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ÖZET 
Tarihçi olma yönü ön plana çıkan Hezârfen Hüseyin Efendi’nin 

tıpla ilgili çalışmaları da kayda değer niteliktedir. Özellikle Osmanlı 
Türkçesi tıp terimlerinin alfabetik şekilde ortaya konulması konusunda 
önemli çalışmaları olmuştur. Fihrîsü'l-Ervâm ve Lisânü’l-Etibbâ adını 
verdiği iki tıp lügati bu konuda ortaya konulmuş önemli eserlerdir. 
Hezârfen Hüseyin Efendi bu eserlerden Fihrîsü'l-Ervâm’ı 
yazmasındaki gerekçesini “Anadolu’da bulunan eczacı ve attarların 
çoğunun Türk olması ve Türkçeden başka lügat bulamamaları, 
dolayısıyla satın aldıkları bütün ilaçları Türkçe isimleriyle bildikleri 
fakat fayda ve zararlarını öğrenebilmek için alimlerin yazdıkları 
‘Müfredat-ı Tıp’ kitaplarına başvurduklarında Türkçe isimleri ile 
yazılmadığından bir sözlüğe ihtiyaçları olduğu” şeklinde ifade eder. 
Yazar Fihrîsü'l-Ervâm’da madde başı olarak verdiği Türkçe bitki 
isimlerinin dönemine ait tıp kitaplarında başka dillere ait olan 
karşılıkarını ortaya koyar. Eserde 564 adet Türkçe madde başı bitki adı 
ve bunların karşılıkları olarak 592 Arapça, 96 Yunanca, 28 Farsça, 3 
Süryanice, 10 Hintçe, 3 Çince, 2 İbranice, 4 Berberice kelime 
kullanılmıştır. 

Bu makalede dönemin tıp terminoljisi ve Hezârfen Hüseyin Efendi 
hakkında kısaca bilgi verilmeye, esas olarak da Fihrîsü'l-Ervâm’da 
madde başı olarak geçen Türkçe bitki adlarının sözlükte verilen 
yabancı dillerdeki karşılıklarının ortaya konulmasına çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fihrîsü'l-Ervâm, Hezârfen Hüseyin Efendi, 
Osmanlı Türkçesi Bitki Adları, Osmanlı Tıbbı, Osmanlı Türkçesi Tıp 
Terimler. 
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ABSTRACT 
The overriding aspect of the historian of medicine and related 

studies Hezarfen Hüseyin Efendi, is worth recording. Definition of the 
Ottoman Turkish medical terms, especially in the important work that 
has been alphabetical. Fihrîsü'l-Ervâm and Lisânü'l- Etibbâ called two 
medical introduced the important works on this subject. Hüseyin 
Efendi, the reason this works Hezarfen Fihrîsü'l-Ervâm'ı in herbalists 
many Turks in Anatolia, pharmacists, and other than Turkish, 
Glossary, and have not found to be, so they buy the benefits and los 
Medical Curriculum with the names of the books when they apply 
Turkish clobber that needs a dictionary," as a means. Author Fihrîsü’l-
Ervâm in the names of plant material as the head of the Turkish and 
other languages that belong to the period corresponding to the medical 
textbooks reveals. The piece 564 per item and one Turkish word given 
as equivalents of these words 569 Arabic, 96 Greek, 28 Persian, 3 
Syriac, 10 Hindi, 3 Chinese, 2 Hebrew, 4 Berber words used. 

This article is a brief period to provide information about medical 
terminoljisi and Hezârfen Hüseyin Efendi, mainly as the head of the 
Fihrîsü'l-Ervâm'da material provisions of the Turkish implementation 
in other languages will be studied given the dictionary of plant names. 

Key Words: Fihrîsü'l-Ervâm, Hezârfen Hüseyin Efendi, Ottoman 
Turkish Plant Names, Ottoman Medicine, Ottoman Turkish Medical 
Terms 

 
GİRİŞ  

Eski Anadolu Türkçesi Döneminde XIII. yüzyıldan başlayarak 
dinî ve edebî birçok eserin yazılmış olduğu dikkate alındığında tıpla ilgili 
eserlerin oldukça geç bir tarihte yazılmaya başladığı görülür. Bunun en 
önemli nedeni Anadolu Selçuklu Devleti zamanında bilim dilinin Arapça 
olmasıdır. Anadolu Selçuklu Devleti’nden sonraki dönemde kurulan 
Anadolu Türk beylikleri zamanında Türkçeye verilen önem birdenbire 
artarak Türkçe dinî, edebî, ilmî eserlerin yazıldığı ve başka dillerden 
çeviriler yapıldığı görülmektedir.1 
  Eski Anadolu Türkçesi Dönemindeki telif eserler, Türk dilinin 
Türkçe tıp terimleri yönünden zengin, verimli ve üretken dönemlerinden 
biri olmasını sağlamıştır. İslâm tıp paradigması içerisinde ilk Türkçe tıp 
eserleri 14. asırda yazılmaya başlanmış aynı dönemde İslam dünyasında 
Arapça, Hıristiyan Avrupasında Latince hâkim dil iken Avrupa milletleri 
                                                
1  Zafer Önler, Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa), Müntehâb-ı Şifâ I, Giriş-Metin, Ankara, 1990, s. IX. 



Hezârfen Hüseyin B. Ca‘fer İstânköyî’nin Fihrîsü’l-Ervâm Adlı Eserinde… 
 

3 

ancak 16. yüzyılda kendi dillerinde tıp eserleri yazmaya başlamışlardır. 
Türkçe tıp eseri yazma anlayışına bag ̆lı olarak bu dönemde çog ̆u Arapça 
olan tıp terimleri sadeles ̧tirilmiş, terimlere Türkçe kars ̧ılıklar bulunmuş 
ve yeni Türkçe tıp terimleri olus ̧turulmuştur. İslamî Dönem Türk tıbbının 
devamı olarak gelişen ve Eski Anadolu Türkçesinin zengin kaynaklarıyla 
beslenen Osmanlı Türkçesi döneminde ise eserler çoğunlukla Arapça 
yazılmıştır.2 
  Osmanlı tıp litaretürünün ortaya çıkışı ile Osmanlıca tıp terminolojisinin 
oluşması birbirini etkilemiş ve gelişmeleri birbirine bağlı olarak iki temel 
safhada gerçekleşmiştir. Bu dönemlerden ilki İslam Medeniyeti ile klasik İslam 
kültür ve bilim geleneklerine dayalı olarak gelişmiştir. İkincisi ise Batı kültürü 
ve bilim anlayışı ile kaynaklarının Osmanlı medeniyetine tedrici şekilde girerek 
etkilerinin zaman içinde derinleşmesi ve 19. yüzyılda tamamıyla hâkim 
olmasıyla sonuçlanmıştır.3 
  Osmanlı tıp terminolojisinin oluşumundaki birinci safha, Anadolu 
beylikleri döneminde başlayıp ilk örnekleri XIV. yüzyılda yazılan Tuhfe-i 
Mübârizî ve İbnü’l-Baytar’ın Edviye-i Müfrede’sinin (Aydınoğlu Umur Bey’in 
emri ile) tercümesi, İshak b. Murad’ın benzer ad ile anılan eseri yine aynı 
yüzyılda yaşayan ve Hacı Paşa namıyla şöhret bulan Celaleddin Hızır’ın (1334-
1324) eserleri ile devam eden klasik İslam tıp litaretürüne ve onun Arapça 
terminolojisine dayalı olan dönemdir.4 
 Osmanlı Türkçesi tıp terminolojisinin oluşumundaki ikinci safha ise 
Osmanlıların Batı bilimi ile erken dönemde başlayan tercümelerin geniş bir 
derleme ve tercüme haraketine dönüşmesiyle yeni terminoloji oluşturma 
ihtiyacının ortaya temel bir problem olarak çıkmasıdır.5 
  Müfredat tercümeleri ile Türkçe yazılmış Edviye-i Müfrede eserleri 
Türkçe tıp terminolojisi açısından çok önemli metinlerdir. Osmanlı tabipleri bu 
eserlerin birçok farklı teliflerini yazmışlardır. Sakızlı Hakîm İsâ (öl. 1059/1649), 
Ömer Şifâî (öl. 1155/1742), Mehmed Saîd Paşa (öl. 1175/1761), Fazlızâde 
Mehmed Çelebi (1177/1763’te sağ), Hüseyin Behzâde, Şânîzâde Atâullah (öl. 
1242/1826) Müfredât-ı Tıp kitapları yazan tıp alimlerinden bazılarıdır.6 

                                                
2  Meriç Üven, Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Tıp Yazmalarındaki Türkçe Organ Adları Üzerine Bir 

İnceleme, TÜBAR, XXVI-/2009-Güz, Ankara, 2009, s. 110. 
3  Ekrem Kadri Unat, Ekmeleddin İhsanoğlu, Suat Vural, Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, Ankara, 2004, s. XIII. 
4  Ekmeleddin İhsanoğlu, “Tıp Dilinin Türkçeleşmesi Meselesi” , Osmanlılarda Sağlık, Biofarma İlaç 

Sanayii ve Ticaret A. Ş., İstanbul, 2006, s. 67. 
5  Unat, A.g.e., s. XV. 
6  A.g.e. 
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Özellikle bunların arasında Hezârfen Hüseyin Efendi’nin tıp terimlerinin 
tespitinde ve listeler halinde sunulmasında önemli hizmetleri olmuştur. Fihrîsü'l-
Ervâm ve Lisânü’l-Etibbâ adlı iki eserinde birçok tıbbî terimin Arapça, Türkçe, 
Farsça, İbranice ve Yunanca karşılıklarını vermektedir.7 
  Osmanlı döneminde ilk tıp lügatini hazırlayan ilim adamı Kaysûnîzāde 
Medyen b. Abdurrahman’dır (öl. 1044/1634). Kāmus el-Etibbā ve Nāmus el-
Etibbâ adlı Arapça tıp lügati, Mehmed b. Ahmed. b. İbrahim El-Edirnevî 
(1088/1677’de sağ) tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu kitap Türkçede 
gerçek anlamdaki ilk tıp lügati olarak kabul edilebilir.8 
  Osmanlılardan önceki dönemlerde ilim dilinin Arapça olması tıp da 
dahil olmak üzere birçok bilim dalının kendi literatürünü oluşturma sürecini 
yavaşlatmıştır. Beylikler döneminde dönemin şartları ile de bağlantılı olarak 
önem kazanan Türkçe, Osmanlı Devleti döneminde devlet adamlarının Türkçe 
eserler yazılmasını teşvik etmeleriyle bilim dili olarak ön plana çıkmaya başlar 
ve XIV. yüzyıldan itibaren birçok sahada Türkçe eserler yazılmaya başlanır. Bu 
dönemde özellikle tıp sahasında yazılan Türkçe eserlerin sayıca arttığı görülür. 
Ancak bu süreçte Türkçe tıp eserleri ile birlikte Arapça ve Farsça eserler 
yazılmaya da devam etmiştir. Türkçe ile yazılan tıp eserleri toplumu doğrudan 
ilgilendiren sağlık gibi geniş kapsamlı bir alanı konu edindiği için söz varlığı ve 
terminolojisi açısından önemli özellikler taşır. Bu söz varlığı ve terminoloji ise 
Türkçe yazılan eserler çoğunlukla Arapça, Farsça, Yunanca gibi farklı dillerle 
yazılmış tıp kitaplarından beslendiği için önemli ölçüde bu dillere ait tıp terimi 
ihtiva eder. İşte bu noktada hekimle iç içe olan ve Türkçe konuşup anlayan 
toplumun tıbbî eserleri kolay bir şekilde anlama ihtiyacı ortaya çıkar. 17. 
yüzyılda yaşamış bir bilim adamı olan Hezarfen Hüseyin Efendi işte bu ihtiyaca 
cevap verme gayretiyle eserler telif etmiştir. 
  Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Hezârfen Hüseyin Efendi, 
İstanköy (Cos) adasında doğmuştur9. Târîh-i Umûmî adlı eserinin önsözünde 
bulunan ‘bu fakîr-i fürûmâye ve bu hakîr-i zaîfü’d-dirâye Hüseyin İbn Ca’fer el-
İstanköyî eş-şehîr bi-Hezârfen’ ibâresi ile “Târîh-i Devlet-i Rûmiyye (vr. 58a)” 
isimli eserinde geçen ‘Hüseyin bin Ca’fer el-İstanköyî eş-Şehîr bi-Hezârfen’ 
kaydından baba isminin CaǾfer olduğu görülen10 Hezârfen Hüseyin Efendi 
Sultan IV. Mehmet Han devrinin mâhir ve fâzıl şahsiyetlerinden biri olup 

                                                
7  İhsanoğlu, A.g.e., s. 67. 
8  Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Bilimi Literatürü”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti II, İstanbul, 1998, s. 

420. 
9  Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. Coşkun Üçok, Ankara, 2003, s. 251. 
10  Hezârfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî Kavanîn-i Âl-i Osman, hzl. Sevim İlgürel, TTK Yay., 

Ankara, 1998, s. 5. 
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elinden çok iş gelen, bütün fenlere âşina mânâsındaki ‘hezârfen’ lâkabı ile 
şöhret bulmuştur.11 

Hüseyin Efendi’nin ‘hezârfen’ lakabı ile tanınması onun bu lâkapla 
anılması çeşitli ilim alanlarında bilgi sahibi olmasından kaynaklanmaktadır.12 
Hezârfen Hüseyin Efendi ilgilendiği ilim dallarıyla ilgili her biri ayrı bir öneme 
sahip olan eserler bırakmış, zamanında batılı elçiler ve seyyahlarla münasebet 
kurarak onların takdirini kazanmış bir alimdir.13 Ancak bu önemli ilim adamı 
hakkında bildiklerimiz kendi eserlerinden, Hilmizâde Rıfat Bey ve Bursalı 
Mehmet Tahir Bey’in yazdıklarından ibarettir.14 Vezir İbrahim Paşa gibi devrin 
önemli devlet adamlarından himaye gören Hüseyin Efendi aynı zamanda IV. 
Mehmet’in tarih hocalığı görevini de yapmıştır.15 
  Hezârfen Hüseyin Efendi tahsiline memleketi İstanköy’de başlayıp 
eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Tahsilini bitirdiken sonra da devlet 
hizmetine girmiştir.16 Bir süre sonra devlet hizmetinden ayrılan Hezârfen 
Hüseyin Efendi ilme ve araştırmaya merakından dolayı kendisini okumaya ve 
kitap telifine vermiştir. Grekçe, İbranice ve Latince bilen yazar, Batılı 
kaynaklardan da önemli ölçüde istifade etmiştir. Daha çok tarihçi olarak ön 
plana çıkan Hüseyin Efendi tıp ile de iştigal etmiştir. Ayrıca coğrafya, ahlak, 
devlet teşkilatı ve tasavvuf konularında da eserler veren Hezârfen Hüseyin 
Efendi H. 1103’te (M. 1691) vefat etmiştir.17 

Farklı konularda telif eserleri bulunan Hezârfen’in eserleri şunlardır: 
1. Tenkîhu’t-Tevârih veya Tenkîhu’t-Tevârih-i Mülûk (Tarih konuludur.) 
2. Telhîsu’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osman (Osmanlı devlet teşkilâtı anlatılır.) 
3. Târih-i Devlet-i Rûmiyye (Tercüme bir eserdir. Dünya tarihiyle ilgili bir 
eserdir.) 
4. Muhtasar Târih-i Umûmî (Tarih konuludur.) 

                                                
11  Orhan Bayrak, Osmanlı Tarih Yazarları, Milenyum Yay., İstanbul, 2002, s. 174. 
12  Hüseyin Gazi Yurdaydın, “Düşünce ve Bilim Tarihi”, Türkiye Tarihi III, ed. Sina Akşin, İstanbul, 1992, s. 

261. 
13  Hezârfen, A.g.e., s. 4-5. 
14  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, III, İstanbul, 1343, s. 243; ayn. mlf., “Hezârfen Hüseyin 

Efendi”, Dergâh Mecmuası, I, Nu. 12, s. 185; ayn. mlf., “Hezârfen Hüseyin Efendi”, Türk Yurdu, V/1, 
İstanbul, 1329, s. 644; Hilmizâde İbrahim Rif’at, “Hüseyin Şehîr bi-Hezârfen”, Ma’lûmat, IV/82, 
İstanbul, 1313, s. 705. 

15  İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları, MEB Yayınları, Maarif Matbaası, 
İstanbul, 1961, s. 31. 

16  Tahir., A.g.e., s. 243. 
17  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/2, Ankara, 1954, s. 547. 
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5. Kâtip Çelebi’nin Takvîmü’t-Tevârihi’ne Zeyl (Tarih konuludur.) 
6. Telhîsu’l-Beyân Fî Tahlisi’l-Büldan (Coğrafya ve tarih konuludur. ) 
7. Tercüme-i Lûgat-i Hindî (Hintçe kelimelerin Farsça ve Türkçe 
karşılıklarından oluşmuş bir sözlüktür.) 
8. Tuhfetu’l-Eribi’n-Nâfia Li’r-Rûhâni ve’t-Tabîb (Klasik tıp anlayışına dayalı 
bilgiler içeren tıp kitabıdır.) 
9. Lisânü’l-Etibbâ fî Lûgati’l-Edviye (Yaklaşık 11.500 madde başı kelimeden 
oluşan Arapça-Türkçe, Farsça-Türkçe tıp sözlüğüdür.) 
10. Fihrîsü'l-Ervâm (Türkçe tıp terimlerinin Arapça, Yunanca, Farsça, İbranice, 
Süryanice, Hintçe, Çince, Berberice karşılıklarının verildiği tıp sözlüğüdür.)  
11. Enîsü’l-Ârifin ve Mürşidü’s-Sâlikîn (Siyâset ve Ahlâka dair bir eserdir.) 
12. Câmiu’l-Hikâyât (Siyâset ve Ahlâka dair bir eserdir.) 
13. Mehâsinu’l-Kelâm ve’l-Hikem fî Şerhi İsmillâhi’l-A’zam (Tasavvuf konulu 
bir eserdir.) 
14. Şerhu’l-Lemati’n-Nûrâniyye fi’l-Evrâdi’r-Rabbâniyye (Tasavvuf konulu bir 
eserdir.) 

Fihrîsü'l-Ervâm yukarıda ifade edildiği gibi Türkçe tıp terimlerinin 
Arapça, Yunanca, Farsça, İbranice, Süryanice, Hintçe, Çince, Berberice 
karşılıklarının verildiği tıp sözlüğüdür. Müellif sözlüğü yazmasındaki 
gerekçesini, Anadolu’da bulunan eczacı ve attarların çoğunun Türk olması ve 
Türkçeden başka lügat bulamamaları, dolayısıyla satın aldıkları bütün ilaçları 
Türkçe isimleriyle bildikleri fakat fayda ve zararlarını öğrenebilmek için 
alimlerin yazdıkları müfredat-ı tıp kitaplarına başvurduklarında Türkçe isimleri 
ile yazılmadığından bir sözlüğe ihtiyaçları olduğu şeklinde ifade ifade eder.18 
Hezârfen Hüseyin Efendi Fihrîsü'l-Ervâm’ın başında bu durumu şöyle ifade 
eder:  

“MaǾlūm ola ki ĥālā diyār-ı rūm da olan Ǿaşşāb ve Ǿaŧŧārlaruñ ekŝeri ervāmdan 
olup Türkį lisāndan ġayrı luġat bilmemeleriye iştirā ve (?) eyledikleri edviye ve 
eczāları Türkį isimler-ile żabŧ idüp lakin edviyeye muĥtāc olanlar fāǿide ve 
żararların bilmek içün ĥukemānuñ teǿlįf eyledikleri müfredāt-ı ŧıb kitaplarına 
mürācaǾat itmek murād eylediklerinde Türkį isimleri ile bulunması mümkün 
olmayup luġate iĥtiyācları olduġı ecilden bu Ǿabd-i faķįr ĥuseyin el-mülaķķab 
bi-hezarfen Türkį isimleri ĥurūf-ı teheccį üzere Ǿunvān-ı müfredāt kitaplarında 
ǾArabį ve Farisį ve Yūnānį ve Berberį ve ǾIbrį ve Süryānį ne luġat ile yazılursa 
anuñ-la tefsįr ve bu risālede taĥrįr idüp ve aña Fihrîsü'l-Ervâm diyü ad ķodum 
tā kim Türkį lisānında yazılmayan esmā zeylinde olan luġat ile müfredāt 
kitaplarında bulunması āsān ola ve billāhi’t-tevfįķ.” 

                                                
18  Mahmut Tokaç, “Osmanlı Dönemi Türkçe Tıp Yazmaları”, Osmanlılarda Sağlık, Biofarma İlaç Sanayii ve 

Ticaret A.Ş., İstanbul, 2006, s. 174. 
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Çalışmamızda Fihrîsü'l-Ervâm’ ın üç nüshasına19 ulaşılmış ve bunlardan 
“Reşid Efendi-705-1” künyeli eser esas alınmıştır. Eser 10 varaktan ibaret olup 
bir sayfa 27 satırdan oluşmuştur. Eserde sadece bitki isimleri ortaya konmamış, 
hayvan-yiyecek isimleri de yer yer ifade edilmiştir. Sözlükte maddebaşları 
Türkçe olup açıklama bölümünde maddebaşlarının nitelikleri ile ilgili bir bilgi 
verilmemiş; Arapça, Yunanca, Farsça, İbranice, Süryanice, Hintçe, Çince, 
Berberice karşılıkları verilmiştir. Bu çalışmada ise sadece bitki isimleri ortaya 
konulmuştur. Bu kelimeler aşağıda iki ayrı tablo hâlinde Türkçe alfabe 
düzeninde gösterilmiştir. Tablo1’de Türkçe madde başı kelimelerin Süryanice 
Hintçe, Çince, İbranice, Berberice, tablo2’de ise Arapça, Yunanca, Farsça 
karşılıkları verilmiştir. 

Fihrîsü'l-Ervâm’da Geçen Bitki Adları 
 

TABLO 1 
TÜRKÇE SÜRYANİCE HİNTÇE ÇİNCE İBRANİCE BERBERİCE 

aftimun aftimūn     

 
baķla-yı hindį  

1. aŧmūŧ 
2. aŧmāŧ 
3. rete 

   

çay   
1. pan 

2. badyan 
3. ķat 

  

çirişlik otı    ħanbeŝā  
helāhil aġusı  bįş    
hind ayvası  şil    
hind sūrencānı  ĥalyetįl    
ķaramuķ köki     arġįş 
ķaŧır ķuyruġı     amsūĥ 
ķuzġun ayaġı     ıŧrįlāl 
nilǖfer-i hindį köki  bel    
śamġ-ı śadef-i berrį ŝafisya     
śarıluķ otı     amlįs 

                                                
19Süleymaniye Kütüphanesi; Reşid Efendi 705-1, Bağdatlı Vehbi-1474, Hamidiye-1041.  
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ŧavşan ayaġı otı    laġuyen  
ŧomalan-ı hindį  sirŧal    
Ǿūd aġacı yemişi  hernure    
yaban ħardalı barķamasira     
yeni dünya aġacı  ġayaġu    

 

TABLO 2 
TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
abanuz aġacı abanūs   

Ǿabsü’s-selām 1. yebrūĥ 2. sirācü’l-
ķuŧrub   

acı bādem levz-i murr   
acı biber fülfül-i murr   
acı döñleg feŝāǾi’l-ĥımār   
acı marul hindibā-i bustānį   
acı tere 1. ĥurf 2. habbü’r-reşād   
aftimun aftimūn aftimūn aftimūn 

afyun 
1. Ǿuśāre-i ħaşħāş 2. 

leben-i ħaşħāş 
3. afyūn. 

  

aġac ķavunı dev-i dem.   
aġac kepegi neşāre.   
aġac südlegeni şebrem   
aħlat amrudı 1. aķneşā 2. iķnaş   
aķ buħūr  linaŧuŧas  

aķ günlük künder 
lübān   

aķ sādegül nesrįn   
aķ tere   esfendanid 

aķ tut tūt-ı ĥulv 
firssād 

  

aķça ot 
sultānį otı 

maǾlabūb 
ĥalbūt 

  

aķça otı  buyayis  
Ǿaķreb otı derūnec Ǿaķrebi   
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Ǿaķreb otı derūnc-i Ǿaķreb   
aķsırıķ otı kendes   
alıç zaǾrūru’l-cebelį   
altun aġacı   zerrįn-i dıraħt 
altun ķamışı  lusimaħuyus  
altun otı luĥāmi’ź-źeheb   
amrud kümesra   
añar köki 1. Ǿūdu'l-vec 2. dūc   
TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
anasun anasūn   

anbarbaris 1. anbarbāris 2. 
amyarbāris   

andız köki rāsen   
Ǿarab kirazı 1. nebķe 2. sedr   

ardıc yemişi 1. cevrü’l-ebhel 2. 
semerātü’l-ǾarǾar.   

arġuvan arcuvān   
arı otı ķaśāś   

arķa baġlaşı:  1. arakū 
2. gelüçeri 

 

armud kümmisrā   
arpa şaǾįr   
arpa hersesi keşkü’ş-şaǾįr   
arpa şarabı şarābü’ş-şaǾįr   
arzu otı 1. ĥayyü’l-Ǿālem 2. abrūn   
aśma kerm   
aśpur çiçegi Ǿuśfur.   

aśpur tuħmı 1. ĥabbü’l-Ǿaśfūr 2. 
ķurŧum.   

aşħun rįbāś   
aşı ŧopraġı maġare   
Ǿāşıķ yapraġı Ǿaynüś’ś-safā  pāy-peleng 
at dili lisānü’l-ħayl   
at ķaśnısı sebkįnec   
at kestanesi bellūŧu’l-ġars   
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at ķuyruġı otı 1. amsūĥ 2. źenebü’l-
ħayl.   

at ŧırnaġı otı  feyķara  

aŧa śoġanı 1. Ǿanśa 2. baśalü'l-fār 3. 
baśalü'l-ķay asķıl.  

aŧrafil maǾcunı 1. aŧrāfįl-i kebįr 2. aŧrāfįl-i 
śaġįr   

ay çiçegi nehmā   
ayı güli 
 1. Ǿūdu’ś-śalįb 2. fāvįnā   

ayı ķulaġı reǿsü’l-Ǿacl 1. aŧradiķus 
2. astaŧradķus 

 

ayıd aġacı faķd   
ayıd aġācı tuħmı ĥabbu’l-faķd   
Ǿayn-ı śafā 1. pāy-ı peleng 2. kebikeç   
ayruķ seyl   
ayruķ-ı mekkį iźħır-i mekkį   
ayruķ-ı mekkį çiçegi feķāĥu’l-iźħır   
ayva sefercel   
ayvadane ķaysūm-ı kebįr   
babañ öldüren ķātil-i ebįk   
bādem levz   
baġ kerm   
baġ śarmaşıġı ekşūs   
baġa yapraġı  esfeyus  
baġa yapraġı tuħmı bezr-i ķutūna   
TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
baķam aġacı baķam   

baķır çiçegi 1. zühretü’n-nuĥās 2. 
tūbālu’n-nuĥās   

baķla 1. baķla 2. fūl   
balasan tuħmı ĥabbü’l-balasān   
baldıran şevkerān   

baldırı ķara   per-i 
siyāvuşān 

balıķ aġusı māh-i zehr   
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balıķ otı 1. eźānü’l-fār 2. 
merzencūş   

bañ benc   
bancar silķ   
barśıma nemmām   
bazı silķ   
bellūt yośunı eşne   
bengilük 1. ķaneb 2. ĥaşįş   
berbar bellūŧ-ı berrį   
beşparmaķ otı  panŧaflan  
biñ yapraķ otı  meryaflan  
birinc uruz   
biyan köki 1. Ǿırķu’s-sūs 2. aślu’s-sūs   
biyan otı sūs   
boġa dikeni otı merāri  bādavrad 
boġumluca ot  buluġanatin  

boyacılar çiçegi  arcıķna  

boyacılar köki Ǿarvaku'ś-śifr   
bögrülce lūbyā   
bögrülce-i hindį   demādem 
bögürtlen Ǿallįķ   
bögürtlen yemişi ŝemeretü’l-Ǿallįķ   
buġday 1. bürr 2. ĥınŧa   

burçaķ 1. raǾiyyü'l-ĥamām 2. 
kersene   

bure būraķ-ı ermenį   
buy otı  falicķan  
buy tuħmı hılye   
buzaġı otı  taraşna  
büber fülfül   
büber aġacı köki felfeslemūye   

büberiye 1. eklįlü’l-cebel 2. 
ħubzü’l-meryem   

cebel-i hindį tuħmı ceblehenc   
cemįz inciri cemįz   
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cemşir aġacı baķs   
cin  aftimun  
cin aġacı dįvdār   
cin köki yebrūĥ   
çam aġacı śanavber   
çam saķızı   ratyenc 
TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 

çavdar   1. dūser 
2. zun 

çetük otı asārūn   
çınar dülb   
çıtlambuķ yemişi 1. ĥabbetü’l-ĥażrā 2. batm   

çiçek 1. fıķāĥ 2. zehre 3. verd 4. 
ĥabaķ 5. şükūfe   

çiriş şerās   
çivid ŧuħmı ĥabbü’n-nįl   

çivit otı 1. nįl 
2. nįlac 

  

çivit yapraġı 1. kütüm 2. seme   

çiyan otı 

1. besfāyec 2. iżrāsü’l-
kelb 3. teşmįz 

4. ŝāķıb’ül-ĥac 5. kesįr-i 
ercel 

  

çoban dikeni ķaśāb-ı mıśrį   
çoban düdügi mezmāru'r-rāǾį   

çoban süzegi muśaffātu'r-rāǾį debisakuş 
balasgįn 

 

çoban ŧayaġı 1. Ǿaśa’r-rāǾį 2. baŧbāŧ   
çoban ŧopraġı debįsāķūs   
çoķ ayaķlı besfāyec   
çöp cini ħaŝįbü’ś-śįn   
çükündür silķ   

çükündür 1. silķ 2. çuġundur 3. 
şondur   

darçın ķabuġı ķuzfe-i darçįn   
darfil otı ŧarįflen   
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darŧaġan otı śarfu’s-seŧūĥ   
defne aġacı ġār-ı iskenderānį   
defne yemişi ĥabbu’l-fār   
delüce 1. şeylem 2. zevān   
delüce noħud baħur   
demür dikeni ĥasek   
demürhindi temürhindį   

deñiz pazusı 1. ķıtfü’l-baĥr 2. melūĥ 3. 
lam   

devāǿü’l-hayye  ayaric rufes  
deve dikeni köki   uşturħāne 
deve dili lįsānü’l-ibil   
deve otı raǾiyy’ü-ibil   
devlengeç ķuyrıġı otı  feyleŧus  
diken şevket   

dilki ŧaşaġı köki 1. būzįdān 2. ħaśiyyü’ŝ-
ŝaǾleb   

dilkü ķuyruġı helyūn   
diş otı selįme esfaķus  
dįv aġacı   dįvdār 
dįv śaķalı liĥyetü’l-fevl   
döngel zaǾrūrmedver   
dügün otı ĥalfā   
TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
ebe gümeci ħayāzį   
ekelek   encubār 
elma tuffāĥ   
emlec-i hindį emlec   
engināriyye ħarşef-i bustānį   
erik icās   
esferek çiçegi  arcıķna zerįr 
esrar aġacı ĥaşįş   
eşek güli virdü’l-ĥımār.   
eşek ħıyarı ķāŝāü’l-ĥımar.   
eşek ķulaġı otı  ķantūriyūn  
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eşek marulı 1. ebuħulsa 2. ĥassu’l-
ĥımār   

eşek turpı fecel-i berrį çantiyana-i 
rūmį.  

etek dizi mehresi 1. zübde 2. Ǿurde   
eyrelti seraħs   

feslegen 1. reyhān 2. bādrūc 3. 
ĥabaķ   

feslegen ķaranfili 1. efrencmişk 2. miŝk-i 
ŧarāşiǾ   

feslegen śarmaşıġı keşūŝ   
feslegūn otı baħam   
fınduķ bınduķ   
fınduķ-ı hindį rete   

fıstıķ 1. ĥabbü’s-sanavber 2. 
celfūze   

fil ķulaġı otı āźānü’l-fįl  fįl-gūş 
frenk büberi fülfülü’l-merr   
giyik dili lisānü’ż-żaby   
giyik zįresi   ķurdumānā 
göz kabarca otı teşmįzec   
güclebüken ķātilü’l-kelb aźārāķį  

gügem erigi 1. şāhu’l-vek-i berrį 2. 
idrik   

gül verd   
gümüş otı fıżıyye   
gün çiçegi nehmā   

günbalı   1. celencebįn 
2. gelengebįn 

güneyik otı hindibā-i berrį   
günlük kendir   
güyegü otı śaǾter   
güz çigdemi įmārūķālūs   
güz otı anźarūt   
güzendeki otı  anāġālis  
güzlik öñi ūferĥaye   
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güzlüce ot bāryalūmāyun   
ĥabeş büberi 1. kinbāt 2. ķınbāt   
ħarbkesen behmen   
ħārdal ħardal   
TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
ĥaśır sazı duĥ   
ĥavıc 1. ceźer 2. gezer   
helįle 1. eĥlįlec 2. helįlec   
herdembahar ĥayyü’l-Ǿālem   
herdembiberiyye aķlįlü’l-cebel   
hevic 1. cezer 2. gezer   

hevic köki 1. cemcem 2. bezrü’l-
cezer   

hezārān hįzerān   
ĥınnāb Ǿunnāb   
ħıyar ķıŝŝā   

hind bögrülcesi 1. lūbiyāy-i hindį 2. 
demādem   

hind cevizi nārcįl   
hind ķamışı  įdįķūn  
hindistan cevizi cevz-i bevvā   
ħorus gözi  sasalyun  
ħorus ibigi bustān-ı efruz   
ħorus otı levnü’l-ĥayye   
ħoş nazar otı baĥanc   
ħurma aġacı naħl   
ħurma binisi cummār   
ħurma çiçegi belħ   
ħurma çiçegi ķabuġı kefrį   
ħurma yemişi temrü’n-naħl   
ĥüsn ü yusuf  alsen  
ılġun aġacı ŧarfā   
ılġun yemişi ŝemeretü’ŧ-ŧarfā   
ıśırġan otı encere   
ısıtma otı  ķanŧūrįyūn  
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ıślanmış otlar kökler ve 
yemişler nuķūǾ   

ıspanaķ ısfanāħ   
ibrāhim dikeni  ķarsaǾna  
ibrişim ĥarįr   
iki ķardaş ķanı demmü’l-aħaveyn   
incir tįn   
iplik iplik otı kestberkest   
irmeniler ħıyarı ķaŝā-i berrį.   
istaķuz seretānü’l-baĥrį   
istisķā otı  amsananiya  
it boncuġı vedǾa   
it burnı dikeni Ǿalįķū’l-kelb   
it dili otı lisānü’l-kelb   

it keseri 1. baśalu'z-zįz 2. baśalu'ź-
źįb belbus  

it siki kerrāsü’l-cebelį ferasyun kendene-i 
gūhį 

it ŧaşaġı otı 1. ħaśiyyu'l-kelb 2. ķātil-i 
aĥye   

it üzimi Ǿınebü’ŝ-ŝaǾleb   
TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
it zencebili zencebįl’ül-kelb   
ķabaķ ķarǾ   
ķabuķsuz arpa selt   
ķadın ŧuzlıġı anbārbāris   
ķadife çiçegi bostān-ı efrūz   

kāfir otı 1. kāfiriyye 2. reyhān-ı 
kāfur   

kāfir śaçı  aftimūn  

ķaķule 1. ħįrbūvād 2. ķāķūle-i 
śıġār   

ķamış köki aślu’l-ķaśab   
ķanbel otı kākenç   
ķaplan otı ħāniķun’n-nemr   
ķara aġac 1. şeceretü’l-baķ 2. dār   
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ķara çörek otı 1. şevnįz 2. ĥabbetü’s-
sevdā   

ķara günlük mayǾa-i yābise   
ķara südlegen maĥmūde sıķmunyā  
ķarabaş  usŧuħudus  
ķaraçalı  usirus  
ķaramuķ anbarbāris   
ķaramuķ buġdayı behmį   
ķaranfil ķaranfil   
karanfil çiçegi zühretü’l-ķaranfil   
ķaranfil ķabuġı ķırfetü’l-ķaranfil   
ķarġā döñlegi ķuŝŝāü’l-ĥımār   
ķarnıyarık bizr-ü ķuŧūna   
ķarpuz biŧŧįħ-i aħżar   
ķaśnı aġacı ancedān   
ķaśnı aġacı köki 1. maĥrūŝ 2. uşturġāz   
ķatmer enar çiçegi culnār   
ķatran köki ġaryiķūn   
ķaŧır boncuġı vedǾa   
ķaŧır ŧırnaġı ĥāfiru’l-berdūn   

ķaŧįġa çiçegi 
1. mįr-i Ǿāşıķān 2. 

ĥamāme  
3. Ǿırķud-dįk 

  

ķaŧrān aġacı şerbįn   
ķavaķ 1. ġarab 2. ĥavr   
ķavun biŧŧįħ- aśfer   
ķaysı meşmeş   
kebābe kebābe   
kebere köki aślu’l-kebere   
kebere otı aśaf   
kebere yemişi ŝemeretü’l-kebere   
keçi boynuzı ħarnūb   
keçi güvesi  anāġūras  
keçi ķoruġı otı  medyūn  
kedi ayası keffü’l-hemrat   
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TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
kedi otı  asārūn  
kehribā aġacı ĥūr-ı rūmį   
kehribār kehribār   
kendir tuħmı şehdānec   
kene aġacı śarūǾ   
kereviz kerefs   
kereviz tuħmı bezrü’l-kerefs   
kerkes ŧırnaġı žıfrü’n-nesr   
kerkes ŧırnaġı otı ķāŧānķį   
kerrāz ķarāśyā   
kestane şāh-ı bellūŧ   
keten ketān   
ķıçı ħardalı lebsān   
ķına çiçegi fāġiye   
ķıpŧį dikeni selme   
ķırlanġıç boķı zerku’l-ħatātįf   
ķıśacuķ maĥmud  kemadriyus  
ķızıl buġday  ħandarus  
ķızıl darı cāvers   
ķızıl südlegen lāġıye   
ķızılcuķ  ķaraniya  
kimyun kemmūn   
kişniş kezįre   
ķoc boynuzı eklįlü’l-melik   

ķoca yemişi 1. ķātilü’l-źįb 2. ķātilü’l-
ebįđ 3. ķıŧleb   

ķoġa otı berdį   
ķoġaluķ 1. des 2. esel   
ķoruķ ĥıśram   
ķoruķ ŧūŧiyāsı burūd-i ĥıśram   

ķovan çiçegi 1. bernecāsef 2. 
bernecāfes   

ķoyun baķlası ümmü veceǾal-kebid   
kök süsen köki  įrisā  
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köknār aġacı śanavber   
köknār baş ħaşħāş   
köpek boġan  fetes  
ķuduz otı ĥaşįşetü’l-kelb   
ķulapa maźaryūn   
ķulġās lūfu’l-caǾd   
ķunduz ŧaşaġı cündbįdester   
ķurbaġa otı kebįkec   
ķurluġan otı ĥaşįşetü’d-dehş   
ķurtluca ot  ĥāmālādan  
ķuru üzüm zebįb   
ķuş darusı ķıllet (??)   
ķuş dili aġācı lisānü’l-Ǿaśāfįr   
TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
ķuş etmegi bezrü'l-heveh ķaśįśa  
ķuş üzümi kişmiş   

ķutluca ot  1. ayaratuŧani  
2. arisŧadiyun 

 

ķuzġun ayaġı riclü’l-ġurāb   
ķuzġun otı seraħs   
ķuzı butraġı ġāfes   
ķuzı göbegi kemāh   
ķuzı ķulaġı ĥammāż   
küçük ķāķule hįl-bevā   
lāden lāden   

laden otı 1. ķaysūś 2. laĥyetü’t-tįs 
3. ŧarāşįş   

lahana kerneb   
lāle lālā   
maĥmūde  saķmūnyā  
mantı çiçeği berri ħaźāmā   
mantı sarı şebboy ħįrį   
maǾdenüs maķdanūs   
marśıma nemmām   
marul ĥass   
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marulcuķ ħarbaķ-ı ebyaż   
maş māş   
mazı Ǿafś   
mekke ayruġı iźħįr-i mekkį   
melek otı ġuŝbetü’l-melek   
menefşe benefşe   
menefşe köki  įrisā  
mercān çiçegi zehratü’l-mercān   
mercān köki besd   
mercimek Ǿades   
mersįn yemişi ĥabbu’l-es   
merver-i böyük 1. ĥāmā-yı aķtį 2. yaķtafį   
meryem eli aśābiǾu’s-sıfar   
meryem śaçı caǾde   
mısır darısı duħne-yi mıśrį   
misk otı felence   
misvāk 1. erāk 2. sivāk 3. kebbāŝ   
muġaylān dikeni ümmi-ġaylān   

muķl 1. muķl-i ezrāķ 2. muķl-i 
mekkį   

mürdeseng mürdāsenc   
mürver belĥiyye   

namāzbūr otı   
1. seraħs 

2. celįdārū 
naŧrun 1. būraķ 2. naŧrūn   
nažar otı ālüsen   
nevrūz otı muĥlısa-i kebįr   
TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
nilǖfer çiçegi 1. nilǖfer 2. zehretü’l-māǿ   
oġıl otı baķlatü'l-utruciyye  bādrencbūye 
oġlan aşı cāvşįr   
oġlan düşürden  onumali  
olma yonca źenebü'l-ħayl   
ot ĥaşįş   
Ǿūd aġacı Ǿūd māverdi   
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Ǿūd frengi dārşişǾān   
Ǿūdu’l-ķahr Ǿaķırķarĥā   
öd aġacı Ǿudmāverdį   
öksürük otı  fenceyun  
pamuķ ķuŧn   
pamuķluķ otı laĥyetü’n-nįs   
papadya çiçegi bābūnec   
papadya-yı kebįr aķĥuvān   
papas fitili fetāyilü’r-ruhbān   
papas ķūlaġı otı  ŝafiya  
paŧlıcan bādıncān   
pazı sılķ   
pelįd bellūŧ   
pelin efsantįn   
peyġamber çiçegi  benŧafluy  
pıraśa kürrāŝ   
putraķ köki Ǿaķırķarĥā   
rāyiĥası güzek ķoķulu 
otlar ĥabaķ   

rezene rāziyānec   
śadef suđāb   
śadef tuħmı bizr-i suđāb   
saķız aġacı şeceratü’l-muśtakį   
saķız dikeni aşħįs   
śandalus senderūs   
śarı ķatmer çiçegi adaryūn   
śarı kök Ǿurūķu’ś-śufr   
śarı südlegen  mazeryūn  
sarımsaķ ŝum   
śarmaşıķ leblāb   

sebistān dibaķ 
muħāŧa   

selvi aġacı serv   
semiz otı baķlatü’l-ĥamķā   
semiz otı ŧoħmı bizrü’l-ĥarfe   
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semizlük köki kįslā   
sent aġācı berem   
serçe dili aġacı ŧuħmı lisānü’l-Ǿasāfįr   
sergin otı baķlatü’l-yemāniyye   
TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
serv ķozaġı cevz-i serv   
sevdā otı insü’l-nefs   
sıçan dikeni Ǿūsec   
śıçan ķulaġı āźānü’l-fār   
śıçan otı semmü’l-fār   
śıġır dikeni aşħįs   
śıġır dili lisānü’ŝ-ŝevr   
śıġır ķuyruġı būśįr   
śığır gözü behār   
śınamaki senā-i mekkį   
śırça zücāc   
śırça otı ĥaşįşetü’z-zücāc   
sigil otı  anaġalis  
sinemaki sinā   
siñirli yapraķ lisānü’l-ĥamel   
śoġan baśal   
śoġulcan otı kerneb-i baĥr   
sorķun ban   
śorķun ŧuħmı ĥabbetü’l-bān   
soruncan çiçegi ǾaśābiǾ-i hermes   
soruncān-ı hindį ĥalbįb   
sögüd ħılāf   
śu büberi fülfül-i māǿ   
śu pazusı 1. cāǿü’n-nehr 2. silķ   
śu sünbüli per-i siyāvşān   
śu teresi ĥarfü’l-mā   
śu yośunı ŧalĥlabu’l-māǿ seŧratis  
sulŧan otı 1. ĥalbūb 2. nįme   
śuśam simsim   
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süd otı  
1. ġalyun 

2. buluġalin  

sünbül çiçegi 1. sünbül 2. verd-i sünbül   
sünbül-i rūmį köki 1. nardįn 2. şenbelįd   
süpürge otı çentūrye   
süsem simsim   
süsem köki ayrasā   
şahtere şāhterec   
şaķāyıķ 1. Ǿūdu’ś-śalįb 2. fāvįnā   
şalġam 1. şalcam 2. left   
şam fıstıġı fıstıķ-ı şāmį   

şarlaġan 1. sįrac 2. dühnü’l-ħal 3. 
dühnü’l-simsim   

şebboy çiçeği ħįrį   
şeftālü ħavħ   
şeker ķamışı ķaśabü’ş-şeker   

şenħıyār 1. ķaŝā 2. ħıyār  
 
 

TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
şeytan degirmeni   bādavrad 
şimşir aġacı baķs   
tanbul otı tānbūl otı   
tarħun tarħūn   
tatule 1. cevz-i māŝil 2. bįħ   
teke śaķalı otı laĥyetü’t-tįs   
tere rişād   
tere-i ħorosānį bādrūc   
termeye baķlası türmüs   
tesbiĥ aġacı azaddıraħt   
topalaķ saǾd-i kūfį   
turb fücl   
turb tuħmı bezrü’l-fücl   
turunc nārenc   
tütün duħān   
ŧaġ servisi ǾarǾar   
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ŧalaķ otı  saķlufenderyun  
ŧana burnı çiçegi dįkü’l-cen   
ŧarabuzan ħurması ŝelāŝet-i evrāķ   
ŧardaġan   esfendanid 
ŧarı cāvers   
ŧatluca ot keravya   
ŧatule cevz-i māŝil   
ŧavşan ķulaġı aźānü’l-erneb   
ŧilkü ŧoplaġı buħūr-ı meryem Ǿarŧanįşā  
ŧomalan-ı hindį kişnic   
ŧuraķ otı şibt   
ŧuz çiçegi zehretü’l-melĥ esyus  
ufamur aġacı 1. maĥlab 2. felįre   
ulaf 1. dādį 2. Ǿulf   
uzun ħıyār ķaŝā-i būstānį   
uzun ķavun ĥabbü’l-lerā   
üzüm Ǿıneb   
veradiķa 1. berencāsif 2. ķayśūm   
vişne ķırāśyā-i fer   
yaban anar tuħmı ĥabbü’l-ķılķıl   
yaban bādemi ĥalvz   

yaban baŧılcānı ĥadaķ 1. fāşarā  
2. fāşeristįn 

 

yaban buġdayı  aħįnūs  
yaban elması zaǾrūru'l-cebel   
yaban eşegi ŧırnaġı ĥāfirü’l-ĥımāru’l-vaĥşį   
yaban gelinciği çiçeği fuyūs   

yaban hevici köki  şaķāķįl 
 
 

TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 

yaban hevici tuħmı  
1. dūķū 

2. ķūķālįs  

yaban ķaranfili zehre   
yaban kendiri ķatmįr (?)   
yaban kerefsi kerefsü’l-berrį   
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yaban ketani  
1. meŝnān 

2. meŝāniyā  

yaban kişnici kezįratü’ŝ-ŝaǾleb   
yaban mercimegi  ammįslįs  
yaban mersini  murd esferem  
yaban narı ermenįn   
yaban narı köki muġās   

yaban pırasası  1. anitrūn 
2 ķaŝūķūten 

 

yaban sarımsaġı ŝūmu’l-ĥayye usķurdiyūn  
yaban śoġan Ǿanśal 1. isķıl  
yaban sünbülü köki fū   
yaban turpı  afyūd  
yaban yāsemini żayān   
yanam semüz otı ferfenc-i berrį   
yapağı śabunı  seŧrūnyūn  
yapışķan otı ĥaşįşetü’z-zücāc   
yapraķ varaķ   
yarpuz ve reyhān nevǿi mişkteramişiǾ   
yāsemen çiçegi yāsemen   
yavaş otı  enfrā  
yebrūĥ yemişi luffāĥ   
yebrūĥu’ś-śanem sirācü’l-ķuŧrub   
yel köki zernebād   
yemen zaǾferānı vers   
yemiş 1. Ǿavsec 2. elvec   
yılan (buçaġı) baçaġı lūf   
yılan baçaġı (buçaġı) 
köki aślu’l-lūf   

yılan başı otı ef įǾ aħyun  
yılan üzimi   hezārceşān 
yılġun aġacı ŧurfā   
yırtıcılar ayası kebikec   
yırtıcılar otı Ǿuŝbetü’s-sibāǾ   
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yıylaġac 1. destenbūy 2. şemāme 3. 
teġārįr   

yir çamı  kemāfįtūs  
yir pelidi  kemāderyūz  
yoħsul urġanı leblāb   
yonca 1. faśfaśa 2. raŧbe   
yonca tuħmı bezrü’r-raŧbe   
TÜRKÇE ARAPÇA YUNANCA FARSÇA 
yüzerlük tuħmı bezr-i ĥarmel   
zanbaķ sulŧanı 1. sǖs-i ebyaż 2. zanbaķ   
zancebįl zencebįl   
zaǾferan zaǾferān ĥalūķ  
zaǾferan yaġı dühn-i zaǾferān   
zerdalü meşmeş   
zerdeçūb māmįrān ĥalyedniyūn  
zeytūn zeytūn   
zülf-i nigār çiçeği zanbaķ-ı nārencį   

 

 

SONUÇ 
Yazar Fihrîsü'l-Ervâm’da madde başı olarak verdiği Türkçe bitki 

isimlerinin niteliklerine ait bilgilere yer vermemiştir. Eserde 564 adet Türkçe 
madde başı bitki adı ve bunların karşılıkları olarak 592 Arapça, 96 Yunanca, 28 
Farsça, 3 Süryanice, 10 Hintçe, 3 Çince, 2 İbranice, 4 Berberice bitki adı 
kullanılmıştır. 564 Türkçe madde başı bitki adının 738 adet yabancı dildeki 
karşılığı gösterilmiştir. 564 kelimenin 738 kelime ile karşılanmasının nedeni 
bazı Türkçe bitki adlarının birden fazla kelime ile ifade edilmesidir. Mesela 
“çiyan otu” madde başı kelime “1. besfāyec 2. iżrāsü’l-kelb 3. Teşmįz 4. 
ŝāķıb’ül-ĥac 5. kesįr-i ercel” gibi 5 farklı Arapça kelime ile karşılanmıştır.  
 Sözlükte Türkçe madde başlarının çoğunlukla Arapça ile 
karşılandığı görülür. Bu durum dönemin tıp terminolojisinin çoğunlukla 
Arapça kaynaklardan beslendiğinin bir göstergesidir.  
 Bu makalede Fihrîsü'l-Ervâm’da geçen Türkçe madde başı kelimelerden 
sadece bitki adları tanıtılmıştır. 
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