277b/17, 306b/5, 470b/14, 
496b/22

süst-i beden, 475b/21
süstlik, 15b/8, 33b/22, 47a/12, 63a/6, 80a/12, 

83a/22, 92b/5, 119a/21, 122b/10, 166a/5, 
170a/25, 182a/20, 196a/18, 222a/16, 
269a/18, 277a/2, 334b/17, 370b/13, 
425a/13, 427b/3, 433b/8, 435b/23

Ş

şaʿbe, 300a/5
şabîn, 259b/11
şaʿâr, 4a/1
şafgînâ, 211a/14

şagâl, 238a/11, 238a/12
şagûle, 242a/16
şagûsâ, 241b/13
şahâ, 492a/2
şahm, 234a/12, 321b/11, 483a/7
şahm-ı hanzal, 85a/1, 321b/10, 338b/23
şahm-ı kâvendî, 373a/15
şahm-ı kîdûnî, 373a/15
şahm-ı semekü’l-bahrî, 235a/7
şahm-ı ütrüc, 6b/3
şahmü’d-decâc, 234a/20
şahmü’d-dübb, 235a/1
şahmü’l-arz, 234a/23, 234b/1
şahmü’l-bakar, 234b/23
şahmü’l-batt, 234a/19
şahmü’l-ef ʿâ, 235a/8
şahmü’l-esed, 234b/4
şahmü’l-f îl, 234b/1
şahmü’l-hantal, 235b/2
şahmü’l-hanzal, 401b/17
şahmü’l-hımârü’l-ehlî, 234b/12
şahmü’l-hımârü’l-vahşî, 234b/13
şahmü’l-hınzîr, 234b/18
şahmü’l-ʿicl, 234b/25
şahmü’l-ivezz, 234a/22
şahmü’l-iyyel, 234b/2
şahmü’l-kâvend, 235a/13
şahmü’l-kelbü’l-mâ, 234b/22
şahmü’l-maʿz, 234b/14
şahmü’l-mezc, 140a/23, 235b/5
şahmü’n-nahle, 91a/1
şahmü’s-saʿleb, 235a/17
şahmü’t-timsâh, 235a/25
şahnâ, 194a/10
şahnâ sîmâ, 131b/21
şahnâ nuhâsâ, 131b/25
şahr, 393b/14
şahrûfî, 51b/25
şahşala, 174a/17
şaʿîʿâ dîhâ, 493b/8
şaʿîr, 213a/23, 236b/11, 236b/13, 279b/25, 

478a/18
şaʿîr-i hindî, 237a/20
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şaʿîr-i rûmî, 236b/10
şaʿîrü’l-gâyrî, 213a/20
şakarrâk, 239b/23
şakâk, 4a/13, 12a/1, 159b/3, 160a/4, 165a/20, 

167b/20, 172a/18, 172a/19, 191b/24, 
207b/22, 217a/13, 250b/13, 402a/19, 
430b/25, 480b/2, 505b/9

şakâkîl, 22a/5, 87b/20, 87b/21, 118b/1, 
236a/9, 239b/7, 239b/10

şakâkul, 91b/13, 91b/19, 163a/18, 171b/6, 
209a/12, 236a/10, 239b/6, 419a/2, 
508a/19

şakâkul-ı mısrî, 91b/14
şakâl, 90a/17
şakâmenû fîlô, 501a/17
şakâyık, 15a/11, 36a/11, 238b/23, 239a/2, 

239a/3, 239a/6, 239b/22, 312b/7, 456a/20
şakâyık-ı nuʿmân, 15a/11
şakâyıku’n-nuʿmân, 96b/9, 238b/21, 239a/1, 

239a/4, 239a/9, 239a/10, 239b/22, 
307a/14, 307a/15

şakîk, 238b/25
şakîka, 41a/5, 43a/15, 76a/6, 95a/10, 

135b/12, 140b/17, 177a/11, 177a/22, 
179a/4, 179a/24, 186b/1, 188b/7, 229a/18, 
237b/16, 245b/19, 266a/6, 271b/22, 
277a/11, 287b/21, 289b/7, 298b/25, 
301a/13, 303b/8, 307b/24, 309a/4, 
322a/20, 349b/25, 351a/11, 379a/18, 
381b/5, 409b/4, 428a/9, 431a/1, 437b/4, 
450a/10, 451b/8, 469a/17, 476a/20, 
494b/13, 512a/3, 513b/20

şakk, 180b/21
şalgam, 26a/12, 50b/25, 55a/8, 55a/17, 56b/6, 

67b/1, 71b/17, 87b/12, 88b/12, 134a/22, 
134b/4, 158b/5, 189a/22, 212b/2, 214a/7, 
231b/19, 241a/4, 241a/5, 241a/7, 241a/12, 
241a/16, 244a/20, 251b/24, 281b/19, 
310a/6, 315b/21, 395a/22, 419a/4, 440a/25

şalnak, 59b/10
şanlak, 59b/10, 59b/12
şaʿr, 237a/22, 261a/9, 261b/4, 440b/16
şarâb, 2a/21, 4a/14, 4a/19, 6b/17, 7a/24, 

7a/25, 8a/22, 8b/23, 9b/14, 10a/10, 
13b/17, 14a/12, 14b/12, 16a/18, 16b/20, 
17b/2, 17b/5, 18b/19, 19a/4, 19b/2, 19b/4, 
20b/2, 21b/11, 22a/2, 23a/3, 27b/8, 
28a/19, 31a/15, 31a/20, 31a/21, 33a/1, 
33a/25, 33b/11, 33b/20, 34a/5, 34a/7, 
34a/23, 34a/24, 34a/25, 34b/16, 35a/3, 

37a/11, 37a/13, 37a/14, 38a/3, 38a/5, 
38b/6, 38a/15, 38a/24, 39a/21, 39a/24, 
39b/16, 39b/25, 40a/1, 40a/2, 40a/6, 
40a/7, 40a/11, 40a/17, 41a/14, 42a/15, 
43b/6, 43b/8, 44a/24, 44b/21, 45b/19, 
47a/8, 47a/11, 47b/5, 47b/6, 47b/22, 
47b/23, 47b/24, 47b/25, 48a/13, 49a/9, 
49b/1, 49b/3, 53b/8, 54b/7, 55a/7, 56a/20, 
60a/21, 63b/23, 64a/2, 64a/23, 65a/1, 
66a/11, 67a/12, 68b/18, 68b/21, 69a/1, 
69a/7, 69a/19, 69b/11, 70a/22, 71b/18, 
72a/7, 74b/20, 76a/20, 77b/18, 78b/20, 
79a/2, 79a/8, 81b/17, 82b/7, 83a/20, 
83a/22, 84a/6, 85a/25, 85b/9, 85b/13, 
85b/17, 85b/25, 86a/20, 86b/15, 89a/22, 
90b/24, 90b/25, 91a/10, 91a/11, 91a/21, 
92b/4, 94a/1, 94a/3, 94b/16, 95a/5, 
96b/25, 97a/7, 97a/9, 98a/24, 98b/16, 
100a/24, 104b/5, 105a/1, 106b/14, 108a/6, 
109a/9, 110a/2, 111a/13, 112b/15, 112b/19, 
112b/20, 112b/21, 112b/22, 112b/23, 
113b/23, 114a/7, 114a/23, 116a/6, 116b/24, 
117a/21, 120a/17, 122a/18, 122a/23, 
122b/8, 123b/25, 126a/10, 127b/19, 
128b/3, 128b/5, 129a/21, 129a/23, 
130a/20, 131b/3, 132b/21, 133a/1, 134a/16, 
134b/6, 135b/10, 135b/15, 136a/2, 
136a/7, 137a/1, 137a/14, 138a/5, 138b/24, 
139a/19, 140a/2, 140a/13, 140b/13, 
141a/24, 144a/2, 144a/5, 144a/6, 144a/8, 
144a/9, 144a/10, 144a/15, 144b/4, 144b/5, 
144b/6, 144b/7, 144b/8, 144b/9, 144b/10, 
144b/11, 144b/14, 144b/15, 144b/16, 
144b/17, 144b/18, 144b/23, 145a/2, 
145b/19, 145b/21, 146a/25, 146b/22, 
147a/2, 147a/7, 147a/15, 147a/16, 147b/11, 
150b/18, 153a/14, 153b/22, 155a/21, 
155a/23, 155a/24, 155b/10, 156a/3, 
156b/7, 157b/2, 157b/25, 158a/2, 158a/18, 
158a/19, 158a/22, 158b/10, 160a/20, 
160b/3, 160b/8, 161b/4, 163a/6, 165b/2, 
169a/5, 171a/2, 171a/13, 171a/22, 171b/20, 
173b/25, 174b/19, 176a/23, 179a/13, 
180a/6, 180b/2, 181b/23, 182a/14, 183a/21, 
183b/13, 184a/24, 185a/6, 185a/25, 
185b/15, 186b/2, 186b/15, 186b/21, 
187a/7, 187b/23, 188a/15, 188b/1, 189b/6, 
191a/3, 194a/1, 195a/5, 195a/22, 195b/1, 
196a/16, 196a/23, 196a/7, 197a/6, 199b/7, 
201b/23, 203a/13, 203b/14, 203b/20, 
205b/14, 206a/21, 206a/22, 207b/2, 
207b/25, 209b/6, 210a/12, 212b/18, 
213b/16, 213b/20, 214a/13, 214b/15, 
215a/10, 216a/12, 217a/1, 218b/7, 218b/8, 
219a/6, 219b/4, 221b/18, 221b/19, 222b/25, 
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225b/3, 225b/4, 229a/1, 229b/17, 230b/15, 
235b/19, 235b/23, 236a/5, 236a/14, 
237b/1, 239a/20, 239b/3, 239b/5, 240a/10, 
240b/4, 245a/23, 245b/18, 249b/7, 
249b/9, 250b/14, 250b/17, 253a/19, 
253a/21, 253b/7, 253b/16, 256a/14, 
256b/8, 257a/3, 257b/20, 259b/1, 259b/5, 
260a/25, 261a/17, 262a/1, 262a/21, 
265b/5, 265b/16, 270b/8, 270b/16, 271a/7, 
272a/16, 272a/19, 273b/19, 274a/9, 
274a/13, 274b/7, 280b/9, 281b/20, 284b/4, 
285b/16, 285b/22, 288a/12, 290a/12, 
290a/13, 291b/7, 294b/21, 295b/1, 
295b/21, 296a/21, 296b/10, 299a/5, 
299a/15, 301a/25, 302b/2, 302b/4, 
303b/19, 304a/21, 304b/25, 305b/23, 
306a/16, 306b/19, 307a/16, 308a/24, 
311a/4, 311b/12, 312b/23, 312b/25, 313a/5, 
314b/6, 314b/16, 315b/9, 317b/16, 318a/3, 
320b/6, 321a/5, 321b/1, 321b/7, 322a/24, 
322b/10, 322b/19, 323a/6, 325b/5, 
326a/13, 328b/23, 329b/5, 329b/7, 329b/8, 
329b/22, 329b/23, 329b/24, 331a/17, 
331a/23, 333b/7, 334a/20, 336b/13, 
338a/7, 338a/10, 339a/10, 340b/17, 
340b/18, 341a/20, 341b/3, 344a/9, 345a/1, 
345a/25, 345b/22, 350b/22, 350b/23, 
350b/25, 352a/1, 352a/2, 352a/3, 352a/10, 
355b/13, 356a/22, 357a/8, 359b/8, 
363b/13, 364a/24, 364b/25, 365b/9, 
365b/11, 366b/16, 366b/24, 367a/14, 
367a/16, 367b/17, 368a/10, 370a/5, 
370a/9, 371b/23, 372a/1, 372a/19, 
372a/20, 372b/9, 373a/1, 373b/10, 
373b/12, 376a/2, 376b/22, 377a/15, 
384a/22, 384b/2, 384b/3, 384b/4, 
384b/12, 385a/11, 386a/19, 386a/20, 
387b/16, 387b/23, 388b/20, 389a/8, 
389a/17, 389a/19, 389a/20, 389b/3, 
392a/7, 394a/8, 394a/24, 394b/12, 397a/2, 
398a/19, 398b/17, 398b/18, 398b/22, 
399a/20, 400a/3, 401b/4, 402b/11, 
405b/11, 406a/23, 407a/6, 410b/3, 411b/1, 
412a/2, 412a/3, 412b/15, 413b/9, 415a/19, 
416a/3, 416b/17, 420a/16, 420a/24, 
422a/1, 422a/2, 422b/17, 422b/21, 423a/2, 
423a/3, 423b/25, 424a/3, 424b/7, 424b/8, 
424b/10, 425a/9, 425a/13, 425a/14, 
426b/20, 435a/25, 435b/16, 435b/17, 
439b/8, 439b/9, 440b/9, 444a/17, 444a/19, 
446a/12, 446a/24, 446b/4, 447a/11, 
447a/15, 448b/9, 448b/17, 450a/14, 
451b/4, 453b/12, 454a/3, 455a/10, 455b/7, 
455b/20, 456a/8, 461a/19, 461a/20, 
466a/5, 468a/10, 471b/5, 471b/11, 

471b/19, 473b/5, 473b/6, 473b/7, 473b/23, 
474b/9, 475b/23, 475b/24, 476a/1, 
477a/23, 477a/24, 477b/1, 477b/4, 477b/7, 
477b/16, 477b/23, 478a/5, 478a/6, 478a/8, 
478a/9, 478a/14, 478a/18, 478a/19, 
478a/20, 478a/22, 479b/17, 480b/25, 
481a/1, 481a/9, 483a/10, 484b/6, 485a/15, 
485a/17, 489a/23, 489b/10, 490a/8, 
490a/21, 493b/1, 494b/9, 494b/20, 
494b/22, 494b/24, 494b/25, 495a/7, 
495a/10, 495a/15, 496b/20, 496b/22, 
497a/7, 497a/8, 499a/14, 499a/15, 
499a/16, 500b/10, 500b/14, 501a/14, 
501a/24, 501b/17, 502a/4, 502b/6, 
505a/10, 505a/11, 505a/23, 506b/9, 
507a/4, 509a/6, 511a/5, 511a/10, 511a/13, 
511b/25, 513b/21, 514b/1, 514b/12

şarâb-ı asârûn, 20b/15
şarâb-ı benefşe, 75b/23
şarâb-ı encîr, 41b/20
şarâb-ı engübîn, 477b/16
şarâb-ı haşhâş, 7a/12, 75b/23, 171a/22
şarâb-ı hurmâyî, 477b/8
şarâb-ı inûmâlî, 65b/5, 124b/23, 134a/22, 

158a/25, 189b/20, 211a/24, 405b/23
şarâb-ı kâbız, 250b/20, 347b/1
şarâb-ı kâdî, 269a/2, 502b/11
şarâb-ı kündür, 269a/2
şarâb-ı laʿl, 144a/5
şarâb-ı limon, 368a/21, 425a/15
şarâb-ı memzûc, 415b/18
şarâb-ı müskir, 472b/13
şarâb-ı nârgîl, 478a/16
şarâb-ı rakîk, 273b/10
şarâb-ı reyhân, 86b/20, 119b/17, 144a/9, 

302b/3, 306a/5, 372b/22
şarâb-ı reyhânî, 148b/2, 184a/25, 244a/8
şarâb-ı rummân, 182a/3
şarâb-ı sandal, 28b/25, 341b/3
şarâb-ı sâfî, 268b/10
şarâb-ı sırf, 244a/9, 337a/17, 352a/4, 363b/14, 

397b/11, 408a/1, 408a/13, 469a/22, 
469b/2

şarâb-ı süsen, 471b/5
şarâb-ı sünbül, 235b/24
şarâb-ı şeker, 236a/13
şarâb-ı tarf, 393b/9
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şarâb-ı telh, 144b/6
şarâb-ı tîb, 144a/9
şarâb-ı usûl, 365a/11
şarâb-ı zûfâ, 17b/3
şarâb-ı zümürrüd, 144a/6
şarâbü’l-karâtîn, 513a/21
şarâbü’l-melâyike, 33b/12
şarâbü’l-sanavber, 235b/22
şarâbü’l-ʿunnâb, 122b/12
şarâbü’r-rummân, 171a/22
şarâbü’ş-şaʿîr, 236a/4
şaʿre, 237a/22
şaʿrsîmûn, 335a/23
şaʿrü’l-arz, 49a/17
şaʿrü’l-cabbâr, 49a/17, 238a/10
şaʿrü’l-cibâl, 49a/19
şaʿrü’l-cinn, 49a/17, 201b/12, 236b/8, 

268b/14, 271a/12
şaʿrü’l-gûl, 49a/19, 238a/10, 271a/12, 414a/14
şaʿrü’l-hanâzîr, 49a/17
şatîse, 236b/5
şatrü’l-gıbb, 47b/5, 288a/22
şaturye, 236b/3
şavsî, 459a/6
şaykûmûr, 91b/1
şâb, 194a/15, 194a/18, 194b/1, 231b/19, 

231b/23, 232a/5, 352a/23, 436a/1
şâb-ı rûmî, 230a/25
şâbânek, 230a/5
şâberkân, 112b/8
şâbîzec, 230a/15
şâbôn, 249a/7
şâbûr, 151b/1, 156a/12, 456a/19
şâbûrkân, 112b/5, 112b/8, 230a/24
şâdânak, 230b/1
şâdenc, 104a/19, 104a/25, 107a/18, 229a/21, 

229b/4, 229b/7, 229b/25, 368a/12
şâdenc-i ʿadesî, 229b/1
şâdenc-i magsûl, 229b/15
şâdencî, 110a/25
şâdene, 106b/21, 106b/23, 107a/18, 229a/22, 

206a/5
şâdene taşı, 78a/10, 107a/18
şâdene-i ʿamelî, 229b/3

şâdene-i hindî, 229b/3
şâdî, 343a/18
şâdyâ, 4b/11
şâf, 4a/11, 8a/121b/16, 28a/14, 38a/10, 

62b/5, 66a/7, 68b/2, 113a/3, 121a/9, 
129a/21, 135a/3, 136a/8, 165b/23, 
176b/13, 178b/24, 180b/17, 190b/24, 
197a/3, 199b/20, 206b/12, 218a/1, 221b/8, 
222b/9, 230a/16, 231b/11, 239a/15, 
244a/2, 245a/7, 247b/19, 248b/9, 248b/10, 
249a/10, 249b/11, 278b/6, 283a/15, 
285b/15, 286a/12, 287a/3, 294b/10, 
296a/21, 306b/18, 312a/12, 314b/23, 
314b/24, 318a/15, 329b/21, 333a/12, 
339a/12, 351a/12, 355b/10, 355b/14, 
359b/10, 362b/8, 376a/1, 382a/20, 
384b/25, 385a/1, 386a/19, 389a/16, 
395a/9, 399b/21, 401b/9, 405a/4, 405b/23, 
416a/2, 419a/23, 423a/14, 423b/23, 
424a/11, 426a/3, 463a/5, 468a/4, 480b/2, 
513a/25, 513b/9

şâf-ı akâkıyâ-yı kâbız, 248b/12
şâf-ı kulunç, 248b/14, 248b/15
şâf-ı merâr, 88b/2
şâf-ı müshil, 248b/13
şâf-ı zahîrî, 248b/11
şâgûne, 228b/19
şâh, 129b/4, 295b/15, 316a/8, 336b/17, 

336b/18, 346b/23, 376a/23, 398b/7, 
399a/7, 403b/3, 419b/15, 425a/1, 427b/10, 
454a/20, 473a/17

şâh ʿabbâs, 380a/2, 380a/4
şâh çînâ, 228b/20
şâh emrûd, 397b/21, 398a/3
şâh encîr, 78b/12, 78b/13, 227b/24, 360b/6
şâh mâhî, 270a/25
Şâh Selîm, 380a/3, 381a/3, 381a/4, 381a/5
şâh-bânec, 49b/12, 230a/4, 230a/5
şâh-bânek, 49b/12, 230a/4
şâh-bellût, 62a/13, 174b/2, 203b/2, 228b/9
şâh-bellûtı, 62a/17
şâh-bûy, 297b/14
şâh-dâne, 229b/10, 368a/12, 392b/1
şâh-dânec, 230b/2
şâh-dânec-i rûmî, 428b/4
şâh-dâne-i berrî, 217b/6
şâh-âlûc-ı berrî, 227b/14
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şâh-çînî, 228b/19
şâh-encîr, 227b/16
şâh-encîr-i cümmeyz, 227b/24
şâh-encîr-i hindî, 228a/1
Şâh-ı Cındî, 92a/22
şâh-ı efser, 31a/9
şâh-ı gâv-ı deşti, 347a/3
şâh-ı nergis, 481b/15
şâh-ı sürme, 47a/4
şâh-lûc, 8a/16, 227b/1
şâh-lûk, 227b/2, 227b/13
şâh-perem, 229a/7
şâh-siferm, 5b/22
şâh-sifermâ, 229a/7
şâhfânec, 230a/6
şâhin, 221b/23, 229a/20
şâhisferem, 103b/10, 123b/7, 184a/5, 184a/6, 

229a/17, 256b/18
şâhisferem feslegeni, 430b/23
şâhisferem-i rûmî, 17a/2
şâhisferem-i Şîrâzî, 266a/14
şâhisperem-i rûmî, 17a/1
şâhterâ, 228a/8
şâhtere, 45b/4, 61b/7, 62a/3, 64b/23, 90b/7, 

93a/13, 228a/6, 228a/11, 228b/8, 288a/23, 
304b/5, 320a/19, 334b/25, 344a/4, 
382a/18, 392b/11, 399b/13, 400a/18, 
410b/12, 508b/2, 510a/17, 510b/12

şâhterec, 15b/10, 221a/6, 61b/7, 228a/5, 
320a/19, 400a/19, 508b/2

şâhtere-i yâbis, 303b/12
şâʾike, 36a/19
şâʾike dikeni, 36a/14
şâl, 366a/23
şâlebiyye, 250a/5
Şâm, 1b/2, 2a/11, 7b/10, 13b/5, 16b/14, 

26a/12, 34b/18, 47b/9, 47b/13, 49b/14, 
51a/11, 60b/21, 73b/4, 73b/19, 80b/8, 
93a/14, 97a/13, 98a/1, 104b/16, 105a/18, 
108b/8, 116a/24, 116b/22, 123b/4, 133a/6, 
133a/13, 151a/9, 155b/22, 157a/2, 158b/12, 
162b/24, 162b/25, 172a/4, 178b/6, 178a/18, 
182a/6, 196b/15, 198a/20, 201a/10, 
204b/11, 219a/21, 222b/18, 223a/3, 
224a/21, 233b/12, 235a/14, 244a/21, 
249a/23, 255a/6, 272a/18, 277a/13, 
281b/15, 292a/19, 297b/17, 302a/1, 

305b/3, 315a/2, 318a/21, 357b/1, 382a/24, 
394b/5, 397b/20, 419a/12, 424a/14, 
441a/1, 444a/3, 465b/10, 510a/9, 515b/25

şâm çoganı, 22b/20, 23a/4
şâm fıstugı, 295a/3, 320b/11
şâm fıstuk, 504a/7
şâm fıstukı, 60a/2, 60a/3, 98a/17, 98b/6, 

168b/5, 168b/8
şâmî pırasa, 25a/12, 373a/16
şâmî tût, 77a/19
şâmkôhiyûs, 486a/20
şâne-i şûbân, 456a/22
şâr, 405a/18
şârâ, 371b/12
şâsferem, 229a/5
şâtıl, 230a/17
şâtil, 200a/24, 230a/19
şâzenc, 105b/24, 106a/2, 194b/17, 229a/25
şâzenc-i ʿadesî, 105b/25
şâzene-i hindî, 105b/25
şâzvâz, 229b/25
şâzye, 140a/20
şeb, 231b/19, 232a/3, 232a/22, 232a/23, 

242a/7, 435b/25, 436a/2, 492a/25
şebboy, 6b/7, 64b/9, 129a/15, 149b/5, 149b/9, 

149b/11, 149b/18, 150a/9, 150a/10, 
151a/22, 167b/11, 212a/1, 284b/12, 
306b/16, 467a/21, 504b/9

şebbû-yı zerd, 149b/5, 504b/9
şebbût, 232b/12
şebbûta, 232b/11
şebdâr, 341b/25
şeb-i batbât, 232b/8
şeb-i ratb, 232a/2
şeb-i yemânî, 44a/13, 232a/7, 231b/24, 

232a/7, 232a/9, 382b/9, 350a/12
şeb-i yemeni, 232a/4
şeb-kûrlik, 134a/15, 291b/2, 377b/21
şeb-küşâ, 512a/20
şeb-küşâd, 511b/16
şeb-pere, 141b/5
şeb-reng, 201a/8
Şebân-kâre, 36a/18, 105a/11, 105a/12, 

233a/8, 233a/12, 255b/12, 256b/2, 444a/3, 
444a/12, 444a/25, 469a/1
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şebâniye, 253a/15
şebârî, 233a/13
şebâtü’l-gûl, 271a/21
şebe, 201a/8, 232b/21
şebehî, 447b/16
şebet, 232b/9
şebetbât, 47b/11
şebgarûs, 401b/23
şebhare, 235b/6
şeblet nârdîn, 221a/15
şebrak, 64a/19
şebrem, 8b/14, 203b/3, 230b/3, 230b/5, 

409b/12, 409b/15, 409b/16, 426b/14, 
427b/7, 429a/2, 429a/10, 514a/1, 514a/19

şebremâ, 230b/6
şebtabâtî, 285a/23
şebtîn, 276a/11
şebûka, 232b/10
şebût, 218b/13, 232b/17
şebûta, 218b/15
şebûyânâ, 242b/21
şebü’l-esâkife, 232b/7
şebü’l-kalay, 232b/8
şebü’l-ʿusfur, 232b/7, 362a/23
şecârî, 60a/11
şecârûnâ, 196b/15
şecer-i ʿarabî, 283b/22
şecer-i der, 234a/6
şecer-i evliyâ, 387b/19
şecer-i ledvâh, 126b/4
şecer-i subbârâ, 75b/12
şecer-i ʿuşer, 211a/3
şecer-i yemânî, 283b/22
şecer-i zuʿrûr, 489a/11
şecere, 177b/6, 362a/1
şecere-i ebî-mâlik, 249b/25, 250a/1
şecere-i ʿızlem, 98a/5
şecere-i ibrâhîm, 230a/8
şecere-i kâfur, 184a/19
şecere-i meryem, 47b/13, 230a/10
şecere-i mûsâ, 294a/14
şecere-i rüstem, 189a/18
şecere-i sant, 133b/14

şeceret-i dıbk, 233b/17
şeceret-i ebî-mâlik, 233b/10
şeceret-i ekle, 233a/16, 233a/18
şeceret-i hasan, 234a/5
şeceret-i hurret, 233a/16
şeceret-i ibrâhîm, 233b/5
şeceret-i iskender-i zü’l-karneyn, 204b/5
şeceret-i meryem, 233b/20
şeceret-i mûsâ, 233a/24
şeceret-i rüstem, 233a/23
şeceret-i süleymân bin dâvud, 204b/4
şeceretu’l-lâh, 233a/14
şeceretü gareb, 15a/9
şeceretü’d-dem, 4a/1, 233b/4
şeceretü’d-dübb, 233b/16
şeceretü’l-bakk, 156a/25, 222a/7, 233a/17, 

233b/10
şeceretü’l-bârid, 233a/22
şeceretü’l-behak, 48b/6, 233b/9
şeceretü’l-berâgîs, 233b/19
şeceretü’l-cinn, 170a/19
şeceretü’l-âder, 233b/25
şeceretü’l-elbiye, 255b/2
şeceretü’l-gâr, 233b/24
şeceretü’l-hatâtîf, 233b/2
şeceretü’l-hayyât, 233a/19, 233a/20
şeceretü’l-kâfûrî, 29b/8
şeceretü’l-kef, 233b/8, 233b/9
şeceretü’l-kırmız, 233a/21
şeceretü’l-kudüs, 491a/15
şeceretü’l-lâh, 170a/19, 233a/18
şeceretü’l-nesemü’l-esved, 156a/25
şeceretü’l-yemâm, 233b/16
şeceretü’s-sanem, 204b/1
şeceretü’t-talak, 233b/8
şeceretü’t-teys, 233b/19
şeceretü’t-tıhâl, 215b/3, 253a/18
şeceretü’t-tinnîn, 233b/1
şeceretü’z-zıfâdaʿ, 233b/3
şecereü’l-bân, 244a/25
şecerî, 162a/14, 162a/15, 162a/19
şecerü’l-arz, 370a/21
şecerü’l-arzü’l-ünsâ, 258b/25
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şecerü’l-butm, 258b/2
şecerü’l-gâr, 164b/24
şecerü’l-kelb, 317a/16
şecerü’l-rend, 164b/25
şecerü’l-yetûʿ, 283b/22
şede-i büz-rîş, 288a/7
şedeh, 34a/18
şedîdü’l-istidâre, 398a/4
şedîdü’r-riyâze, 396b/15
şefkula, 356b/22
şef lec, 81a/23, 81a/24, 238a/22, 376b/3
şefnînâ, 314a/20
şeftali, 148a/12
şeftâlû, 62b/18, 75a/11, 148a/12, 148a/17, 

148a/19, 148a/22, 148a/23, 148b/4, 
155a/18, 168a/21, 299b/11, 299b/12, 
365b/6, 380a/15, 380a/19, 380a/21, 
455b/15, 472a/11, 492b/23, 492b/24, 
501b/1, 501b/3, 501b/7,

şegâl, 4b/10
şegâr, 116a/11
şegkûla, 212a/24
şehbânec, 233b/6
şehbânek, 230a/5
şehbânekâ, 230a/5
şehd, 245a/7, 282b/1, 282b/12
şehdâne, 215a/16
şehdânec, 15b/15, 48b/2, 230b/1, 230b/2, 

232b/24, 245a/5, 313b/7, 367b/19, 368a/13
şehdîyye, 115a/1
şeh-bellût, 228b/9
şeh-çînî, 228b/20
şehâr, 235b/6
şehârhalyâ, 246a/13
şehârliyâ, 165a/12
şehdiyye, 118a/10
şehr-i Mâçîn, 432b/3
şehriye, 249a/14
şehriye çorbası, 393a/15
şehtere, 228a/7
şehûr, 186a/3
şehvet, 22a/1, 35a/24, 51b/20, 55a/4, 58a/15, 

61b/3, 96a/3, 98a/24, 104b/24, 137a/5, 
139a/18, 139a/19, 141a/25, 151b/16, 

175a/1, 181b/24, 215b/12, 246a/10, 
268a/14, 386b/23, 456a/16, 459b/23

şehvet-engîz, 277b/8
şehvet-i bâh, 21b/10, 39a/20, 100a/22, 

155a/14, 163b/2, 209b/9, 242b/3, 252a/18, 
254a/7, 321a/7, 337a/15, 345b/18, 
394b/16, 418b/23, 420a/9, 456b/14, 
472b/7, 475a/23, 479a/22, 486a/24, 
499a/21

şehvet-i cimâʿ, 54a/5, 87b/16, 99a/16, 
102a/23, 150b/13, 158a/19, 158a/20, 
163b/6, 163b/8, 202b/1, 209b/7, 241a/12, 
241a/13, 263b/7, 269a/6, 346a/18, 351a/1, 
442a/9, 467b/19

şehvet-i kelbiyye, 43a/16, 95a/21, 144b/16
şehvet-i taʿâm, 404b/7
Şehzâde Şâh Selîm, 381a/10
şekâvet, 219b/14
şeker, 8a/6, 8a/20, 8a/25, 9a/13, 16a/5, 

20b/13, 21b/13, 27a/6, 29b/22, 34a/19, 
35b/7, 36b/1, 36b/18, 44a/16, 50b/10, 
51a/17, 51b/4, 51b/10, 52b/2, 53a/14, 
54a/16, 57a/14, 59b/7, 59b/9, 59b/14, 
59b/15, 59b/16, 62b/8, 63a/18, 63b/6, 
65a/4, 65b/22, 67a/22, 73b/11, 73b/15, 
74b/15, 77b/20, 79b/4, 84a/16, 88b/23, 
89a/19, 89a/23, 90a/2, 90b/16, 96a/11, 
96a/18, 96a/25, 99b/11, 99b/4, 99b/9, 
100a/5, 100a/13, 100a/23, 115a/14, 
120b/19, 124b/20, 124b/22, 130a/6, 
131a/12, 131a/13, 133a/13, 133a/14, 
135a/7, 138b/9, 138b/12, 139a/24, 
140b/20, 145a/13, 146b/12, 148b/22, 
154b/9, 156b/13, 162b/7, 163b/21, 175a/21, 
176b/5, 182a/25, 183b/20, 186a/15, 
193a/24, 203b/2, 207b/6, 210a/20, 210b/1, 
210b/3, 210b/5, 210b/6, 210b/7, 210b/10, 
210b/11, 210b/12, 210b/13, 210b/14, 
210b/15, 210b/16, 210b/18, 210b/22, 
210b/24, 210b/25, 211a/10, 211a/7, 
213a/15, 217a/14, 217b/19, 218a/1, 224a/6, 
224a/11, 226a/14, 226a/20, 227b/11, 
228a/4, 230a/23, 236a/14, 236a/22, 
237a/1, 241b/11, 253a/4, 254a/24, 256b/7, 
259b/17, 266b/12, 268a/8, 268a/9, 
272a/10, 277a/1, 277a/25, 279b/20, 
280a/20, 283b/10, 283b/20, 287a/18, 
291b/17, 292b/15, 296a/22, 297a/22, 
297b/4, 307b/24, 309a/4, 310a/22, 310b/2, 
317b/23, 322b/4, 323b/11, 324b/1, 324b/14, 
328a/14, 328b/13, 330b/16, 331b/15, 
334a/23, 334b/18, 334b/25, 340a/12, 
340b/22, 341b/4, 343b/17, 345b/25, 
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350b/4, 351a/19, 352b/8, 355a/5, 355a/12, 
356a/2, 357a/10, 357a/25, 360b/24, 
361a/5, 363a/17, 364a/5, 364a/6, 366b/21, 
371a/17, 377a/1, 377a/25, 381b/21, 381b/9, 
386a/14, 386a/15, 388a/14, 390a/15, 
391a/6, 392a/14, 392b/5, 393a/24, 
410a/12, 410a/13, 416b/1, 421a/24, 
422a/8, 423a/8, 424b/20, 424b/25, 
425a/2, 425a/6, 425a/13, 429a/21, 435a/1, 
439a/11, 439a/20, 439b/15, 446a/16, 
446b/1, 449b/22, 450b/4, 457a/16, 
457a/23, 461a/15, 463b/7, 463b/9, 466a/3, 
466b/8, 467a/5, 467b/9, 467b/16, 467b/17, 
472a/25, 472b/11, 473b/8, 473b/9, 478a/4, 
478b/8, 478b/17, 478b/21, 480b/19, 
481a/7, 481a/14, 481b/1, 484b/3, 499b/19, 
500a/24, 509a/20, 510a/17, 512b/14

şeker kamışı, 49a/15, 210a/23, 355a/2, 
355a/4, 355a/07ʿusâre, 355a/11, 355a/14, 
364a/4

şeker susuzlıgı, 210b/22
şekerbaşı, 115a/1, 118a/11
şeker-i ʿakîde, 100a/14
şeker-i mûrd, 350b/15, 351a/24
şeker-i süleymânî, 210b/5
şeker-i taberzed, 211a/9, 212a/12
şeker-penîr, 16a/24
şeker-pîz, 310a/22, 310a/24
şeker-seng, 108a/10
şekerhenc, 240a/15
şekerü’l-ʿuşer, 73b/9, 334b/13, 462b/7
şekrek, 495a/22
şeks, 228a/9
şekûsâ, 31a/7, 240b/11
şelcem, 241a/4
şeleh, 34a/18
şelîn, 60a/10
şelyûn, 357b/23
şemʿ, 76a/10, 241b/12, 346a/17, 373a/12, 

404a/8, 469b/22, 480b/4
şemʿ-i ʿasel, 241b/13
şemâfînûs, 48b/15
şemâr, 242a/10
şemer, 303b/22
şemhü’l-arz, 48b/8
şemîlyâ, 426b/12
şemîr abûdâkâ, 360b/7

şemlîz, 119b/1
şemm, 7a/18, 7a/19, 89a/17, 149b/19, 

150a/10, 157a/3, 167a/9, 167b/22, 511b/25
şemm-i zükâm, 243a/3
şemmâm, 80b/8, 157a/2
şemmâmât, 157a/2
şemmâme, 157a/2, 242a/11, 299a/4, 242a/13
şemmâmetü ütrünce, 157a/7
şemrâh, 481b/12
Şems, 432b/10
şemse, 181b/3
şemskamer, 493a/11
şemşerâ, 242a/9
şemşîr, 326a/2
şemşûl, 9b/23
şenbelîd, 23b/1, 242a/20, 503b/19
şenbelîle, 119b/1
şenbelît, 242a/17
şenc, 119b/21, 496b/5
şencâr, 3b/25, 4a/2, 4a/5, 36a/10, 97a/18, 

125a/21, 136b/19, 137a/22, 178b/16, 
233b/4, 278a/14, 301b/13, 383b/21, 508a/9

şend, 242b/19
şengâr, 3b/25, 233b/4
şengârü’s-sâʿa, 414a/4
şengerf, 194b/9
şenhâr, 242a/15
şenhıyâr, 55a/20, 148b/13, 242b/8, 337b/11
şenlebîd, 23a/24
şerbes, 35a/15
şerbet, 28b/15, 40b/16, 41a/2, 43a/1, 43a/19, 

43a/22, 58a/24, 59b/15, 74a/12, 75b/20, 
90b/20, 115a/19, 118b/19, 149a/25, 
175b/17, 178b/12, 180b/5, 182a/2, 203a/1, 
203a/24, 210b/7, 211a/6, 219a/6, 221a/4, 
221a/5, 224b/6, 231a/2, 231a/13, 235b/7, 
241b/9, 247a/12, 249b/21, 250b/25, 
283a/10, 283a/13, 292b/11, 292b/13, 
297a/23, 297a/24, 297b/7, 304b/18, 
305a/18, 305a/19, 341b/6, 342a/16, 
357a/23, 387b/16, 391b/23, 395b/13, 
395b/16, 395b/17, 410a/9, 410b/6, 410b/9, 
425b/22, 440b/10, 458a/11, 462b/24, 
466b/21, 467a/5, 477b/16, 478a/4, 478b/8, 
499b/20, 499b/22, 500a/2, 500b/16

şerbîn, 235b/8, 303b/4, 356a/9, 356b/15
şerbînâ, 235b/9
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Şerefe’d-dîn, 442a/13
şerfesnâcâs, 246a/24
şerfiyûn, 333b/21
şerî, 235b/8, 384b/15
Şerîf, 18b/5, 29b/17, 46a/21, 50b/9, 54b/8, 

58b/22, 61a/3, 68a/3, 72b/21, 74b/22, 
80b/2, 94a/4, 99a/16, 99b/1, 109a/5, 
154a/1, 161a/21, 164a/24, 179a/17, 179a/8, 
192b/20, 193a/14, 201a/11, 223a/11, 
235a/2, 238b/13, 260b/19, 271a/21, 
276a/2, 280a/17, 283a/6, 301b/20, 
301b/22, 303a/13, 339a/2, 340a/21, 
342b/6, 385b/22, 398b/19, 486a/1, 
508a/10

Şerîf Çelebi, 22a/12, 48b/14
Şerîf ibni Baytâr, 297a/25, 341a/13
Şerîf Temîmî, 473a/3, 490a/14
şerkî, 297a/7
şermîm, 366b/1
şesen, 276a/14
şeset, 233a/13
şesl, 241a/22
şeşbere, 236b/6
şeş-dendân, 236a/10
şeş-dünb, 236a/12
şeş-i har-gûr, 183b/25
şeş-tere, 236a/11, 331b/5
şeşenmer raʿleyem, 67b/18
şeşkâkul, 236a/10
şeşte, 331b/7
şetâret, 368a/4
şetâtâyîz, 285a/23
şevʿ, 244a/25
şevasrâ, 243b/10
şevâsîr, 455b/3
şevegez, 269b/17
şevender, 244a/20, 244a/21, 261b/7, 261b/24
şevhat, 244b/19, 244b/20
şevîle, 143b/24
şeviyikî, 93b/17
şevke, 427b/12
şevke-i ibrâhîm, 382b/23
şevke-i ibrâhîmiyye, 244b/14
şevke-i kıbtî, 215a/19
şevke-i kıbtiyye, 244b/16

şevke-i mısriyye, 244b/15, 244b/16
şevkerân, 37a/8, 37b/3, 243b/15, 243b/16, 

243b/20, 263b/16, 268b/11, 283a/23, 
369a/16

şevkerânî, 243b/16
şevket-i müntine, 244b/25
şevket-i şehbâ, 244b/24
şevketü ibrâhîmiyye, 344b/17
şevketü mısrî, 30a/6
şevketü’d-dûd, 244b/2
şevketü’l-ʿakreb, 113a/24
şevketü’l-ʿarabiyye, 244b/23
şevketü’l-beriyye, 33b/3
şevketü’l-beyzâ, 45a/10, 45a/15, 240a/20, 

240a/21, 244a/22
şevketü’l-cemâl, 21b/20
şevketü’l-ʿibrâniyye, 45a/14, 240a/19
şevketü’l-mugaylân, 33b/3
şevketü’l-ʿulleyk, 244b/22
şevketü’l-yehûd, 244b/14
şevketü’z-zeheb, 244b/21
şevketü’z-zerkâ, 244b/19
şevkü’d-dârçîn, 171a/11, 244b/20
şevkü’d-hadîde, 337b/8
şevkü’l-beyâbânî, 33b/3
şevkü’l-cemâl, 180a/23, 278a/14
şevkü’l-katâd, 281a/20
şevkü’l-mısriyye, 33b/2, 89a/4
şevse, 494b/25
şeybe, 247b/13, 247b/14
şeybetü’l-ʿacûr, 247b/1, 247b/14
şeyʾ-hîrzek, 114b/12
şeyʿâr, 237a/23
Şeyh Dâvud, 7a/1, 12a/14, 13a/11, 15a/13, 

17b/9, 20a/6, 20b/22, 21b/16, 25b/11, 
26a/12, 28a/01, 29b/23, 30b/24, 38a/12, 
43b/11, 43b/23, 43b/24, 83a/7, 84a/7, 
85a/4, 87a/14, 87a/6, 87b/3, 88b/24, 91a/6, 
91a/12, 91b/25, 92b/15, 93a/20, 93b/8, 
94b/19, 94b/20, 97a/12, 97a/20, 97a/22, 
97b/25, 113a/4, 113a/6, 117b/3, 121a/4, 
121b/22, 124a/17, 128b/11, 136a/11, 
138b/7, 140a/3, 143b/25, 145b/25, 
147a/15, 147a/18, 148b/10, 150a/11, 
151a/10, 151b/4, 154a/22, 156a/14, 
156a/23, 156b/21, 157a/14, 162a/19, 
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162b/25, 169a/17, 172b/16, 177b/24, 
178a/2, 178a/15, 178a/18, 178b/18, 180b/7, 
181a/2, 181a/23, 183a/17, 187b/25, 189b/9, 
190a/9, 190a/12, 190a/24, 190b/13, 
194b/12, 195b/8, 199a/23, 200b/9, 201a/9, 
203b/3, 203b/4, 207b/8, 212a/9, 214b/10, 
215a/18, 215a/24, 215b/5, 215b/7, 217b/1, 
217b/3, 220a/16, 221a/7, 223a/6, 225b/10, 
227a/13, 227a/17, 227a/22, 227b/13, 
229a/7, 230a/15, 230a/24, 230b/10, 
232b/10, 233a/13, 233b/10, 233b/16, 
235b/11, 236a/12, 238b/20, 239a/1, 
239b/11, 240b/14, 240b/18, 240b/23, 
241b/11, 242b/19, 244a/20, 246b/3, 
247b/20, 249a/21, 249b/21, 255a/21, 
260a/2, 261b/6, 261b/25, 262b/1, 263b/1, 
263b/14, 264b/15, 264b/22, 266a/23, 
268a/24, 269a/10, 271a/8, 271b/1, 271b/7, 
272b/16, 275b/17, 275b/25, 278a/24, 
281a/20, 282a/9, 282a/10, 284b/11, 
284b/17, 288b/25, 289b/16, 290b/7, 
291b/4, 295a/8, 300a/6, 303a/10, 306b/24, 
308b/2, 308b/5, 312b/11, 314a/20, 314b/9, 
326b/10, 327b/9, 329a/1, 335b/22, 336a/3, 
341b/23, 342b/25, 344b/1, 350a/23, 
351b/7, 359a/7, 375b/15, 382a/23, 391a/17, 
395a/12, 395a/13, 397a/18, 397b/21, 
399a/5, 399b/4, 400a/22, 400b/10, 
403b/7, 404b/15, 404b/19, 405a/18, 
406b/17, 410a/3, 414b/2, 417b/4, 418a/1, 
418b/23, 419a/12, 419b/10, 419b/18, 
420b/18, 424a/6, 425b/14, 427b/25, 
429a/7, 429b/5, 429b/7, 437a/8, 437b/14, 
437b/15, 437b/17, 439a/13, 439a/19, 
439a/20, 440a/14, 440a/18, 440b/21, 
443b/24, 451b/12, 452a/13, 456a/21, 
457b/19, 466a/22, 467a/16, 473a/1, 
475b/16, 493a/23, 506b/13, 508a/25, 
511b/6, 515a/2, 515b/6

Şeyh Dâvud-ı Mısrî, 17b/21, 371a/18
Şeyh ibni Hekîm, 171a/22
Şeyhem, 264b/5
Şeyhü’r-reʾîs, 41b/17, 45b/3, 75b/18, 83b/6, 

86a/4, 126b/22, 141a/25, 178b/3, 180a/5, 
219b/17, 220b/2, 224a/7, 225a/11, 225b/15, 
239b/19, 305a/2, 306b/15, 327b/18, 
359b/18, 366b/19, 398a/15, 402a/21, 
408a/6, 454b/17, 460b/14, 461b/3, 469a/8, 
474b/14, 474b/7, 483b/2, 489b/6, 499a/23

şeylâne, 297a/7
şeylem, 52b/23, 162b/8, 195a/9, 195a/10, 

245b/5
şeylûmâ, 245b/6

şeytara, 246a/23
şeytarac, 116b/1, 130a/2, 188b/14, 189b/5, 

246a/22, 246a/25, 246b/3, 276b/21, 
277b/21, 284b/10, 314a/7, 331b/2, 455b/1

şeytarac-ı berrî, 246b/4
şeytarac-ı hindî, 314a/6, 204a/21
şeytaranc, 102a/20
şeytân degirmeni, 9b/20, 30a/23, 45a/10, 

45a/15, 45a/17, 240a/16, 240a/25, 
244a/22, 244b/23, 403b/12

şeytân tırnagı, 26a/17
şeyterâ, 254a/11
şıhnet, 235b/6
şırâ, 269b/23
şırlugan, 44b/4, 45b/13, 132b/23, 141b/10, 

242a/3, 246a/12, 249a/18
şibâb, 232b/20
şibis, 231a/17
şibrık, 233a/4
şibt, 231a/17, 399b/16
şiddet-i habs, 91a/6
şiddet-i harâret, 220b/1
şiddet-i havâ, 201a/6
şiddet-i sevdâ, 174b/5
şîdî, 15b/18
şifînâ, 238a/25
şifnîn, 154a/19, 160b/11, 270a/17, 515b/15
şifnîn-i bahrî, 238b/6
şifnîn-i berrî, 238a/23
şifrek, 130a/4
şifterek, 51a/11
şîh, 11a/18, 76b/15, 85a/5, 91a/17, 182b/10, 

245a/16, 245a/8, 245a/9, 376a/19, 463b/22
şîha, 245a/9
şîh-i cebeli, 27b/21, 245a/15, 245b/5
şîh-i ermenî, 15a/13, 27b/20, 73a/3, 100b/22, 

163b/5, 203b/2, 245a/14, 354a/24, 
366a/12, 372a/24, 372b/1, 393a/1, 462a/3

şîh-i habeşî, 247b/4
şihâb, 456b/10, 515a/3
şîhü’l-arz, 132b/15
şîhü’l-bahr, 247b/5
şîhü’l-bahrî, 247b/10
şîhü’r-rebîʿ, 247b/12
şîka agrîyâ, 79a/18
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şîka ʿarbekâ, 79a/25
şikar, 238b/25, 239a/4, 239b/22
şîkâ eksirô, 79a/4
şîkâ orînôs, 79a/18
şîkâ vâsîlikû, 227b/18
şikâhlûra, 78b/9
şikâk, 70b/18
şikâle, 294b/15
şikem, 13a/3
şikem diride, 50a/7
şikembe, 390a/17
şikenbe, 390a/17
şikest, 438a/16
şikestelik, 19a/25
şikôtî, 377b/05
şikûhe, 117a/11
şikûhenc, 117a/11, 240a/15
şîkûmûrû, 227b/25
şîlişyûn, 101a/8
şîlônâ, 214b/11
şîm, 96b/20
şimene mavros, 242b/23
şimrâ, 35a/17
şimşâd, 60b/21
şimşâr, 242a/10
şimşir, 60b/21
şîn nâs, 67b/10
şinâr, 242b/7
şînere, 182a/10
şing, 9b/5, 413a/13
şinîze, 242b/22
şîr, 20b/17, 152a/20, 201a/16, 407a/8
şîrak, 64a/19
şîrdân, 105a/16, 105a/9, 106b/10
şîr-bahsîr, 247a/10
şîr-bahşîr, 247a/10
şîr-erbîkûl, 73b/1, 247a/12
şîr-hışt, 73b/7, 73b/15, 339a/13, 466b/9
şîr-huşk, 247a/19
şîr-i büz, 408b/12
şîr-i cev, 393a/25, 436b/15
şîr-i dîv-dâr, 170a/24
şîr-i emle, 245b/23

şîr-i emlec, 33b/1, 245b/22
şîr-i esb, 409a/3
şîr-i gâv, 408b/7
şîr-i har, 409a/6
şîr-i köknâr-ı mısrî, 27b/24
şîr-i mîş, 408b/23
şîr-i revgan, 507a/19, 507a/20
şîr-i seg, 409b/5
şîr-i şütür, 409a/12
şîr-i yetûʿât, 409b/8
şîr-i zenân, 409a/24
şîr-pelte, 310b/7
şîr-pençe, 409a/17
şîr-puht, 165a/11
şîr-zah, 246b/22
şirâ, 19b/11, 32b/6, 251a/15, 262a/24, 321a/8, 

391b/6, 421b/21, 425a/5
şîrâ emlucâ, 245b/23
şîrâbe, 247b/3
şirâ-yı ebyaz, 379a/15
şîrâh, 351b/20
Şîrâz, 6b/4, 14a/2, 15a/11, 15b/3, 20b/22, 

22a/8, 22a/16, 31b/13, 32a/14, 36a/17, 
36a/18, 47b/11, 64b/6, 66a/23, 74a/5, 
77b/10, 86b/9, 88a/17, 89b/24, 93a/22, 
97a/13, 100b/4, 100b/8, 101b/14, 105a/11, 
106b/11, 108a/11, 115b/12, 116b/9, 119a/4, 
119a/5, 122a/8, 123a/17, 130a/4, 138b/12, 
140a/14, 143b/9, 147a/19, 148b/8, 150b/12, 
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176a/19, 178b/22, 179a/2, 179b/9, 181a/6, 
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şîrâziyye, 247a/3
şîre, 19a/5, 90b/18, 90b/19, 97a/10, 97a/11, 

133b/24, 133b/25, 135b/10, 144a/19, 
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şîres, 336b/9
şîrhel, 336b/1
şîrî, 153a/1
şîrîn-huşk, 247a/20
şîrlûgan, 165a/10, 190a/7, 316b/16, 384b/19
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131b/12, 131b/17, 132a/10, 132b/4, 132b/7, 
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145a/17, 145b/16, 145b/22, 146a/10, 
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185a/25, 185b/25, 186a/6, 186a/8, 
186a/13, 186b/18, 187a/9, 187b/8, 
187b/14, 189a/13, 189b/19, 190b/25, 
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224a/2, 225a/20, 225a/22, 225b/4, 
225b/17, 225b/19, 225b/20, 228b/24, 
229a/2, 232a/20, 233a/2, 234b/19, 234b/7, 
237a/3, 237a/4, 237a/10, 237a/13, 237b/3, 
237b/7, 239a/14, 240b/8, 241a/1, 241a/22, 
243a/13, 245b/14, 247a/22, 247b/17, 
249b/10, 249b/20, 252b/14, 253b/22, 
253b/23, 254a/18, 256b/12, 257b/3, 
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şîşâ, 56b/13, 247a/5, 460b/9
şîşâd, 21a/23
şîşîrân, 310b/16
şîşîrân-ı siyâh, 311a/25

şişlü, 79a/13, 321a/18, 389a/6, 453b/7
şît, 90a/9
şîvâde, 252a/8
şivede, 252a/10, 252a/11, 252a/14
şivî, 231a/20
şivîd, 231a/18, 231a/20
şivît, 231a/20
şiyâf, 21b/16, 68b/1, 107a/5, 230a/16, 

248a/21, 248b/20, 248b/24, 286a/8, 
294b/7, 317b/7, 361a/21, 415b/18, 426a/7

şiyâf-ı agber, 361a/21
şiyâf-ı ahzar, 248a/25
şiyâf-ı akâkıyâ, 248a/9
şiyâf-ı altun-ı kılîmiyâ, 248a/1
şiyâf-ı anzurût, 248a/4
şiyâf-ı benefşe, 248b/17
şiyâf-ı câlînûs, 248a/20
şiyâf-ı cevzî, 247b/21
şiyâf-ı dînârhûn, 248b/3
şiyâf-ı âbâr, 248a/10, 248a/22
şiyâf-ı âbârike, 248a/11
şiyâf-ı ebyâz, 248a/6
şiyâf-ı hamûl, 249a/1, 249a/2, 249a/3, 249a/6
şiyâf-ı iklimiyâ-yı zeheb, 248a/3
şiyâf-ı karn-ı muharrak-ı iyyel, 248a/15
şiyâf-ı karnü’l-iyyel, 248a/8
şiyâf-ı kayser, 248a/12
şiyâf-ı kulunç, 248b/20, 248b/21
şiyâf-ı mâmîsâ, 68b/5, 248a/13, 426a/3, 

426a/8
şiyâf-ı merârât, 248a/14
şiyâf-ı merâret, 248b/8
şiyâf-ı meshakûniyâ, 248a/18
şiyâf-ı muharrak-ı kalʿay, 248a/17
şiyâf-ı sabr, 247b/22
şiyâf-ı sekbînec, 248b/22, 248b/23
şiyâf-ı şahmü’l-hantal, 248b/4
şiyâf-ı şâdenc, 247b/24
şiyâf-ı tûtiyâ, 247b/23
şiyâf-ı tûtiyâ-yı kılîmiyâ-yı zerd, 248a/7
şiyâf-ı vîrec, 248b/1
şiyâf-ı zahîr, 248b/18, 248b/19
şiyâf-ı zengâr, 247b/25
şiyâfü’l-cerâhat, 248a/24
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şiyâfü’l-misk, 248a/19
şiyâfü’s-sıbyân, 248b/15
şiyân, 41a/19, 159b/19, 247b/10
şôna, 174a/19
şôrbâ, 28a/19, 74b/20, 78a/12, 106b/18, 

113a/2, 125b/12, 128b/6, 135a/12, 154a/7, 
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şövör de nârdîn, 324b/5
şövör lâvrûs, 324b/16
şövör vînfirâ, 325a/6
şövörî pâmûlâ mûrteş, 325a/17
şövr lâvurel, 324b/16
şövrim vînâ, 325a/5
şubân-dârû, 192b/10
şûber, 49b/12
şûdânik, 245a/2
şûder, 341b/25
şuʿârîr, 236b/9
şûgbâr, 244b/13
şûgâl, 80a/23
şûgâr, 184b/12, 244b/13
şuhâtar, 241b/11
şukûrdiyûn, 20a/10, 82a/17, 209a/18, 240a/5
şûlû halûfûdes, 287a/23
şûlû semeshû, 286b/13
şûlû tâlpûs, 286b/23
şûlûs, 285b/25
şûlûs afîmâ, 286a/7
şûlûs efsîmâ, 286a/16
şûlûs rôdî, 287a/12
şûmî, 216b/18
şunc, 26b/7, 242b/12, 242b/9
şunc-ı muharrak, 242b/12
şûnîz, 100b/25, 242b/19, 400a/19, 400a/20
şûr del kîne, 313a/21
şurb, 284a/10
şûrre, 245a/1
şûsarî, 48b/15
şûsîmâ, 333b/20
şûsrâ, 372a/7

şuş, 183b/14
şuş-ı rûbâh, 183b/21
şûşânî, 193b/19, 224b/20
şûşmîr, 6a/23, 245a/4, 333b/22
şût, 356a/10
şuʿûr-ı sakâlibe, 236b/7
şuʿûrü’s-sakâlibe, 82b/11, 190b/17
şübhân, 232b/21
şüfûdes, 238b/20
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240b/12
şükâʿî, 30b/8, 30b/10, 45a/12, 174a/9, 205b/2, 

240a/16, 244a/24, 244b/24, 451b/24
şükrâniyye, 129a/8
şükûfe, 103a/20, 241a/1, 285a/7
şükûfe-i adhır, 241a/3
şükûfe-i deh-mest, 324b/14
şükûfe-i del, 325a/3
şükûfe-i dıraht-ı engûr, 388b/25
şükûfe-i gor-giyâ, 324a/16
şükûfe-i hasek, 241a/4
şükûfe-i hınnâ, 241a/2, 313a/20
şükûfe-i hurmâ, 272a/1
şükûfe-i levz, 241a/2
şükûfe-i mûncûfe, 324b/3
şükûfe-i mûz, 325a/15
şükûfe-i nâr-ı hindî, 474a/23
şükûfe-i sûrıncân, 23b/2, 242a/21
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şükûfe-i zer, 241a/3, 325a/3
şülehfâ, 214b/11
şüll, 63a/3
şündile, 52b/14
şürb, 156b/19, 212b/18
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şüveylâ, 48b/14, 243b/14
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270b/1, 272b/22, 278b/25, 284a/22, 
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485a/8, 485b/14, 486b/22, 487b/6, 
487b/13, 487b/17, 488a/5, 488a/6, 
489a/23, 489b/5, 490a/19, 490a/4, 
490b/18, 491a/22, 491b/2, 492b/3, 492b/4, 
492b/5, 492b/17, 493b/19, 494b/4, 494b/8, 
495a/1, 495a/3, 495b/15, 495b/17, 
496a/25, 496b/4, 496b/12, 497a/5, 
497a/15, 497a/21, 498a/5, 498a/25, 
498b/16, 498b/18, 499a/23, 500b/8, 
500b/22, 501a/6, 501a/19, 501b/4, 
501b/14, 501b/24, 502a/9, 502a/19, 
502b/6, 502b/14, 502b/25, 503a/12, 
503b/11, 503b/16, 504a/5, 504a/8, 
504a/12, 504b/3, 504b/10, 504b/13, 
504b/16, 504b/23, 504b/25, 505a/20, 
506a/2, 506b/10, 506b/25, 507b/9, 
507b/15, 508a/1, 508a/6, 508a/20, 
508a/22, 508b/10, 510a/1, 510a/2, 
510b/20, 511a/2, 511b/18, 512b/5, 513a/16, 
514a/16

tabîʿat-ı ʿârıza, 89b/5
tabîb-i hâzık, 433a/21

tabîh, 17a/14, 17a/19, 62b/5, 26b/10, 253b/21, 
268a/10, 324a/21, 384a/21, 479a/12

tabîhü’l-eftîmûn, 268a/11
tabîhü’l-fevâkih, 268a/11
tabîhü’l-hubs, 268a/18
tabîhü’l-usûl, 268a/11
tabkâ, 268a/5
taʿâm-ı masûs, 344a/21
tafsiyâ, 75a/16
taful, 271b/1
tag alması, 226a/20, 493a/2
tag anduzı, 469b/6
tag benci, 78a/14
tag bezr-i benci, 156a/15
tag emrûdı, 309b/14
tag encîri, 129a/18
tag erigi, 8b/3, 8b/4, 8b/7
tag erkeci, 215a/20
tag kamışı, 163b/15
tag kâkneci, 94b/24
tag keçisi, 60a/22, 105a/3, 105a/9, 140a/13, 

180a/25, 377b/23, 377b/24, 440b/10
tag keçisi otı, 180a/24
tag kerefsi, 39a/8, 60a/4, 161b/4, 399a/6, 

400a/23, 463b/19, 469a/24
tag kişnîci, 506a/3
tag lâleleri, 406b/11
tag mürveri, 129b/22
tag nohûdı, 64a/18
tag pazusı, 508b/1
tag reyhânı, 39a/13, 46a/12, 126a/17
tag sakızı, 128b/3
tag servisi, 5a/3, 81a/6, 101a/13, 206a/1, 

280a/3, 280a/8, 280a/10
tag sezâbı, 202b/24, 515b/23
tag sıgını, 377b/23
tag sıgırı 377b/23
tag sultânı, 253a/13
tag sünbüli, 475a/4, 475a/7
tag taşı, 110a/18
tag üzümi, 35b/12, 468a/19
tag yarpuzı, 88b/9, 139a/10, 269a/24, 330a/2, 

330a/5, 333a/19, 464a/23, 469b/3
tag zeytûnı, 278b/9
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tagek, 15b/4, 48a/7
tagî, 78a/14
tagîkiyûn çâgûtâ, 243b/17
tagla-, 476a/15, 476a/16, 513a/19, 513a/20
taglagu, 476a/16
tagşîl, 271a/25, 271b/1, 279b/8
tagtagân, 277a/15
tagûryûs, 398b/5
tagyîr, 250a/16, 268a/20, 335b/25, 410b/4
tagyîr-i levn, 368a/6
tagyîr-i lezzet, 433a/8
tahf, 272b/16
tahlîl-i nefh, 3a/18
tahlîl-i rîh, 387b/4
tahmâ, 243b/16, 268b/10
tahmil, 84a/3
Tahrî, 27a/15
tahrîk-i bâh, 17b/22, 73b/12, 263b/21, 

417b/24, 422b/17
tahrîk-i menî, 148a/2
tahrîk-i şehvet-i bâh, 325a/24
tahrîk-i tâmm, 71a/9
tahsîn-i levn, 442a/9
tahşîkûn, 268b/11
tahta biti, 59a/8, 268a/3, 321a/23, 321a/25, 

321b/6, 418a/6
tahvil, 96a/23, 377a/12
tahyûtfeyuʿ, 73b/2
takde, 75a/16
takârîmûs, 222a/14
takırda, 75a/17, 344a/1
takıre, 75a/17, 391a/14
takşîr, 503b/24
takşîrlü, 246b/10
taktîʿ, 63b/4
taktîr-i bevl, 33a/1, 305b/16, 313b/13, 393a/4, 

405b/21, 491a/1, 508b/17
taktîr-i menî, 51b/21
taktîrü’l-bevl, 33a/21, 62b/4, 69a/1, 69a/19, 

79a/12, 83a/15, 87a/9, 93b/10, 94a/4, 
126b/21, 131b/13, 179b/5, 235b/17, 
285b/9, 327b/3, 342b/8, 345a/9, 354a/20, 
390b/22, 400a/4, 404a/25, 472a/22

Takvîm, 4b/25, 5b/21, 6b/12, 6b/21, 10a/7, 
10b/21, 11a/18, 12a/12, 12b/14, 14a/21, 

15a/25, 16a/4, 17b/8, 18a/22, 18b/1, 
19a/11, 21b/22, 22b/13, 22b/14, 23a/16, 
28a/20, 29a/1, 30a/18, 31a/13, 31a/24, 
31b/1, 33a/21, 33a/24, 35a/21, 35b/8, 
35b/19, 45b/21, 52a/15, 52b/2, 54b/10, 
58b/13, 77b/21, 78a/11, 81b/21, 84a/16, 
85a/8, 86a/24, 86a/25, 86b/24, 88b/4, 
89b/21, 92b/23, 94a/21, 95a/7, 97b/11, 
98b/5, 102a/4, 102a/6, 104b/18, 113b/20, 
114b/1, 115a/15, 117a/14, 117b/22, 118b/15, 
119b/16, 120b/1, 121b/13, 123b/13, 
132b/12, 134a/20, 137b/23, 138a/14, 
141a/2, 142b/20, 147b/5, 148a/7, 149b/1, 
150a/10, 150b/25, 151b/12, 154a/9, 
155a/15, 156b/3, 158a/10, 159a/23, 
163b/7, 173a/17, 181b/25, 183b/12, 
188b/11, 191b/2, 195b/22, 205a/23, 
206a/25, 208b/4, 210a/16, 211b/12, 
214a/2, 217a/23, 221b/22, 222a/14, 
222b/2, 231a/16, 231b/16, 231b/18, 
232b/6, 240b/2, 241b/8, 241b/10, 243a/8, 
243b/9, 244a/14, 245a/24, 245b/12, 
245b/21, 246b/17, 247a/24, 249a/20, 
249b/15, 250b/11, 251a/3, 251a/18, 251b/3, 
252b/10, 253b/10, 254a/6, 256a/15, 
256a/18, 260b/23, 263a/12, 263a/19, 
263b/12, 264b/1, 265a/16, 265b/16, 
266a/25, 266b/13, 269a/21, 273b/15, 
277b/25, 280a/20, 280b/16, 290a/2, 
293b/8, 295b/24, 296b/17, 296b/22, 
299a/13, 299a/19, 301a/24, 301b/9, 
302b/10, 305a/24, 305b/14, 307b/6, 
309a/5, 311a/22, 312b/18, 313b/12, 316a/2, 
317b/24, 319a/11, 320b/18, 321a/10, 
322a/5, 322a/16, 322b/4, 326b/15, 
329b/25, 330b/6, 330b/16, 331a/25, 
331b/1, 331b/23, 334a/25, 334b/25, 
339a/21, 342b/16, 342b/19, 343b/18, 
344a/7, 344b/13, 346a/5, 354b/19, 
355a/1, 356b/18, 358a/19, 359a/23, 
360a/1, 361a/21, 361b/17, 363a/16, 
364b/10, 366a/5, 368a/21, 372a/24, 
373b/8, 373b/16, 373b/20, 374b/6, 
375a/1, 379a/24, 387a/12, 393a/3, 393a/5, 
400b/4, 404a/23, 405a/10, 405b/19, 
409b/4, 410b/11, 411a/4, 411a/8, 413b/15, 
413b/19, 416a/5, 416a/12, 416b/11, 417a/6, 
417a/9, 420a/11, 423a/9, 425a/18, 426b/1, 
427a/20, 427b/6, 428a/12, 428b/4, 429a/1, 
429a/23, 429a/25, 430a/3, 457a/20, 
461b/15, 462a/11, 462a/21, 463a/13, 
463a/16, 463a/18, 466b/24, 469b/10, 
471a/15, 472b/8, 473a/21, 473b/8, 474b/13, 
477a/8, 481a/20, 483b/16, 484b/18, 
489b/20, 490a/19, 491b/16, 492a/21, 
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494a/17, 494b/7, 494b/17, 495a/19, 
495b/17, 496a/4, 498b/7, 499b/5, 505b/14, 
508b/9, 509a/5, 512a/6, 512b/13, 514b/18

Takvîm-i Edviye, 266b/14
Takvîmü’l-Edviye, 40b/20, 121a/14, 121a/23, 

219b/11, 224b/1, 243b/7, 266b/6, 278b/23, 
278b/24, 279b/2, 281b/25, 284a/7, 
285b/22, 286b/9, 286b/24, 288a/5, 
293b/10, 304b/19, 306b/6, 307b/19, 
313b/16, 319a/1, 319a/4, 320b/18, 322b/3, 
323a/20, 324a/12, 325a/7, 325a/18, 
326a/14, 326a/20, 326b/1, 327a/12, 
327a/18, 328a/7, 328b/1, 328b/12, 330a/12, 
330b/6, 330b/10, 334a/21, 335a/23, 
339a/19, 341a/12, 342b/20, 344b/11, 
347a/19, 347a/22, 354a/22, 359a/24, 
360b/13, 360b/16, 361b/14, 362a/9, 
363b/2, 366a/5, 366a/21, 366b/9, 372b/19, 
373b/9, 375a/7, 379a/16, 379a/6, 384b/16, 
385a/7, 389b/17, 391a/5, 391b/22, 393a/4, 
400a/10, 409b/3, 412b/3, 416a/11, 420a/6, 
421a/21, 421b/23, 422b/19, 423a/25, 
426a/9, 427a/16, 427b/5, 428a/6, 428b/21, 
428b/25, 429a/23, 429b/17, 455a/9, 
445a/22, 455a/12, 461b/21, 462a/2, 
462a/11, 463a/7, 464a/14, 465a/24, 
466b/25, 467b/18, 467b/25, 468b/11, 
469b/6, 470b/20, 472b/3, 474a/10, 474b/4, 
474b/7, 474b/11, 475a/17, 475b/17, 477a/7, 
479a/12, 479a/20, 480a/23, 481a/16, 
481b/20, 483a/9, 484b/13, 485a/14, 
486a/24, 486b/11, 486b/23, 487a/5, 
487a/17, 487a/18, 487b/12, 491a/25, 
492a/19, 492b/3, 493b/19, 494b/12, 
495a/15, 495b/23, 496a/19, 496b/12, 
498a/10, 498b/6, 498b/16, 499b/2, 
500a/24, 501a/19, 505b/10, 507b/23, 
508b/23, 511a/2, 512b/8, 513b/17, 514b/9

talʿ, 16a/10, 63b/21, 271b/24, 271b/25, 
272a/3, 480b/21

talʿa, 143b/6, 145a/2
talak, 2b/21, 3a/9, 4a/9, 4a/12, 12a/11, 

17b/16, 18b/4, 19a/2, 20b/7, 21b/15, 
22a/19, 22a/20, 24a/7, 24b/17, 25a/18, 
29a/4, 29b/22, 31a/15, 31b/7, 33a/24, 
33b/8, 35b/2, 40b/19, 40b/25, 42a/4, 
43b/4, 45b/10, 47a/8, 47a/11, 47b/21, 
49a/24, 49b/4, 49b/23, 51b/4, 52a/25, 
53a/18, 54a/12, 54a/24, 54b/20, 54b/9, 
55a/15, 55b/3, 55b/15, 56a/25, 57b/7, 
57b/22, 60a/19, 67a/2, 68a/4, 68b/9, 
68b/25, 69a/8, 69a/9, 70b/5, 72b/10, 
73b/14, 74a/12, 74a/10, 79a/13, 79a/15, 
79a/9, 79a/16, 81a/13, 81b/1, 82a/20, 

82a/23, 82b/10, 87b/19, 87b/24, 88a/23, 
88b/6, 91b/9, 92a/11, 92a/23, 94a/19, 
95a/10, 96b/2, 98a/11, 98a/25, 99b/20, 
101b/10, 101b/22, 102a/22, 104b/24, 
112b/15, 114b/25, 115b/20, 115b/21, 
115b/22, 116b/18, 119a/14, 119a/18, 
119b/8, 119b/15, 120b/18, 122a/21, 
123a/19, 127b/22, 131b/12, 131b/17, 
134a/2, 134a/17, 134a/24, 134b/1, 
137b/23, 144b/19, 147b/12, 147b/13, 
147b/14, 150a/3, 151b/15, 153a/4, 154a/24, 
164a/9, 165a/25, 166a/1, 171a/20, 175b/9, 
175b/23, 175b/24, 176b/3, 177a/20, 
185a/14, 185b/18, 189a/13, 189a/16, 
189b/2, 191a/7, 193b/23, 195a/21, 
195a/22, 199b/1, 200b/12, 202b/19, 
206b/10, 208a/18, 208a/19, 208a/20, 
208a/21, 208b/4, 212b/8, 211a/23, 221b/14, 
221b/18, 221b/19, 211b/22, 222a/20, 
223a/23, 224b/8, 225a/7, 225a/22, 225b/4, 
225b/8, 228b/8, 229a/19, 238a/19, 
241a/20, 244b/10, 245b/4, 246a/1, 
246b/11, 246b/12, 249b/22, 252b/4, 
252b/5, 253a/19, 253a/21, 253a/23, 
253b/21, 254a/18, 257a/1, 258a/17, 
263b/12, 265b/19, 268b/5, 268b/6, 
268b/7, 268b/8, 269b/23, 270a/11, 270b/1, 
271a/20, 271b/13, 273a/18, 273b/14, 
285b/22, 287a/9, 288a/25, 289a/17, 
294b/10, 295b/11, 296a/24, 302b/9, 
303b/10, 304a/17, 304a/20, 304b/23, 
306a/16, 307b/22, 309a/2, 309a/10, 
310a/17, 310b/10, 311a/2, 311a/8, 311a/12, 
311a/20, 311b/11, 315a/16, 315b/24, 
316a/1, 317a/25, 323b/11, 325b/21, 
326a/25, 327a/7, 327b/11, 327b/15, 
329b/6, 329b/14, 331a/18, 331a/20, 
331a/21, 331b/19, 332b/1, 335b/25, 
336b/14, 344a/15, 345a/8, 349a/12, 
349b/11, 349b/12, 349b/13, 349b/16, 
350a/4, 350a/5, 350a/7, 350a/20, 352a/8, 
352b/24, 353a/1, 363a/13, 364b/5, 
367b/16, 371b/25, 373a/24, 376b/17, 
376b/21, 376b/22, 377a/13, 377a/15, 
377a/16, 377a/20, 377b/13, 384a/22, 
384b/17, 385b/8, 393a/6, 394a/22, 
394a/8, 394b/16, 396b/10, 398b/17, 
399a/19, 401b/3, 401b/5, 402b/25, 410a/8, 
410a/19, 410a/20, 411b/25, 413b/18, 
416a/9, 416a/10, 416b/6, 416b/10, 417a/24, 
420a/5, 420a/10, 420a/22, 420a/23, 
422a/5, 426b/3, 426b/25, 434a/12, 435a/4, 
435b/22, 436a/15, 436a/18, 438b/7, 
439a/20, 439b/12, 440b/6, 447a/23, 
452a/4, 454a/1, 458b/15, 458b/25, 459a/6, 
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459a/11, 460b/12, 463a/11, 465b/4, 
466a/16, 468b/18, 469b/13, 469b/14, 
471b/1, 474a/15, 474b/9, 476b/11, 487a/6, 
487b/19, 488b/13, 491b/19, 492b/22, 
494a/17, 494b/19, 495b/19, 496a/1, 
496a/6, 496b/15, 498b/4, 49a/12, 501b/14, 
502a/23, 503a/9, 509a/10, 509b/3, 
510a/17, 515a/13

talak otı, 20a/7, 115b/15, 115b/17, 118a/15, 
118a/16, 208a/6, 215b/2, 253a/18, 
290b/16, 349b/15

talak süddeleri, 26a/12
talaklu, 42b/5, 52b/3, 67b/12, 289a/17, 

303b/23, 320b/7, 377a/14, 388a/15, 412a/6
talʿ-ı hurmâ, 272a/9, 272a/11
talâkî, 279a/1
talâse l’âfrôz, 185b/6
talebü’l-hubz, 473b/17
talh, 272a/16, 272a/17
talînes, 252a/24
talîs, 272a/18
talisâ, 272a/18
talk, 71b/4, 84b/10, 271b/2, 271b/3, 271b/24, 

274a/22, 320a/16, 320a/17, 403a/18, 
403a/19

talkî, 403a/17
talkü’l-arz, 403a/16
talkü’l-hâcî, 198b/20
taltif, 357a/7
taltîf-i kaviyye, 330a/12
tamak, 296b/12
tamar, 19a/24, 21b/9, 27b/7, 34a/21, 54a/13, 

59b/13, 72b/15, 75a/2, 78a/8, 82a/3, 
95a/11, 95a/13, 105b/25, 110a/23, 110b/1, 
165b/21, 177a/5, 197a/11, 199b/20, 231a/5, 
251a/1, 287a/3, 320b/24, 324b/11, 327b/15, 
358a/9, 360b/22, 377b/8, 387a/23, 414b/4, 
449b/7, 449b/8, 476a/16, 476b/6, 483a/2, 
489a/3

tamarîken, 269b/16
tamarinciyô, 269b/16
tamarîs, 269b/16, 269b/17
tamariskû, 269b/16
tamrâ, 272b/5
tams, 33b/5, 404a/18, 487a/8
tamtût, 66b/17

tamzur-, 4b/7, 4b/8, 5a/18, 9a/6, 10a/5, 
10a/8, 12a/5, 16a/9, 17a/24, 19a/2, 19b/10, 
24a/9, 27b/6, 27b/10, 28a/12, 31a/16, 
33b/17, 34b/11, 35a/25, 42b/11, 42b/13, 
45b/21, 46a/22, 46b/3, 47b/24, 50a/4, 
57b/9, 58a/17, 64a/23, 66b/4, 67a/10, 
67a/20, 67b/15, 68a/14, 68a/17, 68a/19, 
70b/23, 73b/22, 76a/2, 76a/3, 80a/25, 
81a/15, 86a/10, 86a/17, 92a/13, 93a/5, 
97a/17, 100b/22, 110a/17, 111b/7, 113b/2, 
118a/5, 120b/6, 121a/17, 125a/1, 125a/4, 
126a/14, 132b/20, 134a/17, 134a/25, 
141b/1, 141b/2, 141b/17, 142b/11, 143a/16, 
143a/25, 147a/1, 147a/6, 147a/21, 147a/22, 
147b/2, 147b/6, 156b/10, 158b/19, 159a/5, 
164b/22, 164b/23, 165a/18, 165b/25, 
166a/2, 166a/24, 167a/5, 169b/1, 173a/5, 
173b/25, 179a/3, 179a/5, 179a/7, 185a/4, 
187a/22, 190a/15, 200a/3, 202b/12, 
202b/22, 206b/13, 206b/15, 207a/7, 
207b/21, 212b/9, 212b/15, 212b/16, 
212b/20, 212b/22, 214a/14, 214b/13, 
216a/4, 217a/17, 218a/6, 219b/13, 231b/7, 
232a/14, 237b/13, 239a/12, 239a/19, 
243a/7, 243a/9, 243a/12, 243a/20, 243a/23, 
243a/24, 243b/7, 253b/20, 264a/20, 
276b/24, 280b/16, 282a/2, 285b/9, 
286b/16, 291a/1, 291b/14, 296a/20, 
300a/10, 305b/23, 306a/13, 306a/17, 
306b/16, 308b/21, 314a/25, 315b/20, 
322a/10, 324b/25, 325a/14, 338b/14, 
339a/17, 339a/2, 340a/7, 340a/11, 
340b/13, 341a/24, 347a/7, 347a/8, 351a/14, 
351a/15, 352a/12, 354b/18, 356b/6, 
360a/19, 363a/17, 365b/4, 365b/5, 365b/6, 
365b/8, 368a/18, 368a/19, 371b/25, 
374b/1, 377a/5, 379a/20, 387a/4, 387a/13, 
388a/13, 388a/16, 391b/12, 401b/8, 
401b/10, 405b/23, 410a/6, 422b/24, 
423b/9, 424a/15, 442a/16, 446a/7, 446a/9, 
446b/18, 447a/14, 450b/18, 451a/2, 
451b/8, 452b/17, 469b/10, 475b/14, 
483b/4, 484a/9, 484a/13, 486a/13, 
487a/13, 488b/8, 489b/14, 500b/10, 
501b/19, 502a/20, 502b/17, 504a/22, 
507a/16, 507a/6, 507a/19, 515a/11

tana burnı, 171a/4
tana çadırı, 44b/10, 142b/22
tana çiçegi, 328a/5
tanbâ ûhînûs, 128b/18
tanbât, 272b/15
tanûs, 273a/7
tanzîc, 145a/10
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tapuvâh, 74b/9
Tarabulîs, 283b/23
Tarabulûsî, 27a/15, 27a/21
tarafü’z-zenebü’l-iyyel, 270a/19
taraklık, 171a/8, 289a/3
taraklu otı, 468a/24
taral-, 386a/17
tarancûmâlis, 268b/15, 271a/11
tarancûmânis, 268b/14
tarapîlûn, 266a/18
tarastûc, 268b/15
taraşkûk, 270a/17
tarbiyûn, 272b/6
tarbiyye, 359a/5
tardagan, 20a/12
tardîlun, 390b/5
tardîyûn, 270b/17
Tarâbulus, 74b/1
tarâgayûn, 270b/3, 270b/11, 270b/14
tarâgâkîsâ, 382a/21, 382a/22, 382a/23
tarâgiyûn, 233b/19
tarâgnû, 255b/5
tarâgûnâ, 29a/10
tarâgûnûgun, 271a/12
tarâgûnye, 440a/22
tarâgûrîgâlîs, 269a/24
tarâhâniyâs, 152b/14
tarâhîs, 213a/21
tarâkîs, 213a/19
tarâkîtûn, 24a/5
tarâkûmârînû, 238b/10
tarâsîs, 40a/20, 89a/16, 118a/12, 118a/13, 

133b/7, 269a/7, 269a/12, 269a/14, 
371b/19, 405a/20, 405b/1, 413b/20

tarâsîsâ, 269a/8
tarâşne, 271a/15
tarâvet, 498b/19, 498b/20
tarestûc, 466a/5
tarfâ, 8a/9, 87b/22, 269b/14, 279b/24, 

303b/23, 467a/6
tarfe, 59a/5, 247b/23, 399b/25
tarfiyûn, 126b/5
targalyâ, 218a/19, 466a/5
targulûdiktis, 270a/15

targulûdis, 254b/23, 270b/24
targulûdîs, 270a/14
targûtîs, 446b/20
tarh, 109b/6, 111b/23, 189b/15
tarhamâtîkûn, 271a/1
tarhana, 82a/10, 178b/22, 457b/9, 457b/16
tarhaşkûk, 270a/17, 509b/19, 510a/6, 510b/6
tarhesmîn, 378a/17
tarhiyâ, 471b/14
tarhun, 56b/6, 56b/8, 127a/4, 127a/5, 

268b/20, 268b/20, 269a/4, 297b/8, 
297b/9, 396b/12, 399a/6, 403b/6

tarhûn-ı cebeli, 268b/21, 277a/18
tarhûnî, 268b/20
tarhûnü’d-dûkus, 277a/15
tarı, 82b/16, 82b/20, 82b/21, 82b/22, 82b/23, 

83a/3, 154b/1, 154b/10, 154b/11, 154b/5, 
154b/6, 173a/21, 241b/22, 244b/19, 
244b/20, 272b/16, 272b/17, 292a/22, 
366a/2, 366a/6, 404b/12, 404b/14, 
451b/17, 451b/19, 478a/19, 497b/21

tarîdye, 224a/22
tarîf în, 270b/18
tarîgalyâ, 218a/15, 268b/17
tarîgan, 270b/2
tarîgân, 270b/2, 346a/10
tarîgûn, 270a/16
tarîh, 270a/23
tarîhin, 76a/17
tarîklûn, 117a/12
tarîkûliyûn, 271a/3
tarîkûn, 270b/18
tarîkûnü’l-bahrî, 32b/20
tarîkyûs, 211b/19
tarîskûtas, 119b/2
tarkâtâd hıntâ, 481a/2
tarmînûs, 98a/16
tarmîsûn, 107a/10
tarnegûl, 153b/20, 170b/20
tars, 37b/20
Tarsûs, 29a/2, 116b/22, 255b/16
Tartâniyye, 132b/16
tartîb-i sadr, 73b/12
taru, 185a/23, 227b/21, 284b/2, 408a/20, 

497b/11
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tarûglûdukatus, 270b/20, 288b/20
tarûhiyyâ, 44b/14
tarûhûlûn, 296a/1
tarûkûkûn, 270b/18
tarûsvâ, 210a/20
taʿrûz, 337b/12
tarzîlûn, 206a/11
tasem, 471b/24
tasrah, 268a/21
taş, 2b/19, 11a/2, 11a/4, 19a/1, 20b/14, 

22a/19, 29b/14, 35b/5, 46a/5, 48b/23, 
55a/4, 56b/19, 59a/17, 68a/20, 69b/6, 
70b/3, 70b/21, 82b/5, 84a/16, 84a/24, 
85b/18, 99a/25, 103b/20, 105b/24, 
106a/21, 107b/9, 107b/11, 107b/14, 
108a/18, 108a/6, 108a/8, 108b/3, 108b/11, 
108b/21, 108b/23, 109b/7, 109b/19, 
110a/8, 111a/20, 117a/19, 122a/24, 123a/2, 
132b/21, 136a/8, 140b/9, 163b/3, 165b/11, 
170b/2, 170b/9, 173a/12, 176a/2, 176b/16, 
183a/20, 185b/7, 187b/6, 188a/15, 
192b/16, 200b/3, 201a/4, 203b/20, 
208a/18, 211b/6, 220a/24, 222b/16, 
227a/20, 231b/3, 235a/22, 243a/21, 
247a/3, 256a/24, 258b/10, 270b/10, 
270b/24, 271b/21, 275a/1, 291a/3, 291a/6, 
294b/5, 305a/4, 305a/14, 306a/2, 332b/11, 
334a/13, 344b/3, 345b/2, 351a/17, 
361a/20, 364a/11, 370a/9, 372a/17, 
388b/20, 389a/4, 390b/23, 402a/24, 
407a/6, 407b/13, 416b/25, 418b/24, 
430b/7, 436b/10, 442a/10, 445a/20, 
447b/7, 448a/6, 449b/18, 452a/1, 456a/9, 
458b/17, 460b/21, 462b/1, 462b/23, 
479a/12, 480b/20, 488b/7, 489b/12, 
492b/11, 502a/10, 507b/17, 508b/19, 
509a/3, 509a/9

taş demregüsi, 117a/6
taş kerefsi, 323a/17
taş kınası, 69b/21, 117a/2, 125a/22
taş yelimi, 258b/8
taş yosunı, 69b/21
taşakluca banbul, 515b/18
taʿşîkûn, 268b/12
taşô, 68b/12
Tatar, 409a/3
tatarcık, 60b/6
taʿtiş, 339b/7
tatlî de tırabzônde, 201b/20

tatlu su balıgı, 218b/5
tatlu su yengeci, 203b/12
tatluca ot, 236b/21, 388a/22, 388b/1, 

399b/14, 400a/17
tatsız ot, 20b/22, 212a/23
tatûre, 94b/7
tavar, 157b/10
tavbe, 272b/11
tavâkâ, 472a/18
tavâra, 272b/10
tavâş, 267b/5
tavâşîr, 267b/5
tavâvîs, 272b/9
tavfah, 264a/1
tavse, 370b/4
tavşan, 14a/15, 14a/18, 14a/20, 14a/22, 

14b/4, 14b/6, 14b/8, 14b/9, 14b/11, 14b/13, 
14b/15, 14b/17, 37a/12, 37a/16, 128b/5, 
159b/13, 160a/12, 160a/16, 214b/14, 
263a/17, 263a/6, 263a/18, 293a/15, 
314a/15, 379b/15, 412a/20, 412a/21, 
412a/24, 451a/23, 451a/25, 495b/2, 495b/6

tavşan ayagı, 14a/24, 406a/21
tavşan başı, 178a/3
tavşan güli, 512a/10
tavşan kulagı, 11a/24
tavşan mâyesi, 37a/9
tavşancıl, 113a/8, 232b/16, 291b/23
tavşancıl ayagı, 178b/18
tavşıncıl taşı, 31b/15
tavuk, 44a/5, 52a/13, 59a/7, 69b/22, 71a/10, 

71a/11, 93b/2, 96a/19, 97b/16, 106b/18, 
111a/3, 111b/20, 113b/14, 124a/16, 
135a/12, 135b/15, 135b/25, 146a/11, 
153b/18, 153b/20, 153b/21, 153b/22, 
153b/25, 154a/2, 154a/6 154a/9, 154a/11, 
154a/13, 154a/14, 154a/15, 154a/16, 
155a/15, 157b/17, 159a/25, 160b/12, 
161b/19, 180a/7, 186b/3, 187b/21, 190a/8, 
215a/10, 215a/13, 232b/16, 234a/19, 
234a/20, 234a/21, 238a/13, 238a/14, 
249a/19, 272a/15, 284b/19, 315a/12, 
323b/4, 335b/1, 335b/3, 335b/12, 345a/9, 
363b/18, 377b/14, 385a/6, 388a/18, 
388a/21, 390b/1, 391b/24, 392a/6, 
393a/11, 393b/9, 397b/16, 400b/25, 
435b/11, 445a/1, 458a/5, 466a/25, 
491b/15, 491b/19, 493b/3
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tavuk gögsi, 296b/15
tavuk karanulık, 66a/6
tayâ, 13a/21, 273a/11
tayhûc, 272b/18
tayhûcâ, 272b/19
taykûnûs, 467b/23
taylâfiyûn, 272b/25, 471a/6, 471b/13
tayn, 273a/14
tayn hâsrî, 275a/20
taynûsâ, 173a/17, 173a/18
tayrü’l-leyl, 141b/7
tayrü’t-timsâh, 78b/4
taysâr, 201a/17
tayyibü’l-ʿarab, 273a/6
tayyibü’r-râyiha, 193b/21, 300b/1, 300b/14
tayyibü’r-rîh, 243b/12
tazı, 396b/19
tâʿallet, 174a/20
tâbedfet, 357b/22
tâbertîsebt, 294a/12
tâbgîst, 133a/4
tâbrût, 224b/25
tâbûres, 57b/18
tâc-ı horôs, 57b/12
tâferyâ, 224a/21
tâfnâya, 305b/3
tâfsiyâ, 79b/7
tâfvînes, 468a/21
tâgandest, 72a/15
tâhek, 15b/3, 266b/18
tâhin, 183a/24
tâhrûs, 133a/22
tâʾirü’l-haber, 507a/11
tâk, 15b/4
tâkûb, 72a/13, 318a/19
tâlîfer, 266a/17
tâlîkûn, 267a/24, 479b/9
tâlilâf elcâs, 246a/25
tâlîsfer, 152b/9, 163b/9, 199b/8, 266a/16, 

266a/19, 266b/12, 266b/14, 266b/16, 
503b/20

tâliskîs, 72a/14
tâlisper, 266a/17

Tâliyân sünbüli, 474b/25
tâlkûn, 267a/20
tâlûn, 11b/17, 281b/15
tâmâr, 75a/24, 480b/11
tâmâsûniyûn, 453b/10
tâmert, 414a/15
tâmlûlâ, 72a/1
tâmrûyit, 317a/16
tâmûl, 72a/1, 76a/24
tâmûs avrî, 10a/1
tâmuşâvurt, 72a/15
tânbûl, 72a/1, 72a/4
tânbûl-ı hindî, 503b/2
tânâ hundîs, 228a/2
tânî nârî, 155a/10
tânîm, 78b/10, 227b/19
tânîset, 4a/6
tânkevned tâkat, 117b/16
tânyâ, 78b/11
târatka, 267a/19
târâgantiyâh, 422a/21
târfâsâlâşâ, 180b/23
târî, 100a/5, 398a/6
târîfa, 267a/18
târîhis, 76a/17
târjet, 78b/11
târmîşûs, 98a/15
târtâgô, 428a/25
târtûga, 214b/11
tâsimsat, 72a/12
tâsô, 68b/12
tâşûş, 68b/12
tâtâlis, 276a/6
tâtûle, 52a/3, 52a/4, 65a/12, 94b/4, 152b/10, 

156b/24
tâʿûn, 33a/22, 85b/22, 102a/6, 104a/10, 

128a/4, 137b/20, 155a/5, 156a/5, 160a/9, 
170a/14, 177b/13, 183b/8, 234b/9, 269a/3, 
273b/5, 273b/8, 273b/9, 293a/8, 293a/9, 
319a/3, 335b/25, 336a/13, 347b/12, 
377a/3, 377a/4, 405b/17, 453a/22, 462b/20, 
473a/9, 487a/12, 487a/14, 487a/15, 512b/6

tâvelkent, 363a/2
tâvesmet, 364b/14
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tâvus, 266b/19, 266b/24, 267a/2, 267a/4, 
267a/8, 267a/16

tâvus kuş, 272b/9
tâvûsî, 164b/9
tâynû de môntânye, 41b/15
tâzî, 263a/18, 379b/14, 379b/16, 379b/17, 

379b/18
teʿab-ı şedîd, 412b/13
teb-i edvâr, 285b/15
tebâşîr, 107a/14, 145a/13, 221b/23, 267b/3, 

267b/6
tebâşîr-i hindî, 267b/3
tebevvül, 14b/12, 38a/24, 69b/6, 69b/7, 

70a/22, 76b/19, 96a/8, 141b/17, 173a/9, 
238b/14, 347b/19, 366b/10, 381b/13, 
389b/16, 469b/12, 490b/13

teblî kîşyâ, 375b/12
tebrec, 190a/11
tebrîd, 15b/23, 59b/7, 347b/13, 370b/12, 

391a/24, 393b/1, 401b/21, 416a/6, 
434b/10, 437b/21, 453a/3

tebrîd-i tabʿ, 73b/12
tebrifinûn, 128a/8
Tebrîz, 130a/4, 270a/23
Tebrîz üzümi, 353b/13
tebûl hindiyâ, 72a/2
tecerruʿ, 444a/19
tecfîf, 142a/22, 154b/14, 202a/7, 229b/15, 

243a/2, 252b/10, 345a/23, 346b/14, 
360b/14, 363b/4, 364a/12, 366a/18, 
369a/12, 407a/25, 443b/11, 461b/4, 
498b/19, 500a/22, 504a/7

tecfîf-i kaviyye, 29a/12, 127a/23
tedhîn, 26b/11
tedmür, 39a/1
tedrüc, 72a/19
tefeh, 74b/10
tefehhül, 75a/5
tefgâyâ, 494a/22
tefhâres, 196b/14
tef liyâ, 4a/1
tefne, 6a/2
tefrîh, 21b/14, 85b/25, 439a/17
teft-i yezdî, 75a/14, 243b/21, 244a/15, 

244a/17, 244a/19, 441a/3
teftelmen, 70a/2

teftih, 304b/22, 369a/6, 372a/14
teh, 72a/18
tehbel bevvâ, 333b/22
tehlî, 102a/15
tehnel, 164b/24, 305a/25, 305b/5
tek, 157a/12
teke, 13b/1, 13b/2, 87a/16, 118a/4, 140a/11, 

161a/25, 183a/7, 234b/15, 235b/13, 
289a/16, 301b/16, 304b/12, 402a/3, 
402b/20, 411b/17, 424a/23, 440b/3, 
440b/13, 440b/14, 443b/10, 443b/12

Teke, 16b/24
teke sakalı, 9b/4, 288a/6, 351b/18, 413a/12, 

413a/17, 456b/21, 511a/19
tekir kuşı, 266b/19
teklîs, 396a/22
tekmîd, 26b/10, 116a/7
tekür, 218b/2
tekür balıgı, 218a/18, 268b/17, 466a/5
telh, 398b/3
telînâ, 252a/15
telînôs, 252a/15
telyîn, 65a/7, 96a/10, 130b/18, 140b/4, 

162b/18, 166b/2, 166b/10, 166b/16, 
210b/5, 211a/6, 217b/15, 248b/13, 
320b/23, 321a/1, 337b/24, 340a/12, 
349b/8, 355a/5, 357a/6, 357a/11, 369a/7, 
426a/23, 443b/11, 456b/15, 457a/5, 
473a/22, 478b/20, 481a/6, 495a/1

telyîn-i tahlil, 179b/17
tembatt, 320a/21
temâr, 75a/25
temârîm, 63b/23, 75a/22
temâris, 75a/21
temeddû, 92b/13
temeddüd, 139a/18, 244a/7, 256b/9, 219b/12
temek, 116b/4
temîk, 320a/21
temim, 366a/25
Temîmî, 40b/12, 45b/25, 47b/16, 62a/16, 

65a/10, 65a/23, 66b/19, 67a/5, 71a/20, 
72b/1, 72b/2, 73a/7, 75a/25, 83a/7, 
94b/7, 98b/24, 117a/13, 117b/17, 124a/20, 
124a/21, 125a/8, 132b/1, 133a/6, 133b/21, 
134b/18, 134b/20, 137a/23, 137b/3, 
139b/5, 141b/6, 142a/15, 148b/16, 149a/8, 
149b/9, 152a/6, 154b/4, 157a/19, 158b/15, 
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167a/8, 173a/23, 174a/17, 175a/25, 
176a/17, 176b/19, 177b/5, 178b/8, 180b/11, 
180b/23, 182a/9, 185a/18, 188a/11, 
189b/10, 193a/17, 194b/10, 196b/20, 
202a/19, 203a/9, 213b/4, 231a/21, 
245a/10, 255b/25, 296a/2, 317a/18, 
366b/15, 413a/14, 419a/11, 421a/16, 
424b/12, 426a/21, 426b/16, 426b/9, 
427b/17, 427b/22, 428a/17, 428a/21, 
429a/6, 429a/22, 430a/21, 441a/13, 
441a/14, 441a/22, 443b/3, 445a/6, 
445b/20, 446b/21, 446b/22, 447b/9, 
449a/21, 449a/24, 462a/23, 462a/9, 
465b/12, 466a/11, 467b/6, 467b/20, 
468a/21, 470a/15, 470b/1, 470b/3, 
471b/18, 472a/14, 472a/18, 474a/25, 
474b/22, 479a/25, 480b/7, 480b/10, 
480b/20, 481b/12, 482a/18, 483a/13, 
484a/20, 489a/14, 489a/16, 489a/18, 
489a/20, 489b/22, 490a/25, 491a/16, 
491b/2, 491b/20, 492a/2, 493a/22, 493b/9, 
493b/14, 493b/21, 494a/7, 494a/20, 
494a/21, 494b/8, 495a/2, 495a/7, 495a/11, 
498b/10, 505a/17, 508b/7, 509b/12, 
510b/25, 512b/18

Temlûl, 48b/6, 75a/18, 331a/2, 363a/6
Temr, 75a/20, 250a/22, 253a/12, 272a/2, 

480b/21, 511b/6
temr-i âzâd, 96a/24
temr-i hindî, 8b/2, 75b/11, 75b/22, 121b/23, 

127a/1, 127a/2, 147a/12, 149a/16, 221a/6, 
228b/6, 310b/6, 410b/11

temr-i hinduvânâ, 75b/11
temr-i hirûn, 355a/1
temrâ ratbânâ, 180a/11
temregü, 9a/20, 81b/13, 92a/4, 117a/2, 

147a/9, 272b/2
temrî, 75a/20
temrîh, 193b/24, 306a/1
temrü’l-belâdur, 37b/15, 75a/20
temrü’l-kebîr, 75b/9
temrü’n-nahl, 180a/12
temür, 73b/14, 131a/21
temür bokı, 78a/18
temürhindî, 64b/23, 250a/21
tenbîl, 72a/1, 72a/4
tenbîl beneb, 279a/3
tenbûb, 77a/5, 192a/9
tenbûl, 72a/1, 76a/23

tenbût, 77a/8
tenâsir, 162a/19
tenâvül, 86a/1, 482b/15, 482b/16
tenekkürü’n-nehâr, 512a/18
tenin, 227b/19
tenkâr, 76b/3, 76b/5, 76a/24, 76b/11, 76b/13, 

76b/20, 413b/23, 414a/1, 414a/10, 465a/11
tenkârü’s-sâʿa, 414a/5
tenkıye, 17a/24, 80a/7, 102b/15, 137a/9, 

157b/14, 251a/8, 287b/10, 293b/16, 
293b/17, 304a/3, 334b/17, 384b/3, 
387b/15, 405b/12, 417a/3, 421a/22, 
421b/19, 426b/17, 428a/3, 481a/6, 490a/18, 
491b/25, 492a/16, 496a/3, 498b/1

tenkıye-i beden, 86a/16
tenkıye-i dimâg, 2a/2, 74a/17
tenkıye-i tâmm, 73a/20
tenzevî-yi hıtâyî, 460a/25
tenzîc, 379a/14
tenzüvî, 76b/21, 348b/9, 351b/10, 366a/4
tenzüvî-yi hıtâyî, 76b/21, 229a/4, 348b/7, 

351b/11, 366a/3, 366a/4, 458b/6
teʿr, 250b/1
terbâ, 234a/13
terbâ aryâ, 234b/4
terbâ baʿlâ, 235a/17
terbiye, 29a/15, 29a/16, 80a/19, 142b/18, 

159a/17, 193b/1, 208b/13, 208b/17, 
228a/25, 254a/24, 271b/10, 376b/21, 
377a/22, 386b/25, 393b/6, 405b/3, 
414b/16, 414b/20, 414b/21, 426b/21, 
427a/1, 427a/5, 430a/9, 514a/18, 514b/13, 
514b/6

terdî, 217b/12
terâgû bûgnûs, 413a/15
terâgûbûpû ʿavsen bârpûn heres de akava, 

288a/8
terânûz vuynôkî, 41b/15
terâzîr, 212a/25
tere, 4a/25, 4b/3, 38b/5, 52b/15, 72a/14, 

80a/3, 102a/14, 102a/18, 104b/20, 
114b/17, 115b/1, 116a/23, 145b/18, 
178b/8, 185a/2, 187b/9, 187b/11, 198a/11, 
249b/14, 316a/12, 320a/21, 320b/5, 
334b/7, 346b/18, 392b/17, 394b/10, 
396b/13, 401b/19, 418b/12, 481a/11, 
481a/18, 489a/18
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tere yagı, 14b/1, 25b/20, 59b/16, 154a/1, 
162b/4, 186a/2, 186a/17, 186a/19, 194b/7, 
195b/16, 232b/3

tere-i deşti, 508a/11
tere-i horâsânî, 46a/12, 61b/1, 126a/16, 

166a/12
tere-tîzek, 114b/12, 179b/3
tere-tog, 73b/1
tere-toh, 247a/15
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tereke, 206b/7, 271a/12
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tereng, 7a/2
terengübîn, 73b/2, 509a/21
teresîle, 126b/6
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terev bevver, 384a/2
terhelâ, 73b/24, 74a/1, 267b/25, 304a/9, 

461b/24
terhelân, 73b/24, 267b/25
terhile, 268a/19
terhûn, 230b/4, 268b/20
terhûnî, 268b/21
terîbûnis, 299b/23
terîd, 250b/1
terîgûnâ, 272b/19
terîgûnî, 160b/13
teriv, 315a/19
terkîb, 4b/10, 19a/5, 21a/19, 26b/7, 54a/13, 

68b/7, 72b/17, 76b/21, 76b/6, 96a/10, 
102b/6, 103b/22, 107a/4, 117b/4, 119a/5, 
137b/18, 147a/18, 165b/2, 165b/20, 
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178a/2, 178b/22, 211b/15, 212a/4, 212a/5, 
217b/5, 236a/5, 138b/15, 236a/16, 
249a/23, 255b/19, 258b/14, 267a/20, 
267a/21, 267a/23, 267a/24, 273b/1, 
278a/20, 278a/21, 295a/9, 298b/16, 
306b/13, 306b/15, 318a/3, 320b/15, 
320b/16, 321a/16, 321a/15, 322a/19, 
323b/8, 326b/6, 330b/25, 348a/25, 
348b/7, 349b/3, 350a/7, 351b/10, 366a/3, 
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terkîbât, 178a/3, 236a/18, 306b/23, 441b/24
terleme, 261a/2
terlûbûye, 119b/20
termâmân, 73b/18
termentîn, 403a/1
termiye, 44b/11, 72a/23, 87a/2, 205b/17, 

365a/10, 365a/9, 373a/13
terrâ, 273a/14
terrâ de ermeniyâ, 273b/3
terrâgû rîgânô, 330a/22
terre deşyû, 275a/19
terre sâmiyô, 274a/21
terre tînâ, 273b/21
ters, 8b/15, 60a/22, 123b/24, 123b/25, 

132a/8, 132a/9, 137a/23, 183a/18, 
183a/21, 183a/22, 186b/23, 187b/20, 
187b/21, 237a/4, 239a/22, 239a/25, 
319b/9, 319b/10, 366a/13, 422b/25

terseb, 344a/25
tersek, 279a/1
tertevân, 77b/24
terûs, 148b/15
terûtûs, 393b/25
tesallüf-i sûm, 74a/15
tesbîh agacı, 15a/13, 15a/23, 266b/18, 

233a/16
tesbîh böcegi, 124a/5, 147b/7, 507a/1, 507a/3
tesbîhü’l-ʿankebût, 6a/1
teshîl-i vilâdet, 252a/23
teshin, 147b/25, 283a/2, 401b/5, 477b/9, 

478a/6, 508a/13, 512a/14
teshîn-i kilâ, 345b/3, 345b/5
teshîn-i miʿde, 387b/4
tesî, 264b/7, 366b/3
tesnâfiyûn, 141a/8
teste, 182b/15
testikûlûs kânis, 139b/4
teşennüc, 28b/17, 29a/4, 30a/25, 42a/9, 

42b/3, 42b/24, 43a/15, 45b/2, 68a/11, 
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151b/21, 166a/11, 175a/7, 175a/12, 
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88a/11, 383a/9
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teştîvân, 74b/5
teşviş, 7a/9, 38b/7, 57a/15, 106a/21, 328b/11
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tetûme, 300a/17
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tıhâl, 268b/5
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351a/9, 351a/11, 353a/1, 353a/23, 
360b/17, 360b/18, 360b/24, 362b/3, 
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451a/6, 451a/18, 454b/5, 454b/23, 455a/3, 
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488a/22, 488a/23, 488b/4, 488b/12, 
489b/9, 491b/18, 494a/7, 499a/11, 499b/5, 
499b/9, 499b/12, 503a/6, 503b/17, 504a/1, 
507b/23
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tılâʾ-i fâlic, 272b/1
tılâʾ-i kûbâ, 272b/2
tılâʾ-i miʿde, 272b/2
tılâʾ-i nıkris, 272b/3
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tılâʾü’l-behak, 272a/23
tılâʾü’l-cereb, 272a/24
tılâʾü’l-hıkke ve’l-kamle, 272a/25
tılâʾü’l-kelef, 272a/22
tıllâ, 174a/17, 272a/20
tımtım, 272b/4, 215b/23
tırabuzân hurmâsı, 201b/19, 476b/23
tırfıl, 52b/16, 126a/1, 174a/13, 423b/18
tırfîliyûn, 174a/13
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tırîbula, 270b/18
tırîfelen, 127a/5, 139a/15, 269a/25, 269b/1, 

269b/3, 269b/4
tırîfelîn, 269b/2
tırîfil, 139a/15
tırîf liyâ, 269b/1
tırîgônî, 314a/20
tıriyândôfîlô, 498b/9
tırnak, 26a/13, 58a/19, 84a/5, 97a/11, 

97a/12, 97a/23, 97a/24, 97b/1, 97b/2, 
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tırnak otı, 275b/20
tırnak yarıl-, 122b/3, 146b/10
tırtıl, 173a/19
tîbâ, 309a/15
tibârâ isliyâzâ, 273b/22
Tibet âhûsı, 454a/13
Tibet miski, 454a/15

Tibetî misk, 454a/17
Tibn, 72a/16, 478a/18
tibn-i mekke, 72a/17
tibn-i mekkî, 10b/17
tibr, 174a/17
tîbûb, 97b/25
tîbü’r-râyiha, 12a/20, 404b/6, 467a/13, 

362b/24
tîfâhat, 74b/7
tiftik, 237b/20, 261a/8, 261b/3, 445a/8, 

445a/9
tiftik keçisi, 237b/19, 440b/16
tîfûmîh, 127a/21
tîgâris, 178b/7
tîgîlûn, 147b/18
tîgûmiyûn, 362a/23
tîhû, 272b/19
tîkî, 273a/5
tiklîlis, 146b/16
tîl, 292a/22
tîlâfûn, 127b/24
tilîsî, 119b/2
tilkü üzümi, 68b/4
tilmisân, 414a/13
tiltân, 119b/3
tilye fîne, 101b/19
tilye fîmina, 442b/10
tilye mâsyô, 442b/9
tîmâr, 142b/3
timsâh, 75b/24, 75b/25, 76a/1, 76a/8 76a/12, 

76a/13, 76a/15, 103b/4, 181a/14, 209b/2, 
209b/3, 209b/11, 235b/1, 289b/4, 464b/5

timsâh balıgı, 75b/24, 103b/3, 464b/4
timtim, 75a/19, 272b/4
timûn, 96b/19
tîmûs, 96b/19
tin, 312b/2
tîn, 41b/24, 227b/21, 273a/12, 273a/14, 

360b/6
tîn leziz, 227b/16
tîn-i ahdar, 493b/9
tîn-i ahmak, 91b/1
tîn-i ahmer, 275a/25, 275b/2
tîn-i akrîtis, 275b/3
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tîn-i asfer, 275a/9, 275a/25
tîn-i beledü’l-mastakî, 275a/17
tîn-i cümmeyz, 79a/22
tîn-i ebyaz, 63b/16
tîn-i ermenî, 38a/22, 56b/10, 127b/22, 

226b/18, 257a/2, 273b/1, 273b/14, 
274a/18, 284a/8, 291a/8, 338b/24, 416b/4, 
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tîn-i fârisî, 274b/16
tîn-i hayâ, 275a/18
tîn-i hikmet, 194b/14, 204a/9, 239a/25, 

273a/20
tîn-i hindî, 79a/24, 228a/1
tîn-i horâsânî, 274b/19
tîn-i kaymûliyâ, 107a/14, 372b/16, 271b/2, 

275a/12, 451a/8
tîn-i kâhî, 273b/21
tîn-i kıbrûsî, 26a/21, 192a/5, 204a/10, 

364b/10
tîn-i mahtûm, 26a/21, 56a/25, 132a/7, 

148b/11, 173a/17, 192a/5, 204a/4, 273b/20, 
273b/23, 274a/3, 274a/5, 274a/15, 
274a/25, 274b/2, 274b/11, 274b/14, 
275a/9, 275a/11, 404a/17, 461b/5

tîn-i meʾkûl, 274b/18, 274b/20
tîn-i mugra, 275b/1
tîn-i nişâbûrî, 274b/19
tîn-i rakîkü’l-cild, 227b/17
tîn-i ratb, 78b/8, 227b/22
tîn-i rûmî, 274a/18, 274b/14, 404b/3
tîn-i sanem, 275a/9
tîn-i sâmûs, 274a/19, 274b/3, 275a/8
tîn-i şâmûs, 403a/20
tîn-i yâbis, 79a/3, 227b/23
tîn-i zeker, 79a/17
tînâ, 78b/9
tînâ ahmakâ, 91b/1
tînâ yübsâ, 79a/4
tînâ zekerâ, 79a/18
tînâla, 372a/8
tîne rehtîn, 28b/3
tînîn, 78b/11
tinnîn-i bahrî, 15b/25, 381a/23
tînü’l-f îl, 94b/19
tînü’l-heykel, 273b/22

tînü’l-hîne, 273b/22

tînü’l-kerm, 275b/5

tînü’l-kevkeb, 275a/7

tînü’l-kıbrus, 275a/2

tînü’l-mugra, 273b/22

tînü’s-sanem, 275a/25

tîrâne, 275b/17

tîre, 248a/16

tîrfûven, 472a/17

tîrî, 84a/8

tîrî hilûrû, 84a/12

tirîpû, 390a/18

tirit, 315a/8

tiritîkûm, 125b/3

tirivulûs, 117a/12

tîrûdôl fâlsây, 456a/3

tîrûsûn, 310a/23

tirvel, 117a/13

tiryâfîlû ıspôrô, 52b/18

tiryâk, 13a/17, 14b/4, 16a/11, 20a/11, 23b/5, 
28a/2, 52b/1, 56b/14, 66a/10, 67b/6, 
71a/18, 71a/19, 71b/10, 71b/19, 85a/19, 
92a/24, 92b/1, 93a/4, 99b/10, 99b/20, 
105a/4, 127a/16, 136a/2, 188b/3, 189a/19, 
192a/18, 225b/13, 244a/8, 257a/25, 
272b/11, 315b/18, 327a/8, 348a/24, 
367a/15, 369b/23, 376b/20, 377a/7, 
397b/18, 407b/24, 409a/25, 413b/4, 
425a/10, 442a/2, 442a/6, 444a/4, 444b/7, 
444b/8, 450b/12, 454b/18, 455a/13, 
458b/7, 460b/16, 461a/1, 472a/4, 473a/9, 
488a/7, 505b/18

tiryâk-ı erbaʿa, 74a/9, 448a/5

tiryâk-ı fârisî, 74a/6

tiryâk-ı fârûk, 41b/5, 74a/7, 85a/20, 85b/25, 
86a/5, 105a/15, 200b/8, 451b/3

tiryâk-ı ʿızre, 74a/11

tiryâk-ı kebîr, 74a/7, 348b/19, 348b/3, 
348b/4, 506b/14

tiryâk-ı kûhî, 444a/6

tiryâk-ı misrûdatûs, 427a/15

tiryâk-ı rûstâyân, 74a/1

tiryâk-ı türkî, 74a/2

tiryâkî, 438a/3, 438a/6
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tiryâklık, 7a/11, 7a/20, 11b/23, 37a/4, 85a/20, 
86a/2, 105b/5, 152a/13, 156a/3, 279b/5, 
305a/2

tiryâkü’l-hayye, 74a/3
tiryâkü’l-kebîr, 281b/7
tiryâkü’s-sümûm, 7a/5
tiryânde fîlô mînû, 483a/18
tiryânde fîlô ıspôrô, 55b/19
tîset, 464a/7
tîşereb, 81b/6
tîtân, 9a/7, 273a/7
titez otı, 27b/23
tîtla, 331b/7
tivris, 84a/9
tiyârnâdî, 221a/16
tiyûfûrîn, 361a/7
tîz-âb, 142b/5, 436b/6
tobuk, 481a/22
togan, 47b/1, 59a/7, 147b/20, 221b/25, 

222a/1, 229a/20
togda, 457b/1
togva, 457a/25
tohm-ı andekûkâ, 52b/17
tohm-ı bârsek, 52b/24
tohm-ı bedrân, 344a/4
tohm-ı belesân-ı mısrî, 98b/22
tohm-ı beng, 51b/25
tohm-ı berbehîn, 51a/22
tohm-ı berrî, 479a/9
tohm-ı berşen, 54a/10
tohm-ı büzgûş, 52b/25
tohm-ı cezer-i deşti, 163a/12
tohm-ı cırcîr, 55a/6
tohm-ı dend-i siyâh, 84b/18
tohm-ı dil-âşûb, 54b/15
tohm-ı çügündür, 55a/18
tohm-ı çügündür-i deşti, 53a/8
tohm-ı encere, 54a/25
tohm-ı enâr-ı deşti, 99b/24
tohm-ı galiye, 101b/14
tohm-ı genc hüre, 53b/23
tohm-ı gendene, 54b/22
tohm-ı gezer, 51b/6
tohm-ı gezer-i berrî, 163a/11

tohm-ı gül, 55b/18
tohm-ı gül-i kâvîşe, 345b/8
tohm-ı hamûl, 54a/9
tohm-ı hanzal, 98a/14
tohm-ı harbuze, 55b/7
tohm-ı haşhâş, 358a/22
tohm-ı hayrûye, 56b/15
tohm-ı hazâ, 194b/25
tohm-ı hıyâreyn, 55b/5
tohm-ı hilâldân, 1b/1
tohm-ı hummâz-ı bôstânî, 102a/5
tohm-ı hûr-perest, 50b/16
tohm-ı hurû, 50b/16
tohm-ı ıspanâh, 56a/22
tohm-ı insan, 396a/1
tohm-ı ispendân-ı gende, 102a/15
tohm-ı ispînâh, 56a/22
tohm-ı ispist, 50b/22
tohm-ı kâc, 99b/6
tohm-ı kâsnî, 54a/19
tohm-ı kâşnî, 54a/19
tohm-ı kedû, 102a/10
tohm-ı kelem, 56a/14
tohm-ı kerefs, 104b/25
tohm-ı kerefs-i kûhî, 50b/13
tohm-ı kerefs-i rûmî, 399a/2
tohm-ı keşkûfe, 345b/7
tohm-ı kettân, 53a/19
tohm-ı kîkîz, 51a/1
tohm-ı kürünb, 56a/14
tohm-ı küşût, 54a/9
tohm-ı lûf, 56b/1
tohm-ı mâr-cûye, 54a/1
tohm-ı mâr-giyâ, 54a/1
tohm-ı meng, 51b/25
tohm-ı merv, 50b/3, 52b/5
tohm-ı muʿsafer, 345b/7
tohm-ı naʿnâ, 56b/10
tohm-ı penç-engüşt, 54b/15
tohm-ı râziyâne-i rûmî, 35a/17
tohm-ı revgan-ı kettân, 168b/1
tohm-ı rîbâs, 102a/2
tohm-ı sezâb, 51b/12
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tohm-ı sipendân, 114b/12
tohm-ı sîsenber, 53b/15
tohm-ı şalgam, 55a/9
tohm-ı şâh-berem, 55b/25
tohm-ı şâhisferem, 55b/24
tohm-ı şengiyâr, 55a/20
tohm-ı şibt, 56a/7
tohm-ı şûme, 55a/20
tohm-ı tarhun, 56b/8
tohm-ı terek, 51a/22
tohm-ı tikrik, 51a/22
tohm-ı turp, 52a/16
tohm-ı türbüd-i siyâh, 84b/18
tohm-ı türbüze, 52a/16
tohm-ı türşînek, 53a/8
tohm-ı türûşe, 52b/24
tohm-ı türüşe, 53a/8
tohm-ı vühl, 5a/12
tohme, 433b/15
tohmekan, 61a/9
tohum kargası, 185a/9
Tokat, 2b/3
tokuz depelü, 134b/16
tolma, 463b/7
tolu, 80b/15, 89b/15, 89b/4
tomalan, 66a/18, 230a/17, 323a/1, 393b/14, 

397a/22, 397a/25, 397b/1, 397b/7, 
397b/15, 397b/17

tomalan mantarı, 230a/17, 230a/18, 397a/19
tombay, 83b/19
ton, 76a/16, 81a/2
tônînâ, 76a/17
tôniyâ, 76a/16
tonuca, 65b/11
tonuk, 383a/16
tonuz, 65b/18, 68a/8, 128b/11, 147b/7, 

161b/15, 161b/18, 180b/17, 234b/18, 
394b/19, 406a/3, 411b/6, 411b/7, 411b/10, 
413a/10, 451a/18

tonuz agırşagı, 47b/12
tonuz balıgı, 158b/24
tonuz dikeni, 301b/25
tonuz erigi, 191a/20
tonuz topalagı, 47b/12

tonuzlan böcegi, 88b/10, 147a/18, 158a/4
topalak, 23a/23, 48a/10, 49b/24, 184b/1, 

207a/9, 344b/14, 506a/3
toprak, 73b/19, 73b/21, 73b/22, 74a/13, 

93b/14, 122a/18, 136a/23, 136a/25, 
251a/11, 258a/19, 273a/25, 275a/15, 
275a/22, 275a/25, 275b/1, 275b/5, 
275b/10, 399b/23, 405b/5, 433a/6, 
436b/18, 458a/4, 458a/5, 461a/24, 
491a/21, 491b/24, 494b/11

topuk, 45b/14, 90a/19, 293a/6, 435b/22
torak, 100b/3
torak otı, 1b/6, 19a/9, 29a/16, 29a/18, 

35b/10, 48a/8, 56a/7, 56a/13, 67a/23, 
68b/24, 79b/20, 93a/8, 123a/20, 154a/10, 
163a/2, 166a/16, 170b/22, 170b/24, 
173a/15, 180a/3, 184a/10, 195a/3, 202b/1, 
202b/11, 204a/5, 206a/15, 231a/17, 
231a/21, 262b/11, 308a/4, 315a/1, 316b/18, 
357a/9, 363a/9, 375b/10, 376a/10, 
376a/12, 392a/4, 399b/15, 403a/22, 
403a/23, 405b/24, 406b/12, 448b/8, 
468a/19, 468a/22, 473b/20, 507a/12, 
508b/8, 513b/23

torâf lî, 180b/23
tôrôncîl sîzrâ, 44b/15
tortı, 80b/11, 132b/24, 155a/23, 292a/5
toy kuşı, 71a/12, 97b/14, 97b/23, 111a/1, 

335b/6, 335b/12
toygar, 369a/14
toynak, 281a/3, 515b/1
toz, 172b/7, 186a/6, 208a/5, 223a/5, 296a/18, 

339a/4
törpi, 94b/8
trîhômân, 49a/21
tubbâk, 267b/24
tubâk, 461b/24, 461b/25
tûbâl, 78a/10, 78a/15, 78a/16, 78a/19, 

112b/12, 235b/6, 267a/20, 267b/1, 278a/3
tûbâl-i mis, 196a/19
tûbâlumûn, 78b/5
tûbâlü’l-hadîd, 78b/1, 112b/13
tûbâlü’n-nuhâs, 78a/16, 427a/6
tûbâlü’z-zeheb, 235b/7
tubîk, 205b/4
tûc, 229b/23, 254b/8, 406a/8
tûd, 77a/19
tudak, 72a/8, 85a/22, 116a/15
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tûdem, 78b/3
tûderî, 17b/7, 21a/17, 21a/18, 51a/9, 52b/13, 

52b/14, 70b/9, 77b/11, 77b/12, 77b/15, 
77b/21, 77b/22, 121b/21, 131a/17, 242a/17, 
355a/24, 417a/10, 417a/11, 417b/25

tûderî-yi ebyaz, 100a/7
tûderniyûn, 77b/14
tûderyûn, 78a/14
tûdniyûn, 77b/14
tûferyûs, 272b/9
tûfîlûrîn, 47b/14
tufrâ risîmâ, 26a/14
tûfre, 494a/22
tuhlebâ, 268a/23
tuhlüb, 117a/4, 136a/11, 260b/6, 260a/24, 

279b/11, 279b/13, 279b/14, 282a/12, 
454a/7, 454a/9

tuhlübü’l-bahrî, 57a/20
tuhlübü’l-mâʾ, 261b/14, 268a/22
tuhme, 70b/21, 274b/24, 460a/9, 481b/1, 

485b/18
tuhmugân, 51a/23
tuhôl, 268b/6
tuhr, 92a/6, 342b/9
tûkûryûs, 118a/17
tûle, 333b/10
tûlîdûn, 81a/3, 272b/12, 296a/3
tulûʿ, 433a/18
tulun, 6a/8, 107b/8, 138a/7, 138a/13, 

187b/11, 189a/15, 196a/4, 212b/20, 
235a/20, 237b/17, 250b/17, 260b/4, 
266a/7, 271b/23, 276b/24, 350a/1, 365a/1, 
379a/17, 426a/17, 428a/10, 447a/21, 
476a/21, 513b/19, 513b/20

tuman, 337a/19
tûmâkrûn, 151b/3
tûmâlâ, 441b/1
tûmes, 96b/21
tûmilyû sâlserô, 96b/20
tûmkarûn, 364b/17
tûmûş, 253b/1
tûn, 515a/4
tûnulus, 201b/14
Tunûs, 40a/16, 47b/4, 93a/15, 458a/5
tûnuslus, 10b/20

tûnut, 130b/13
tûpûr aniyô, 312a/24
tûr-ı mûsâ ʿaleyhi’s-selâm taşı, 108b/6
turâbî, 159b/21
tûrek, 50b/4
turgay, 154a/19, 238a/24, 238a/25, 337b/4, 

364a/7
tûrmedû biyânkô, 137b/1
tûrmûsîm, 72b/1
turna, 212b/16, 368b/15, 388a/3, 440b/20
turna balıgı, 218b/4, 218b/11
turne, 271a/21
turneşûl, 271a/2
turnîşûl, 249b/1
turp, 26a/12, 26b/16, 52a/16, 52a/19, 

56b/6, 87b/15, 132b/13, 136b/3, 139a/25, 
150a/21, 168b/12, 168b/21, 315a/17, 
315a/23, 315b/8, 315b/10, 315b/19, 
315b/21, 315b/23, 315b/25, 316a/3, 
316a/12, 316a/15, 372a/16, 447b/3, 
481a/18

turaç, 155a/9
tursûs, 269a/9, 269a/10
turşî, 13b/13, 13b/17, 39b/20, 76a/17, 76a/18, 

81a/25, 87b/19, 87b/2, 159a/1, 241a/11, 
273a/1, 295b/16, 299b/6, 326b/19, 363b/9, 
363b/23, 376a/23, 376b/16, 377a/14, 
377a/21, 377b/2, 389a/5, 424a/12, 
424a/17, 424a/18, 502b/1

tûrtîs, 447b/10
tûrtûde, 497a/14
tûrtûlenî, 497a/15
turunç, 169a/10, 182a/1, 239b/5, 242b/1, 

245a/23, 408a/22, 416b/13, 416b/15, 
423b/9, 467a/3, 469b/14

tûrunc, 7a/2, 9b/19, 45a/2, 45a/5, 72a/3, 
75a/11, 76a/24, 93a/8, 94b/10, 95b/6, 
101b/25, 102a/8, 121b/24, 124a/16, 
157a/6, 157a/9, 157a/10, 183b/7, 183b/13, 
188b/13, 188b/23, 190a/10, 190a/19, 
191a/14, 213a/3, 242a/14, 257b/9, 282a/8, 
283a/19, 315b/2, 321b/7, 326a/23, 352b/2, 
386b/19, 406a/21, 423b/10, 424b/16, 
425a/10, 439a/8, 439a/12, 441a/12, 
447b/4, 451a/10, 455b/22, 472b/23, 
473a/1, 473a/2, 473a/10, 473a/11, 473a/12, 
473a/13, 473a/14, 473a/15, 473a/21, 
473b/4, 473b/5, 473b/7, 473b/10, 489b/25, 
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490b/15, 500a/21, 500b/2, 500b/3, 
500b/4, 509a/4

tûrunc agacı, 188b/15, 326a/19
tûruncân, 44b/13, 73b/17
turunç, 344b/12
tûruş, 81b/21
tûs, 401b/24
tûsâ, 184b/4
tûsâbâkîn, 4a/3
tûsâlâgû, 313a/16, 332b/16
tûsek, 171a/10
tûsîlâgû, 313a/17
tûslâgû, 332b/17
tût, 20a/3, 48b/8, 66a/13, 72a/18, 73a/25, 

77a/10, 77a/13, 77a/17, 77a/19, 77a/19, 
77a/22, 77a/25, 77b/7, 77b/8, 77b/9, 
81a/20, 91b/6, 216b/7, 294a/8, 294a/15, 
319a/11, 357b/20, 469a/19, 501a/16, 
501a/18, 501a/19

tuta, 272b/12
tutak, 143b/12, 365b/12, 452b/5
tût-ı hulv, 77a/10
tût-ı sefîd, 77a/10
tût-ı sih-gül, 77b/10, 81a/21, 294a/9
tût-ı şâmî, 337b/18
tût-ı vahşî, 77b/9
tûtâfilîs, 83a/7
tûtâk agriyôn, 122a/7, 272b/13
tûtâmelûn, 230b/7
tûtânô, 443b/7
tüte, 451a/6
tûtek, 188a/6
tutılgan, 12b/10
tûtî, 43b/23, 54a/8, 77a/20, 188a/2, 188a/6, 

285a/11, 345b/13
tûtiyâ, 7b/19, 8a/3, 26b/8, 44b/7, 49b/7, 

49b/8, 49b/10, 77b/22, 77b/23, 77b/25, 
78a/2, 78a/6, 78a/7, 105a/3, 106b/19, 
109a/17, 112a/21, 112a/22, 147a/13, 
164b/11, 195b/20, 204a/16, 229b/24, 
252a/19, 302a/25, 308a/15, 359b/23, 
361b/7, 361b/22, 448a/11, 492a/17, 
492b/14, 502a/3

tûtiyâ-yı ekber, 242b/12
tûtiyâ-yı hindî, 164b/15, 232a/8
tûtiyâ-yı kirmânî, 26b/7

tûtiyâ-yı mürekkeb, 26b/6
tûtiyân, 78a/13
tutkal, 60b/19, 278a/1, 308a/8, 308a/10, 

308a/17, 462b/15
tutmaç, 255a/20
tûtûrî, 160b/13
tûtûyerîn, 331a/7
tûtü’l-hulv, 319a/12
tûtü’l-ʿulleyk, 77b/10
tuvule, 272b/15
tûyâgâ, 364a/15
tuyûr, 59b/19, 59b/21
tuyû, 411b/16
tuz, 3b/22, 8a/4, 17b/10, 17b/11, 17b/18, 

18b/5, 28b/8, 29a/16, 29a/18, 29b/17, 
44a/18, 44b/23, 45b/18, 46b/6, 51a/7, 
55a/16, 59a/8, 65b/8, 67a/24, 68b/6, 
69a/1, 71a/7, 72b/17, 80a/10, 80a/18, 
81a/25, 81b/24, 84a/5, 84a/22, 86b/18, 
87a/19, 87b/19, 93b/25, 97a/1, 97b/18, 
97b/20, 106b/3, 108a/21, 115a/5, 116a/7, 
124a/12, 130b/1, 130b/15, 139a/10, 
145a/5, 145a/9, 145a/11, 151b/22, 153a/17, 
154a/9, 173b/5, 174b/20, 178b/10, 181a/8, 
181a/9, 182b/22, 194a/18, 209a/1, 214a/6, 
216b/15, 222b/23, 223a/22, 226a/5, 
226a/6, 227a/8, 232a/17, 232b/3, 234a/18, 
247a/13, 249a/12, 254a/2, 254a/22, 
255a/13, 265a/18, 268a/7, 268a/8, 
279b/21, 281a/22, 282b/18, 283a/9, 
283a/15, 296a/18, 299b/6, 303a/3, 307a/6, 
309a/25, 310a/1, 316a/23, 316b/16, 
319b/16, 322b/1, 323a/12, 327a/25, 338a/2, 
338b/19, 340a/3, 344a/13, 347a/18, 
355a/21, 356a/21, 357a/13, 357a/20, 
358a/4, 362a/13, 362b/1, 363a/11, 363b/6, 
367a/1, 377a/13, 377a/21, 377b/18, 377b/9, 
384b/25, 386a/18, 386b/25, 387a/15, 
392a/6, 393b/19, 399b/24, 407b/12, 
415b/25, 420b/7, 420b/10, 421a/7, 
421b/16, 435a/18, 435a/19, 437b/3, 
464a/13, 464a/6, 464a/8, 464a/15, 
464a/20, 464b/4, 464b/16, 464b/19, 
464b/20, 464b/22, 464b/23, 464b/24, 
465a/1, 465a/3, 465a/7, 465a/9, 465a/12, 
465a/13, 465a/15, 465a/19, 484a/12, 
485b/23, 490a/1, 490a/6, 492b/1, 514b/4

tûz, 77a/20, 126b/4
tuz çiçegi, 196a/13, 226a/5, 325b/2
tuz kaymagı, 181a/9
tuz posası, 181a/8
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tûzâvî, 183b/16
tûzerâ, 77b/13
tûzerîc, 77b/11
tûzerîn, 77b/13
tü, 453b/18
tübûhiyâ, 74b/7
tüfeh, 75a/5
tüffâh, 74b/6, 144a/13, 148a/12
tüffâh-ı berrî, 75a/7, 191a/20, 382b/19
tüffâh-ı ermenî, 75a/9
tüffâh-ı fârisî, 75a/11
tüffâh-ı mâʾî, 75a/11
tüffâhî, 454a/18
tüffâhiyye, 75a/12
tüffâhü’l-arz, 75a/6
tüffâhü’l-berrî, 31a/1
tüffâhü’l-cinn, 75a/8, 419a/12
tüffâhü’l-kerm, 125a/20
tüffâk, 75a/15
tüfûhîm, 74b/7
tüg, 146a/11, 314a/22, 364a/9, 369a/14, 

495b/8
tügsiz şeftâlû, 155a/17
tükürük, 50a/5, 59a/2, 59a/3, 59a/4, 

59a/959a/10, 59a/11, 59a/12, 59a/13, 
184b/9, 187a/19, 418a/2, 418a/3, 463a/12, 
488a/6, 488a/8, 505b/17

tünevvim, 77a/9
türbît, 73a/7
türbüd, 28b/21, 28b/23, 28b/24, 33a/6, 

53b/23, 53b/24, 73a/5, 73a/6, 73a/8, 
73a/17, 73a/19, 73a/23, 73a/25, 84b/18, 
89a/24, 98a/13, 129a/10, 149a/17, 149b/4, 
162b/2, 209a/11, 209a/5, 224a/12, 
224a/14, 230b/19, 305a/21, 305a/23, 
305a/25, 368a/10, 427a/3, 429a/3, 429b/1, 
450a/19, 450b/9, 514b/4

türbüd-i hindî, 338b/19
türbüdâ, 73a/7
türbüt, 73a/5
türbüze, 315a/17
türâbü’l-hâlik, 73b/23, 183b/2, 217b/9, 

240b/12, 506b/13
türâbü’l-kayʾ, 73b/16, 401a/3, 258b/7, 258b/8
türâbü’l-murabbaʿât, 74a/14
türâbü’s-saydâ, 73b/19

türâbü’ş-şâdire, 73b/20
türâbü’t-turuk, 74a/13
türâc, 72a/20
Türk, 38b/5, 40b/6, 110b/9, 206b/8, 208a/10, 

310b/9, 313b/19, 432b/7
Türkân, 24a/19, 409a/3, 451b/16
türkis, 332b/6
Türkistân, 91b/16, 130a/4, 230a/19, 245a/14, 

50b/14
Türkistân servisi, 178b/5
Türkistânî, 178b/5
Türkmân, 90a/15
türmîs, 44b/12
türmüş, 24a/15, 48b/1, 48b/2, 72a/23, 

72b/19, 72b/20, 73a/3, 76b/15, 87a/1, 
100a/25, 163b/5, 245a/23, 305b/22, 
354a/24, 366a/22, 373a/13, 376a/19, 
462a/3

türrâc, 155a/10
türşînek, 122a/9
türüş-i gonce, 5a/11
türüş-şîre, 142b/23
tütsi, 12a/9, 23a/12, 49a/11, 53a/25, 69b/11, 

87a/7, 87a/9, 101a/13, 110b/19, 113b/1, 
115a/5, 132a/16, 132a/17, 134a/5, 135b/8, 
136b/11, 158a/12, 158b/20, 164b/22, 
164b/23, 174b/24, 179a/9, 183a/23, 
184b/7, 187a/21, 188b/8, 189b/21, 195a/25, 
197b/3, 199a/1, 201b/4, 203b/24, 222a/17, 
223a/16, 237b/9, 237b/12, 247b/8, 247b/9, 
251a/13, 252b/17, 259a/12, 259a/19, 
261a/3, 270a/12, 281a/7, 292a/2, 293a/7, 
293a/8, 293a/16, 293a/17, 299a/10, 
301a/18, 329a/13, 354a/19, 356b/10, 
360a/19, 367a/15, 367b/18, 377a/9, 
402b/2, 405b/10, 411a/1, 414a/17, 423a/2, 
424a/10, 427a/21, 474a/19, 485a/20, 
487a/4, 490b/19, 507a/22, 515a/11, 
515a/14, 515a/19

tütün, 112a/18, 154b/21, 154b/22, 154b/23, 
154b/24, 155a/4, 177b/14, 186a/12, 
186a/23, 189b/22, 192a/19, 192a/20, 
199a/4, 259a/16, 259a/24, 329b/5, 
332b/22, 344a/14, 356b/1, 356b/2, 
358a/10, 359b/3, 359b/21, 361b/6, 402a/7, 
444b/14

tüy, 358a/24
tüy ülper-, 459a/15
tüy üper-, 372a/22
tüy ürper-, 45a/8
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ʿubab, 278a/15
ubâbâ, 293b/5
ʿubeyserân, 278a/25
ʿubîb, 278a/15
ûbiyû asprâ, 137b/1
ûbsâtiyûn, 388b/15
ʿubʿub, 278a/15
ûbûnûşâ, 376b/1
ûbyûdus, 411a/15
ʿucfûr, 278b/25
ʿucmü’z-zebîb, 278b/22, 300a/11
ʿûd, 26b/13, 36b/21, 36b/22, 41a/14, 155a/6, 

158a/9, 158a/10, 183a/14, 209a/2, 223a/6, 
260b/24, 260b/25, 261a/2, 300a/12, 
300a/16, 300a/18, 300a/24, 300b/2, 
300b/3, 300b/5, 300b/6, 300b/8, 300b/10, 
300b/11, 300b/12, 300b/14, 300b/17, 
300b/22, 301a/4, 301a/16, 301a/19, 
301a/22, 301a/25, 301b/5, 301b/8, 301b/9, 
301b/14, 326b/2, 327b/20, 350b/5, 
371a/13, 379b/17, 455b/8, 461a/17, 
467a/22, 467a/23, 481b/2, 486a/7, 
507b/13, 507b/14, 515b/14

ûdasâliyûn, 385a/18
ʿûd-ı belesân, 64a/16, 206a/9, 370a/24, 

428a/7
ʿûd-ı firengî, 21b/16, 151a/7, 170a/1
ʿûd-ı hâm, 300b/22
ʿûd-ı hindî, 28a/20, 141a/14, 235b/25, 300b/1, 

300b/9, 301b/3, 508a/20, 455b/8
ʿûd-ı kamârî, 300b/7
ʿûd-ı karanfil, 496a/23
ʿûd-ı kâkulî, 300b/7
ʿûd-ı mâverdî, 300b/8, 300b/17, 300b/18
ʿûd-ı mendelî, 467a/22
ʿûd-ı rîh-i magribî, 2a/11
ʿûd-ı sandal, 260a/12, 260a/7, 260b/24
ʿûd-ı sayfî, 300b/7
ʿûd-ı semenderi, 300b/6
ʿûd-ı sînî, 300b/8
ʿûd-ı sîrî, 300b/7
ʿûd-ı sünbül, 361b/24
ʿûd-ı yemânî, 300b/1
ʿûdiyâ, 300a/13
ʿûdü’d-dıkka, 302a/2

ʿûdü’l-bark, 151a/9
ʿûdü’l-fâlûdec, 301b/12
ʿûdü’l-hayye, 301b/14
ʿûdü’l-ʿıtâs, 401a/17
ʿûdü’l-kahr, 277a/12, 301b/22
ʿûdü’l-kamârî, 151a/10, 151a/11
ʿûdü’l-karh, 169b/15
ʿûdü’l-kîse, 255a/2
ʿûdü’l-ʿutâs, 301b/13
ʿûdü’l-vec, 301b/11, 30b/12, 495b/9
ʿûdü’l-yüsr, 301b/23
ʿûdü’r-rîh, 302a/1
ʿûdü’s-salîb, 25a/19, 300a/11, 312b/7, 403b/17
ʿûdü’s-sufr, 508a/7
ʿûdü’s-sûs, 24a/1, 301b/10
uçuk, 3b/7, 16b/9, 17b/4, 18b/25, 28b/20, 

37a/15, 38a/9, 46b/1, 159a/13, 186b/24, 
193a/11, 193a/13, 202b/21, 211a/22, 
219a/3, 220b/23, 222a/20, 334a/18, 
446a/13, 515a/9

uçuk tut-, 110b/19, 126a/14, 134b/6, 153b/12, 
175a/3, 201b/3, 201b/4, 205a/5, 212b/22, 
214b/16, 281b/1, 367b/16

ʿufâr-ı dîmâ, 185b/6
ûfârîkûn, 510b/22
ûferdînûn, 257b/6
ûfîmtâ, 61a/10
ûfîmû belsîmûn, 100a/21
ûf lâmûr, 100a/15, 101b/17, 101b/18, 442b/14, 

443a/4, 443a/22
ûf lâmûra, 442b/8
ûf lâmûs, 165a/9
ûfnûliyûn, 481a/3
ûfrâciye, 39b/14
ʿufranü’l-mâ, 180b/23
ûftaresyâ, 322b/13
ʿufûnât, 151a/23, 166b/13, 489b/6
ʿufûnet, 7a/18, 12b/2, 12b/3, 35b/3, 46a/3, 

54a/13, 74b/24, 96a/15, 113a/10, 117a/17, 
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ʿufûnet-i dem, 459b/5
ʿufûnet-i havâ, 293a/8
ʿufûnetlü, 119a/10, 183b/8, 189a/25, 194b/20, 

301a/20, 322b/23, 511a/9
ûfûrbâsî, 99b/14
ûfûrbiyûm, 318a/20
ûfûrbiyûs, 318a/20
ûfûrye, 318a/20
ûgbiyâvun, 464a/7
ûglimyûs, 113a/5
ûgriyân, 196b/18
ûhlâ kustâ, 40b/8
ûhlâl kustâ, 38b/24
ûhû bûne, 445b/21
ʿûkab, 302a/4
ʿukde, 291b/4
ʿukâ, 291b/8
ʿukâb, 113a/8, 291b/23
ʿukâbir, 49a/5
ûkâr, 492a/3
ʿukâr, 144a/1, 291b/8
ʿukâr-ı âdem, 290b/2, 462a/9
ukhuvân, 8b/12, 11b/15, 11b/20, 13a/16, 

27a/18, 27a/19, 29b/5, 29b/12, 34a/1, 
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299a/2, 343b/2

ûkîmûn, 46a/13
ûkîmûndâs, 40a/15
ûkîmûyûs, 104a/15
ûklâmûr, 126b/8, 126b/9, 442a/25, 442b/3, 

442b/7, 442b/10, 442b/12
ûklâmûra, 126b/9
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ulaf, 150b/13, 162b/13, 273a/5
ulama yonca, 173b/15, 173b/20
ʿulb, 288b/16
ʿulbesûb, 9b/23
uldum, 294a/11
ulem, 154b/2
ʿulâf, 165b/14
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ulfûr biyâm, 318a/20
ûlîzâ, 40b/2
ʿulkîdî, 312b/8
ʿulleyk, 46b/25, 77b/10, 156b/14, 233a/24, 

233a/25, 294a/8, 294a/9, 294a/17, 
294a/18, 302b/11, 403a/9
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ûlmûs, 170a/22
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ûlûvûrîs mâvrô, 135a/19
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ûlyânâ dele indiyâ târtôgô, 101b/6
ûlyânâ indiyâ, 66a/1
ûlyûmûs, 113a/6
ûmbatrûs, 364a/15, 364b/14
ûmâlî, 32b/24, 39a/1, 165b/2, 283b/6
ûmigâsyû, 118b/10
ûmîken, 446b/17
ʿumk, 145a/9, 153a/5, 264a/16
ʿUmmân, 75b/14, 373b/3
ûmûnyûn, 404b/17
un, 3a/2, 13a/5, 14a/8, 13b/21, 17b/16, 

18b/18, 19b/4, 25b/18, 43b/22, 44a/11, 
44a/16, 44b/6, 61a/8, 64b/12, 66b/23, 
72b/4, 72b/5, 72b/6, 72b/9, 74b/16, 
80a/2, 83b/14, 91b/8, 100a/13, 101b/11, 
115a/17, 119b/5, 119b/12, 119b/8, 121a/2, 
122b/25, 125b/1, 125b/16, 130b/14, 
132b/8, 135a/13, 136b/13, 137a/3, 
137b/12, 140b/18, 145a/9, 145b/22, 
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162b/19, 163b/12, 181b/21, 183b/11, 
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409a/22, 424b/10, 426a/17, 427a/15, 
437a/12, 440b/2, 440b/6, 463b/1, 465b/19, 
476b/14, 477a/13, 481a/5, 481a/13, 481b/2, 
482a/13, 482a/15, 484b/10, 484b/20, 
484b/24, 485a/4, 485a/7, 485a/8, 485a/9, 
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510a/21, 510b/1, 513b/8

ûnbel, 173a/23
ʿuncüd, 300a/10
ûndur bâm, 132a/25
ûnâ, 295a/20
ûnâmâ, 40a/8
ûnâzyâ, 37b/1
ûne kûharca, 339b/21
ûnfâykûn, 118b/10
ûngis, 276a/23
ungûs del âzinô, 97b/2
ûngûs del âzinô de môntâniye, 97a/24
ûngûs mûle, 97b/6
ûnî, 446b/16
ûnîkûn, 150b/15
ûnîsûn, 150b/14
ûniyâ, 40b/5
ûnkârîsâ, 63a/21
ûnkis ûzûrâtûs, 26a/16
ʿunnâb, 4a/19, 5b/9, 8b/1, 40b/20, 102b/2, 

149a/25, 192a/21, 195b/4, 198a/24, 
200b/25, 253b/16, 253b/25, 271a/10, 
281a/14, 283a/19, 297a/6, 297a/11, 
297a/18, 297b/9, 297b/10, 297b/12, 
304a/1, 387b/20, 404a/22, 436b/5, 
438b/9, 469b/9, 493a/3, 509a/21

ûnsîdâs, 7a/4
ʿunsul, 143a/18, 183b/21, 278a/19, 299b/19, 

337a/22, 348b/19, 358b/22, 359a/1, 
366b/14, 388a/15, 418a/16

ʿunsulân, 299b/21, 299b/22
ʿunsulây, 299b/22
ûnûmâ, 40a/9
ûnûmâlî, 39a/21
unutsalık, 82a/22, 95b/16, 105b/23, 254a/25, 

489b/10
ûnyâ de âznô, 313a/17, 332b/18
ûnyâs, 276a/23
ûnyûbuse mârgârîtâ, 251b/21

ûpâtûryûm, 288a/18

ur, 121a/3, 438a/7

ʿurbân, 242b/22, 242b/23

ʿurbân devesi, 91b/21

ûrbe de râte, 10a/2

ûrce derâtûn, 10a/1

ûrdefyûn, 334b/5

ûrâvis, 26a/15

ûrfîlis, 489a/13

ûrîm, 174a/20

urimîfûn, 354a/5

ûrînâ bovî, 68a/13

ûrînâ de bûfalô, 68a/16

ûrînâ de kâbrû, 68a/10

ûrînâ de kânî, 68a/6

ûrînâ de pôrkô, 68a/18

ûrînâ kamîla, 67b/25

ûrînâ kûrîdû, 68a/24

ûrînâ la âzinô, 68a/21

ûrînâ miçâcâ, 67b/17

ûrînâde ûmô, 67b/9

ûrîz, 12b/12

ûrkîtâzûn, 257b/17

ûrmâlî, 39a/1

ûrmîkûn, 313a/21

ûrneşâ, 160b/14

ûrnîs, 269b/2

urnîsâ, 153b/19

ûrsîmûn, 330a/23, 429a/6

ûrsîtûn, 268b/20

ûrtanîgaş, 258a/4

ûrtû verâstre, 10b/18

ûrtûs, 188a/10

ʿurûk, 75a/2, 75a/3, 370b/21

ʿurûk-ı beyz, 280b/22

ʿurûk-ı dâr-ı herm, 281a/10

ʿurûk-ı hamr, 280b/21

ʿurûk-ı sufr, 61b/13, 233b/3

ʿurûkü’l-lesaf, 280b/18

ʿurûkü’s-sabbâgîn, 189b/5, 280a/24, 280b/23
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ʿurûkü’s-sabbâgînâ, 280a/25
ʿurûkü’s-sufr, 475a/10, 427b/19, 427b/20, 

428a/14, 508a/7, 508a/8, 129b/6, 129b/9, 
280a/23, 280b/4, 280b/24

ʿurûkü’s-sûs, 119a/2
ʿurûkü’z-zaʿferân, 280a/24
urûs, 422a/19
ûrye, 32a/20
urz, 12b/10, 77a/6
usbûr, 364a/19
usdûhûtûs, 17a/4
ʿusâb, 246a/23
ûsâfiyûn, 206a/5
ûsâm, 498a/22
ʿusâre, 26a/12, 29b/24, 37b/1, 39a/7, 88b/1, 
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296b/21, 302a/23, 304b/4, 307b/22, 
307b/23, 307b/24, 308b/15, 308b/20, 
308b/25, 309a/3, 309a/4, 311a/11, 311a/14, 
317a/23, 317b/4, 321b/25, 322a/4, 322a/9, 
325a/2, 329b/25, 334b/12, 334b/16, 
334b/23, 334b/24, 338a/22, 338b/2, 
338b/7, 339a/6, 339a/15, 339a/17, 340a/7, 
340a/10, 341b/21, 355a/12, 355a/13, 
364a/4, 364a/20, 364b/1, 364b/7, 364b/25, 
365a/23, 365b/22, 368a/13, 368a/17, 
369a/10, 369b/2, 375a/3, 384a/22, 384b/2, 
384b/3, 384b/17, 384b/19, 386a/1, 387a/9, 
387a/12, 388b/23, 391a/24, 391b/3, 
391b/15, 392b/5, 394a/20, 394a/24, 
405a/22, 410a/6, 413b/6, 413b/12, 
413b/14, 415b/23, 424a/14, 425a/24, 
426a/3, 426a/8, 426a/9, 426a/16, 426a/22, 
426a/23, 427a/7, 428a/23, 442a/15, 
443a/21, 447a/7, 456b/20, 456b/22, 
466a/13, 479a/15, 480b/15, 493b/2, 
493b/7, 493b/12, 494a/18, 494a/3, 
500a/22, 500a/24, 500b/9, 501a/21, 
501a/23, 501b/15, 501b/17, 501b/18, 

503b/16, 504a/3, 505b/2, 510a/2, 510a/9, 
510a/10, 510a/15, 510a/16, 513a/18

ʿusâre-i buhûr-ı meryem, 286b/21
ʿusâre-i haşhâş, 27b/24
ʿusâre-i kust, 288b/14
ʿusâre-i lıhyetü’t-teys, 267b/20
ʿusâre-i mâmîsâ, 426a/7
ʿusâre-i sûs, 178a/13, 224a/19
ʿusâre-i şakâyıku’n-nuʿmân, 287b/6
ʿusâret-i kıssâʾü’l-hımâr, 287b/14
ʿusâret-i lıhyetü’t’t-teys, 288a/6
ʿusâret-i şecerü’l-cevz, 288b/11
ʿusâret-i varakü’l-gareb, 288b/8
ʿusâretü’l-afsentîn, 286a/25
ʿusâretü’l-benc, 288b/10
ʿusâretü’l-âzânü’l-fâr, 286b/11
ʿusâretü’l-emberbâris, 286a/15
ʿusâretü’l-gâfis, 288a/16
ʿusâretü’l-haşhâşü’l-esved, 288b/7
ʿusâretü’l-kart, 288b/6
ʿusâretü’l-kürünb, 288b/5
ʿusâretü’l-mâmîsâ, 286a/5
ʿusâretü’r-rummân, 287a/10
ʿusâretü’s-sûs, 287a/22, 288b/5
ʿusâretü’t-tarâsîs, 288b/12
ʿusâretül-müşk, 288b/4
ʿusfur, 154a/3, 190a/20, 285a/6, 451b/11, 

488b/20, 491b/9
ʿusfûr, 70a/19, 8b/13, 21b/16
ʿusfûr cibresi, 80a/12
ûsîmûn, 21a/17
ûsîmûyîde, 103b/12
ûskatîn, 399b/3
uskâmâ sitûmûmâtis, 78a/17
ûskôriyâ harkumâ, 78a/17
ûskôriyâ sidirô, 78b/2
ûskôrpiyûs alîsû, 290b/20
uskûdîl, 379b/3
uskudîrmiyâ, 374b/15
uskûlûs, 18a/4
uskumrî, 218b/5
uskûmrî balıgı, 87a/18
ûskûmrî balıgı, 183a/6
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uskûrcûn, 127a/22
uskûrdiyûm, 240a/7
uskûrdiyûn, 19a/14, 20a/9, 81b/7, 82a/12, 

209a/17, 240a/6, 240a/14
ûskûrdû, 81b/5
ûskûrîdâlûs, 478b/11
ûskûrpiyûn de setre, 290b/20
uskûrus, 224b/20
uskûryûn, 227a/23
uskûrziyô, 240a/8
ʿuslûc, 48a/7
usnûm, 212a/11
ûspôrô dâfkiyâ, 51b/7
ûspôrô de mârsamânâ, 53b/16
ûspôrô eçkande, 54b/1
ûspôrô magâniyû, 101b/6
ûspôrô magâniyûn, 101b/5
ûspôrô pîgnâlû, 51b/14
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ʿusr-ı hazm, 459b/5
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205b/15, 206b/9, 245a/20, 253a/22, 
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ʿusr-ı tams, 190b/9
ʿusr-ı vilâdet, 99b/18, 99b/19, 106b/2, 

360a/15, 364b/4, 509a/3, 511b/25
ʿusrân, 372a/8
ʿusretü’l-hazm, 390a/22
ʿusru’n-nefes, 23a/4, 160b/22
ʿusrü’l-bevl, 23a/8, 29a/4, 49b/2, 51a/4, 
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110a/17, 119b/6, 359b/9, 418b/25, 458b/17
ʿussâb, 284b/10
ûstîrkûn, 211b/19
ustûdâr, 366a/7
ustûhûdûs, 17a/1, 17b/2, 17b/8, 28b/22, 

305a/25, 377a/25, 393b/23, 466a/21, 
466a/22

ustûhûtûs, 264b/16
ûstulûniyâ, 99a/22
ûstuhûtûs, 24b/22
ûstûhutûs, 264b/16
ûstûs, 419a/9
ûsûbûz, 445b/21
usûl-i erbaʿa, 24a/2, 438b/6
uşak, 22a/11, 35b/5, 80b/3, 83a/12, 83b/6, 

91b/9, 120b/1, 129b/12, 211b/11, 211b/13, 
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396a/23, 396b/6, 396b/7, 398b/6, 398b/9, 
414a/6, 414a/7, 414a/24, 414a/25, 414b/3, 
506a/7

ʿuşbetü’l-hanâzîr, 284a/11
ʿuşbetü’l-ʿıccevl, 271a/17
ʿuşbetü’l-melik, 284a/17
ʿuşbetü’s-sibâʿ, 2b/9, 284b/7
ʿuşât, 394a/14
ʿuşer, 136a/19, 211a/1, 283b/19, 283b/23, 

462b/6, 514a/1, 514a/19
ʿuşerî, 283b/21, 409b/12
uşhun, 102a/2, 183b/5, 515b/11
ûşîfrâgô, 483b/21
uşnân, 6a/16, 23a/1, 23a/4, 23a/10, 23a/12, 

114b/7, 123a/23, 22b/20, 249a/20, 285a/2, 
307a/10, 307a/12, 316a/18, 334b/9

uşnân-dârû, 22a/3
uşnân-ı dâvud, 195a/12
uşnân-ı fârisî, 22b/25, 307a/11
uşnânü’l-kassârîn, 21b/16
uşnânü’l-kilâb, 307a/18
uşne, 21a/23, 21b/4, 247b/3, 247b/16, 

247b/21, 260b/2, 260b/22, 302b/9, 446b/7, 
455b/5, 492b/22

uşne-i mısrî, 21b/3
ʿuşrî, 406a/9
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ʿuşşâkî, 458b/13
ʿutb, 48b/8, 288b/16, 288b/25, 357b/20
ʿutârid, 198b/17, 289a/2, 432b/15
ûtîrâ, 173a/23
ûtlat, 262b/5
ʿutm, 278b/9, 356a/9
utresmûn, 481b/10
utruc maylîn, 472a/17
utrûg, 500a/20
utrugâ, 7a/3
ʿutsâ, 374a/3
ûtû lînûs, 441b/2
ûtûs, 170a/22
ûtûz yermân, 214a/8
ûvâ, 295a/20, 346a/22, 431a/14
ûvezî, 39b/11
uvît, 98a/4, 493b/10, 505a/17
ûvô, 70b/11
ûvus, 116a/20
uyluk, 20b/8, 31b/18, 100a/25, 106b/2, 

107a/13, 114a/1, 120b/17, 141b/11, 
165b/24, 174b/21, 179a/10, 189a/16, 
192a/7, 217b/16, 220b/20, 264b/12, 
267a/17, 392a/17, 429a/15

ûynûnîs, 423a/20
ûysemûn, 485b/3
ʿuyûn, 303a/12
ʿuyûnâ, 302b/24
ûyûnûs, 502a/19
ʿuyûnü’d-dîke, 302b/14
ʿuyûnü’l-bakar, 303a/3, 303a/4
ʿuyûnü’s-seretânât, 303a/10
uyuşdurıcı, 46b/19
uyuşuk, 102b/21, 152a/24
uyuşukluk, 112b/16
uyuz, 9a/20, 19a/10, 22a/25, 26a/2, 33b/16, 

43a/6, 44b/17, 46a/6, 47a/2, 47a/3, 48a/6, 
49b/3, 49b/10, 52b/22, 65a/2, 65a/5, 
65a/8, 67b/11, 67b/22, 72b/13, 72b/20, 
76b/14, 81b/13, 83a/17, 83a/23, 83b/8, 
89a/14, 98b/19, 113b/4, 115a/5, 116b/12, 
122a/21, 129a/4, 134a/8, 135a/3, 135b/7, 
138a/11, 143b/14, 157b/4, 157b/13, 
167a/14, 169a/19, 183b/25, 184b/24, 
185b/16, 189b/13, 192a/6, 194a/24, 
195b/19, 197a/14, 197b/18, 198b/25, 

210b/17, 217b/25, 220b/19, 225a/5, 
227a/7, 228a/23, 228b/3, 229b/20, 237b/6, 
241a/18, 241b/23, 250b/16, 251a/9, 
251b/6, 251b/10, 252b/24, 264b/22, 
272a/25, 28b/19, 290a/21, 291a/9, 302b/7, 
304b/5, 306a/10, 308a/18, 309a/1, 311a/3, 
311a/14, 317b/5, 317b/7, 321a/16, 321a/18, 
321a/20, 321a/21, 327b/16, 330b/13, 
337a/21, 350a/17, 352b/14, 357a/10, 
361b/21, 365b/1, 366a/18, 381b/7, 
401a/25, 407b/20, 425b/18, 426b/3, 
428a/22, 435b/21, 435b/6, 436a/13, 
440b/7, 441b/12, 447a/24, 448b/22, 
452a/16, 452a/23, 455a/22, 457a/3, 
464a/17, 470b/14, 470b/22, 471a/18, 
476a/22, 484a/17, 484b/16, 485a/19, 
488b/18, 492a/14, 492a/21, 492a/22, 
501a/22

uyuzlu, 352b/14, 471a/13
uyuzlık, 174b/25
uzdu, 255b/4
ûzer, 40b/3, 40b/5
ûzere mâlî, 40b/4
ûzerû pâpârî, 325b/8
ûznâ, 397a/20
ûzne gâgânceyân, 10a/2
ûzûbefhî, 40a/19, 88b/10, 118a/12, 129b/25
ʿuzv, 24a/14, 37a/20, 61a/8, 70b/17, 91b/22, 

110a/19, 134b/4, 216a/23, 220a/9, 
237a/12, 262a/15, 286a/14, 300b/4, 
320a/14, 350b/19, 352b/6, 369b/12, 
423b/23, 434a/25, 512a/14, 513a/19

Ü

übhül, 5a/3, 5a/9, 81a/7, 94a/23, 95a/14, 
100a/8, 101a/14, 14a/9, 151a/3, 152b/2, 
152b/6, 153a/12, 170a/19, 222b/11, 
222b/14, 254b/20, 266b/16, 280a/4, 
280a/9, 441a/16

übhül-i hindî, 233a/15
üç yapraklu ot, 269a/25
ümm-i cebîn, 261b/8
ümm-i ʿâmir, 262b/6
ümm-i felensîn, 486a/21
ümm-i hayvân, 262b/5
ümm-i mugaylân, 341b/23
ümm-i saygam, 262b/6
ümm-i tarik, 262b/6
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ümmü ahvâr, 291b/24
ümmü gaylân, 33b/2, 256a/2, 272a/17
ümmü harâb, 311b/21
ümmü heşîm, 291b/25
ümmü mezâcim, 284b/15
ümmü mugaylân, 66a/13, 255b/24, 503a/25
ümmü nevh, 291b/25
ümmü râşid, 311b/21
ümmü selâs, 358b/1
ümmü şibl, 333a/1
ümmü talebe, 291b/25
ümmü vecʿü’l-kebed, 34a/8, 34a/9
ümmü’l-beyz, 486a/21
ümmü’l-kelb, 34a/11
ümmü’l-kubûr, 262b/6
ümmü’n-nakv, 291b/24
ümmü’s-sıbyân, 83a/22, 86a/14, 93a/12, 

64b/16, 174b/10
ümmühâtü’l-cevvâzâ, 358b/1
ümsûh, 33b/18, 173b/19
üns, 38a/15
ünseyeyn, 119b/17, 464b/3
ünsü’n-nefs, 38b/3
üsrüb, 17b/23, 179b/10, 179b/14, 253a/11
üsrüb-i sûhte, 179b/18
üsrübenc, 206a/3
üstafîn, 21a/10
üstuhân, 289a/10, 492b/2
üstuhân-ı helîle-i kâbilî, 492b/16
üstuhân-ı hurmâ, 492b/5
üstuhân-ı pîl, 277b/23
üstuhân-ı zerdâlû, 15b/17, 274b/21
üstüb, 14b/16
üstübeç, 16a/2, 47b/3, 109a/14, 179b/17, 

206a/2, 296a/15, 296b/2, 297b/3, 341a/21, 
448b/25, 453a/25, 514b/18

üstübeç, 492b/24
üşek, 506a/8
üştür, 91b/19
üştür-gâz, 25a/4, 35b/16, 193b/16
üştür-hâr, 21b/18
üştür-murg, 486a/18

ütrüc, 5a/1, 5a/2, 7a/1, 75a/11, 79a/2, 
115a/15, 121b/24, 256a/23, 425a/20, 
441a/12, 500b/3, 503a/8

ütrüc-i zerd-gûne, 424b/12
ütrünc, 72a/13
üveyik, 154a/20, 160b/18, 238a/23, 255a/25, 

270a/16, 272b/21, 314a/19, 314a/25, 
329a/15, 497a/16, 497a/17, 497a/19, 
497a/20

üvez, 39b/7, 39b/10, 60b/6, 76a/21, 84a/1, 
259b/21, 346a/20, 477a/20

üvez sinegi, 84a/2
üvez-i kebîr, 142b/6
üvezyâ, 39b/11
üvîz, 60b/6
üzerlik, 20a/12, 124b/21, 423b/16, 423b/17
üznü’l-cedy, 62a/10
üznü’l-fâr, 184a/17
üzüm, 2a/4, 8b/13, 14a/7, 23b/13, 23b/15, 

28b/18, 28b/20, 38a/2, 43b/14, 67b/10, 
77a/14, 80a/13, 83a/17, 84a/17, 85a/25, 
85b/12, 86a/20, 90b/18, 91a/10, 91a/13, 
102b/3, 118b/8, 120b/21, 122b/13, 125a/21, 
133b/1, 133b/24, 138b/8, 138b/10, 144a/8, 
149b/3, 149b/4, 153a/13, 157b/16, 167a/19, 
167a/21, 177b/20, 180b/5, 182a/15, 
185a/17, 185a/18, 185a/23, 188b/17, 
189b/6, 195b/24, 210a/13, 217a/11, 
225b/11, 232a/14, 238a/13, 246a/18, 
270a/10, 270b/15, 277b/19, 290b/4, 
295a/19, 295a/22, 295a/24, 295a/25, 
295b/1, 295b/2, 295b/10, 295b/12, 
295b/3, 295b/5, 295b/6, 295b/13, 295b/17, 
295b/18, 295b/19, 295b/20, 295b/21, 
295b/22, 295b/23, 297b/10, 303a/5, 
303a/6, 303b/25, 304a/5, 309a/13, 
310b/21, 326b/1, 333a/16, 338a/2, 338a/9, 
353b/11, 353b/15, 353b/19, 370b/7, 
376b/8, 388b/17, 389a/9, 391b/5, 408a/3, 
429b/20, 433b/9, 438b/9, 441a/20, 441b/8, 
464b/1, 471a/1, 477a/23, 478a/7, 478a/12, 
486a/13, 506b/6, 506b/8

üzüm cibresi, 80a/10
üzüm çingeni, 254b/23
üzüm sıkındusı, 166b/15

V

vadh, 497a/12
vagd, 36a/13, 45b/5, 506a/18
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vagliyâm, 308a/20
vahşîrak, 118a/23, 118a/24, 496a/24
vahşîzek, 136a/5, 245a/11
vakhôter, 222b/12
vakıyye, 42b/15, 167a/4, 169b/21, 303b/13, 

303b/16, 341a/9, 341b/4, 364a/1, 46b/15, 
506b/3

vaknâniyâ, 413a/14
vakne, 289b/18
vakt-i hâcet, 387b/23, 483b/11
vakvak, 495b/2, 506a/19, 506a/21
valdekerde, 478b/11
valk nemîrnûsîn, 320b/14
vamânâ, 182b/14
vandîgâ, 357b/22
varak, 52b/17, 174b/3, 461a/18, 512b/16
varak-ı ʿaynü’s-safâ, 504a/20
varak-ı bengû, 118a/20
varak-ı habbetü’l-hazrâ, 504a/6
varak-ı hanzal, 58a/10, 58a/11
varak-ı mâzeryûn, 504a/11
varak-ı pâr-seg, 415b/2
varak-ı şecerü’l-bakk, 503b/23
varak-ı şevkü’l-mısrî, 503a/25
varakü’d-deh-mest, 502a/9
varakü’d-dülb, 503a/10
varakü’l-bellût, 501a/3
varakü’l-cevz, 502b/12
varakü’l-âs, 500b/5
varakü’l-çây, 503b/7
varakü’l-encüdân, 500b/19
varakü’l-gareb, 503a/17
varakü’l-gâr, 502a/7
varakü’l-hantal, 503b/10
varakü’l-hılâf, 501b/11, 504b/17
varakü’l-hûh, 501b/1
varakü’l-ıccâs, 502b/3
varakü’l-kât, 503b/4
varakü’l-keber, 502a/17
varakü’l-kerm, 503a/20
varakü’l-kutn, 504a/17
varakü’l-kürünb, 504a/19
varakü’l-levz, 504b/1

varakü’l-magşûş-ı bi’l-hamr, 504a/22
varakü’l-ʿulleyk, 503b/15
varakü’n-nabk, 503b/20
varakü’n-nercis, 504a/25
varakü’n-nîl, 141a/7, 503a/24, 505a/14
varakü’s-selem, 257a/20
varakü’s-sermak, 504a/16
varakü’s-serv, 502b/22
varakü’s-sûrıncân, 503b/18
varakü’s-sûsen, 504a/8
varakü’ş-şecerü’l-mastakî, 504a/2
varakü’t-tarfâ, 503a/8
varakü’t-tânbûl, 503b/2
varakü’t-tût, 501a/16
varakü’z-zeytûn, 501b/21
varakü’z-zeytûnü’l-hindî, 503b/19
varâdika, 48b/13, 63b/17
vartûrî, 497b/22
vasîfü’l-esved, 49a/18
vasîlikû ıspôrô, 55b/25
vaşak, 317a/4, 317a/7, 329a/4, 329a/5, 

506a/11, 506a/12, 506a/8
vatûre, 73a/6
vatvât, 141b/5, 506a/13
vaʿvaʿ, 506a/15
vaydın, 142a/14
vayldereyn, 389a/1
vaynûb, 388b/16
vayrâksâ, 401b/24
vaysın, 125b/3
vazaga, 505a/13
vazam, 506a/15
vazʿ-ı haml, 53b/20, 86a/13, 186b/3, 186b/4, 

482b/14
vâbrez elmâʾ, 99a/12
vâcid, 495a/21
vâdî-yi Afrîkiyye, 62a/9
vâdî-yi ehlü’l-Karî, 143b/6
vâdyâr, 486b/20
vâfer semûn, 98b/23
vâfyûs, 495a/22
vâk, 495b/2
vâlâniye, 62a/15
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Vâlense, 402b/20
vâlûderus, 127b/11
vânezn, 321a/24
vântelûs, 336b/9
vârsiʾâ, 200a/12
vâser pâteng, 240a/7
vâsıl, 153a/22
vâsıl kuşı, 239b/25
vâsilîkâ, 184a/8
vâsîlikô, 55b/24, 184a/6
vâsîlikûn, 46a/13, 47a/4, 47a/5, 473b/15, 

473b/16
vâskâryâ, 100b/13
vâsrifkar, 325b/11
vâstûmâhûs, 361a/16
vâsûtiyûn, 442b/20
vâtrâkô fâmâkriyâ, 265a/13
vâtrâkôs, 265a/10
vâzyî, 39a/14
vebâ, 7a/18, 85b/22, 85b/25, 143a/6, 143a/7, 

155a/5, 241b/25, 273a/18, 274a/15, 
278a/6, 299a/12, 305a/13, 333a/11, 
333a/19, 351a/6, 402a/22, 405b/17, 
425a/1, 425a/10, 469b/11, 470b/12, 
487a/12, 487a/14, 500b/5

vebâr tînâ, 195b/6
veber, 495b/4, 495b/5
veberü’l-erneb, 495b/5
veberü’l-likâh, 495b/7
vebrâ, 495b/2
vebterû selînûs, 323a/15
vec, 19a/15, 28a/21, 30b/13, 301b/12, 302a/2, 

351a/20, 370a/25, 495b/9, 496a/9
vecaʿ, 128b/9, 242b/5, 241b/21
vecaʿ-ı mafâsıl, 17b/23, 43a/18, 102b/25, 

103a/4, 103a/5, 170a/13, 192a/8, 242b/6, 
243b/13, 246b/11, 247a/8, 262b/11, 
268b/2, 292b/25, 302a/19, 364b/3, 
428a/8, 469b/7, 486b/14, 501b/18

vecaʿ-ı mafâsıla, 25a/15
vecaʿ-ı mesâne, 423b/24
vecaʿ-ı rahm, 247a/8
vecaʿü âlâm, 254b/7
vecaʿü’l-erhâm, 305b/21
vecâ, 495b/10

vech, 267a/21
vecrîk, 53a/1
vedaʿ, 119b/22, 158b/10, 242b/11, 242b/18, 

251b/14, 251b/16, 366b/7, 496b/2, 496b/8
vedaʿâ, 496b/9
vedaʿü’l-müşvikü’l-esved, 366b/6, 496b/25
vedaʿü’ş-şevk, 367a/3
vedaʿü’ş-şevketü’l-bahrî, 251b/22, 252a/1, 

496b/24
vedaʿü’ş-şevkü’l-bahrî, 366b/5
vedûd, 64a/20
vef lûsterber, 34b/21
vefûlis, 444b/17, 444b/19
vefûnîkûs, 149a/6
vegûvîssî, 509b/17
velb, 506a/21
veldem pôlî, 456a/2
velder kûkûmî, 338a/21
veledü’n-neʿâm, 276a/21
velîʿ, 63b/21, 272a/1, 506a/22, 506a/23
velîkin, 392b/16
velînô, 65a/11
velûke, 245b/8
vencehel, 506b/5
vend, 498b/10
Venedîk, 240b/18
Venedîk terkîbi, 452b/4
Venedîk tiryâkı, 284a/18, 284a/24
venûmânû, 506a/24
vercâ, 497b/24
verd, 88b/24, 167b/4, 498b/8
verd âbı, 505a/6
verd rummâna, 89a/5
verd-i ahmer, 127a/3, 218a/13
verd-i asfer, 500a/8
verd-i dıf lî, 505a/3
verd-i çînî, 89a/17
verd-i ebyaz, 218a/11, 500a/3, 506b/11
verd-i hîrî, 504b/8
verd-i kesîrü’l-ikmâʿ, 500a/6
verd-i kümmesrâ, 504b/15
verd-i mükerrer, 500a/2
verd-i müntin, 35a/11, 500a/15
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verd-i nesrîn, 504b/22
verd-i sînî, 89a/17, 483a/16, 504b/21
verdâ, 498b/9
verdâ hamsâlînâ, 23a/24
verdegâhye bilânkô, 134b/18
verdî, 67a/6, 505a/4, 505a/5
verdînc, 426a/12
verdôlâgâ, 61a/12
verdü’l-ʿavsec, 504b/24
verdü’l-bâbûnec, 504b/12
verdü’l-bâkılâʾ, 504b/22
verdü’l-hamîr, 312b/10
verdü’l-hımâr, 500a/12
verdü’l-kelb, 504b/6
verdü’l-leylâk, 505a/8
verdü’l-ütrüc, 500a/17
verdü’s-sefercel, 504b/4
verdü’s-siyâc, 294b/14, 294b/17, 500a/16
verdü’s-sünbül, 222a/4, 505a/6
verdü’t-tüffâh, 504b/3
verânet, 175a/17
verâtrum, 134b/18
verâtrûm albüm, 134b/17
verâtrum nîgra, 135a/19
vered, 498b/12
verel, 161a/24, 263b/2, 263b/3, 263b/4, 

263b/6, 497b/25, 186b/25
verel-i mâhî, 209a/25, 209b/17, 498a/16
verel-i mâʾi, 209b/18
verel-i mânend-i sûsmâr, 497b/25
verelü’n-nîl, 75b/24
verem, 2a/21, 25a/10, 33b/13, 38a/4, 45a/22, 

106a/15, 107a/16, 120b/9, 125a/11, 131b/2, 
133a/2, 149a/14, 149b/21, 150b/6, 166b/8, 
167a/10, 177b/14, 196b/1, 203b/25, 
204a/1, 204a/5, 215a/11, 215a/24, 
230b/20, 231a/24, 235a/23, 279a/22, 
291b/12, 296a/23, 302a/21, 304b/16, 
321b/6, 330b/7, 340a/10, 340b/14, 345a/3, 
354a/19, 357a/16, 357a/22, 385b/10, 
409a/8, 409a/17, 409a/20, 426a/13, 
453a/19, 453a/22, 457a/12, 475a/17, 
476b/11, 494a/8, 510b/7

verem-i câsiye, 53b/2
verem-i lisân, 250a/17
vereşân, 160b/11, 362b/18, 493a/6, 497a/12

verine, 77b/12
verîz, 222b/14
vermilyûn, 341b/10
vermut, 27a/13
vernis, 222b/13
vers, 118b/19, 118b/20, 484a/12, 498a/17, 

498a/18, 498a/19, 498a/20
versâ, 498a/18
verşânâ, 497a/14
verû setûz, 505b/20
verzegâmye negrô, 135a/19
vesah, 41b/4, 41b/5, 261a/10, 333a/23, 

505b/25, 505b/5
vesah-ı kevâʾirü’n-nahl, 505b/18
vesah-ı mebş, 195b/6
vesahü’l-gevz, 292a/21
vesahü’l-üzn, 505b/15
vesâlû pârûmânâ, 485b/11
vesgâ, 102a/15
vesîh, 505b/25
vesîkâriyâ, 374b/17
vesînôsî, 195b/7
vesîr, 218a/10, 498b/10, 506b/10
vesme, 125a/24, 141a/7, 289b/18, 382a/16, 

409a/6, 493b/5, 493b/12, 493b/13, 
503a/25, 505a/14

vespîc, 437b/9
vestâniye, 238a/24
vesvâs, 41a/12, 43a/16, 512b/9, 72a/22, 

124b/5, 135b/5, 189a/9, 368a/6, 368b/25, 
391b/25, 399a/18, 410a/24, 411b/25

vesvâs-ı sevdâvî, 208a/24, 330a/15, 331b/17
vesvâs-ı sevdâvîye, 23a/20, 151a/23, 475a/22
veşşe, 22a/13
vetîr angûr, 148b/14
vetlûben, 58b/19, 481b/10
veylûm pûlî, 360a/11
veyn, 144a/3
veysenkat, 77b/25
vezag, 261b/9, 265a/8
vezde, 234a/15
vezega, 505a/9
vezek, 308b/12
vezekü’n-nîl, 75b/25
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vezîrî encîr, 78b/12
vezîrî encîri, 227b/17
vibâmîntes, 403b/19
vîberes, 29a/11
vibzerî, 63a/22
Vidîn, 402b/20
viâks, 241b/14
vîfîr, 295a/20
vîgânî, 207a/12
vîlde vîgen, 71b/21
vîlder hâsen, 510b/17
vîlder sâfrân, 345b/11
vîlderferes, 246b/2
vîlâ, 293b/5
vîlân mûnez, 485b/9
vilikonâsûs, 456a/1
vîn, 144a/4, 506b/8
vînâ ʿarmaʿrâ, 230b/7
vînâgrî, 142b/25
vînâgrî del bâdânâ, 143a/21
vînâgrî estâbûlyye, 143a/21
vînô, 144a/3
vînô fûtû, 153a/15
vînô kôttô, 441b/14
vînôtîn, 165a/13
vinsek heldelber, 19a/21
vînûm, 144a/3
vîperâ, 29a/10, 80a/21
vipîres, 127a/21
vîrâyere negrô, 135a/20
vîrgâ evâreh, 118a/15
vîsek heldeber, 98b/9
vîsek heldelberârî, 467b/24
vîsgûnde, 65a/22
visîkô, 152b/15
vîskûm, 152b/14
vîsnef, 86b/6
vişne, 5b/23, 345a/21, 345b/3, 345b/4, 

345b/5
vitîs albâ, 310b/18
vitîs vinîfera, 388b/16
vîtos nîgrû, 311b/3
vîtrîkûn, 177a/19

vitriyûlû, 360b/8
viyâvlâtâs ermârliyâs, 149b/8
vîyâvlâ ilyâ, 149b/7
viyâvletâ, 64b/2
viyâvletâs, 149b/8
viyâvolâ, 64b/2
viyâvoles dimâres, 64b/3
viynâ, 388b/16
vîzeb âf, 325a/5
vîzî, 80a/16
vîzî petra, 110b/14
vîznîz ûrtez, 134b/17
vôniyâ, 132a/9
vorcellayn, 152b/14
voşô, 289a/12
voûtiôr, 217b/12
vûdûglûs, 416a/14
vukl, 506a/18
vunâs, 331a/8
vurula, 157a/12
vuşc, 506a/7
vutdû gâlgân, 207a/10
vutûrô halûra, 186a/3
vuʿul, 41a/23, 506a/13
vuvâlî, 83b/19
vuvusveyl, 149b/7
vücûd, 57a/10
vühl, 280a/5

Y

yabân alıcı, 191a/20
yabân alması, 30b/25, 75a/7, 191a/20, 

270b/19, 382b/19, 476b/25
yabân ardıcı, 170a/19
yabân armûdı, 96b/2, 276b/11
yabân asması, 38b/21, 310b/13, 310b/20, 

325a/2, 389a/5, 389a/9, 389b/23
yabân aspiri, 346a/8, 346a/11
yabân baklası, 44b/9, 87a/1, 87a/2
yabân balı, 427a/3
yabân bazusı, 272b/14
yabân bâdemi, 89b/19, 89b/23, 198b/3
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yabân bâdıncânı, 113a/21, 113b/1, 128a/5, 
281a/7, 394b/9

yabân biberi, 470a/16
yabân dırfılı, 126a/8
yabân âhûsı dili, 32b/12
yabân ebegümeci, 130b/5, 130b/6
yabân emrûdı, 398a/6
yabân enâr, 290b/2
yabân enârı, 14a/14, 51a/10, 51b/5, 89a/7, 

99b/23, 100a/1, 360a/20, 396a/24, 
457b/19, 461b/20

yabân erigi, 15b/5
yabân eşegi, 37a/25, 37b/9, 97a/23, 124a/6, 

124a/8, 124a/9, 183b/25, 234b/13, 
407a/22, 412b/4, 451a/16

yabân feslegeni, 103b/13, 184a/16
yabân fıstugı, 165a/15
yabân gendenesi, 61a/8
yabân geyigi, 124a/10, 160a/12
yabân gögercini, 187b/1
yabân günegi, 125a/23
yabân güneyigi, 129b/10, 146a/17, 188b/13, 

508a/9
yabân handakûkâsı, 130a/19
yabân hardalı, 49b/20, 86b/16, 96b/21, 

114b/6, 142a/2, 339b/1, 406b/25
yabân harnûbı, 255a/16
yabân haşhâşı, 138a/23
yabân hatmisi, 235b/5, 288b/14, 288b/21
yabân hevîci, 22a/4, 32b/25, 51b/11, 87b/19, 

87b/20, 91b/13, 93a/14, 163a/11, 163a/20, 
174a/14, 239b/7, 263b/15, 369a/19, 
369a/20, 369a/23, 469b/23, 493a/10

yabân hınzîri, 378a/2
yabân hindibâ, 510b/7
yabân hindibâsı, 146a/18, 270a/17
yabân hîrîsi, 136b/8
yabân kabagı, 39a/11, 310b/13
yabân karanfili, 196b/5, 196b/6, 196b/7
yabân kedisi, 223b/1, 412b/18
yabân keçi boynuzı, 133a/12
yabân keçisi, 41a/20, 41b/10, 62b/3, 74a/3, 

107a/23, 124a/10, 141a/17, 160a/20, 
161b/2, 195b/11, 232b/16, 233a/11, 
234b/3, 235b/19, 270a/19, 347b/2, 

355b/20, 356a/22, 382b/8, 412b/1, 
440b/13, 450b/11

yabân kekigi, 96b/21
yabân kemmûnı, 159a/13, 208a/3
yabân kendir, 358b/16
yabân kengeri, 511b/3
yabân kerdemesi, 41a/19, 86b/4
yabân kerefs, 173b/6
yabân kerefsi, 39a/9, 50b/12, 50b/13, 

217a/25, 323a/13, 323a/21, 323a/23, 
378b/1, 386a/23

yabân kettânı, 390a/6, 441a/23, 441a/25, 
441b/6

yabân kırlankıcı, 223b/16
yabân koçı, 412b/4
yabân koyunı, 37b/10, 183b/18
yabân kurtum, 345b/21
yabân kuşı, 159a/16
yabân kuzı kulagı, 122b/14
yabân mantarı, 393b/11
yabân mântısı, 136b/8
yabân mârûlı, 137a/11, 137a/13, 184a/20
yabân mâzû, 444b/16
yabân mercimegi, 38a/7, 279b/4
yabân mersîn, 20a/5
yabân mersini, 150a/24, 446b/9, 446b/11, 

446b/14, 467b/21, 468a/1
yabân naʿnâsı, 96b/18, 266a/16, 289a/1
yabân nârı, 14a/9
yabân nesrîni, 276b/14
yabân nohûdı, 123a/16
yabân parsı, 299b/16
yabân pazısı, 213a/6
yabân pazusı, 53a/11, 134b/15
yabân pelini, 27b/20, 178a/14
yabân pırasası, 35a/15, 38b/1, 273a/7, 

317a/12, 375a/19
yabân sadefi, 113b/4
yabân sarmısagı, 20a/9, 82a/11, 209a/17, 

227a/22, 240a/5
yabân semüz otı, 506a/21
yabân semüzlik otı, 319a/20
yabân servi, 254b/19
yabân sezâbı, 9a/10, 9b/3, 116b/9, 116b/14, 

120b/10, 173b/8, 258a/13, 515b/23

1368 N I Z Â M Ü ’ L - E D V I Y E

www.tuba.gov.tr



yabân sıgını, 74a/3, 74a/4, 187a/14, 347a/2, 
347a/5, 412b/1

yabân sıgırı, 60b/15, 347a/2, 355b/20, 
356a/22, 412b/2

yabân soganı, 18a/13, 19a/6, 71a/2, 143a/22, 
208a/2, 299b/19, 299b/22, 354b/12

yabân susamı, 216b/16
yabân süseni, 158a/12, 163b/25, 224b/24, 

392b/12
yabân sünbüli, 20a/15, 331b/11, 331b/3, 

475a/9
yabân şalgamı, 271a/18
yabân şâh-dânesi, 100a/9
yabân şebboyı, 136b/7, 414a/20
yabân tavugı, 309b/5
yabân teresi, 51a/1, 493a/9
yabân tırfîli, 390b/4
yabân tohmekanı, 64a/17, 120a/1, 281a/20, 

514a/14
yabân tomalanı, 393b/11
yabân tonuzı, 68a/17, 378a/04, 411b/7
yabân turpı, 29a/25, 29b/1, 227a/13, 316a/4, 

316a/5, 511b/1
yabân tûtı, 294a/8, 294a/18
yabân ulafı, 162b/13
yabân uspûrı, 270b/2
yabân üvezi, 39b/13
yabân üzümi, 471a/6, 471a/11
yabân yarpuzı, 69a/16, 92b/22, 94b/15, 

96b/18, 96b/22, 276a/18, 309b/15, 
323a/13, 330a/10, 330a/20

yabân yâsemeni, 276b/14
yabân yoncası, 100b/2
yabân zanbagı, 194a/2, 194a/5, 227a/12
yabân zanbak, 42a/19
yabân zeytûn, 257b/21
yabân zeytûnı, 197a/9, 197a/10, 198a/22, 

258a/1
yabânî deve, 91b/21
yabânî eftîmûn, 469b/1
yabânî emrûd, 398a/3
yabânî feslegen, 103b/11, 103b/13
yabânî keçi boynuzı, 101a/21
yabânî keler, 498a/12, 498a/13
yabânî kendir, 368a/15

yabânî lisânü’s-sevr, 417a/21
yabânî mersîn, 150a/25
yabânî pırasa, 9a/7
yabânî semüzlik otı, 127b/24
yabânî şalgam, 241a/21
yabânî tavşan, 14a/18
yabânî tavuk, 154a/14
yabânî zeytûn, 502a/4
yagır, 176a/3, 187b/12, 342b/14, 440b/8
yaglestîn, 91b/2
yagmasîn, 102a/3
yagmîzâ, 515b/11
yagmur, 77a/15, 181b/19, 287a/18, 295b/22, 

365a/24, 431b/8, 431b/9, 431b/14, 432a/7, 
432a/10, 433b/19, 434a/2, 434a/5, 450a/5, 
479b/16

yagmur taşı, 110b/9
yagmurca, 512a/23, 514b/21
yagû nâres, 374b/17
yagzîd, 451b/14
yah, 89b/15, 91a/13
yahk, 76b/13, 76b/14
yahmûr, 514b/21
yahni, 262a/2
yahûdî, 87b/1, 126a/22, 359a/16
yahziz, 514b/19
yakcî kefrâ, 313a/20
yakı, 2b/2, 14b/15, 491b/18
yaktînî, 515b/11
yaku, 3a/4, 4a/8, 4a/9, 4a/10, 4b/4, 4b/5, 

5a/17, 6a/8, 6b/16, 6b/22, 7a/9, 7b/1, 
8b/19, 10a/5, 10a/6, 10a/20, 11a/7, 
11b/23, 12a/11, 12a/24, 12a/5, 13b/23, 
14a/8, 14a/13, 14a/21, 14b/9, 15a/13, 
16b/6, 16b/21, 17a/19, 17b/16, 18b/1, 
19a/9, 19a/25, 19b/4, 19b/11, 22a/20, 
22b/18, 24a/15, 24b/14, 24b/16, 25a/6, 
25a/14, 25a/15, 26a/6, 27a/24, 27b/2, 
27b/17, 28a/7, 29a/14, 30a/10, 31a/15, 
31a/18, 31a/19, 31a/22, 32a/21, 33b/10, 
33b/25, 34b/24, 35b/20, 35b/21, 35b/22, 
35b/25, 36a/1, 36b/5, 38a/3, 38a/16, 
38a/25, 39a/4, 39b/25, 40a/2, 42a/12, 
42b/4, 42b/11, 43b/9, 43b/17, 44a/7, 
44a/10, 44a/13, 44a/20, 44a/21, 44a/25, 
44b/21, 44b/23, 44b/24, 45a/24, 45b/13, 
45b/16, 45b/17, 46a/6, 46a/7, 46a/18, 
46a/19, 47b/21, 48a/4, 49b/3, 49b/24, 
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49b/25, 50a/16, 50a/17, 50b/2, 51a/5, 
51b/22, 51b/23, 52a/6, 53b/6, 53b/12, 
53b/13, 54b/20, 56a/11, 56b/17, 56b/18, 
57a/13, 57b/24, 57b/25, 58a/19, 58a/22, 
58b/8, 58b/9, 58b/20, 58b/24, 60a/20, 
60a/21, 60a/22, 60a/23, 60a/25, 60b/3, 
60b/5, 61a/5, 61a/16, 61a/19, 61b/25, 
62b/3, 62b/10, 62b/11, 64a/24, 64a/3, 
64b/12, 64b/17, 64b/18, 64b/19, 64b/25, 
65a/5, 65b/3, 65b/15, 65b/19, 65b/20, 
66a/3, 66a/11, 66a/15, 66a/17, 66a/24, 
66b/7, 67a/9, 67a/17, 67b/11, 68b/22, 
68b/4, 69a/1, 69a/14, 70a/5, 70b/16, 
70b/19, 71b/19, 71b/25, 72b/4, 72b/5, 
72b/6, 72b/7, 72b/12, 72b/18, 72b/23, 
72b/25, 74b/17, 76a/21, 76b/15, 76b/17, 
77a/16, 77a/24, 77b/17, 77b/19, 78b/15, 
78b/20, 79a/15, 79a/7, 80a/2, 80a/24, 
80b/14, 81b/12, 81b/17, 82a/2, 82a/15, 
84a/18, 84a/23, 84b/11, 84b/13, 84b/15, 
84b/16, 85a/3, 87b/24, 88a/1, 88a/23, 
88b/17, 89a/9, 89a/18, 91a/4, 91b/7, 
91b/8, 92a/8, 92a/9, 92b/3, 92b/11, 93b/5, 
93b/21, 95a/3, 96b/14, 97a/2, 97b/11, 
98b/2, 98b/17, 98b/18, 99b/8, 100a/25, 
101a/19, 101b/11, 102a/19, 102a/22, 
104a/11, 104a/12, 107a/17, 114a/19, 
114a/21, 114a/22, 114b/25, 115a/12, 
115a/18, 115a/2, 115b/20, 115b/24, 
116b/20, 117a/8, 117a/17, 117a/20, 118a/21, 
119a/14, 119a/16, 119a/18, 119b/8, 120b/7, 
120b/19, 121a/2, 121a/6, 121b/7, 121b/8, 
121b/10, 121b/11, 122a/8, 122a/15, 
122b/1, 122b/2, 128a/1, 128a/23, 128b/7, 
129a/23, 130a/16, 130a/19, 130a/24, 
130a/25, 130b/4, 130b/11, 131a/3, 131a/4, 
132b/4, 132b/7, 132b/9, 132b/11, 132b/19, 
133a/1, 134a/1, 134a/3, 134a/8, 134a/13, 
134a/25, 134b/3, 136b/11, 136b/13, 
137a/2, 138a/13, 138a/7, 138b/5, 139b/13, 
139b/15, 139b/25, 140b/17, 140b/18, 
140b/24, 142a/10, 142b/12, 145a/11, 
145b/23, 145b/24, 147a/4, 147a/10, 148b/3, 
150a/6, 151b/22, 152a/18, 154b/12, 
154b/14, 154b/19, 155b/6, 155b/7, 155b/9, 
155b/11, 155b/25, 156b/18, 156b/19, 
157b/4, 157b/25, 158a/1, 158a/6, 158a/25, 
160a/18, 160a/25, 160b/16, 161a/5, 
161a/6, 162a/2, 162a/3, 162b/18, 162b/19, 
164a/6, 165a/25, 171a/19, 173a/24, 174a/2, 
180b/18, 182a/20, 185a/13, 185a/14, 
185a/25, 185b/1, 187b/14, 187b/8, 189a/11, 
189b/2, 190b/25, 195a/22, 195a/23, 
196a/9, 196b/23, 196b/25, 197a/2, 199b/4, 
202a/24, 202b/6, 202b/8, 202b/9, 202b/21, 

202b/22, 203a/18, 205b/19, 206b/12, 
206b/18, 206b/24, 207b/3, 208a/20, 
208b/20, 212b/15, 216a/24, 216a/7, 
216b/2, 216b/24, 217a/9, 218b/21, 224a/1, 
225a/13, 233a/1, 237a/3, 237a/6, 237a/12, 
237a/19, 239a/13, 239a/16, 241a/16, 
242b/3, 243a/11, 243a/15, 245a/22, 
249a/14, 249b/7, 249b/9, 249b/20, 252b/4, 
252b/5, 254a/5, 254a/20, 257b/3, 259a/21, 
260a/21, 260a/24, 264b/13, 265b/25, 
266a/1, 269b/12, 270a/9, 270b/8, 272a/21, 
272a/22, 273b/6, 273b/13, 274b/6, 
274b/12, 276b/23, 279a/13, 279a/15, 
279a/19, 283a/11, 284a/24, 285b/17, 
285b/20, 287a/9, 289a/19, 289a/20, 
290a/17, 294b/1, 294b/23, 296a/9, 
296a/15, 296b/1, 302a/17, 302a/18, 
302a/20, 304b/3, 307b/14, 307b/15, 
308a/15, 308a/16, 308b/17, 311a/5, 311a/7, 
311a/12, 311a/20, 314b/22, 315b/24, 
318a/9, 325b/20, 325b/21, 325b/22, 
326a/11, 326a/25, 327a/18, 328a/15, 
329b/4, 331b/20, 333a/22, 335a/21, 
336b/13, 338b/14, 344a/17, 344b/24, 
345a/2, 346a/16, 347b/22, 350a/1, 352a/5, 
357a/8, 358a/13, 358a/14, 359b/15, 
359b/2, 367a/18, 376b/25, 378b/18, 
384b/16, 384b/18, 387a/3, 387a/5, 389a/7, 
389b/3, 389b/5, 389b/19, 391b/14, 391b/7, 
392a/14, 394a/8, 397a/8, 397a/16, 400a/6, 
400a/7, 402b/25, 403a/1, 405b/20, 
406b/6, 410a/20, 411a/10, 411b/10, 
413b/11, 416a/6, 419b/12, 419b/13, 
423a/12, 424a/8, 425a/2, 426b/18, 
426b/25, 428a/11, 435b/7, 443b/15, 
446a/2, 446a/5, 446a/6, 448a/23, 
452a/10, 452b/22, 455b/22, 455b/23, 
456a/14, 457a/15, 457a/17, 460a/17, 
462a/6, 462a/17, 464a/20, 464b/2, 
466b/16, 468b/8, 470a/23, 471a/17, 
474a/8, 474a/11, 476a/11, 480b/17, 480b/3, 
481a/11, 481a/13, 481a/17, 482a/22, 
483a/11, 485b/18, 485b/22, 485b/23, 
485b/24, 486a/4, 486a/5, 487b/1, 487b/17, 
489b/1, 489b/8, 491b/19, 491b/20, 496a/6, 
500a/10, 500b/15, 501b/5, 502a/13, 
502a/21, 503a/13, 503a/5, 504a/19, 
504b/12, 504b/14, 505a/1, 505b/4, 
510a/22, 510a/23, 510b/1, 511a/4

yaʿkûb, 337a/8, 337a/11, 515b/8
yalama tuz, 194a/15
yalan demez kuş, 358b/3
yalancı farâsiyûn, 318a/14
yalancı zaʿferân, 345b/6
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yaldurur ot, 204a/22
yalınuzlık, 174b/4
yallu kurd, 262b/3
yalvar, 174a/18
yan, 50b/9, 126a/15, 141b/11, 178b/10, 

187b/12, 331b/14, 331b/21, 367a/17, 
373b/22, 495b/19

yan baş, 24b/19
yan başı, 9b/15, 69a/8, 75b/7, 79b/21, 

83a/23, 88b/7, 92a/3, 92b/5, 99a/6, 
99a/18, 113b/17, 115a/10, 124b/22, 
169a/6, 169a/14, 170a/13, 189a/14, 
203a/22, 206a/17, 211a/21, 231b/13, 
237a/6, 242b/6, 246b/19, 251b/7, 252b/12, 
253b/11, 254a/20, 281b/2, 286b/25, 
303a/21, 303a/24, 317b/3, 326a/13, 
327b/14, 329b/18, 331a/22, 364a/25, 
365b/17, 376b/15, 382a/19, 385b/24, 
392b/24, 401b/2, 401b/5, 408a/25, 416b/7, 
424a/1, 429a/15, 437b/13, 443a/16, 
449a/8, 449a/16, 452a/23, 463a/7, 472b/5, 
474a/14, 475a/18, 475b/11, 486b/14, 
486b/25, 507b/22, 511a/10

yan başları, 36b/1, 44b/20, 102a/19, 153a/7, 
308b/25, 327a/13, 331b/20, 348a/4, 
363b/12

yanak, 396b/1, 396b/3
yanıkluk, 316b/23
yank, 515b/16
yanku, 94b/12
yankun, 237a/14, 281b/2, 285b/17, 318b/19, 

349a/5, 349a/8, 349b/17, 349b/18, 353b/2, 
418a/14, 465b/17

yankunlık, 41b/3, 171b/19, 181b/20
yanma, 3b/11, 4b/18, 63b/4, 79b/17
yantas, 322b/13
yanuk, 167a/1
yapagı, 261a/10
yapagı sâbûnı, 206b/3, 370a/10
yapışkan otı, 302a/4
yaprak encîri, 79a/24, 228a/2
yaprak lahanası, 363b/24
yar, 59a/2, 95b/11, 187a/19, 256a/9, 418a/2, 

418a/3, 418a/5
yara, 2a/19, 3b/2, 3b/3, 3b/4, 3b/9, 3b/11, 

3b/15, 4a/20, 5a/19, 5b/20, 8a/3, 8a/4, 
11b/25, 12a/25, 15a/6, 15a/12, 15b/21, 
16a/19, 16a/20, 16a/23, 21b/15, 22a/25, 
23b/4, 23b/11, 24a/7, 24b/20, 30a/16, 

30a/17, 34a/22, 36b/6, 37a/24, 39a/12, 
41b/21, 41b/25, 42a/11, 42a/12, 42b/10, 
43b/16, 43b/22, 44a/14, 45b/15, 49a/1, 
49a/8, 50b/19, 51b/8, 51b/9, 53a/22, 
53b/4, 53b/5, 54b/10, 55b/3, 56b/9, 
57b/1, 57b/2, 57b/24, 58b/10, 58b/11, 
59a/12, 60b/14, 62b/2, 62b/4, 67b/19, 
70b/17, 70b/18, 70b/25, 72b/3, 72b/7, 
74a/15, 74b/5, 77a/2, 77a/25, 77b/16, 
77b/18, 78a/7, 78a/9, 78b/3, 78b/20, 
78b/21, 80b/14, 82a/9, 82b/4, 82b/5, 
83b/8, 83b/15, 84a/14, 84a/15, 84a/23, 
85b/23, 86b/12, 87b/24, 88a/23, 88b/16, 
89a/9, 89a/22, 91a/1, 93b/21, 95a/4, 
95b/23, 97a/6, 98b/3, 98b/15, 98b/16, 
98b/17, 100b/20, 101b/2, 101b/3, 103a/15, 
104a/20, 104b/6, 105b/22, 106b/12, 
106b/3, 107a/1, 107a/5, 107a/17, 107b/24, 
108b/16, 110a/3, 110b/15, 112b/15, 
114a/18, 114a/19, 114a/20, 114a/22, 
115a/1, 115a/5, 115b/19, 115b/22, 116a/15, 
117a/17, 118a/10, 119a/11, 119a/12, 
120a/19, 120b/19, 122b/25, 123a/12, 
123a/13, 125a/3, 125a/12, 127b/15, 
127b/18, 130b/4, 131b/13, 131b/23, 132a/4, 
132b/18, 132b/24, 133b/3, 136b/4, 136b/5, 
136b/13, 138a/5, 139b/25, 140a/1, 140b/8, 
142a/23, 142a/24, 142a/25, 142b/1, 
142b/3, 142b/5, 142b/6, 142b/8, 143a/5, 
143a/10, 143a/11, 143a/13, 143a/25, 
147a/3, 147b/15, 151a/18, 153a/3, 153b/10, 
154a/11, 156a/19, 156b/4, 156b/5, 156b/6, 
157b/5, 160a/2, 160a/5, 160a/6, 160a/19, 
160b/5, 160b/6, 160b/16, 160b/20, 
162b/5, 166b/9, 167a/16, 167a/17, 170b/13, 
170b/14, 170b/15, 171a/14, 172b/11, 
173a/20, 173b/5, 173b/22, 175a/12, 
177b/10, 177b/11, 177b/18, 179a/20, 
179b/22, 179b/23, 182a/17, 183a/5, 
184a/4, 184b/5, 184b/25, 186a/6, 186b/16, 
187a/4, 187a/13, 189a/13, 189a/23, 
190a/2, 191b/23, 192a/20, 192b/14, 
194b/20, 195a/4, 196a/7, 200a/22, 
202a/13, 204a/17, 205a/24, 205b/11, 
206a/7, 206b/18, 209a/19, 215b/8, 217a/6, 
220a/10, 223a/22, 224a/1, 229b/16, 
229b/20, 231b/2, 231b/4, 232a/17, 232b/5, 
234b/15, 234b/19, 237b/15, 239a/9, 
240b/7, 241b/22, 241b/24, 242a/6, 243b/1, 
250b/13, 250b/20, 250b/21, 252b/1, 
252b/8, 252b/9, 252b/23, 253a/1, 256a/25, 
256b/18, 257a/12, 257a/15, 258b/16, 
258b/21, 259a/10, 259a/21, 259b/23, 
259b/25, 261a/15, 262a/15, 265a/21, 
266b/3, 267a/8, 268b/13, 270a/1, 273a/3, 
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273b/7, 274a/4, 274a/12, 275b/4, 276b/11, 
278a/4, 279a/12, 279a/17, 281b/23, 
282b/19, 282b/20, 283a/4, 284a/8, 
284b/10, 285b/8, 285b/9, 286a/20, 
286b/17, 287b/2, 287b/11, 288a/3, 
288a/13, 289a/18, 289a/20, 290a/8, 
291a/11, 291b/3, 292a/12, 292b/23, 
293a/19, 293a/22, 295a/2, 297b/3, 300a/7, 
303a/17, 304a/18, 304b/23, 305b/24, 
306b/7, 306b/8, 308b/22, 309b/4, 
309b/19, 314b/24, 315b/5, 316b/1, 316b/2, 
317b/2, 317b/7, 318b/17, 319b/9, 321a/18, 
321a/19, 321a/21, 325a/23, 328b/22, 
332b/2, 332b/9, 333b/8, 336b/11, 337b/9, 
338b/10, 338b/12, 340b/8, 340b/9, 
341a/19, 341b/12, 343b/12, 343b/19, 
343b/20, 343b/21, 346a/17, 346b/12, 
347a/8, 347a/13, 348b/16, 349a/15, 
349b/9, 349b/21, 350a/13, 350a/14, 
350a/16, 351a/4, 352b/1, 352b/11, 
352b/13, 353a/2, 353a/3, 353a/9, 353a/11, 
353a/13, 353a/22, 353b/22, 355a/22, 
355b/10, 356a/15, 356a/18, 356a/24, 
358a/3, 358a/5, 358a/6, 358a/16, 359b/13, 
359b/16, 359b/18, 359b/24, 360b/17, 
364b/2, 364b/6, 365a/1, 365a/6, 365a/7, 
365a/8, 365b/2, 366a/16, 367a/21, 
371b/24, 373b/25, 375a/3, 375a/4, 375a/6, 
376a/21, 377a/5, 377a/18, 378b/15, 
379a/7, 381a/22, 382b/6, 382b/11, 
382b/16, 383b/15, 385b/17, 386b/16, 
387a/16, 388b/19, 389a/15, 389a/3, 
389a/6, 394a/8, 395b/3, 396b/9, 398b/14, 
399a/11, 402a/12, 402a/14, 402a/15, 
402a/16, 402a/20, 402a/25, 402b/1, 
405b/22, 406b/20, 407b/2, 407b/7, 
408b/13, 408b/14, 408b/25, 409b/14, 
410a/16, 410a/17, 411a/7, 412a/25, 413b/5, 
413b/7, 415b/19, 415b/25, 416a/7, 416b/7, 
417a/2, 418a/18, 418a/21, 418b/21, 
420a/21, 420a/23, 423b/3, 423b/23, 
426a/21, 426b/2, 428a/11, 430b/15, 
430b/20, 435a/24, 435b/24, 442a/15, 
442a/16, 443a/20, 445a/20, 447a/6, 
447a/7, 447a/9, 447a/15, 448a/1, 448a/14, 
448b/13, 448b/15, 449a/8, 451a/19, 
452b/13, 452b/16, 452b/20, 452b/21, 
453a/3, 453a/8, 453a/9, 453a/10, 453a/11, 
453a/20, 453a/25, 453b/2, 453b/5, 453b/7, 
455a/13, 456b/5, 456b/22, 456b/25, 
458b/17, 461b/6, 461b/7, 461b/9, 461b/11, 
464a/17, 464b/16, 465b/3, 465b/7, 
465b/25, 466a/13, 467b/13, 468b/13, 
469a/21, 471a/13, 471a/23, 472a/1, 476a/8, 
476a/13, 476a/15, 476b/14, 476b/16, 

479b/14, 480a/11, 480a/14, 480b/3, 
480b/17, 482a/23, 483a/6, 484b/5, 
484b/18, 485a/9, 485a/10, 485a/13, 
485a/16, 487b/2, 490b/2, 490b/12, 
490b/13, 491b/1, 492b/7, 493b/23, 494a/1, 
494a/3, 494a/5, 494b/10, 496a/7, 496b/16, 
498a/9, 499a/5, 499a/12, 499a/17, 
500b/15, 501a/7, 501a/8, 501a/9, 501a/11, 
501b/15, 502a/4, 502b/15, 502b/17, 
503a/2, 503a/14, 503a/19, 503b/1, 
503b/25, 504a/9, 505a/22, 505a/23, 
505a/6, 505a/24, 505b/1, 505b/12, 
507a/24, 511a/8, 512a/23, 515a/16

yaralan-, 32a/21
yarasa, 68a/22, 68a/23, 69a/23, 104b/21, 

141b/4, 141b/9, 141b/18, 141b/21, 142a/2, 
159b/10, 161a/16, 238b/11, 238b/12, 
246b/23, 246b/24, 484a/1, 486a/22, 
503a/15, 503a/16, 506a/13

yarasa kuşı, 141b/8
yarbûze, 57a/1, 103a/18
yarâdis, 8a/13
yarım baş, 48a/1, 95a/10, 350a/1
yarpuz, 13a/25, 23b/8, 25b/21, 44a/19, 

46a/12, 49b/16, 52b/5, 73a/2, 81b/23, 
90a/6, 92a/13, 93a/8, 100b/4, 103b/3, 
103b/6, 103b/7, 123a/24, 123b/3, 123b/5, 
126a/16, 135b/14, 136a/17, 178a/23, 
188b/11, 229a/5, 263b/22, 266a/12, 
277b/20, 282a/7, 292b/20, 304b/7, 314b/1, 
329a/16, 329a/20, 329b/16, 329b/24, 
340a/9, 343a/16, 362b/10, 363b/5, 
393b/19, 403a/25, 440a/12, 445a/5, 
445a/17, 445a/25, 445b/3, 445b/8, 
445b/10, 445b/14, 445b/16, 445b/19, 
445b/23, 446a/1, 446a/9, 446a/11, 
446a/17, 446a/18, 455b/24, 459a/14, 
464b/2, 479a/8, 486a/18

yarpuz çiçegi, 166b/4
yarpuz-ı berrî, 61b/5
yarpûzîn, 54a/3
yarpûzûnî, 325b/9
yaruk, 18b/2, 27b/1, 30a/15, 42a/5, 45b/14, 

48a/5, 53b/4, 64b/17, 77b/7, 97b/4, 
119b/12, 146b/25, 150a/6, 159a/24, 
167a/2, 167a/15, 173b/23, 182b/24, 
186b/22, 203b/16, 214b/23, 215a/3, 
217a/13, 222a/18, 223a/13, 232a/16, 
234a/23, 234b/16, 235a/1, 241a/14, 
246a/17, 254a/8, 265a/15, 279a/12, 
279a/18, 293a/6, 318b/24, 329b/19, 
329b/20, 341a/22, 356b/13, 360b/21, 
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365b/12, 370a/8, 378b/19, 386a/9, 389b/6, 
422b/15, 428a/22, 448b/21, 457a/9, 
465a/21, 480b/4, 505b/16

yaruk sogan, 13a/9
yatîf î, 221b/2
yavaş otı, 38a/13
yavşan, 27a/12, 27b/20, 76b/16, 169b/12, 

245a/8, 276a/3, 409a/22, 409a/23, 469b/3
yavuz, 332a/2
yayın balıgı, 87a/25
yaz balı, 282b/5
yaz kabagı, 339b/23, 339b/25
yazaka, 514b/23, 515b/8
yaʿzîd, 146a/15, 151a/6, 156a/23, 515b/9
yâbesbis, 107a/11
yâbis, 1b/12, 1b/13, 2b/24, 3b/1, 5a/12, 4a/8, 

4b/13, 5a/13, 5b/13, 6a/24, 6b/12, 7a/6, 
7b/20, 9b/11, 10a/4, 10b/13, 11a/1, 11a/2, 
11b/21, 12b/13, 12b/14, 12b/15, 13b/7, 
13b/14, 14a/6, 14a/21, 15b/1, 15b/2, 
15b/20, 16a/16, 17a/10, 18a/22, 18a/23, 
19a/24, 20b/1, 21b/5, 21b/22, 22a/17, 
22a/18, 22b/15, 22b/16, 23a/18, 23a/2, 
23a/7, 23b/3, 23b/4, 24a/6, 24b/13, 25a/9, 
25a/12, 25a/16, 25b/17, 25b/18, 26a/12, 
26a/18, 27a/1, 27a/2, 27a/22, 28a/4, 
28a/5, 28b/6, 29b/12, 29b/13, 30a/8, 
30b/20, 31a/12, 31a/13, 33a/15, 33b/4, 
34b/5, 34b/23, 35a/7, 35a/21, 35a/22, 
35b/19, 36a/22, 36b/19, 37a/4, 37a/6, 
37b/1, 37b/18, 39b/2, 40b/13, 40b/24, 
41a/9, 42b/2, 43b/24, 44a/3, 44b/17, 
45a/21, 45b/7, 46a/1, 46a/2, 46a/15, 
47b/18, 48a/16, 48a/23, 48b/21, 49a/8, 
50b/7, 51a/4, 51a/14, 51b/15, 51b/20, 
52a/4, 52a/5, 52a/21, 52b/20, 53a/2, 
53a/5, 53a/12, 53a/17, 53b/20, 54b/4, 
54b/19, 55a/1, 55b/20, 56a/2, 56a/11, 
56a/18, 56b/21, 57a/6, 57a/22, 57b/14, 
57b/20, 58a/14, 58b/6, 60a/18, 60b/14, 
61b/1, 62a/25, 62b/19, 63a/11, 63a/24, 
63b/23, 65a/24, 66a/3, 66a/15, 66b/20, 
66b/21, 67a/7, 68a/2, 68a/25, 68b/3, 
68b/8, 70a/13, 70a/4, 70b/2, 72a/5, 72a/6, 
72a/21, 72b/3, 73a/12, 74a/7, 74b/3, 
75b/17, 75b/18, 76a/19, 76b/7, 77a/23, 
77b/15, 78a/1, 78a/2, 78a/21, 80b/12, 
80b/18, 81a/5, 81a/10, 81b/9, 82b/3, 
82b/22, 83a/13, 84a/23, 84b/11, 85a/8, 
86a/24, 86a/25, 86b/11, 86b/12, 87a/7, 
87b/4, 87b/23, 88a/13, 88b/15, 88b/22, 
89a/8, 89b/5, 89b/25, 90a/21, 91a/3, 

91b/25, 92a/23, 92b/18, 93b/18, 93b/19, 
94a/17, 94a/25, 94b/22, 95a/2, 95a/3, 
96a/14, 96b/23, 97b/8, 98a/22, 98a/6, 
98b/12, 98b/13, 99a/1, 99a/15, 99b/7, 
99b/18, 100a/2, 100a/3, 100a/19, 100b/19, 
101b/8, 101a/25, 101b/20, 101b/21, 102a/4, 
102b/1, 102b/4, 104a/5, 104b/4, 104b/18, 
106b/1, 108a/15, 112b/13, 113b/12, 
113b/13, 114a/17, 114b/21, 114b/22, 
116a/14, 116a/15, 116b/9, 117a/7, 117a/15, 
117a/16, 117b/22, 118b/4, 118b/12, 
118b/13, 119a/7, 119b/4, 120a/9, 120b/16, 
121b/3, 122a/13, 122b/23, 123b/5, 123b/6, 
123b/7, 123b/13, 124b/2, 125a/11, 
125a/25, 125b/24, 125b/25, 126b/17, 
127b/13, 128a/22, 128b/14, 128b/15, 
129a/13, 12a/21, 12a/22, 130a/15, 131b/1, 
132a/4, 132b/2, 132b/3, 132b/18, 133a/9, 
133a/10, 133a/24, 133b/23, 134b/25, 
135b/4, 136b/3, 137b/6, 138a/4, 138a/8, 
138b/13, 138b/23, 139a/8, 139b/21, 
139b/25, 140a/5, 141a/13, 142a/1, 142a/21, 
143a/4, 143b/20, 144a/23, 144a/24, 
144a/25, 144b/16, 145a/7, 146b/20, 
147b/22, 148a/21, 149b/18, 150a/18, 
150b/16, 151a/16, 151b/8, 152a/10, 
152b/23, 153b/21, 154a/21, 154b/6, 
154b/12, 155a/24, 155b/23, 156b/3, 
157a/17, 157a/24, 157b/24, 159b/24, 
160a/1, 162a/20, 162b/18, 163a/4, 
163a/22, 164b/14, 165b/6, 166a/4, 166b/5, 
167b/17, 168a/14, 168a/16, 168a/25, 
168b/13, 168b/16, 168b/18, 168b/25, 
169a/11, 169a/23, 170b/21, 171a/13, 
172b/7, 172b/24, 173a/25, 173b/21, 
175a/23, 175b/7, 176a/19, 176b/24, 
177a/19, 177b/9, 177b/10, 178b/12, 
178b/23, 179a/18, 179a/24, 179b/3, 
179b/16, 180b/16, 180b/4, 181a/21, 181b/1, 
181b/17, 182a/16, 182a/23, 182b/5, 182b/9, 
183b/8, 183b/17, 184a/22, 184b/23, 
185a/20, 185a/21, 185b/14, 188a/1, 
188a/3, 188a/12, 188a/24, 189a/4, 189a/5, 
189a/23, 189b/12, 190a/13, 190b/7, 
190b/20, 190b/21, 191a/24, 191b/14, 
191b/20, 191b/6, 192a/3, 192b/10, 193a/9, 
193a/20, 193b/11, 193b/21, 193b/23, 
194a/13, 194b/17, 195a/15, 196b/22, 
197a/9, 197b/14, 198a/18, 199a/23, 
199b/17, 200a/15, 200b/9, 200b/18, 
201a/11, 201b/15, 202a/6, 202a/7, 
202a/20, 202a/21, 203a/11, 206a/6, 
206a/15, 207a/18, 208a/2, 208a/17, 
208b/17, 209a/19, 209b/5, 210b/2, 
211a/20, 211b/21, 212a/13, 212b/4, 
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213a/15, 213b/18, 214a/12, 215a/19, 
215a/24, 215b/8, 216a/3, 219b/12, 
220b/15, 221b/6, 221b/7, 222a/15, 222b/17, 
222b/18, 223a/8, 223a/14, 223b/24, 
224b/1, 225a/3, 225b/16, 226a/1, 226b/2, 
226b/15, 228a/13, 228a/14, 228b/12, 
229a/10, 229b/7, 229b/8, 230a/13, 
230a/20, 230b/13, 230b/14, 230b/15, 
231a/23, 232a/10, 233b/25, 234a/9, 
234a/17, 234b/23, 235b/16, 236b/19, 
237a/20, 237a/25, 238b/1, 239a/8, 
239a/11, 240b/1, 240b/2, 240b/25, 241b/1, 
242a/25, 242b/14, 242b/25, 243b/24, 
245a/17, 245b/12, 245b/13, 245b/25, 
246b/7, 246b/9, 247a/1, 247a/11, 249a/8, 
249a/9, 249b/16, 250a/10, 250b/11, 
251b/3, 252b/22, 252b/23, 253a/17, 
253b/10, 255a/13, 255b/9, 256a/4, 
256a/10, 256b/5, 257a/9, 257a/23, 
257b/18, 258a/6, 258b/21, 259a/6, 260a/2, 
260a/15, 260a/16, 260a/17, 261a/12, 
261a/13, 262a/10, 262b/8, 263b/6, 
264a/14, 264a/15, 264b/12, 264b/23, 
266a/24, 266b/1, 266b/2, 267b/11, 
267b/12, 267b/13, 268b/7, 268b/23, 
269a/16, 269b/7, 269b/21, 270a/25, 
271a/9, 271a/22, 271b/8, 272a/4, 273a/3, 
273b/5, 274a/3, 274b/4, 274b/17, 274b/22, 
275a/4, 275b/18, 276a/1, 276a/7, 276a/12, 
276a/24, 276b/21, 277a/21, 277b/24, 
278b/4, 278b/23, 278b/24, 278b/25, 
279a/10, 279a/11, 279b/17, 280a/10, 
280a/11, 280b/5, 280b/6, 280b/19, 
281b/11, 281b/20, 282b/10, 282b/11, 
284a/3, 284a/4, 284b/18, 284b/19, 
285a/15, 285a/16, 285b/4, 285b/7, 286a/9, 
286b/5, 287a/15, 287b/19, 288a/9, 
288a/20, 288a/21, 288b/13, 288b/19, 
289a/15, 290a/1, 290a/2, 290a/3, 290b/9, 
290b/25, 291b/10, 292a/1, 292a/7, 292a/8, 
292b/3, 292b/18, 293b/8, 294a/20, 
295b/5, 295b/6, 295b/13, 296a/14, 
298b/21, 300a/7, 301a/5, 302a/14, 
302a/15, 303b/5, 304a/13, 304a/15, 
304b/15, 305b/14, 305b/15, 306b/1, 
307a/8, 307a/24, 307b/20, 308a/4, 
308a/14, 308b/5, 308b/14, 310b/25, 
311a/1, 311b/6, 312b/18, 312b/19, 313b/5, 
314a/23, 314b/9, 314b/21, 315a/10, 
315a/14, 315a/23, 316a/14, 316a/21, 
317a/10, 317a/21, 318a/9, 318b/2, 319a/16, 
320b/6, 320b/18, 320b/19, 320b/20, 
321b/10, 322a/14, 322a/15, 322a/16, 
323a/25, 324a/19, 324b/6, 324b/18, 
326a/4, 326a/10, 326a/20, 326a/21, 

326b/15, 326b/16, 327b/11, 328a/7, 
328a/8, 328a/25, 328b/1, 329a/2, 329a/22, 
330b/6, 330a/11, 330a/12, 331a/13, 
331b/13, 332a/4, 333a/2, 334a/8, 334b/11, 
335b/6, 335b/9, 335b/15, 335b/23, 
336b/25, 338b/5, 338b/6, 340a/5, 341a/13, 
342a/18, 342a/19, 343a/4, 343a/11, 
343b/9, 343b/25, 344a/7, 344b/9, 345b/15, 
346a/13, 346a/25, 347a/1, 347a/6, 348a/2, 
348a/11, 350b/19, 350b/3, 351b/25, 
352b/10, 352b/3, 352b/18, 352b/22, 
353a/5, 353a/9, 353a/21, 353b/7, 354a/17, 
354b/20, 355a/19, 356a/11, 356a/12, 
358b/6, 358b/19, 359a/23, 359a/24, 
360a/7, 360a/14, 360b/12, 360b/13, 
361a/1, 361a/8, 361a/19, 361b/17, 362a/10, 
362b/1, 363a/11, 363a/25, 364a/21, 
364a/22, 364b/21, 364b/22, 366a/9, 
366a/15, 366a/16, 366b/9, 367a/11, 
368a/14, 368a/15, 368b/1, 369a/5, 
369a/11, 370b/11, 371a/23, 3 72a/12, 
372a/13, 372b/9, 372b/14, 373a/2, 373a/3, 
373b/9, 374a/15, 374a/16, 375b/05bârid, 
375b/19, 375b/20, 376a/14, 376b/10, 
378b/9, 378b/10, 379a/5, 379a/6, 382a/4, 
381a/20, 381a/21, 384a/12, 384a/14, 
384a/15, 385b/3, 385b/4, 385b/5, 385b/6, 
386b/11, 386b/15, 386b/16, 387a/19, 
387a/25, 387b/1, 388a/6, 388b/2, 388b/3, 
388b/17, 389a/2, 389b/1, 389b/2, 390a/5, 
390b/23, 391a/19, 391a/21, 392a/21, 
392b/21, 394a/6, 394a/20, 396a/15, 
396b/18, 398a/2, 398b/13, 399a/10, 
399b/18, 400a/25, 400b/16, 401a/22, 
401a/23, 402a/10, 403a/4, 404a/8, 404a/9, 
404b/23, 405b/8, 406a/12, 406a/14, 
406b/19, 407b/1, 408a/6, 410a/5, 410b/16, 
410b/24, 411a/4, 411b/21, 412a/8, 412a/19, 
412a/22, 412b/6, 413b/4, 414a/2, 414a/17, 
415a/23, 415b/12, 417b/4, 420a/1, 420a/16, 
420b/25, 421b/18, 422b/14, 423a/25, 
423b/2, 424a/6, 424b/14, 424b/15, 
425b/16, 426a/10, 426a/11, 426b/17, 
427b/11, 428a/1, 428a/2, 428a/3, 428a/21, 
428b/16, 429a/14, 429b/11, 430a/22, 
430a/23, 431a/6, 435a/21, 435b/1, 
439a/10, 439a/15, 440a/16, 440a/23, 
440b/22, 441a/7, 441a/18, 442a/14, 
442a/21, 444b/18, 445a/18, 445a/19, 
445b/17, 446a/20, 446b/13, 447a/2, 
447b/21, 449a/7, 449a/13, 449a/24, 
449b/6, 449b/15, 449b/18, 450a/1, 
450a/9, 450a/16, 450a/24, 450b/7, 
450b/17, 450b/22, 451a/5, 451a/13, 
452a/25, 452a/4, 454a/24, 454a/25, 
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456a/6, 456a/7, 456b/13, 457b/6, 457b/12, 
458a/7, 458a/8, 458a/18, 458a/23,461b/4, 
462b/20, 464a/14, 464a/15, 465a/16, 
465a/19, 466b/3, 468a/1, 468a/3, 468b/1, 
470b/8, 471a/12, 471b/18, 472a/20, 473a/1, 
473a/2, 473a/5, 473b/21, 474b/5, 474b/6, 
475a/15, 475b/17, 476a/3, 477a/16, 
478a/10, 478a/24, 479a/10, 479b/13, 
479b/14, 481a/6, 481b/6, 481b/16, 481b/18, 
483a/9, 483b/2, 483b/3, 484a/14, 484b/2, 
485a/19, 485b/15, 485b/16, 486a/24, 
486b/23, 486b/24, 487b/6, 489a/23, 
489b/5, 489b/24, 490a/19, 490b/18, 
491a/22, 491b/2, 492a/9, 492b/4, 492b/6, 
492b/17, 493b/20, 494b/9, 495b/15, 
495b/17, 495b/18, 496a/25, 496b/12, 
498a/5, 498a/25, 498b/17, 500a/20, 
500b/9, 500b/22, 501b/4, 501b/24, 
502a/10, 502a/20, 503a/1, 503a/2, 503a/9, 
503a/12, 503b/11, 504a/9, 504a/12, 
504b/13, 505a/21, 506a/2, 507b/23, 
508a/13, 508a/21, 508a/23, 510a/6, 
511a/3, 511a/4, 511b/18, 511b/19, 511b/20, 
513a/17, 514a/17

yâbisetü’l-mizâc, 276b/11
yâbisrek, 465a/15
yâbisü’l-mizâc, 340b/9
yâcîb, 339b/19
yâgmisâ, 183b/5
yâhîrâ, 208b/6
yâkûd, 512a/25
yâkûdî, 512b/1
yâkûs, 279a/3
yâkût, 88a/5, 103b/18, 111a/9, 111b/18, 

112a/10, 390b/14, 512a/25, 512b/13, 
512b/15, 512b/2, 512b/9

yâkût taşı, 322a/23
yâkûtî, 272a/6
yâlîn, 188a/10
yâlûs, 5b/8
yâmîsî, 320a/14
yâmûr, 512a/23, 514b/22
yârlesek, 331b/3
yârô, 82b/14
yârpûrîn, 508b/6
yâsem, 107b/25, 511b/8
yâsemen, 113b/8, 177b/22, 194a/3, 201b/12, 

227a/23, 276b/8, 276b/19, 430b/24, 
445a/14, 445a/17, 481b/19, 481b/20, 

489b/23, 511a/23, 511a/24, 511b/8, 511b/8, 
511b/9, 511b/11, 511b/13, 511b/16, 511b/17, 
512a/1, 512a/4, 512a/7, 512a/12, 512a/15, 
512a/17

yâsemen-i ahmer, 511b/16, 512a/17
yâsemen-i asfer, 512a/10
yâsemîn, 167b/14, 167b/16, 167b/19, 167b/21, 

167b/24, 512a/10, 512a/13
yâsemîn-i zerd, 512a/11
yâsemûn, 511b/8
yâsmâmet, 207a/12
yâsminî, 511b/9
yâsmiyâ, 511b/10
yâstenî, 239b/9
yâterûn, 356a/4
yâtûskûlun, 220b/5
yâyn, 144a/4
yebirân, 276b/12
yeblâ lûgî, 321b/21
yebrûc, 417b/25, 418a/1, 423a/10, 467a/20, 

512b/17, 512b/22, 512b/23, 512b/24, 
513a/1, 513a/2, 513a/3, 513a/4, 513a/8, 
513a/14, 513a/15, 513a/16

yebrûc-ı sanem, 512b/21
yebrûcî, 513a/1
yebrûcî deşînâ, 45b/5
yebrûcü’l-ʿakâd, 204b/1
yebrûcü’s-sanem, 513a/8, 513a/14
yebrûh, 24b/4, 75a/9, 156a/17, 204b/4, 

204b/7, 204b/19, 204b/21, 204b/23, 
205b/1, 205b/2, 296a/9, 326a/3, 417b/20, 
419a/8, 419a/12, 419a/13, 419a/14, 
419a/15, 419a/16, 419a/17

yebrûhî, 204b/12, 512b/19
yebrûhü’s-sanem, 24b/4, 28a/22, 204a/23, 

204b/3, 419a/15, 460a/25
yebtas, 137b/2
yecûc, 433a/3
yecûc-ı uhrâ, 432b/13
yedi veren, 438b/15
yedi veren üzümi, 118b/12, 303a/4
yedre, 514b/22
yeffîn perâh, 389a/1
yefkatî, 129b/19, 145b/4, 515b/7
yegni taş, 372b/17, 372b/20
yehîbü’r-rûh, 204b/2, 512b/20
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yehûd kara dikeni, 158b/6, 497a/5
Yehûdî, 219b/11
yekisnâ, 200b/16
yel, 2b/20, 5b/21, 11a/12, 12a/24, 17b/3, 

20b/11, 22b/6, 23b/7, 28b/17, 31b/6, 
36b/19, 46b/1, 46b/12, 49b/21, 49b/25, 
50a/2, 53b/21, 56b/23, 58a/22, 62b/23, 
65b/21, 67a/9, 67a/10, 70a/14, 70a/6, 
74a/10, 74a/12, 74b/15, 75a/2, 79a/12, 
82a/4, 82a/23, 90b/13, 92b/25, 95a/18, 
95a/19, 95a/22, 95b/1, 95b/6, 95b/11, 
95b/15, 96a/8, 106b/17, 113b/18, 114a/6, 
115a/7, 116b/10, 116b/17, 118b/14, 119b/7, 
120a/11, 124a/11, 124a/14, 124b/5, 
126a/3, 126a/11, 131a/8, 134b/2, 140a/5, 
148a/1, 149b/19, 149b/25, 150a/9, 
152a/15, 154a/10, 154a/24, 155b/24, 
156a/1, 156a/10, 156a/11, 157a/9, 
158a/23, 163a/7, 163a/9, 166b/6, 167a/6, 
169a/3, 169a/4, 169a/14, 170a/12, 175b/8, 
176a/24, 176b/12, 179a/5, 179b/4, 180a/15, 
180b/6, 188a/25, 188b/13, 190a/17, 
193a/22, 193b/14, 195a/25, 200b/21, 
201b/16, 202b/4, 206b/1, 210b/10, 211b/9, 
221b/10, 211b/23, 221b/18, 228b/16, 
230a/14, 231a/23, 231b/11, 231b/16, 
234b/14, 235a/22, 237a/7, 237a/17, 
240b/4, 241b/3, 241b/7, 242a/25, 242b/4, 
243a/4, 243a/23, 245a/25, 247b/19, 
253b/13, 256b/8, 257b/2, 257b/3, 258a/9, 
262b/12, 262b/13, 264a/18, 265a/3, 
271a/19, 277a/9, 281b/1, 283a/8, 292a/9, 
292a/10, 295b/14, 295b/20, 298b/25, 
299a/7, 299a/8, 305a/11, 307a/16, 308a/5, 
309a/18, 315a/25, 315b/1, 316a/17, 
329b/16, 342b/11, 345a/4, 347a/8, 350a/3, 
351a/13, 359b/17, 363b/13, 369b/1, 
373b/23, 376a/17, 376a/20, 377a/7, 
386a/16, 388b/3, 390b/13, 398a/22, 
399b/19, 400b/2, 402a/24, 405b/12, 
407b/4, 407b/5, 421a/25, 421b/1, 421b/5, 
429a/20, 446a/25, 447a/22, 451b/21, 
454b/15, 457a/12, 457b/2, 457b/15, 
458b/16, 459a/6, 460a/13, 460a/21, 
460b/25, 462a/16, 464a/19, 468b/6, 
468b/10, 470a/23, 470b/18, 473a/25, 
473b/3, 475a/18, 475a/20, 475b/8, 
475b/19, 477b/14, 478a/24, 490a/23, 
490a/24, 495b/22, 496a/8, 496a/22, 
508a/3, 515a/13

yel mercimegi, 279a/24
yel otı, 195b/25, 383a/4, 495b/9
yelek, 179a/9, 184b/3

yeleli kurt, 449b/24
yelencûc, 515b/13
yelim, 233b/17, 258b/16, 308a/18, 308a/8
yelim kara, 30b/11, 152b/12, 152b/16, 

152b/21, 443b/1
yelim kara saçı, 26a/8
yelk, 87a/4
yellem, 126b/8
yelli mantar, 344b/16
yelli tomalan, 344b/16
yelmek, 34a/17
yelmeşik, 20b/15, 24b/23, 24b/25, 42b/22, 

42b/25, 45a/22, 57a/6, 70b/5, 73a/13, 
73a/21, 73a/23, 77b/19, 79b/2, 83a/18, 
87b/15, 98a/13, 102b/10, 113b/21, 115a/8, 
119b/7, 139b/15, 152a/2, 152b/3, 152b/16, 
152b/18, 156b/8, 177a/3, 193a/24, 
202a/22, 208b/24, 211b/2, 212b/24, 
217a/4, 232b/24, 243a/5, 243b/13, 
246a/10, 261b/11, 288a/1, 301a/17, 
310b/4, 318b/6, 319a/1, 320b/24, 322a/22, 
327b/14, 335b/24, 339a/6, 344b/2, 351a/9, 
352b/25, 365a/11, 365a/19, 376a/16, 
390a/12, 391a/10, 399a/8, 406b/16, 
410a/11, 416b/5, 418a/16, 425a/5, 449a/17, 
458b/23, 464b/10, 465a/8, 471a/14, 
472b/7, 500a/25, 501b/7, 502b/20, 
506b/16, 509a/21, 515b/2, 515b/3

yelsentûre câmâves, 10b/19
yelşen dikeni, 302a/6
yemâ mahnat, 282b/3
yemâm, 238a/24, 314a/20, 515b/14
yemâme-i bahrî, 238b/6
yemânsî, 430a/13
Yemen, 12a/18, 12a/19, 26a/17, 26a/23, 

27b/22, 40b/2, 49b/18, 61a/8, 66a/13, 
68a/1, 74b/1, 75b/12, 88a/5, 91a/24, 
94a/23, 100a/16, 100a/17, 100b/16, 
108b/17, 113a/22, 118b/19, 120b/22, 
113a/23 169a/13, 170a/9, 210a/25, 211a/4, 
213b/3, 231b/25, 232a/4, 232a/9, 250b/3, 
251b/14, 253a/4, 257a/21, 258b/18, 
259b/22, 259b/23, 264a/4, 264a/12, 
264a/25, 264b/24, 281a/8, 283b/19, 
283b/22, 283b/24, 290b/7, 297b/15, 
299b/11, 299b/14, 309b/11, 336a/25, 
336b/14, 336b/18, 350b/13, 353b/10, 
353b/25, 402a/1, 430a/18, 492a/1, 
495a/21, 498a/19, 503b/7

Yemen servileri, 94a/23
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Yemen zaʿferânı, 498a/17
yemlik, 413a/12
yemmâ, 160a/10
yemşen, 161a/3
yen, 92a/14
yen-, 120b/3, 374b/6
yenbûb, 192a/15, 370a/19, 515b/24
yenbûk, 355b/16
yenbût, 133a/7, 244b/25, 355b/16, 355b/17
yencâbî, 114b/10
yence, 321b/20
yendûr, 116b/5
yenâfûdûn, 406b/1
yendiyânî, 92a/17
yengeç, 41b/13, 136b/1, 182b/7, 203b/17, 

203b/23, 204a/8, 492b/12
yenidünyâ, 93b/9, 303b/4, 228b/19, 369b/3, 

369b/20, 387b/18, 472a/8, 506a/24
yenme, 515b/17
yentûn, 79b/7, 515b/23
yenûs, 419a/6
yenûten, 59a/13
yenük, 82a/4, 197a/7
yenür, 83a/25
yenür baş, 51b/8, 65b/8, 68b/21, 79b/24, 

208b/21, 283a/11, 437b/2, 453b/3, 476a/8, 
513b/4

yenür yara, 32a/8, 49a/10, 54b/5, 69a/14, 
72b/7, 129a/4, 174a/2, 317b/2, 392a/11, 
493b/24

yer, 515b/6
yer bagırsagı, 33a/9, 132b/13
yer çam, 399a/1
yer göceni, 177a/14
yer keçi boynuzı, 37b/21, 133a/16, 133b/16
yer kurbagası, 265a/12
yer pelîd, 398b/3
yer pelidi, 62a/12, 272b/10
yer sakızı, 146a/13, 295a/9
yer sıçanı, 311b/22, 311b/24
yer sogulcanı, 122b/16, 132b/13, 234a/24
yer yılduzı, 271b/2, 274a/19, 275a/8
yerakân, 4a/12, 14a/7, 18b/4, 18b/12, 19a/3, 

26a/12, 29b/3, 29b/20, 35b/4, 37b/1, 
40b/19, 41b/21, 43b/8, 47b/20, 49a/24, 

51a/16, 54a/16, 65b/7, 66a/9, 70a/5, 7a/12, 
88a/1, 88a/24, 88b/6, 111a/17, 119a/14, 
120a/14, 122a/24, 122b/11, 123a/19, 
132b/21, 137a/2, 137a/16, 142b/15, 
147a/11, 149a/17, 152a/25, 176b/14, 
176b/16, 186b/20, 188b/10, 189a/15, 
206b/9, 208a/23, 218b/23, 219b/7, 221b/17, 
243b/7, 251a/6, 256b/13, 266b/12, 270a/8, 
286b/10, 287a/7, 287b/20, 296b/1, 313a/1, 
315b/18, 322a/10, 328a/9, 331a/23, 
332b/1, 335b/9, 337a/17, 338b/8, 340a/22, 
345a/9, 347a/14, 352a/10, 357a/20, 
374b/8, 375a/5, 375a/6, 384b/17, 398b/23, 
399a/12, 404a/16, 405a/7, 407b/18, 
410a/19, 420a/2, 424b/9, 424b/19, 428a/5, 
437a/20, 440b/9, 468b/15, 474b/8, 
474b/10, 486a/8, 493b/2, 507a/5

yerakân-ı esved, 92a/1
yerakân çiçegi, 17a/1
yerbe, 515a/5
yerbe de arçentû, 322b/6
yerbe de fûgûr, 276b/16
yerbe de pûle, 321b/21
yerbe şâne, 515a/24
yerbetûn, 38b/16, 515a/4, 515a/5
yerbetûr, 38b/16, 38b/17
yerbûʿ, 311b/22, 311b/23, 311b/24, 312a/23, 

515a/22
yerbû kârizûnô, 225a/1
yerbûh, 419a/8
yerbûz, 61b/18, 515a/1
yerdâbûnâ, 485b/4
yerâʿ, 514b/24
yerâʿa, 515a/2
yerâkî, 255a/11
yerâmîʿ, 514b/25
yermâveyn, 227b/4
yernâ, 13a/23
yerpô ispâzânyâl, 336b/10
yersâ, 125a/6
yervâbâlûjâ, 250b/2
yervâdel môrô, 117b/17
yervâmûr, 296a/5
yeʾs, 418b/23
yesafü’r-râʿî, 64a/20
yeşim, 107a/8, 108a/1
yesô, 84b/8
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yesr, 73a/7
yeşb, 107b/23, 515b/6
yeşf, 515b/6
yeşgermiz, 361a/16
yeşil sogan, 267a/25
yeşim, 107b/23, 108a/1, 108a/2, 515b/6
yeşim taşı, 107a/8
yetûʿ, 34a/12
yetûʿât, 10b/1, 64a/17, 64a/18, 78b/6, 78b/7, 

127b/5, 127b/6, 208b/8, 214b/15, 243b/22, 
250a/2, 281a/20, 283b/25, 304b/25, 
322b/24, 406a/10, 409b/10, 409b/17, 
426b/11, 428b/18, 428b/20, 429a/13, 
475b/1, 506a/22, 513b/24, 513b/25

yetûʿât çiçegi, 34a/12
yetûʿât-ı kâtile, 446b/24
yey sâmyâs, 274a/21
yeyzâstehû, 275a/19
Yezd, 143b/18, 178a/20, 243b/21
yezgûs, 129b/20, 145b/13
yezka, 129b/19, 129b/20, 145b/4
yezkî, 145b/5
yezment, 471a/10
yılan, 4a/24, 4b/2, 4b/3, 7a/11, 10a/9, 12a/9, 

16b/21, 18a/8, 19b/3, 20b/15, 27b/9, 
29a/14, 33b/15, 34a/13, 37a/12, 41a/24, 
41b/1, 41b/2, 41b/12, 41b/13, 42a/10, 
42a/14, 42b/4, 44b/21, 48a/24, 49a/25, 
59a/6, 64a/23, 69a/22, 70b/24, 71a/18, 
74a/12, 80a/21, 82a/2, 85a/19, 85a/20, 
85b/8, 85b/9, 85b/13, 88b/6, 89a/2, 
92b/1, 105a/13, 105a/14, 105a/23, 105b/8, 
105b/13, 105b/18, 109b/8, 110b/20, 
127b/2, 113a/14, 116b/23, 116b/25, 
119a/25, 127a/17, 127a/13, 127a/20, 
127a/22, 145b/20, 147b/11, 151b/17, 
153b/23, 159b/1, 169b/17, 171a/1, 176b/6, 
176b/8, 179a/7, 186a/11, 190b/9, 192b/18, 
195b/11, 199a/4, 204a/2, 211b/7, 213b/24, 
214a/11, 214a/17, 216b/25, 217b/17, 
233a/20, 243a/22, 262a/20, 287a/6, 
291a/3, 301b/14, 301b/20, 301b/21, 
303a/9, 309b/15, 321b/5, 332b/13, 
347a/16, 355b/20, 355b/22, 355b/24, 
356a/20, 356a/21, 376a/2, 385a/11, 
387a/3, 408b/11, 411a/25, 411b/9, 416b/17, 
422b/25, 440a/9, 443b/15, 444a/21, 
444b/6, 449a/18, 462a/4, 463b/23, 
463b/24, 464a/2, 464a/3, 464a/4, 
464a/24, 469b/2, 473a/23, 480a/3, 

482a/24, 483a/10, 486b/10, 487b/17, 
487b/24, 490b/25, 491a/9, 491a/10, 
491a/11, 492a/11, 492a/12

yılan balıgı, 87b/7, 218a/16, 218a/17, 218b/6, 
218b/11, 218b/25, 440a/5

yılan başı, 8b/21
yılan bıçagı, 24a/4, 43b/2, 56b/1, 82b/12, 

82b/13, 82b/18, 131a/16, 233b/1, 422a/18, 
422a/25

yılan boynuzı, 74a/3, 105b/7, 110b/2
yılan dili, 416b/15
yılan çıkaran, 116b/22
yılan kabı, 214a/7
yılan kavı, 24a/4, 127a/14, 127b/1, 214a/8, 

422a/18
yılan pân-zehri, 105b/6, 105b/11, 110b/3
yılan taşı, 105b/6, 110b/2, 110b/4
yılan üzümi, 48b/13, 97a/22, 310b/14
yılan yasdugı, 24a/4, 233b/1, 422a/18
yıldırar kuş, 515a/2
yıldırar taş, 448a/15
yıldırım taşı, 103b/20
yılduz böcegi, 357b/2, 515a/4
yılgun, 8a/9, 269b/15
yırtıcı dili, 417a/25
yırtıcılar, 411a/16
yırtıcılar ayası, 378a/14, 395a/5
yırtıcılar otı, 284b/7, 387b/24
yıylagaç, 156b/22, 157a/1, 242a/11
yıylagaç kavunı, 80b/7
yîlânî, 388a/3
yîlerî, 245b/6
yineştâle, 515b/22
yîrden, 242b/21
yîrûtîkî, 427b/14
yiryû kârzulû, 42a/21
yiyirce göcen, 515a/22
yogurd, 219a/12, 403b/2, 403b/3, 403b/4, 

407a/1, 408a/15, 457a/25, 457b/14
yogurt, 30b/20, 58b/1, 135a/11, 171a/17, 

171a/18, 178b/25, 248b/7, 363b/11, 
363b/21, 393b/7, 393b/21, 408a/5, 408a/7, 
408a/18, 408a/25, 441a/11, 484b/17

yogurt ayranı, 163b/16
yogurtlu aş, 149a/3
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yohsul urganı, 88b/25, 100b/1, 233a/22, 
351b/16, 409b/23, 410a/3

yohsul yorganı, 32a/12
yonca, 15b/16, 34a/16, 48a/18, 50b/21, 

52b/16, 52b/20, 125b/21, 170b/3, 170b/4, 
180a/20, 269b/2, 295a/12, 321b/19, 
321b/21, 321b/22, 337b/2, 339b/17, 
341b/24, 342a/2, 355b/4

yosun, 21a/23, 279b/14, 359a/10
yûdây, 325a/7
yûdem lîm, 359a/12
yufka, 315a/11, 472a/24
yûgrar, 82b/3
yûhanâ-yı veslemît, 87a/5
Yûhannâ, 76b/16, 81a/15, 86b/11, 124b/2, 

150b/15, 155a/15, 159b/25, 176a/9, 
188b/21, 190b/9, 193b/21, 193b/22, 
196b/10, 241a/9, 246a/15, 248b/5, 
268b/22, 287b/3, 288a/9, 288a/14, 
302a/17, 308a/22, 320b/18, 384a/11, 
388a/5, 391a/12, 392b/21, 398a/1, 
399a/9, 399a/15, 401a/6, 401a/22, 413b/9, 
415b/11, 420b/24, 421a/19, 430b/4, 431a/5, 
431a/11, 450b/22, 464a/14, 472a/20, 
478b/18, 485b/15, 492b/17, 498a/25, 
500b/8, 505a/20, 511a/2

Yûhannâ bin Serâfiyûn, 242b/2
Yûhânîs, 246a/5, 475a/22
yuʿkâs, 374b/15
yûkâsîn, 307a/10
yuktelü’d-dîdân, 392b/22
yûliye, 64b/3
yûmâr, 374b/18
yûmîn, 333b/23
yûmlûnâriye, 117a/3
yumşak taş, 23b/10
yumurda, 4b/10, 19a/6, 28a/9, 28a/10, 

30a/13, 31a/17, 31b/16, 36a/23, 44a/22, 
51a/6, 57b/8, 58a/8, 58a/21, 58b/8, 
59b/16, 61a/4, 66b/5, 69b/12, 70b/19, 
70b/24, 70b/25, 86b/18, 104b/12, 104b/15, 
106b/11, 107a/20, 113a/16, 115a/23, 
115a/24, 116a/3, 116a/5, 120b/7, 121a/24, 
123a/12, 131b/19, 135b/22, 152a/17, 
154a/15, 160a/3, 169b/6, 172a/18, 172b/3, 
173a/16, 177b/17, 181a/22, 183a/16, 
185a/12, 186a/20, 201b/3, 202b/3, 
203a/19, 209b/25, 210a/13, 214b/14, 
215a/2, 215b/16, 219a/12, 219b/1, 229b/21, 

244b/9, 254a/8, 254b/4, 254b/7, 260b/4, 
265b/12, 269a/5, 269a/22, 290a/10, 
290a/20, 291b/19, 291b/20, 293a/13, 
314a/19, 319a/6, 327a/17, 337a/21, 
343b/13, 349a/17, 353a/18, 353a/21, 
356b/10, 363b/19, 363b/25, 366b/18, 
384a/20, 384b/20, 389b/18, 392a/5, 
401a/1, 401b/7, 406b/5, 407b/10, 409a/25, 
431a/4, 447a/17, 450a/12, 461b/8, 463b/1, 
463b/23, 463b/24, 471a/1, 484a/1, 484a/2, 
484a/3, 484b/10, 484b/14, 486a/23, 
486b/11, 486b/16, 490a/19, 490a/20, 
492a/14, 495b/7, 497a/17, 497a/6, 497a/19, 
506a/5, 508a/14, 515a/12

yumurda akı, 84b/12
yumurda lokması, 431a/3, 463b/4
yumurta, 39a/20, 69b/12, 70b/10, 70b/12, 

70b/18, 70b/19, 70b/25, 71a/1, 71a/3, 
71a/4, 71a/5, 71a/6, 71a/8, 71a/10, 71a/11, 
71a/12, 80b/2, 84b/14, 87a/10

yund kuşı, 245a/2, 254b/24
yûniperûs, 222b/12
yûnk, 16b/13, 157a/13
yûnkûs, 10b/18
yûnûnî, 455b/12
yûnus balıgı, 159a/3
yûrmârbâ, 296a/4
yûsînî, 337b/13
yuvâbîrâ, 245b/7
yûyû, 245b/7
yüze, 410a/24, 410a/25
yübrîʿü kelbü’l-kelb, 2b/6
yübûset, 23b/20, 48a/23, 50a/13, 51a/14, 

53a/22, 54a/12, 54a/22, 57a/6, 62a/25, 
65b/14, 66a/23, 71a/21, 73a/15, 76b/20, 
77a/23, 79a/6, 81b/10, 88a/22, 89b/6, 
96a/25, 98a/22, 101a/3, 101b/8, 110a/3, 
112b/24, 125b/6, 128a/25, 132b/18, 
133a/24, 133b/23, 138b/13, 150b/13, 
151b/8, 154b/7, 154b/8, 155a/16, 155a/17, 
157a/24, 159b/24, 170a/25, 181b/18, 
182b/19, 186b/1, 197b/22, 201b/21, 
205b/7, 208a/17, 208b/18, 208b/19, 
210b/4, 220b/15, 225a/11, 225a/3, 225a/4, 
228a/14, 234b/6, 256a/24, 259b/14, 
287a/15, 297a/15, 298b/21, 298b/22, 
303a/8, 308a/22, 308b/6, 313a/19, 328b/2, 
331a/12, 334a/9, 341b/11, 344a/6, 351b/6, 
358b/4, 358b/7, 359a/23, 361a/1, 362a/10, 
370b/19, 371a/7, 371a/9, 371a/17, 382a/4, 
384b/8, 386b/12, 390b/22, 391a/21, 
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393b/3, 399b/18, 401b/18, 408b/13, 
410a/4, 411b/20, 413b/4, 414b/6, 416a/24, 
419a/21, 421a/1, 423b/1, 429b/10, 
429b/11, 433a/24, 433b/1, 435a/12, 
437b/12, 438a/3, 438b/18, 438b/24, 
442a/5, 446a/20, 454b/18, 455a/5, 456a/7, 
456b/19, 458a/9, 462a/1, 462b/17, 464b/8, 
465b/15, 465b/23, 466b/1, 466b/11, 
466b/14, 469a/7, 477b/23, 481a/4, 
481b/17, 485a/11, 493b/21, 498b/16, 
498b/17, 499a/25, 504b/10, 504b/25

yübûset-i beden, 433a/21
yübûsetlü, 409b/4, 422a/12
yüregi git-, 95b/18, 95b/20
yürek, 3a/1, 3a/9, 5b/18, 7a/8, 8a/21, 8b/5, 

10b/6, 11b/22, 12a/4, 12b/4, 15a/5, 
20b/11, 21a/4, 22a/21, 26a/24, 27a/20, 
28a/13, 33b/24, 35a/22, 37a/17, 37a/21, 
39b/1, 41a/11, 43a/3, 43a/10, 43a/17, 
46a/19, 46b/2, 47b/19, 48a/24, 52a/23, 
53b/21, 56b/18, 57b/7, 58b/21, 60b/11, 
61a/16, 62a/10, 63a/4, 63a/22, 63b/3, 
64a/1, 65b/23, 67a/8, 69b/5, 70b/5, 72b/5, 
72b/25, 74b/18, 76b/15, 78a/25, 78b/5, 
79b/17, 81b/14, 82b/24, 85b/24, 88a/24, 
88b/16, 89a/9, 91a/4, 91a/5, 92a/2, 95a/7, 
95b/17, 96a/1, 97b/21, 98b/14, 100b/23, 
101a/25, 101b/22, 104b/5, 105a/7, 105b/1, 
115a/7, 115b/8, 118b/15, 119a/11, 121b/9, 
122a/16, 122b/23, 123a/8, 123a/13, 
124a/3, 124a/14, 125b/10, 125b/11, 
128b/2, 131a/10, 131a/11, 131a/12, 
134a/16, 134b/6, 136a/9, 137b/22, 
141b/21, 144b/6, 144b/8, 146b/14, 147a/9, 
147a/10, 147b/25, 148a/20, 148b/3, 
154a/24, 155b/6, 156b/12, 163b/4, 167b/1, 
173b/9, 174b/13, 175a/14, 176a/4, 178b/11, 
180a/14, 183a/9, 187b/3, 193a/14, 200a/6, 
200b/6, 200b/12, 207a/4, 211b/21, 
211b/23, 217b/17, 218b/22, 219b/14, 
230a/14, 231b/15, 235a/12, 241a/15, 
243a/15, 243b/6, 244a/7, 245a/20, 
257b/14, 259a/9, 260b/6, 263a/15, 
264a/17, 265b/9, 265b/20, 266a/9, 266b/4, 
268b/4, 270a/20, 272b/23, 273a/19, 
273b/6, 280a/14, 281b/25, 282a/8, 287a/6, 
289a/22, 290a/12, 295b/13, 301a/22, 
305a/12, 307b/1, 311a/10, 312a/12, 313a/1, 
316a/17, 319b/1, 320a/25, 320b/23, 
321a/4, 321a/5, 327a/8, 328a/10, 328b/10, 
336a/13, 337a/22, 338a/6, 342b/15, 
350b/21, 350b/22, 350b/25, 352b/15, 
354a/25, 357a/11, 359b/11, 360a/18, 
360a/21, 360a/22, 361a/20, 363b/13, 

364a/11, 374b/5, 375b/21, 381b/17, 
385b/20, 395b/5, 395b/7, 395b/22, 
400a/9, 400b/16, 403a/1, 405a/12, 
405b/11, 405b/20, 406a/19, 406a/24, 
406b/7, 419b/13, 434a/11, 441a/9, 442a/8, 
444b/2, 446b/7, 456b/22, 457a/15, 
460b/13, 461a/10, 461b/5, 472a/23, 
473a/8, 473b/2, 474a/5, 479b/17, 482a/24, 
487b/6, 488a/20, 490a/23, 490a/24, 
494b/9, 501b/5, 503a/23

yürek gürildüsi, 35b/1
yürek kurdları, 10a/10, 356a/19
yürek kurtı, 98a/8
yürek kuruldusı, 375b/21
yürek oynaması, 19b/13, 21b/14, 31b/7, 

122b/9, 352b/5, 437b/8, 446b/2, 461a/6, 
509b/3

yürek sogulcanları, 474a/5, 485b/19
yürek sür-, 115a/6, 122a/15, 307b/1, 364a/10, 

369b/1
yürnâ, 514b/25
yüsmenü’l-beden, 392b/22
yüz, 2b/4, 2b/14, 11b/6, 12b/23, 20a/22, 

59a/24, 72a/8, 72b/3, 84a/20, 99a/17, 
101a/11, 101b/10, 115a/12, 115b/11, 
134a/6, 134a/7, 146b/12, 154a/5, 154b/20, 
155a/25, 156b/8, 157a/5, 158a/18, 
159a/8, 165a/19, 165b/20, 187a/19, 
193b/12, 196a/24, 212b/12, 213b/23, 
217a/2, 217a/17, 218a/9, 225a/18, 225a/4, 
234a/20, 234a/23, 239b/3, 262b/19, 
275a/22, 277b/25, 281b/4, 293b/14, 
316a/14, 319b/25, 325b/19, 332b/2, 
352a/12, 358a/17, 361a/22, 399b/19, 
400a/9, 407a/4, 408a/20, 421a/10, 
421a/22, 426a/24, 447b/6, 452b/16, 
454b/16, 474a/10, 482a/15, 498b/21, 
500b/23, 513b/5

yüz kızarması, 79b/18
yüzerlik, 52b/15, 52b/4, 55a/5, 79b/8, 80b/9, 

86b/24, 113b/4, 113b/6, 113b/9, 113b/24, 
114a/5, 114a/6, 132a/20, 168b/24, 
469b/23, 508a/18

yüzük taşı, 108a/16

Z

zabb, 263a/22, 263b/2, 263b/4, 288b/23
zabiyye, 263b/15
zabr, 263b/14
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zabuʿ, 201a/18, 262b/3
zaby, 37b/10, 263b/13, 512a/24
zacʿ, 263b/20
zacâc, 263b/16
zacrakrâvsû, 243b/18
zadc, 263b/22
zaʿf-ı ahşâ, 325a/8
zaʿf-ı ʿasab, 406b/20
zaʿf-ı basar, 142b/15, 144b/20
zaʿf-ı ciger, 82a/25, 144b/19, 176a/12, 473b/5
zaʿf-ı dil, 105b/2, 437b/8
zaʿf-ı dimâg, 439a/15
zaʿf-ı çeşm, 97a/2
zaʿf-ı kalb, 186b/3, 345a/9, 512b/9
zaʿf-ı küllî, 440b/22
zaʿf-ı mesâne, 301a/15
zaʿf-ı miʿde, 96a/2, 104b/23, 202a/15, 348b/15
zaʿf-ı mizâc, 358b/10
zafâyirü’l-cinn, 265a/6
zafer, 125a/17, 248b/2
zaʿferân, 8b/13, 28a/9, 28a/10, 28a/12, 

28a/13, 46b/18, 46b/20, 62b/17, 74a/22, 
74b/4, 80b/11, 80b/12, 82b/11, 82b/12, 
83a/10, 88a/9, 106b/22, 111a/15, 113b/14, 
118b/19, 119a/2, 122b/1, 145a/13, 
146b/12, 161a/4, 162b/1, 165b/1, 166b/7, 
175b/5, 183b/2, 186b/3, 188b/24, 190b/15, 
190b/18, 191a/10, 191b/13, 196a/14, 
199b/24, 207a/16, 219b/6, 224a/11, 224a/6, 
225a/11, 225a/12, 236a/4, 236a/23, 
236b/7, 239a/8, 249b/24, 278a/25, 
285a/10, 296b/4, 299a/21, 299a/22, 
301b/2, 313a/14, 322a/19, 338b/18, 
343b/23, 343b/24, 344b/14, 344b/15, 
357b/11, 371a/13, 373a/7, 383a/5, 389a/14, 
390b/15, 402b/6, 407b/8, 407b/9, 414a/22, 
426a/8, 440b/3, 446b/7, 454b/9, 463a/15, 
470a/11, 478a/25, 484b/3, 488b/8, 
488b/20, 495a/18, 498a/20, 514b/4

zaʿferân-ı firengî, 190b/20
zaʿferânlu, 96a/25, 391a/8
zaʿferânü’l-hadîd, 112b/10, 112b/11, 191b/12, 

252b/20
zafere, 23b/22, 247a/2, 247b/23, 247b/25, 

248b/3, 253a/3, 287a/16, 335a/19
zafîr, 276a/17
zafîrâ, 276a/17

zafr, 201a/18
zagan, 113a/5
zagber, 191b/18
zagbîn, 207b/9
zagâbîs, 265a/1
zagâr-kirm, 33a/9, 132b/14
zaharlîs, 210a/21
zahârî, 210a/21, 310a/24
zahârif, 188a/7, 188a/9
zahîr, 19b/24, 70a/25, 70b/4, 83a/13, 95b/23, 

96b/13, 102a/18, 115a/19, 137b/18, 
166b/25, 167a/17, 186a/18, 207b/8, 
228b/13, 248b/19, 252b/19, 296b/20, 
322b/10, 346b/15, 349b/23, 389b/12, 
402b/7, 407b/7, 409a/10, 468a/10, 
484b/18

zahîr-i balgamî, 459a/2
Zahîre, 15a/18, 219a/18, 219b/20, 329b/21, 

418a/5
zahm, 486a/14
zahr, 9a/8
zahtemü’l-mülk, 199b/12
zaʿîfü’l-ʿakl, 385b/18
zakkum, 169a/1, 169a/8, 192a/21, 264b/24
zalim, 276a/20, 486a/19, 486a/21
zamg, 5a/9, 5a/10, 16a/12, 44b/10, 44b/11, 

92b/17, 255b/4, 29b/25
zamg-ı ʿarabî, 176a/10, 330b/16
zamh, 265b/16
zamîrân, 266a/11, 266a/12, 266a/14, 289a/2
zamk, 255b/3, 256b/16, 388b/19
zaʾn, 262a/8, 310a/7
zanbak, 18b/7, 42a/19, 67a/14, 124b/16, 

138a/14, 141a/23, 141b/12, 167b/13, 
167b/15, 167b/23, 175a/14, 177b/21, 
177b/22, 177b/23, 177b/25, 188a/12, 
193b/18, 194a/6, 204b/25, 223a/21, 
224b/12, 225a/6, 241b/24, 260b/9, 
270a/13, 276b/5, 322a/25, 328b/8, 
344a/17, 388a/10, 426a/25, 457a/7, 
471a/4, 490b/17, 492a/25, 512a/10, 512a/9

zanbak-ı berrî, 194a/2
zanbak-ı maktul, 241b/5
zanbak-ı nârencî, 194a/6
zanbakî, 224b/24
zantî, 491a/6
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zarʿ, 80a/15, 264b/14
zarab, 366b/1, 366b/8
zarar-ı hevâmm, 489a/24
zarar-ı sümûmât, 442a/11
zarar-ı vebâ, 86a/1
zarb, 264b/4, 264b/8
zarbân, 147a/20, 358a/13, 391b/4
zargunc, 189b/7
zarî, 367b/2
zarîʿ, 264b/17, 264b/18
zarm, 264b/15
zarnâmsen, 364b/13
zars, 422b/10
zarv, 98a/20, 253a/4, 253a/5, 263b/23, 

264a/12, 264a/13, 264a/25, 264a/5, 
264a/9, 400b/10, 400b/9, 456b/1

zarvâ, 263b/24
zaşmelîs, 264b/25
zavm, 266a/10
zavmurân, 70a/11, 266a/11, 266a/13, 

266a/15, 289a/2, 329a/18
zayʿas, 16a/14
zaygam, 201a/18
zaymurân, 184a/5
zayyân, 276b/14
zâbîs, 165a/9
zâc, 177a/18, 184b/10, 184b/12, 184b/13, 

184b/17, 184b/20, 184b/21, 184b/23, 
224a/15, 232b/7, 244b/13, 258b/13, 
360b/6, 360b/10, 360b/11, 361a/6, 365b/9, 
384a/23, 436a/7

zâc-ı bellûd, 231b/20
zâc-ı ebyâz, 244b/13
zâc-ı kefşgerân, 184b/16
zâc-ı kıbrusî, 436a/7
zâc-ı mısrî, 360b/7
zâc-ı sefîd, 231b/20
zâc-ı siyâh, 184b/16
zâc-ı sûrî, 184b/15, 224a/15
zâc-ı şîr-, 360b/7
zâc-ı şutur-dândân, 184b/13
zâfe, 58b/5
zâfinâ, 171b/16
zâfinûbidâs, 171b/23

zâfnî, 152a/3, 305b/1, 305b/12, 306a/21
zâfnî-yi arz, 171b/5
zâfnî-yi iskenderânî, 171b/2, 171b/17, 171b/22, 

305b/11
zâg, 184b/10, 185a/8, 185a/9, 185a/14, 

308a/7, 308b/1, 308b/5, 308b/8, 360b/25
zâg-ı rûşen, 231b/20
zâhir, 140b/5, 145a/9, 271b/25, 357a/15, 

359a/25
zâhir-i beden, 85b/16, 15b/23
zâʾin, 411a/15
zâk-ı sebz, 361a/6
zâk-ı zerd, 360b/7
zâl, 202a/4, 262a/4
zâlû, 293b/4
zâmâ, 171b/16
zân, 185a/8
zânbâtî, 186a/25
zârʿâtûnâ, 50a/9
zârîkôs, 29a/10
zârnef, 231b/22
zârr, 422b/1
zârre, 423a/15
zâten sakvâm, 304b/10
zâtü’l-beriyyeye, 418b/1
zâtü’l-cenb, 44a/8, 56b/18, 65a/1, 66a/12, 

83a/17, 92b/1, 98b/1, 140b/18, 140b/20, 
186a/6, 186a/8, 237a/6, 266b/23, 301a/24, 
311a/11, 418b/1, 421a/20

zâtü’r-riʾe, 192a/3, 257b/11
zâtü’r-riyye, 140b/21
zâvûk, 185a/8
zâyeb, 174b/15
zebâbî, 193a/7
zebâd, 178a/11, 186a/23, 186b/4, 186b/6, 

167b/20
zebâde, 100a/18
zebâd kedisi, 178a/10
zebâde, 186a/25
zebân, 192a/21, 414b/3
zebândârû, 398b/3
zebân-ı bere, 415b/1
zebân-ı âhû, 415a/17
zebân-ı endülüs, 272b/20
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zebân-ı güncişk, 416b/19
zebedü’l-bahîre, 185b/22
zebedü’l-bahr, 11b/12, 107b/15, 107b/16, 

110a/5, 185b/5, 185b/6198a/12, 346a/6
zebedü’l-bahrâ, 185b/6
zebedü’l-kamer, 58b/25, 107b/17, 181a/7, 

186a/2
zebedü’l-kavârîr, 186a/1, 188a/6, 455a/20
zebedü’l-milh, 181a/9, 181a/10
zeberced, 107b/21, 107b/25, 108a/1, 164b/12, 

187b/25, 192b/17, 488a/12
zebîb, 185a/16, 185a/18, 309a/14, 439a/22
zebîb-i cebeli, 471a/7
zebîbü’l-cebel, 35b/13, 185b/2
zebl, 172a/13
zebûb, 187b/24
zecmûl, 31a/7, 188a/6
zed, 255b/3
zed-i akâkıyâ, 257a/17
zed-i ʿarabî, 256a/6
zed-i bâdem, 258a/15
zed-i dâmînâ, 256b/3
zed-i âlû, 256a/19
zed-i emrûd, 256b/24
zed-i hîrdiye, 257b/6
zed-i serv, 257a/6
zed-i sezâb, 258a/3
zed-i tetrî, 256b/15
zed-i zeytûn, 257b/16
zed-tâzî, 255b/4
zedvâr, 188a/19
zeferfe, 297a/8
zeferî, 173b/7
zefîzef, 192a/20
zefker, 173b/5
zefrâ, 173b/10
zegâlîsyâ, 23b/19
zehbâ, 174a/17, 177b/3
zehbâniye, 174a/20
zehâb, 174b/18
zehâber, 33a/14
zeheb, 39b/2, 96b/7, 174a/16, 272a/21
zehebâ, 174a/18

zehebî, 30b/16, 299b/10, 361b/12, 361b/22, 
447b/14, 447b/20

zehir taşı, 110b/20, 311b/14
zehirlü, 6b/14, 6b/22, 51b/15, 55a/12, 

85a/18, 85a/19, 113a/18, 120a/19, 131b/7, 
153b/23, 155b/24, 160a/20, 162a/3, 
162a/6, 165b/10, 171a/1, 234a/5, 241b/24, 
268b/11, 268b/13, 274b/7, 274a/14, 
275a/7, 282b/23, 283a/23, 285a/6, 306a/4, 
313b/22, 343a/23, 344a/10, 348b/17, 
367b/3, 372b/9, 386b/1, 407b/23, 410b/3, 
438b/1, 473a/7, 473a/9, 481b/7, 505a/11, 
505a/9, 510a/11

zehirlü agaç, 466b/19, 467a/8
zehirlü ʿankebût, 6a/15
zehirlü bal, 282b/8
zehirlü böcek, 322b/25
zehirlü deniz ernebi, 235b/18
zehirlü deryâ balıgı, 381a/24
zehirlü funduk, 65b/16
zehirlü kurbaga, 116a/3
zehirlü mantar, 397b/14
zehirlü taş, 112a/21
zehm, 195b/25
zehr, 6b/17, 6b/20, 9a/21, 9b/13 17a/18, 

35b/20, 35b/22, 37a/8, 37b/3, 41b/7, 
41b/13, 42b/6, 47b/22, 58b/9, 59a/9, 
59a/21, 67a/18, 67b/6, 67b/7, 71a/18, 
73a/18, 74b/23, 71a/24, 77b/1, 84a/15, 
85a/12, 85a/16, 85a/17, 85a/18, 85b/14, 
93a/3, 93b/24, 94b/5, 99b/20, 104b/6, 
112b/20, 270b/10, 105b/1, 105b/3, 
105b/22, 107b/3, 107b/4, 107b/5, 110b/12, 
110b/21, 112b/20, 112b/22, 112b/23, 
120a/19, 128a/11, 128a/22, 129a/5, 
130a/18, 132a/11, 150b/21, 151b/17, 
152a/17, 153b/24, 156a/2, 159b/1, 
160b/22, 161b/9, 164b/18, 179a/13, 
186a/9, 186b/20, 192a/18, 198a/5, 215b/5, 
217a/4, 234b/17, 245a/21, 246a/21, 251a/5, 
281b/3, 281b/12, 284a/22, 284a/24, 
301b/19, 305a/3, 312a/20, 324a/13, 
344b/23, 347b/10, 347b/11, 347b/17, 
352a/5, 352a/6, 356a/22, 372a/19, 
374a/21, 375b/25, 381a/22, 381a/24, 
392a/8, 392a/10, 393a/18, 396b/9, 400b/6, 
408b/10, 430b/10, 430b/22, 444a/20, 
444a/21, 444a/22, 454b/16, 454b/17, 
455a/13, 469b/19, 473a/9, 475b/1, 491a/1, 
497b/1, 497b/6, 497b/8, 497b/15, 497b/19

zehr-âlûd, 6b/13

D İ z İ N 1383

www.tuba.gov.tr



zehr-i asyûs, 17b/12
zehr-i kâtil, 41b/7, 71a/22, 71b/16, 85a/18, 

85b/3, 92b/1, 272b/11, 486b/7, 490b/21
zehr-i kâtile, 469b/20
zehr-i zemîn, 15b/2
zehr-nâk, 15b/6, 42a/12, 62b/4, 78b/21, 

128b/8, 172b/18, 466b/19, 505a/4
zehr-nâk kurbaga, 265b/2, 265b/3
zehrâm, 224a/20
zehre, 196b/15, 196b/5, 196b/8, 196b/9, 

335a/21, 343a/5, 343a/6, 449a/22
zehre-i büz-i ner, 450b/5
zehre-i gâv, 450a/8
zehre-i gûrg, 450a/15
zehre-i gûsfend, 450b/21
zehre-i har-gûr, 451a/17
zehre-i hâr-puşt, 451a/3
zehre-i hırs, 450a/22
zehre-i hûk, 451a/19
zehre-i seg-i âbî, 451a/21
zehre-i şîre, 449b/16
zehret-i âhû, 450b/15
zehret-i keftâr, 449b/25
zehret-i mâhî-gird, 451a/11
zehretü’l-hacer, 195b/23
zehretü’l-karanfil, 196b/4
zehretü’l-kerm, 195b/24, 388b/25
zehretü’l-mâʾ, 494a/20, 196b/17
zehretü’l-mercân, 195b/25, 196a/1
zehretü’l-milh, 196a/13, 226a/5, 325b/2
zehretü’n-nuhâs, 196a/19
zehretü’n-nuhâsi’l-kıbrûsî, 479b/5
zehrü’l-hacer, 117a/2
zehrü’l-karanfil, 343a/6
zekâd, 99a/13
zekâl, 346b/6
zekân tâlîs, 413a/16
zeker, 10a/20, 12a/5, 12a/11, 42a/13, 42a/16, 

44b/8, 54b/8, 55b/17, 58a/1, 58b/7, 
58b/22, 58b/23, 67a/14, 67a/15, 74b/5, 
75b/6, 76a/5, 76a/23, 78a/9, 80b/6, 
86a/10, 91b/24, 93a/5, 99a/16, 100a/6, 
102a/23, 120a/21, 123a/9, 132b/23, 
139a/21, 140a/10, 140b/24, 141b/16, 
141b/17, 163b/2, 170a/5, 173a/8, 175a/15, 

179b/22, 188a/5, 188b/9, 195b/18, 
199b/23, 200a/21, 201a/23, 201a/25, 
207b/21, 209b/23, 210a/16, 212a/3, 
216b/2, 219b/2, 231b/3, 235a/22, 250b/21, 
271b/16, 277b/8, 277b/16, 289a/18, 
321b/3, 327a/22, 328b/25, 337b/24, 
340b/8, 342b/1, 343b/20, 344b/25, 
355b/18, 355b/21, 355b/22, 356a/19, 
358a/19, 360b/17, 370a/5, 370a/6, 379a/9, 
400a/11, 417a/6, 430b/6, 436a/18, 454b/5, 
459b/1, 459b/11, 459b/17, 459b/20, 
460b/11, 463a/6, 475a/19, 482b/2, 482b/3, 
482b/4, 486a/10, 490a/16, 494b/7, 496a/5, 
498a/10

zekiyyü’r-râyiha, 257b/19, 419a/18
zekte, 252b/15
zekûniyâ, 208b/6
zelbî, 192a/23
zelbiyye, 192a/22, 192a/23, 192a/24
zelâbiyye, 192a/22, 192a/24
zelâkî, 346b/6
zelâlîfü’l-mülûk, 370a/3
zelând, 426b/8
zelem, 192b/3
zelvî, 293b/3
zemânîrdîn, 99b/24
zemânmâ, 229a/8
zeme, 231b/20
zemzem, 511a/24
zen, 162b/14
zenbâmûr, 358a/25
zenbûr, 193b/18, 480a/1
zencâr, 112b/9, 112b/12, 164b/13, 192a/6, 

193a/4, 194a/9, 194b/1, 242a/7, 479b/22
zencârî, 192b/25, 193a/4
zencârü’l-hadîd, 131b/7, 191b/12, 252b/20
zencebîl, 23b/7, 25b/22, 32b/1, 44a/19, 

44b/7, 62b/21, 70b/22, 73a/14, 73a/17, 
97b/17, 117b/6, 120b/20, 124a/13, 
125b/12, 148b/1, 151b/11, 151b/18, 
151b/19, 182a/1, 193a/16, 193a/18, 193b/2, 
193b/4, 193b/12, 209a/1, 216b/15, 219a/5, 
234a/18, 236a/19, 239b/15, 241a/25, 
242b/3, 272a/12, 327a/20, 342b/15, 
342b/21, 360a/25, 398a/19, 398a/22, 
408b/1, 411b/25, 412b/25, 419a/2, 448b/9, 
467b/20, 474b/15, 474b/17, 496a/9

zencebîl kelbâ, 193b/9
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zencebîl-i beledî, 193b/17
zencebîl-i seg, 193b/8
zencebîl-i şâmî, 176b/19, 193b/17
zencebîlâ, 193a/17
zencebîlü’l-ʿacem, 193b/16
zencebîlü’l-kelb, 193b/8
zencebîlü’l-kilâb, 325b/24
zencefr, 194b/8, 203a/5
zencefre, 103b/21, 111a/10, 111a/14, 146a/9, 

194b/8, 194b/9, 203a/4, 215b/19, 215b/20, 
222b/15, 249a/15, 297a/10

zencefre merhemi, 453a/16
zencî, 367b/24, 367b/25
zenârîb, 311b/23
zeneb, 173b/7
zeneb sûsyâ, 173b/16
zeneb-i esb, 173b/16
zenebü’l-ʿakreb, 173b/11, 249b/3
zenebü’l-fâr, 174a/3
zenebü’l-harûf, 173b/13
zenebü’l-hayl, 173b/15
zenebü’l-hudât, 333b/4
zenebü’l-iyyel, 471b/8
zenebü’l-kıtt, 174a/5
zenebü’s-saʿleb, 174a/5
zenebü’s-sebuʿ, 173b/10
zenef, 276b/18
zeng-i âhen, 252b/20
zengâr, 194a/10, 194a/21
zengefrâ, 194b/10
zengibâr, 60b/13
zengibârî, 177b/7, 362a/2
zengî-dârû, 208a/16
zenîz karcûf lû agriyâ, 401a/4
zenîz rûlyûânû, 31b/25
zenîzîyûn sukûlûs, 401a/4
zenzefe, 297a/9
zenzirôlivânô, 371a/16
zer, 174a/17, 174a/18
zerarîh böcesi, 353b/3
zerbûzâ, 61b/19
zercûn, 190a/23
zerdavâ, 158b/15, 158b/21, 158b/22, 220a/2, 

220a/4, 220a/5, 237b/25, 317a/4, 506a/12

zerd-i sezâb-ı deşti, 79b/9
zerdʿâd ʿûkbarânâ, 54a/1
zerdâlî, 145b/8
zerdâlû, 49b/13, 63a/2, 75a/10, 145b/13, 

148a/24, 148a/25, 168a/22, 321a/9, 
423a/1, 435b/18, 455b/9, 455b/9, 455b/19, 
472b/4, 492b/23

zerdâlûdye, 455b/10
zerde-çûb, 129a/25, 129b/9, 189b/5, 280b/3, 

313b/22, 314b/13, 427b/14, 508a/7, 
427b/21

zerde-çûbe, 280a/24
zerde-çûpe, 280b/24
zerdek, 87b/9, 190a/20, 270a/15
zerdereng, 250a/23
zerd-zift-i tenbûb, 192a/9
zer-gûn, 190a/24
zerʿâ perânhîn, 51a/23
zerâc, 7b/11, 34b/17
zerʿâd ʿattâr, 54b/23
zerʿâd ʿaynâ, 54a/10
zerʿâd bıttîhâ, 55b/7
zerʿâd bîgsâ, 51b/13
zerʿâd bûsnâ, 55a/21
zerʿâd daʿnâ, 50b/16
zerʿâd ʿâmâ, 53b/15
zerʿâd faʿlâ, 52a/17
zerʿâd hâsâ, 51b/18
zerʿâd hirbâ, 54a/19
zerʿâd isfânâhâ, 56a/23
zerʿâd karsbîsâ, 54b/1
zerʿâd kâtûnâ, 50a/8
zerʿâd kerefsâ, 50b/6, 399a/2
zerʿâd kettân, 53a/19
zerʿâd kîkîzâ, 51a/2
zerʿâd kürâbî, 56a/14
zerʿâd kürrâsâ, 54b/24
zerʿâd lagsâ, 55a/9
zerʿâd lisân emrâ, 52b/25
zerʿâd lûfâ, 56b/1
zerʿâd ratbâ, 50b/22
zerʿâd reyhânâ, 55b/25
zerʿâd rûʿanâ, 56b/15
zerʿâd selkâ, 53a/9

D İ z İ N 1385

www.tuba.gov.tr



zerʿâd sıtafilîn, 51b/6
zerʿâd şemrâ, 54b/15
zerʿâd şibsâ, 56a/8
zerʿâd şükûsâ, 54a/10
zerʿâd verdâ, 55b/18
zerârîc, 116a/5, 164a/3, 172b/12, 234b/17, 

505a/13
zerârîc kurdı, 116a/4, 412b/7
zerârîh, 13a/8, 200b/5, 200b/8, 250a/11, 

273a/10, 273a/9, 353b/3
zerârîh kurdı, 13a/7, 273a/8
zerʿâtûnâ, 495a/25
zerâvend, 83a/20, 151a/25, 189a/1, 189a/19, 

233a/23, 305a/15, 377b/4, 419b/22, 
495b/17, 496a/18

zerâvend-i gird, 188b/25
zerâvend-i müdahrec, 92b/9, 188b/24, 189a/1, 

189a/21, 303b/11, 303b/20, 364b/11, 
389b/7, 389b/8

zerâvend-i müdevver, 188b/25
zerâvend-i tavîl, 13a/18, 47b/4, 92a/20, 

189a/17, 189a/5, 233a/23, 283a/10, 
339a/23, 455b/3

zerâvend-i tavîlât, 282a/7
zereb, 477a/17
zereng, 7b/11, 34b/18, 189b/7
zerhek, 190a/19
zerhûn, 189b/6
zerîk, 188a/2
zerîr, 14a/2, 190b/5
zerîrâ, 190a/20, 190b/3
zerîs, 272b/20
zerk, 190a/21, 221b/25
zerkûn, 190a/24
zerkûrîr, 190a/22
zerkü’l-hatâtîf, 173b/3
zerkü’t-tayr, 66b/12
zerneb, 178b/1, 178b/4, 178b/5, 178b/6, 

190a/9, 199a/23
zernîlec, 190a/23
zerre, 172b/7, 172b/8, 172b/9, 172b/10, 

172b/11
zerrîn, 422b/11
zerrîn kadeh, 11b/13, 11b/14, 481b/8
zerrîn-dıraht, 188b/14, 188b/15, 188b/17

zerûr, 29b/23, 173b/5, 505a/5
zerûr-ı ebyaz, 466a/3
zevân, 195a/9, 245b/8
zevâtü’l-mahâlîb, 412b/8
zevâvûk, 198b/14
zevgal, 346b/8
zevr, 248b/12, 358a/5
zeyd, 272a/13
zeyd yagı, 120a/17, 214a/5, 234b/19
zeyt, 4a/10, 4b/8, 14b/14, 16a/7, 17b/13, 

19b/10, 19b/14, 22b/4, 27b/17, 29a/15, 
34a/14, 35b/20, 35b/25, 37a/20, 39a/18, 
40a/7, 43b/24, 44a/13, 47a/8, 47a/15, 
48a/4, 65b/19, 66b/4, 66b/5, 68b/6, 68b/7, 
71b/24, 77a/15, 80b/14, 81b/24, 83a/23, 
84a/6, 84a/23, 91b/23, 93a/12, 94a/1, 
97a/25, 97b/6, 97b/17, 102a/21, 110a/13, 
110b/17, 110b/18, 111a/25, 112b/25, 
122a/15, 125a/4, 130b/3, 155a/21, 
131b/15, 134a/6, 138b/5, 139a/21, 
140b/14, 140b/19, 146b/24, 147a/11, 
147a/22, 147b/2, 151b/24, 151b/25, 153b/4, 
157b/12, 157b/13, 163a/10, 164a/22, 
164a/25, 169a/20, 171a/7, 173a/3, 175a/10, 
179a/6, 179b/23, 180a/6, 180b/6, 182a/19, 
186a/21, 187a/22, 187b/7, 188a/4, 189b/17, 
189b/18, 195b/15, 196a/17, 197b/7, 198a/5, 
198a/10, 198a/11, 198a/14, 198a/15, 
198b/5, 200b/10, 200b/11, 202b/23, 
204a/18, 205a/6, 205b/19, 206a/7, 207a/6, 
208b/21, 209a/21, 209a/22, 214a/15, 
214a/23, 214a/25, 214b/1, 219a/4, 225a/24, 
235a/2, 236b/23, 237a/8, 242a/1, 242a/8, 
250a/12, 257b/3, 258a/12, 261a/16, 
263a/2, 265a/18, 265b/13, 284b/8, 
290a/4, 290b/25, 291a/11, 291a/12, 
291a/18, 291a/19, 292a/5, 292a/13, 
300a/8, 316a/3, 316a/8, 318a/24, 323a/8, 
327b/2, 328a/14, 329b/18, 338b/14, 
340b/19, 344b/10, 344b/11, 351a/1, 
356b/1, 356b/18, 357a/13, 357a/14, 
358a/8, 358b/10, 359b/6, 359b/25, 
363b/5, 366b/25, 367a/18, 376a/21, 
377a/14, 377b/9, 381b/6, 382a/19, 385a/6, 
388b/21, 392a/4, 397b/10, 398b/20, 
399b/21, 400a/4, 400a/7, 405a/2, 406b/8, 
407b/8, 413b/13, 419a/23, 421a/7, 424b/9, 
427a/15, 429b/14, 439b/19, 439b/22, 
440a/25, 441b/11, 444a/17, 447a/18, 
451b/7, 457a/9, 475b/5, 475b/19, 483a/10, 
491b/3, 500b/23, 501a/20, 501b/23, 
502a/1, 506b/19, 508b/20, 510a/11, 
511a/15, 513b/7, 515a/10
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zeyt infâkâ, 36a/8
zeyt yagı, 3b/5, 59b/24, 71a/3, 80b/11, 80b/12, 

97b/4, 97b/24, 114b/1, 121b/9, 123a/20, 
123b/14, 123b/22, 124a/2, 132a/13, 
147a/21, 147b/2, 150b/20, 165b/15, 
168a/14, 168b/14, 170a/16, 180b/25, 
192a/7, 197b/7, 197b/11, 197b/19, 197b/25, 
198a/1, 198a/2, 198a/12, 200a/17, 214a/4, 
243a/24, 249b/20, 255a/10, 275b/8, 
309a/19, 312a/13, 338b/25, 347a/10, 
372a/21, 383b/2, 388a/1, 438b/2

zeyt yagları, 197b/13, 198a/8
zeyt-i ʿatîk, 245b/3, 268b/2, 404a/21
zeyt-i filistinî, 198a/21
zeyt-i infâk, 36a/9, 80b/4, 198a/19, 198a/21, 

262b/21, 340a/14
zeyt-i leziz, 36a/7
zeyt-i nâ-resîde, 36a/6
zeyt-i rikâbî, 198a/18, 198a/20
zeytâ, 196b/18
zeytâr, 198a/15
zeyti infaknûn, 36a/7
zeytûn, 19a/17, 25b/3, 36a/5, 47a/24, 66b/8, 

78a/5, 78a/13, 82a/3, 83a/9, 84a/17, 
98b/11, 104b/15, 113b/1, 130a/16, 139b/9, 
146a/20, 156a/15, 188b/16, 196b/18, 
196b/20, 196b/21, 196b/22, 196b/23, 
197a/8, 197a/9, 197a/15, 197a/20, 197a/21, 
197a/23, 197b/1, 197b/2, 197b/3, 197b/4, 
197b/6, 197b/7, 197b/9, 197b/10, 197b/11, 
197b/15, 198a/13, 198a/19, 198a/22, 
255b/14, 257b/16, 257b/18, 266a/23, 
275b/17, 294b/18, 296b/9, 322b/21, 
322b/22, 333b/16, 333b/18, 336a/22, 
340a/15, 346b/9, 361a/17, 375a/12, 
394b/11, 395a/8, 402a/4, 408b/16, 
426b/14, 443b/1, 465b/20, 497a/9, 
501b/21, 501b/24

zeytûn agacı, 197a/13
zeytûn yagı, 36a/8, 197b/9, 198a/15
zeytûnü’l-arz, 129a/11, 198a/23
zeytûnü’l-cebel, 278b/11
zeytûnü’l-habeş, 198a/22
zeytûnü’l-kelbe, 198a/22
zeytü’l-hercân, 89b/23, 198a/25, 198b/4, 

422a/16
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zû-selâsetü varakât, 174a/10
zûfâ, 4a/25, 22a/3, 22b/10, 49b/3, 120b/4, 
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194b/25, 195a/7, 206b/16, 314a/4, 455b/1

zûferâ-yı sagîr, 314a/4
zufr, 97a/11, 276a/22, 383a/21
zufr katûrâ, 276a/2, 276a/5
zufre, 141b/25, 275b/20, 361b/18, 383b/13
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