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Öz
Bir dilin söz varlığındaki sözcükler nitelik
veya niceliklerine göre çeşitli şekillerde
incelenebilir. Bu incelemeler sonucunda o dilin
söz varlığının yeterli veya yetersiz oluşu,
ödünçlenen sözcükler ve türleri ayrıca bu sözcük
türlerinin birbirleriyle karşılaştırıldığındaki
kullanım durumları ve sözcüklerin kullanım
sıklığı ortaya çıkar. Söz varlığı incelemesi
yaparken ilk başvurulan sözcük grupları bir dilde
“temel sözcükler” olarak adlandırılan insan
yaşamında birinci derecede önemli olan, sık
kullanılan ve tarihi süreç içinde çok fazla ses ve
şekil değişikliğine uğramamış organ, hayvan,
yiyecek-içecek, akrabalık ve sayı adları üzerinde
durulur. Eski Anadolu Türkçesi döneminde Türk
tıp dilinin bugünkü zenginliğe kavuşmasının alt
yapısını oluşturan birçok eser kaleme alınmış
veya başka dillerden tercüme edilerek benzetme
veya aktarma yoluyla dilimize kazandırılmıştır.
Eski Anadolu Türkçesinin önemli tıp
kitaplarından biri olan ve Bursalı Müftü
Mahmud Efendi tarafından 1596’da kaleme
alınmış Kitāb-ı Kānūnçe de içerdiği tıp terimleri
(hayvan, organ, hastalık, bitki, ilaç adları)
bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.
Eserlerdeki organ adları (anatomik ve fizyolojik
terimler) hem terim yapma kurallarına uygun
oluşturulduğu hem de Türk Tıp dilinin
gelişmesine katkı sağladığı için bu çalışmada
Kitāb-ı Kānūnçe’deki organ adları üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kitāb-ı Kānūnçe, Eski
Anadolu Türkçesi tıp terimleri, Türkçe tıp dili,
Türkçe organ adları.

Abstract
The vocabularies of the thesaurus of a
language can be analyzed in various ways based on
their qualities and quantities. As a result of these
analyses, the sufficiency or insufficiency of the
thesaurus of a language, the borrowed vocabularies
and types, the use of these types of vocabularies
when compared with each other and their
frequency of use can be found. While making the
analysis of the thesaurus, the first applied group of
words are the names of organs, animals, foodsdrinks, kinship and numbers, which are primarily
important in the human life, which are used
frequently and which have not undergone sound
and morphological changes many times in the
historical process. In the Ancient Anatolian
Turkish era, many works, constituting the basis of
the Turkish medical language today, were written
or translated and introduced into our language with
similes and borrowing. Kitāb-ı Kānūnçe (Law
Book), one of the most important medical books of
Ancient Anatolian Turkish written by the Mufti of
Bursa Mahmud Efendi in 1596, has a very rich
content in terms of medical terminology (animal,
organ, disease, plant, medicine names). As the
names of the organs in the works (anatomical and
physiological terminology) were lexicalized in
accordance with the rules of terminology
derivation and contributed to the development of
Turkish medical language, the organ names in
Kitāb-ı Kānūnçe (Law Book) will be discussed in
this study.
Key Words: Kitāb-ı Kānūnçe (Law Book),
Ancient Anatolian Turkish, medical terminology,
Turkish medical language, The names of the
organs in Turkish.
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Giriş
Tıp ilmi hemen hemen insanlık tarihiyle aynı yaştadır. Tarihin en eski
mesleklerinden biri olan tıp, binlerce yıldır çeşitli coğrafyalarda ve zamanlarda,
birbirinden farklı yollardan gelişerek toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmıştır.
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hastalıklarla, salgınlarla mücadele etmiş ve
bitkilerle ya da hayvansal ürünlerle bu hastalıklara çare aramıştır. Bunun doğal bir
sonucu olarak da tıp ilmi ortaya çıkmıştır. Osmanlı öncesi Anadolu’da tıp ilmi
Selçuklular himayesindedir. Özellikle Sultan II. Kılıç Arslan ve Sultan Alaeddin
Keykubad döneminde Anadolu'ya davet edilen ilim adamları arasında çok sayıda tabip de
vardır. Eski Anadolu Türkçesi döneminde halkın yararlanacağı bir tıp kitabının olmaması
sebebiyle o dönemde hekimlik yapmış bazı müellif ve müstensihlerin halkın
yararlanması ve onlardan hayır dua almak için (Güven 2009; 110) Türkçe tıp kitapları
yazmaları veya çeviriler yapmalarına rağmen 1820 yılında Şanizāde Mehmed Ataullah’ın
Türkçe yazdığı Mirǿatü’l-Ebdān fį Teşrih-i Azaü’l-İnsan’a kadar 15 ve 18. yüzyıllarda
yani Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine gelindiğinde tıp kitapları Arapça yazılmıştır.
Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış Türkçe tıp kitaplarından bilinen en eski eser, İbni
Baytar'ın Kitāb'ü-l cāmi' fi'l-edviyet'ü-l Müfrede adlı eserinden Aydınoğlu Umur Bey
zamanında, adı bilinmeyen bir kişi tarafından Müfredāt-ı İbn-i Baytar adıyla yapılan
çeviridir. Anadolu’da Tuhfe-i Mübārizį adlı eseriyle ilk tıp kitabını yazan tabip Hekim
Bereket’tir. O dönemin İbn-i Sinā’sı olarak bilinen Hacı Paşa Celāleddin Hıdır İbn-i Ali
de döneminin önemli tabiplerindendir.
Osmanlı tıp alanında da önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu dönemde de tıp
Anadolu Selçuklu tıbbı ile beraber dönemin kültür merkezleri olan Suriye, Türkistan,
İran ve Mısır’dan gelen bilim adamları sayesinde gelişmiştir. Bu dönem eserlerinin en
büyük eksikliği bazılarının yazar isimlerinin, bazılarının yazılış tarihlerinin belirtilmemiş
olması ve dilinin Arapça olmasıdır.
Üzerinde çalışma yaptığımız Kānūnçe adlı eser ise Bursalı Müftü Mahmud Efendi
tarafından 1596’da kaleme alınmış ve Manisa İl Kütüphanesi’nin 45 Hk 1841 nolu
arşivinden temin edilmiştir. Her bir varakta 13 satır olan 132 varaklık mensur bir eserdir.
Yazarın adı eserin 66a varağında geçmektedir. Eserin ilk 30 varağı harekeli iken diğer
kısımlar harekesiz nesih yazı türü ile yazılmıştır. Yazılış tarihi itibari ile Klasik Osmanlı
Türkçesine Giriş dönemine tekabül eden eserin ses ve şekil özellikleri büyük ölçüde Eski
Anadolu Türkçesi ile aynıdır.
Bu çalışmada daha önce üzerinde hiçbir bilimsel çalışma yapılmamış olan bu
metindeki organ adları çıkarılarak kökenlerine göre sınıflandırılacak ve Türkçe organ
adlarının tarihi Türk lehçelerindeki kullanımları ile günümüz Türkiye Türkçesindeki
kullanımları verilecektir. Ayrıca eserde geçen alıntı organ adlarının ve köken bakımından
birleşik organ adlarının da Türk lehçelerinde ve Türkiye Türkçesindeki karşılığının olup
olmadığı da karşılaştırma olması bakımından verilecektir. Çalışmada Karahanlı, Çağatay
ve Harezm Türkçesindeki kullanımlar için Suat Ünlü’nün Karanlı Türkçesi Sözlüğü,
Çağatay Türkçesi Sözlüğü, Harezm Altınordu Türkçesi Sözlüğünden;
Kıpçak
Türkçesindeki kullanımlar için ise Recep Toparlı, Hanifi Vural, Recep Karaatlı’nın
hazırlamış olduğu Kıpçak Türkçesi Sözlüğünden yararlanılmıştır. Kültür ve dil tarihimiz
açısından ayrı bir özelliğe ve öneme sahip olan Divan-ı Lugāti’t-Türk Karahanlı Türkçesi

Kitâb-ı Kânûnçe’de Geçen Organ Adları

içinde değil de ayrı bir şekilde değerlendirildi. Daha sonra organ adının eserde geçtiği
cümle, varak ve satır numarası verildi. Bazı terimlerin tarihi Türk lehçelerinde karşılıkları
verilememesi o terimlerin o dönemlerde kullanılmadığını değil sadece taranan metinlerde
o terimlerin geçmediğini göstermektedir. Eserde geçen “ķanat” dışındaki tüm organ
adlarının insana mahsus olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda Türk tıp dilinin
temelini oluşturan ve günümüzde modern Türk tıbbında da kullanılan terimlerin eserde
geçtiğini ve sonraki süreçlerde tıptaki gelişmelere ve ilerlemelere bağlı olarak terimlerin
kavram alanının geliştiği-değiştiği söylenebilir.
Kitāb-ı Kānūnçe’de geçen organ adları şunlardır;
1.1. Kitab-ı Kanunçe’deki Türkçe Organ Adları
*aġız, BTS’de ağız (Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya,
soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ.), DLT’de agız
34/20, KT’de aġız 23, ÇT’de aġız/dehān/dehen/fem/ġuz 16, HT’de aġız/dehen 30-144,
Kıp.T’de aġız/aız/avuz 4, KK’de “dili ḳalduralar keseler aġzına şeker ḳoyalar ammā ḳulaġ
renci kim aġız içinde olur” 10a/8/
*alın, BTS’de alın (Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.), DLT’de alın
52/37, KT’de alın 34, ÇT’de alın 35, HT’de alın 40, Kıp.T’de alın 7, KK’de “gügercin
ḳanun yumurdasıla ḳarışduralar birini ṭamarmış kişinüŋ alnuna ve burnına dürteler”
51a/5/
*ayaķ, BTS’de ayak (Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.),
DLT’de ayaķ/ađaķ 54/40, KT’de, ađaķ/ayaķ/azaķ 7, ÇT’de adaķ/ađaķ/
ayaġ/ayaķ/ayaħ/aźaħ/aźaķ 74, HT’de ađaķ/ayaġ/ayaķ 64, Kıp.T’de adaķ/ayaġ/ayaķ/aźaķ
17, KK’de “ammā kepek tozı ḫaṭmeyle ḳaynadalar vaḳitlerde ayaḳların yuyalar” 1b/10/
*baġır, BTS’de bağır (Bağır, karaciğer.), DLT’de bagır 181/155, KT’de baġır 89,
ÇT’de baġır/gögüs/kögüs/kögsük/kökrek/köküs/töş 91, HT’de
baġır/köküs/kögüz/köküs/köküz 73340, Kıp.T’de baġır/baġırsaķ/bavur 21, KK’de “sünbül
issi ķurıdur dimāġa ķuvvet virür ve baġır yollarun açar” 58a/12/
*baġırsaķ, BTS’de bağırsak (Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince
bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.), DLT’de bagırsuk 251/220, KT’de
baġarsuķ/baġırsuķ 89, ÇT’de baġırsaķ/icek/içek/rūde 91-508, HT’de baġarsuķ/içegü 73249, Kıp.T’de baġarsuķ/baġırsaķ/buvarsıķ 21, KK’de“baġırsaķdaġı yillere fāǿide ider ve
ķatı olan Ǿużuvları yumuşadur” 110b/5/
*baldır, BTS’de baldır (Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik.),
DLT’de -, KT’de baldır 94, ÇT’de -, HT’de yincik/yinçük/yünçük 687, Kıp.T’de
baldır/balŧır/inçük/yinçik/yinçük/yünçük 23-111, KK’de “devāl bir Ǿilletdür kim baldırda
olur kök ṭamarlar yoġun ṭolaşıḳ olur” 28b/4/
*barmaķ/parmaķ, BTS’de parmak (İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve
ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri.), DLT’de
ernek/ernek/erzek 65/51, KT’de barmaķ/ärnäk/ernek 97, ÇT’de barmaķ/ barmaġ/ engüşt/
ernek/ıśbıǾ/parmaķ 103, HT’de barmaķ 79, Kıp.T’de barmaķ 24, KK’de “ṭaş yüzinden
işleye ammā nıḳrįs baş barmaḳda olur sızlar” 28a/6/, “göz açılurken bir çöb ya aġac ya
parmaḳ ya ṭaş doḳınsa pes aŋa ṭarfa dirler” 5b/10/

Nimet KARA KÜTÜKÇÜ

*baş: BTS’de baş (İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb.
organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser.) DLT’de baş
510/409, KT’de baş 98, ÇT’de baş/ķafā 105-563, HT’de baş/ķafā 80-280, Kıp.T’de
baş/ķafā 24-123, KK’de “ammā eger ḳulaḳda ḳarḥa olsa baş aġırur sancur içinden iriŋ ve
ḳanluca su aḳar” 6b/13/
*başparmaķ, BTS’de başparmak (El ve ayakta bulunan en kalın parmak, badem
parmak.), DLT’de -, ÇT’de baş barmaġ 106, HT’de başbarmaķ 80, Kıp.T’de -, KK’de
“ṭaş yüzinden işleye ammā nıḳrįs başbarmaḳda olur sızlar” 28a/6/
*bel/bil, BTS’de bel (Göğüsle karın arasındaki bölge, vücudun ortası, bel.),
DLT’de bil 501/402, KT’de bėl/bil 110/124, ÇT’de bėl/bel/bil 119, HT’de bėl/bil 86,
Kıp.T’de bel/bil 27, KK’de “bu otları ķaralar bir yufķa mişine dürteler beline
yapışduralar” 20a/9/, “dühnü’l-mübārek bu bir yaġdur ki bil aġrısına fāǿide ider” 110a/6/
*beŋiz, BTS’de beniz (Beniz, çehre, yüz.), DLT’de meŋiz 65/9, KT’de meŋiz 535,
ÇT’de beŋiz/bet/biŋiz/bit/çehre/çirāy/dįdār/manžar/mėŋiz/meŋįz/miŋiz/rūy/sįmā/yüz 122,
HT’de çehre/dįdār/yüz 133-148-703, Kıp.T’de
beŋiz/çehre/dįdār/meŋiz/meniz/meyiz/maġlay/manġlay/manġlayı/meŋley/yüz 27-47-61181-333, KK’de “beŋzi ṣarur ve dili üstinde berk dutar” 2a/6/
*beyin, BTS’de beyin (Kafatasının içinde beyin zarları ile örtülü, iki yarım küre
biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ,
ensefal, dimağ.) DLT’de miŋi/mingi 415/326, KT’de miŋi 541, ÇT’de
beyin/miye/dimāġ/maġz/meyin/meynen 129, HT’de beyni/meynin/mini 93-391, Kıp.T’de
beyin/beyni/mey/meyin/meyni/miyin/miyni 29, KK’de “ḥamlu balı dögeler dürtüb başına
vuralar eger beyne ḫardal deŋlü ḫaṭā doḳunursa” 39a/11/
*bilek, BTS’de bilek (Kol ile el arasında bulunan oynak yer.), DLT’de bilek
194/166, KTǿde bilek/bilik 126, ÇT’de bilek 144, HT’de bilek 97, Kıp.T’de bilek/bölek
31, KK’de “yāhūd muĥkem çekeler çatlayavire ammā ķol bilek buŧ incik śınsa her ķanķı
olsa bir taĥta üzerine çekeler” 45b/8/
*boġurtlaķ, BTS’de boğaz (Soluk borusunun üst kısmında yer alan solunum ve ses
organı.), DLT’de boguz 183/156, KT’de boġuz/boġaz/boġuş 140, ÇT’de boġurdaķ/boġuz/
boġaça/boġaz/boġuzlaġu/boġuzluġu ĥulķüm/kikirtek/kirtek/ümkü 160-161, HT’de
boġaz/boġuz/boġuzdaķ 105, Kıp.T’de boġaġ/bogar/boġuz/bovaz 34, KK’de “bilgil kim
żıyķu’n-nefes ġalįẓ balġamdur kim boġurtlaķ içinde olur” 12b/11/
*bögrek, BTS’de böbrek (Kandaki zararlı maddeleri süzüp idrar olarak salan,
omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organdan her biri.), DLT’de bögür 182/155,
KT’de bögür 147, ÇT’de bögrek 166, HT’de bıķın 95, Kıp.T’de
bögrek/böre/bügrek/bügrük 36, KK’de “bilgil kim bögrek aġrısınuŋ sebeb burūdetdür”
20a/1/
*bögür, BTS’de böğür (İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki
bölümü.) DLT’de bıkın 201/172, KT’de bıķın 123, ÇT’de bıķın/bögür/kömrek 133,
HT’de bıķın 95, Kıp.T’de bögür/bökşmen 36, KK’de“bögür sancısun giderür bendükşeler
śızısun sürer” 61b/6/
*burın/burun, BTS’de burun (Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki
delikli koklama ve solunum organı.), DLT’de buruŋ 201/172, KT’de burun 157, ÇT’de
burun 175, HT’de burun 113, Kıp.T’de burun 38, KK’de “merhem-i mıśrį diger bu daħı
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burın içinde olan rencler içündür” 101b/12/, “faśl śıfat źerūr kim burun ķanın
dutmaġıçündür” 113b/7/
*buŧ, BTS’de but (Bacağın yukarıya doğru kalın kısmı.), DLT’de būt 494/396,
KT’de but 159, ÇT’de but/buta/büt/satan/uyluķ 177, HT’de bud/but 114, Kıp.T’de
bud/but/buŧ 39, KK’de“ammā buṭ içinde olana otursa dirler ṭopuḳ üstünde olan ḳılġamūnį
dirler” 41a/4/
*çük, BTS’de çük/sik/kamış/penis/zeker (Erkeklik organı.), DLT’de sik 168/145,
KT’de sik 687, ÇT’de çük/sik 265-988, HT’de sik/źeker 523-710, Kıp.T’de
çük/sik/siz/şük-źeker 54-236-336, KK’de “bilini ovalar çıķıcaķ bu yaġıla çükini
śıġayalar” 21a/9/
*dırnaķ/dırnuķ, BTS’de tırnak (İnsanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak
uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabaka,), DLT’de tırnak 79/68, KT’de ŧırnaķ 800,
ÇT’de çırmaş/tırnaġ/tırnaķ/tunaġ/tuvaġ/tuynaķ/māħūn/toynaġ/toynaķ 1123, HT’de
dırnaķ/ķınġak/tınġaķ/tırnaķ 148-317, Kıp.T’de dırġaķ/dırnaķ/tırnaķ 61, KK’de “dırnaḳ ile
dibini berk baṣalar ĥabbe-i ĥadra tā kim dibi incele” 37b/13/, “çiçegi ḥuṣbeyi bildürelüm
bilgil kim göyünmiş ṣafrā ile balġamdan olur yigitde ve oġlancuḳlarda vāķiǾ olur
çıḳmazdan öŋdin etle dırnuķ arasına yayılur” 33b/3
*dil, BTS’de dil (Dil; tat alma ve konuşma organı.), DLT’de tıl 66/52, KT’de tıl/til
798/802, ÇT’de dil/til 294, HT’de dil/til 149, Kıp.T’de dil/til 61, KK’de “bu faśl dil
şişdügin ve diş etleri şişdügi beyān idelüm” 9b/12/
*dilcik, BTS’de dilcik/bademcik/küçük dil (Boğazın iki yanında birer tane
bulunan, badem biçimindeki organ.), DLT’de -, KT’de -, ÇT’de -, HT’de -, Kıp.T’de -,
KK’de “üstine büber ekeler dilcik altına dutalar bir zaman” 11b/1/
*deri/diri, BTS’de deri (İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla
kaplı tabaka, cilt.), DLT’de kön/könä/teri 504/404-47/33, KT’de teri/täri 788, ÇT’de
bulġar/cild/deri/ķapış/ķapuzaķ/kön/tėri/teri/tiri/tirik 1113, HT’de kön/tėri/teri/tiri 342-585,
Kıp.T’de deri/kön/teri/tiri 59-157, KK’de “ķavun issi türdür tįz siŋer ve sidük yolını açar
çıġıdı bahaķ deriden arıdur” 56a/12/, “ḳan kendüyi arıdup pāk ider ol kesilen dirileri
sileler” 39a/8/
*dirsek, BTS’de dirsek (Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı.), DLT’de
tirsgek/tirsek 628/523, KT’de tirsek 808, ÇT’de tirsek 1136, HT’de tirsek 596, Kıp.T’de
çaġanaķ/çıġanaķ/çıķanaķ/dirsek/tirsek 45-62, KK’de “ammā dirsek çıķsa biraz müşkildür”
45a/1/
*diş, BTS’de diş (Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye
yarayan sert, beyaz organlardan her biri.), DLT’de -, ÇT’de tiş/dendān 1136, KT’de tiş
808, HT’de diş/tiş 150, Kıp.T’de diş/tiş 62, KK’de “ḥab ideler ḥācet vaḳti olıcaḳ diş
üzerine vuralar” 9b/13/
*diş etleri, BTS’de diş eti (Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et.), DLT’de
-, ÇT’de -, KT’de -, HT’de -, Kıp.T’de -, KK’de “yaǾni diş etleri çürise ve ḳanasa ammā
Ǿilāc ekşi nār ḳabı māzū sumāḳ şeb sirkeyile ḳaynadalar” 10b/4/
*diz, BTS’de diz (Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer.), DLT’de tiz
496/398, KT’de tiz 810, ÇT’de diz/tiz/zānū 301, HT’de diz/tiz 150, Kıp.T’de diz/tiz/tizgi
63, KK’de “ammā diz çıķsa ammā ayaġı iŋemez ve dirşürimez” 45a/12/
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*dudaķ, BTS’de dudak (Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan
üst ve alt kenarlarından her biri.), DLT’de irin 51/36, KT’de ėrin 239, ÇT’de
dudaġ/dudaķ/ėrin/irin/leb/irn 306, HT’de dudaķ/irin/todaķ/tudaķ/tutaķ 152-264, Kıp.T’de
đuđaġ/dudaķ/erin/irin/todaķ/totaķ/tudaķ/tutaġ/tutaķ 65-113, KK’de “merhem-i kāfur yiŋe

dudaķ yarulduġına ve maķǾad yarulduġına ve bevāsire ki ceraĥātda ola ve ol
göyündürdügine nāfiǾdür” 105a/10/

*el, BTS’de el (Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş
yapmaya yarayan bölümü.), DLT’de elig 32/19, KT’de älig/elig 226, ÇT’de
ėl/el/ėlig/elig/ėlik/il/ilig 230, ėl/el/elig/elik/il/ilig 168, Kıp.T.’de el/il 71, KK’de “Ǿillet
muḥkem oldısa ḳan almayalar ve elin ṭamarından alalar” 1b/5/
*emcek, BTS’de bicik/emcek/emcik/göğüs/meme (Yavrularını emzirmek için,
memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan
organ.), DLT’de emig 49/34, KT’de emik 232, ÇT’de emcek/ėmçek/imçeg/imçek 334,
HT’de emcek/emçek/emük/imcek 170, Kıp.T’de emçek/imçek, KK’de “bu faśılda emcek
Ǿilletin bildirelüm” 42a/5/
*eŋ, BTS’de eŋ/eklem (Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip
birleştiği yer, mafsal.), DLT’de ogrug/owrug 71/58, KT’de oġruġ/owruġ 568, ÇT’de,
HT’de baġış/boġış/boġuş 73, Kıp.T’de boġum/boġum/bovum/bovun 34, KK’de
“dögülmiş eŋlerde olan balġamları arıdur” 88a/2/
*gögüs/gögüz, BTS’de göğüs (Vücudun ön tarafı, sırt karşıtı.), DLT’de kögüz
184/157, KT’de kögüz/ köküs/köküz/köŋül 459, ÇT’de kögüz/köküz/köküs 459, HT’de
kögüs/kögüz/köküs/köküz 340, Kıp.T’de baġır/bögür/bökşmen 21-36, KK’de “bādām
issidür türdür südi gögüs aġrısına ve ḳatı öksürüge fāǿidesi vardur” 49b/4/, “göz nūrına
ķuvvet ider gögüzi yumuşadur” 54b/2/
*göŋül, BTS’de gönül/kalp/yürek (Kalp, gönül.), DLT’de könül/yürek 63/4933/193, KT’de köŋül/yürek/yürāķ 474, ÇT’de köŋül/dil/gökle/ķalb/kökgü/ öz/uz/yürek
474-883, HT’de dil/köŋül/köŋkül/yürek 149-343-702, Kıp.T’de ķalb/köŋül/kömül/yürek
121-158-333, KK’de “sekizinci faṣılda ġayyı yaǾni göŋül dönmegi bildürelüm”14a/13/
*gövde, BTS’de gövde (İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan
bölüm.), DLT’de ten 419/329, KT’de ten/ten/tän 779, ÇT’de ten 1108, HT’de
beden/ten/tin 84-582, Kıp.T’de gövde/kevde/kövde/ten 87-269, KK’de “dāǾü’ŝ-ŝaǾlleb
dāǾü’l-ḥayye bahaḳ baraṣ gerüb gövde çıḳun çıḳun olmaḳ” 31b/10/
*göz ķapaġı/ķapaķ, BTS’de göz kapağı (Göz yuvarlarının önünde bulunan,
birbirine yaklaşarak gözü örten, kenarlarında kirpikler bulunan koruyucu organ.),
DLT’de kapak 192/164, KT’de ķapaķ 355, ÇT’de ķabaġ/ķabaķ/ķapaķ 577, HT’de ķapaķ
286, Kıp.T’de ķapaķ 126, KK’de “bilgil kim meşrā ısırġuya dirler yüz göz ḳapaġı şişer
evvel ḳįfāl ṭamarından ḳan alalar” 9b/6/, “ķıl biten gözüŋ Ǿilāc bildürelüm ammā sebebi
dimāġdan ġalįž meded ķapaġa ve gülmekden olur” 7a/13/
*icegü, BTS’de içeğü (İç organlar.), DLT’de içegü/öz 81/69-35/22, KT’de
içegü/öz 310/627, ÇT’de öz/uz 882, HT’de içegü 249, Kıp.T’de içegi/içegü 105,
KK’de“boġaza sülük yapışsa yiyicek düşer icegüde ķırları ķırar ve ŧomaġuyı yiyicek
siŋer” 53a/5/
*incik/incük, BTS’de incik/kaval kemiği/baldır kemiği (Diz kapağı ile ayak bileği
arasında kalan kemik.), DLT’de -, KT’de -, ÇT’de -, HT’de yincik/yinçük/yünçük 687,
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Kıp.T’de inçük/yinçik/yinçük/yünçük 111, KK’de “yāhūd muĥkem çekeler çatlayavire
ammā ķol bilek buŧ incik śınsa her ķanķı olsa bir taĥta üzerine çekeler” 45b/8/, “ķaz yaġı

ve śıġır incüginüŋ iligi beş dirhem ve isfįdāc yigirmi dirhem bu mecmūǾın ķarışduralar”
106/1/

*ķalın baġırsaķ, BTS’de (Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar
ortalama 1,5 metre uzunluğundaki bölümü.) DLT’de -, KT’de -, ÇT’de -, HT’de -,
KK’de “bilgil kim ķulunc ya ġalįẓ yilden ya ġalįẓ balġamdan ķalın baġırsuķuŋ içinde
olur” 17b/1
*ķanat, BTS’de kanat (Kanat, uçma organı.), DLT’de kanat 180/153, KT’de ķanat
354, ÇT’de ķanat/cunāķ/perr/ricl/bāl 574, HT’de ķanat 285, Kıp. T’de ħanat/ķanat 125,
KK’de “ol kim śafrānuŋ ŧaşında olur kelebek ķanadına beŋzer” 21b/13/
*ķarın/ķarun, BTS’de karın (İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga
kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi.), DLT’de karın 27/12, KT’de ķarın 363,
ÇT’de ķarın/ķarun/göbek 586, HT’de ķarın/ķursaķ 291-355, Kıp.T’de göbek/köbek/ķarın
87-128, KK’de“iştihāsı olmaz ṭaǾām yiyicek ḳarın şişer ḳatıraḳ yüriyicek ṣolur”
ķasuķ, BTS’de kasık (Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü.) DLT’de -,
KT’de -, ÇT’de -, HT’de ķasıķ 293, Kıp.T’de ķasıġ/ķasıķ/ķasuķ 130, KK’de “ķatı
ķabżdan ķasuķ içindeki ol cild yarılur” 25a/10/,
*ķavuķ, BTS’de kavuk/ idrar kesesi/ idrar torbası/mesane/sidik kavuğu/sidik torbası
(Vücuttan dışarıya atılacak olan idrarın toplandığı bölüm.), DLT’de kavuk/kawuk
192/165, KT’de ķavuk/ķawuķ 378, ÇT’de -, HT’de ķavuķ 298, Kıp.T’de
ķaruķ/ķavuġ/ķavuķ/ķursaķ 132-164, KK’de “sumāķ śuyıla ķavuķ śafrā aġrısına bādıncān
śuyıla ammā maǾcūn-ı nūşdār” 61a/4/
*kemik/kemük, BTS’de kemik (İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan
türlü biçimdeki sert organların genel adı.) DLT’de sünük 99/91, KT’de süŋük/süŋek 710,
ÇT’de bertik/gemük/kömük/oma/omaca/sümük/süŋük/üstüħān/yasun 390, HT’de
süŋek/süŋük 540, Kıp.T’de
omaca/omrav/süŋek/söŋük/sövek/sügük/sümük/süŋük/süveg/süvek/süvük 205-245, KK’de

“yumurda ile ķarışdurasun yaķu idesün ve sınan kemiklere vurasun Ǿādetce baġlayasun”
87b/8/, “kemükde ĥaŧā varsa arıdalar görünür yirdeyse eger kemük görünmezse
merhemle istiǾmāl ideler” 42a/3/

*ķıl, BTS’de (Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde
çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı.), DLT’de kıl 169/146, KT’de ķıl 414, ÇT’de ķıl
620, HT’de ķıl 315, Kıp.T’de ķıl 143, KK’de “altıncı faśılda ķıl biten gözüŋ Ǿilāc
bildürelüm” 7a/12/
*kici parmaķ, BTS’de küçük parmak/serçe parmak (Küçük parmak.), DLT’de
çıçalak 244/213, KK’de çıçalak 181, ÇT’de kiçik barmaķ/çıçlaķ/çınçanaķ/ħınśır 632-242,
HT’de çıçala/çıçlaķ 135, Kıp.T’de çalaķ barmaķ/çıçlaķ/çılaķ barmaķ 45-49, KK’de “ol
ṣaġ elnüŋ kici barmaġuŋ üstinde üseylem ṭamarından ḳan alalar” 12b/4/
*kirpük, BTS’de (Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri.),
DLT’de kirpik 240/209, KT’de kirpik 434, ÇT’de çök/kirpig/kirpik/kirpük/müj/müje 638,
HT’de kirpük 329, Kıp.T’de kerpik/kirbik/kirbük/kirfik/kirpik/kürbüç 140, KK’de
“menfaǾat źürūrdur kim kirpügi bitürür” 114a/13/
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*ķol, BTS’de (İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan
bölüm.), DLT’de kōl/kol 180/154, KT’de kol 441, ÇT’de ġol/ķaraġ/ķarı/ķaru/ķol 643,
HT’de ķol 332, Kıp.T’de ķarı/ķol 128-152, KK’de “ammā köbiricek sünse ķol aşaġa
düşer kemük suzlanur” 44a/4/
*ķoltuķ, BTS’de koltuk (Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer.),
DLT’de koltık 239/207, KT’de koltık/koltuk 443, ÇT’de ķoltuġ/ķoltuķ 645, HT’de ķoltuķ
333, Kıp.T’de ķolduġ/ķoltıķ/ķoltuķ 152, KK’de “bilgil buṭu ve ḳoltuḳ ve ḳulaḳ ardından
olur” 34a/7/
*ķulaķ, BTS’de kulak (aşın her iki yanında bulunan işitme organı.), DLT’de
kulak/kulgak/kulkak/kulxak 76/64-192/165, KT’de ķulaķ/ķulġaķ 493, ÇT’de
ġulaġ/gūş/ķulaġ/sap/sāmiǾa/semǾ 606, HT’de ķulaġ/ķulaķ 352, Kıp.T’de ķulaġ/ķulaķ/semǾ
162-231, KK’de “ḳulaḳ içi gürlidür ammā bu edviyyeyile Ǿilāc ideler” 8a/5/
*meme, BTS’de meme/bicik/emcek/emcik (yavrularını emzirmek için,
memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan
organ.), DLT’de emig/kögüz 49/34-184/157, KT’de ämçäk/emik/kögüz/köküs/köküz 230,
ÇT’de emcek/ėmçek/imçeg/imçek 334, HT’de emcek/emçek/emük/imcek 170, Kıp.T’de
emçek/imçek, KK’de “her meme başına igneyle ḳızıl ibrüşüm geçüreler çekeler” 39a/2/
*omuz, BTS’de omuz (Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.),
DLT’de egin/öşün 51/37-51/36, KT’de egin 215, ÇT’de
alasa/çigin/çilçik/dal/dalda/dalu/ėgin/egin/igin/saġrı/yaġır/yaġırın 325, HT’de
ėgin/egin/igin/ikin 165, Kıp.T’de çigin/şigin/egin/eyin/igin/iyin/omuz/yigin/yin 51-20570, KK’de “ĥareket etmeye beş gün on ammā omuz çıķsa eli aşaġa düşer” 44a/11/
*oyluķ, BTS’de oyluk/uyluk (Kalçadan dize kadar olan bacak kısmı.), DLT’de
uđluk 62/48, KT’de ođluķ 566, ÇT’de oyluķ 869, HT’de oyluķ 453, Kıp.T’de uyluķ 296,
KK’de “bir kişi üzerine otura kim direnmeye bir ayaġın oyluġına baśa iki elile incigün
duta” 45b/4/
*ökçe, BTS’de ökçe (Topuğun arka bölümü.), DLT’de -, KT’de ökçe/ökçä 606,
ÇT’de ökçe 872, HT’de ökçe 457, Kıp.T’de ökçe/ökşe/ökşem 209, KK’de “keçinün iç
yaġın ki ŧuzsuz ola ve ol ökçe yaruġı üstüne erideler” 102a/11/
*öyken/öykün, BTS’de akciğer/öyken (Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten
kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı.), DLT’de
öpke 76/64, KT’de öpke 614, ÇT’de ciger 207, HT’de öpke/öwke 461, Kıp.T’de
ciger/cigār/öpke/öpkü/öyke/öyken 43-211, KK’de“bilgil kim sill öyken içinde olur”
12a/9/, “ḳuvvetün arturur gögüze öyküne fāǿide ider ve ĥayż açar” 48b/7/
*saç, BTS’de saç (Baş derisini kaplayan kıllar.), DLT’de saç 9/5, KT’de saç 644,
ÇT’de saç 933, HT’de saç 490, Kıp.T’de śaç/saç/saş 221, KK’de “çevre yanında saçı
varsa ṣınduyla gidereler” 39b/5/
*saķal, BTS’de sakal (Yetişkin erkeklerde yanak ve alt çenede çıkan kılların
tümü.), DLT’de sakal 53/39, KT’de saķal 649, ÇT’de saķal 941, HT’de saķal 496,
Kıp.T’de saķal/saķal 223, KK’de“dāǿü’ŝ-ŝaǾleb sac saḳal dökülmekdür” 29b/1/
*siŋir, BTS’de sinir (Kas kirişi ve zarı.), DLT’de sinir 603/494, KT’de siŋir 689,
ÇT’de siŋir 991, HT’de siŋir 524, Kıp.T’de siŋir 237, KK’de “ammā siŋir bozulsa

cerāĥatdan defne yapraġın yarpūz güyāgü ot śaman ören yavşān merzengūş rāziyāne dib
kerefüs dib ħaŧmį yapraġı şalġam kepek ŧoz bunları sücile ķaynadalar” 46a/2/
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*süŋük, BTS’de kemik (İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü
biçimdeki sert organların genel adı.) DLT’de sünük 99/91, KT’de süŋük/süŋek 710,
ÇT’de bertik/gemük/kömük/oma/omaca/sümük/süŋük/üstüħān/yasun 390, HT’de
süŋek/süŋük 540, Kıp.T’de
omaca/omrav/süŋek/söŋük/sövek/sügük/sümük/süŋük/süveg/süvek/süvük 205-245, KK’de
“süŋügün çıķmaķ sebeb ya düşmekden ya vurmaķdan olur” 43b/10/
*şaķaķ, BTS’de şakak. (Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde
bulunan çukurumsu bölge.), DLT’de saķaķ 144/125, KT’de saķaķ 648, ÇT’de
saķaġ/saķaķ 941, HT’de saķaķ 496, Kıp. T’de saķaķ 223, KK’de “şaķaķların bile duta
berk baġlayalar” 22a/10/
*ŧalaķ, BTS’de dalak (Midenin arkasında, diyaframın altında, sol böbreğin
üstünde, yassı, uzunca, akyuvar üreten ve yıpranmış alyuvarları toplayan, damarlı,
gevşek bir dokudan oluşmuş organ.), DLT’de solak/talak 207/178, KT’de sulaķ/talaķ
703-727, ÇT’de talaķ 1069, HT’de -, Kıp.T’de ŧalaķ/talaķ 259, KK’de “on ŧoķuzuncı
faśılda ŧalaķ rencin bildürelüm” 19a/5/
*ŧamar, BTS’de damar (Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı
kanal.), DLT’de tamar/tamur/tamır 729-730-732, KT’de ŧamur 732, ÇT’de
Ǿaśab/damar/örk/reg tamar/tamur 1074, HT’de tamar/tamır/tamur 563, Kıp.T’de
damar/ŧamar/tamar/tamır/tamur 55, KK’de “ṭamar kesilürse ṭaġlacuġuġıla ṭaġlayalar”
39a/4/
*ŧopuķ, BTS’de topuk (Ayağın yuvarlakça olan alt bölümü.), DLT’de -, KT’de
topuķ 819, ÇT’de tofuķ/topuķ/topaķ 1148, HT’de topuġ/topuķ 601, Kıp.T’de
topuķ/dobuķ/dopuķ/ŧapuķ/ŧobuķ 281, KK’de “ammā buṭ içinde olana otursa dirler ṭopuḳ
üstünde olan ḳılġamūnį dirler” 41a/5/
*ŧuluŋ, BTS’de DLT’de tulun/tuluŋ 202/173-606/498, KT’de tulun/tuluŋ 828,
ÇT’de saķaķ 941, HT’de tulun/tuluŋ 605, Kıp. T’de tulun 283, KK’de “ammā aġzı
yumulmaz ve silemez śalyarı aķar ammā gül yaġıla ŧuluŋlarını yaġlayalar” 44b/9/
*yüz, BTS’de beŋiz/çehre/surat/yüz (Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve
çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat.), DLT’de yüz 35/22, KT’de yüz 1036,
ÇT’de beŋiz/bet/biŋiz/bit/çehre/çirāy/dįdār/manžar/mėŋiz/meŋįz/miŋiz/rūy/sįmā/yüz 122,
HT’de çehre/dįdār/yüz 133-148-703, Kıp.T’de
beŋiz/çehre/dįdār/meŋiz/meniz/meyiz/maġlay/manġlay/manġlayı/meŋley/yüz 27-47-61181-333, KK’de “bilgil kim meşrā ısırġuya dirler yüz göz ḳapaġı şişer” 9b/6/
1.2. Kitab-ı Kanunçe’deki Arapça Organ Adları
*beden, BTS’de gövde (İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan
bölüm.), DLT’de ten 419/329, KT’de ten/ten/tän 779, ÇT’de ten 1108, HT’de
beden/ten/tin 84-582, Kıp.T’de gövde/kevde/kövde/ten 87-269, KK’de “andan ṣoŋra
beden ḳızdurur ṭasalandurur başı aġrılanur” 47b/5/
*cild, BTS’de cilt (Ten), DLT’de kön/könä/teri 504/404-47/33, KT’de teri/täri 788,
ÇT’de bulġar/cild/deri/ķapış/ķapuzaķ/kön/tėri/teri/tiri/tirik 1113, HT’de kön/tėri/teri/tiri
342-585, Kıp.T’de cild/deri/kön/teri/tiri 43-59-157, KK’de “ķatı ķabżdan ķasuķ içindeki
ol cild yarılur” 25a/10/
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*dimāġ BTS’de beyin (Kafatasının içinde beyin zarları ile örtülü, iki yarım küre
biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ,
ensefal.) DLT’de miŋi/mingi 415/326, KT’de miŋi 541, ÇT’de
beyin/miye/dimāġ/maġz/meyin/meynen 129, HT’de beyni 93, Kıp.T’de
beyin/beyni/dimaġ/mey/meyin/meyni/miyin/miyni 29-62, KK’de “bu ġarġara başdan
nezleyi çeker dimāġ arıdur” 80b/5/
*ferc, BTS’de am/dişilik organı/vajina (Kadın cinsel organı, vulva.), DLT’de
am/tılak 31/17-168/145, KT’de -, ÇT’de am/ferc 38-362, HT’de ferc 190, Kıp.T’de
am/ferc 8-82, KK’de “bu şiyāf Ǿavrat fercin ŧar ider” 86b/9/
*ķafā, BTS’de kafa (İnsan başı, ser.) DLT’de baş 510/409, KT’de baş 98, ÇT’de
baş/ķafā 105-563, HT’de baş/ķafā 80-280, Kıp.T’de baş/ķafā 24-123, KK’de “doḳunsa
demlese bilesün kim ḳafa ovunmışdur bir aġac vuralar” 39b/12/
*liĥād, BTS’de dilcik/bademcik/küçük dil (Boğazın iki yanında birer tane bulunan,
badem biçimindeki organ.), DLT’de -, KT’de -, ÇT’de -, HT’de -, Kıp.T’de -, KK’de
“el-faśıl liḥād yaǾni dilcik itmekdür dimāġuŋ maddedür” 11a/7/
*mafśal, BTS’de eŋ/eklem (Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip
birleştiği yer.), DLT’de ogrug/owrug 71/58, KT’de oġruġ/owruġ 568/595, ÇT’de -,
Kıp.T’de boġum/boġum/bovum/bovun 34, KK’de “mafśallarda olan śızılara fāǿide ider ve
bundan ġayrı nice daħı ħaśśaları vardur” 109b/7/
*maķǾad, BTS’de makat/göt/kıç (Oturak yeri, anüs.), DLT’de köt 161/140, KT’de
köt 485, ÇT’de dübür/göt/köt/ķıç 660, HT’de köt 348, Kıp.T’de ķıç/kit/köt/kötçek 142160, KK’de “nevǾ bu nutūl maķǾad aġrısına ve şişene müfįddür” 80a/9/
* māķul Ǿayney, (Vücutta bulunan bir damar.), KK’de “evvel emirde yāfuķ
ṭamarından ḳan alalar ya māķūl Ǿayneyde ya ķįfālde üc günden śoŋra bunı ideler” 5b/1/
*meŝāne, BTS’de kavuk/ idrar kesesi/ idrar torbası/mesane/sidik kavuğu/sidik
torbası (Vücuttan dışarıya atılacak olan idrarın toplandığı bölüm.), DLT’de kavuk/kawuk
192/165, KT’de ķavuk/ķawuķ, ÇT’de -, HT’de ķavuķ 298, Kıp.T’de
ķaruķ/ķavuġ/ķavuķ/ķursaķ 132-164, KK’de “keten toħum luǾābıla ḳarışdurub meŝāne
aġrısına giderür” 50b/3/
*miǾde, BTS’de karın/kursak/mide (Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek
borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği
omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası.), DLT’de
karın/kurugsak 27/12-13/7, KT’de ķarın 363, ÇT’de ķarın/ķarun/göbek 586, HT’de
ķarın/ķursaķ 291-355, Kıp.T’de göbek/köbek/ķarın/ķurśaķ/ķurşaķ 87-128-164, KK’de
“miǾde ḳadarı yufḳa meşine dürteleler miǾde üzerine vuralar” 14a/10/
*rahim, BTS’de rahim/karın/meşime/uterus (Memelilerde dölün ana karnındayken
içinde bulunduğu organ, ana rahmi, rahim, karın, meşime, uterus.), DLT’de ogulcuk
87/77, KT’de oġulça/oġulçaķ/oġulçı/oġulçuķ 569, ÇT’de raĥm/raĥįm 907, HT’de
raĥim/raĥm 476, Kıp.T’de-, KK’de “bilgil kim Ǿavrat oġlan eylemese sebeb zehdānda
burūdet rahimde rutūbet cemǾ olmaķdan olur” 26a/10/
* śāfin, (İç aşık kemiğinden topuğa kadar giden büyük damar.), KK’de “dizi
altında ḳan almaḳ gerek ya ṣāfįnden” 28a/4/
*śurat BTS’de çehre/surat/yüz (Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin
bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat.), DLT’de yüz 35/22, KT’de yüz 1036, ÇT’de
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beŋiz/bet/biŋiz/bit/çehre/çirāy/dįdār/manžar/mėŋiz/meŋįz/miŋiz/rūy/sįmā/yüz 122, HT’de
çehre/dįdār/yüz 133-148-703, Kıp.T’de
beŋiz/çehre/dįdār/meŋiz/meniz/meyiz/maġlay/manġlay/manġlayı/meŋley/yüz 27-47-61181-333, KK’de “merzengūş ḳaynadalar süzeler ṣuratın ve başın ısıcaḳ yuyalar” 29b/6/
*şerāǿįn/şerāyin/şiryān: (Ar.) Atardamarlar. “bıçaḳ zaḫmında şerāǿįn kesilse ḳan
durmasa ḫūbınduralar” 39b/11/, “şarāb-ı tuffāħ yüregi ķuvvetlendürür dimāġa yardım
ider ve şerāyin ķanına yardım ider” 66b/6/, “źerūr kim şiryān ķanun dutar ve ķalan
ŧamarlaruŋ daħı ķanun dutar” 116b/5/
* veddāceyn, (Boyun damarları.) KK’de “dāǿü’l-ḥayye yılan derisi gibi yüz ḳavlar
evvel iki veddāceyn acalar” 29b/2/
*zehdān BTS’de rahim/karın/meşime/uterus (Memelilerde dölün ana karnındayken
içinde bulunduğu organ, ana rahmi, rahim, karın, meşime, uterus.), DLT’de ogulcuk
87/77, KT’de oġulça/oġulçaķ/oġulçı/oġulçuķ 569, ÇT’de raĥm/raĥįm 907, HT’de
raĥim/raĥm 476, Kıp.T’de-, KK’de “bilgil kim Ǿavrat oġlan eylemese sebeb zehdānda
burūdet rahmde rutūbet cemǾ olmaķdan olur” 26a/10/
*źeker, BTS’de çük/sik/kamış/penis/zeker (Erkeklik organı.), DLT’de sik
168/145, KT’de sik 687, ÇT’de çük/sik 265-988, HT’de sik/źeker 523-710, Kıp.T’de
çük/sik/siz/şük/źeker 54-236-336, KK’de “ħāyanuŋ marażların bildürelüm bilgil kim
źeker şişerse issi olsa bāseliķden ķan almaķ gerek” 24a/3/
1.3.Kitab-ı Kanunçedeki Farsça Organ Adları
*bazu, BTS’de pazı (Kolun omuz ile dirsek arasındaki kısmı.), DLT’de baka
545/445, KT’de -, ÇT’de bāzū 111, HT’de -, Kıp.T’de bāzī/bāzū 26, KK’de “ḳuvvetlü
kişiyse ḳįfālde ḳan alalar bazuların berk baġlayalar” 9b/1/
*bendükşe BTS’de eŋ/eklem (Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip
birleştiği yer, mafsal.), DLT’de ogrug/owrug 71/58, KT’de oġruġ/owruġ 568/595, ÇT’de
-, , HT’de baġış/boġış/boġuş 73, Kıp.T’de boġum/boġum/bovum/bovun 34, KK’de
“gögüze öyküne yarar bendükşeleri yumuşadur erlik ṣuyun arturur” 49b/3/
*endām, BTS’de endam (Ten, vücut, beden, organ.), DLT’de -, KT’de
ändām/endam 235, ÇT’de endām 337, HT’de endām 173, Kıp. T’de endām 73, KK’de
“balġam sevdā varısa taĥlįl ider endām berk ider yilleri sürer” 59b/6/
1.4. Yunanca Organ Adları
*ķįfāl, (Sağ kolda bulunan baş damar.) KK’de “evvel emirde yāfuķ ṭamarından
ḳan alalar ya māķūl Ǿayneyde ya ķįfālde üc günden śoŋra bunı ideler” 5b/1/
1.5. Arapça-Türkçe Organ Adları
*ekĥal/ekĥal ŧamarı, (Ortadamar, kolun iç tarafındaki ana damar.), KK’de “tįzcek
ḳįfālden ya ekhālden ḳan alalar” 3a/13/, “ekḥal ṭamarından ḳan alalar tamām çıḳıcaķ
ḳoyalar” 33b/4/
*ĥabbü’ź-źerrāǾ ŧamarı, (Başparmak üzerinde bulunan bir damar. ), KK’de “ishāl
itdüreler ṣoŋra öŋ üstünde ḥabbü’ź-źerrāǾ ṭamarından ḳan alalar” 32b/2/
*māḳ’ul-Ǿayneyn ŧamarları, (Göz damarları.), KK’de “ķan ṭolsa māḳ’ul-Ǿayneyn
ṭamarları ṭolar andan dökilür eger ṣayrunuŋ olursa göresin” 9a/9/
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*śāfin ŧamarı, (İç aşık kemiğinden topuğa kadar giden büyük damar.), KK’de

“żaǾįf degülse ṣāfîn ṭamarından ḳan alalar” 27b/13/

*üseylem ŧamarı, (Atardamarın bölümü.) KK’de “kici barmaġuŋ üstinde üseylem
ṭamarından ḳan alalar” 12b/4/
*veddāceyn ŧamarı, (Boyun damarları.) KK’de “on günden ṣoŋra veddāceyn
ṭamarından açalar maṭbūḫ eftimūn vireler” 32a/3/
*yafūķ ŧamarı, (Başta bulunan damarlar), KK’de “remed bir Ǿilletdür kim başdan
iner gözi ḳılla ṭoldurur sancur ve kapaġı şişer başını yuḳaru ḳaldırmaġa sevmez evvel
emirde yāfuķ ṭamarından ḳan alalar” 5b/1/
1.6.Farsça-Türkçe Organ Adları
*murdar ilik, (Omurilik) KK’de “murdar ilik ekşi ħamur zaǾferān dögeler
birbirine ķatalar beş altı gün vuralar” 22a/6/
1.7. Yunanca-Türkçe Organ Adları
*ķįfāl ŧamarı, (Sağ kolda bulunan baş damar.), KK’de “bu Ǿillet evvelinde ḳįfāl
ṭamarından ḳan alalar” 1b/4/
*bāselīķ/bāseliķ ŧamarı, (Şah damarı.), KK’de “evvel emirde bāseliķden ķan
alalar” 20a/3/, “bāselīķ ṭamarından ḳan alalar” 12a/12/

Kısaltmalar
BTS: Büyük Türkçe Sözlük
DLT: Divān-ı Luġāti’t-Türk
KT: Karahanlı Türkçesi
ÇT: Çağatay Türkçesi
HT: Harezm Türkçesi
KT: Kıpçak Türkçesi Sözlüğü
KK: Kitāb-ı Kānūnçe
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Sonuç
Dönemin diğer metinlerine kıyasla tıp metinlerinde daha fazla alıntı sözcüğün
olması tıp metinlerinin uzmanlık alanı eseri olmaları ve tıp/cerrahi ilminin terimlerinin
kaynağı olan Arapça, Farsça ve Yunancadan tercüme yoluyla Eski Anadolu Türkçesi
dönemi söz varlığına girdiğini göstermektedir. Bu durum eserde özellikle Arapça ve
Yunancadan alıntılanan damar isimlerinde görülmektedir. Eserde geçen organ adlarında
Türkçe kullanım oranı %67’dir ve bu oran diğer dillerden alıntılanan adlara göre oldukça
yüksektir. Ana organ adlarında yer yer alıntı adlar kullanılmış olsa da Türkçe kullanım
ağırlıkta iken ana organ adları dışındaki organ adlarında benzetmeye dayalı türetme,
anlam aktarması ve alıntılama dikkat çeker. Metinde geçen 95 organ adının 63’ü Türkçe
iken 7’si Arapça+Türkçe, 1’i Farsça+Türkçe, 2’si Yunanca+Türkçedir. Kalan organ
adlarının 19’u Arapça’dan, 2’si Farsça’dan, 1’i Yunanca'dan ödünçlenmiştir.
Bir metinde bir kavramın birden fazla sözcükle karşılanması o dilin eskiliğini ve
sözcük dağarcığının genişliğini gösterir. Eserde geçen eş anlamlı kelimelerin bir kısmı
Türkçe ve yabancı kelimelerin bir arada kullanılması sonucunda ortaya çıkarken “başkafa, beŋiz-yüz-śurat, beyin-dimaġ, çük-zeker, eŋ-bendükşe-mafśal, beden-gövde-endām,
ķavuķ-mesāne, rahim-zehdān” gibi, bir kısmı da aynı kavramı karşılayan Türkçe
kelimelerden oluşmaktadır: baldır-incik, emcek-meme, deri-ten, kemik-süŋük gibi.
Sonuç olarak Eski Türkçeden başlayarak Karahanlı, Kıpçak, Çağatay, Harezm
Türkçesi döneminde kullanılan organ adlarının hemen hepsinin hem Eski Anadolu
Türkçesi metinlerinde hem de günümüz ölçünlü dilinde ve günümüz Tıp dilinde
kullanıldığı fakat daha sonraki dönemlerde müstensih veya müelliflerin aktarma suretiyle
dile kazandırdığı bazı terimlerin tıp dilinde kalıcı olmadığı fakat günümüz Türk
lehçelerinde veya Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanıldığı tespit edilmiştir.
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