ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE ECZACILIK
TERİMLERİ ve BU TERİMLERİN TIP, BOTANİK,
ZOOLOJİ, MADENCİLİK, KİMYA TERİMLERİYLE
İLİŞKİLERİ
Gürkan GÜMÜŞATAM
ÖZET
Bu çalışmada Eski Anadolu Türkçesinde
kullanılan eczacılık terimleri Tertìb-i MuèÀlece örneğinden
hareketle değerlendirilmiştir. İncelemede tıp ve eczacılık
çalışmalarının ne derece iç içe olduğu klasik bir tıp eseri
olan Tertìb-i MuèÀlece’de sorgulanmıştır. Belirlenen
eczacılık terimleri dilbilgisi özelliklerine göre incelenerek
Eski Anadolu Türkçesinin
söz varlığındaki yerleri
değerlendirilmiştir. Türk dili tarihi açısından olduğu
kadar Türk bilim tarihine ışık tutacak bulgular ortaya
konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu
Tertìb-i MuèÀlece, eczacılık terimleri.

Türkçesi,

THE OLD ANATOLIAN TURKISH PHARMACEUTICAL
TERMS AND THE TERMS MEDICAL, BOTANY,
ZOOLOGY, CHEMICAL, MINING TERMS RELATIONS
WITH
ABSTRACT
Old Anatolian Turkish used in this study, the
term Tertìb-i MuèÀlece pharmaceutical samples were
analyzed with the movement. Examination of the extent
of medical and pharmaceutical studies nested in the
classical medical work has been questioned in the Tertìbi MuèÀlece. Pharmaceutical
terms determined by
Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı,
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examining the grammar, vocabulary and the place of the
Old Anatolian Turkish. In the history of the Turkish
language as well as shed light on Turkish history of
science findings have been revealed.
Key Words: Old Anatolian Turkish, Tertìb-i
MuèÀlece, pharmaceutical terms.

Giriş
Bu incelemede Eski Anadolu Türkçesi (EAT) dönemine
tarihlendirilebilecek bir tıp eserinden yola çıkılarak eczacılık terimleri
ele alınmıştır. EAT tıp eserleri tıp tarihine ışık tutacak bilgilerle
sınırlı değildir. Bu eserlerin içinde Türk tıp biliminin tarihî seyriyle
birlikte onlarla ilişkili diğer bilim dallarını ve bu bilim dallarının dilini
de gözlemleyebiliyoruz. Eczacılık da bu bilim dallarından biridir.
EAT döneminde Türkçenin bilim dili olarak oluşumu ve
gelişiminde geçirdiği süreci; bu süreçte hangi dillerden etkilendiğini,
söz varlığını nelerin belirlediğini öğrenmek için tıp, eczacılık,
astronomi, cebir vb. eserleri değerlendirmek gerekir. Bu noktadan
hareketle devrin bir tıp eseri ele alınarak bu bilim dalıyla yan yana
seyreden eczacılık çalışmaları içinde Türkçe bilim dilinin gelişimi
değerlendirilmiştir1.
Devrin tıp anlayışının günümüz tıbbından farklı şekilde
gelişmesi sayesinde2, EAT tıp eserleri yazıldıkları dönemin beslenme
kültürü, insanların çevresindeki hayvanlar ve bitkilere verdiği adlar,
ölçü ve tartı terimleri hakkında geniş bir yelpazeyi içine alacak zengin
söz varlığına sahiptir3. Bitkiler ve hayvansal maddelerden istifade

1

Her ne kadar da EAT devrinde ilmî eserlerin çevrisiyle başlayan bir süreç
olsa da bu devrin özellikle tıp eserlerinde Türkçeye ayrı bir önem verilir ve özellikle
terimlere Türkçe karşılıklar aranmaya veya Türkçeleştirilmeye çalışılır. Bu yapılırken
özellikle hekimler yaşadıkları devrin yöresel söyleyiş özelliklerini metinlere
yansıtmaktan çekinmezler.
2
İslâm tıbbının kaynaklık ettiği ve temel ilkelerini özellikle Arap tıbbındaki
ilkelere dayandırarak gelişim gösteren Türk tıbbı ve benimsenen prensipler konusunda
bk.: Adnan Adıvar, (1970), Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul (2. Baskı); Ahmet
Ağırakça, (2004), İslâm Tıp Tarihi, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; Ali Haydar
Bayat, (2003), Tıp Tarihi, İzmir: Sade Matbaa; Esin Kahya, (1995), İbni Sina ElKanun fi’t-Tıbb (Birinci Kitap), Ankara: AKM Yay.; Nil Sarı, (1999), “Osmanlı
Hekimliği ve Tıp Bilimi”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, S:V.
3
Sağlık gibi kapsamlı ve her kesimden kişiyi ilgilendirecek nitelikteki 14.,15.
ve 16. yy. tıp eserlerinden tıp tarihi, halk hekimliği, botanik, zooloji gibi pek çok alan
hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bu eserler sayesinde ilgili bilim dallarının Türk
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edilerek ilaç yapımını anlatan klasik tıp eserlerinde, eczacılıkla ilgili
bulgulara ulaşılabilir. Bu noktada EAT tıp eserlerinde tıp ve eczacılık
bilgilerinin iç içe olduğunu vurgulamak gerekir. Öte yandan eski
eczacılık geleneği ve bu bilim dalıyla ilişkili olan botanik, zooloji gibi
bilim dallarının etkileşimini görmek anlamında da bu eserlere gereken
önemi gösterme gereği hasıl olur.
Eczacılıkla ilgili söz varlığı incelenirken amaç EAT’deki
ilaç adlarını, ilaç adlarının yapı ve anlam özelliklerini değerlendirmek,
ilgili dönemde eczacılık terimleri açısından Türkçenin durumunu,
hangi dillerden etkilendiğini değerlendirmeye çalışmaktır. İncelemede
malzemenin derleneceği eser 15. yy. tıp kitaplarından yarı telif yarı
tercüme olarak nitelendirebileceğimiz Tertìb-i MuèÀlece’dir4 (TM).
TM tıp, eczacılık, botanik, zooloji gibi alanlarda dönemin söz varlığını
içerir. TM türü içinde hacimli bir eser olmasına rağmen, bugüne kadar
yeterince değerlendirilmemiştir. TM birçok tıp eserinden derleme ve
eklemelerle yazıldığı için barındırdığı terim kadrosu itibariyle geniş
bir kaynağa dayanır. Aynı nedenlerle de terimlerdeki çeşitlilik kadar
eş anlamlılık da ortaya çıkmıştır.
Genel olarak EAT tıp eserlerinde, hastalık tedavisi için
önerilen reçeteler yalındır. Bunu kıyaslayabilmek için günümüz ilaç
prospektüslerinin diline bakmamız yeterli olacaktır. Adate anlaşılmaz
olan günümüz prospektüslere karşılık (Doğan 2010, 350), EAT’deki
tıp konulu eserlerde ilaç yapımları sade nesir diliyle aktarılmıştır. Tıp
eserlerinin dilindeki yalınlığı kanıtlamanın yollarından biri onları
devrin edebî eserleriyle kıyaslamaktır. Hastalıkların teşhis ve tedavisi
yanında ilaç terkiplerinden de bahseden bu eserlerde; müelliflerin ağız
özelliklerini yansıtmada çekince göstermemeleri ilgili devrin eczacılık
terimleri ve diline de yansımıştır. Formülün hazırlanması için gereken
malzeme, miktarlarıyla verildikten sonra, nasıl, ne şekilde bir bileşime
dönüştürüleceği ve ilacın uygulama biçimi belli bir düzen içinde
aktarılır5.
Müelliflerin ağız özelliklerini yansıtmada daha serbest
davranışı (Doğan 2010, 320), edebî söylemden uzak olan anlatım,
bilim tarihindeki seyirlerine ışık tutacak zengin malzemeye elverişli olmaları
kıymetlerini bir o kadar artırır.
4
Bu eser hakkında daha fazla bilgi için bk. Gürkan Gümüşatam, (2009), Haza
KitÀÀb u HükemÀ-yı Tertìb-i MuèÀlece Adlı Eser Üzerine Bir Dil İncelemesi,
Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi).
5
Özelde Tertìb-i MuèÀlece ve genelde EAT tıp eserlerinin üslup özellikleri
için bkz: Gürkan Gümüşatam, (2009) “15. Yüzyıl Tıp Kitaplarından Tertìb-i
MuèÀlece’nin Söz Varlığı, Dil ve Anlatım Özellikleri”, Turkish Studies, V: 4/8, s.
1411-1443.
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Anadolu’da gelişen şehir hayatında medrese öğrencilerinin sayılarının
artışı ve temel ders kitaplarının Türkçe yazılması ihtiyacıyla da
ilişkilidir. Çünkü, belli bir zümrenin yanında Türkçe dışında dil
bilmeyen halka da hitap edecek, onların ihtiyaçlarına cevap olacak
bilgiler sunulması ve bunlara daha kolay ulaşılması hedefleniyordu
(İhsanoğlu vd. 2004, XIII).
x

Eczacılık Çalışmalarının Tarihi ve Türk Eczacılığı

Eczacılık çalışmaları en az tıp tarihi kadar eskiye dayanır.
Bu iki bilim dalı tarihte birçok toplumda yan yana hatta iç içe
yürütülmüştür. Klasik tıp kitaplarına bakıldığında hastalığın teşhisi,
tedavisi yanında ihtiyaç duyulacak ilaçlar ve ilaçların yapımı;
kullanımı hakkında bilgiler içermesi bunu doğrular.
Eski Mısırda doktorlar, hastalarını müshil ve kusturucularla
tedavi etmeye çalışıyorlardı. En eski Mısır tıp yazıları, pratisyen
doktorun kullanacağı reçete listelerinden oluşuyor ve bunlarda çeşitli
hastalıklar kabaca tarif ediliyordu (Ronan 2005, 27).
Mısır’da ilaçla tedavide bitkiler, şap, öğütülmüş taşlar ve tuz
gibi mineraller yanında hayvansal maddeler de kullanılıyordu (Ronan
2005, 37). Bu yöntemler aslında modern tıbbın gelişimine kadar
birçok uygarlıkta ve Türklerde de devam eder.
Eski Yunan hekimleri müshillerden, kusturuculardan,
perhizden, kan almadan faydalanmakta, iyileşmenin doğal yollardan
gerçekleşebilmesi, acının dindirilmesi için gevşeme, banyolar, masaj,
arpa suyu, şarap, bal enfüzyonları tavsiye ediyorlardı (Ronan 2005,
96). Tüm bunlar İslâm tıbbının da ana tedavi yolları olarak sonrasında
sürdürülecektir. Bu noktada İslâmi dönem tıp çalışmalarının
başlangıcında Antik Yunan tıbbının çeviriler aracılığıyla kaynaklık
ettiğini belirtmek gerekir. Özellikle Galen zamanında insan
vücudunun bozulan dengesini ilaçlarla sağlama benimsenmişti ve
sonraları müslüman hekimler Galen’in kullandığı ilaçlara katkılar
yaparak onları daha karışık ve etkili hâle getirmeyi başaracaklardı
(Mason 2001, 207).
Eski Çin’de günümüzde de ilaç yapımında kullanılmakta
olan malzemelerden faydalanılmıştır. Müshil için sodyum sülfat,
anemi için demir ya da jinseng içeren tipik prepasyonlar devrine göre
ileri bir anlayışa ulaşıldığının kanıtıdır. Çiçek hastalığı için bağışıklık
kazanma konusunda ilk adımları Çinli hekimler atar. Çiçek hastası
olan kişilerin deride oluşan döküntülerini toplayarak toz hâline getiren
hekimler bağışıklık kazanmaları için çocukların burun deliklerinden
bu tozu içeri üflüyorlardı (Mondadori 1998, 19). Bu tekniğin gelişimi
İslâm tıbbında olur. Çiçek hastalığının tedavisi ve çiçek aşısının
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Avrupa’da Türkler sayesinde öğrenilmesiyse Türk tıbbının ve
eczacılığının ileriye gittiğinin kanıtıdır.
Arap dünyasında tercüme hareketinin başlatıcısı ilk Abbasi
halifelerinden Harun Reşid’tir (Mondadori 1998, 46). Ayırca Harun
Reşid, İslâm dünyasında ilk hastaneyi yaptırır. Harun Reşid
hükümdarlığı döneminde Antik dönem Yunanca makalelerin
tercümesini emreder ve hızlı bir tercüme faaliyetine girişilir. Onun
ardından gelen El-Memun ise tercüme işlerinin düzenli şekilde
işleyişini sağlamak için Beytül’l-Hikmet’i kurar (Mason 2001, 82).
Bağdat’ta yapılan ilk tercümeler arasında botanik ve kimya
konusundaki eserlerle beraber Dioscorides ve Galen (Ronan 2005,
259) gibi hekimlerin İslâm tıbbının da temel ilkelerini oluşturacak
eserleri bulunur.
İslâm tıbbının en güçlü ismi olan ve eserleri uzun yıllar
kaynak kabul edilen İbni Sinâ, deney ve gözlemlerini “El-Kanun”
isimli ansiklopedik yapıtında sergiler. 12. yy.da Latinceye de
çevrilerek Ortaçağ boyunca hem Avrupa hem de İslâm dünyasında
yaygın tıp anlayışını belirleyen El-Kanun (Kahya 1995) beş kitaptan
(anatomi ve fizyoloji, ilaç ham maddeleri, insan bedeninde görülen
hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar ve cerrahi, ilaç reçeteleri ve
uygulamaları) meydana gelir. Bu ilmî eserin iki cildinin doğrudan
eczacılık çalışmalarına yönelik olması, ilaç terkiplerine verilen önemi
gösterir.
Buraya kadar birçok büyük medeniyette tıp ve eczacılık
çalışmalarının geçmişine şöyle bir bakıldığında bu iki bilim dalının
başlangıçta beraber yürütüldüğü gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Türklerde de genellikle tıp ve eczacılıkla ilgili çalışmalar iç
içe yürütülüyordu. Bugün elimizde bulunan eski tıp eserlerinde ilaç
yapımlarına ayrılan bölümler, tedavi için kullanılacak ilaçlar ve bu
ilaçların özellikleri hakkında yapılan açıklamalar bu görüşü destekler6.
Türkler İslâm öncesi tıp bilgileri ve alışkınlıkları sözlü dilde
nesilden nesile aktarırlar. Günümüzde halk arasında kocakarı ilacı
olarak adlandırılan, kimi çevrelerce bir çeşit alternatif tıp olarak
sürdürülen bu yol geçmişteki geleneğin günümüze gelen uzantısıdır.
Geçmişte benimsenmiş olan kendi kendini tedavi etme geleneği devrin
6
Türk eczacılık tarihi konusunda 1950’li yıllardan bugüne kapsamlı çalışmalar
yapılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak şu kaynaklara bakılabilir: Naşit Baylav, (1968),
Eczacılık Tarihi. İstanbul: Yörük Matbaası; Bedii Sehsuvaroglu, (1970), Eczacılık
Tarihi Dersleri, İstanbul; Turhan Baytop, (2001), Türk Eczacılık Tarihi. Kısaltılmıs
2. Baskı, (hzl. Afife Mat), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları; Rengin Dramur,
(2008), Osmanlı Devleti Saraylarında Tıp ve Eczacılık, İstanbul: Aya Kitap.
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tıp metinlerinin kolaylıkla anlaşılmasını gerektiriyordu. Geniş bir
coğrafyaya hizmet götürmek için gezici tabipler yanında halkın
hekim ihtiyacını karşılayabilecek aile içinden rehberlere de ihtiyaç
vardı (Sarı 1999). Tüm bu nedenler karşısında hekimler başta Arapça
olmak üzere tıp, ecza, veterinerlik vb. konularda yazılmış kaynakları
tercüme etmişler hem de Türkçe telif eserler yazmışlardı.
Bu gelenek XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlılarda yazılan
tıp eserlerinde de sürdürülür. Yazarlar hemen eserlerinin başında, daha
önce, Anadolu Selçukluları döneminde olduğu gibi, eserlerini Türkçe
yazmalarının sebebinin ‘okuyan herkesin, eseri okuyup, kolayca
anlaması’ olduğunu kaydetmişlerdir (Kahya 2002, 248).
EAT döneminin gerek tercüme gerekse telif tıp eserlerinde
tedavi için ihtiyaç duyulacak tıbbi malzemeler ve ilaçlar, ilaçların
yapımında izlenen uygulamalar sırasıyla anlatılıyordu. Genellikle
ilaçlar bitkilerden; tohumlar, yaprak, kök ve meyveler bazen de
hayvansal maddelerden, kimyasallardan vb. yapılıyordu. İlaçlar
genellikle bu maddelerin kaynatılması, kurutulup toz hâline
getirilmesi, sıkılıp suyunun çıkarılması vb. yollarla elde ediliyordu.
Eczacılıkla ilgili tıp eserlerinde geniş bilgiler bulunmakla beraber, bu
bilim dalına ağırlık verilerek kaleme alınan ilk Türkçe eserler
Şerefeddin Sabuncuoğlu’na aittir. Eczacılık tarihiyle ilgili bugün
EAT’nin bilinen hacimli en eski eserleri Sabuncuoğlu’nun Akrabadin
tercümesi ve Mücerreb-nâme’dir. Sabuncuoğlu Şerefeddin’in ilk eseri
olan Akrabadin, Sabuncuoğlu’nun Zahire-i Harzemşahî’nin ilaç
yapımlarıyla ilgili bölümlerden II. Bayezidin şehzadeliğinde (1454)
(Güven 2005, 3) yaptığı tercümesidir. Eser, drog ve ilaçların
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Tercüme faaliyetleri sırasında Türkçecilik çabalarına rağmen
birçok Arapça, Farsça, Yunanca vb. terim de devrin söz varlığını
etkilemiştir. Bu yüzden de aynı metin içinde, aynı kavram için Türkçe,
Arapça, Farsça vb. terimler eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Aslında
müellifler bunu özellikle yaparak neyi kasdeddiklerine vurgu
yapmaktadır.
x

Tertììb-i MuèÀlece’de Eczacılıkla İlgili Terimler

1.

Eczacılıkla İlgili Temel Terimler:

1.1. Yapıca Tek Sözden Oluşan Terimler:
TM’de geçen terimlerin bir bölümü doğrudan eczacılıkla
ilgili, bu bilim dalının sınırları içinde olan terimlerdir. Kimileri birçok
yeni ilaç adı yapımında görev alarak birer terkip oluşturabilmektedir9.
Bazen de bu gruptaki terimler
terkiplerde (birleşik sözcük
biçimindeki terimlerin kurucuları olarak) yer almasalar dahi temel bir
eczacılık terimi olarak kullanılmışlardır:
ayÀric: < Ar. < Grk. Eski tıpta ilaç olarak kullanılan bir grup
macuna verilen genel ad. [123a] (8) AyÀrìc on dirhem, ãarı helìle yedi
direm, belìle yedi direm… / devÀ: < Ar. Deva, çare, ilaç, hastalığı
iyileştirmek için uygulanabilecek ilaçlar; hastalığın tedavisinde
izlenecek yol; krş: edviyye. [126a] (4-5) …baèdehu her bir devÀ içün
yaġ úaynatduúlarında ol yaġ dan bir pÀre buyanı úatup bir miúdÀr
úaynatsalar bu daòı ancalayın olur… / eczÀ: Ecza, ilaç ham maddesi,
ilaç vb. yapımında kullanılan bitkilerden veya hayvanlardan elde
edilen maddeler. [73b] (2-4) …úulòarir-i sedÀb didükleri eczÀdan
alup úatalar, baèdehu ol úadar úaynadalar ki eczÀlarıŋ úuvveti ol ãuya
çıúa… / edviyye: İlaç, ilaçlar; krş: devÀ. [125b] (4) İmdi toòmì
edviyyelerden yaġ çıġ armasınuŋ şarùı budur… / àaràara: < Ar.
Gargara yapmak amacıyla kullanılan tıbbi sıvı. [40a] (1-2) … ve her
ne kim içmek iútiøÀ idünürse cümle ġ arġ ara ile úıla… / óabb: Hap,
hamur kıvamına sokulan karışımların, küçük yuvarlaklar haline
getirilmesiyle elde edilmiş ilaçlar. [122b] (1-2) Tertìb-i óabb-ı úÿúıyÀ

beyÀnındadur: Bu óabb daòı başdan inen marìølere ziyÀde nÀfièdür…
/ òuúne10: < Ar. Makattan ilaç şırınga etme ve bunun için kullanılan
9

Birleşik isim oluşturanlar için bk. “1.2. Yapıca Birleşik İsim Olan Terimler”.
Eczacılıkla ilgili olarak birkaç alet ismine de rastlanmaktadır. Eczacılık
tarihimiz açısından ilaçların uygulanması konusunda hangi aletlerin kullanıldığını ve
bunlara hangi isimlerin verildiğini öğrenmemiz açısından bu bulgular dil ve bilim
tarihimiz için değerlidir.
10
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araç. [67a] (7) … ùabìèati óuúne-i leyyinet ile teleyyün idüp… / èilÀc11:
< Ar. 1. İlaç, farklı maddelerin bir araya getirilmesiyle elde edilen
ilaçlar; 2. tedavi yolu. [1a] (5) Sersem olan biri[ni]ŋ èilÀcı. / maècÿn: <
Ar. Macun, genellikle hamur kıvamında olan, öğütülmüş veya toz
haline getirilmiş otların vb. şurup, bal veya bir sıvı ile karıştırılmasıyla
hazırlanmış ilaçlara verilen genel isim. [121b] (8-9) …edviyeleri
úatup maècÿn idüp bir dÀne ùutılmadıú úavanozuŋ içine úoyup
ziyÀdesiyle òıfô ide. / merhem: < Ar. Merhem, vücuttaki yaralara,
ağrı olan bölgelere sürmek için hazırlanmış, içeriğinde bitkisel ve
hayvansal maddeler bulunan yağlı, kokulu ve kıvamlı ilaç. [127b] (34) Bu merhem yaralarıŋ üzerini çıúarup ve çürük etlerini yeyüp ve
yeŋiden tÀze etler bitüre. / müshil: < Ar. 1. Müshil, bünyedeki
herhangi bir maddeyi hafifletici; 2. bağırsakta biriken muhtevayı
dışarı atan ilaç. [116b] (6-8) İmdi bedenim tandur [gibi] [ı]ssı olsun

deyen Àdem ilk yazda úan alup ve müshil içüp úatı eylemek
gerekdür… / şarÀb: < Ar. Şurup; krş. şerbet. [7a] (3-5) Evvel baş
aġ rısı’çun mersìn yapraġ ın bir miúdÀr şarÀb ile úaynatup ziyÀdesiyle
aġ rıyan başa ursalar defè ola… / şerbet: < Ar. Şurup; bk. şarÀb. [37b]
(6) … v’eger şerbet daòı bulınmazsa… / terkìb: < Ar. Terkip, ilaç
terkibi, bileşim, türlü maddelerin ve bitkilerin karışımı ile elde edilen
ilaç . [125a] (10-12) Terkìb budur. LÀzìm olduġ ı úadar törpülenmiş
beyÀô ãandalı bir pÀre keten bezi içine úoyup kifÀyet úadar ãu ile
úaynatup içe… / tiryÀú: < Ar. Panzehir niteliğinde olan bir grup
macun. Eserde iki ayrı tiryak adı geçer: tiryÀú-ı e[r]baèa ve tiryÀú -ı
fÀrÿú12. [105a] (6) Bir dirhem tiryÀú-ı fÀrÿú virürler ise nÀfièdür… /
yaúu: Yakı, bazı hastalıkları tedavi etmek için bir bez üzerine yayılıp
vücudun kimi yerlerine konulan, koyuca lapa veya özel biçimde
yapılmışeczalı parça. [101a] (6-8) …v’eger óaùme yapraġ ın bir miúdÀr
zeyt yaġ ıyla úarışdurup yaúı gibi idüp od yanuġ ına ve aġ ulu cÀnavar
ãoúduġ ı yerlere ursalar fÀ’ide ide…
11
Terim olarak ‘èilÀc’ metinde anlam genellemesine uğrayarak şuruplar,
merhemler, haplar vb. için de kullanılan, tüm bunları kapsayan bir ad olarak da
kullanılmaktadır.
12
Antik çağlardan itibaren yılan sokmalarına karşı bir çeşit antidot kullanılmış,
sonraki çağlarda türlü çeşitleri birçok hastalık için vazgeçilmez birer şifa kaynağı
olmuştur. Değişik tiryaklar değişik adlarla anılmıştır. EAT’de tiryaklara verilen
isimler ve tiryak çeşitleriyle ilgili incelemeler yapılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz:
Sevgi Şar ve Kenan Süveren, (2006), “Mücerreb-nÀmede’ki Tiryâk Formüllerinin
Eczacılık Açısından Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri J Med Ethics, Ankara
Üniversitesi Eczacılık Fak. Yay. S: 14, s. 145-149.
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Eski tıp anlayışına göre birçok hastalığın tedavi şekli yapılan
ilaç takviyeleriyle bünyedeki dengeyi kurmaya dayalıydı. Vücuttaki
maddelerin fazlalığından veya eksikliğinden dolayı hastalıkların
yaşandığına inanılan bu evrede fazla olan maddeyi kusma yoluyla
dışarı atma (Kaya 2008, 959) veya aksi olarak ilaç takviyesiyle
dengeyi sağlama tedavideki esaslardandı. Bunu gerçekleştirebilmek
için de eczacılıkta müshil ya da bir nevi vitamin olarak kullanılacak
besin maddelerine, şuruplara vb. başvurulmuştur. Üstte geçen
‘müshil’, ‘şarÀb’, ‘èilÀc’, ‘óabb’ ve ‘şerbet’ terimleri bununla
alakalıdır. Farklı ilaç terkiplerine ad verilirken oluşturulacak ilaç
adının kurucu unsuru olarak da bunlar görev almıştır. İncelemede bu
terimler yapıca birer birleşik isim olmalarından hareketle ikinci bir
başlık altında (alt kategori olarak) değerlendirilmiştir.
1.2. Yapıca Birleşik İsim Olan Terimler
14. yüzyılda ilk tercümelerle beraber Arap tıbbını
öğrenmeye başlayan hekimler 16. yüzyıla kadar devam eden sürede
telif eserler de dahil bu tıbbın prensiblerini benimser. Bu nedenle de
bolca bitkilerden, bitkiler kadar olmasa da hayvanlar ve kısmen
kimyasallardan, madenlerden ilaç yapımına girişirler. Temelleri Antik
Yunan tıbbına dayanan Arap tıbbından yaralanan Türk tıbbında ilaç
olarak kullanılan drogların çoğu aslında başka bilim dallarıyla da
ilişkilidir.
TM’de sadece eczacılık sınırları içinde olan, yalnızca bu
sahaya özgü terimler epeyce çoktur. Metnin içinde birçok hastalığın,
bedene rahatsızlık veren herhangi bir şeyin genel tedavisi, tedavi yolu
o hastalığın ilacı şeklinde adlandırılmıştır. Ayrıca hastalıklara karşı
yapılan ilaç terkipleri, merhemler vb. de o hastalıkla (hastalığın adı +
ilacı/ merhemi biçiminde) anılmıştır. Çoğu kez bununla ilgili terimler
türetilirken yapıca belirtisiz isim tamlaması kullanılmakla beraber,
belirtili isim tamlamaları da kullanılmıştır. Ayrıca şuruplar ve çeşitli
içecekler de bu devirde ilaç olarak kullanılır13. Öteki eczacılık
terimlerinde kullanılan terim yapılacak ilacın içerisine konan
malzemeden sadece biri durumunda iken sınırlı örnekte doğrudan bir
ilaç olarak kullanılır. Fakat aşağıdaki terimler doğrudan belli bir
hastalık için kullanılan ilaç adıdır. Bu ilaçların içeriğinde farklı
droglar yer alsa da adı belli bir hastalığı işaret edecek şekilde geneli
kapsamıştır. Bu terimlerde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de
bazen tek bir ilaç adı olabilecekleri gibi, tedavi yolunu

13

Bunun için bk. “Yiyecek ve içecek adları ile ilgili terimler şeklinde

kalıplaşmış kelime grupları”
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karşılayabilmeleridir. Başka bir deyişle bu terimler uygulanacak
tedavJ /F1 inJ /F1 in adı dJ /F1 a olabilmektedir:
Belirtili İsim Tamlaması Biçimindekiler:

èilacı / [
[2a] (8) øıyúu’n-nefes
[2a] (6) gögüs aġrısınuŋ
marìø ŋ èilÀcı / [2b] (2) ùaèÀm haôm olmasınuŋ èilÀcı / [2b] (8)
yürek aġrısınJ 4(u)]TJ /F9
ŋ èilÀcı
1 Tf //F1717 0 TD 0 Tc ( )Tj /F7 1 Tf .5 0 TD .0437 Tw [( ve bu)1
[3a] (1) èaúl zÀ’il olmasınuŋ èilÀcı / [3a] (3) èaúl ziyÀde olmasınuŋ
èilÀcı / [3a] (6) öksiyürük olanlar ŋ èilÀcı / [3a] (8) úulınç olan ŋ
èilÀcı / [4a] (5) bel aġrılarınıŋ
èilÀcı / [
[5a] (7) sektenüŋ èilÀcı / [
(8)
raèşanuŋ èilÀc/ [ [2a] (9) öyken ve çiger aġrılarınuŋ
èilÀcı / [
[2b] (4J 4())10( )]TJ -26.7138 -1.3152 T

[4a] (3) nıúrìø èilÀcları / [4a] (6) bil
ãızısı èilÀcı / [4a] (7) úurluġan èilÀcı / [4b] (1) cüõõÀm zaómeti èilÀcı /
[5a] (1) et kesilmesi ve yırtılması èilÀcı / [5a] (2) Àteş yanuġı èilÀcı /
[5
5a] (6J .1() yan)10.1(ıúa)10.1(ra è)8.1(i)-2.9(l)7.1(À)1.1(c)9.1(ı)-2.9( / [)]TJ ET q 1 i
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tamlama kurallarına göre oluşmuştur. Esasen EAT döneminde Türkçe
bilim dili oluşturulurken terimlerin bir bölümü Arapça, Farsça gibi
dillerden çeviri/aktarma
yoluyla dile girmiş ve söz varlığı
geliştirilmiştir. Yukarıda Türkçenin tamlama sistemine göre
oluşturulmuş terimler, genellikle hastalığın adıyla ilişkilendirilmişti.
Aşağıda sıralanan terimlerde de bu yol izlenmekle beraber, farklı
yollarla oluşmuş (óabb-ı/merhem-i + bitki/maden adı vb.) örnekler de
görülür.
[10a] (9) óabb-ı ayÀrìc / [25b] (10) ayÀrìc -i óu[ne]yn / [99b]
(10) óabb-ı eftìmÿn / [122b] (11) óabb-ı belesÀn / [99b] (10) óabb-ı
eftìmÿn / [59a] (9) óabb-ı úÿúıyÀ / [48a] (3) óabb-ı mÿmÀ / [43b] (8)
óabb-ı nìl /
[20a] (5) óabb-ı ãabr / [10a] (10) óabb-ı şebÀbe /
[122a] (1)óabb-ı şibyÀr / [123a] (5) óabb-ı cÀmiè / [122b] (8) óabb-ı
ayÀrìc-i fayúara / [46b] (6) merhem -i bÀselìúün / [25b] (2) merhem -i
kÀfÿrì / [127a] (6) merhem-i firenk / [28b] (1) merhem -i muúl / [45a]
(4) merhem -i mıãrì / [28a] (10) merhem -i rusul / [126b] (13)
merhem-i úurre / [126a] (12) merhem-i úaãÀb / [126b] (6-7)merhem-i
cenkÀr / [127b] (3) merhem-i ÚaùèÀr / [73a] (1) müshil-i laùìf / [21a]
(9) müshil-i sevdÀ[v]ì / [93a] (10) müshil-i şerbet / [118b] (9) maècÿnı zencebìl / [118b] (5) maècÿn-ı tevekkülì / [119a] (2) maècÿn-ı
cevÀriş / [119b] (12) maècÿn-ı nÀdirì / [120a] (5) maècÿn-ı ekber /
[120a] (3) maècÿn-ı müferreóÀt / [18a] (8) tiryÀú-ı e[r]baèa / [105a]
(6) tiryÀú-ı fÀrÿú.
2. Eczacılık Terimi Olarak Diğer Bilim Dallarıyla İlişkili
Terimler
2.1. Eczacılık Terimi Olarak Bitki Adları (Botanik
Terimleri):
Sentetik maddelerin ilaç yapımında kullanılmaya başlandığı
modern tıbba kadar ilaç yapımı konusunda bitkiler malzeme olarak ilk
sıradadır. İlaç terkiplerinde uzun asırlar birer drog olarak bitkilerden
yararlanılmış, bunların birçoğu hem ilaç hem de yapılacak ilaçta ham
madde olarak kullanılmıştır. Bunu klasik tarzda yazılan ilk tıp
eserlerinde (Kramer 2009, 86-91) ve tıpla ilgili sözlüklerde de
görebiliyoruz. Öyle ki tıp eserleri içinde söz varlığı açısından botanik
terimlerinin zenginliği, tıp sözlüklerinde bitki adlarının çokluğu buna
kanıttır (Küçüker 2010, 401).
Türk dili tarihi üzerine inceleme yapan araştırmacılar haklı
olarak bitkilerin tıpta ilaç olarak kullanılmasını gerekçe göstererek
bunların aynı zamanda birer eczacılık ve tıp terimine dönüştüklerini
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savunur. Zafer Önler, “…bitki adları üzerine yapılan çalışmalar
botanik biliminin sınırlarını aşarak farklı bilim alanlarına araştırma
konusu olmuştur.” der (2004, 274).
Temellerini Arap-İslam tıbbı üzerine kuran ve ana ilkelerini
o ekolden alıp geliştiren bu devir Türk tıbbında birer drog olan
bitkilerin mizaç özellikleri olduğu kabul ediliyordu. Her bitkinin sıcak
(issi), soğuk (ãoàuú), nemli ve kuru (úurı) özelliğe sahip olduğu
inancı vardı. Hastalık için yapılacak ilaçta hangi bitkinin kullanılacağı
konusunda bitkinin özelliği ve mizaç arasındaki bağ önemliydi.
Hekimler tıp eserlerinde drogların mizaç özelliklerini vermekte16 ve
neye yarar sağlayacağına yönelik bilgileri vurgulamaktaydı. TM’den
alınan şu kısımlar buna örnektir:
[129b] (9-11) İmdi her kim dÀr-ı fülfül yeseler ıssıdur,
úurıdur likin baġ rı ãovuú òılùlardan pÀk ider…
[130a] (2-4) …ve daòı günlük ıssıdur, úurıdur likin òıfôa

fÀ’ide idüp fehmi arturur ve zihni úavì idüp cerb idüp ılıcaú ãu ile
içseler gözi nÿrlandurur…
[63a] (4-5) … fınduú ıssıdur, ãovuúdan óÀãıl olan yürek

aġ rısına devÀdur…
İncelenen eserde bitkiler konu edinilirken onların mizacıyla
beraber hangi hastalık için kullanılması gerektiği, ilaç terkibinde ne
kadar ihtiyaç duyulduğu, hangi kısmının (kökü, yaprağı, tohumu,
kabuğu vb.) nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler verilmiştir.
TM’nin söz varlığında bitki adları önemli bir payı kapsıyor
olmasına karşılık, köken itibariyle Türkçe olan bitki adları diğer
dillerden alınanların toplamına oranla azdır. Ayrıca Türkçe bitki
adlarının bir kısmının eserde Arapça ve Farsçadan alınmış eş
anlamlıları bulunur. Bu tür eş anlamlı kullanımlar Türkçe bilim
dilinin oluşum sürecini göstermeleri bakımından dikkate değerdir
(Uçar 2010, 37).
Bitki adlarını birer kültür kelimesi olarak değerlendiren
Zafer Önler, eski tıbbın arkaik Yunan tıbbından büyük oranda
etkilendiğini, sonrasında ise Arap İslâm tıbbının tesiriyle Arapça
terimlerin metinler aracılığıyla dilimizde ve birçok dillerde
ödünçlendiğini veya tercüme yoluyla aktarıldığını bildirir (1985, 405).
16

Hastalığın çıkış nedeni bünyeyi oluşturduğuna inanılan dört öğeden (kan,
safra, kara safra, balgam) birinin eksikliği veya çokluğuna bağlanmaktaydı. Bu dört
öğenin de soğuk, sıcak, nemli ve kuru olmak üzere mizaç özellikleri taşıdığı kabul
ediliyordu.
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Bundan hareketle incelenen eserdeki eş veya yakın anlamlı bitki
adlarından bir bölümünün aktarma olduğu söylenebilir. Arapça
kökenli lisÀnü’å-åevr [lisÀn (dil) + åevr (öküz)], Farsça kökenli
gÀvzubÀn [gÀv (öküz) + zebÀn (dil)] ile Türkçe ãıġ ır dili incelenen
eserde eş anlamlı olarak kullanılır ve bunların Türkçe ile Farsçadaki
biçimleri Arapçadan aktarma yoluyla bu dillere geçmiştir.
TM’de eş veya yakın anlamlı olarak kullanılan botanik
terimlerinin çoğu Türkçe-Arapça, Arapça-Farsça, Türkçe-Farsça,
Arapça/Farsça-Grekçe sözcüklerin aynı metinde bulunmasıyla
oluşmuştur. Bunlar:
baldırıúara – persiyÀvşÀn; daġ üzümi – mevizec; it burnı SüleymÀn Peyġ Àmber aġ acı -rÿóü’l-úamer; semüz ot – toòmekÀn;
bÀbÿnec – papadya; besbÀse - cevz-i bevvÀ; cevz – úïz; rummÀn –
nÀr-enÀr; sünbüle - başaú, bÀdrencürik – oġ ul otı; ãıġ ır dili-ġ ÀvzubÀnliåÀü’å-åevr; tuffÀó-alma.
TM’de kimi zaman bir bitkinin Türkçe karşılığı veya diğer
dillerdeki biçimi verilerek bunlar doğru şekilde tanıtılmaya
çalışılmıştır:
[11a] (3-4) Eger

daġ üzümi ki aŋa mevìzec dirler, bir

miúdÀrını saóú idüp…
[24b] (2-4) BÀdrencÿrik oġ ul otına dirler, anuŋ bir dürlisi

olur, tÿrunc úoúusı gibi rÀyióası olur.
[69b] (5-6) Eger öksürük, balġ am yÀòÿd iriŋ gelürse aŋa

gerekdür ki bir persiyÀvşÀn ki baldırı úara dirler…
Eski Anadolu Türkçesindeki bitki adları üzerine yapılan
incelemelerin en önemli sıkıntılarından biri metinlerde geçen bitki
adının günümüzde hangi bitki için kullanıldığını her zaman
kestirememektir. Bugün dahi aynı bitkinin Anadolu’da farklı farklı
isimlerle anılması veya aynı adın değişik yörelerde kullanımına karşın
aynı bitkiyi karşılamayışı incelemeyi zorlaştırır (Şahin 2007, 571).
TM’de de devrin diğer tıp eserlerinde olduğu gibi eş anlamlı bitki
adlarının kullanımı ve yeri geldikçe müellifin yabancı terimin
ardından Türkçedeki karşılığına atıf yapması ilgili bitki adının hangi
bitki için kullanıldığını tesbit edebilmek açısından önemlidir. Diğer
yandan bu yol müelliflerin tıp eserlerinde Türkçeye verdiği önemin bir
kanıtıdır. Aynı bilgiler bu yönüyle metnin yazıldığı devrin coğrafyası,
beslenme kültürü, yaşama biçimini aydınlatacak bilgilere de ışık tutar.
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Türkçede bitki adları ile ilgili ilk bilgileri veren kaynak
Divan u Lügati’t-Türk’tür (DLT). Burada kullanılan bitki adlarının bir
bölümü günümüz Anadolu ağızları içinde kullanıldığı gibi (Baytop
2007) bu tıp eserinde de geçer. DLT içinde geçen bitki adları üzerine
inceleme yapılmış olmakla beraber17 tarihî metinlerdeki botanik
terimleri üzerine yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Farklı dönemlere ait
metinlerde geçen botanik terimlerinin değerlendirilerek günümüz söz
varlığına olan katkılarını Türk dili incelemeleri açısından ortaya
koymamız gerekir18.
Bitki adlarının hangi ses değişimlerini geçirip günümüze
geldiğini görmek anlamında (p
patlıcan < bÀdilcÀn/bÀdincÀn; pelesenk
< belesÀn; pespaye < besfÀyic; kına < óennÀ/óinnÀ; kimyon <
kemmÿn/kemyÿn, kereviz < kerefes/ kerefeş, safran < zaġfirÀn/
zaèfirÀn, zencefil < zencebìl/ zencebìn, armut < amrÿd, rezene <
rÀzyÀne…) incelenen eser ve devrin aynı içerikteki eserleri önemli
birer veri kaynağıdır.
Türkçedeki botanik terimleri üzerine tanıklık eden DLT’te
ödünçlemelerle beraber yaklaşık 155 tane bitki adı vardır. İncelenen
eserde ise bu sayı 260’a çıkmıştır. DLT ve incelenen eserdeki botanik
terimlerinin bir bölümü ortaktır. Ancak TM’de, DLT’te olmayan
birçok yeni bitki adı da kullanılmıştır. Eserlerin yazıldığı coğrafyanın
değişmesi, kültürel etkilenme ve dil etkileşimindeki yoğunluk bu
farklılaşmada görev almıştır.
Botanik Terimlerinin Sıralanmasında İzlenen Yol:
I.
Önce ait oldukları dile göre (Türkçe, Arapça, Farsça
ve diğer diler) sınıflandırma yolu seçilmiştir.

17
Bunun için bk. Nigar Oturakçı, (?) “Divanü Lûgati’t Türk’teki Botanik
Terimlerinin Kazak Türkçesinde ve TürkiyeTürkçesinde Görünümleri” Çukurova Ü.
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/nigar_oturakci_divanu
_lugatit_turk_botanik_terimleri.pdf;
Canan İleri, (2007), “Divanü Lügati’t-Türk’te Geçen Meyve-Sebze Adları ve
Türklerin Bunlardan Yararlanma Biçimleri”, Türk Dili, Ankara: TDK. S:669, s. 542572; Çetin, Engin (2005), “Divanü Lügati’t-Türk’te Yiyecek İçecek Adları ve Bu
Adların Türkiye Türkçesindeki Görünümleri”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
S: 2, s. 185-200.
18
Eski Anadolu Türkçesinde bitki adları üzerine yapılan şu incelemelere
bakılabilir: Zafer Önler, (1990), “XIV. ve XV. Yüzyıl Anadolu Türkçesi Botanik
Terimleri”, Journal of Turkish Studies (Fahir İz Armağanı), Harvard, V: 14, s.
357-392;
Hatice Şahin, (2007), “Câmi‘ü’l-Fürs Örneğinde XVI. Yüzyıl Bitki İsimleri”,
Turkish Studies, V: 2, s. 570-602.
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II.
Ayrılan Türkçe terimler de tek sözcükten ibaret
olanlar ve birleşik isimler olarak ikiye ayrıldı.
III. Arapça terimler de, benzer yolla, kendi içinde önce
tek sözcükten ibaret olanlar sonra da tamlama biçiminde oluşmuş
birleşik isimler olarak ayrıldı. Tamlamalar hâlinde bitki adlarıysa
Farsçanın ve Arapçanın tamlama sistemine göre oluşumları göz
önünde bulundurularak gruplandırıldı.
IV. Farsça ve diğer dillere ait bitki adları sayıca az ve
benzer yapıda olduklarından sadece ait oldukları dile göre birer alt
başlıkta sıralandı.
2.1.1. Türkçe Terimler:
2.1.1.1. Tek Sözcükten İbaret Terimler:
alma: Elma (Pirus malus). [93a] (7) … daòı alma ve ayva ve
amrÿt ve enÀr istièmÀl idüp… / arduc: Ardıç ağacı ve yemişi
(Juniperus). [132a] (11-13) MayÀãÿr içün arduc aġ acın. azuçuú gene
doġ rayup úazana úoyup úaynatup ãuvı úızarur… / aãma: Asma ağacı;
belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). [43a] (11-12) … baèdehu bir
miúdÀr aãma yapraġ ın çubuġ ın maèan Àteşe yaúup… / arpa: Arpa
(Hordeum vulgare). [82b] (4-5) Yarım dÀne cevz-i bevvÀyı bir dÀne
arpa ile çigneyüp feraó vire… / ayva: ayva (Cydonia vulgaris). [92b]
(13) … birúaç dÀne ayva balıla bişürüp memesi üzerine ursalar… /
bögürtlen: Böğürtlen (Rubus caesus). [102a] (4) … bir miúdÀr
bögürtlen budaúların daòı yapraġ ıyla maèan úaynatup bişürüp aú olan
ãaça ãaúala süreler. / buġ day: Buğday (Triticum). [106b] (12) Eger
ùuruncı arpa buġ day içine úosalar aŋa bit düşmeye. / burçaú: Burçak
(Vicia ervilia). [50a] (4-5) … v’eger her ãabÀó iki dirhem burçaú
toòmı aġ zında temÀm ıãlanınca ùutup… / buyan: Meyan (Glycyrhiza
glabra). [126a] (5) … ol yaġ dan bir pÀre buyanı úatup bir miúdÀr
úaynatsalar bu daòı ancalayın olur… / cırcır: Su teresi (Nasturium
officinale). [130b] (5-6) … benefşe, nìlÿfer ve gül ve òaşòÀş ve cırcır

ve èunnÀb ve demür hindì gibi olan şeyleri muúaddem ãu ile şöyle
úaynatup… / çigdem: Çiğdem çiçeği (Crocus cancellatus). [70b] (1112)… v’eger çigdemi dögüp bir miúdÀr balıla úarışdurup ùalaġ ı büyük
olan Àdemiŋ ùalaġ ı üzerine ursalar nÀfièdür. / erik: Erik (Prunus
domestica). [116b] (9-10) … ve gevdeyi úızdurur şeyler yemeyüp
ammÀ erik ve òıyÀr ve úarpÿz istièmÀl idüp… / gebre: Kebere, kapari
(Capparis). [85b] (4-5) Eger bir miúdÀr ãarp sirke ile gebreyi
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úarışdurup ısıcaúla urduúlarında… / gelincik: Gelincik çiçeği
(Papaver rhoeas). / [8a] (6-7) Her kim gelincik çiçeginüŋ dibin
çekinse başında olan nÀzileyi çeküp indüre… / günlük : Günlük ağacı;
ak günlük (Boswelia), kara günlük (Cortex styracis). [121b] (5) …

çörek otı yigirmi beş dirhem, rÀvend on iki direm, maãùakì on üç
direm. / ıãırġ an: Isırgan otu (Urtica). [109a] (3-4) İmdi her kim bir
miúdÀr ıãırġ an dikenin dögüp temÀm un gibi olduúdan ãoŋra üzerine
bir pÀreçik bal sürüp… / úabaú: Kabak (Cucurbita). [47b] (7-8) … ve
hem daòı şalġ am ve úabaú yemek ziyÀde nÀfièdür… / úaãnı: Kadı
ağacı, şeytanboku otu (Ferula assa-foetida). [98a] (2) Eger bir pÀre
úaãnıyı sirke ile ezüp sürseler defè ide. / úavun: Kavun (Cucum).
[130a] (4-5) … ve daòı úavun yemek çoú ıssıma getürür ve úÀrpÿz
geç haøm olur, ammÀ cigeri tÀzeler… / úoruú: Henüz olgunlaşmamış
ekşi üzüm; koruk. [127a] (12-13) Sehil altı dirhem, sirke, úoruú,
mürdeseng on beş dirhem, cengÀr biş dirhem. Bunları èadedince
evvel… / pazu: Yabani ıspanak (Beta vulgaris varcicla). [88b] (8-10)
…baèdehu bir miúdÀr òaùmì yapraġ ın ve pazu[nu]ŋ yapraġ ın ve bir
miúdÀr kepek ile cümle birbirinden kifÀyet úadarı şarÀb ile muókem
úaynatup… / ãandal: Sandal ağacı (Santalum album). [11a] (2-3) …
ve daòı birer miúdÀr ãandal, gül yaġ ı ve sirke cümlesin sirke ile
maèan úoşup başına sürseler aġ rı defè ide. / ãarmaşıú: Sarmaşık bitkisi
(Hedera helix). [97a] (5-6) … ãarmaşıú toòmı dört dirhem, bu
edviyyeleri alup züyÿtı bir iki çanaġ a úoyup… / ãarmıãaú: Sarımsak
(Allium sativum). [19b] (1-2) … bir baş ãarmıãaġ ı kendüsine yedürüp
ve úapuġ ın daòı tütsi virseler bi-iõni’llÀh òalÀã ola, mücerrebdür. /
siŋirlice: Sinirlice otu (Plantago). [77a] (5-6) Eger, siŋirlüce
yapraġ ınuŋ kökin ve yapraġ ın pÀk yuyup dögüp ãuyın çıġ arup… /
ãoġ an: Soğan (Allium cepa). [44a] (9-10) … bir miúdÀr ãoġ an úoşup
ãabÀó aç úarına içürseler yılanı pÀreleyüp ùaşra bıraġ a, mücerrebdür.
/ söğüt: Söğüt (Salix). [62a] (8-9) … ve daòı ãıġ ır dili ve gül ãuvı ve
toòmekÀn içürüp gök benefşe ve sögüt yapraġ ı ve òıyÀr… / şekerli: <
Far. + T. Şekerli ot, andız otu (Compositae). [111a] (9-10) Eger
şekerli yapraġ ınuŋ ãuyın içseler nÀfièdür. / ùarı: Mısır (Panicum
miliaceum). [82b] (5-6) Eger birúaç dÀne ùarı ile úaranfili çigneseler
feraó vire. / ùobalaú (ġ ): Hunnapgillerden bir bitki (Rhamnus
clorophorus globosus). [81a] (5-6) … ùobalaú yigirmi dirhem, egir
yigirmi dirhem bu eczÀları èadedince alup muókem dögüp… / ùuraú:
Durak otu (Anethum graveolens). [102b] (10-11) …ve daòı ùÀġ ÿn
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zemÀnında ùuraúı úoúlamaú ziyÀde nÀfièdür… / üzüm: Üzüm. [117b]
(8-9) zìrÀ yaş üzüme künÿzu’t-toòmì dimişlerdür, yaènì ãıtma òaõìnesi
dimek olur. / yarpuz: Ballıbabagillerden, çiçekleri birbirinden ayrı
halka durumunda, nane türünden, kısa saplı, az veya çok tüylü, güzel
kokulu bir bitki (Mentha pulegium). [96a] (1-2) Eger yarpuzı sirke ile
maòlÿù idüp gevdesine sürseler defè ide. / yosun: Çoğu sularda, ağaç
veya taşların üzerinde yetişen tallı bitkilerin ilkel yapıdaki örneklerine
verilen genel ad. [83a] (7-9) …baèdehu Àteş giderüp yerine úara yosun
döşeyüp baèdehu kütürüm olan Àdemi getürüp çuúuruŋ içine úoyup
yaturalar… / yüzerlik19: Yüzerlik bitkisi (Peganum harmala). [91a] (57) Eger yüzerlik [ve] gelüncik çiçeginüŋ [to]òmın bir dirhem úadarı

èale’ã-ãabÀó ãovuú ãu ile içseler şifÀ bula.
2.1.1.2. Birleşik İsim ( Yapıca İsim veya Sıfat Tamlaması
Biçiminde) Biçimindeki Terimler:
Şimdiye kadar sıralanan terimler tek sözcükten ibaret olup
basit yapıdadır. Ancak birleşik isim yapısında olan birçok terime de
rastlanmaktadır. Birleşik isim yapısındaki bitki adlarının çoğunluğu
Türkçenin tamlama kurallarına göre oluşturulmuştur. Tüm öğeleri
(esas ve yardımcı unsur) Türkçe olanlar yanında, içinde Arapça veya
Farsça unsur barındıran, her iki öğesi de Arapça/Farsça olup
Türkçenin tamlama sistemine uygun oluşturulmuş terimler de sayıca
az değildir. Bunlar üç ana gruba ayrılabilir:
1.

Tüm öğeleri Türkçe olanlar (T. + T.): aġ u aġ acı, aú

günlük vb.
2.
Arapça + Türkçe (Ar. + T.) / Türkçe + Arapça (T. +
Ar.) yapısında olanlar: fınduú aġ acı, aú sÿrincÀn vb.
3.
Farsça + Farsça (Far. + Far. + T.) / Arapça + Arapça
(Ar. + Ar. + T) yapısında olup aldığı ekler ve yapısı itibariyle
Türkçenin tamlama sistemine göre oluşmuşlar: hindustÀn cevzi,
ebucehl úarpÿzı vb.
19
Şükrü Haluk Akalın, ‘üzerlik/yüzerlik’ teriminin kökence birleşik bir
sözcük olduğunu savunur. Uç ve Barsgan dilinde sedef otu karşılığındaki
ilrük/eldrük kelimesini Oğuzlar, peganum harmala için yabani sedef otu anlamına
gelmek üzere yoz ilrük (veya yozeldrük) olarak kullanmışlardır. Enkliz olayı ve
gerileyici benzeşme sonucunda ilk kelimenin ünlüsü ‘ü’ye dönüşmüştür. Metatez
sonucunda ‘l’ ve ‘r’ yer değiştirmiş, daha sonra da ‘i’ genişleme sonucu e'ye dönmüş,
böylece kelime yüzerlik şekline gelmiştir. Oğuz grubunda görülen başta y ünsüzü
düşmesi olayı sonucunda da üzerlik şekli ortaya çıkmıştır. Ancak, yüzerlik şekli de
ağızlarımızda hâlâ yaygın olarak kullanılmaktadır (1993, 256).
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acı bÀdem: (T. + Far) Badem ağacının keskin kokulu
meyvesi (Amygdalus amara). [60b] (10) Eger, acı bÀdem yaġ ın úulaú
gürültüsine ùamzursalar defè ide. / aġ u aġ acı: (T. + T.) Zakkum, ağı
ağacı (Nerium oleander). [80a] (10-11) … ve daòı her kim beş dirhem
aġ u aġ acı yapraġ ın dögüp tencereye úoyup… / aú günlük: (T. + T.)
Tütsü olarak yakılan bir tür ağaç sakızı. [61a] (4-5) … baèdehu bir
pÀre aú günlük úatup her merhem gibi olduúda úulaġ a ursalar… / aú
ãoġ an: Aksoğan, ada soğanı (Urginea maritima). [61a] (11) – [61b] (1)
… aú ãoġ an ãuyın ùudulmasına ùamzursalar nÀfièdür. / aú sÿrincÀn: (T.
+ Far.) Sorıncan ağacının bir türü (Colchicum autumnale). / [84b] (56) … èırúu’n-nisÀ içün birer miúdÀr ãabr-ı usúuùÿrì ve ãarı helìle ve
aú sÿrincÀn bunları alup ve dögüp elekden geçürüp… / aú sÿsen: (T.
+ Ar.) Akzambak (Lilium candidum). [55b] (9-10) … v’eger aú sÿsen
muókem dögüp ãuyın bir bezden süzüp alalar… / arduc aġ acı: (T. +
T.) Ardıç ağacı (Juniperus). [132a] (11-12) MayÀãÿr içün arduc aġ acın
azuçuú gene doġ rayup úazana úoyup… / ayva aġ acı: (T. + T.) Ayva
ağacı (Cydonia vulgaris). [91b] (1) … v’eger bir dÀne ayva aġ acınuŋ
dibine işeyüp… / bÀġ çubuġ ı: (Far. + T.) Asma fidesi. [97a] (11-12)
… kel başa merkeb ùırnaġ ın yaúup ve bir miúdÀr bÀġ çubuġ ın daòı
yaúup külin eleyüp… / baldırıúara: (T. + T.) Karabaldır (Aspelinum
adianthum-nigrum). / boġ a dikeni: (T. + T.) Halk arasında şeker
dikeni, göz dikeni, deve dikeni gibi farklı adlarla bilinen bir bitki
(Eryngium campestre). [50a] (5-8) … ve daòı her kim boġ a dikenin

úamışını muókem dögüp ãuyın çıúarup ve bir miúdÀr gül ãuyın úatup
içseler bi-iõni’llÀh şifÀ bula, òalÀã ola, mücerrebdür. / çörek otı: (T. +
T.) Karacaot (Nigella damascena). [104b] (4-5) … üç günde bir
óammÀma iletüp cümle gevdesine ferfiyÿn yaġ ın ve bÀbÿnec yaġ ın ve
çörek otı gibi fÀ’ideli şeyleri süreler… / daġ üzümi: (T. + Far.) Yaban
üzümü. [11a] (3-5) … Eger daġ üzümi ki aŋa mevìzec dirler, bir
miúdÀrını saóú idüp daòı zeyt yaġ ıyla maòlÿù idüp başına ursalar aġ rı
defè ide. / demür dikeni: (T. + T.) Demir dikeni (Tribulus terrestris).
[110b] (7-9) İmdi her kim iki dirhem demür dikenin yılan ãoúmış
Àdeme içürseler maøarratın defè ide. / demür hindì: (T. + Ar.)20

20

Terim bu bölümde ele alınsa da aslı demr-i hindì < temr-i hindì’dir.
Yaygınlaşmış hata sonucu (galatımeşhur olduğu için) Türkçe sıfat tamlaması olarak
algılanmış ve daha eserin yazıldığı dönemde bu yanlış kullanım yazımda da devam
etmiştir. Bu hata günümüzde de sürmektedir. TDK Türkçe Sözlük’te (2005) ‘demir’
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Demirhindi bitkisi (Tamarindus indica). [130a] (7) … demür hindì
ãovuúdur, likin ãıtma dutan Àdemlere nÀfièdür… / deve dikeni: (T. +
T) Meryemana dikeni, peygamber dikeni, sütlü kengel (Silyum
marianum). [81a] (4-5) …ve daòı marãama toòmı yigirmi dirhem,
deve diken[i] toòmın yigirmi dirhem… / ebem gömeci: (T. + T.)
Ebegümeci (Malva siylvestris). [92b] (5) Eger, ebem gömeci
yapraġ ıyla kökin maèan bişürüp baèdehu… / ebucehl úarpÿzı: (Ar. +
Ar. + T.) Acı hıyar, acı elma, acı karpuz, it hıyarı, ebucehil karpuzu
gibi adlarla anılan bitki (Citrullus colocynthis). [72b] (2) …ammÀ
eger ebucehl úarpÿzınuŋ içine fetil idüp götürseler úulıncı defè ider. /
ençir aġ acı: (Far. + T.) İncir ağacı (Ficus carica). [29A] (6-8) …
v’eger ençir úabuġ ın burnına ãoúsalar sÀkin ide veyÀòÿd ençir aġ acı
tozını úazıyup üfürseler nÀfièdür… / fınduú aġ acı: (Ar. + T.) Fındık
ağacı (Corylus avellana). / gün çiçegi: (T. + T.) Gün çiçeği,
günebakan, gündöndü (Helianthus annuus). [26b] (7) … bir miúdÀr
gün çiçegi cemìè idüp ve bir şìşe içine úoyup… / òınzìr odı: (Ar. + T.)
Domuz otu. [96b] (8-9) Eger òınzìr odın bir miúdÀr bal ile ve büber ile
úarışdu[rup] baèdehu küllì başına sürseler kelini defè ide… / hindustÀn
cevzi: (Far. + Ar.) Hindistan cevizi (Cocos nucifera). [42a] (3-5) …

bir dÀne hindustÀn cevzi ve bir pÀrçe EflÀú ùuzını cümle başúa başúa
dögüp… / iblìs ùırnaġ ı: (T. + Ar.) Şeytantırnağı (Phyteuma). [104b]
(6-7) … ve daòı şikest olan iblìs ùırnaġ ın tütsi virseler òalÀã ola… / it
burnı: (T. + T.) Yabani gül; kuş burnu (Rosa canina). [14a] (5-8) İmdi
bu gök yer altında Àdem ãıfÀtında biter ve cemìè-yi endÀmı yine Àdem
kipidür ve ayaú üzerine durur ve daòı yapraġ ı yir üstünde it burnı
yapraúına beŋzer… / it üzümi: (T. + T.) Köpek üzümü, tilki üzümü
(Solanum nigrum). [68b] (1-2)… ve daòı it üzümin bir yanına daúup
götürseler ãarılıġ a nÀfiè olup… / úadın ùuzluġ ı: (T. + T.) Kadıntuzluğu,
çobantuzluğu, amberbaris, sarıçalı gibi adlarla bilinen bitki (Berberis
vulgaris). [94a] (6-7) …şïrbÀsınuŋ içine úadın ùuzluġ ı didükleri
edviyyeden bir pÀre tereyaġ ın maòlÿù idüp yedüreler… / úara aġ aç:
(T. + T.) Karaağaç, narven (Ulmus). [100b] (11-12) … ve daòı úara
aġ aç kökin úabuġ ıyla maèan ufacuú doġ rayup baèdehu bir çölmege
úoyup… / keçi boynuzı: (T. + T.) Keçiboynuzu, harnup ağacı
(Ceratonia siliqua). [77a] (11-12) Eger keçi boynuzın dögüp bir

miúdÀr beyÀø ketÀvÿn ile ve bir miúdÀr ãumÀú ve ısıcaú ãu ile
maddesi içindeki birleşik isimler arasında ‘demirhindi’ maddesi geçer. Oysa bu
terimin ‘demir’ maddesi ile etimolojik hiçbir bağı yoktur.
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úarışdurup içseler… / úızıl aġ aç: (T. + T.) Kızılsöğüt (Alnus). [55a]
(3-4) … v’eger úızıl aġ aç yapraġ ın yaş iken birúaç kerre göze çekseler
òïş ola… / úızıl gül: (T. + T.) Kızıl gül (Rosa). [122a] (3-5) äabr-ı
usúuùÿrì on dirhem, úızıl gül yapraġ ı on dirhem bu edviyyeleri başúa
başúa dögüp elekden geçürüp baèdehu cümlesin bir yere cemìè
idüp… / úızıl kinşic: (T. + Far.) Kızıl kişniş (Coriandrum sativum).
[13a] (9-10) Eger úızıl kinşic saòú idüp ùaèÀm üzerine eküp yeseler…
/ úızıl üzüm: (T. + T.) Kızıl üzüm (Vitis vinifera). [85a] (9-11) Eger
bir miúdÀr úızıl üzüm ve paúla unı ve kemnÿn ve çÀvşìr alup muókem
saóú idüp nıúrìø üzerine ursalar nÀfièdür… / úoúar ot: (T. + T.) Kokar
ot, mavzek otu (Delphinium staphisagria). [110a] (5-6) …baèdehu bir
miúdÀr úoúar otdan cemìè idüp fuçudan çıúduġ ı gibi ol [o]tuŋ üzerine
yatalar… / úundus óayÀsı: (T. + Far.) Cavşir otu ve bundan elde edilen
zamk (Ferula elaochytris). [127b] (10-11) …on dirhem úÿndÿs óayÀsı
beş dirhem, bu mu[èale]ceyi cümle muókem saóú idüp cümlesin bir
yere úatup yaúı idüp… / mürr dikeni: (Ar. + T.) Mirra adı verilen ve
Arabistan’da yetişen bir ağaç (Comiphora myrrha). [30a] (3-4) İmdi
aġ zı aġ rıyan Àdem mürr dikenin bal ile òalù idüp aġ zında tutsa defè
ide… / oġ ul otı: (T. + T.) Oğulotu, kovan otu, melisa gibi adlarla
bilinen bitki (Melissa officinalis). [24] (2-4) BÀdrencÿrik oġ ul otına
dirler, anuŋ bir dürlisi olur, tÿrunc úoúusı gibi rÀyióası olur. / paúla
otı: (Ar. + T.) Bakla çiçeği. [25b] (4-5) … baèdehu bir miúdÀr paúla
otı ve noòÿd, benefşe, úızıl gül, arpa unı, baş ùÿrunc úabuġ ı. /
peyġ amber çiçeki: (T. + Far.) Peygamber çiçeği, acımık (Centaurea
cyanus). [35b] (7-8) Eger peyġ amber çiçekinüŋ kökin muókem saóú
idüp… / ãarı helìle: (T. + Far.) Helile otunun bir türü (Terminalia).
[10a] (3-4) … on beş dirhem ãarı helìleyi muhkem dögüp daòı yüz
úırú dirhem erik ãuvı birle ol úadar ezeler ki… / ãarı ãabr: (T. + Ar.)
Sarısabır, azvay gibi adlarla bilinen bitki (Aloe vera) ve bu bitkinin
etli, kalın yapraklarından çıkarılan, kırmızımtırak esmer renkli,
hekimlikte kullanılan bir madde. [104b] (12) Eger ãarı ãabr didükleri
edviyyeyi alup baèdehu… / siyÀh üzüm: (Far. + T.). Siyah üzüm.
[54a] (1-3) … bir miúdÀr ùuraú otın siyÀh üzümle úaynatup baèdehu
ãuyın óammÀmda ziyÀde içseler istifrÀġ küllì eyledügden ãoŋra on
yıllıú bahaú zahmetin defè ider… / şaúÀyıú çiçegi: (Ar. + T.) Şakayık
çiçeği (Paeonia mascula). [101b] (13) Bir vaúiyye şaúÀyıú çiçegine
dört dirhem saóú olmış rÀstuò ùaşın úatup… / semüz ot: (T. + T.)
Semizotu (Portulaca oleracea). [50b] (10-11) … ve ġ ıdÀsı daòı nìmTurkish Studies
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serişte yumurta ve rişteyi semüz ot ile bÀdem yaġ ı ile ve şeker ile
ùavuú şorbÀsın yedüreler… / ãıġ ır dili: (T. + T.) Sığırdili otu (Anchusa
officinalis). [62a] (8-9) … ve daòı ãıġ ır dili ve gül ãuvı ve toòmekÀn
içürüp… / ãoġ ulcan otu: (T. + T.) Solucan otu (Pelargonium
endlicherianum). [76a] (3-4) Eger, küçük maèãÿmuŋ ãoġ ulcanı olsa
èilÀcı yine ãoġ ulcan otunı bal ile yeseler düşürüp defè ide. / ãu teresi:
(T. + Far.+ T.) Su teresi (Nasturium officinale). [79b] (7-8) Eger
óayÀda, v’eger sÀ’ir yerde olan şiş muèÀlecesi budur ki vÀfir
ziyÀdesiyle ãu teresini cemìè idüp… / SüleymÀn Peyġ Àmber aġ acı:
(bk. it burnu, SüleymÀn PeyġÀmber aġacı, rÿóü’l-úamer). / ùatlu
bÀdem: (T. + Far.) Badem ağacının (Amygdalus amara) kokulu
meyvesi. [47b] (1-2) … úulınca ziyÀde nÀfièdür ve daòı ùatlu bÀdem
yemek aèlÀdur… / ùuraú otı: (T. + T.) Durak otu, dereotu; krş: duraú
otı (Anethum graveolens). [54a] (1-2) … bir miúdÀr ùuraú otın siyÀh
üzümle úaynatup baèdehu ãuyın óammÀmda ziyÀde içseler… / èuşşÀú
çadırı: (Ar. + T.) Çadıruşağı otu (Dorema ammoniacum). [76b] (4-5)

Eger göbekde ãu olsa èuşşÀú çadırından fınduú úÀdarın aç úarına üç
sabÀó yeseler defè ide. / yılanyaãduġ ı: (T. + T.) Yılanyastığı
(Dracunculus vulgaris). [50a] (1-2) … v’eger yılanyaãduġ ınuŋ kökin
balıyla úaynatup maècÿn idüp… / yonca dikeni: (T. + T.) Acı yonca
(Menyanthes trifoliata). [108b] (9-10) Eger yonca dikenin úaynatup
ãuyın içseler teşennüce nÀfièdür ve ishÀl daòı úaùè ider.
2.1.2. Arapçadan Alınmış Botanik Terimleri:
2.1.2.1. Tek Sözcükten İbaret Terimler:
[92a] (2-3) … v’eger bir iki dÀne
èanber: Ar. Amber çiçeği (Geum urbanum). [64b] (4-5) …
bÀdincÀn saóú idüp sigil üzerine ursalar defè ide… /
daòı ayu şarÀbı ve èanber ve èÿd daòı nÀfièdür… / èaãfÿr: < Ar.
Yalancı safran (Carthamus tinctorium). [90b] (2-3) …v’eger èaãfÿr

toòmın ile bir dÀne ùavuúı on iki gün besleyüp baèdehu úarnın yarup
yaġ ın çıú[ara]lar… / bÀbÿnec: < Ar. bÀbÿnec < Far. bÀbÿne. Papatya
(Matricaria chamomilla). [104b] (5) … bÀbÿnec yaġ ın ve çörek otı
gibi ,aJideli şeyleri süreler… / bÀdilcÀn: (bk. bÀdincÀn) / bÀdincÀn: <
Ar. Patlıcan (Solanum melongena).
baúla: < Ar.
bÀúilÀ. Bakla (Vicia faba). [72b] (1) … ve daòı úulınc olan Àdem
amrÿd, baúla, çügündür yemekden òaõer ideler… / belesÀn: < Ar.
Pelesenk ağacı (Commiphora opobalsamun) ve bundan elde edilen
yağ. [44b] (4) … v’eger belesÀn yaġ ın sürseler nÀfièdür… / besbÀse:
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< Ar. Küçük hindistan cevizi (Myristica fragrans); Krş. cevz-i bevvÀ.
[119a] (3-5) Zencebìl beş dirhem, úirfa beş dirhem, cevz-i bevvÀì beş

dirhem, besbÀse beş dirhem, dÀr-ı fulful beş dirhem, afyÿn dört
dirhem. / besfÀyic: < Ar. Bespaye, kaya eğreltisi, bir eğrelti otu çeşiti
(Polypodium vulgare). [99a] (1) … bir miúdÀr besfÀyic ve ùuraú otı ile
yeseler ishÀli defè ide… / bezr: < Ar. Keten tohumu, bezir. [42a] (6-7)
…bir miúdÀr bezr yaġ ınuŋ içinde úaynatup ãıúalar ve baèdehu… /
cevz: < Ar. Ceviz (Juglans regia). [120b] (5-6) …bir ãırçalu úap içine
ziyÀde òıfô idüp ãabÀó aòşam cevz úadarı yeyüp nice fÀ’idelerin
göreler. / emlec: < Ar. Amlacotu (Phyllanthus emblica). [119b] (3-5)
äarı helìle on dirhem balıla on dirhem emlec on dirhem. İmdi bu
edviyyeleri muókem saóú idüp elekden geçürüp… / ferfiyÿn: < Ar.
Sütleğen otu ve bundan elde edilen tıbbi bir zamk (Euphorbia
officinarum). [85b] (10) Eger, teni renginde olursa aŋa bir miúdÀr
ferfiyÿn ve banc yaġ ın sürüp… / fınduú: Fındık (Corylus avellana).
[63a] (4-5) … ammÀ fınduú ıssıdur ãovuúdan óÀãıl olan yürek aġ rısına
devÀdur… / fısdıú: (bk. fıstuú). / fıstuú: < Ar. Fıstık (Pistacia vera).
[126a] (1-2) … likin eger bÀdem ve fıstuú ve úabaú çekürdegi yaġ ın
çıúarmaú lÀzım gelürse anlarıŋ úabuġ ın çıúarup dögüp… / fülfül: <
Ar. Karabiber (Piper). [112b] (7-8) … bir miúdÀr fulfulı dögüp balıla
úarışdurup dimÀġ a sürseler òunnÀúa nÀfièdür. / óalÀb: < Ar. Şam
fıstığı (Pistacia vera). [49a] (5-7) … balġ amı giderüp bal ãuyın yÀòÿd
óalÀb ãuyın yÀòÿd òaùmenüŋ úabuġ ın çıúarup ve úaynatup ãuyın
içüreler… / òardal: < Ar. Hardal otu (Brassica nigra), ak hardal
(Snapis alba) ve yabani hardal (Snapis arvensis) olmak üzere iki türü
bulunur. / òaşòÀş: < Ar. Haşhaş (Papaver somniferum). [130b] (4-6)
… toòmlar gibi benefşe, nìlÿfer ve gül ve òaşòÀş ve cırcır ve èunnÀb

ve demür hindì gibi olan şeyleri muúaddem ãu ile şöyle úaynatup… /
òaùme: (bk. òaùmì). / òaùmì: < Ar. Hatmi (Althaea officinalis). [67a]
(9-11) … ve daòı şarÀblardan benefşe ve nìlÿfer ve rummÀn şarÀbın
virüp daòı òulüvv, òaùmì ve buyan dibi ıãlanmış ola. / óelyÿn: < Ar.
Kuşkonmaz (Asparagus officinalis). [120b] (2-3) …óelyÿn (10
direm), toòm-ı tere (10 direm), toòm-ı ãoġ an, (10 direm) toòm-ı

kerefes, (10 direm) çörek otı. İmdi bu edviyyeleri on dört eczÀsı otuz
mıåúÀl ve altı eczÀsı onar dirhem üzerine alup… / óennÀ: < Ar. óinnÀ’.
Kına. [72b] (8-10) … baèdehu bir úaşuú aú nefti ol óennÀya úoşup
úulıncı olduġ ı yire sürseler bir yumurta bişiminden ziyÀdece
durduúda yanġ usı sÀkin olup ve uyuşur gibi olur… / óummÀø: < Ar.
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Kuzukulağı otu (Rumex acetosella). [130b] (1-2) … alma gibi, ayva

gibi, enÀr gibi, şÀhtere gibi ve lìmÿn ve óummÀø ve úoruú ve ot gibi
olan şeyleriŋ cümle muúaddem saóú idüp ve ãıúup… / kÀfÿr: < Ar.
Kafurotu (Camphorosma monspeliaca). [89a] (12) …ve daòı her kim
birúaç dirhem rÀzyÀne [ve] kÀfÿrı bal mÿmı ile maòlÿù idüp… /
úÀúÿle: < Ar. Kakule (ElEATaria cardamomum). [118a] (6)… misk
altı mıåúÀl, suèÿd altı mıåúÀl, úÀúÿle altı dirhem, palaùïr altı dirhem…
/ úaranfil: < Ar. Karanfil (Eugenia caryohyllata). [62b] (7-8) İmdi
èilÀcı misk, tuffÀò şarÀbın bir miúdÀr èud ve reyóÀn, úaranfil. / úaùÿnÀ:
< Ar. Pire otu (Tanacetum coccineum). [74b] (8-10) … baèdehu bir
miúdÀr úurımış úaùÿnÀ ile bir miúdÀr reyòÀn toòmın eşribeler ile
úarışdurup içüreler, ziyÀde nÀfièdür. / kebÀbe: < Ar. Kebabe,
kebabiye, kuyruklu biber (Piper cubeba). [121a] (11) … dÀrcìn dört
direm, kebÀbe dört dirhem, maãùakì bir direm, òÿlicÀn dört dirhem… /
kemmÿn: < Ar. Kimyon (Cuminum cyminum). kemyÿn: (bk.
kemmÿn) / kerefes: < Ar. Kereviz (Apium graveolens); krş. kerefeş.
[17b] (3-5) Bu èilleti olan kişinüŋ evine aãlÀ kerefes úomayalar, zìrÀ
kerefes ãarèì derdi çündür… / kerefeş: (bk. kerefes) / keten: < Ar.
Keten bitkisi (Linumusitatissimum). [69b] (3-4) … v’eger bir miúdÀr

keten toòmın muókem dögüp bir miúdÀr balıla úarışdurup ãabÀó ve
aòşam yeseler ziyÀde nÀfièdür. / úınÀ: (bk. óennÀ). / úınna: (bk.
óennÀ). / úirfa: < Ar. Amber kabuğu, tarçın ağacına benzer bir ağacın
kabuğu (Croton eluteria). [119a] (3-4) Zencebìl beş dirhem, úirfa beş
dirhem, cevz-i bevvÀì beş dirhem, besbÀse beş dirhem… / maómÿde:
< Ar. Mahmudiye otu ve bu bitkinin köklerinden çıkarılan reçineye
benzer madde (Convolvulus scammonia). [21b] (5-6) … bu iki kök
maómÿde daòı úoyup içeler, ammÀ maómÿdeyi úatı ziyÀde
úatmayalar… / maómÿre: < Ar. Mahmur çiçeği, çiğdem (Colchicum).
[98b] (8) … ve daòı buçuú dirhem maómÿre ve bir dirhem maããakìyi
muókem saóú idüp… / naène: < Ar. Nane (Mentha piperita). [51b] (78) Eger naèneyi bir miúdÀr sirke ile dögüp maèdeye ursalar defè ide. /
nÀrenc: < Ar. Turunç (Citrus aurentium amara). [65b] (5-6) … ve
daòı nÀrenc úabuġ ın úoúlasalar èaúla nÀfièdür… / paúla: (bk. baúla). /
reyóÀn: < Ar. Reyhan, fesleğen çiçeği (Ocimum basilicum). [79a] (910) Eger, bir miúdÀr reyóÀnı dögüp baèdehu òayÀda olan şiş üzerine
ursalar defè ide… / rummÀn: < Ar. Nar; krş: nÀr, enÀr (Punica
granatum). [49a] (9) … rummÀn yÀòÿd lisÀnü’å-åevr ãuvı yÀòÿd
nìlÿfer şarÀpın içüreler… / ãabr: < Ar. Sabırlık otu ve bu otdan elde
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edilen tıbbi bir zamk (Agave americana); krş. ãabur. [
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officinalis). [51a] (1-2) … şarÀb-ı zÿfÀyı bir miúdÀr bal ãuvı birle

içürüp ve yine bir miúdÀr encìr ve úurı üzüm ve bal dögüp…
2.1.2.2. Tamlama Biçiminde Oluşmuş Terimler:
Arapçadan alınan botanik terimlerinden bir bölümü tek
kelimeden ibaretken bazen de tamlama yapısındaki birleşik isimlerdir.
Bu tür terimler oluşturulurken kimi zaman Arapçanın kimi zaman da
Farsçanın tamlama sistemi kullanılmıştır:
Arapçanın tamlama kurallarına göre oluşanlar:
óayyü’l- èÀlem: < Ar. Sinir otu, bağa yaprağı (Plantago
major; plantago media), krş. óayy-ı èÀlem, lisÀnü’l-óamel. [50b] (910) … miúdÀr úaùÀnÀ ve bir miúdÀr óayyü’l-èÀlem luèÀbın içüreler… /
òuã[y]etü’å-åaèleb: < Ar. Tilki taşağı otu; it kasarı (Orchis hircina).
[31a] (1-2) …òuã[y]etü’å-åaèleb ãuyın içüp yÀòÿd enÀr ve ãumÀú
ãuyın içüreler. / künÿzu’t-toòmì: < Ar. Yaş üzüm için yapılan bir
adlandırma? [117b] (7-9) …ısıcaú günde yaş üzüm yemek ziyÀde

ãıtma getürür, zìrÀ yaş üzüme künÿzu’t-toòmì dimişlerdür, yaènì ãıtma
òaõìnesi dimek olur. / lisÀnü’l-óamel: < Ar. bk. óayyü’l- èÀlem. [63b]
(7-8) … likin bir miúdÀr úaùÿnÀ ve toòm-ı reyhÀn ve lisÀnü’l-óamel ve
toòmekÀn. / lisÀnü’å-åevr: < Ar. Sığırdili bitkisi (Anchusa officinalis);
krş. gavzÿbÀn; ãıġır dili. [69a] (8-9) Eger, lisÀnü’å-åevri bişürüp
yeseler defè ide… / rÿóü’l-úamer: < Ar. bk. süleymÀn peyġÀmber
aġacı, it burnı. [13b] (10) - [13a] (1) …ve daòı bir gök vardır ki aŋa
sirÀceü’l-iúùirÀb dirler ve rÿóü’l-úamer…
Farsçanın tamlama kurallarına göre oluşanlar:
Bu terimlerde tamlama Farsçanın kurallarına göre oluşsa da
yapıyı meydana getiren kelimeler Arapçadır.
èÀúırúaróÀ (èÀúır-ı úaróÀ):: < Ar. Pire otu, nezle otu
(Anayciclus pyrethrum). [8b] (6-7) …birúaç defèa bir miúdÀr

èÀúırúaróÀ ile maèan birer pÀre ãaúız yÀòÿd zift çignese, cümle
balġ amı dimÀgdan indürüp geŋzi daòı pÀk eyleye. / buòÿr-ı meryem: <
Ar. Devetabanı bitkisi (Cyclamen coum). [68a] (6) İmdi her kim
ãarılıú içün buòÿr-ı meryem içseler defè ide… / cevz-i bevvÀ: < Ar.
Küçük hindistan cevizi (Myristica fragrans). [29b] (6-7) İmdi her
kimiŋ aġ zından rÀyióa gelse birúaç gün cevz-i bevvÀ yeseler defè
ider…/ dÀr-ı fülfül: < Ar. Uzun biber, baş biberi (Piper longum).
[121a] (12) … dÀr-ı fülfül üç dirhem, besbÀse üç dirhem, şaúÀúul üç

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 5/2 Spring 2010

1058

Gürkan GÜMÜŞATAM

dirhem… / fülfül-i ebyÀø: < Ar. Beyaz biber. [121a] (12) … dÀr-ı
fülfül üç dirhem, besbÀse üç dirhem, şaúÀúul üç dirhem…/ fülfül-i
kebìr: < Ar. Bir biber çeşiti. [98a] (8-9) … velikin temregüsi olan
Àdemler yoġ urt yemekden ve fülfül-i kebìr yemekden òaõer ideler… /
dest-i meryem: < Ar. Deve dikeni (Silyum marianum). [77a] (3-5)

Eger, dest-i meryem ile iki úarındaş úanın muókem dögüp baèdehu
rafadÀn yumurta üzerine eküp içseler ve defè ide. / óayy-i èÀlem: <
Ar. Sinir otu, bağa yaprağı (Plantago major; plantago media); krş.
óayyü’l- èÀlem; lisÀnü’l-óamel. [57a] (7-8) … v’eger óayy-i èÀlem
yapraġ ın dögüp göze çekseler gözde olan çıbana ursalar òalÀã ide. /
lisÀn-ı èaãafÿr: < Ar. Kuşdili bitkisi (Rosmarinus officanilis). [120a]
(13) …lisÀn-ı èaãafÿr on mıåúÀl, èÿdü’s-ãÀlib on mıåúÀl, sünbül-i

hindì…
Türkçe sözcükler Arapça ve Farsça tamlamalar içinde
bulunmaz. Ancak metinde bu kuralın çiğnendiği ilginç bir örnek
vardır. Farsça tamlama kuralarına göre Arapça renk adı ve Türkçe
hayvan adı (hayvandan bitkiye deyim aktarması gerçekleştirildiği
anlaşılıyor) bir tamlama kurarak bitki adı olarak kullanılmıştır:
kene-i ebyaø:
Communis).

T. + Far. +

Ar. Kene otu (Ricinus

Farsça tamlama kurallarına göre oluşmuş bir unsuru Arapça,
diğeri Farsça olan şu terim de dikkat çekicidir:
helìlec-i esved < Far. + Ar. Kara helile otu. [118a] (10-11)
… helìlec-i esved yigirmi altı dirhem. İmdi bu õikr olınan edviyyeleri
óesÀbınca alup aŋa göre bal alup òalt idüp…
Renk adları bitkilerin türünü belirlemede ve yeni terim
oluşturmada görev alabilir. TM’de bir bitkinin türü bildirilirken kimi
zaman Türkçenin kimi zaman da Farsçanın tamlama sistemine
uyulmuş ve adlandırmaya gidilmiştir. Bu yolla yapılan terimlerde
yardımcı öge ya Türkçe ya da Arapça/ Farsça renk adıdır:
fülfül-i ebyÀø
e.ö.

ãarı ãabr

úızıl kinşic

y.ö. e.ö. y.ö. e.ö.

y.ö.

2.1.3. Farsça Kökenli Botanik Terimleri:
amrÿd: < Far. Armut ağacı (Pirus communis) ve bu ağacın
meyvesi; krş: amrÿt. [72b] (1) … ve daòı úulınc olan Àdem amrÿd,
baúla, çügündür yemekden òaõer ideler… / amrÿt: (bk. amrÿd). /
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bÀdem: < Far. bÀdÀm. Badem ağacı ve bu ağacın meyvesi (Amygladus
communis). [118b] (12) Zencebìl yigirmi beş dirhem úabuġ ı çıúmış
bÀdem, yigirmi beş dirhem úaranfil… / bÀdrencÿrik: < Far. Oğul otu
(Melissa Officinalis); krş oġul otı. [24b] (2-4) BÀdrencÿrik oġ ul otına
dirler, anuŋ bir dürlisi olur, tÿrunc úoúusı gibi rÀyióası olur. / belìle: <
Far. Belile otu (Bellerica myrobalan). [123b] (5) …ammÀ baèøı

kimsene bir miúdÀr belìle bişürüp her kişiye mizÀcına göre ideler. /
cünnÀr: < Far gülnÀr. Yabani nar ağacı (Punica granatum) ve meyvesi,
krş gülnÀr. [127a] (6-7) Acı yaġ yüz dirhem, cünnÀr beş dirhem, úara
boya beş direm… / çeftÀlÿ21: < Far. şeft + Àlÿ. Gülgillerden, ılıman
bölgelerde yetişen, çiçekleri pembe renkli bir ağaç (Persica vulgaris).
[75b] (12) Eger, çeftÀlÿ yapraġ ın dögüp göbegine ursalar… / çenÀr: <
Far. Çınar ağacı (Platanus), krş çınÀr. [46a] (8) …ve çenÀruŋ bunlara
bir miúdÀr acı yaġ ıla saóú idüp ve gice ile süreler… / çınÀr: (bk.
çenÀr) / çügündür: < Far. Pancar (Bera vulgaris-folliora). [72b] (1) …

ve daòı úulınc olan Àdem amrÿd, baúla, çügündür yemekden òaõer
ideler… / dÀrcìn: < Far. Tarçın ağacı (Cinnamomum) ve bu ağacın
baharat amacıyla kullanılan kabuğu. [67b] (11-12) …beyÀø günlük ve
dÀrcìn daòı muókem saóú idüp ve bir miúdÀr ãu ile úaynatup
içüreler…/ dÿt: < Far. tÿt. Dut (Morus); krş. ùÿd. [125b] (1-2)… birer
ùal dÿt ãuyına üçer ùal şeker úatup úaynatup temÀm úıvÀma geldükde
vaút-ı óÀcetde nÿş etdüklerinde ziyÀde nÀfièdür. / enÀr: < Far. Nar
(Punica granatum), krş nar. [37b] (6-8) … v’eger şerbet daòı
bulınmazsa enÀr ya ayvayı ya yoúurd ãuvı ile maèan mercimek
şïrbÀsı bişürüp yeyeler… / encìr: < Far. İncir (Ficus carica); krş:
ençìr. / ençir: (bk. encìr). / fınduú: < Far. Fındık (Corylus avellana).
[50b] (1-2) … siyÀh noòÿdıŋ ãuyın içseler baġ urduġ ı [zamÀn] seddi

aça, sergencübìn daòı nÀfièdür ve daòı zencebìl, fınduú, bÀdem daòı
nÀfièdür… / fısdıú: (bk. fıstuú). / gÀvzubÀn: < Ar. Sığırdili otu,
(Anchusa officinalis); krş. lisÀnü’å-åevr, ãıġır dili. [130b] (14)
…ãovuú ile gÀvzubÀn yÀòÿd nìlÿfer ãuvı birle ideler, cÀ’izdür… / gül :
< Far. Gül (Rosa canina). [23a] (5-6) … ve daòı başda olan buòÀrı

defè itmek içün gerekdür ki gül, benefşe, nìlÿfer, òaùme toòmı. /
gülnÀr: < Far. Yabani nar ağacı (Punica granatum). [31a] (6-8) … ve
bundan mÀèadÀ bir dürlü èilÀc budur ki, gülnÀr sekiz dirhem, şÀb-ı
21
14. ve 15. yüzyıl yazarlarının tıp konusundaki eserler söz konusu olunca
kendi ağız özelliklerini metne yansıtmakta çekinmediklerini düşündüren güzel bir
örnektir.
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yemenì dört dirhem, zaġ firÀn iki dirhem… / helìle: < Far. Helile otu,
sarı helile, kara helile gibi türleri bulunur (Terminalia), krş. helìlec.
[123a] (9-10) … İmdi bu edviyeleri helìle ile belìlenüŋ çekirdeklerin
çıúarup muókem dögüp saóú idüp… / helìlec: (bk. helìle). / òìrlu: <
Far. + T. Şebboy, mısır menekşesi (Cheirantus cheiri). [118a] (8) …

on dirhem, besfÀyic on dirhem, úabana on dirhem, òìrlu on dirhem… /
òıyÀr: < Far. Hıyar, salatalık (Cucumis sativus). [116b] (9-10) …

gevdeyi úızdurur şeyler yemeyüp ammÀ erik ve òıyÀr ve úarpÿz
istièmÀl idüp… / òıyÀrşenbe: < Far. òıyÀt + çember. Acur, hinthıyarı
(Cassia futula), krş. òıyÀrşenpe. [74a] (4) … bir miúdÀr òıyÀrşenbe ve
demür hindì içseler ãafrÀyı daòı ishÀl ide… / òıyÀrşenpe: (bk.
òıyÀrşenbe) / òurmÀ: < Far. Hurma (Phonix dactylifera). [108b] (12)

Eger bir miúdÀr yalı[n]çaú òurmÀ ile [bir] dÀne… / òÿlicÀn: < Far.
òÿlincÀn. Havlincan otu. [121a] (11) … dÀrcìn dört direm, kebÀbe dört
dirhem, maãùakì bir direm, òÿlicÀn dört dirhem… / úarpÿz: < Far.
òarbÿz. Karpuz (Citrullus vulgaris). [112a] (5) Eger bir miúdÀr úavun
ve úarpÿz ve úabaú çekürdegin… / kÀãnì: < Far. Yaban marulu,
hindiba, (Cichorium endiva). [38a] (9-10) … v’eger kÀsnìyi daòı bir
miúdÀr bal ile úoşup damaġ a sürseler… / kelem: < Far. Lahana
(Brassica olaracea). [99a] (2) …sevdÀ[s]ı olan kimseneler kelem
yemekden ve bÀdincÀn ve baãdırma ve ãıġ ır eti… / kendene: < Far.
Yabani pırasa (Allium porrum). [55b] (1-2) … v’eger kendene
yapraġ ın ve çiçegin muòkem dögüp şişmiş göze ursalar defè ide… /
kenger: < Far. Kenger, eşek dikeni, (Cynara cardunculus). [108b] (1112) Eger bir Àdemiŋ siŋirleri büzilse bir miúdÀr kenger yapraúların
yaúı idüp bozılduúı yere ursalar defè ider. / keşÿr: < Far. Havuç
(Daucus carota). [117a] (2) … her ne yese, varsama ve pürinc ve keşÿr
ve şalġ am ve sÀyir ıssı otlar úoyalar… / kişnìc: Kişniş (Coriandrum
sativum). [92a] (9-10) … Eger, óamlde ziyÀ ãarplansa bir miúdÀr yaş
kişnìci uyluġına baġlayup aãa úosalar fì’l-óÀl vaøè-ı óaml ide… / kişt:
< Far. Ekin. [99a] (4-5) … ve daòı herbÀr kişt ile şeker yemek
nÀfièdür… / úïz: < Far. Ceviz; krş: cevz. [89a] (9-10) … ve daòı bir
Àdem aruú olmaú içün bir dÀne úïzuŋ için çıúarup ùartalar… /
mÀòì[zehre]: < Far. Sığırkuyruğu bitkisi (Verbascum sinicatum).
[42a] (3-5) … enÀr göbegin beş dÀne mÀòì[zehre] ve bir dÀne

hindustÀn cevzi ve bir pÀrçe EflÀú ùuzını cümle başúa başúa dögüp… /
mÀøì: <far. < Far. maøÿ. Mazı (Thuya). [48a] (5-6) … úurluġ an içün
yaş mÀøìyi sirke [birle] ıãladup ursalar defè ide… / mercimek: <far.
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Merdubek. Mercimek (Lens culinaris). [71b] (6-8) MeåelÀ mercimek
ve baãdırma ve bÀdilcÀn ve ãıġ ır eti ve sÀ’ir ùuzlı ùaèÀmlardan behrìz
üzre olup… / meviyüz: <far. Üzüm. [17a] (8-9) … ve baèdehu
meviyüz ùayúı ile yoġ urup cevz úadarın ãarèa dutan Àdeme yedürseler
bi-iõni’llÀh òalÀã ola… / nÀr: (bk. enÀr). / nìlÿfer: < Far. Nilüfer çiçeği
(Nymphea). [9a] (1-2) … veyÀòÿd nìlÿfer úoúlayup ãafrÀ defè idici
şeyler istièmÀl eyleyeler… / noòÿd: < Far. Nohut (Cicer arietinum).
[34b] (3-4) …v’eger noòÿdı ıãladup ãuyın agzında ùutsalar aġ rı defè
ide… / pazu: < Far. (bÀzÿ) Pazı, yaban pancarı, yabani ıspanak (Beta
vulgaris varcicla). [88b] (9-10) … ve pazu[nu]ŋ yapraġ ın ve bir

miúdÀr kepek ile cümle birbirinden kifÀyet úadarı şarÀb ile muókem
úaynatup… / persiyÀvşÀn: < Far. Baldırıkara, birçok eğrelti otu
türünün genel adı (Aspelinum adianthum), baldırıúara. [69b] (5-6) …
Eger öksürük, balġ am yÀòÿd iriŋ gelürse aŋa gerekdür ki bir
persiyÀvşÀn ki baldırıúara dirler… / rÀzyÀne: Rezene otu,
maydonozgillerden çok yıllık otsu bir birki (Foenicolum vulgare).
[73b] (6-7) … bir Àdem ishÀl olmaú murÀd eylese beş dirhem
sinÀmeki, beş dirhem úabaú şekeri, bir dirhem rÀzyÀne, bu meõkÿr
eczÀları muókem dögüp… / şÀhtere: < Far. Şahtere otu (Fumaria
officinalis). [12a] (6-7) … nìlÿfer şarÀpın virüp şÀhtere ile lìmÿn
şarÀbın daòı óalù idüp içüreler… / şalġ am: < Far. Şalgam,
turpgillerden yumru köklü bir bitki (Brassica rapa). [85b] (1) Eger bir
miúdÀr şalġ amı nıúrìø üzerine ursalar òalÀã ola… / şeftÀlÿ: < Far.
Şeftali (Persica vulgaris). [93a] (10-11) ŞeftÀlÿ miåÀli meyvelerden ve
óammÀmdan òaõer ideler… / toòmekÀn: < Far. Semizotu (Portulace
oleracea), krş semüz ot. [62a] (9) … toòmekÀn içürüp gök benefşe ve
sögüt yapraġ ı ve òıyÀr… / ùÿd: (bk. dÿt). / ùurunc: < Far. Turunç
(Citrus aurantium amara). [24a] (9-10) … v’eger ùuruncı şeker ile
yeseler beŋzi òÿb idüp úızarda… / ùÿt: (bk. dÿt). / türbüd: < Far.
Türbit otu (Conculvulus turpethum). [118b] (6) Türbüd sekiz mıåúÀl,

kerefes bir mıåúÀl, zencebìl bir mıåúÀl, èÀúırúaróÀ bir mıåúÀl… /
yÀsemìn: Yasemin (Jasminum). [7a] (8-9) – [7b] (1) YÀsemìn
úoúlamaú balúamdan ve sevdÀdan ve rÿzigÀrdan olan baş aġ rısın defè
ider… / zerdecÿ[b]: < Far. Zerdeçal, Hint safranı (Cucurma Longa).
[126b] (4) … zerdecÿ[b] beş direm, yumurta üç dÀne, bükrük yaġ ı
yigirmi dirhem. / zurunbÀù: < Far. Zidvar, cedvar bitkisi (Curcuma
zedoaria). [98b] (12) İmdi her kim zurunbÀù istièmÀl eyleseler sevdÀyı

defè ide.
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2.1.4. Grekçe (Eski Yunanca) veya Rumca Kökenli
Terimler:
TM’nin söz varlığındaki Grekçe/Rumca kökenli terimler
Arapça/Farsça terimlere göre oldukça azdır ve bunlar bitki adlarında
yoğunlaşır. Türkler Anadolu’da daha önce tanımadıkları bitkilere ad
verirken hem Türkçenin türetme yeteneğinden yararlanmış hem de
başka dillerden sözcük alma yoluna gitmiştir. Bu diller arasında
Arapça ve Farsça ilk sıradadır. Ancak bu dillerdeki kimi bitki
adlarının kökeni eski Yunancaya dayanır. Eski Yunan tıbbına ait
eserlerin çevirisi sırasında Arapçaya çok sayıda bitki adı geçmiştir.
TM’deki adlarıyla ilgili Grekçe/Rumca kökenli sözüklerin çoğu da bu
dillerden doğrudan değil Arapçadaki biçimleriyle alınmış ve devrin
söz varlığını meydana getirmiştir:
anìsïn: < Rum. Anason (Pimpinella anisum). [21a] (5-6) Ol
muġ lÀb budur: Anìsïn, encìr, rÀzyÀne, úızıl üzüm, buyan köki. /
asÀrÿn: < Grk. Kediotu, asaron (Asarum europaeum). [122b] (12) …
gül-i surò iki direm, asÀrÿn iki dirhem, selìòe iki direm… / büber: <
Ar. < Grk. Piper. Biber (Capsicum annuum). [70a] (6-7) …v’eger bir

miúdÀr büberi bekmez ile úaynatup yatacaú vaútın ısıcaúla içüp ve
örtünüp yatsalar şifÀ bula… / defne: < Rum. Defne, develik (Laurus
nobilis).[45a] (5-6) …ve her kim defne yapraúın zeyt yaġıyla
úaynatup aġrıyan siŋirlere sürüp bir miúdÀr oġsalar, bi-iõni’llÀh şifÀ
bula… / eftìmÿn: < Ar. < Grk. Bağboğan bitkisi, küsküt, serent
(Cuscuta epythimum); krş. eftìmyÿn. [12b] (10) …veyÀòÿd bir miúdÀr
maùbÿò ve eftìmÿn yedüreler… / eftìmyÿn: (bk. eftìmÿn). / egir: < Ar.
< Grk. Kasıkotu, azakeğeri, hazambel (Acorus calamus). [81a] (5-6)
… ùobalaú yigirmi dirhem, egir yigirmi dirhem bu eczÀları èadedince
alup muókem dögüp… / köknÀr: < Rum. Köknar (Abies cilicica). /
labada: < Ar < Rum. Kuzu kulağı, efelek (Rumex petientia); krş.
lapada. [69b] (10) … labada yapraġ ınnuŋ toómın birúaç [dÀne]
yutsalar nÀfièdür. / lìmÿn: < Ar. < Rum. Limon, (Citrus limonum).
[12a] (6-7) … şÀhtere ile lìmÿn şarÀbın daòı óalù idüp içüreler… /
maèdanos: < Rum. Maydanoz (Petroselinum crispum). [89b] (4-5)
Eger bir dirhem maèdanos toòmın dögüp ısıtmaya dutmaúı gibi ãu ile
ezüp içürseler nÀfièdür. / marãama: < Ar. < Rum. Barsama otu
(Mentha aquatica); krş. varsama. [29b] (4-5) …marãamayı burnınuŋ

delügine ãoúsalar bi-iõni’llÀh sÀkin ide ve ãıóóat bula, mücerrebdür. /
marÿl: < Rum. Marul (Lactuca sativa). [7b] (3-5) Marÿl ãuvı daòı

nÀfièdür, ammÀ eger bir pÀre sirke ile òalù idüp ursalar ãafrÀdan ise
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daòı defè ide. / mersìn: < Ar. < Rum. Mersin (Myrtus communis). [7a]
(3-5) Evvel baş aġ rısı’çun mersìn yapraġ ın bir miúdÀr şarÀb ile
úaynatup ziyÀdesiyle aġ rıyan başa ursalar defè ola… / papadya: <
Rum. Papatya (Matricaria chamomilla). [41a] (2-3) …bir miúdÀr
papadya yaġ ın çıúarup kÀh kÀh eŋsesine ve çeŋe başlarına sürüp
baġ layalar… / ustuòÿùus: < Ar. < Grk. Karabaşotu (Lavandula
stoechas). [11a] (8-9) … anuŋ èilÀcı ãabÀó aòşam birúaç gün ustuòÿùus
maècÿnın yeyeler…
2.2.
Terimleri

Tertìb-i MuèÀlece’de Eczacılıkla İlgili Zooloji

İncelenen eserde sadece bitkiler değil et, tırnak, hayvanların
iç organları, deri, yağ, boynuz vb. hayvansal maddeler de ilaç
yapımında ham madde olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla hayvan adları
bakımından tıp yazmaları (Doğan 2010, 340) önemli birer kaynak
durumundadır. Birçok drog adı hayvan adlarıyla ilişkilendirilerek
meydana getirilmiştir22. Elbette bu devrin tıbbında ilaç yapımı için
vazgeçilmez ham maddeler bitkilerdir, ancak hayvansal maddelerin de
bitkiler kadar olmasa da ilaç yapımında kullanımı onlarla eczacılık
terimleri arasında bir bağ kurmayı gerektirir. Böylelikle zooloji
terimleri bu bilim dalının sınırlarını aşarak EAT devrinin birer tıp
terimi olarak da yer edinmiştir.
2.2.1. Türkçe Kökenli Terimler:
arı: Arı (Apis mellifica). [5b] (6) Yılan ve çıyan ve èaúreb
ve arı ãoúanuŋ èilÀcın beyÀn [ider]. / aù: At (Equus caballus). [92b] (12) Eger aù boúın tütsi virseler tiz vaøè ide. / ayu: Ayı (Ursus arctos).
[16a] (8)… vèeger ayu úanın yalasa nÀfièdür. / balıú: Balık. [100b] (56)… velikin balıú ve yoġ urt ve yaş meyvelerden óÀãıl olur. / bayúuş:
Baykuş (Strix). / bıldırcın: Bıldırcın (Coturnix). [66a] (2-3)… daòı
herbÀr bıldırcın etin yeseler úalbe feraó ve yürege úuvvet vire… /
bilüç: Piliç. [95a] (3-4)… daòı bu marìøüŋ ibtidÀ ġ ıdÀsı bilüç ile
nÀrdeng şïrbÀsı yÀòÿd… / bit: Bit (Pediculus). [1106b] (10-11) Eger
çügündüri úaynatup ãaçına ãuyın ãaçsalar başda olan sirke ve bit
úırılup defè ola. / buzaġ ı: Buzağı. [61b] (9)… v’eger buzaġ ı bevlini
úulaú ãancusına ùamzursalar òïş ide, mücerrebdür. / çaylaú: Çaylak
(Milvus migrans). [56b] (7)… bir iki dÀne çaylaú beynisini penbeye
alup òıfô idüp… / çekürge: Çekirge (Acridium). [92a] (5-6) Eger, bir
22

Bunun için bk. (4. Eczacılıkta Drog Olarak Kullanılan Besin Maddeleri).
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úaç dÀne çekürge ayaúların dögüp sigiller üzerine ursalar defè ide… /
çıyan: Çıyan (Scolopendra). [111a] (2) Eger bir baş ãarmısaġ ı dögüp
yılan ve çıyan zaómetine ursalar defè ide. / çuúluú: Çulluk kuşu
(Scolopax rusticola). / deve: Deve (Camelus). [26a] (4)… deve
yüniyle gilermenì sevdÀ ile ezüp yüzine süreler… / erünbüçek:
Örümcek (Aranea). [90a] (2-3)…ve daòı rıbè ısıtmasına uġ rayan Àdem
bir dÀne erünbüçeki ùutup boynına aãa úoyalar defè ola… / eşek: Eşek
(Equus asinus). [16b] (4-5)… baèdehu bir eşek bedenini daòı bulup
baèdehu bir delüksüz igneyi daòı ayaġ ı ucına úaúup… / geyik: Geyik
(Cervus elaphus). [9a] (9-10) Eger başıŋuŋ duluŋları aġ rırsa geyik
derisinden yÀóÿd at derisinüŋ parçesinden tütsi virseler defè ola. /
gögercin: Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa
vücutlu, uzun tüylü, birçok evcilleşmiş türü bulunan, yemle beslenen
kuş (Columba). [78a] (6) İmdi her kim gögercin boúın ãuyla
úaynatup… / güve: Güve (Tine pellionella). [107a] (2-3) Eger yılan
dirisin esbÀb arasına úosalar güve düşmeye. / inek: İnek. [49b] (5-6)
… ve daòı úızıl inek südini úomadın ãaġ ılduġ ı gibi içeler… / it: İt,
köpek; krş. köpek. [14b] (10)-[15a] (1) Ol it daòı çekinüp ol otı
úoparsa gerekdür. / úaplubaġ a: Kaplumbağa (Testudo). [87b] (5-6)
İmdi her kim úaplubaġa úanın alup vacaè-ı mafÀãıla sürseler defè ide.
/ úarınca: Karınca (Formica). [106a] (12) … bir pÀre úaùrÀnı úarınca
delügine úosalar artuú çıúmaya. / úaz: Kaz (Anser). [109a] (10)…
Eger bir mıúdÀr úaz boúın tükürük ile merhem gibi idüp… / keçi: Keçi
(Capra hircus). [24a] (1-2)… ve daòı keçi ile ùırfìl, ãıġ ırı, develer daòı
gögercin palÀzın çoú yedürmeyeler… / keklik: Keklik (Perdrix).
[68b] (3) … keklik beynisin şarÀb ile içseler ãarılıġ ı defè ide. /
kertenkele: Kertenkele (Lacertus). [43b] (5-6)… içine yılan ya sülük
veyÀ kertenkele girmiş olsa… / úırlanúıç: Kırlangıç (Hirundo), krş.
úırlanúuç. [92b] (12)… úırlanúıç úanın kendü bilmedin içürseler
cimÀè hevesi kÀr olmaya. / úırlanúuç: (bk. úırlanúıç). / úıãraú: Kısrak,
dişi at. [108b] (5) Eger bir èavratuŋ südi kesilse bir mıúdÀr úıãraú
südin içse… / kipri: Kirpi (Erinaceus europaeus). [97b] (7)… ve daòı
firenk zaòmetine bir dÀne kiprinüŋ kendüsin bulu[p]… / úoyun:
Koyun (Ovis Aries). [75a] (2) … úoyunuŋ cigerinden büryÀn idüp
yeseler úabø eyleye. / köpek: Köpek (Canis familiaris). [102b] (7-8)
… yanıúara içün bir iki dÀne köpek yavrucuúların öldürüp ve úarnın
yarup ısıcaúla üzerine baġ lasalar nÀfièdür. / úurt I: Kurtgillerden, kurt
(Canis lupus). [16a] (8-9) Eger úurt gözin getürse nÀfièdür. / úurt II:
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Kurtçuk. [85a] (4) … acı peynür ki úoúmış olup ve úurt daòı düşmiş
ola…/ úuş: Kuş. [13b] (9) … bir cümle úuşlardan bu süglün eti insÀna
ziyÀde nÀfièdür… / oġ laú: Keçi yavrusu, oğlak. [93a] (5) … ġ ıdÀsı
oġ laú eti yÀòÿd erkek şişek eti ve enÀr… / ördek: Ördek (Anas).
[104b] (7-8) … ve daòı ördek ve ùavuú yaġ ın süst olan endÀmlara
sürseler defè ide… / örümcek: (bk. erünbüçek). / palaz: Palaz. [52b]
(4) … ùavuú ve piliç ve serçe ve gögercin palazı yeyüp… / piliç: (bk.
bilüç). / ãaúãaġ an: Saksağan, alacakarga, alakarga (Pica pica). [61b]
(7-9) … v’eger ãaúãaġ an beynini bir pÀre balıla maòlÿù idüp eşitmez
olan úulaġ a úosalar bi-iõnillÀh òalÀã ide… / serçe: Serçe (Passer
domesticus). [91b] (5-7)… serçe boúın Àdem tükürükiyle ezüp
baèdehu sigilleri bir pÀre úazıyup ursalar defè ide. / ãıçan: Sıçan
(Rattus). [106b] (5) Mürtezengi dögüp peynüre úatsalar ãıçan olan
yere úosalar cümle sıçanlar kır[ılur]. / ãıġ ır: Geviş getirenlerden,
boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı. [86b] (1) … ziyÀde
ãıġ ır tizegin cemìè idüp, ammÀ tÀzesi ola… / ãıġ ırcuú: Sığırcık,
çoğurcuk, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris). [81b] (12) … ve daòı
ãıġ ırcuú eti buŋa yaúındır… / siŋek: Sinek. [106a] (5-6) Cümle úuşlar,
cümle siŋekler ol [e]vden úaçalar. / sirke: Bit, tahtakurusu vb. asalak
böceklerin yumurtası; sirke. [106b] (10-11) Eger çügündüri úaynatup

ãaçına ãuyın ãaçsalar başda olan sirke ve bit úırılup defè ola. /
ãoġ ulcan: Solucan. [42b] (8-9) … maèdeye enmiş olursa ãoġ ulcanı
düşüren otlardan yeseler sülügi düşürür. / süglin: Sülün (Phasianus
colchicus). [13b] (7) … ve daòı süglin etin kebÀb idüp… / sülük:
Sülük (Hirudo medicinalis). [42b] (5) İmdi eger bir Àdemiŋ boġ azına
sülük dursa… / şişek: İki yaşındaki koyun. [93a] (5) … ġ ıdÀsı oġ laú
eti yÀòÿd erkek şişek eti… / ùavşan: Tavşan (Lepus europeus). [67b]
(13)… ve daòı ùavşan etin ve yaġın ve úavurma idüp… / tilki: Tilki
(Vulpes). [103b] (7-8) Eger tilkinüŋ etin yeseler cüõõam ve fÀlice ve
laúvaya ziyÀde nÀfièdür… / yarasa: Yarasa (Vespertilio). [85b] (2-3)
… v’eger yarasayı ùutup başın bir baúır úab içine zìbaú yaġıyla
müóerrÀ olınca bişürüp… / yengeç: Yengeç. [60a] (3-4) … v’eger
yengeç gözini getürseler uyumaya. / yılan: Yılan. [110b] (8-9)
…demür dikenin yılan ãoúmış Àdeme içürseler maøarratın defè ide.
Eserde 55 ayrı Türkçe hayvan adı bulunur. Sıralanan hayvan
adlarına dikkatlice bakılırsa birçoğunun yaşa, cinsiyete, türe hatta
yavrularına göre farklı adlar altında isimlendirildiği anlaşılır.
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Hayvan adları içinde üst kategoriyi, genel adı bildiren,
herhangi bir cinsiyet, yaş vb. gözetmeyenler ‘aù’, ‘úúuş’, ‘köpek’,
‘ãıġ ır’, ‘úarınca’, ‘ú
úaplubaġ a’, ‘ççekürge’ ve ‘balıú’ terimleridir.
Cinsiyet göz önünde bulundurularak da hayvanlar farklı
adlarla anılır. Metinde bununla ilgili terimler şunlardır:
Æ

Dişil

Eril

dişi ãıġ ır Æ erkek ãıġ ır

ãıġ ı (üst kategori)

erkek şişek

Ø
inek

Ø

úıãraú

Ø

keçi

Ø

Eserdeki ‘ooġ laú’ ve ‘b
buzaġ ı’ sözcükleri hayvan yavrularının
adlandırılması için de ayrı adlar kullanıldığını gösterir. Esasen bunlar
eserin yazıldığı dönemde Türkçenin anlam inceliklerine ve kavram
alanı zenginliğine birer kanıt olarak değerlendirilmelidir.
Hayvanların yaşları da kimi zaman adlandırmada dikkate
alınır. Hayvanın erişkinlik süresine göre kullanılan ‘şşişek’ , ‘palaz’,
‘bilüç’ terimleri bu türdendir.
Belirli bir grubu bildiren genel adlarla beraber alt öbekte
bulunan çeşitli hayvan adları da (tür-ırk) incelenen metnin söz varlığı
içinde gözlemlenir:
úuş > > > > > > > > > > > > (üst kategori)

(alt kategori)

V

bayúuş çuúluú

V

bıldırcın

gögercin

V

úaz

keklik

V

ördek

ãaúãaġ an

V

serçe

ãıġ ırcuú

Türkçede hayvan adları üzerine yapılan çalışmalar halen
istenen düzeyde değildir. Özellikle hayvan adlarının kökeni üzerine
birkaç araştırma dışında bu konu ele alınmamıştır23. Bunda birçok
23
Türkçedeki hayvan adlarının kökeni üzerine bkz: Levent Doğan, (2002
Güz), “Türk Kültüründe Hayvalar ve Hayvan İsimleri”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat
Dergisi, Ankara: TDK, s. 615-659.
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hayvan adının kökenini açıklamada yeterli ipucuna sahip olmayışımız,
kimi zaman da fikir birliğine varılamamış olması etkilidir.
Farklı kaynaklardan yararlanarak hayvan adları ve bunların
kökenleri üzerine verileri ortaya koyan Doğan, hayvan isimlerinin
isim veya fiil kök ya da gövdelerine çeşitli yapım eklerinin
getirilmesiyle (kalıplaşmış halde) beraber isim + isim, sıfat + isim
yapılarına da değinir (2002, 615-659).
Bir tıp eserinde dahi Türkçe hayvan adlarının bu kadar çok
ve çeşitli oluşu Türklerin doğaya dönük bir yaşam sürdüğünü bir kez
daha ortaya koyar. Devrin tıp kitapları Arapça ve Farsça eserlerden
bazen de birbirlerinden kopya edilerek yazılsa da her birinin dilimizde
bir karşılığının oluşu, hatta daha ince bir adlandırmaya (cinsiyet, yaş
vb.) gidilmesi devrin bu konudaki söz varlığının zenginliğine işaret
eder. Nitekim diğer dillerden alınanlara göre Türkçe hayvan adlarının
sayıca çokluğu bunu doğrular.
2.2.2. Arapça Kökenli Terimler:
èaúreb: < Ar. Akrep (Scorpio). [110b] (12) Eger bir pÀre
naġ neyi çigneyüp èaúreb ãoúan yere ursalar nÀfièdür. / fìl: < Ar. Fil
(Elephas). [107b] (3-4) … ol èavrat èömrinde óÀmile olmaya ve daòı
fìlüŋ bevlin içseler óÀmile ola. / òınzìr: < Ar. Domuz (Susacrofa
domestica). [94b] (9-10) …baèdehu merhem-i òanÀzìr ki ùuzsuz òınzìr
yaġ ın maòlÿù idüp uralar… / hüdhüd: < Ar. İbibik, hüthüt, çavuş kuşu
(Upopa epops). [22b] (5-6) … İmdi unutsaúlıú içün hüdhüd gözin
getürseler nÀfièdür… / kelb: < Ar. Köpek, it, krş: köpek. [80a] (9)…
óattÀ ol uyaŋın pÀrçesin úoparup kelbe virseler… / merkeb: < Ar.
Eşek. [106b] (1-2) Eger merkebüŋ südüni bir mıúdÀr kemnÿn ile
úarışdurup bir yoġun aġaca sürüp…
2.2..3. Farsça Kökenli Terimler:
bülbül: < Far. Bülbül (Luscinia megarhynchos). [60a] (7) …

bülbülüŋ tügün daòı getürseler uyumaya. / canÀvÀr: < Far. Bit, pire,
yılan, fare, akrep vb. insana zarar veren çoğunluğu zehirli hayvan,
canlı24. [111a] (3) Eger bir pÀre oġ ul otı evde úosalar aġ ulu canÀvÀr
kÀr úılmaya. / şÀhìn: < Far. Şahin (Buteo buteo). [61a] (2-3) … v’eger
şÀhìn ödin ùurb ãuvı birle úulaġ ına ùamzursalar ãaġ ırlıġ ın defè ider. /
òorïs: < Far. Horoz, tavuğun erkeği; krş: òorïz. [78b] (5) Eger,
24

Anlam kötüleşmesine uğramış zooloji terimlerine güzel bir örnektir.
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òorïsuŋ úursaġ ın döşege işeyen oġ lana yedürseler bir daòı işemeye…
/ òorïz: (bk. òorïs) / kebÿter: < Far. Güvercin (Columba). [103b] (1112)… niçe menfaèatlerine behÀyadur, velikin kebÿter etinüŋ óÀããası
böyledür…
Arapça ve Farsça hayvan adlarının bir bölümünün Türkçe
karşılıkları da yine aynı eserde kullanılmıştır. Eş veya yakın anlamlı
bu tür kullanımlara şu terimler örnektir:
gögercin – kebÿter
eşek - merkeb
köpek/it – kelb
Eş ya da yakın anlamlılık genellikle başka dillerden sözcük
alımı sonucu ortaya çıkar. Oysa metinde geçen ‘köpe-it’ terimleri eş
anlamlı Türkçe sözlerdir.
2.2..4. Yunanca Kökenli Terimler:
istiridye: < Yun. İstiridye (Ostrea edilus). [81a] (9) … ve
daòı düpüri çıúan Àdem bir miúdÀr istiridye úabuġ ın muókem yaúup…
3. Tertìb-i MuèÀlece’de Geçen Maden, Mineral ve
Kimyasallarla Eczacılık Terimlerinin İlişkisi:
İlaç yapımında bu devir tıbbı, bitki ve hayvansal maddelerle
beraber birçok minerallerden, taşlardan, kimyasallardan da faydalanır.
O yüzden ilgili alanlara ait terimleri EAT’deki eczacılık terimlerinden
bağımsız olarak ele almak yanlış olur. Bu maddelerin kimi tek başına
bir ilaç gibi kullanılmış, kimi de ilaç yapımında sadece bir malzeme
olarak terkibe alınmıştır. Bu terimlerin kimi Türkçe kökenlidir kimi
de ödünçlemedir.
Eski Grek hekimleri ve ortaçağ bilim adamları kimyasal
maddelere karşı gereken ilgiyi göstermemesine rağmen hem Batı’da
hem Doğu’da simyacılar kimyasal maddelere yoğun ilgi gösterir
(Mason 2001, 207) ve zamanla bunlar tıpta ilaç yapımında
kullanılmaya başlar. İncelenen eserde de simya çalışmalarının yer yer
ilaç yapımı konusunda etkili olduğu anlaşılıyor.
Bu gruptaki terimler botanik ve zooloji terimleri kadar
zengin değildir. İlgili terimlerin çoğu küçük ses değişiklikleriyle
bugünün söz varlığı içinde de varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır.
Birkaç örnekteyse terim yerini bir diğer dilden alınan biçime
bırakmıştır. Bazen de metinde eş anlamlı olarak kullanılan terimlerden
biri diğerini unutturarak bugünkü yazı dilinde yaygınlaşmıştır.
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Mesela metinde ‘cıva’ için Farsça ‘jìve < cìve’ ve Arapça ‘zìbaú’
birlikte kullanılmıştır. Günümüzdeyse Farsçadan alınan yaygınlaşmış,
öteki unutulmuştur.
altun: Altın. [68b] (9-10) …ve daòı ãu içdügi kÀseye bir
altun bıraġ up ãuyın içeler… / bÿre: < Far. Boraks. [74a] (7) …
baèdehu bir miúdÀr bÿre ve bir miúdÀr deŋiz ãuvı ve kemnÿn ve èırú
ãÀbÿn… / cengÀr: < Far. JengÀr. Tıpta kullanılan bir tür pas; krş:
jengÀr. [127b] (1-2) … temÀm úıvÀma geldükde ãoġ udup mürteseng
ile cengÀrı úatup… / gilermenì: < Far. Kilermeni, eczacılıkta
kullanılmış olan kırmızı renkli kil. [26a] (3-4) …baèdehu bir miúdÀr
deve yüniyle gilermenì sevdÀ ile ezüp yüzine süreler… / isfìdÀc: <
Far. Üstübeç, kurşun karbonatı. [101a] (9) … deróÀl yaúı idüp
baèdehu isfìdÀc merhemin ursalar nÀfièdür… / jengÀr: < Far. Tıpta
kullanılan bir tür pas, bakır pası; krş cengÀr. [126a] (11) … bal ġ alìô
olduġ ı gibi jengÀrı içine úatup… / jìve: < Far. Cıva. [43a] (4) …
baèdehu beş dirhem jìveyi tükürük ile öldürüp… / úalye ùaşı: < Ar. +
T. Sodyum. [127a] (8) … úalye ùaşı üç dirhem, sülümen iki dirhem. /
úaùrÀn: < Ar. Katran. [68b] (6)… bir miúdÀr úaùrÀnı dabanına sürüp…
/ kil: < Far. Kil. [94b] (8) … kili süreler ve baèdehu birúaç günden
ãoŋra… / kükürd: (< Far. gÿgird) Kükürt. [96a] (2-3) Eger beş
dirhem kükürd, beş dirhem bayaġ ı úïz içi… / lÀciverd: < Far.
Lacivert taşı. [21a] (10) LÀciverd ile anı içe. / mermer ùaşı: < Ar. + T.
Mermer. [109b] (7) … üzerine mermer ùaşın bir miúdÀrın eküp
yaralanmış yerüŋ… / mıúnÀùıs ùaşı: < Ar. + T. Mıknatıs taşı. [93b] (910) Eger bir èavrat doġ urmazsa bir pÀre mıúnÀùıs ùaşın ùutsa deróÀl
doġ ura. / misk: < Ar. Misk, hoş kokulu bir madde. [118a] (6) … misk
altı mıåúÀl, suèÿd altı mıåúÀl, úÀúÿle altı dirhem… / mürdeseng:
Doğal Kurşun oksit. [127b] (5) Zeyt yaġ ı yüz dirhem, mürdeseng
yigirmi beş… / neft: < Far. Neft. [86a] (10-11) … bir úaşuú beyÀz
neft yaġ ıyla úarışdurup ol ãızlayan yere urup … / nuşÀdır: < Far.
Nişadır. [96b] (7-8) Eger nuşÀdır acı yaġ ıla úarışdurup uyuza sürseler
defè ide. / rÀstuò ùaşı: < Far. + T. Rastık taşı. [101b] (13) Bir vaúiyye
şaúÀyıú çiçegine dört dirhem saóú olmış rÀstuò ùaşın úatup… / şÀb: <
Ar. Şap. [38b] (2-4) …v’eger bir pÀre şÀb ile bir pÀre ùuzı saóú idüp
damaġ ı şişene ursalar nÀfièdür… / terementìn: < Far. Terebetin adlı
kimyasal madde. [127a] (2) … günlük yigirmi direm, terementin
yigirmi direm, úaùrÀn yigirmi dirhem… / ùuz: Tuz. [99a] (6-7) … bir
pÀre ùuz ve azacuú sirke ile úarışdurup içseler nÀfièdür, balġ amı ve
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úatı olan sevdÀyı ishÀl idüp… / aú sülümen: < T. + Ar. Ak sülemen;
civa ile klor birleşimi, zehirli bir toz. [127a] (9-10) …üç dirhem úalye
ùaşı ve iki dirhem sülümen ùaşın maòlÿù idüp… / yÀúÿt: < Ar. Yakut
taşı. [31b] [9-10) … v’eger aġ rıyan diş[e] yÀúÿt degürseler sÀkin ola. /
zÀc: < Ar. Kükürtle demir bileşimlerinin biri. [30b] (9) … ve zÀc ve
sÀyir yine bunlar gibi edviyyeler urup òalÀã ideler… / zeberced: < Ar.
Zebercet taşı. [90a] (10-11) İmdi her kim zebercedi úazıyup içseler
cüõõam rencinden Àmìn ola. / zencÀr: < Far. Pas. [95a] (2) … zencÀr
merhemin urup tÀ kim çürük etler gidüp yara düz olıncaya dek… /
zernìò: < Far. Zırnık, arsenik. [94b] (7) … yaranuŋ üzerine zernìò
eküp ve çevre yanında… / zìbaú: < Ar. Cıva. [85b] (2-3) … v’eger
yarasayı ùutup başın bir baúır úab içine zìbaú yaġıyla müóerrÀ olınca
bişürüp… / zift: < Ar. Zift, karasakız. [8b] (6) … maèan birer pÀre

ãaúız yÀòÿd zift çignese…

4. Eczacılıkta Drog Olarak Kullanılan Besin Maddeleri:
Bu devirde yapılan ilaçlar genellikle yalama, emme,
koklama, yeme, sürünme vb. biçimlerde kullanıldığından macun, hap,
toz, şurup (şerbet) vb. gibi hâllere getirilerek hazırlanıyorlardı. Ham
maddeleriyse bitkiler ve hayvanlardan elde ediliyordu. O nedenle, bu
maddeler için kullanılan terimler, üstte geçen botanik ve zooloji
terimleriyle ilişkilidir. Zira elde edildikleri maddelerle beraber
anılmaları yaygın anlayıştı.
4.1. Şuruplar: Yapılan şuruplar bünyede eksikliği olduğuna
inanılan maddeyse onu artırarak dengeyi yeniden sağlamaya
yarıyordu. Aksi durumlardaysa müshil görevi görmekte, vücuttaki
dengenin bozulmasına neden olan maddenin fazlasını dışarıya
attırmakta kullanılmaktaydı. TM’de geçen şurupların büyük bölümü,
elde edildiği bitkinin adıyla beraber anılmıştır. Bilindiği gibi şurup
elde edilen her bitkinin bir mizaç özelliği bulunmaktaydı. Hekimler
dört mizaç özelliğine göre hastaya şuruplar vererek mizaç dengesini
sağladıklarına inanıyorlardı.
Şurupların adlandırılmasında yapıca (belirtisiz isim
tamlaması biçiminde) önce şurubu yapılan bitkinin adı, sonrasında
ise ‘şerbeti, ãuyı, şarÀbı’ sözlerinden biri kullanılır. Bu terimleri
yapı, anlam ve kategorilerine göre kendi içinde şöyle ayırabiliriz:
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Tamlayanı meyve adı olanlar:
İlgili şurup hangi meyveden elde edilmişse bu göz önünde
bulundurularak adlandırmada niteleyen tarafı
o meyvenin adı
oluşturmuştur:
[54a] (9) alma şarÀbı / [92b] (2-3) úoruú şarÀbı /[[12a] (7)
lìmÿn şarÀbı / [52b] (3) tÿrunc úabuġı şarÀbı / [39a] (8) ùÿd şarÀbı /
[37b] (6) enÀr şarÀbı / [39a] (10) incÀs şarÀbı / [67a] (10) rummÀn
şarÀbı / [25b] (7) úoruú ãuyı / [92b] (4) ekşi alma ãuyı / [10a] (4) erik
ãuyı / [90a] (1) úÀrpÿz ãuyı / [97a] (6) lìmÿn ãuyı / [110b] (5) ùatlu
erik ãuyı / [125a] (6) enÀr suyı / [49a] (6) óalÀb ãuyı / [10a] (2) erik
şerbeti / [114a] (5-6) arpa luèÀbı.
Tamlayanı çiçek adı vb. olanlar:
[39a] (10) benefşe şarÀbı / [51b] (8) gül şarÀbı / [22b] (7) gül
ãuyı / [78b] (6) reyóÀn ãuyı / [9a] (5) ùuraú otı ãuyı /
[31a] (1)
òuã[y]etü’å-åaèleb ãuyı / [53b] (2) ãumaú ãuyı / [50b] (10) óayyü’lèalem luèÀbı / [50b] (9) óulüv-i èırú-ı sÿs ãuyı / [61a] (3-4) gelincik
çiçegi ãuyı / [26b] (5) úaùÿnÀ luèÀbı / [123b] (6) gÀvzubÀn ãuyı / [49a]
(9) lisÀnü’å-åevr ãuyı / [102b] (11) ùaròÿnuŋ ãuyı / [131a] (3) çiçek
ãuyı.
Tamlayanı sebze adı olanlar:
ãuyı

[7b] (3) marÿl ãuyı / [61a] (2) ùurb ãuyı / [48a] (4) kerefes
/ [52a] (4) óummÀø şarÀbı.
Tamlayanı herhangi bir besin maddesi adı olanlar:

[50a] (10) bal şerbeti / [49a] (8) şeker şerbeti / [104b] (3)
gülenbügìn şerbet[i].
İncelenen eserde kimi şuruplara ad verilirken üsttekilerden
farklı olarak güçlü bir mecazın olduğu anlaşılır:
[111b] (5) cÀõÿluú şerbeti / [64b] (4) ayu şarÀbı.
TM’de yapımı anlatılan veya tedavi için kullanımı önerilen
şurupların bir bölümü, Farsçanın tamlama sistemine göre (şarÀb-ı
………) oluşturulmuştur. Bu tür terimler üstteki terimlerin özgün
biçimi olup sonradan Türkçenin kurallarına göre yeniden
düzenlenmiştir:
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[27b] (4) şarÀb-ı nìlÿfer / [27b] (5) şarÀb-ı èunnÀb / [49b] (34) şarÀb-ı øÿfÀ / [49b] (4) şarÀb-ı benefşe
/ [52b] (3) şarÀb-ı aã /
[62a] (6) şarÀb-ı òummÀø / [62a] (7) şarÀb-ı tuffÀò / [62a] (7) şarÀb-ı
verd-i ùarì / [62a] (8) şarÀb-ı ãandal / [67b] (1) şarÀb-ı òaşòÀş / [74b]
(8) şarÀb-ı sefercel
/ [75a] (11) şarÀb-ı sefercel-i òÀm / [124b] (9)
şarÀb-ı mersìn / [124a] (5-6) şarÀb-ı lìmÿn / [75a] (11) şarÀb-ı
lisÀnü’l-óamd / [125a] (4) şarÀb-ı naène / [125a] (12) şarÀb-ı dÿt /
[128a] (8-9) şarÀb-ı demr-i hindì / [128a] (10) şarÀb-ı Àteş
/
[128a] (9) şarÀb-ı sirkencübìn.
4.2. Çorbalar: Eski tıbbımızda çorbalar bir ilaç kadar
değerli görülüyor ve kimi hastalıkların tedavisi için yeterli
görülüyordu. İncelenen eserde de çorbaların birer yemekten öte ilaç
gibi kullanımı görülmektedir.
Metinde geçen bu terimler yapıca çorbanın yapıldığı besin
maddesinin adıyla (et/bitki vb. + şïrbÀsı biçiminde vb. ) birlikte
anılmıştır:
[62b] (1) almalı şïrbÀlar / [75b] (4) birinc şïrbÀsı
/
[54b] (8) erişte şïrbÀsı / [67b] (5) ferÿó şïrbÀsı /[37b] (7) mercimek
şïrbÀsı / [46b] (7) pirinç şïrbÀsı /
[63a] (10) şalġam şïrbÀsı.
4.3. Etler: Et ve yağlar ilaç yapımında kullanılabiliyordu.
Drog olarak kullanılan bu maddeler bazen de uzak durulması gereken
birer besin maddesiydiler ve hekimler onlarla ilgili diyet öneriyorlardı.
Tüm bunlar eserin yazıldığı yüzyılda Türk beslenme anlayışını
yansıtması kadar drog olarak kullanılmalarıyla da eczacılık tarihini
ilgilendirecek kadar önemlidirler.
Uzun yıllar göçebe yaşam sürdükten sonra yerleşik yaşama
geçen Türklerde et önemli bir besin maddesidir ve beslenme
kültüründe önemli bir yere sahiptir. Daha 11. yüzyılda DLT’te çeşitli
hayvan etleriyle yapılan yiyecek adlarının geçmesi buna güzel bir
örnektir (Çetin 2005, 187). Bu beslenme kültürünün uzantısı daha
sonra geliştirilecek tıp ve eczacılık konusundaki çalışmalara da
yansımıştır.
Birer drog olan bu maddelerle ilgili bu terimler yapıca
(hayvan adı + eti) biçimindedir:
[90b] (1) çuúluú eti / [21a] (9) keçi eti / [21a] (9) ãıġır eti /
[81b] (12) ãıġırcuú eti / [128b] (7) úoyun eti / [103b] (11) kebÿter eti /
[75a] (7) gögercin eti / [103b] (8) keklik eti / [75a] (8) serçe eti / [13b]
(7) süglin eti / [93a] (5) erkek şişek eti / [67b] (13) ùavşan eti
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4.4. Sakatatlar ve diğer hayvansal maddeler: Eski tıbda,
hayvanların sadece etinden değil, organlarından ve kanından da ilaç
yapımı için yararlanılıyordu. Bu sebeple bunlarla ilgili terimleri de
eczacılık terimleri arasında kabul etmek gerekir. Bu terimler yapıca
(hayvan adı + hayvanın organları vb.) biçimindedir:
[16a] (8) ayu úanı / [56b] (7) çaylaú beynisi / [106b] (13)
kelb ùırnaġı / [28b] (4) gögercin úanı / [19a] (8-9) hüdhüd übügi /
[91b] (5-6) serçe boúı / [92b] (1) aù boúı [91b] (11) ùavşan boúı /
[109a] (10) úaz boúı / [85b] (11) ãıġır boúu / [109b] (13) ãıġır tezegi
/ [113a] (12) kel[b]üŋ ödi /
5
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[48a] (9) naène maècÿnı (< maècÿn-ı naène) / [6a] (9)
müferrióì maècÿnlar (maècÿn-ı müferrióì) / [132b] (14) úudret óalvÀsı
/ [93a] (8) turunc úabuġı maècÿnı
Farsçadaki biçimleriyle aynen alınan şu örnekler de eczacılık
terimleri arasında birer ilaç adı olarak yer bulur:
[120a] (6) maècÿn -ı ekber / [118a] (13) maècÿn -ı tevekkülì
/ [119b] (12)maècÿn-ı nÀdirì / [121a] (3)maècÿn-ı müferreóÀt / [85b]
(12) - [86a] (1)maècÿn -ı sorıncÀn / [118b] (9) maècÿn-ı zencebìl.
4.10. Yapraklar, kabuklar, tohumlar, kökler:
İncelenen eserde günümüz yazı dilinde de olduğu gibi
çoğunlukla bitkilerin yaprakları, kabuk ve tohumları ait olduğu
bitkinin adına üçüncü şahıs aitlik eki almış ismin (bitki adı +
yapraġı/úabuġı/toòmı vb.) bağlanmasıyla kurulmuştur. Çoğunlukla bu
tür adlandırmalarda da biçimce belirtisiz ad tamlamalarından
yararlanılmıştır. Yaprakların, tohum ve bitki köklerinin ilaç yapımında
kullanılması onları da eczacılığın konusuna dahil eder. Bu nedenle de
tüm bunlara verilen adlar birer eczacılık terimi olarak
değerlendirilmelidir.
[75b] (12) çeftÀlÿ yapraġı / [31b] (4-5) çınÀr aġacı yapraġı /
[83a] (13) defne yapraġı /
[75a] (3) encìr yapraġı / [85a] (8)
óayy-i èalem yapraġı / [107a] (8) òurmÀ yapraġı / [14a] (8) it burnı
yapragı / [57a] (8) it üzümi yapraġı / [94b] (2) kelem yapraġı / [62a]
(9) sögüt yapraġı / [76a] (1) şeftÀlÿ yapraġı / [23a] (4) bögürtlen
yapraġı / [92b] (5) ebem gömeci yapraġı /
[101a] (6) óaùme
yapraġı / [101b] (7) siŋirli[ce] yapraġı / [108b] (11) kenger yapraúları
/ [122a] (3-4) úızıl gül yapraġı / [55a] (3) úızıl aġaç yapraġı / [105a]
(11-12) rÀzyÀne yapraġı / [66b] (4) beyÀø ùurb toòmı / [50a] (4) burçaú
toòmı / [111a] (7) òaùme toòmı / [107b] (12) òıyÀr toòmı / [10a] (11)
kerefeş toòmı / [91b] (5) kendene toòmın / [89b] (5-6) kerefes toòmı /
[93b] (8) keşÿr toòmı / [89b] (4-5) maèdanïs toòmı / [77a] (9) mersìn
toómın / [35a] (3) paúla toòumı / [52b] (2) rÀzyÀne toòmı / [74b] (9)
reyòÀn toòmı / [97a] (5) ãarmaşıú toòmı / [51a] (7) keten toòmı / [81a]
(4) marãama toòmı / [91b] (5) kendene toòmı / [47a] (6) yüzerlik
toòmı / [106a] (9) enÀr úabuġı / [29a] (6) ençir úabuġı / [132a] (9)
yumurta úabuàı / [53a] (8) ùÿrìç úabuġı / [79b] (5) òurmÀ çekürdegi /
[112a] (5) úabaú çekürdegi / [67a] (10) buyan dibi / [8a] (6) gelincik
çiçeginüŋ dibi / [49a] (3) sÿsen dibi / [21a] (6) buyan köki / [34a] (1)
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òaùme köki / [100b] (11) úara aġaç köki / [71b] (11) sögüt aġacı köki /
[72a] (11) ùuraú otı köki / [71b] (9) ebem gömeci köki / [111a] (8)
enÀr çekirdegi / [92b] (9) ãarmısaú sapı.
4.11. Yağlar: Metinde çoğu zaman tedavi amaçlı kimi
zaman da beslenmek için kullanılan birçok yağın adı günümüzde de
olduğu gibi elde edildiği bitkinin veya hayvanın adıyla birlikte
(bitki/hayvan + yaġı) anılmıştır. Yapıca bu tür kelime grupları
belirtisiz ad tamlaması biçiminde kurulmuştur. İncelenen eserde drog
olarak kullanılan yağlar şunlardır:
[97b] (5) aù yaġı / [126a] (1) úabaú çekürdegi yaġı / [11a]
(6) bÀdem yaġı / [60b] (7) bÀbÿnec yaġı / [87b] (7) ayu yaġı / [60b]
(10) acı bÀdem yaġı / [11a] (6) ùatlu bÀdem yaġı / [44b] (1) bayda
yaġı / [85b] (10) banc yaġı / [44b] (4) belesÀn yaġı / [7b] (2) benefşe
yaġı / [44a] (12) beyÀø sÿsen yaġı / [86a] (10) beyÀø neft yaġı / [42a]
(6) bezr yaġı / [113a] (3) sÿsen yaġı / [47b] (9) deve örgüçi yaġı /
[104b] (4) ferfiyÿn yaġı [47a] (4) fınduú yaġı / [8b] (9) gül yaġı /
[88b] (11) tilkinüŋ iç yaġı / [85b] (8) úaz yaġı / [996a] (4) úuyruú yaġı /
[44b] (6) nìlÿfer yaġı / [44b] (3) ördek yaġı / [77a] (8) ãıġır yaġı /
[106b] (9) şırlaġın yaġı / [61a] (9) ùavşan yaġı / [85b] (8) úaz yaġı /
[126b] (4) bükrük yaġı / [85b] (2) zìbaú yaġı / [63a] (2) yÀsemìn yaġı /
[87b] (7) ãaúa úuşı yaġı / [28a] (5) tere yaġ
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üzerinde de durulmuş ve bu terimler bu vasıtayla geçmiştir. Yapıca bu
terimler tek sözden ibaret, belirtisiz isim tamlaması ve sıfat tamlaması
biçimindedir.
Tek sözden ibaret olanlar: Bu terimlerin bir bölümü köken
olarak Türkçe olmakla beraber, Arapça, Farsça ve Rumca yiyeccek
adlarını da görüyoruz: [92b] (8) ayran / [71b] (7) baãdırma / [70a] (4)
bekmez / [88a] (3) bulamaç / [53b] (7) çörek / [73b] (4) úahve /
[67b] (13) úavurma / [76b] (11) úayġana / [117a] (3) kebÀb / [53a] (8)
maããakì / maãùakì / [50b] (6) nişÀsta / [77b] (9) peksimet / [99a] (3)
peynür / [123b] (8) sirke / [18b] (4) süt / [123b] (13) şeker / [87a] (9)
tirit / [14a] (9) yemiş / [98a] (8) yoġurt / [39b] (5) yumurta.
Belirtisiz isim tamlamsı biçiminde olanlar: [73b] (7)
úabaú şekeri / [75a] (7) tavuú kebÀbı / [26b] (3) yumurta aġı / [39b]
(4) kepek óarìresi / [65a] (2) arpa òamurı
/ [111b] (82) oġlaú
mÀyası / [23a] (7) arpa unu / [10a] (6) ãıġır yoġurdı / [11a] (6) tavuú
yumurtası / [132b] (14) ùos şekeri / [75b] (2) yoġurt ayranı / [37b] (8)
naèneè mürteèibesi / [114a] (5-6) arpa luèÀbı / [62b] (11) ùavuú
úavurması.
Sıfat tamlaması biçiminde olanlar: [74a] (8) aú óalvÀ /
[63a] (9) rafadÀn yumurùa / [11b] (4) ãÀfì ãu25 / [28b] (6) ãarp sirke.

5. Tertìb-i MuèÀlece’de Eczacılıkla İlgili Ölçü Tartı
Terimleri:
Klasik dönem tıp ve eczacılık eserlerinin26 verildiği devirde
hekimler/eczacılar (otacı) terkip hazırlarken ölçü konusunda titiz
davranmış, hazırlanan terkibe katılacak maddeleri verirken ölçülerini
titizlikle ve kişiden kişiye değişmeyecek kesinlikte verme gayretine
girmişlerdir. Bunu da ölçülebilir ve toplum tarafından bilinen ağırlık
ve hacim ölçüleriyle sağlamışlardır (Doğan 2010, 341). TM de hem
hastalıkların teşhisi hem yapılacak tedavi hem de bunun için gerekli
25

Su, birçok ilacın terkibinde vazgeçilmez malzemelerden biri olarak EAT
eczacılık terimleri arasına dahil edilmelidir. Çoğu şurup adının yapımında veya
Arapça/Farsça şurup adını Türkçeye aktarırken özelikle görev almıştır.
26
Klasik dönem tıp ve eczacılık eserlerini kapsayan evre Anadolu beylikleri
döneminde tercümelerle (ilk tercümler olan Tuhfe-i Mübarizi, Edviye-i Müfrede…)
başlayan ve sonrasında telif eserlerle devam edip klasik İslâm tıp literatürüne ve onun
Arap termilojisine dayalıdır. Bu evre Batı tıbbından ilk çevirilerin yapılmaya
başlaması ve devamında onu prensiblerinin benimsenmesiyle son bulur (İhsanoğlu
vd. 2004, XIV).
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olacak ilaçların yapımı hakında bilgi veren klasik bir tıp kitabıdır.
Ayrıca yapımı verilen ilaçların kullanım miktarlarını da konu alır. Bu
nedenle de hem ilaç terkiplerinde hem de kullanılan ilacın
miktarındaki ölçülere büyük önem verilmiştir.
TM’de de yapımı aktarılan ilaçlarda terkibe girecek droglar
oranlarıyla beraber özenli şekilde sıralanmıştır. Ölçü olarak kullanılan
terimlerin çoğu Arapça ve Farsçadan alınmakla beraber27, Türkçe sayı
adları da önemli birer görev üstlenirler. Bu terimlerden sadece belirli
oranda ağırlık bildirenler Arapça ve Farsça olup Türkçe sayı adının
nitelediği bir sıfat tamlamasında nitelenen konumunda (sayı adı +
Ar./Far. ağırlık adı) kullanılmışlardır. Ancak bu kullanışın dışına
çıkıldığı birçok örnek de vardır. Başka bir deyişle sayı sıfatı ölçü
adından sonra da (ağırlık adı + sayı adı) gelebilir. Bu bakımdan
devrin diğer tıp eserlerinde olduğu gibi TM’de ilaçların yapımı
anlatılırken kullanılacak maddelerin miktarı iki yolla verilmiştir:
a. Sayı adı ya önce (sayı adı + Ar./Far. ağırlık adı) verilerek:
[22b] (8-10) …daòı her kim bir mıåúÀl kemmÿnı ãuya ıãladup her gün
içseler içerüde olan balġ amı defè idüp ve zihni ziyÀde ola ve òıfôı
ziyÀde ide.)
b. Sayı adı sonra (ağırlık adı + sayı adı) verilerek: ([120a]
(1-2). BesbÀse bir dirhem, òÿlincÀn bir direm, èÀúırúaróÀyarım direm,
anìsïn beş dirhem, çörek otı bir dirhem, cevz-i bevvÀ beş dirhem.)
aktarılmıştır28:
baùman: < Far. İki ile sekiz okka arasında değişen ağırlık
ölçüsü. [125a] (5-8) Terúìbi meåelÀ böyledür: Bir miúdÀr ùatlu ve ekşi
enÀr ãuyı istedükleri úadar alup ve bir dutam naèneyi úatup bir

27

İlk dönem Türk islâm tıp eserlerinin Arapça kaynaklardan çeviri olması ve
kaynak olarak Arap tıbbının esas alınması, ilgili ölçü birimlerini karşılayacak yaygın
Türkçe terimlerin bulunmaması bu dillerden ilgili türde terimlerin alımına neden
olmuştur. Bunun için bk. (Doğan 2010, 341).
28
Hem sayı sıfatlarının hem de sıfat-fiillerin Türkçe söz dizimi kurallarına
aykırı şekilde isim unsurlarından sonra kullanılmasından hareket eden Şaban Doğan,
bu yapıların tamlama kuruluşunda olmayabileceği ihtimalini gündeme getirmektedir.
Doğan’ göre Hekimlerin ilaç formüllerinde kullandıkları bu kalıpları tamlamadan
ziyade açıklama olarak düşünmek de mümkündür. Araştırmacının bu konuda çıkış
noktası yazımdır. Araştırmacıya göre Arap imlâsında bulunmayan noktalama işaretleri
nedeniyle vurgulanmak, açıklanmak istenenin sona atılarak belirtilmiş, bir tamlama
oluşturulmamıştır. Bu fikir bir yönüyle tutarlı görünmektedir. Zira ilaç yapımında
ölçü çok önemlidir, bu yolla buna vurgu yapılmış olabilir. Konuyla ilgili daha fazla
bilgi için bk.: (Doğan 2010 agm. s. 354).
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baùman ãuya iki baùman şeker úatup ve úaynatup temÀm úıvÀma
geldükde endirüp òıfô ideler./ deng: < Far. 3,207 g'lık eski bir ağırlık
ölçüsü dirhemin altıda biri. [101b] (1) …v’eger òınzìr odından bir
deng úadarı içürseler òalÀã ide. / direm: < Ar. (bk.dirhem). [123b] (1213) Bunı èamele getürmenüŋ şarùı budur: MeåelÀ üç yüz direm şeker
ezüp ve iki dÀne yumurùa aġ ın úatup… / dirhem: < Ar. Okkanın dört
yüzde biri değerinde ağırlık ölçüsü, krş direm. [129a] (2-3) Eger iki
dirhem ùurup toòmın yaġ ile úaynatup õikre sürseler ziyÀde
muúavvìdür, ġ aflet olınmaya. / úırÀt: < Ar. 0,20043 g. olan ağırlık
ölçü birimi. [17a] (10-11) … v’eger bir úırÀt muya[n]ı kişnìc ãuvı
birle ezüp içürseler defè ider… / mıåúÀl: < Ar. 4,810 g olan bir ağırlık
ölçü birimi, miskal. [84a] (10-12) …birúaç gün ãabÀódan bir mıåúÀl

maècÿn-ı sÿrincÀn istièmÀl idüp üzerine ot görmedik bal şerbetin içüp
ve yeseler ġ ıdÀsı daòı ġ aliye ve rafadan yumurta ola. / vaúiyye: < Ar.
1,282 gramlık ağırlık ölçüsü, okka. [101b] (9-12) İmdi her kim bir
vaúiyye gelincik çiçegin ve bir vaúiyye yaş úïz úabuġ ın alup baèdehu
bir ãırçalu úaba úoyup ve zibil içine gömüp temÀm iki hefde
durduúdan ãoŋra çıúarup aú olmış ãaça ve ãaúala sürseler ġ Àyet siyÀh
ide.
Küçük ağırlık ölçüleri bildiren dirhem/direm ve mıåúÀl ilaç
terkiplerinde daha çok kullanılmıştır, dolayısıyla ilgili terimlerin
kullanımı diğerlerine göre daha sıktır. İlaç yapımında ölçüye,
kullanılacak maddelerin sayısına veya ağırlığına önem verilmesi
(Uludağ 1991, 218) de zaten küçük ve kolaylıkla kullanılacak ağırlık
birimlerini gerektiriyordu. Diğer taraftan ilacın etkisi de bu ölçeklerin
doğru uygulanmasına bağlıydı. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar
doğabiliyordu.
Kullanılan ölçek her zaman belirli bir ağırlık birimini değil
de ortalama bir ölçüye işaret edecekse, başka bir deyişle incelik
gerektirmeyecek bir ölçü anlatılacaksa buna yönelik olarak da şu
terimler kullanılır:
dutam: Tutam, avuç içi veya parmaklar aracılığıyla
tutulabilen kadar. [125a] (5-7) Bir miúdÀr ùatlu ve ekşi enÀr ãuvı
istedükleri úadar alup ve bir dutam naèneyi úatup bir baùman ãuya
iki baùman şeker úatup… / ú
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bildirmeye yöneliktir:
úadarca.

[31b] (3) noòÿd úadarcası / [44b] (9) úoz

İlaç terkibinde kullanılacak drogların miktarı yapılacak
ilacın alabileceği, terkibin kıvama sokulacağı oran kadar olabilir. Yani
miktar önceden kestirilemeyecek belirsiz bir orandır. Bu tür belirsiz
oranların bildiriminde de ‘úadar ve miúdÀr’ edatları kullanılır. TM’de
bu türden terimlerde yapı genellikle [kifÀyet úadar(ı) / kifÀyet
miúdÀr(ı)] biçimlerindedir: [11b] (4) kifÀyet úadar / [52b] (7) kifÀyet
úadarı / [82b] (8-9) kifÀyet miúdÀrı.
Bazı ilaç terkiplerindeyse tümüyle belirsiz, isteğe göre
bırakılmış bir oran bildirilir. TM’de bunun için ‘bir miúdÀr’ terim
yaygın olarak kullanılmıştır: [70a] (6-7) …v’eger bir miúdÀr büberi

bekmez ile úaynatup yatacaú vaútın ısıcaúla içüp ve örtünüp yatsalar
şifÀ bula.

6. Eczacılıkta Kullanılan Kronoloji Terimleri
Tıp eserlerinde hekim, tedavi için alınacak ilacın ne zaman,
hangi sıklıkta tüketilmesi gerektiği, ilaç terkibi yapılırken drogların
terkibe konma süresi ve terkibin hazırlanma süresi gibi bilgileri verme
gereği de duyar. TM’de bu konuda geçen terimler şunlardır:
6.1.

Gün ve burç adları:

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 5/2 Spring 2010

Eski Anadolu Türkçesinde Eczacılık...

6.2.

1081

Mevsim adları:

[86a] (12) güz ayında / [10b] (11) úış günleri / [117a] (4)
yay faãlı / [130b] (12) úış başı / [117a] (9) úış aylarında.
6.3. Belirli bir süreyi, dönümü, evreyi bildirmek için
kullanılanlar:
Bu terimler yapıca ikileme veya sıfat tamlaması
biçimindedir. Genellikle hazırlanan ilacın ne zaman alınması
gerektiğini anlatırlar:
[114b] (2) üç günde bir / [92a] (9) tiz óemÀn / [100b] (3)
ãabÀó ãabÀó / [89a] (5) ay yeŋisinde / [22a] (2) irtesi gün / [11a] (8)
ãabÀó aòşam / [129a] (9) úuşluú zemÀnında / [87a] (8) ibtidÀ güni
/ [80b] (7) seóer vaútında / [117b] (7) ısıcaú günde / [117b]
(2) yemek yemezden muúaddem / [77b] (3) gicede ve gündüzde.
6.4. Ortalama bir zaman dilimini bildirmek için
kullanılanlar:
Bu terimler ilacın hazırlanma süresini veya yapılan ilacın
tesir etmesi için gerekecek süreyi anlatmakta kullanılır. Bazen de
tedavi için gerekecek süre verilebilir.
Ortalama bir zaman bildirmek için kullanılan yapılarda
genellikle yardımcı öğe olarak ‘úadar’ edatı görev almıştır: [8a] (10)
bir iki sÀèat úadar / [42a] (9) bir gün úadar / [8a] (10) bir iki sÀèat /
[86b] (6) taóammül idebildügi úadar / [110a] (4) ùÀúat getürebildügi
úadar / [42a] (9) bir gün úadar.
Ortalama bir zaman ifadesi için kullanılan ve
somutlaştırmanın güzel örneklerini gösteren öbekler de son derece
dikkat çekicidir: [86a] (11) bir yumurta bişimi úadar / [121b] (7-8)
barmaú doyar úadar olduúda.

Sonuç
Tertìb-i MuèÀlece, görüldüğü gibi klasik bir Eski Anadolu
Türkçesi tıp eseri olması yanında bir eczacılık kitabıdır ve eczacılıkla
ilgili tarihî veriler içermektedir. Aslında bu yargı devrin diğer tıp
kitapları için de yaygınlaştırılarak söylenebilir.
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14. yüzyıldan itibaren Arap ve Fars kaynaklarından
beslenerek geliştirilen Türk tıp bilimi ve onunla yan yana aynı
gelişmeleri yaşayan Türk eczacılığı da
kendi bilim dilinin
oluşumunda bu dillerden etkilenir. Bu etkilenme başlangıçta
Türkçecilik bilinciyle beraber gelişir. Verilen bitki adlarında müellifin
yeri geldikçe Türkçedeki karşılığına atıfta bulunması ve metnin devrin
edebî içerikteki eserlere oranla oldukça yalın ve anlaşılır dile sahip
oluşu bu gerçeği gösterir. Ayrıca müelliflerin yaşadıkları bölgenin
ağız özelliklerini imlâya da yansıtmaları buna bir kanıttır.
Bu iki alanda devrin bilim adamlarının Türkçe bilim dilini
oluştururken o devirde oldukça gelişmiş olan Arap-İslâm
literatüründen ve terminolojisinden yararlanması doğal bir gelişme
olarak değerlendirilmelidir. Şu da unutulmamalıdır ki tüm bu
ödünçlemeler yapılırken kendine has kelime hazinesi de bu süreçte
oluşturulmaya çalışılıyordu (İhsanoğlu vd. 2004, XIII).
Eczacılık terimleri içinde en yaygın olanlar bitki adlarıdır.
Birçok bitki, ilaç terkiplerinde drog olarak kullanılmıştır. Bu açıdan
bitki adları botanik biliminin sınırlarını aşarak eski eczacılığımızın
konu alanına girmiştir. Aynı durum hayvan adları vb. için de
geçerlidir.
İlaç olarak kullanılan şuruplar, etler, yemişler vb. sadece
eczacılık terimlerimiz hakkında değil Türk beslenme kültürü hakkında
da bilgiler sunar. Bu yönüyle tıp eserlerine kültür tarihimize ışık
tutacak zengin birer kaynak olarak bakmalıyız.
Drog olarak kullanılan her maddenin birer mizaç özeliği
(sıcak, soğuk, kuru, nemli) olduğu görülüyor. Böylelikle hangi
hastalıklar için kullanılacakları konusunda droglar tasnif edilmişlerdi.
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