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S. GERARD CLAUSON’UN ET MOLOJ K SÖZLÜ ÜNDE GEÇEN SA LIK VE
TIPLA LG L KEL MELER
THE WORDS RELATED TO HEALTH AND MEDICINE IN GERARD CLAUSON’S
ETYMOLOGICAL DICTIONARY
Ekrem DEM R∗
Öz
Bu yazıda, S. Gerard Clauson’un 1972 yılında Oxford Üniversitesi tarafından yayımlanan
An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish adlı etimolojik sözlü ünde geçen sa lık ve
tıpla ilgili kelimeler ortaya konulmu tur. Kendine mahsus bir düzeni olan sözlükte XIII. yüzyıl ba ına
kadar Sanskritçe, Arapça ve Farsçadan do rudan do ruya alınmı olan kelimeler hariç, Türkçe yazılı
metin ve vesikalarda geçen bütün kelimeler toplanmı , mümkün oldu u kadarı ile bunların
etimolojik açıklamaları yapılmı tır. Yine bu eserde 13. yüzyıl öncesinde geçen sa lık ve tıpla ilgili
olan kelimeler ço unlukla cümle içinde kullanılmı , aynı kökten kelimeler örneklendirilmi , bu
kelimelerin mümkün oldu unca etimolojik kökeni açıklanmı tır. Bu çalı mada, kısaca Clauson’un
Türkoloji ile ilgilisinden ve eserlerinden bahsedilmi , An Etymological Dictionary of Pre-ThirteenthCentury Turkish’in giri bölümünde eseriyle ilgili yaptı ı açıklamalar özetlenmi ve etimolojik
sözlü üne serpi tirilmi durumdaki sa lıkve tıpla ilgili bütün kelimeler sözlükte geçti i ekliyle ele
alınarak bir araya getirilmi , böylece 13. yüzyıl öncesi sa lık ve tıp literatürü ortaya konulmaya
çalı ılmı tır.
Anahtar Sözcükler: Gerard Clauson, Eski Türkçede Sa lık Terimleri, Etimoloji Sözlü ü.

Abstract
In this paper, the words related to health and medicine in Gerard Clauson’s Etymological
dictionary, titled as An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, which was published
by Oxford University in 1972, were revealed. In the dictionary, which hasa unique layout, except the
words those were taken directly from Sanskrit, Arabic and Persian until the beginning of the
8thcentury,all the words those mentioned in Turkish written texts and documents were collected, and
insofar as possible, the etymological explanations were made. Moreover, throughout this study, the
words those related to health and medicine before 13th century were used in sentences over and over
again, the words from the same root were sampled, and the etymological origin of these words was
explained as much as possible. In this study, briefly Clauson'
s interest on Turcology and his works
were mentioned, his statements in the introductory section of his work An the Etymological Dictionary
of Pre-Thirteenth-Century Turkish were summarized and the words those were scattered in
etymological dictionary were combined, thus the health and medical literature before 13th century
was revealed.
Keywords: Gerard Clauson, Health Terms in Old Turkish, Dictionary of Etymology.

∗

Yrd. Doç. Dr., stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.

1. Giri
Türk dilinin en eski dönemleri üzerindeki
çalı malarıyla tanınan ngiliz Türkologu Clauson Türk
dili ile ilgili onlarca makale ortaya koymu tur.Türkçe ile
Altay dillerinin akrabalı ı teorisine kar ı çıkan teziyle
kendisini ilk planda tanıtan Clauson’un makaleleri
dı ında üç eseri vardır. lk eserinde1Muhammed Mehdi
Han’ın 1750’lerde yazdı ı Ça atayca Farsça sözlü ün bir
giri ve geni açıklamalarla tıpkıbasımını yapmı tır.
Çalı masında o devirdeki Ça atay dilinde Mo olcadan
alınma pek çok kelime bulundu unu ortaya koyarak
Türkçe ile Mo olca arasındaki akrabalı ı ileri süren
Altay dil birli i teorisine kar ı ortaya attı ı görü lerini
burada daha da delillendirmi tir. Clauson Turkish and
Mongolian Studies2 adlı ikinci eserinin önsözünde on bir
bölüm içinde Türk dili üzerindeki ara tırmalarının
sonuçlarını toplu bir ekilde açıklamaktadır. Türk
dilinin kökü ve tarihî geli mesi, VIII. yüzyıldan önceki
yapısı ve foneti i, en eski Türkçe ile Mo olca arasında
münasebet meselesi gibi konular, kitabın esasını
olu turmu tur. Yazarın ölümünden iki yıl önce
yayımladı ı son ve en önemli eseriAn Etymological
Dictionary Of Pre-thirteenth Century Turkish (On Üçüncü
Yüzyil Öncesi Türkçesinin Kökenbilgisi Sözlügü) ise
Clauson'
un 1940'
lardan beri süren çalı malarının bir
ürünüdür. Yazar bu eseriyle Türk dilinin 13. yüzyıl
öncesindeki tarihi ve etimolojik sözlü ünü ortaya
çıkarmı tır. Kendine mahsus bir tertiple olu turulan
sözlükte XII. yüzyıl sonuna kadar Sanskritçe, Arapça ve
Farsçadan do rudan do ruya alınmı olan kelimeler
hariç, Türkçe yazılı metin ve vesikalarda geçen bütün
kelimeler toplanmı , mümkün oldu u kadarı ile
bunların etimolojik açıklamaları yapılmı tır. Büyük bir
bo lu u dolduran eser, kısa zamanda Türkoloji'
nin
3
temel kitaplarından biri olmu tur.
Sir Gerard Clauson tarafından nisan 1972’de Oxford
Üniversitesi tarafından basılan On Üçüncü Yüzyil Öncesi
Türkçesinin Kökenbilgisi Sözlügü Türkçenin dil hazinesini
göstermesi açısından önemli eserlerin ba ında
gelmektedir. Clauson Türkçenin geli imi ve di er
dillerle olan ba lantılarına ait dü üncelerini eserin
önsözünde ifade etmi tir. Clauson’a göre Türkçe,
özellikle Mo olca ve Tunguzca olmak üzere bilinen
ba ka bir dille akrabalı ı olmayan veya ortak ana bir
dilden do mayan, Çin Seddi’nin batı ve kuzey
kesimlerinde tarihin bilinmeyen, karanlık bir zamanında
ekillenen bir dildir.4 Gerard Clauson, Türkçenin
olu umunu karanlık, bilinmeyen bir döneme5

ba lamakla birlikte tarihi seyir içinde çe itli kollara
ayrıldı ını ifade eder. Ona göre tek bir dil hüviyetinde
olan Türkçe, Milattan önce veya sonra olup olmadı ı
belli olmamakla birlikte ‘Standart Türkçe’ ve ‘l/r
Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılmı tır. Standart Türkçe
ise iki ya da üç lehçeye daha ayrılmı , ayrılan diller de
daha sonra ba ımsız bir dil hüviyeti kazanmı tır.6
Clauson, sözlü ü yazarken kelime seçiminde Çince,
Sanskrit, So dça, Arapça ve Farsça alıntı kelimelere çok
az yer verdi ini genel olarak XIII. yüzyıl sınırında
durdu unu belirtir.7Ayrıca yazar kelimeleri orijinal
anlamları ile birlikte listeleyip kelimelerin eski metin
alıntılarında kullanıldıkları anlamları da göstererek
anlamsal evrimlerini izlemeyi amaçladı ını açıkça ifade
bir
ifadeyle
Clauson,
sözlü ünde
eder.8Di er
kelimelerin
anlam
de i mesini,
geni lemesini,
darla masını ortaya koymaya çalı mı tır.
Sözlü ün önsöz kısmında Türkçenin seslerine ait
bilgilere de yer verilmi tir. Clauson’a göre Türkçede
dört kalın ve dört ince olmak üzere sekiz ünlü vardır.
Ayrıca her ünlünün uzun ve kısa
ekli de
kullanılmaktadır.9 Bununla birlikte “b,p,v, (f); c,ç,j; d, d,
t; , kalın k, x; g, ince k, (h); l; m; n; nazal n; r; s; ; y; z
konsonantların varlı ından bahsetmi tir.10
Önsözün Kelimelerin Dizimi ile ilgili bölümünde
Clauson, sesleri on dört grup altında sıraladı ını belirtir:
1. ünlüler; 2. dudak ünsüzleri (b, p); 3. di -damak
ünsüzü (ç); 4. di titre imli ünsüzler (t, d); 5. artdamak
ünsüzleri (k, x); 6. ön damak ünsüzleri (k,g), 7. l; 8. m, 9.
n; 10. r; 11. s; 12. ; 13. y; 14. z.11
Clauson, önsözünün Kısa Ba lıklarla Bölümleme
kısmında etimoloji sözlü ünü çalı ırken Eski Türkçeden
itibaren ele aldı ı lehçeleri ve bu lehçeler döneminde
yararlandı ı eserleri açıklamı tır:12
1) Eski Türkçe
A. Türkü (Kök-Türkçe):
a. VIII. yüzyıl Tonyukuk, Kül Tegin, Bilge Ka an,
Küli Çors ve Ongun yazıtları
b. VIII. yüzyıl sonrası Yenisey ve Talas Yazıtları,
(Irk Bitig, Huastuanift ve Mani metinleri)
B. Uygur ve Uygur-A:
a. Uygur
VIII-XIV.
yüzyıllar;
ineusu,
Karabalgasun yazıtları, Hıristiyan, Mani ve Budist
yazıları (Uygurica I-IV, Manichaica I-III, Türk
Clauson, a.g.e.,s. V.
Clauson, a.g.e.,s. VI.
8Clauson,a.g.e.,s.VI.
9 Clauson,a.g.e.,s. VII.
10 Clauson, a.g.e.,s.VIII.
11 Clauson, a.g.e.,s.IX.
12 Agop Dilaçar, An Etymological Dictionary Of Pre-thirteenth Century
Turkish(Tanıtma), s. 277. Eri im tarihi:
http://www.tdk.gov.tr/images/css/TDA/1972/1972_13_Dilacar.pdf,
01.03.2016.
6

S.Gerard Clauson (1960). Sanglax A Persian Guide to the Turkish
Language by Muhammad Mahd X n, Facsimile Text with an Introduction
and Indices, London.
2S.Gerard Clauson (1962). Turkish and Mongolian Studies, London.
3 Komisyon (1992). slam Ansiklopedisi, CLAUSON, Sir Gerard Maddesi ,
Cilt: 8, Sayfa: 48-49, stanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
4 Sir Gerard Clauson (1972). An Etymological Dictionary Of Pre-thirteenth
Century Turkish, London: Oxford Yayınları.
5 Clauson, a.g.e.,s. V.
1
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Turfanteksti I-X, Ti astvustik, Kuan i m Pusar, Hüentsang mektupları ve biyografisi; dinle ilgili olmayan
metinler; tıp, astronomi, fal, ticaret ve kanun yazılar

P. Selçuklu ve Eski Osmanlıca (Mevlana ve Sultan
Veled’deki Türkçe beyitler, Kitab-ı Dede Korkut,
Tanıklarıyla Tarama Dergisi’ndeki metinler)

b. Uygur-A: Türk Turfantekst VI ile Türkiyat
Mecmuası IV’teki Budist yazılar.

Yazar önsözün “Modern Türk Lehçeleri” ba lı ında
lehçeleri co rafi olarak altı gruba ayırmı tır, her grubun
içerdi i lehçeleri de göstermi tir:14

C. Eski Kırgız (Tuva yazıtları IX-X. yy)
D. Hakanî (Karahanlı Türkçesi XI. yy; Kutadgu
Bilig ve Divan-ı Lügati-Türk)
E. O uz (XI. yy Ka garlı’da geçen kelimeler)

1) Kuzeydo u: Yakut, Tuva, Hakas, Altay
2) Güneydo u: Do u Türkistan, Yeni Uygur, Sarı
Uygur
3) Kuzeyorta: Kırgız, Kazak

F. Kıpçak (XI. yy Ka garlı’da geçen kelimeler)
G. Ka garlıda geçen Argu, Çi il, Gancak gibi lehçe
kelimeleri (XI. yüzyıl)
2) Orta Ça Metinleri:13
A. Çin Türkistan ( inçiang) ( XIV. yüzyıla ait
Çince-Uygurca sözlükler)
B. XIII. yüzyıldan Kuran Tefsirleri
C. Ça atayca metinler
D. Atabetü’l Hakayık (R.Rahmeti Arat çevirisiyle)
E. XIV. yüzyıldan Kuran tefsirleri
F. Nasiruddin El Rabguzi’nin Kıssasul Enbiyası
G. Arapça-Türkçe sözlük
Halbatu’l-Lisan, XIV. yüzyıl)

(Hilyatu’l- nsan

H. Ça atayca
metinler
XV-XVIII.
(Bedaiü’l-Lugat, Abu ka, Senglah)
.

ve

yüzyıllar,

eyh Süleyman Buhari’nin Ça atay Lugati

J. Mahmud El Zemah ari’nin Mukaddimetü’l’lEdeb’i
K. Harezm Türkçesi yazıları XIII-XIV. yüzyıllar,
Ali’nin Kıssa-i Yusuf’u
L. O uz Ka an Destanı XIII. yüzyıl
M. Muinü’l-Mürid
N. Kutb’un Hüsrev u irin’i; Muhabbetname;
Mahmut ibn Ali’nin Nehcül Feradis’i; Seyfi Serayi’nin
Gülistan’ı
O. Orta Ça
Kıpçakçası Sözlükleri (Codex
Cumanicus, Houtsma Sözlü ü, Ebu Hayyan’ın Kitabü’ldrak’i; Cemalettin et-Türki’nin Kitabü’l-Bulgati’lMü tak’ı XIV. yüzyıldan. Ayrıca XV. yüzyıldan ElKavaninü’l-Külliye, Ed-Durretü’l-Mudî

4) Güneyorta: Özbek
5) Kuzeybatı: Kazan, Tatar, Karaim, Karakalpak,
Nogay, Kumuk, Ba kurt, Karaçay, Balkar
6) Güneybatı:
Türkçesi, Türkmen

Osmanlı,

Cumhuriyet

Clauson, sözlü ünü yazarken çe itli modern
kaynaklardan da yararlandı ını söyler ve u isimleri
saymayı ihmal etmez: Ahmet Cafero lu’nun Uygur
Sözlü ü; G. Doerfer, Türkische und Mongolische
Elemente in Neupersischen (Vol. I-II-III); C.
Brockelmann, Osttürkische Grammatik der slamischen
Litteratursprachen Mittelasiens, 1954; A.M. Shcherbak,
Nazvaniya Domashnikh i Dikikh Zhivotnykh v
Tyurkskikh Yazykakh (The names of domestivated and
wild animals in the Turkish languges); D.I. Tikhonov,
Khozyaistvo i Obshchestvennyi Stroi Uigurskogo
Gosudastva X-XIV vv., 1966.15
2. Eserde geçen Sa lık ve Tıp le lgili Kelimeler
Avılku (Hakanî ): Kabu u
tedavisinde kullanılan a aç.[11]16

göz

kurulu u

Opra- (Uygurca): Ya lanmak, çürümek ve
yıpranmak anlamlarında kullanılmakta olup sa lık
açısından Uygur metinlerinde “Adurtı erni yerup eneki
tam akı aprap. -Yanakları ve dudakları yarılıp çenesi ve
bo azı
çürüdü/zayıfladı.”
eklinde
bir
örnekle
kullanılmı tır.[14]
Abızan (Uygurca): laçlı su. [17]
Aç (O uz, Hakanî, Ça atayca, Kuman, Osmanlıca):
Belli bir süre yemek yenmedi i için aç olmak. [17]
Açı (O uz, Ça atayca, Kıpçakça, Osmanlıca):
Herhangi bir hastalıktan, yaradan veya kazada dolayı
fiziksel olarak hissedilen acı olarak tarif edilir. Çe itli

Clauson, a.g.e., s. XXVI-XXX.
Clauson, a.g.e., s. XXX.
16An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish adlı
eserde geçti i sayfayı belirtmektedir.
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metinlerde sıkça kullanılmı tır: “ gin a rı ın açıdı - Senin
hastalı ın ve a rın iddetlendi.”(Turfan Metinleri) [20-21]

bulunan ve ülser tedavisi için kullanılan ilaçları söylememize
izin verin.” eklinde yer almaktadır.[54]

Uçuk/uçux/uçu /uçguk (Kumanca, Ça atayca,
Osmanlıca):Kumancada
saman
tozu
(Codex
Komanicus); Ça ataycada gözde çıkan ate noktası;
Osmanlıcada
ise
sara
olarak
tarif
edilmektedir.(Tanıklarıyla Tarama Sözlü ü). [22]

Ötül (Uygurca):Öt- kelimesine getirilen -ül eki ile
yapılmı tır. Uygur halk metinlerinde kronik ate lenme
için kullanılan bir ilaç olarak geçmektedir. [54]

çegü (Uygur, Hakani, Kıpçakça, Kumanca): ç
kelimesine getirilen egü eki ile yapılan bir kelimedir.
çorganlar ve ba ırsaklar anlamında kullanılmı tır.
Uygur Budist metinlerinden örneklersek çi içegüsi
te ilser.- Onun iç organları ve ba ırsakları çürüdü.”
eklindedir. Bazı metinlerde Kumancada içeg,
Kıpçakçada i egi kullanımları mevcuttur.[25]
çli (Uygurca): ç kelimesine getirilen -li eki ile
yapılan bir kelimedir. Uygur Budist metinlerinde “Ol ok
keçe içli bolup - Gecenin geç vaktinde hamile kalıp”
cümlesinde hamile anlamındadır.[26]
çlen-: ç kelimesine getirilen -le ve -n eki ile yapılan
bir kelimedir. Hakanî 11. yy metinlerinde dolu olmak ve
hamile kalmak anlamlarında kullanılmaktadır. [27]
Etöz: nsan vücudu anlamında kullanılmı tır.[33]
Ot:Üç farklı anlama gelecek ekilde kullanılmı tır:
1) Tedavi edici otlar; 2) Yabani ot; 3) Zehirli ot
anlamlarında.[34]
Öt (öd): nsan vücudunda dala a yakın kısımda
bulunan organcık. Genellikle öfke veya korkudan dolayı
patlaması ihtimal olan bir organ deyimi olarak
kullanılmaktadır. Uygurca metinlerde “öt tamarı - öd
damarı” olarak kullanılmı tır. [34]
Ota- (Uygurca, Hakanî, O uz): Tedavi etmek
anlamında kullanılmı tır. [42]
Otaçı:Ota- kelimesinden türetilmi olup -cı ekiyle
birle tirilerek doktor anlamında kullanılmı tır. Özellikle
otlarla ifa da ıtan kimse anlamındadır.[44]
Otacılık:Ota- kelimesinden türetilmi olup -cı ve -lık
ekiyle
birle tirilerek
bitkisel
tedavi
yapanların
mesle ianlamında kullanılmı tır.[44]
Ötgek (Uygurca, Kumanca, Kıpçakça): shal
hastalı ı anlamında kullanılmı tır. Uygur halk dilinde
“kan ötgek - kanlı ishal” tabiri kullanılırken Kumancada
ötkek- olarak öksürük anlamına gelecek
ekilde
kullanılmı tır. Ayrıca önceleri Kıpçakçada ötger“öksürmek” anlamında kullanılan bu kelime daha sonra
yerini ötgek kelimesine bırakmı tır.[51-52]
Ötgürgü (Uygurca): Ötgür kelimesine getirilen -gü
ekiyle yapılmı tır. Ço unlukla ilaç/çare/derman
anlamlarında kullanılmı tır. Uygur metinlerinde
“Orunlarda ünmi kartlarka ötgürgüsin sözlelim.-Bu yerlerde

Ötrüm (Hakanî): Ba ırsakları temizleyici müshil
ilacı olarak kullanılmaktadır. Kutadgu Bilig’de geçen bir
cümlede “Ötrüm içürgü kerek.- Ona ba ırsaklarını
temizlesin diye bunu içirmeliyiz.”ilaç olarak kullanılmı tır.
[66]
Otura- (Uygurca): Otur- kelimesine getirilen -a
ekiyle yapılır ve bo az a rısı tedavisinde kullanılan bir
yöntemi ifade eder. Uygurca da halk arasında bo az
tedavisinde
kullanılan
bir
reçete
anlamında
kullanılmı tır. [69]
Ötürük: shal anlamında kullanılmı tır. Ayrıca
benzer anlama gelecek ekilde ötrük, ötürek, ötürü
kullanımları da vardır. [70]
Atasagun:
Hekim,
kullanılmı tır. [71]

doktor

anlamlarında

Uduz (Uygurca, Hakani, Ça atayca, Osmanlıca
Türkçe): Günümüz Türkçesinde de uyuz olarak bilinir
ve bitten kaynaklanan ka ınma hastalı ı olarak
kullanılmı tır. [74]
Ik (Ih) (Uygurca, Hakanî, Osmanlıca): Hıçkırmak
anlamında kullanılmı tır. Ka garî’de geçen bir örnekle
“Anı ık tuttı.- Onu hıçkırık tuttu.” eklinde gösterilmi tir.
[75]
A -: Bir ki inin kanının çekilerek ya da ölüme
yakla tı ının i areti olarak beyazlaması anlamına
gelecek ekilde kullanılmı tır. Bir ki inin yüzünün
beyazlaması ölümüne i aret olarak kabul edilir.
Ka garî’de geçen “Ölüm körüp yüzi a di.- Ölüme
yakla ınca yüzü beyazla tı.” cümle bu kullanıma bir
örnektir.[77]
A u: Günümüz Türkçesinde de agu yani zehir
anlamında kullanılan bir kelimedir. [78]A usuz sözcü ü
de -sız eki alarak zehirsiz anlamında kullanılmı tır.[95]
A uk-(Uygurca,
Hakanî,
Ça atayca):
A u
kelimesine getirilen -k eki ile yapılır. Zehirlemek eylemi
olarak kullanılmı tır. Kuan i m Pusar17’da “ödsüz ölüm
yelvikmek a ukmak - zehirlenerek ya da büyülenerek ölmek”
eklinde kullanılmı tır. [83]
Ihla-: Ik kelimesine getirilen -la ekiyle yapılmı tır.
Hıçkırmak fiili olarak kullanılmı tır. [85]
A na-: A ın kelimesine getirilen -na ekiyle yapıldı ı
dü ünülmektedir. Dili tutulmak ve dilsiz anlamlarında

17 Uygurca metin, Ses
iten lah anlamına gelmektedir.
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kullanılmı tır. Hakanî 11. yy metinlerinde“Er a nadı.Adamın dili tutuldu.” cümlesinde kullanılmı tır. [88]

ekilde yazılarak kullanılmı tır: igli, ı lı , igili, inli, iglü.
[106]

A rı (Uygurca, Kıpçakça, Kumanca, Hakanî,
Ça atayca, Osmanlıca): Günümüz Türkçesinde de
kullanılmaktadır.
A rı,
acı
anlamlarında
kullanılmaktadır. Çe itli ekler getirilerek çe itli
anlamlarda kullanımı yaygındır: a rıt-,a rı-, a rı -,
a rılı -[90-92]

gle-: g köküne getirilen -le ekiyle yapılır. Hasta
olmak anlamında kullanılmı tır. [107]

O ru :Metinlerde üç farklı anlama gelecek ekilde
kullanılmı tır: 1) Köprücük kemi i; 2) Kırık; 3) Vadi
içindeki bir tümsek. Metinlerde en çok kullanılan anlamı
ise “vadide bir tümsek/vadinin dibi” anlamıdır.[90]
O ur-: O ru
kelimesinin eylem
eklinde
kullanımıdır. Hakanî metinlerinde “Er süngük o urdı.Adam kemi i eklem yerinde ayırdı.” anlamında kullanıldı ı
görülmü tür. [91]
O ur a:Kırgızcada omurtka, Kazakçada omırtka
veya onırga, Uygurcada ongurga, Osmanlıcada omurga,
Kıpçakçada
o untaka
ekillerinde
kullanılmı tır.
Günümüz Türkçesinde omurga ekli mevcuttur. [92]
A rıkan-:A rı
sözcü ünden türetilmi
olup
fiziksel bir a rıdan dolayı ikayetlenmek anlamında
kullanılmı tır. [94]
Axsa-:Bacaklarda ya da ayaklarda olu an bir
rahatsızlıktan dolayı görülen yürüme bozuklu u olarak
kullanılmı tır. [95]
Axsak (Kıpçakça, Kumanca, Ça atayca, Uygurca,
Osmanlıca): Topal, tek aya ı seken anlamlarında
kullanılmı tır.[95]
A ız: Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan,
ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin
sindirilmeye ba landı ı organanlamında kullanılmı tır.
[98]
g (Uygurca, Hakanî, Ça atayca): Hastalık
anlamlarında kullanılmı tır. Turfan metinlerinde ig
a rı , ig to a, ig kem eklinde kullanımları mevcuttur.[98]
[116]

gsiz: Hastalıksız, sa lıklı anlamında kullanılmı tır.

gçil:Hastalıklı, sürekli hasta
anlamında kullanılmı tır. [102]

olmaya

meyilli

glet-: g köküne getirilen -let ekiyle yapılır. Hasta
etmek anlamında kullanılmı tır. [107]
glel-/iglen-: g köküne getirilen -lel ve -len ekiyle
yapılır. Hastalanmak anlamında kullanılmı tır.[107]
gle -: g köküne getirilen -le ekiyle yapılır. Topluca
hasta olmak anlamında kullanılmı tır. [107]
Egin (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Kıpçakça, Osmanlıca):Omuz anlamında kullanılmı tır.
Kutadgu Bilig’de “Bu emgek neçe bo zı egni ücün.- Onun
omzundaki ve bo azındaki a rı çok iddetli.” eklinde
kullanılmı tır. [108]
Egir:Özellikle bron it ve öksürük tedavilerinde
kullanılan zencefilgillerden bit bitkidir. Günümüz
Türkçesinde havlıcan olarak bilinmektedir. [112]
Öl- (Eski Türkçe, Uygurca, Kırgızca, Hakanî,
Ça atayca, Kıpçakça, Kumanca, Osmanlıca): Günümüz
Türkçesinde de aynı anlamda kullanılmaktadır. Çe itli
ekler alarak kullanılmaya devam etmektedir. Öldür,
ölüg, ölüm.[125-133-142-146]
Alık:Cerahat ve
kullanılmı tır. [138]

irin

toplamak

anlamlarında

Elig: nsan eli anlamında kullanılmı tır. Günümüz
Türkçesinde el olarak kullanılmaktadır. [140]
Alang (Uygurca, Kazakça, Osmanlıca): Açlıktan
veya susuzluktan dolayı güçsüzle me veya zayıflama
anlamlarında kullanılmı tır. [149]
Em (Uygurca, Hakanî, Kıpçakça, Kumanca,
Osmanlıca):Eski
Türkçede
bitkisel
ilaç
olarak
kullanılmaya ba lanan bu kelime daha sonra ilaç
anlamına gelecek
ekilde kullanılmı tır. Turfan
metinlerinde “ gine a rugunga emi yok.- Senin hastalı ına
bir çare yok.”; Kutadgu Bilig’de “Ayu berdim emdi igim
ham emim. imdi sana hastalı ımı ve çaresini
söyleyece im.” cümlelerinde kullanımlarını görmekteyiz.
Em kelimesine çe itli ekler getirilerek sa lık alanında
farklı kelimeler türetilmi tir.[155]

için

Emçi: ifacı veya doktor anlamında kullanılmı tır.
[156]

Ögde :Aynı anneye sahip ki i anlamında
kullanılmı tır. Hakanî Türkçesinde kangda kelimesiyle
kar ılanır.[103]

Emgek: A rı, iddetli acı ve kıvranma anlamlarında
kullanılmı tır. [159]

Egit (Hakanî):Ülseri ve nazarı önlemek
çocukların yüzlerine sürülen bir ilaç.[102]

glig/iglik
(Güneybatı
Anadolu
Türkçesi,
Uygurca,
Hakanî,
Ça atayca,
Osmanlıca):
Hasta/hastalık anlamlarında kullanılmı tır. Birden fazla

Emge-:Acı çekmek fiili olarak kullanılmı tır.[159]
Emget-:Acı çektirmek fiili olarak kullanılmı tır.[159]
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Emigde : Aynı memeden süt emen ki iler için
kullanılmı tır. Günümüz Türkçesinde sütkarde olarak
kullanılır. [160]
Emgeklik: Acılı olmak anlamında kullanılmı tır.
[160]
Emgeksiz: Hastalıksız,
kullanılmı tır. [160]

sa lıklı

anlamlarında

Emig: Emmek eyleminden türetilen bu kelime
meme ucu ve gö üs anlamında kullanılmı tır. [158]
Emle-(Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Kumanca,
Osmanlıca):Em sözcü üne getirilen -le ekiyle yapılır. Bir
hastalı ı tedavi etmek anlamında kullanılmı tır.
Kutadgu Bilig’de “ gig emelemese ki i terk ölür.-E er adam
tedavi edilmezse yakında ölecek.” eklinde kullanılmı tır.
[161]
Emlet-:Tedavi ettirmek anlamında kullanılmı tır.
[161]
Emlel-/Emlen-:Pasif anlamda kullanılmı
olup
tedavi edilmek, hastalı ına çare bulunmak anlamlarında
kullanılmı tır. [161]
Emri- (Hakanî):11. yy Hakanî metinlerinde “Ol
mengin yingim emridi.- O vücudumu ka ıdı.” ka ımak
anlamında kullanılmı tır. [163]
Emri -:Vücudun hastalıktan ya da ba ka bir
sebepten dolayı ka ınması anlamında kullanılmı tır.
Ka garlı’da “Etim barça: ermi ti.-Vücudum bir hastalıktan
dolayı
ka ındı.”
anlamında
kullanıldı ı
görülmektedir.[163]
Emirçge (Hakanî):Em sözcü ünden türetilmi olup
kıkırdak anlamında kullanılmı tır. [164]
Amrıltur- (Uygurca):Uygur Budist metinlerinde
meditasyon anlamında kullanılmı tır, sakinle mek,
sinirlerin yatı ması ve rahatlamak için kullanılan bir
yöntemdir. [164]
An:Birden
fazla
anlama
gelecek
ekilde
kullanılmı tır. 1) Anlayı , zekâ; 2) Hayır; 3) Çinceden
alıntı oldu u dü ünülen bir kelime olup tıbbı tedaviler
amacıyla kullanılan bir ku ismi olarak kullanılmı tır.
[165]
Eng (Hakanî, Ça atayca, Osmanlıca):Yanak
anlamında kullanılmı tır. Kutadgu Bilig’de “Sarı kı la
eng.- O yanaklarımı sarı yaptı.” eklinde kullanımı
bulunmaktadır. [166]
Ong- (Eski Türkçe, Hakanî, Kumanca):Ka garî’de
mecalsiz kalmak, güçten dü mek ve solmak
anlamlarında kullanılmaktadır.[169]
Enüç (Hakanî):Ka garî’de gözdeki katarakt olarak
ifade edilmektedir. [172]

Enüçle-:Enüç kelimesine getirilen -le ekiyle
yapılmı tır. Kataraktı tedavi etmek anlamında
kullanılmı tır. Hakanî 11. yy metinlerinde “Otaçı közüg
enüçledi. - Doktor gözünün kataraktını iyile tirdi.” eklinde
kullanılmı tır. [175]
Öngüç: Gırtlak, bo az ve yutak borusu
anlamlarında kullanılmı tır. Kuzey merkez Kırgızcada
öngöç, Güneydo u Türkçede öngeç ve Turfan
metinlerinde öngük ekilde kullanımları mevcuttur.
Uygur metinlerinde bir bo az hastalı ı ismi olarak da
geçmektedir: “öngüç a rı igig - bo az a rılı ı” [172]
Onçsuz:Tedavi
edilemez,
çaresi
bulunamaz
anlamlarında kullanılmı tır. Uygur Budist metinlerinde
“Ulu törlüg onçsuz serinçsiz emgeklerig - Çe itli büyük
tedavi edilemez ve çaresiz acılar” eklinde kullanımı
mevcuttur. [174]
Anduz:Karın a rısı, bit ısırı ı ve çe itli a rıları
dindirmek için kullanılan ottur. urubu da yapılarak
içilmektedir. Günümüz Türkçesinde andız otu olarak
kullanılmaya devam etmektedir.[178]
Önged-:Öng kelimesine getirilen -ed eki ile
yapılmı tır. Birini tedavi etmek ve sa lı ına
kavu turmak anlamında kullanılmı tır. Uygur Budist
metinlerinde “Ne yeme em kılıp öngedmeser.-Hangi ilacı
kullandıysak kullanalım tedavi edemedik.”. Ayrıca Turfan
metinlerinde “ g tapa körsersen et öngedmeki alp.- Hastalık
hakkında kehanetlerde bulunursan tedavi etmek zor olur.”
eklinde kullanımları mevcuttur.[179]
Öngedtur-:-tur eki getirilerek eyleme ettirgenlik
özelli i verilmi tir. Tedavi ettirmek anlamında
kullanılmı tır. Uygur metinlerinde “ glerin a rı ların
emletgeli öngedturgeli.- Onların hastalıkları tedavi eder.”
eklinde kullanımı mevcuttur.[182]
Onguk- (Hakanî): Hastalıktan veya fiziki bir
sebepten dolayı yüzün do al renginden çıkması, solması
anlamında kullanılmı tır. Ka garî’de “Er yüzi onguktı.Adamın yüzü soldu.” eklinde örneklendirilmi tir. [183]
Ongal-/ ongul- (Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Osmanlıca):Ong- fiilinin pasif ekli olup tedavi edilmek,
hastalıktan kurtarılmak anlamlarında kullanılmı tır.
Uygur Budist metinlerinde “ glig erse bat ongulur.- e er
hastalı ı hızlı bir ekilde tedavi edilirse…”, Kodeks’te “Er
ongaldı.-Adam
iyile ti.”
eklinde
kullanımları
mevcuttur.[185]
Ar- (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Kumanca, Kıpçakça, Osmanlıca): Fiziki olarak
yorulmak, tükenmek anlamlarında kullanılmı tır.
Sadece sa lık anlamında kullanılmayıp çe itli i lerde de
güçsüzle mek ve enerjisi bitmek anlamlarında
kullanılmı tır. Kutadgu Bilig’de “Armaz osanmaz bolur. -
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Adam yorulmaz, enerjisi tükenmez.” eklinde kullanımları
mevcuttur. [193]
Aruk-:Yemek yenmedi inden fiziki olarak gücün
tükenmesi anlamında kullanılmı tır. Ar- fiiline getirilen uk ekiyle yapılır.[214]
Arra-:Ka garî’de cinsel birle me ve ili kiye girme ve
idrar anlamlarında kullanılmı tır. [196]
rvi (Hakanî): Ka garî’de hasta insanları tedavi
etmek için kullanılan bir Hint otu olarak tanıtılır. Ayrıca
Ka garî’de “ rvi kulak -Uzun / sivri kulak” örne i ile bir
kulak ekli olarak da kullanılmı tır.[198]
Artız: Uygur halk metinlerinde adı tam olarak
bilinmeyen bir ilaç ismi olarak kullanılmı tır. [207]
Ark: nsan dı kısı olarak kullanılan bu kelimenin
çe itli Türk diyalektlerinde bok kelimesi de aynı anlama
gelecek ekilde kullanılır. [213]
Arka:Bir insanın, hayvanın veya herhangi bir eyin
arka tarafı olarak kullanılsa da insan için bel kullanımı
da mevcuttur. Turfan metinlerinde “Süsgüni arkası
tutu ur.- Onun omuzları ve sırtı a rıyor.” eklinde
kullanımı mevcuttur. [215]
Arukluk
(Hakanî,
Ça atayca,
Kıpçakça,
Osmanlıca):Bitkinlik,
yorgunluk
ve
tükenmi lik
anlamlarında kullanılmı tır. Ka garî’de “Tınsın anıng
arukluk.- Adam yorgunluktan kurtuldu.”
eklinde
örneklendirilmi tir. [218]
Uragün:Bir çe it Hint ilacı olarak kullanılmı tır.
Kutadgu Bilig’de hafif acı ve ekerli bir tadı oldu u
yazılmaktadır. [219]
Arukla-:Bir insanın yoruldu u zaman dinlenmesi
anlamında kullanılmaktadır. Uygur Budist metinlerinde
“Siz aruk, siz aruklang.- Yoruldunuz biraz dinlenin.”
eklinde kullanımları mevcuttur. [220]
Erkek:Günümüz Türkçesinde de erkek olarak
kullanılmaktadır. [223]
Erin (Uygurca, Harezmî, Kumanca, Kıpçakça,
Ça atayca):Uygur Budist ve Maniheist metinlerinde
dudak anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca Ça ataycada
ern eklinde de yazılmaktadır. [232]
ring: ri kelimesine getirilen -n ekiyle yapılmı tır.
Günümüz Türkçesinde irin ekliyle kullanılmaktadır.
Birçok Türk metninde yara içindeki mukus olarak
kullanılmı tır. Uygur Budist metinlerinde “Yiring
a lı lar.- O a a ılık eytanlar irin yer.” eklinde kullanımı
mevcuttur.[233]
Örün-:Erkeklik organının bo alması anlamında
kullanılmı tır. Hakanî eserlerinde “Er siki öründi Adamın siki bo aldı.” eklinde kullanılmı tır. [235]

Ersin-:Er ismine getirilen -sin ekiyle fiille tirilmi tir.
Bir gencin bulu ça ına eri ti ini gösteren orgazm
olabilme durumudur. Ka garî’de “O ul ersindi.- Çocuk ilk
defa bo aldı.” eklinde kullanımı mevcuttur. [238]
Arsalık (O uz T. Osmanlıca ):Osmanlıcada aslık
olarak da yazılan bu kelime kadınlar için kısırlık ya da
tam olgunla mamı anlamlarında kullanılmı tır. [238]
Esen (Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Kıpçakça,
Osmanlıca): Sa lıklı anlamında kullanılmaktadır.
Günümüz Türkçesinde de “esenlikler dilerim” cümlesi
kullanılmaya devam etmektedir. Kutadgu Bilig’de “esen
enç tirilgil - sa lıklı ya amak” eklinde kullanılmı tır.
[248]
Isır- /Isrık: Ka garî’de bit, pire veya ba ka
hayvanların di geçirmesi olarak tasvir edilir. [250]
Isırt- / Isrıl-:Isır- eyleminin pasif formları olarak
kullanılmı tır. [251]
Osruk/osur-:Gaz
çıkarmak
ve
osurmak
anlamlarında kullanılan isim ve fiildir. Günümüz
Türkçesinde de kullanımı mevcuttur. [250-251]
Esrük:Sarho ve bilincini kaybetmek anlamında
kullanılmı tır.Esür- kelimesine getirilen -ük ekiyle
yapılmı tır.Uygur halk metinlerinde “Tegirmi tam içinde
esrük boldung. - Etrafı çevrilmi bir duvar içinde bilincini
kaybetti/ sarho oldu.” eklinde kullanımı mevcuttur. [250]
Asur- (Uygurca, Kıpçakça, Osmanlıca):Axsur-,
apsur eklinde de yazılı ları mevcut olup günümüz
Türkçesinde hap ırmak anlamında kullanılmı tır. [251]
Esür-:Sarho olmak veya bilincini kaybetmek
anlamlarında kullanılmı tır. Kutadgu Bilig’de “Neçe
kılma u i esürse kelür.-E er o kendinden geçmi se
hiçbir ey yapılamaz.” eklinde örne i mevcuttur. [251]
A uk
(Hakanî,
Ça atayca,
Kıpçakça,
Osmanlıca):Birine kar ı beslenen a ırı sevgiden dolayı
içinde bulunulan fiziki ve ruhi durum olarak ifade
edilir. Günümüz Türkçesinde a ık kelimesi ile kullanılır.
Ayrıca ayak ile topuk arasındaki ekleme de a ık
denmektedir.
Ka garî’de
a uk
kemigi
olarak
örneklendirilmi tir.[259]
Ö ün:Omuz veya üst gö üs olarak kullanılmı tır.
[263]
Eyegü (Tuvaca, Ça atayca, Hakanî, Kıpçakça,
Harezmî,
Osmanlıca):Kaburga
anlamında
kullanılmı tır.[272]
Aylı
(Eski
Türkçe,
Hakanî,
Kıpçakça,
Kumanca):Hakanî ve Kıpçakçada aylu, Kumancada aylı
eklinde yazılan kelime hamile kadını ifade etmek için
kullanılmı tır. Eski Türkçe metinlerinde “Eki aylı ki i
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o lın - ki aylık bir çocuk” eklinde kullanımı mevcuttur.
[272]

kullanılmı tır. Günümüz Türkçesinde de bo az eklinde
kullanılmaya devam etmektedir.[322]

Uyuz:Uduz olarak da yazılan kelime bit ısırı ından
kaynaklı bir hastalık ismi olarak kullanılmı tır. [276]

Büken:Üç farklı anlamda kullanılmı tır. Bükköküne getirilen -en ekiyle yapılır. 1) Kavun, 2)
ktidarsız, güçsüz, 3) ç organların veya ba ırsakların bir
kısmı olarak kullanılmı tır.[328]

Azı lı :Köpek di i anlamında kullanılmı tır.
Günümüz Türkçesinde de azı di i olarak da
kullanılmaktadır. [284]
Bütgü (Hakanî):Çocuk dı kısı anlamında gelen
kaka kelimesi ile özde ekilde kullanılmı tır. 11. yy
Hakanî metinlerinde “Bütgü barmu - kakan var mı?”
eklinde kullanımı mevcuttur. [303]
Bitle-:Bit hayvan ismine getirilen -le(n) ekiyle
fiille tirilmi tir. Ki inin kendini veya ba kasını bitlerden
temizlemesi anlamında kullanılmı tır. Ka garî’de “Er bit
bitledi.Adam
bitlerini
temizledi.”
eklinde
örneklendirilmi tir. [305]
Bütse- (Hakanî):Özellikle kafa kısmındaki yaraların
iyile mesinde kullanılır. Ka garî’de “Ba bütsedi.- Ba ı
iyile ti.” eklinde örneklendirilmi tir. [309]
Bok (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Osmanlıca): nsan dı kısı anlamında kullanılmı tır.
Ayrıca ye il küf anlamında da kullanımı olmu tur. [310]
Bo (Uygurca,
Ça atayca,
Hakanî,
Osmanlıca):Nefes alamamak anlamında kullanılmı tır.
Kutadgu Bilig’de “Yara sıznı bo dı eligde urup - Gereksiz
olanlarını
elleriyle
bo du.”
eklinde
kullanımı
mevcuttur.[311]
Bu a:Ka garî’de Hindistan’da ithal edilen bir ilaç
olarak adı geçer: “sarı bu ra, boz bu ra”[312]
Bokuk:Guatr hastalı ının adı olarak kullanılmı tır.
Altaycada po ok, Hakasçada po o, Kırgızcada po ok,
güneydo u Türkçesinde pokak eklinde kullanılmı tır.
[313]
Ba ır / Ba rık (Eski Türkçe, Uygurca, Kıpçakça,
Kumanca, Hakanî, Ça atayca, Osmanlıca):Günümüz
Türkçesinde gö üs kısmının orta kısmı olarak kullanılsa
da Eski Türkçede karaci er olarak kullanılmı tır.
Kutadgu Bilig’de “O lum bu ba rım otı - O lum bu
benim karaci erimin ate idir.”, Turfan metinlerinde
“Ba ırdın tepremi ig ol - Karaci erinden bir hastalık
olu mu .” eklinde kullanımları mevcuttur.[317-318]
Ba ırsak / Ba ırsuk (Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Harezmî, Kıpçakça, Osmanlıca):Günümüz Türkçesinde
de ba ırsak eklinde kullanılmaya devam etmektedir.
[320]
Bo uz (Güneydo u Türkçesi, Uygurca, Hakanî,
Ça atayca, Harezmî, Kıpçakça, Osmanlıca):Tuvacada
bos; güneydo u Türkçesinde bu uz, bo uz, bu az;
Özbekçede
bü iz;
Kazakçada
buaz
eklinde

Bögür / Bögrek:Günümüz Türkçesinde de böbrek
olarak
kullanılmaya
devam
etmektedir.
Bazı
diyalektlerde pügrek, pürek, Kazakçada pügürek,
Kırgızcada büyrek, Kazancada böyerek, Osmanlıcada
bögrek,
böbrek,
böyrek
ekillerinde
kullanımları
mevcuttur.[328]
Bökseg (Uygurca, Hakanî, Ça atayca):Gö üs
kısmının üst tarafı ya da kadın memesinin üst kısmına
verilen isimdir. Uygur Budist metinlerinde “ in
böksügün ömgeklediler.” eklinde kullanımı mevcuttur.
[329]
Baltır:Baca ın arka kısmı olan ve günümüz
Türkçesinde baldır olarak kullanılan kelimedir. [334]
Balı :Yaralı anlamında kullanılmı tır. Kutadgu
Bilig’de “Bu ödleg okı birle köngi balı - Bu adamın aklı
zamanın oku ile yaralandı.”
eklinde kullanımı
mevcuttur.[335]
Bilek (Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Harezmî,
Osmanlıca): nsanın kol ile el kısmının birle ti i yere
denmektedir. Günümüz Türkçesinde de bilek olarak
kullanımı devam etmektedir.[338]
Beng/ Meng (Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Kıpçakça, Osmanlıca):Özellikle yüzde olmak kaydıyla
vücudun çe itli yerlerinde olan çe itli büyüklükteki
siyahlıklara denmektedir. Ka garî’de “Ya olar kızıl eng
bu engke menge - Onlar kırmızı yanak ve yanakta bir
ben.” eklinde örneklendirilmi tir. [346]
Bun-, Mun- / Buna-, Muna- / Bunak, Munak
(Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Osmanlıca):Bir ki inin
ya lılıktan veya beyinsel bir hastalıktan dolayı unutkan
olmaya ba laması anlamında kullanılmı tır. Günümüz
Türkçesinde buna-, bunak eklinde kullanılmaktadır.
Kutadgu Bilig’de “Uku lu ki i kör karısa munar - Zeki
adam ya lanmaya ba layınca bunadı.” eklinde kullanımı
mevcuttur. [347-348]
Beni / Beyni / Beyin (Eski Türkçe, Uygurca,
Hakanî, Ça atayca, Osmanlıca):Günümüz Türkçesinde
beyin olarak kullanılan bu kelimenin çok çe itli ekilleri
mevcuttur:Hakasçada mi, güneydo u Türkçesinde
minge/mingi/ming,orta-kuzey Kırgızcada mi, Kazakçada
mıy, Kırım Türkçesinde mıng, Çuva çada mine gibi. [348]
Bengiz (Eski Türkçe, Uygurca, Kıpçakça, Hakanî,
Ça atayca, Kumanca, Osmanlıca):Yüz ve yüz rengi
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anlamlarında kullanılmı tır. Günümüz Türkçesinde de
kullanımı devam etmektedir.[352]
Bert-:Daha çok deri üzerinde meydana gelen
yaralama ve incitme anlamlarında kullanılmı tır.
Günümüz Türkçesinde pert etmek olarak kullanılmaya
devam etmektedir. Prof. Paul Perrot’ta “Sıdı seni bertgeli
it - O seni incitir.” eklinde kullanım mevcuttur. [358]
Berti :Bert- sözcü üne getirilen -i
eki ile
yapılmaktadır.
Kar ılıklı
yaralamak
anlamında
kullanılmı tır. Hakanî 11. yy metinlerinde “Olar bir
ikindining könglin berti tirdiler - Birbirlerini kızdırıp
birbirlerini yaraladılar.” eklinde kullanılmı tır.[359]
Burkı(Uygurlar,
Hakanî):Özellikle
eklem
yerlerinde meydana gelen dönmelere ve incinmelere
denmektedir. Uygur halk metinlerinde “Kox ak burkı
bolor - O zayıflamı ve burkulmu tu.” eklinde kullanımları
mevcuttur. [360]
Burun (Uygurca, Kıpçakça, Kumanca, Hakanî,
Ça atayca, Osmanlıca): nsanın kafasında bulunan koku
alma
organı
anlamında
kullanılmaya
devam
etmektedir.[366]
Bür-/Bürme- (Hakanî, Ça atayca, Kıpçakça): nsana
ait kolu veya aya ı çevirerek incitmek anlamında
kullanılmı tır. Osmanlıcada ve günümüz Türkçesinde
burma olarak kullanılmaktadır. [366]
Büri - / Bürü :Ka garî’de
örneklendirilmi tir.[370]

büzü mek

anlamında

Bu - (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Kıpçakça,
Osmanlıca):Sinirlenmek
anlamında
kullanılmı tır. Kutadgu Bilig’de “Bu ar ödte beglerke
barma ya uk - O sinirli oldu u zaman yakınına yakla ma.”
eklinde kullanılmı tır. [377]
Bu ı-:Bu - fiiline getirilen -ı ekiyle isimle tirilmi tir.
Çabuk sinirlenen anlamında kullanılmı tır. [377]
Ba (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Harezmî,
Kıpçakça, Osmanlıca):Mo olcada yara, Arapçada cerahat
anlamlarına gelen kelime yara anlamında kullanılmı tır.
Kutadgu Bilig’de“Köngül kılma ba . Gönlümü yaralama.”
eklinde kullanılmı tır.
Ba a-:Kesik
atarak
kullanılmı tır.[377]

yaralamak

anlamında

Ba lı (Eski Türkçe, Kıpçakça, Hakanî, Harezmî,
Osmanlıca):Yaralı anlamında kullanılmı tır. Harezm 14.
yy metinlerinde “Yetmi eki yerde ba lı boldı - Yetmi iki
yerde yaralandı.” eklinde kullanıma rastlanır.[381]
Ba la-:Ba kelimesine getirilen-la ekiyle yapılır.
Yaralamak anlamında kullanılmı tır. [382]

Bez:Cillteki tümör, yanık veya yaraların iyile mesi
sırasında yeniden olu an deri yüzeyine denmektedir.
[388]
Bezgek
(Uygurca,
Harezmî,
Kıpçakça):Bez
sözcü üne getirilen -gek ekiyle yapılmı tır. Sıtma
hastalı ına verilen isim. [391]
Çıban / Çıbıkan (Uygurca, Hakanî, Kıpçakça,
Osmanlıca):Ciltte çıkan iri ba lı yaraya verilen isim.
[396]
Çük / Çübek:Özellikle çocuk cinsel organına verilen
isimdir. [396]
Çeçek: rinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan
ate li, a ır ve bula ıcı bir hastalık anlamında
kullanılmı tır.[400]
Çügde
(Uygurca,
Hakanî):Ka garî’de
akak(temporal kemik)diye bilinen yüzün kısımlarını
destekleyen mastoid çıkıntısına verilen isimdir.[414]
Çikin (Hakanî, Ça atayca):Ka garî’de stresi azaltan
ve
kalbi
güçlendiren
bir
ot
olarak
tanımlanmaktadır.[415]
Çelpek:Göz kenarlarında bulunan -özellikle
sabahları- mukus kalıntısıdır. Çok çe itli yazımları
mevcuttur: Güneybatı Osmanlıcada çelpik, güneydo u
Türkçesinde çılpık, çapak, orta kuzey Kırgızcasında çılpak,
Kazakçada elpek, Kıpçakça, Osmanlıca ve günümüz
Türkçesinde de çapak olarak yazılmaktadır.[418]
Çildeg/Çildey (Hakanî):Ka garî’de özellikle atların
gö üs kısmında çıkan ülser tipi yaralara denmektedir.
Da lama yöntemi ile tedavi edildi i yazılmaktadır. [419]
Çoluk(Uygurca, Hakanî, Ça atayca):Tek kolu olan
anlamında kullanılmı tır. Ka garî’de çolak olarak
yazılmaktadır. [419]
Çörgü:Önceki kelimelerden bütgü ile yakla ık aynı
anlama gelmekte olup idrar etmek, çi yapmak
anlamlarında kullanılmaktadır.Ka garî’de “çörgü bar
mı?” eklinde örneklendirilmi tir.
Çi (Hakanî):Çörgü, bütgü ile aynı anlamalara
gelecek ekilde kullanılmaktadır. drar ve i emek
anlamında kullanılmaktadır ve günümüz Türkçesinde
kullanımı devam etmektedir.[430]
Çi e-:Çi
kelimesine
getirilen
-e
ekiyle
eylemle tirilmi tir. 11. yy Hakanî metinlerinde “O lan
çi edi- Çocuk i edi ve kakasını yaptı.”
eklinde
kullanılmı tır. [431]
Çi et-:Çi kelimesine getirilen -et ekiyle ettirgen
özellik katılmı tır. 11. yy Hakanî metinlerinde “Ura ut
kençin çi etti - Kadın çocu unu i etti ve kakasını yaptırdı.”
eklinde kullanılmı tır.[431]
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Tab / Tap (Hakanî, Harezmî, Kıpçakça):Vücuttaki
yara izi veya leke anlamlarında kullanılmı tır.[434]
Tapçalı :Tab kelimesine getirilen
yapılmı tır. Yaralanmı , ekli bozulmu
kullanılmı tır.[437]

-çalı
ekiyle
anlamlarında

Tapçasız:Tab kelimesine getirilen -çasız ekiyle
yapılmı tır.
Yaralanmamı ,
zarar
görmemi
anlamlarında kullanılmı tır. [437]
Tobık / Tobuk / Topık(Uygurca, Hakanî,
Ça atayca, Harezmî, Kıpçakça):Aya ın arka kısmında
bulunan yuvarlak kısma denmektedir. [437]
Tupul ak (Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Kumanca,
Kıpçakça): ki farklı anlamda kullanılmı tır. 1) Kolik
hastalık yani ba ırsak sancısı, 2) Keskin kokulu sebzeler
anlamlarındadır. Uygur Budist metinlerinde “Tupul ak
énegüke em - Ba ırsak sancısı için bir ilaç.” eklinde
kullanımı mevcuttur.[441]
Tupul akka:Ba ırsak sancısı için kullanılan ilaca
verilen
isimdir.
Uygur
halk
metinlerinde
kullanılmaktadır.[441]
Tutuk (Hakanî, Ça atayca, Kıpçakça):Birden çok
anlama gelen tut- kelimesine getirilen -uk ekiyle
yapılmı tır. Kapalı, dilsiz, korkudan veya heyecandan
paraliz
olmu
anlamlarına
gelecek
ekilde
kullanılmı tır.[453]
Tit-(Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Kumanca,
Osmanlıca):A rımak,
sızımak
anlamlarında
kullanılmı tır. Ka garî’de “Ba titig titti - Yarası çok
a rıdı.” eklinde örneklendirilmi tir. [450]
Titig:Tit-eylemine getirilen -ig ekiyle yapılmı tır.
A rı, sızı, acı anlamlarında kullanılmı tır. Ka garî’de
kullanımı mevcuttur.[455]
Titre- / Titret-:Tit-eylemine getirilen -re / -re-t
ekleriyle yapılmı tır. Vücudun hastalık veya ruhi bir
durumdan dolay titremesi anlamında kullanılmı tır.
Günümüz Türkçesinde de kullanımını korumaktadır.
[460]
Tu -(Eski Türkçe, Uygurca, Kumanca, Hakanî,
Ça atayca, Kıpçakça, Osmanlıca):Çocuk dünyaya
gelmesi olarak kullanılmı tır. Sadece insan olmayıp
canlı-cansız her eyin ortaya çıkması anlamında
kullanılmı tır. Kutadgu Bilig’de “Tu mı elinden çıkıp Do du u ülkeden çıkmı .” eklinde kullanımı mevcuttur.
[468]
Tu tur-:Tu - kelimesine getirilen -tur ekiyle
yapılmı tır. Do urtmak anlamında kullanılmı tır.[468]
Tu ur-:Do mak
eylemini
anlamında kullanılı tır. [472]

yerine

getirmek

Ta la-(Hakanî):Daha
önceleri
hayvanların
sahibinin belli olması için ate li demirle yapılan
i aretleme zamanla yaraların da lanması eklinde de
kullanılmı tır. [469]
Tu um:Tu -eylemine
getirilen
-um
ekiyle
yapılmı tır. Yeniden do mak, canlanmak anlamlarında
kullanılmı tır. Turfan metinlerinde “Emgeklig tu umları
- Ho a gitmeyen bir yeniden do u .”
eklinde
kullanılmı tır. [470]
Tögne- (Uygurca, Hakanî):Ta la- kelimesi ile aynı
anlama gelecek ekilde kullanılır. Örneklerde daha çok
insan yaralarının da lanması anlamında kullanılmı tır.
Turfan metinlerinde tögneserterim olarak kullanılmı tır.
Hakanî 11. yy’da “Ol ba ın tögnedi - O adam yarayı
da ladı.” eklinde kullanımı mevcuttur. [485]
Töl (Uygurca, O uzca, Ça atayca, Harezmî,
Osmanlıca):Üremeyi sa layan tohum anlamında
kullanılmaktadır. Ayrıca bazı metinlerde de evlat
anlamında kullanılmı tır. Uygurca 8. yy halk
metinlerinde “éldin xandın töli yok - Hanın hiç o lu yok.”
eklinde kullanımı mevcuttur.[490]
Tal- (Hakanî, Ça atayca, Harezmî):Güç kaybetmek,
bilincini kaybetmek, bayılmaya ba lamak anlamlarında
kullanılmı tır. 11. yy metinlerinde “tal an em - epilepsi,
sara” hastalı ı olarak kullanılmı tır.[490]
Tılak
(Çi il,
Hakanî,
Kıpçakça,
Osmanlıca):Klitoris anlamında kullanılmı tır. Bazı
Osmanlı metinlerinde dilçik olarak da yazılmı tır. [495]
Tolgat-:Eski Türkçe ve Uygur mani metinlerinde
emget- kelimesi ile aynı anlama gelmektedir ve acıya
sebep olmak, a rıtmak anlamlarında kullanılmı tır.
[497]
Tala u:Ka garî’de
açıklanmı tır. [497]

kanlı

dizanteri

anlamında

Tıl / Til (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Harezmî, Kıpçakça, Osmanlıca):A ız içinde bulunan ve
tatma duyumlarının bulundu u organcık olan dil
anlamında kullanılmı tır. Hakanî 11. yy metinlerinde
“Ol angar tıl tegürdi. - O diliyle ve a zıyla kendine zarar
verdi.” eklinde kullanımı mevcuttur.[489]
Tulas(Hakanî):Soluk anlamında kullanılmı tır.
Kutadgu Bilig’de “Tümen yılda berü tul erdim tulas.Yıllarca yüzü soluk bir dulum vardı.”
eklinde
kullanılmı tır.[502]
Tam ak (Uygurca, Hakanî, Ça atayca):Damak
anlamında kullanılmı tır.[505]
Tuma u (Uygurca, Hakanî, Osmanlıca):Tumsözcü üne getirilen –a/- u ekleriyle yapılmı tır. Tum
kelimesinin anlamı ba so uklu u (nezle, grip) olarak
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açıklanmı tır. Türkiye Türkçesinde duma , duma ı
eklinde kullanılmaktadır.[505]

de deri ekliyle kullanılmakta olup canlı varlıkların cildi
anlamında kullanılmı tır. [531]

Tamar/ Tamır (O uzca, Uygurca, Hakanî,
Ça atayca, Kıpçakça, Osmanlıca):Canlı varlıklarda
kanın veya besleyici sıvıların dola tı ı kanal olarak
kullanılmı tır. Turfan metinlerinde “Kimning tamarı
yo un boslar kana ı yéngi - E er bir adamın damarı kanı
ta ıyacak kadar kalınla mı sa…”
eklinde kullanımı
mevcuttur. [508]

Türtüngü (Uygurca):Türtün- (sürmek) kelimesine
getirilen -gü ekiyle yapılmı tır ve merhem anlamında
kullanılmı tır. [537]

Temregü (Hakanî, Ça atayca):Deride olu an ve
derinin kabuk kabuk gibi görünmesine neden olan,
günümüz Türkçesinde temriye olarak bilinen hastalık
ismi.
Metinlerde
çe itli
ekillerde
yazımı
mevcuttur:Hakasçadatemire, Kırgızcadave Kazakçada
temiretki, Orta Güney Özbekçede temiratki, Osmanlıcada
temire.[509]
Tın / Dın (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Harezmî,
Kıpçakça, Kumanca): ki anlama gelecek
ekilde
kullanılmaktadır: nefes almak ve dinlenmek. Uygur
Budist metinlerinde “Tın alu umasar - E er o nefes
alamazsa.”
eklinde kullanımı mevcuttur.Kutadgu
Bilig’de de “Kesgil axır tınım - Sonunda nefesimi kesti.”
eklinde kullanılmı tır. [512]
Tongu:Sa ır anlamında kullanılmı tır. Kutadgu
Bilig’de “Tongu bolsa tegmez biligke elig.- E er o ki i sa ır
olursa eli bilgiye ula amaz.” eklinde kullanılmı tır.[515]
Tınç:Tın- kelimesine getirilen -ç ekiyle yapılmı tır.
Dinlenmi
anlamında
kullanılmı tır.
Türkiye
Türkçesinde dinç olarak kullanılmaktadır. [516]
Tonçuk(Hakanî,
Harezmî):Bo ulmak,
bo ulmaktan dolayı bilincini kaybetmek anlamında
kullanılmı tır. Osmanlıca metinlerde yazılı ı duncukeklindedir.[517]
Tını :Tın- kelimesine getirilen -ı ekiyle yapılmı tır.
Nefes anlamında kullanılmı tır. Ka garî’de “Er ulu
tındı.-Adam derin bir nefes aldı.” eklinde kullanımı
mevcuttur.[519]
Tınlı :Ya ayan, nefes alan canlı anlamında
kullanılmı tır. 8. yy Mani metinlerinde “Be törlü tınlı
- Be çe it canlı türü” eklinde kullanımı mevcuttur.
Kutadgu Bilig’de de “Kamu tınlı larka rüzı bergen. Ya ayan bütün canlılara günlün yiyeceklerini verir.”
eklinde kullanılmı tır. [520]
Ter / Terit (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî,
Ça atayca, Kumanca, Kıpçakça, Harezmî, Osmanlıca):
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir
kokusu olan, yapı kan, renksiz, tuzlu sıvı anlamında
kullanılmı tır.[528-536]
Teri(Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Kumanca, Kıpçakça, Harezmî):Günümüz Türkçesinde

Turuk:Çok zayıflamı , bir deri bir kemik kalmı
ki iler için kullanılan isim. Uygur Mani metinlerinde
“Küçsüz turuk ki iler - Zayıf sıska ki iler” eklinde
kullanımı mevcuttur. [539]
Tirig (Eski Türkçe, Uygurca, Kırgızca, Hakanî,
Ça atayca, Osmanlıca):Ya ayan, canlı anlamlarında
kullanılmı tır. Günümüz Türkçesinde diri eklinde
kullanılmı tır. Turfan metinlerinde “Manga yeme tirig öz
negülük ol -Benim için kullanım ömrü nedir?” eklinde
kullanılmı tır. [543]
Tırnak(Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Kıpçakça,
Harezmî,
Osmanlıca: nsanda
veya
hayvanlarda ayak - el uçlarındaki kısma denir.
Günümüz Türkçesinde de tırnak olarak kullanılmaya
devam etmektedir.Bazı Türk diyalektlerinde çe itli
yazımları mevcuttur: Tuvacada tıra , Ortagüney
Özbekçede tirnok, Güneybatı Azerice ve Türkmencede
dırnak.[551]
Tirsgek: ki
farklı
anlama
gelecek
ekilde
kullanılmı tır. 1) Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka
yanı, 2) Göz çevresinde çıkan ve günümüz Türkçesinde
arpacık adıyla bilinen rahatsızlık. [553]
Tı (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayaca,
Osmanlıca):A ız içinde bulunan ve çi neyeme yarayan
kemiksi parçalara verilen isimdir. Günümü Türkçesinde
de di olarak kullanılmaktadır. Kutadgu Bilig’de “Tılıngı
ködezgil tı ıng sınmasın. - A zı sıkı tut ki di in kırılmasın.”
eklinde kullanılmı tır.[557]
Ti i (Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Harezmî,
Osmanlıca):Cinsiyet
olarak
di i
anlamında
kullanılmı tır. Ço u Kuzeydo u diyalektlerinde tizi, tiji,
diji eklinde kullanılmaktadır. Günümüz Türkçesinde
di i eklinde kullanılmaya devam etmektedir.[560]
Ta ak (Kumanca, Kıpçakça, Hakanî):Erkek cinsel
organı altında bulunan yumurtalıklara verilen
isimdir.[562]
Toy (Hakanî):Tıbbî
kullanılmı tır. [567]

bir

bitki

ismi

olarak

Tiz (Uygurca, Kumanca, Kıpçakça, Ça atayca,
Hakanî):Kaval, baldır ve uyluk kemi inin birle ti i yer
olarak kullanılmaktadır. Osmanlıcada diz eklinde
kullanılmı tır. [570]
Töz(Kıpçakça,
Ça atayca,
Harezmî,
Kumanca):Acı çekmek, sıkıntıya katlanmak anlamında
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kullanılmı tır. Kıpçakça 11. yy metinlerinde “Er tumlu ka
tözdi.- Adam so uktan dolayı iddetli acı çekti.” anlamında
kullanımı mevcuttur.[572]
Taz
/
Tas(Uygurca,
Hakanî,
Ça atayca,
Kıpçakça):Kel anlamında kullanılmı tır. Osmanlıca
metinlerde daz eklinde kullanılmı tır. [570]
Tazla-(Hakanî):Taz kelimesine getirilen -la ekiyle
yapılır. Kelle tirmek anlamında kullanılmı tır. [576]
Tazar- (Hakanî):Taz kelimesine getirilen -ar ekiyle
yapılır. Kel olmak anlamında kullanılmı tır.Hakanî 11.
Yy metinlerinde “Tazardı neng. – O ey kel oldu.” eklinde
kullanılmı tır. [577]
Kabar- / Kabarçak(Uygurca, Ça atayca, Kıpçakça,
Osmanlıca):Vücutta olu an sivilce gibi küçük i kinli e
verilen isimdir. Uygur Budist metinlerinde “Kabaru
kelmi etindeki söl suvın - Kabarmı etine sıvı gelmi .”
eklinde kullanılmı tır.[585-586]
Kabart(Uygurca,
Ça atayca,
Kıpçakça,
Osmanlıca):Kabar kelimesine getirilen -t ekiyle
yapılmaktadır. Derinin kabarmasına sebep olmak
anlamındadır. [586]
Kabargan:Kabar- kelimesine getirilen -gan ekiyle
yapılmı tır. Deride kabarcık eklinde olu an hastalık.
[587]
Kada lık:Kan ba ı
kullanılmı tır. [607]

olan

ki iler

anlamında

Kutuz
(Hakanî,
Ça atayca,
Harezmî,
Osmanlıca):Ka garî’de köpek ısırı ından bula an
delirme hastalı ı olarak kullanılmı tır. Günümüz
Türkçesinde de kuduz olarak kullanılmaya devam
etmektedir. [608]
Kıl (Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Harezmî,
Kıpçakça,
Kumanca,
Osmanlıca): nsan
veya
hayvanların derisinde çıkan ipliksi uzantı anlamında
kullanılmı tır. Günümüz Türkçesinde de aynı ekilde
yazılmaktadır.Kutadgu Bilig’de “Kıl kalıkı
todı”
eklinde kullanılmı tır.[614]
Kol (Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Harezmî,
Kıpçakça, Kumanca, Osmanlıca): nsan vücudunda
omuz ba ından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
anlamında kullanılmı tır. Günümüz Türkçesinde
kullanımı devam etmektedir. [614]
Koltuk
(Ça atayca,
Kıpçakça,
Kumanca,
Hakanî):Kolun omuzla birle ti i yerin altındaki
çukurluk anlamında kullanılmı tır. [619]
Kulkak: itme organına verilen isim. Eski Türkçe 8.
yy metinlerinde “Körmedük kulkakın i itmedük. - Göz
görmedi kulak i itmedi.” eklinde kullanılmı tır.[621]

Kam (Eski Türkçe, Uygurca, Kumanca, Ça atayca,
Kıpçakça, Harezmî, Hakanî): Büyücü, ifacı, ozan
anlamlarında kullanılmı tır. Kutadgu Bilig’de “Kerek tut
otaçı kerek erse kam. - ster ifacı ister efsuncu olsun.”
eklinde kullanılmı tır. [625]
Kamçu / Kamçıgu:Kangren veya vücudun bazı
yerlerinde çıkan kırmızılık, kan toplaması anlamlarında
kullanılmı tır. [626]
Kam ır-: ekli bozulmak, zarar görmek anlamında
kullanılmı tır. Hakanî 11. yy metinlerinde “Anıng yüzi
kam ırdı. - onun yüzü felçten dolayı bozuldu.” eklinde
kullanılmı tır.[627]
Kum uy
(Hakanî):Ka garî’de
açıklanmaktadır.[629]

bit

olarak

Kan (Eksi Türkçe, Uygurca, Kıpçakça, Kumanca,
Hakanî, Ça atayca, Harezmî, Osmanlıca): nsanlarda ve
hayvanlarda ya amı sa layan kırmızı renkteki sıvıya
verilen isim. Günümüz Türkçesinde de aynı ekilde
kullanımını devam ettirmektedir. Kutadgu Bilig’de
“Kayu eydi kan tutmı emdi muni aça bergü i çil akıt u kan.Biri söyledi ki kan basıncı yüksek bu yuzden damarını açıp
kanın akmasına izin verilmeli.” eklinde kullanımı
mevcuttur.[629]
Kanat-:Kan kelimesine -at ekiyle yapılmı tır. Kan
akmasına sebep olmak anlamında kullanılmı tır. [635]
Kana( )-:Kan kelimesine -a( ) ekiyle yapılmı tır.
Kanın akması anlamında kullanılmı tır.[636]
Kanlı :Kan kelimesine -lı ekiyle yapılmı tır. Kanın
oldu u yer anlamında kullanılmı tır. [638]
Kart (Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Kumanca,
Osmanlıca):Deride olu an bir ülser türüne verilen
isimdir. Ayrıca tazeli i gitmi yani suyu çekilmi deri
anlamında da kullanılır. Ya lanan insanlara “kart ki i”
denmektedir.[647]
Karta-:Kart kelimesine getirilen -a ekiyle yapılır.
Yaranın kabu unun iyile erek dökülmesi anlamında
kullanılmaktadır. 11. yy Hakanî metinlerinde “Bütmi
ba ı kartadı. - yile en yarasından kabu u ayrıldı.” eklinde
kullanılmı tır. [649]
Karak (Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Harezmî,
Kıpçakça, Osmanlıca):Göz, göz bebe i veya göz küresi
gibi anlamlara gelecek ekilde kullanılmı tır. Kutadgu
Bilig’de “körügli karak - gören göz” eklinde kullanımı
mevcuttur. [652]
Kır ın:Katliam, salgın hastalık gibi anlamlara
gelmektedir. Uygur Budist metinlerinde “Kıyn kır ın
tegürür. - Bula ıcı hastalık
iddetli
ekilde onları
cezalandırdı.” eklinde kullanılmı tır. [654]
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Kuru sak / Kursak (Hakanî, Ça atayca, Kumanca,
Kıpçakça, Osmanlıca):Mide anlamında kullanılmı tır.
[657]
Kara u
(Hakanî):Kör
olmak
anlamında
kullanılmı tır. Kutadgu Bilig’de “Bolsu közsüz kara uka
köz. - Cahil adam kördür.” eklinde kullanılmı tır.[656]
Kara ur:-r
ekiyle
anlamındadır. [656-658]

isimle tirilmi tir.

Kör

Karın (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Harezmî, Kıpçakça, Osmanlıca):Ba ırsak, mide, böbrek
gibi organları barındıran bölgeye karın denmektedir.
Kutadgu Bilig’de “Karında kara karnı todsa. - Bütün
insanların karnı doysa.” eklinde kullanımı mevcuttur.
[661]
Karında :Aynı karından olma ki ilere denmektedir.
Günümüz Türkçesinde karde olarak kullanılmaktadır.
[662]
Kus-:Midedekileri dı arı çıkarmak anlamında
kullanılmı tır. Günümüz Türkçesinde de kullanımı
devam etmektedir. [666]
Kustur-:Kusyapılmı tır. [666]

eylemine

getirilen

–tır-

eki

ile

Kusı / Kus ak: renme ve mide bulantısı haline
denmektedir.[667]
Kası /Kasık:Vücudun uyluk ile karın arasında
kalan bölgeye verilen ad olarak kullanılmı tır. [666]
Kısır:Çoçu u olmayan, döllenmeyen anlamlarında
kullanılmı tır. Arsalık kelimesiyle yakla ık aynı anlama
gelmektedir. Günümüz Türkçesinde de anlamını
korumaktadır. [668]
Ka ı-:Fizikî bir sebepten dolayı tırnakla veya ba ka
bir eyle deriyi hafifçe ovmak anlamında kullanılmı tır.
[671]
Ka ıt-:Ka ı- eylemine -t ekiyle yapılmaktadır.
Ka ıma eylemini ba kasına yaptırma anlamında
kullanılmı tır. [671]
Ka ın-:Ka ı- eylemine -t ekiyle yapılmaktadır.
Ki inin
kendi
kendine
ka ınmasın
anlamında
kullanılmı tır. [674]
Kız (Eski Türkçe, Kırgızca, Uygurca, Hakanî,
Ça atayca,
Harezmî,
Kıpçakça,
Osmanlıca):Evlenmemi
kız
çocu u
anlamında
kullanılmı tır.[680]
Kızlı :Bakirelik anlamında kullanılmı tır. [684]
Köbek
/Göbek
(Ça atayca,
Türkmen,
Osmanlıca):13. yy’dan önce metinlerde kar ıla ılmayan

bir kelime olarak kaydedilmi tir. Karnın ortasında
bulunan çukurluk veya delik anlamındadır. [688]
Kövdöng: nsan bedeni anlamında kullanılmı tır.
Ortakuzey Kırgızcada ködön, Ortakuzey Kazakçada
kewde, Guneybatı Özbekçede gavda, Kazancada gewde,
Nogaycada kevde, Azericede kövde, Osmanlıcada ve
Türkiye Türkçesinde gövde eklinde yazılmaktadır. [688]
Kiçi-/Gici- (Hakanî, Kumanca, Kıpçakça):Ka ıntı,
ka ınma anlamlarına gelmektedir. Hakanî 11. yy
metinlerinde“Etim kiçidi. - Etim ka ındı.” eklinde
kullanılmı tır. [695]
Kiçit-:Kiçi- eylemine getirilen -t ekiyle yapılmı tır.
Ka ındırmak anlamında kullanılmı tır.[695]
Köt/ Göt: nsan veya hayvanlarının arka kısmı bel
a a ısı için kullanılır. Günümüz Türkçesinde de
kullanılmaya devam etmektedir.[700]
Kégen (Uygurca):Hastalık anlamına gelmektedir. g
kelimesiyle aynı anlamda kullanılmı tır. Uygur Budist
metinlerinde “Kezik ig kégen kıl uçı.-( eytanlar) bula ıcı
hastalıklara sebep olmaktadır.” eklinde kullanılmı tır.
[712]
Kekü :Ka garî’de i liklere uygulanan bitkisel ilaç
ismi olarak kullanılmı tır.[714]
Kögüz: nsanlarda gö üs kısmına denmektedir. Çok
eski bir kelime olup Çuva çada kakar olarak
yazılmaktadır. Ayrıca Kuzeydo u diyalektlerin ço unda
kögüs, Güneybatı Azericede köks, Türkmencede köküs,
Osmanlıcada gö üs eklinde yazılmaktadır. Di er
diyalektlerde tö veya kökrek olarak kullanılmaktadır.
[714]
Kem / Kemlig:Hastalık anlamında kullanılmı tır. g
kelimesi ile aynı anlama gelmektedir. Metinlerde ig kem
eklinde kullanımları mevcuttur. Kutadgu Bilig’de “Ol
ig kem ne ermi ayu bedriler. - Hastalı ın ne oldu unu
söylediler.” Günümüz Türkçesinde kötü fena anlamına
gelmektedir.[720-722]
Kemle-:Kem kelimesine getirilen -le ekiyle
yapılmı tır. Hasta etmek anlamında kullanılmı tır. [722]
Kemlet-:Kem kelimesine
yapılmı tır.
Birini
hasta
kullanılmı tır.[722]

getirilen
etmek

-le ekiyle
anlamında

Kemlen-:Kem kelimesine getirilen -len
yapılmı tır. Hastalanmak anlamındadır. [722]

ekiyle

Kemsiz:Kem kelimesine getirilen -siz ekiyle
yapılmı tır. Hastalıksız ve zararsız anlamlarındadır.
[723]
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Kirpik (Uygurca, Ça atayca, Hakanî, Kumanca,
Harezmî):Köz kapa ındaki kıllara verilen isimdir.
Kıpçakçada kerpik eklinde yazılmı tır. [737]
Köz / Göz (Eski Türkçe, Uygurca, Harezmî,
Hakanî, Ça atayca, Osmanlıca):Görme organına verilen
isim. Kutadgu Bilig’de “Körürmen közin. -Gözlerimle
görürüm.” eklinde kullanımı mevcuttur. [756]
Közsüz:Gözü olmayan, göremeyen anlamında
kullanılmı tır. Kara u kelimesiyle aynı anlamdadır. [762]
Le p:Uygur
metinleri
sa lık
belgelerinde
yazılmı tır.
Sümük
veya
balgam
anlamında
kullanılmı tır. “Le p a lı lar. - Sümük yiyen.”[764]
Mun ul / Mun an:Zihinsel engelli, dü ünmeyi
beceremeyen anlamlarında kullanılmı tır. Uygur Budist
metinlerinde “Ögümin köngülümün ıç ınıp mun ul bolup
bilinmezmen. - Dü ünme yetimi kaybetti im için neler
oldu unu bilmiyorum.” eklinde kullanılmı tır. [768]
Sı-:Herhangi bir
eyin kırılması anlamında
kullanılmı tır. Sa lıkta ise kemiklerin kırılması eklinde
kullanılmı tır. Uygur Mani metinlerinde “Süngükin
sımanglar
Kemi ini
kırma.”
eklinde
kullanılmı tır.[782]
Suvsa- / Susa-(Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî,
Harezmî, Kumanca):Su(v) kelimesine getirilen -sa ekiyle
yapılmı tır.
Susuzluk
halinin
ortaya
çıkması
anlamındadır. Kıpçak metinlerinde su a- eklinde
yazımı mevcuttur. [793]
Sıç(Hakanî,
Ça atayca,
Harezmî,
Osmanlıca): nsan ve hayvanların bo altım yapmasına
denir. Büyük tuvalet etmek anlamında kullanılmı tır.
Ortakuzey Kırgızcada çıç- eklinde yazılmı tır. [795]
Sid-:Çi yapmak, i emek anlamında kullanılmı tır.
Uygur halk metinlerinde “Yérke sidip - Yere i emek”
eklinde kullanılmı tır. [799]
Sidit- / Sidtür-: eme eylemini yaptırmak
anlamındadır. Hakanî 11. yy metinlerinde “Ura ut o lın
siditti. - Kadın çocu una çi
yaptırdı.”
eklinde
kullanılmı tır. [799]
Sidük:Sid- eylemine -ik eki getirilerek yapılmı tır.
eme, çi anlamlarındadır. Günümüz Türkçesinde sidik
eklinde kullanımı devam etmektedir.[801]
Soduk:Tükürmek veya salya anlamlarına gelen sodeylemine -uk eki getirilerek isimle tirilmi tir. Tükürük
veya salya anlamlarına gelecek ekilde kullanılmı tır.
[800]
Sa ak/Sakak/Sakal: Yüz ve çene çevresinde çıkan
kıllara verilen isimdir. [807-808]

Sa lık:Fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak tam iyilik
halinde olması anlamında kullanılmı tır. [809]
Sa rı:Özellikle atlarda bulunan ve memeli
hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve
yuvarlakça bölüme verilen isimdir.[815]
Sik- / sik:Ka garî’de erkek cinsel organına ve cinsel
birle me eylemine verilen isim.[818]
Sökrük:Ka garî’de klitoris anlamına gelen tılak ile
aynı anlamda oldu u belirtilmi tir. [822]
Sem:Tek ba ına kullanılmayan, genellikle em
kelimesi ile birlikte kullanılan kelime em sem eklinde
ilaç, çare, deva anlamlarında kullanılmaktadır. Uygur
Budist metinlerinde “Ukü törlüg ém sem -Birçok çe itte
ilaç” eklinde kullanılmı tır. Ka garî’de “em sem - ilaç,
çare” eklinde açıklanmı tır.[828]
Semle:Yine emle- ile birlikte kullanılmakta olup
tedavi etmek anlamındadır. Ka garî’de “Ol anı emledi
semledi. - Onu tedavi etti.” eklinde örneklendirilmi tir.
[829]
Sın: nsan bedeni anlamında kullanılmı tır. Kutadgu
Bilig’de
“Sınım
süngüküm
Bedenim
ve
kemiklerim” eklinde kullanılmı tır. [832]
Sın- (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Kumanca, Kıpçakça, Harezmî, Osmanlıca):Fiziksel
olarak kırılmak anlamındadır. Özellikle insan kemikleri
kırılmasında kullanılır. Uygur Budsit metinlerinde
“Süngüki sındı. - Kemi i kırıldı.” eklinde kullanılmı tır.
[833]
Sınuk:Kırık anlamında kullanılmı tır.Günümüz
Türkçesinde sınıkçı, kırıkçı anlamında kullanılmaktadır.
[837]
Süngük
(Eski
Türkçe,
Uygurca, Hakanî,
Ça atayca,
Kumanca,
Kıpçakça,
Harezmî,
Osmanlıca):Kemik anlamına gelmektedir. Kuzeydo u
diyalektlerinde
sö:k,
Güneybatı
diyalektlerinde
söngek/süngek/süyek/songak/söyek gibi çe itli ekillerde
yazımı mevcuttur. [838]
Süngüklüg / Süngüklen-:Kemi e bürünmek veya
kemikli olmak anlamlarında kullanılmı tır. Hakanî
metinlerinde “O lan sünüklendi. - O lan büyüdü
kemikle ti.” eklinde kullanımı mevcuttur. [839]
Sinir / Sinür (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî,
Ça atayca,
Kumanca,
Kıpçakça,
Harezmî,
Osmanlıca):Duyuların çalı masını sa layan kılcal
damarlara verilen isimdir. Ka garî’de “Er ol siniri
kurul an - Adamın kasları sürekli kramp oluyor.” eklinde
örneklendirilmi tir.[841]
Sinirke:Küçük sinir damarcıklarına verilen isimdir.
[841]
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Sızla(Uygurca,
Hakanî,
Ça atayca,
Osmanlıca):Keskin bir a rı, acıma anlamlarında
kullanılmı tır.Hakanî 11. yy metinlerinde “Anıng tı ı
buzdın sızladı. - Onun so uktan dolayı sızladı.” eklinde
kullanılmı tır.[863]
Sızla :Sızlama,
kullanılmı tır.[863]

acıma

anlamında

Sızlat-:Sızla- eylemine getirilen -t ekiyle yapılır.
Birinin canını acıtma veya sızlatma anlamında
kullanılmı tır. [863]
Yuv a: ki anlama gelecek ekilde kullanılmı tır: 1)
Evlilik dı ı do an çocuk, 2) Üvey evlat . Kutadgu
Bilig’de “Bayusa ba egmez bodun yuv ası. - Soysuz insanlar
zengin
olunca
saygıde erlikleri
biter.”
eklinde
kullanılmı tır. [874]
Yuv alan-:Hasta
huylu,
anlamında kullanılmı tır. [875]

karaktersiz

olmak

Yavrı-:Ka garî’de hastalıktan veya ya lanmaktan
dolayı güçsüzle mek, güçten dü mek anlamında
kullanılmı tır. [879]
Yavrıt-:Güçsüzle tirmek, zayıflatmak anlamlarında
kullanılmı tır. [879]
Yota (Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Kumanca):Çok
nadiren kullanılan anatomik bir kelime olup kıç, uyluk
anlamında kullanılmı tır. [886]
Yötül- (Uygurca, Ça atayca):Öksürmek anlamında
kullanılmı tır. Kuzeydo u Altaycasında yötel, Baraba
diyalektinde yödöl,Tuvacada çödül, Kazancada yutel
eklinde yazılmaktadır.[889]
Yuk-:Bula tırmak
(hastalık)
anlamında
kullanılmı tır. Hakanî 11. yy metinlerinde “Anıng uduzı
anar yukdı. - Onun uyuzu ona bula tı.” eklinde
kullanılmı tır. [897]
Yalk-:Hasta
hissetmek,
midesi
bulanmak
anlamlarında kullanılmı tır. Kutadgu Bilig’de “Ükü
sözke yalkar bu yalnguk ire. - Adamın konu malardan hasta
hissetti ve sıkıldı.” eklinde kullanılmı tır. [924]
Yilik (Uygurca, Ça atayca, Harezmî, Hakanî,
Kumanca, Kıpçakça): lik anlamında kullanılmı tır.
Osmanlıcada ilik eklinde yazılmı tır. Ka garî’de “Takı
sünükleri altındın yilikleri körüngey. - Onun ili i kemi in
içinden görünüyordu.” eklinde kullanılmı tır.[927]
Yulun:Ka garî’de omurilik olarak açıklanmı tır.
[930]
Yan (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Harezmî, Kıpçakça):Vücudun kanat kısmına ve kalça
eklemine verilen isimdir. Ka garî’de “Ulu yanı sınur. -

Yeti kin adamın kalça
kullanılmı tır. [940]

eklemi

kırıldı.”

eklinde

Ying:Burun
mukusu
(sümük)
anlamında
kullanılmı tır. Uygur Budist metinlerinde “Yin a lı lar.Burun mukusu yiyenler.” eklinde kullanılmı tır. [941]
Yindegü:Burun nezlesi anlamında kullanılmı tır.
[948]
Yon:Efikasite yani ilacın etkisi, yararı anlamında
kullanılmı tır. Uygur metinlerinde “ gke yara ı yonınça Hastalı ın tedavisi için ilacın etkisine göre” eklinde
kullanılmı tır. [941]
Yan- / Yantur- (Hakanî, Harezmî):Kusmak
anlamında kullanılmı tır. Harezmî 14. yy metinlerinde
“Çeri ku lar alıp ku lar a yandı. - Ku ları yakalayıp yiyen
askerler hasta oldular ve kustular.” eklinde kullanılmı tır.
[942-948]
Yinçge (Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Harezmî,
Kumanca, Kıpçakça):Fiziksel olarak zayıf, kırılgan
olmak
anlamlarında
kullanılmı tır.
Kuzeydo u
Altaycasında çiçke, Tobol diyalektinde yiniçke,
Hakasçada niske, Güneydo u Türkçesinde inçike,
Ortakuzey Kırgızcada içke, Kazakçada jini ke, Ortagüney
Özbekçede iniçka, Kumukçada inçe, Nogaycada yiniske,
Osmanlıcada ince eklinde yazılmı tır.[945]
Yunçı-: Zayıflamak, bir deri bir kemik kalmak
anlamlarında kullanılmı tır. [945]
Yunçıg:Kutadgu Bilig’de “Yavuz yunçı é ke yakın
turmasa. - Güçsüz yol arkada larıyla yakınlık kurmasa.”
eklinde kullanılmı tır. [945]
Yangak/Yanga :Kulakla burun arasındaki yüz
kısmına verilen isim. Ortakuzey Kırgızcada jak,
Kazakçada jak, Kazancada yak, Kumukçada yayak,
güneybatı Azericede yana , Osmanlıcada yanak, Türkiye
Tükçesinde yanak olarak yazılmaktadır.[948]
Yanı :Birden fazla anlama gelecek
ekilde
kullanılmı tır. Sa lıkla ilgili olarak kusma, yediklerini
çıkarmak anlamında kullanılmı tır. Ka garî’de “Ol yanı
yandı. - O çokça kustu.” eklinde kullanılmı tır. [948]
Yürek (Uygurca, Hakanî, Ça atayca, Kumanca,
Kıpçakça, Osmanlıca):Kalp anlamında kullanılmı tır.
Kutadgu Bilig’de “Bodun bas uka ög gerek ham yürek. nsanların kalplerini fethetmek için cesaret ve zeka gereklidir.”
eklinde kullanılmı tır.[965]
Yörgençi:Yörge- eylemine getirilen -gen / -ç / -i
ekleriyle yapılmı tır. Yörge- eylemi bir eyi sarmak
anlamında kullanılmı tır. Yarayı sarmalamak için
kullanılan bandaja verilen isim. [966]
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Yöründek
(Uygurca): laç,
çare
olarak
kullanılmaktadır. Budist metinlerinde “em yöründek”
eklinde kullanımı mevcuttur. [971]
Yarsı- (Uygurca, Hakanî):Bir eyden tiksinmek,
midesi bulanmak anlamlarında kullanılmı tır. Uygur
Budist metinlerinde “Alku ki i yalkıyur yakmaz bolur. Herkes i renmeye / midesi bulanmaya ba ladı ve ona
yakla madı.” eklinde kullanımı mevcuttur.[971]
Ya (Eski Türkçe, Uygurca, Hakanî, Ça atayca,
Kumanca, Kıpçakça, Kırgızca, Osmanlıca):Farklı
anlamlara gelecek ekilde kullanılmı tır: 1)Ye il, taze; 2)
Ki inin kaç yıl önce do du u; 3) Islaklık. Kumanca
metinlerinde “ya ya ından- çocuklu undan beri” eklinde
kullanılmı tır. Günümüz Türkçesinde de hem anlam
hem de çe itlilik bakımından kullanılmaya devam
etmektedir.[976]
Ya a- / Ya a u-:Ya kelimesine getirilen -a - u
ekleriyle yapılmı tır. Bir eyin canlı oldu unu ifade eder.
Ka garî’de “Bu er uzun ya a u. - Bu genç uzun ya asın.”
eklinde kullanımı mevcuttur.

Ayrıca ayak ile topuk arasındaki ekleme de a ık
denmektedir.
Ka garî’de
a uk
kemigi
olarak
örneklendirilmi tir.
- Kelimenin
Türkî
kullanımını örneklendirilmi tir.

lehçelerdeki

Opra- (Uygurca): Ya lanmak, çürümek ve
yıpranmak anlamlarında kullanılmakta olup sa lık
açısından Uygur metinlerinde “Adurtı erni yerup eneki
tam akı aprap. - Yanakları ve dudakları yarılıp çenesi ve
bo azı
çürüdü/zayıfladı.”
eklinde
bir
örnekle
kullanılmı tır.
-

Kelimenin anlamı ba ka
gösterilerek açıklanmı tır.

sözlükler

kaynak

Uçuk/uçux/uçu /uçguk (Kumanca, Ça atayca,
Osmanlıca):
Kumancada
saman
tozu
(Codex
Komanicus); Ça ataycada gözde çıkan ate noktası;
Osmanlıcada ise sara olarak tarif edilmektedir.
(Tanıklarıyla Tarama Sözlü ü). [22]
- Kelime kök-ek ili kisi belirtilerek ifade edilmi tir.

Ya lı :Eski Türkçede hem çok ya amı hem de
delikanlılık, hoppalık anlamlarında kullanılsa da
Osmanlıcaya gelince sadece uzun süredir ya ayan, orta
ya üstü kimseler için kullanılır olmu tur. [978]

çli (Uygurca): ç kelimesine getirilen -li eki ile
yapılan bir kelimedir. Uygur Budist metinlerinde “Ol ok
keçe içli bolup - Gecenin geç vaktinde hamile kalıp”
cümlesinde hamile anlamındadır.

Yüz:Farklı anlamlara sahip bir kelimedir: 1) Burun,
a ız, göz ve kulaklara kadar olan ba kısmı; 2) Suda
yüzme eylemi; 3) Rakam; 4) Bir eyin derisini soyma.
[985]

Clauson sözlü ünü olu tururken birçok tıp ve
sa lıkla ilgili kelimeyi tespit etmi ve bu kelimeleri
etraflıca açıklamaya çalı mı tır. Bu kelimeler a a ıdaki
tabloda görüldü ü üzere hastalık, insan vücudu, tedavi,
ilaç, bitki, meslek, hayvan gibi varlıkların ve fiillerin
isimlerinden olu maktadır. Eserdeki sa lık ve tıpla ilgili
kelimelerin birço u hastalık ve insan vücudu ile ilgilidir.
laç adları ise oldukça az kullanılmı tır. Eser Eski
Türkçeden XIII. yüzyıla kadar geçen dönemdeki bütün
sa lık ve tıpla ilgili kelimeleri ortaya koyması açısından
tıp tarihi ve literatürüne büyük katkı sa lamı tır.

SONUÇ
Clauson, XIII. yüzyıl öncesine ait bütün temel
eserleri inceleyerek içinde sa lık ve tıpla ilgili kelimeleri
de barındıran etimoloji sözlü ünü meydana getirmi tir.
Yazar tespit etti i kelimelerin kullanım alanlarını Yakut,
Tuva, Hakas, Altay, Do u Türkistan, Yeni Uygur, Sarı
Uygur, Kırgız, Kazak, Özbek, Kazan, Tatar, Karaim,
Karakalpak, Nogay, Kumuk, Ba kurt, Karaçay, Balkar,
Azeri, Osmanlı, Cumhuriyet Türkçesi, Türkmen olarak
ifade etmi tir. Clauson kelimeleri açıklarken farklı
yöntemler kullanmı tır. Bu yöntemlerden kimi zaman
sadece birini kimi zaman da birkaçını kullanmı tır:
-

Do rudan kelimenin temel anlamı verilmi tir.

Avılku (Hakanî ): Kabu u
tedavisinde kullanılan a aç.
-

göz

kurulu u

Kelimenin birden fazla anlamı verilmi tir.

A uk
(Hakanî,
Ça atayca,
Kıpçakça,
Osmanlıca):Birine kar ı beslenen a ırı sevgiden dolayı
içinde bulunulan fiziki ve ruhi durum olarak ifade
edilir. Günümüz Türkçesinde a ık kelimesi ile kullanılır.
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HASTALIKLA
LG L
KEL MELER
Aç
A A naA rı
A rıkanAlang
ArArsalık
ArukArukluk
AsurAxsaAxsak
Aylı
Balı
Ba aBa laBa lı
BertBezgek
Bo Bokuk
BunBurkıBu Bu ıBür-/BürmeBüri - / Bürü
Çeçek
Çıban / Çıbıkan
Çildeg/Çildey
Çoluk
Emgek
Emri Enüç
Esrük
EsürIhlaIk
Isrık
g
glig
Kabargan
KabartKamçu
Kam ırKara u
Kart
Kégen
Kem / Kemlig
Kır ın
Kısır
Kiçi-/GiciKözsüz
KusKusı / Kus ak
Kutuz
Mun ul / Mun an
O urOngOngukOpraosur-

NSAN
TEDAV LE
LAÇ
B TK
MESLEK HAYVAN
D ER
VÜCUDUYLA
LG L
S MLER
S MLER S MLER S MLER KEL MELER
LG L
KEL MELER
KEL MELER
A ız
Abızan
Alık
Açı
Anduz Atasagun Kum uy
Ark
Artız
AmrılturAvılku
Emçi
An
A u
Arka
Bu a
BitleÇikin
Kam
A ukA uk
Egit
Otacılık
ArraBütseEgir
Azı lı
Em
Emlervi
Otaçı
AruklaBa ır
Kekü
Emgeklik
Emlel- /
Ot
Ba ırsak
Ötgürgü
EmlenToy
Emgeksiz
Baltır
Ötrüm
EmletEmgetBa
Sem
EnüçleEmigde
Beng / Meng
Tupul akka
KartaEmriBengiz
OngalTürtüngü
Erkek
Beni / Beyni
OtaUragün
Esen
Bez
OturaYöründek
Isırt- / IsrılBilek
ÖngedBerti
Bo uz
ÖngedturçlenBok
Semle
çli
Bögür / Bögrek
Ta lagçil
Bökseg
TögnegleBurun
Yörgençi
glel-/iglenBüken
gle Bütgü
gletÇelpek
gsiz
Çi
Kana( )Çi eKanatÇi etKanlı Tirig
Çörgü
Karında
Çügde
Kız
Çük / Çübek
Kızlı
Egin
KiçitElig
Onçsuz
Emig
Ögde
Emirçge
ÖlEng
Sa lık
Erin
Sa rı
ErsinTapçasız
Etöz
Tın / Dın
Eyegü
Tınç
çegü
Tını
çegü
Tınlı
ring
Ti i
Kabar- / Kabarçak
TolgatTu um
Kan
Tu urKarak
Ya
Karın
Ya a- /
Kası / Kasık
Ya a uKıl
Ya lı
Kirpik
Yon
Kol
Yuv a
Koltuk
Köbek /Göbek
Kögüz
Köt/ Göt
Kövdöng
Köz
Kulkak
Kuru sak / Kursak
Le p
O ru
O ur a
Öngüç
ÖrünÖ ün
Öt
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Sa ak/Sakak/Sakal
Ötül
Ötürük
SıçSıSın
SınSidSınuk
Sidit- / SidtürSızlaSidük
Sızla
sik
SızlatSinir / Sinür
SuvsaSinirke
Süngük
Soduk
Tab / Tap
Sökrük
TalSüngüklüg /
Tala u
SüngüklenTapçalı
Tamar/ Tamır
Taz / Tas
Tam ak
TazarTa ak
TazlaTer / Terit
Temregü
Teri
TitTıl / Til
Titig
Tılak
Titre- / TitretTırnak
TonçukTı
Tongu
Tirsgek
Tu turTiz
Tulas
Tobık
Tuma u
Töl
Tupu l ak
Yan
Turuk
Yangak/Yanga
Tutuk
Yilik
Uçuk/uçux/uçu /uçguk
Ying
Yota
Ötgek
Yürek
Uduz
Yüz
Uyuz
YalkYan- / YanturYanı
YarsıYavrıYavrıtYinçge
Yindegü
YötülYukYunçıYunçıg
Yuv alan-
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