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Özet 

Eski Anadolu Türkçesinin devamı olan Osmanlı Türkçesi Döneminde Osmanlı Devleti’nin resmî 
dili olarak kullanılan ve O�uz Türkçesinin kaynaklık etti�i yazı diliyle birçok alanda önemli eserler verilmi�tir. 
Bu eserler içerisinde dilin terim yapma yollarını ve geni�leme imkânlarını göstermesi açısından ihtisas 
eserlerinin önemi büyüktür. Çalı�mamıza kaynaklık eden eser bir tıp sözlü�üdür ve bu yönüyle bir ihtisas 
eseridir. Bu çalı�mada 17. yüzyılda yazılan Lügât-ı Mü�kilât-ı Eczâ adlı tıp sözlü�ü taranmı�, eski tıp 
anlayı�ında ilaç yapımında daha çok bitkilerin kullanılması gerçe�inden hareketle, eserde bitki adlarının daha 
fazla olu�u dikkate alınarak Türkçe bitki adları bakımından eserin söz varlı�ı ortaya konulmaya çalı�ılmı�tır. 
Kaynak olarak inceledi�imiz eser bir sözlük olması sebebiyle yazıldı�ı dönem Türkçesinin botanik terimleri 
açısından söz varlı�ı hakkında fikir verebilecek niteliktedir.  
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Abstract 

Important works were givens by written language which source is the Oguz Turkish and formal 
language of Ottoman Empire, in the Ottoman Turkish period, continious of Old Anatolian Turkish. In all these 
works, the specialized works have importance, in the sense of point out language demonstrating improvement 
possibility and way of making term. The work that we analyzed as a source is a medicine glossary and with this 
aspect it is a specialized work. In this study, “Lügât-ı Mü�kilât-ı Eczâ“ named medical glossary scanned, reality 
of using plants in making medicine in old medical perspective, considering the plant name richness in this work, 
vocabulary of the work presented from the point of view Turkish plant names.  The work that we examined as a 
source could give an idea about Turkish botanical terms of the written period because of being a glossary. 
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Giri� 

�nsano�lunun yaradılı�ından beri hangi devirde olursa olsun insanların ya�adı�ı her co�rafyada, 
her zaman diliminde hastalıkları tedavi eden bir hekim vardı. �lk zamanlardan sentetik maddelerin ilaç 
yapımında kullanılmaya ba�landı�ı modern tıbba kadar ilaç yapımında bitkiler birincil malzeme olarak 
kullanılmı�tır. “Bitkilerin tıpta ilaç olarak kullanılması bitki adlarını bir tıp ve eczacılık terimi haline 
getirmi�tir. Bu nedenle de bitki adları üzerine yapılan çalı�malar botanik biliminin sınırlarını a�arak farklı 
bilim alanlarına ara�tırma konusu olmu�tur (Önler, 2004a:274).” “Bitkilerin insan ya�amındaki 
vazgeçilmezli�i her dilde bitkilerin adlandırmalarını zengin bir alan haline getirmi�tir (Önler, 
2004b:273).” 

Türkçemiz bitki adları bakımından oldukça zengin bir dildir. “Türkçede yazı diline girmi� olan 
bitki isimlerinin yanında halk arasında kullanılan ve bölgelere göre de�i�iklik gösteren bitki isimleri, 
çe�itli alanlarda yapılmı� çok sayıda çalı�maya ra�men �imdiye kadar tam olarak ortaya konamamı�tır 
(�ahin, 2007a:571).” Üzerinde çalı�tı�ımız eserde aynı bitki için birden fazla Türkçe kökenli sözcü�ün 
kullanıldı�ı dikkat çekmektedir. Bu durumu eseri hazırlayan Lârendevî’nin bitkilerin bölge bölge 
de�i�kenlik gösteren yöresel isimlerini kullanmı� olmasıyla açıklamak mümkündür. Zira bugün Anadolu 
a�ızlarında aynı bitkinin farklı a�ız bölgelerinde farklı isimlerle anıldı�ı görülmektedir. 

Günümüz Türkiye Türkçesinde bile yazı diline girmemi� çok sayıda bitki adının bulundu�u 
bilinmektedir. “Bu alandaki terimlerin çoklu�u, hemen her yörede aynı bitkinin farklı kelimelerle 
adlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Bunların gerek derlenmesi gerekse kar�ılıklarının do�ru bir 
biçimde belirtilmesi bu alandaki çalı�maların en önemli güçlü�üdür (�ahin, 2007b:571).” 
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Bitkilerin adlandırmaları bazen “ot, a�aç, çiçek, diken, kök” gibi kelimelerin yardımıyla 
yapılırken [ç�b�n dikeni (14b/20),  ����ala���� otı (25a/14), ����o����ar a�aç (15a/5)] bazen de anlam kayması 

(de�i�mesi) yoluyla yapılmı�tır: “çobansüzgeci (ç�b�n süzegi 7a/19), güna�ı�ı (gün ������ı�ı 45b/3), 
�eytantırna�ı (ibl����s ����ırna�ı 3b/19)” gibi. Anlam de�i�mesiyle yapılan bu adlandırmaların hayvan ve organ 

adlarıyla yapılmı� olanlarının da sayısı oldukça fazladır: “sı�ırdili (����ı�ır dili 8b/5), itmemesi (it memesi 
8b/8), meryemeli (meryem eli 3b/17)” 

Tarihî metinlerdeki bitki adlandırmalarında dikkati çeken bir di�er husus da bu bitkilerin 
yeti�tikleri yerler, tedavisinde kullanıldıkları hastalıklar ya da tıp ilmi dı�ında kullanıldıkları alanlar (gıda, 
dokuma gibi) hakkında ipucu edinmemizi sa�lamalarıdır: hind�st�n �����zı (10a/5), ‘Hindistan cevizi, 

����ala���� otı (25a/14) ‘dalak otu’, s�d�n zeyt�nı (6b/13) ‘Sudan zeytini’. 

14-17. yy.lar arasında Anadolu’da çe�itli bilim dallarında birçok eser yazılmı�tır. Bu eserler 
içerisinde tıbbî içerikli eserler önemli bir yer tutar. Bu dönem eserleri üzerinde yapılan çalı�maların 
büyük ço�unlu�u dinî ve edebî içeriklidir. Oysa çe�itli bilim dallarında yazılmı� eserler, gerek kelime 
hazinesi gerekse söz konusu alanlardaki terimler açısından büyük önem ta�ımaktadır. “Ayrıca bu tür 
eserler üzerinde yapılacak olan yayınlar, ilgili bilim dallarının tarihlerini ara�tıran uzmanlara da sa�lam 
malzeme te�kil edecektir (Önler, 1985:  87-130).”  

Çalı�mamıza kaynaklık eden eser Lârendevî Siyâhî tarafından, 1615 yılında kaleme alınan 
Lügat-ı Mü�kilât-ı Eczâ’dır. Müellif, eserinde Mısır ba�ta olmak üzere birçok ülke gezerek, tıp âlimlerine, 
konuyla ilgili bilgi sahibi ki�ilere danı�tı�ını; tıp ve ecza alanında yazılmı� birçok kitaptan da 
yararlanarak, anlamı bilinmeyen yabancı kökenli bitki ve ilaç isimlerinin Türkçe kar�ılıklarını ve 
faydalarını ö�renmek suretiyle yakla�ık on yılda eserini tamamladı�ını ifade etmektedir. Eserin yazılı� 
biçimi ve hikâyesiyle ilgili bu ifadeler a�a�ıdadır: 

bilgil ki bu fa��r ��lib-i �ilm-i ebd�n olub diy�r-ı mı�rda ves��ir sey��at �ıldu�um diy�rlarda 

me�k�r �ilmü� ta���lünde nite kim bal arusı her �ük�feden �u��resin ta���l �tdügi mi	�lde bu 

�a��fü’l-abd da
ı her bir üst�da rast gelüb ve her bir derv�� ���ib-i kem�le d�� oldu�da anlardan 

bu �ilme l�zım olan ecz�laru� mü�kil olan isimlerin a
z �düb on yıl  mi�d�rı sey��atde sa�y �düb 

çalı�dum �ikr olınan lu�atlaru� her birin  dü�dükce üst�ddan istif�de �düb �ab� ü ta�arruf �düb  
�aleme getürüb ta�r�r �ıldum ve �ıbba mens�b nice kit�b ve ris�le görüb yazma�umı  �ür�� 

�yledüm ve ol �ikr olınan ecz�laru� �arab� ve f�r�s� ve y�n�n� ve berber� her bir ecz�nu� 
esm�sını külliyet üzre her bir ecz� ne resme tesmiye olursa kendü lis�nlarumuza tesmiye 
olındu�ı üzre cem� �düb lu�at-ı mü�kil�t-ı ecz� d�yü ad v�rüb �ur�f-ı tehecc� üzre ta�r�r �düb 

yigirmi sekiz b�b �düb bey�n �yledüm her bir ��libe �s�n olma� içün amm� �ol ��lib ki bu 

lu�atdan �af�lanub istif�de �derse ve ma���dına �ri�dükde bu �a��fü’l-�ib�dü’l-�araman� min 

belde-i l�rende derv�� siy�h� 
ayr du��dan fer�m�� �tmeyeler (LME. Manisa 45Hk 1460/2; 1b 
1-17) 

Eserde, Arapça, Farsça, Grekçe, Hintçe, Süryanice, Ermenice, �branice �ifalı bitki ve bitki 
köklerinin, �ifalı ta�lar ve killerin, çe�itli hayvan adlarının, birçok cevherin, çe�itli a�ların, terkiplerin, 
macunların ve birçok tıbbî terimin Türkçe kar�ılıkları verilmi�, kimi zaman da bitkilerin bulundukları 
yerler, hangi hastalıklara iyi geldikleri ve nasıl kullanıldıkları hakkında açıklamalar yapılmı�tır. 

Eserin tespit edilen on üç nüshası vardır: 

1. Konya �l Halk Kütüphanesi’nde 42 Kon 4723/2 ar�iv numaralı nüshanın telifi\istinsahı 
bilinmemekle beraber eser 37 yaprak 17 satır ve yazı türü rikadır. 

2. Cerrahpa�a Kütüphanesi’nde, Cerrahpa�a 2/19 ar�iv numaralı nüsha 20 sayfa olup satır sayısı 
farklıdır. Talik hatla yazılmı�tır. 

3. Cerrahpa�a Kütüphanesi’ndeki bir di�er nüsha ise Cerrahpa�a 2/146 ar�iv numaralı olup 88 
yapraktır ve talik hatla yazılmı�tır. 

4. Gürcistan Bilimler Akademisi Türkçe Yazmalarında bulunan, K 39 ar�iv numaralı nüsha, 52 
yaprak, satır sayısı de�i�ik, yazı türü nesihtir. 
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5. �stanbul, Hüseyin Kocaba� Ktp. Türkçe Yazmalarında bulunan nüsha 252/2 ar�iv numarasıyla 
kayıtlı olup, 58 yapraktır. Satır sayısı 9, yazı türü ise nesihtir. 

6. Ankara, Adnan Ötüken �l Halk Kütüphanesi’nde, 06 Hk 99 numaralı yazma 99 varak, 6 satır, 
yazı türü ise taliktir. 

7. Topkapı Sarayı Müzesi’nde 3/1690 ar�iv numarasında kayıtlı olan nüsha istinsah tarihi belli tek 
nüshadır; fakat sayfa sayısı eksiktir. 41 yaprak ve talik hatla yazılmı�tır. 

8. �stanbul, Çapa Ktp. Çapa 2/3338 ar�iv nolu yazma 30 sayfa, 11 satır ve yazı türü nesihtir. 
9. �stanbul, �stanbul Üniversitesi Ktp. 2/7095 ar�iv numaralı, 32 yaprak, satır sayısı farklı yazı türü 

taliktir. 
10. Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye Kitaplı�ı’nda, 1/1034 ar�iv numarasıyla kayıtlı olan nüsha 

35 yaprak, 10 satır, yazı türü nesih. 
11. Süleymaniye Kütüphanesi Hafid Efendi Kitaplı�ı’nda, 7/455 ar�iv numaralı yazma 48 yaprak, 8 

satır, yazı türü nesih. 
12. Manisa �l Halk Kütüphanesi’nde, 45 Hk 1440/2 numaralı nüsha 56 yaprak olup, satır sayısı 

de�i�ken ve yazı türü taliktir. 
13. Manisa �l Halk Kütüphanesi, 45Hk 1460/2 numaralı nüsha 63 yaprak olup, satır sayısı 21, yazı 

türü taliktir. 
Çalı�mamıza kaynaklık eden nüsha 45 Hk 1460/2 ar�iv numarasıyla Manisa �l Halk 

Kütüphanesinde kayıtlıdır. Bu nüsha 190x130-140x82 mm. ölçülerinde, her sayfasında yirmi bir satır 
bulunan talik hatla yazılmı� 63 varaktır. Sırtı, sertabı ve sa� kapak ön kenarı vi�ne rengi me�in, üstü ebru 
kâ�ıt kaplı, mıklepli mukavva ciltli, yaprakları rutubet lekeli, söz ba�ları ve ke�ideler kırmızıdır. Eser 
harekesizdir. Zaman zaman çok az da olsa harekelenmi� kelimelere rastlanmaktadır.  

Arapça, Farsça, Grekçe Ermenice, Süryanice kökenli kelimelerin yer aldı�ı kelime grubu 
biçimindeki bitki adları kurulu� �ekilleri dolayısıyla Türkçe kabul edilip çalı�maya dâhil edilmi�tir. Yani 
birinci unsuru Türkçe ikinci unsuru alıntı olan kelime grubu �eklindeki bitki adları; e�ek m�r�lı ‘m�r�l’ 
<Gr. Marul (BTS); ����o����ar ����edef ‘�edef’<Ar. Sedef (BTS), ören güli ‘gül’ <Far. Gül (BTS); ikinci unsuru 

Türkçe birinci unsuru alıntı olan bitki adları; ç�b�n dikeni ‘ç�b�n’<Far. Çoban (BTS), ����a����r�n köpügi 
‘�a�r�n’<Ar. Katran (BTS); her iki unsuru da alıntı olup aldı�ı ek veya tamlama yapısı bakımından 

Türkçe olan bitki adları; 
ayır+lu d�r� ‘
ayır’<Ar. Hayır (BTS) ‘d�r�’ Darı. (BTS)<Far. , �udret 

�elv�+sı ‘�udret’<Ar. Kudret (BTS) ‘�elv�’ <Ar. Helva (BTS), yab�n pır��a+sı ‘yab�n’<Ar. Yaban 

(BTS) ‘pır��a’<Gr. Pırasa (BTS); unsur yabancı olup, Türkçe ek getirilerek kullanılan bitki adları; 

��rdan+cu���� ‘��rdan’<Fr. Kürdan (BTS), m�rul+cu���� ‘m�rul’<Gr. Marul (BTS) vb. bitki adları Türkçe 
kurallarla olu�turulup Türkler tarafından kullanıldıkları için Türkçe olarak de�erlendirilmi�lerdir. 

Yukarıda sıralanan özellikleri dolayısıyla Türkçe kabul edilen bitki adları da dâhil eserde toplam 
dört yüz on yedi adet Türkçe bitki adı yer almaktadır. Aynı bitki için kullanılan birden çok Türkçe ad ve 
bunların kurulu� �ekilleri müellifin eserini olu�tururken bitkilerin yöresel adlarına da yer verdi�ini 
göstermektedir. Eserdeki Türkçe bitki adları �unlardır: 

acı b�dem Acı badem. (48b/2) 
acı m�r�l  Hindiba, yaban marulu, güneyik; (Cichorium endiva). (9b/17) 
acı����ıcı  Kuzukula�ı otu, labada, hindiba, su teresi; (Cichorium endivia). (9b/1) 

acur ����avunı Hıyar gibi uzun bir cins kavun. (14a/2) 
adam eli Adameli denilen bir ot. (44b/20) 
a�aç ����avunı A�aç kavunu, Akdeniz ülkelerinde yeti�en, taç yaprakları mavimsi pembe, küçük bir 

a�aç; (Citrus medica) ve bu a�acın iri bir limon görünü�ündeki buru�uk kabuklu 
yemi�i. (2b/1) 

a�aç südlegeni A�aç sütle�eni. (12b/5) 
a�zı açu���� A�zıaçık denilen Hindistan'da yeti�en, zambak �eklinde, sarımsı, güzel kokulu 

çiçe�i olan, ilâç olarak da kullanılan bir bitki. (38a/16) 
a���� büber Bir cins biber, ak biber.(13b/12) 
a���� enc����r  Bir çe�it incir, beyaz incir. (8b/12) 
a���� gül  Ak gül, van gülü, mısır gülü. (53a/19) 
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a���� 



ardal  Ak hardal, acı tere tohumu. (2a/6) 

a���� ����a�



��  Ak ha�ha�. (14b/14) 
a���� 



urm�  Ak hurma. (11a/6) 

a���� ����aranful Ak karanfil. (53a/12) 

a���� ����ıçan otı Ak sıçan otu. (24a/14) 

a���� sögüd  Ak sö�üt. (28b/20) 

a���� s�sen  Beyaz zambak. (4b/11) 

a���� t�t  Beyaz dut. (13a/3) 

����a����lı gideren ot Afyon; (Papaver somniferum). (48a/7) 

����a����reb otı  Çıyanotu; (Polygonum bistorta). (33a/9) 
alma  Elma; (Pirus malus). (12a/2) 
anduz  Andız, yaprakları dikenli olan bir çe�it ardıç, kırlarda yeti�en zararlı bir ot; 

(Juniperus drupacea). (15a/16). 
ardu(ı)ç  Ardıç, servigillerden, güzel kokulu, yapraklarını kı�ın da dökmeyen, yuvarlak kara 

yemi�leri ilaç olarak kullanılan bir a�aççık; (Juniperus). (2a/5)  
arduç giligi Ardıç meyvesi. (14a/10) 
arpa  Bu�daygillerden bir bitki;(Hordeum vulgare).    (14a/5) 
at kesd�nesi At kestanesi, Hint kestanesi; (Aesculus hippocastanum). (9b/9) 
a����a ����o�anı  Adaso�anı; (Urginea maritima). (3a/6) 

ayı����  Ayıt,  hayıt, be�parmak otu; (Vitex agnus castus). (17b/4) 

ayru����  Ayrık otu; (Cynodon dactylon). (37b/11)  
ayu eli  Ayıeli, ayıpençesi de denilen çiçekleri kurutularak çaylara koku vermesi için katılan, 

çok yıllık, dikenli ve otsu bir bitki; (Acanthus hirsutus ). (19a/15) 
ayu güli  Ayı gülü, bir �akayık türü; (Peconia corollina). (36b/3) 
ayu ����ula�ı Ayıkula�ı denilen bir bitki, çalba, kara�an; (Phlomis grandiflora). (3b/15)  
ayu pençesi Ayıeli, ayıpençesi, çiçekleri kurutularak çaylara koku vermesi için katılan, çok 

yıllık, dikenli ve otsu bir bitki; (Acanthus hirsutus). (44a/21) 
ayu üzümi Ayı üzümü, kurt üzümü, çay üzümü, fundagillerden ahlat a�acı ya da murdar a�aç 

olarak bilinen kırmızı, küçük taneli yemi�ler veren, tüylü bir bitki; (Arbutus uva 
ursi). (36a/13).  

ayva  Ayva; (Cydonia vulgaris). (10a/12) 
ayva ����ana   Ayvadana, ayvadene, civanperçemi, kovan çiçe�i, ak yav�an, barsama otu; 

(Achillea). (29a/13) 
azvay  Sarısabır denilen acı bir bitki; (Aloe vera) . (33a/17) 
ba�a yapra�ı Ba�a yapra�ı, be�damar otu, kırksinir otu; (Plantago). (4a/1) 
baldıran  Maydanozgillerden, nemli yerlerde yeti�en zehirli bitkilerin ortak adı, a�ı otu, 

baldırgan; (Conium maculatum). (16a/17) 
baldırı ����ara Baldırı kara otu, kara baldır otu, nemli yerlerde yeti�en birçok e�relti otu türünün 

ortak adı; (Asplenium adianthum nigrum). (7b/15) 
bambul  Bambul otu, sıcak ve ılıman bölgelerde yeti�en otsu veya çalı türü bir bitki, mambol 

otu, vanilya çiçe�i; (Heliotropium europaeum).(33a/8) 
baylı���� Baylık otu, kurtbo�an otu; (A. lycoctonun). (20b/1) 
beg börgi Kadifeçiçe�i, horozibi�i; (Fumaria officinalis). (31a/6) 
bek mantar Yapra�ı susam yapra�ına, kökü ada so�anına benzeyen, uzun ba�lı, sert bir çe�it 

mantar. (40b/18) 
bengilik  Afyon gibi uyu�turucu ve keyif verici “ban” denilen bir bitki. (53a/15) 
berr����  ����o����ar ����edef  Yabani kokar sedef. (18b/13) 

b�� barma���� Be�parmak otu; (Potentilla erecta). (7a/19) 

bey�� ����o�an So�an; (Allium cepa). (18b/16) 

bıça���� otı  Kılır otunun bükülmeyen, daha sert olan bir cinsi. (24b/11) 
bıldırcın otı Çin’de yeti�en zehirli bir ot. (7b/9) 
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bilik  Me�e a�acı meyvesi, palamut. (20b/2) 
bo�a dikeni Bo�a dikeni, çok yıllık, otsu ve dikenli bitkilerdir, e�ek dikeni, deve dikeni, yılan 

dikeni, deve elması, guga dikeni, hölemez, tüsü; (Eryngium) . (8a/1) 
bo�ası���� otı Bo�a otu. (53b/18) 

bo����urca ma����m�d Bodurmahmut, kısamahmut otu, yer çamı, i�tah açıcı ve mide a�rılarını giderici 
olarak kullanılır; (Teucrium chamaedrys). (22a/2) 

boy                Poy otu, tohumları kırmızı bibere benzeyen, 10-50 cm. yükseklikte, karabiberle 
karı�tırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki; (Trigonella joenumgraecum). 
(31a/14) 

bögrülce  Börülce, fasulyeye benzer bir bitki; (Vigna sinensis). (13b/16) 
bögürtlen  Bö�ürtlen; (Rubus). (2a/20) 
börce  Fasulye; (Phaseolus vulgaris). (24b/14) 
bözcek  Kırmızı yemi�li bir bitki. (26b/16) 
bu�day  Bu�day; (Triticum aestivum). (5b/8) 
bu�day delücesi Bu�day delicesi. (22b/13) 
burç  Burç a�, gögce a�, ökseotu; (Viscum album). (2a/11) 
burça����  Burçak, baklagillerden, taneleri hayvan yemi olarak kullanılan yıllık bir yem bitkisi; 

(Vicia ervilia). (6a/2)  
burçala����  1. Burçalak, burçak, zehirli bir ot. 2. Kızılca bu�day, çöven kökü. (45a/21) 

b�st�n���� güyegü otı Bostanî kekik otu. (32b/3) 

b�st�n���� kekik Yabani kekik. (50b/4) 

b�st�n���� yarpuz Yabani yarpuz. (16a/7) 

butra����  Pıtırak; (Tribulus terrestris). (21a/20) 
buyan a�acı Meyan a�acı. (27a/10) 
buza�ı burnı Buza�ıburnu yemi�i. (4a/15) 
buza�ı otı  Buza�ı otu. (4a/20) 
ç�dır çiçegi Çadır çiçe�i, nilüfergillerden, Çin ve Amerika ırmaklarında yeti�en, büyük yapraklı, 

pembe ve beyaz çiçekli bir bitki; (Euryaleferox). (53a/12) 
ça����ır dikeni Çakırdikeni; (Eringium campestre). (23a/20) 
çam a�acı  Çam a�acı; (Pinus). (29a/18) 
çam ço�anı Çam çöveni, �am çöveni; (Salicornia herbacea). (37a/21) 
çavdar  Bu�daygillerden, unlu tane veren bir bitki; (Secale cereale).  (7b/1) 
çekirge aya�ı Çekirgeaya�ı denilen turunç gibi güzel kokan bir ot. (25b/6) 
çet(d)ene Sakız a�acı meyvesi, çitlembik; kendir, kenevir tohumu. (14b/6), (14b/5) 
çetük otı  Kedi otu, çetük otu; (Asarum europaeum). (2a/18) 
çırtatan\ cırtatan düglegi  Ebucehil karpuzu, kargadüle�i, kargadüvele�i; (Citrullus colocynthis). 

(3a/2) 
çıyan otı  Çıyan otu; (Polygonum bistorta). (17b/5) 
çigdem  Çi�dem çiçe�i; (Crocus cancellatus). (31a/4) 
çiri�lik otı Çiri� otu, kar kalktıktan hemen sonra çıkan bir ot, yaprakları sebze olarak kullanılan, 

a�a�ı yukarı bir metre yüksekli�inde bir bitki, da� pırasası; (Asphodelus). (7b/21) 
çivit 1. Baklagillerden, yapraklarından çivit çıkarılan bitki türü; (�ndigofera). 2. 

Turpgillerden, yapraklarından mavi boya çıkarılan bitki; (�salis tinctoria). (35b/18) 
ço�an  Çöven otu, kökü ve dalları, suyu sabun katılmı� gibi köpürten, kir temizleyici bir 

bitki, sabun otu, helvacı kökü; (Gypsophila struthium). (32a/21) 
çöpleme  Çöpleme otu, ak çöpleme; (Helleborus album) ve kara çöpleme; (Helleborus 

orientalis). (17a/7) 
çört(d)ük Maydanozgillerden tur�u küplerinin a�zına konan sarı çiçekli, küçük yapraklı ve 

güzel kokulu bir yaban bitkisi, çö�ür, çörtlük, çörtük; (Echinophora tenuifolia). 
(14b/6) 

çörek otı  Çörek otu; (Nigella sativa). (32b/9) 
ç�b�n dikeni Çoban dikeni; (Centaurea urvillei).  
ç�b�n süzegi Çobansüzgeci, çiçekli dal uçlarında sütü kestirmekte kullanılan maya bulunan, bir 

yıllık veya çok yıllık otsu bitki, yo�urt otu; (Galium). (7a/19) 
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ç�b�n ����aya�ı Çobandaya�ı, ku�ekme�i, çobande�ne�i, e�ek madıma�ı, kadımalak, keçimemesi, 
kurtpençesi; (Polygonum aviculare). (22b/13) 

çüve  Sedir a�acı cinsinden su kenarlarında biten a�aç. (35b/5) 
delüce  Bu�daygillerden, genellikle bu�day tarlalarında yeti�en, tohumu zehirli, yabani bir 

bitki; (Lolium temulentum). (9b/3) 
delüce ba����la Beyaz çiçekleri olan, acı olan taneleri suda tatlıla�tırılarak yenilen bir yıllık otsu 

bitki, acı bakla, delice bakla, gâvur baklası, koyun baklası, kurt baklası, yaban 
baklası, Yahudi baklası; (Lupinus termis). (11b/17) 

demür bozan Tırfıl, yabanî yonca. (24b/21) 
demür dikeni Demirdikeni, çobankalgıdan da denilen, dikenli, battı�ı zaman dikeni çok acıtan bir 

ot; (Tribulus terrestris). (4b/19) 
de�t alma 1. Yaban elması. 2. Alıç denilen meyve. (6a/1) 
deve alması Deveelması, çakırdiken, maydanozgillerden hekimlikte kullanılan bir bitki; (Arctium 

tomentosum). (41a/4) 
deve dikeni Deve dikeni, peygamber dikeni, e�ek dikeni,  meryemanadikeni, kara 

yantak, bo�a dikeni; (Alhagi pseudalhagi). (28b/8) 
deve etmegi Deveekme�i otu. (22a/6) 
deve otı Deve otu. (24a/6) 
deve ����abanı  Devetabanı, geni� yapraklı bir süs bitkisi (Phlodentron). (3a/21) 
develik Ebegümeci. (3b/13) 
dırfıl/dılfıl/tırfıl Dırfıl otu, çimenler arasında biten üç yapraklı bir çe�it ot, üçgül; (Medicago sativa). 

(28a/10), (3a/18), (19a/3) 
dil ����ama���� çiçegi Dildamak çiçe�inin dibi, salep kökü, tilkita�a�ı otu, itkasarı; (Orchis hircina). 

(40b/3) 
dilkü ����uyru�ı Tilkikuyru�u; 1.Kırmızı çiçek açan bir bitki. 2.�nce dikenli, mavi çiçekli bir bitki. 

3.Hayvanlara yedirilen bir çe�it ot. 4. Uzun salkımlı bir çe�it ak üzüm. (2b/7) 
dilkü ����a�a�ı Tilkita�a�ı otu, itkasarı; (Orchis hircina). (28b/13) 
dilkü üzümi Tilki üzümü, it üzümü, Patlıcangillerden, 20-50cm yüksekli�inde, bazı ilaçların 

yapımında kullanılan bir yıllık otsu bir bitki; (Solanum nigrum),  bö�ürtlen; (Rubus 
caesus). (3b/1)  

di� �����rdancu����ları Kılır otu, çiçeklerindeki tohum sapları kürdan yerine kullanılan, bazı yerlerde ku� 
yuvası denilen bir ot, di� otu, hilal otu, mısır anasonu; (Ammi visnaga). (17b/10) 

d����v ����a����alı Devsakalı otu. (47a/8) 
döngel Döngel, töngel, mu�mula, gelinbo�an; (Mespilus germanica). (4a/7) 
dügün çiçegi Dü�ün çiçe�i, turnaaya�ı, sütlüce; (Ranunculus). (43a/13) 
dülek Kavun ve karpuzun olmamı�ı, kelek, divlek, düvlek, düvelek, düglek. (22b/19) 
düz ba�a Su teresi; (Nasturium officinale). (23b/16) 
ebe gömeci Ebegümeci, mor renkli çiçekleri ilaç, yaprakları sebze olarak kullanılan, 

kendili�inden yeti�en çok yıllık bir bitki; (Malva siylvestris). (15b/12) 
eb�ceh����l ����arp�zı Ebucehil karpuzu, kabakgillerden, elma büyüklü�ündeki meyvesi çok acı ve iç 

sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, acı karpuz, it hıyarı, hanzal; 
(Citrullus colocynthis). (12b/20) 

egir Egir, karın a�rısını sa�altmak için kullanılan �ifalı bir köktür, kasıkotu, azake�eri, 
hazambel, yel otu, e�il; (Acorus calamus). (5b/20) 

eklemeç Sarma�ık otu; (Hedera helix). (27a/3) 
elem  Sı�ırlara verilen yem, darı; (Panicum miliaceum). (6b/3) 
e�ir Enir, tav�an kirazı; (Ruscus aculeatus). (45a/10)  
e�lik 1. Boyacılıkta kullanılan kökü kızıl bir çe�it ot. 2. Ya� ya da balmumu ile 

karı�tırılarak merhem yapılan bir çe�it ot. (3b/21) 
er ����urtaran Er kurtaran, kökü çövene benzeyen, eflâtun çiçekli, lapa yapılarak çıbanları 

oldurmakda kullanılan bir çe�it bitki. (25a/8) 
erik Erik; (Prunus domestica). (6b/17) 
e�ek güli �çi kızıl, dı�ı sarı bir gül, e�ek gülü. (53a/10) 
e�ek m�r�lı E�ek marulu; (Sonchus oleraceus). (5a/17) 
e�ek r�ziy�nesi E�ek rezenesi, yabani rezene. (42a/7) 
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evelek Evelek otu, labada, develik, efelek, evelik; (Rumex). (4a/14) 
eyrelti E�relti otu; (Driopteris filix-mas). (8b/15) 
ezeltere Anason; (Pimpinella anisum). (51a/18) 
ferik 1. Bu�day ba�aklarının yeni sertle�meye ba�ladı�ı zamanki durumu. 2. Taze fasulye. 

3. Tek çekirdekli kuru tane fasulye. (39a/18) 
gelgeç 1. Gelgeç, geldigeçti, dokuz dipli,  kar çiçe�i, süsengillerden, beyaz ve pembe 

çiçekler açan so�anlı bitki; (Leuconium). 2. Marulcuk, dü�ün çiçe�igillerden, kökleri 
iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, ye�il çöpleme ve sarı çöpleme gibi 
türleri olan bir bitki, marulcuk; (Helleborus). (19b/14) 

gelincük Gelincik çiçe�i, yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yeti�en, kırmızı ve otsu 
bitki, gün gülü; (Papaver rhoeas). (2b/11) 

gendem Dibekte dövülerek yemek yapılan bu�day ya da arpa, gendime. (22b/13)  
geven Geven, baklagillerden, çok yıllık, bazı türlerinden kitre denilen zamk çıkarılan, 

dikenli bir çalı, keven; (Astragalus). (40b/14) 
gezdigeçdi Sarı susam. (4b/4) 
gezer Havuç DLT (43a/19) 
gilik 1. Çam, me�e, ardıç vb. a�açların meyveleri. 2. Dikenli ardıç. (14a/10) 
gögelek Gö�elek, a�açlarda görülen ve asalak olarak ya�ayan bir bitki, ökse otu, burç. (7b/1) 
gögem            1. Bir çe�it yabani ek�i erik. 2. Yapraklanmı� ekin. 3. Biber. (46b/4) 
gögen ����aplan Kirman da�larında bulunan kaplanların yemekten ho�landı�ı, yaprakları hıyar 

yapra�ına benzeyen, beyaz bir kök, kaplan devası, kaplan ta�ı. (52a/19) 
gögercin aya�ı  Güvercinaya�ı otu. (46a/12) 
gök çiçegi   Dericilerin boya elde etmek için kullandıkları bir çiçek. (16a/18) 
göginek/göyinek/güneyik Hindiba, yaban marulu, güneyik,  göyinek; (Cichorium endiva). (26b/16), 

(3a/13), (34a/19) 
göz çiçegi   Göz çiçe�i. (57b/4) 
gözlüce yapra����  Gözlüce yaprak. (9a/13) 
gücle büken/gögen Kargabüken, biti�ik taç yapraklı iki çenekliler, yaprakları kar�ılıklı çiçekleri talkım 

durumunda olan, meyvesi zehirli bir a�aç; (Stryhnos nux- vomice). (38a/15), (5b/1) 
gün ������ı�ı  Güna�ı�ı, günebakan çiçe�i, ayçiçe�i; (Helianthus annuus). (45b/3) 
günlük Günlük a�acı, sı�la a�acı; mukl-ı azrak ve muklü’l- yehud olmak üzere ba�lıca iki 

türü vardır; (Boswellia carteri). (10b/6) 
güyegü(i) otı Güve�i otu, kekik otu, zater; (Origanum vulgare). (20a/13), (32b/3) 




arab ����utan Yer çamı, yer peliti, kısamahmut otu, yer palamutu; (Ajuga chamaepitys). (45a/1) 
hav�cıva Havacıva, Akdeniz bölgesinde yeti�en ve köklerinden kırmızı boya elde edilen, çok 

yıllık otsu bir bitki havacıva, tosba�a otu, enlik, kızıl enlik, tüylü boya, yerine�i; 
(Alkanna tinctoria). (54a/5) 





ayırlu d�r� Kırık çıkık sarılan bir ot, eyrelti, hayırlı deva. (23b/14)  

����ayr�nlı���� otı 1. Hint kenevirinden çıkarılan esrar. 2. Kuru ot. (26b/8) 

����elv�cılar boyası Havacıva, tosba�a otu, enlik, kızıl enlik, tüylü boya, yerine�i; (Alkanna tinctoria). 
(3a/15) 

hendek “mendek” 1. Baldıran otu; (Conium maculatum). 2. �lkbaharda kırlarda 
kendili�inden biten, ısırgana benzer, çorbası yapılan yabanıl bir ot. (44a/6)     





ıy�r �enber Hıyarçember, acur; (Cassia fistula). (10b/17)  

hind ����arp�zı  Hint karpuzu. (22a/9) 

hind ����arusı  Hint darısı. (23a/10) 

hind���� ����anavber Cinden a�acı, çalı ardıcı; (Cedrus deodara). (22b/8) 

hind���� ����opala���� Hindî topalak otu. (3a/12) 
hind�st�n ayvası  Hindistan ayvası. (30b/19)  
hind�st�n �����zı   Hindistan cevizi; (Cocos nucifera). (10a/5) 





urm�  ����oru�ı  Olgunla�mamı�, ham hurma. (15a/1) 





ur�s gözi  Horozgözü otu, maydanozgillerden, beyaz veya pembe çiçekli bir bitki; (Seseli 
tortuosum). (27a/4)  
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ıl�un Ilgın a�acı ve yemi�i; (Tamarix tetrandra). (3a/15)   
ırma���� yarpuzı Irmak kenarlarında yeti�en bir çe�it yarpuz. (16b/12) 

ı����ır�an Isırgan otu; (Urtica). (2a/1) 

ibl����s ����ırna�ı �eytantırna�ı, çan çiçe�igilerden, genellikle da�larda yeti�en bir çe�it bitki; 
(Phyteuma). (5a/16) 

ibr�him dikeni   �brahim dikeni, deve dikeni, yılan dikeni, deve elması; (Eryngium). (41a/4) 
igde  ��de a�acı ve meyvesi; (Elaegnus angustifolia). (5a/6) 
iki ����arda� ����anı   Kanı durdurmak için kullanılan bir çe�it reçine, ikikarde�kanı a�acı, bakam a�acı; 

(Caesalpinia echinata). (20a/5) 
ilan ba�ı Bir çe�it sarma�ık yemi�i. (24b/4) 
ilan bıca�ı  Yılanbıça�ı, yılanekme�i, yılanyastı�ı, yılanburça�ı; (Dracunculus vulgaris). 

(14a/8) 
ilan otı  Yılan otu, baldıran, maydanozgillerden, nemli yerlerde yeti�en zehirli bitkilerin 

ortak adı, a�ı otu; (Conium maculatum). (40a/2) 
ilan ����armısa�ı  Yılansarımsa�ı. (13b/4) 
ilan üzümi Sarma�ık gibi etrafında olan a�açlara ve bitkilere sarılan, salkımında onar tane 

yemi�i bulunan bir bitki, ören gülü, yılan üzümü, ak asma, ak sarma�ık, binkulaç, 
hüsn-i yusuf. (39a/19) 

iri p�p�dya çiçegi  �ri papatya, sı�ır papatyası,sı�ırgözü, mastı çiçe�i, arnika; (Arnicamontana), (8b/13) 
iri s�d�n zeyt�nı �ri bir cins zeytin. (6b/13) 
it burnı �tburnu çiçe�i, yabani gül, köpek gülü, ku�burnu; (Rosa canina). (6b/17) 
it keseri �tkasarı bitkisi; (Solanum nigrum). (9a/16) 
it memesi 1. Köpek üzümü, tilki üzümü. 2. Bö�ürtlen; (Solanum nigrum). (8b/8) 
it öldüren ot  Köpeköldüren, kargabüken biti�ik taç yapraklı iki çenekliler, yapraklarıkar�ılıklı 

çiçekleri talkım durumunda olan, meyvesi zehirli bir a�aç; (Stryhnos nux- vomice). 
(20b/3) 

it penef�esi Köpekmenek�esi, yabani menek�e; (Viola Canina). (13a/8) 
it siki   1. So�anak da denilen keskin, fena kokulu bir çe�it ot, yabani sarımsak, it siyegi, 

yaban pırasası, da� gendenesi; (Allium porrum). (3a/16) 
it ����a�a�ı   �tta�a�ı otu. (20b/9) 
it üzümi   1. Köpek üzümü, tilki üzümü. 2. Bö�ürtlen; (Solanum nigrum). (26b/19) 
it zenceb����li Zehirli bir zencefil türü. (25b/7) 

����aba����  Kabak, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki; (Cucurbita). 
(16b/19) 

����adın/



atun ����uzlu�ı Kadıntuzlu�u, diken üzümü, ek�imen, karamuk; (Berberis crataegina). (2a/3), 
(16b/6) 

����alu�an/����ulu�an/����urlu�an  Kalu�an dikeni, kalkan dikeni, çakır dikeni,   devedikeni, peygamber 
dikeni; (Silyum marianum). (31a/10), (14b/5),(16a/6) 

����amı� Kamı�, bu�daygillerden, sulak, nemli yerlerde yeti�en, bo�umlu, sert gövdesi olan 
bitkiler (Phragmites australis). (37b/19) 

����an ya�ı  Kanya� denilen, sulak yerlerde biten ayrık cinsinden zehirli bir ot, ganya�. (42a/11) 

����aplan elçesi Kaplanpençesi, kaplaneli denilen ho� kokulu bir bitki. (7b/3) 

����aplan ����uyru�ı Kirman da�larında bulunan kaplanların yemekten ho�landı�ı, yaprakları hıyar 
yapra�ına benzeyen, beyaz bir kök, kaplan devası, kaplan ta�ı. (54a/4) 

����ar çiçegi   Kar çiçe�i, dokuzdipli, gelgeç, süsengillerden, beyaz ve pembe çiçekler açan so�anlı 
bitki. (19b/14) 

����ara a�aç Karaa�aç, kerestesi de�erli bir a�aç, narven; (Ulmus). (51b/9)  

����ara çöpleme Kara çöpleme otu. (21a/9) 

����ara çörek otı Kara çörek otu. (3a/14) 

����ara günlük Kara günlük. (28a/9) 

����ara hel����le Kara helile otu. (6a/6) 
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����ara t�t Karadut, bö�ürtlen. (19b/7) 

����araca ot Karacaot, çöpleme. (25a/7)  

����ara�an çiçegi Kara�an çiçe�i, karaba� otu; (Lavanduka stoechas). Fırça gibi kullanılan sert tüylü 
bir bitki; yapı�kan ve kokulu yapra�ı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. 
(33b/9) 

����ara����uru���� Karakurut, günlük cinsinden bir a�aç karaardıç. (41b/16) 

����aramu���� Karamuk, da�larda kendi kendine biten ve ilkbaharda çiçek açan, saçma 
büyüklü�ünde, üzüm biçiminde meyveleri olan dikenli bir bitki, çalı. (2a/4) 

����aranful yarpuzı Karanfil yarpuzu. (5a/5) 

����ara�a/����ur���� dikeni Mısır’da Said �ehrinde yeti�en, akasya yapılan dikenli bir a�aç. (5a/11), (4a/3) 

����ar�a aya�ı Kuzgunaya�ı kazaya�ı, kılır otunun katlanmayan, bükülmeyen bir çe�idi; 
(Chenopodium). (23b/16) 

����arınca otı Karınca otu. (40b/19) 

����ar����u ����amı�ı Kargı kamı�ı, masura kamı�ı, 5m. kadar yükselebilen, rizomlu, çok yıllık ve otsu bir 
bitkidir. Gövdesinden kaval ve ney yapılır; (Arundo donax). (17a/18) 

����a����nı  Kadı a�acı, �eytanboku otu ve bundan elde edilen zamk; (Ferula assa-foetida). 
(40a/18) 

����atmer zerr����n ����ade���� çiçegi  Katmer nergis çiçe�i, yediyaprak. (52a/18) 

����a����r�n a�acı Katrana�acı, Lübnan sediri, Süleyman a�acı; (Cedrus). (29a/2) 

����a����r�n köpügi  Katranköpü�ü, çayır mantarlarından, �apkasının alt yüzü dilim dilim ve bir halka ile 
çevrili bulunan bir cins mantar; (Polyporus igniarius). (37b/6) 

����ava���� a�acı Kavak a�acı; (Populus). (16a/8) 

����avun Kavun; (Cucum). (21b/13)   

����aya ����oru�ı Kaya koru�u, ek�i, kara üzüm gibi meyveleri olan, kayalık yerlerde biten bir yaban 
bitkisi; (Sedum). (5a/18) 

keçi boynuzı Keçiboynuzu; baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta 
kullanılan bir a�aç, harnup; (Ceratonia siliqua). (21b/1) 

keçi egirtmeci Keçie�irtmeci, keçimemesi, sert kabuklu, iri taneli, uzunca, beyaz veya kırmızımsı 
bir çe�it üzüm. (38a/14) 

keçi memesi Keçimemesi, sert kabuklu, iri taneli, uzunca, beyaz ya da kırmızımsı olan bir çe�it 
üzüm. (38a/14) 

keçi ����ırna�ı   Keçitırna�ı, sarı burçak. (35a/13) 
kendir Kendir, kenevir, esrar otu; erkek ve di�i çiçekleri ayrı, gövde lifleri dokumacılıkta, 

taze sürgünleri, tohumları, erkek ve di�i çiçekleri esrar yapımında kullanılan otsu 
bitkiler. (Cannabis sativa). (9b/18) 

kene a�acı  Kene a�acı, kene otu,  sütle�engillerden, tropik bölgelerde yeti�en, a�aç veya 
a�aççık durumunu alabilen, tohumlarından koyu bir bitkisel ya� elde edilen, bir 
yıllık otsu bitki, Hint baklası; (Ricinus communis). (8b/7) 

kenevir Kenevir, kendir otu, esrar otu; . (Cannabis sativa). (38b/2) 
kerdeme Kerdeme, tere; (Lepidium). (13b/17) 
����ıb�������� ba����la Mısır’da su içinde yeti�en bir tür bakla. (39b/9) 

����ılur otı  Kılır otu, çiçeklerindeki tohum sapları kürdan yerine kullanılan, bazı yerlerde ku� 
yuvası denilen bir ot, di� otu, hilal otu, mısır anasonu; (Ammi visnaga). (3b/6) 

����ına a�acı Kına a�acı; (Lawsonia inermis). (49a/1) 

����ına çiçegi Kına çiçe�i, (Balsamina hortensis). (38b/18) 

����ın����ıra 1. Sulu yerlerde yeti�en, keskin kokulu gövdesi bölmeli ve delikli, kurusundan 
düdük yapılan bir ot. 2. Hasır otu. 3. Bir tür kamı�. (28a/17) 

����ırm�z���� gül Kırmızı gül. (14a/11) 

����ızıl gül Kırmızı gül. (38a/17) 
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����ızıl ����a�



��   Bir tür ha�ha�. (9b/11)  

����ızıl ����avun Kızıl kavun. (37a/12) 

����ızıl sögüd Kızıl sö�üt, salkım sö�üt; (Salix babylonica). (7b/20) 

����ızıl s�sen Kırmızı zambak. (22b/11) 

����ızılcu���� Kızılcık, yaprak açmadan çiçeklenen iri gövdeli bir a�aç; (Cornus mas) ve bu a�acın 
güzün olgunla�an, kırmızı, tek çekirdekli, reçeli ve �erbeti yapılan, buruk bir tadı 
olan yemi�i. (25a/20) 

����oç boynuzı Koçboynuzu otu, kokulu yonca, e�ek yoncası da denilen çiçekleri boyar madde 
olarak kullanılan bir bitki; (Melilotus officinalis). (2a/2) 

����oç otı  Koç otu, it kasarı, tilkita�a�ı (Orchis hircina). (7a/7) 

����oca ba�ı Kocaba�ı, mavi renkli çiçe�i ve nohut büyüklü�ünde tohumu olan bir buçuk metre 
boyundaki dikenli bir ot; (Onopordon acanthium). (3b/19) 

����o����ar a�aç 1. Sedef otugillerden, Avrupa’ya Çin’den getirilmi�, kısa zamanda yeti�ip boy attı�ı 
için bir gölge a�acı olarak dikilen, kötü kokan bir a�aç, kokak a�aç, aylandız; 
(Ailanthus glandulosa). 2. Mürver a�acı; (Ailanthus anacardiaceae). (11a/19) 

����o����ar ����amı� Kokar kamı�. (37b/19) 

����o����ar ����edef  Kokar sedef, kokar a�aç. (7a/14) 

����oru���� Koruk, henüz olgunla�mamı� ek�i üzüm. (6a/9) 

����ovan çiçegi Kovan çiçe�i. (31b/7) 

����ovan otı  O�ul otu; (Melissa officinalis). (7b/15) 

����oyun p�çesi Koyunbaca�ı, sapı kısa, ba�akları dolgun ekin. (45a/1) 

����oyun ����ıran/öldüren Koyunkıran, koyunöldüren denilen ilaç yapımında kullanılan bir çe�it bitki, 
kantaron, sarı kantaron, kırmızı kantaron, binbirdelik otu, kan otu, kılıç otu, 
kuzukıran, mayasıl otu, yara otu; (Hypericum). (7a/3), (53b/17) 

����oza���� 1. Kozalak, çam, me�e, ha�ha� vb. a�açların, bitkilerin meyvesi, kozası. 2. Ham 
meyve. (19a/17) 

kök m�r�l Yaban turbu, acırga; (Raphanus raphanistrum). (43b/9) 
����udret ����elv�sı Kudret helvası; beyaz çiçekli, 5-9 yaprakçıklı, 20m kadar yükselebilen, Kuzeybatı 

ve Batı Anadolu’da yaygın olan bir a�aç; (Fraxinus ornus). (12a/20) 
����um ba����lası Kumda yeti�en bir bitki. (9a/19) 

����um bu�day Kum bu�day. (41b/10) 

����unduz �����yası Kunduzta�a�ı otu ve kökü, cav�ir, o�lana�ı; (Ferula alaeochytris). (40b/17) 

����urba�a yosu�ı Kurba�a yosunu. (9a/1) 

����urd ba�rı Kurtba�rı, zeytingillerden, yaprakları mızra�a benzer, çiçekleri beyaz, kokulu ve 
salkım durumunda olan, çit yapmakta kullanılan bir süs bitkisi; (Ligustrum vulgare). 
(44b/8)  

����urd üzümi  Ayı üzümü, çay üzümü. (36b/14) 

����urdluca ot 1. Tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsa�ı andıran, nemli yerlerde yeti�en bir 
bitki, me�ecik, yer me�esi, yer palamudu, yer pelidi, su sarımsa�ı. 2. Lohusa otu. 
(42b/6) 

����u� etmegi 1. Ku�ekme�i, turpgillerden, çorak yerlerde yeti�en, beyaz veya mor çiçekli, eskiden 
hekimlikte kullanılan otçul bir bitki, çobanda�arcı�ı (Thlaspi). 2. Ku�ekme�i, 
çobande�ne�i, e�ek madıma�ı, kadımalak, keçimemesi, kurtpençesi; (Polygonum 
aviculare). 3. Ebegümeci; (Malva siylvestris). (4a/12) 

����u� ����anadı Ku�kanadı otu. (11a/10) 

����u� üzümi Ku� üzümü, küçük taneli çekirdeksiz üzüm. (42a/14) 

����uz�un aya�ı Kuzgunaya�ı, çiçeklerindeki tohum sapları kürdan yerine kullanılan bir ot, ku�aya�ı, 
kılır otu, hilal otu, di� otu; (Ammi visnaga). (3b/6) 
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����uz�un ����ılıcı Kuzgunkılıcı, süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl 
(Gladiolus illyricus). (22b/11) 

����uz�un otı Kuzgun otu. (11a/11) 

����uzı butra�ı Kuzu pıtra�ı, koyun otu, fıtık otu, kasık otu, kızıl yaprak; (Agrimonia eupatoria). 
(6b/8) 

����uzı  ����ula�ı Kuzukula�ı, ek�ikulak, ek�imik, o�lakkula�ı, �eytankula�ı; (Rumex acetosella). 
(14b/9) 

kümren Çi� olarak yenilen sarımsak cinsinden kötü kokulu yabani bir ot, yaban sarımsa�ı. 
(25b/10) 

m�rulcu���� Marulcuk, dü�ün çiçe�igillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara 
çöpleme, ye�il çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki; (Helleborus). 
(19b/14) 

mekke ayru�ı Mekke ayrı�ı; (Cynodon dactylon). (9b/21) 
meryem eli Meryemanaeli denilen bir kök, meryemeli, meryem otu, acı yav�an, anababakokusu; 

(Teucrium polium). (3b/17) 
meyan Meyan kökü, tüysü yapraklı, mavimsi, mor çiçekli, tatlı olan toprak altı bölümleri 

hekimlikte ve serinletici içkilerin yapımında kullanılan bir bitki; (Glycyrrhiza 
glabra). (7a/13) 

misk otı Karanfil yarpuzu. (38a/21) 
mu����abbet otı Muhabbet ve sevgi otu. (40a/21)  
mürdümük 1. Mürdümük, otsu bölümüm hayvan yemi olarak kullanılan, beyaz, açık mavi veya 

mor çiçekleri olan bir yıllık otsu bitki, akburçak; (Lathyrus sativus). 2. Bezelye; 
(Pisum sativum). (18b/2) 

n�r çiçegi Nar çiçe�i. (7a/16) 
n�zle otı Nezle otu, pisik otu;  kokusu kuvvetli, koyu mor çiçekli, yaprakları çorba ve 

yemeklere koku vermek için kullanılan otsu bir bitki; (Nepeta racemosa). (48b/7) 
nehr���� ����uzı  ����ula�ı Kuzukula�ı cinsinden su kuzukula�ısı denilen bir bitki. (6b/8) 
nevr�z otı Nevruz otu, çiçekleri aslana�zına benzeyen, türlü renkte, ta�ıdı�ı glikozit sebebiyle 

iç söktürücü olarak kullanılan bir kır bitkisi; (Linaria vulgaris). (3a/15) 
ni��dır ����o�anı Ni�adır so�anı, adaso�anı; (Urginea maritima). (9b/5) 
o�lan a�ı O�lana�ı, kunduzta�a�ı otu, cav�ir; (Ferula alaeochytris). (9a/10) 
o�lan dü�üren O�landü�üren otu. (4a/21) 
o�ul otı  O�ul otu, melisa, kovan otu; (Melissa officinalis). (16b/21)  
otsuz çavdar  Otsuz çavdar. (7b/1) 
öksüz o�lan çigdemi Öksüzo�lan çi�demi, acı çi�dem, güz çi�demi, sorıncan a�acı, a�ır kestane; 

(Colchicum autumnale). (18a/14) 
ören güli  Ören gülü, bir tür sarma�ık, ak asma, yılan üzümü. (10a/18) 
pamu����lı���� otı Pamukluk otu, ormanlarda yeti�en, yaz kı� yapraklarını dökmeyen, yabangülüne 

benzer, çiçekleri güzel kokulu bir çe�it küçük a�aç. (40/12) 
pazı(u) Pazı, ıspanakgillerden, yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki,  yaban pancarı, 

yabani ıspanak; (Beta vulgaris varcicla). (2b/1), (27b/19) 
pey�amber çiçegi Peygamber çiçe�i, mavikantaron, baharda bu�day tarlalarında mor renkli çiçekler 

açan bir bitki, belemir, acımık; (Centaurea cyanus). (26b/20)  
pire a�acı Pire a�acı, pire otu; (Pyrethrum carneum). (14b/17) 
pire otı Pire otu, nezle otu; (Anacyclus pyrethrum). (43a/10) 
pire yav�anı Pire yav�anı, sarı yav�an otu; (Artemisia). (53b/19) 
rey�����n ����aranfulı Fesle�en karanfili. (50b/13) 
r�m cevzi Rum cevizi. (14b/7) 
r�m �����zı  Rum cevizi. (16b/20) 

����a����ız dikeni Sakız dikeni, sakız çıkarılan bir tür diken; ak ve kara olmak üzere iki cinsi vardır. 
(3b/17)  

����arma�u���� Sarma�ık; (Hedera helix). (6a/5) 

����armısa���� Sarımsak; (Allium sativum). (4b/16)  
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����aru a�aç Sarıa�aç, zerdeçal, Hint safranı; (Curcuma longa). (3a/3) 

����aru boya Sarıboya otu; (Serratula tinctoria). (35b/7) 

����aru çiçeklü berr���� yonca Sarı çiçekli yaban yoncası, kokulu yonca, yem bitkisi; (Medicago falcata). 
(16a/8) 

����aru misk Sarı misk; sarı yabani gül tohumu. (48a/9) 

����aru türbüd Sarı türbit,  sarı diken, sı�ır ödü denilen bitkinin kökü. (32a/8) 

����aruca ����a����r�n  Sarı katran. (49b/12) 
semüz/semüzlik otı Semizotu; (Portulaca oleracea). (18a/11), (7b/1) 
serçe dili Serçedili otu, ku� otu, yol kenarları, duvar dipleri ve bahçelerde yeti�en bir yıllık ve 

otsu bir bitki; (Stellaria media). (13b/10) 
sevgü/sevd� otı Muhabbet ve sevgi otu, adamotu, hacılar otu, kankurutan; (Mandragora 

autumnalis). (45a/20), (41b/3) 
����ıçan ����ula�ı Sıçankula�ı; (Anagallis), mercankö�k çiçe�i; (Origanum majorana). (29a/10) 
sıçan otı  Sıçan otu, fareleri öldüren kokusu keskin zehirli bir ot, arsenik. (48a/19) 
����ıçan �����b�nı Sıçan sabunu, kökü ve dalları, suyu sabun katılmı� gibi köpürten, kir temizleyici bir 

bitki, sabun otu, helvacı kökü; (Gypsophila struthium); köpürtken; (Cyclamen). 
(45b/8) 

����ı�ır dikeni Sı�ırdikeni, sı�ırlarda ya� yapan bir çe�it bitki. (7a/10) 

����ı�ır dili Sı�ırdili otu; 1- 30-60cm yükseklikte, tüylü, çok yıllık ve otsu bir bitki, öküzdili; 
(Anchusa officinalis). (8b/5) 

����ı�ır gözi Sı�ır papatyası, sı�ırgözü, mastı çiçe�i, arnika; (Arnica montana). (2a/9) 

����ı�ır ����arp�zı   Bir cins karpuz. (52b/15) 

����ı�ır ����uyru�ı  Sı�ırkuyru�u bitkisi; (Verbascum). (5a/2) 

����ı�ır mantarı Sı�ır mantarı, iri bir cins mantar,cincile, zehirli mantar; (Tricholoma). (14a/11) 

����ı�ır siki Sı�ırsiki otu. (54a/13) 
sırtlan ayası Sırtlanpençesi otu. (45a/13) 
sincan a�acı/çalısı/dikeni Meyveleri idrar artırıcı ve ta� dü�ürücü olarak kullanılan bir bitki, Sincan 

çalısı, kara çalı, çalı dikeni, çıçırgan, çe�mezen, isa dikeni, kara diken; (Paliuru 
spina). (15a/10), (41b/11), (22b/15) 

sirken/�irken Sirken otu, sonbaharda açan, yaprakları ıspanak gibi olan ve sebze olarak kullanılan 
bir bitki, yabani ıspanak, yabani semizotu, labada; (Chenopidium album). (9b/6), 
(12a/17)  

siy�h büber Kara biber. (32b/12) 
siy�h erik Siyah bir cins erik. (47b/8) 
siy�h 



a������� Kara ha�ha�. (14a/15) 
siy�h iri üzüm  Siyah, iri bir çe�it üzüm. (37b/1) 
siy�h üzüm   Kara üzüm. (22b/7) 
����o�ulcan çı����ara����/dü�üren Solucançıkaran otu, bir tür yav�an; (Artemisia cina). (52a/6), (47b/2) 

����or�un a�acı, sor



�n çiçegi  Sorkun a�acı, bey sö�üdü, sepetçi sö�üdü; (Salix viminalis).     (43a/13), 
(48a/11) 

sögüt, sögit Sö�üt a�acı; (Salix). (22a/14), (1b/17) 
����u büberi Su biberi, su teresi. (39b/2) 

����u kerdemesi Su teresi; (Nasturium officinale). (4a/4) 

����u kerefesi Su kerevizi, su teresi. (24a/1) 

����u pazusı  Su pazısı. (27b/12) 
s�d�n zeyt�nı  Bir tür etli ve büyük zeytin, kalamata, Sudan zeytini. (39b/17) 
sul�����n börgi Kadifeçiçe�i; (Fumaria officinalis), horozibi�i; (Amaranthus). (7a/4) 

sul�����n otı Sultan otu, mürver; (Sambucus nigra). (7a/4) 
südlügen Sütle�en otu; (Euphorbia peplis). (17a/1) 
��m a�acı   Çam a�acı; (Pinus). (52b/8)   
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��m pırasası �am pırasası. (42a/20) 
�eker ����amı�ı �eker kamı�ı, öz suyundan �eker çıkarılan bir bitki; (Saccarum officinarum). (28a/4) 

�iddetsiz nıb����a yemi�i Dikensiz kiraz. (42b/21) 

����a� kerefesi   Da� kerevizi. (23b/7) 

����a� na����n�sı/na����nesi Da� nanesi, güve�i otu, kekik otu, zater; (Origanumvulgare). (32b/19), (2a/4) 

����a� pazusı Da� pazısı. (15a/11) 

����a� pel����ni   Da� peliti, yabani pelit otu. (37a/14) 

����a� rey�����nı Yabani fesle�en. (6a/19) 

����a� sul�����nı Da�sultanı, altın otu. (33a/9) 

����a� üzümi Da� üzümü. (50b/11) 

����a� yarpuzı   Da� yarpuzu. (16b/13) 

����a� zeyt�nı   Da� zeytini. (36a/10) 

���������� al�c Da� alıcı. (52b/16) 

���������� pire yav�anı Da� yav�anı, sarı yav�an, sarı pelin.(3a/11) 

���������� s�de gül  Yabani bir gül. (47b/6) 

����ala�an dögen Isırgan otu; (Urtica). (43a/21) 

����ala���� otı Dalak otu, altın otu; (Ceterach officinarum). (25a/14) 

�����ne ����ıran Tanekıran, kara çöpleme otu; (Helleborus orientalis). (19b/3) 

����aru Darı; bu�daygillerden, kuraklı�a dayanıklı bir bitki; (Panicum miliaceum). (6b/3) 

����aru ba�a�ı Darı ba�a�ı. (32b/8) 

����a� güli Ta� gülü. (18a/5) 

����atlu çekirdeklü zerd�l�  Tatlı çekirdekli kayısı, elma eri�i, tüysüz �eftali. (12a/19) 

����av�an aya�ı  Tav�anaya�ı, tav�antopu�u: 1.Top biçiminde, güzel kokulu, sarı kır çiçe�i. 2. 
Kırlarda biten kökü soyularak yenilen bir çe�it yabanıl ot. (47a/6) 

����av�an ����ula�ı  Tav�ankula�ı, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen coum). (3b/9) 

����av�ancıl  ����oyna�ı Tav�ancıltırna�ı denilen bitki. (3b/16) 
t�ze gül Yeni açmı� gül. (52b/18) 
teke ����a����alı(u)  Tekesakalı, dedesakalı, keçisakalı, kekilcan, tekilcan; (Scorzonera, tragopogon). 

(42a/13), (5a/7) 
tert�����e ya� zeyt�n  Taze zeytin. (46b/7) 

tesb�������� a�acı Tespih a�acı, Hindistan’da ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yeti�en, meyvesi 
zehirli, kabukları ate� dü�ürücü bir a�aç, tespih çalısı, Çin leyla�ı; (Melia 
azedarach). (3b/14) 

����o����uz diplü   Dokuzdipli, gelgeç, kar çiçe�i, süsengillerden, beyaz ve pembe çiçekler açan so�anlı 
bitki; (Leuconium). 2. Marulcuk; (Helleborus). (19b/14) 

����omalan mantarı Domalan mantarı,  toprak içinde yumru biçiminde yeti�en, yenilebilen bir bitki, yer 
mantarı, karakeme; (Tuber melanosporum). (22b/14) 

����o�uz a�ır�a�ı Domuza�ır�a�ı, köpürtken; (Cyclamen). (9a/14) 

����o�uz çiçegi  Domuz çiçe�i. (25b/8) 

����o�uz dikeni  Domuz dikeni, kurre dikeni, pi�ik geveni, at geveni, çobanyastı�ı, kar dikeni, kirpi 
otu; (Acantholimon). (3b/21) 

����o�uz topala�ı Domuz topala�ı; (Cyperus rotundus). (21a/18) 

����opala���� Topalak, hünnapgillerden, yapraklarından ye�il boya çıkarılan bir bitki; (Rhamnus 
clorophorus globosus). (3a/12) 

����ora���� Dorak otu, dereotu; (Anethum graveolens). (14b/6) 

türk���� göyinek   Türk güneyi�i. (20a/16) 
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�����d a�acı   Öd a�acı; (Aquilaria agallocha). (4a/10) 
ulam Sulak yerlerde yeti�en bir çe�it ot. 2. Üzüm çubuklarına örülen, çubuklardan 

geçinen, asalak bir bitki. (45b/11) 
ulama Ulama otu, yayılgan otu, sarma�ık otu; (Equeisetum ramosissimum). (3b/20) 
uruz otı Ba�a yapra�ı, sinir otu; (Plantago major). (16a/9) 
u�a���� Daneçadır; çadıru�a�ı ve zamkı; (Dorema ammoniacum). (2a/9) 

uzun ����avun Uzun kavun. (22a/4) 
üvez Üvez; gülgillerden, orta boylu bir a�aç; (Pirus sorbus) ve bu a�acın mu�mulaya 

benzeyen yemi�i. (40a/21) 
üzü(i)m Üzüm; (Vitis vinifera). (6a/12), (4b/11) 
üzüm a�acı   Üzüm a�acı, asma. (22a/15) 
va��������� bögürtlen yemi�i Yabani bö�ürtlen yemi�i, dut; (Morus).  (44a/13) 
yab�n  güneyigi Hindiba, yaban marulu, güneyik,  göyinek; (Cichorium endiva). (34a/19) 
yab�n  ����aba�ı Yaban kaba�ı. (4b/3) 
yab�n gendenesi Yabani pırasa, it siye�i. (9a/18) 
yab�n 



ardalı Yabani hardal; (Sinapis arvensis). (9a/16)  

yab�n ����aranfulı Yabani karanfil. (25b/7) 

yab�n ke				d�nesi Yaban kestanesi. (4a/18) 

yab�n mers����ni Yabani mersin. (48b/4) 

yab�n pır�����ası  Yabani pırasa, so�anak, it siyegi, da� gendenesi; (Allium porrum). (46a/9) 
yab�n servisi Yaban servisi. (44a/5) 
yab�n ����o�anı Yabani so�an. (7b/4) 
yab�n sünbüli Yabani sümbül. (38a/14) 
yab�n �al�amı Yabani �algam. (21b/7) 
yab�n t�rbı Yaban turbu, acırga; (Raphanus raphanistrum). (8b/5) 
yanda���� dikeni/yanda���� otı/yan����a����      Yandak dikeni, demirdelen, kayı�kıran, kayık çiçe�i, sabankıran, 

yantak; (Ononis spinosa). Dikenli, pembe çiçekli bir bitki olup, kökleri idrar arttırıcı 
ve ta� dü�ürücü olarak kullanılır. (3b/1), (25a/5), (4b/15) 

yarpuz Yarpuz; çiçekleri birbirinden ayrı halka durumunda, nane türünden, kısa saplı, az 
veya çok tüylü, güzel kokulu bir bitki; (Mentha pulegium). (2b/3) 

ya� ço�an Ya� çöven. (42b/1) 
yav�an 1. Özel kokulu, acı, kaynatılıp suyu em olarak içilen bir ot. 2. Yakacak olarak 

kullanılan bir ot. 3. Süpürge yapmaya yarayan bir ot. (13b/12) 
yaz yarpuzı  Yaz yarpuzu, su teresi. (7b/18) 
y�di aya



lu  Hindistan’dan gelen yedi ayaklı denilen �ifalı bir ot. (54a/16) 
y�r a�acı   Yer a�acı, çamı, yer peliti, kısamahmut otu; (Ajuga chamaepitys). (15a/5) 
y�r dehenlü Yera�ızlı, defne a�acı. (21a/12) 
y�r encüsi Yer incisi, inci çiçe�i, zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında, 

ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge; 
(Convallaria majalis). (22a/13)  

y�r ����anavberi Yer çamı, yer peliti, kısamahmut otu, yer palamutu; (Ajuga chamaepitys). (26b/6) 
y�r servisi Yer servisi. (22a/2) 
y�r siki Yer hadisesi, e�ek turbu, yaban turbu, acırga; (Raphanus raphanistrum). (4b/20) 
y�r ����o�anı Yer so�anı. (2b/15) 
yirticiler otı Yabani kereviz cinsinden bir bitki, masiva çiçe�i, yırtıcılar ayası, dü�ün çiçe�i, 

kurba�a otu, dü�ün otu. (36a/11) 
yo



sul ur�anı Yoksulurganı denilen bir cins sarma�ık. (40a/16) 
yonca Yonca, ba�ak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak 

yeti�tirilen çayır bitkilerinin genel adı; (Trifolium). (3a/2) 
yo����u� Yosun.  (14a/14) 
yüzerlik çiçegi  Üzerlik çiçe�i. (11b/8) 
zerr����n ����ade���� Nergis çiçe�i, zerrinkadeh çiçe�i; (Narcissus). (51b/1) 
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KISALTMALAR 
Ar.  : Arapça 
BTS : Büyük Türkçe Sözlük 
DLT : Divanü Lügat-it Türk Tercümesi 
Er. : Ermenice 
Far. : Farsça 
Fr. : Fransızca 
Gr. : Grekçe 
Ktp. : Kitaplık 
LME : Lügat-ı Mü�kilât-ı Eczâ 
s. : Sayfa 
TDK : Türk Dil Kurumu 
Vb. : Ve benzeri 
yy. :Yüzyıl 
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