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Introduction to the Original Version
Yücel Dağlı
2007

This tentative Ottoman Turkish dictionary of gardens and plants is a work in progress, subject to
corrections and updating. It aims at giving scholars quick access to garden and plant related words
and term sparing them the need to check different
sources.
Original information on gardens and plants has
been sought and found in travel accounts, archival
documents and some manuscripts, which have not
received much scholarly attention. As we worked on
various travel accounts and chronicles, we had come
across words that we did not know, and to save time
we started building up a glossary.
We found that some plants received different names in different regions. We made a note
of them, and whenever possible we have indicated
plant names according to the botanical classification in Latin binomials.
In our effort to develop a good and general terminology of garden terms we found it very difficult
to separate plant and garden vocabularies. Instead
we saw them as forming a whole, and as a result the
glossary expanded into a huge dictionary for gardens and plants.
This work is based on the “Turkish Language
Institution Dictionary” and synonyms to a particular entry found elsewhere are given after the entry
even if the definition is the same, in order to show
that it does not appear in one dictionary only.
Looking for terms in a dictionary requires effort
and time, and it may be rather easy to miss some
terms. Computers, however, will not fail to notice
once keywords are provided. Yet, with this method,

terms which are not entered as “keywords” can be
missed. For that reason many dictionaries were
scanned for later reference.
As we progressed we could see that some authors
of dictionaries had simply lifted words and definitions from earlier dictionaries. So, in order to reduce redundancy, we started from the oldest before
turning to later ones. To document contemporary
terms, we turned to the most recent sources and the
internet.
For every entry in the dictionary, the sources are
indicated in abbreviated form. About 250 sources
were stored in computer and browsed.
For some of the dictionaries, either very few
words are included, or, whenever it was a botanical
and garden dictionary, the whole dictionary was included. In some cases when the meaning provided
by the dictionary entries were not satisfactory, we
consulted encyclopedias and also entered the corresponding encyclopedic entries into the dictionary,
leading to an expansion of our data.
Sometimes, translations and explanations were
not explicit enough and we felt a need for images.
Then, we browsed image sources on the internet and
in books. Some plant books provide images, and we
have indicated them to encourage scholars to look
themselves at these sources rather than provide all
the information found in these books.
Entries made of compound nouns are sometimes
written as separate words, sometimes attached, and
sometimes as hyphenated words. In each case we have
followed the precedents established by the “Turkish
Language Institution Dictionary.” Dictionary entries
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entirely written in capital words were turned into initial-capital words.
Some source dictionaries provide the name of the
area where the word is used. This information is not
repeated in our dictionary, and experts will have to
consult these dictionaries. Some words in this dictionary are strict homonyms with different meanings.
These differences are given only when they are attested by more than one or two sources.
However, not all the information found in source
dictionaries has been imported. Neither etymology,
nor gender, nor word root are indicated. Scholars
who need them should search the abbreviation of the
source they want to consult in the list of sources.
Although it was quite difficult to organize the
items in each entry, it was possible to organize all the
material content systematically. However it was not
always possible to find an equivalent word in Latin
or in English.
In this dictionary terms of gardening, plants, flowers, trees, fruits, wild weeds, funguses, mushrooms,
botanical terms and related areas are included.

General Items and Terms
Included in this Dictionary
· Plant names
· Trees and, locations where they are found
· Decorative and wild flowers
· Parts and components of plants
· Botanical terms for fruits, vegetables and
mushrooms...
· Herbals and the illnesses they cure
· Role of plants in technology
· Names of insects and plant diseases directly
related to plants and gardens
· Gardening terminology
· Garden tools
· Geographical terms related to garden and
plants in geographical dictionaries
· Terms related to gardens found in myths
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· Definition of gardens found in religious books
· Plant and garden symbolism in dream
interpretations
· Terms found in art related to plants, flowers
and gardens
· Legal terms related to trees, plants, gardens and
fields
· Names of planting layouts are not included.
· Plants in literature are not particularly included
in our search within the dictionaries. However
from time to time some explanations are provided for the ones frequently used in literature.
· Use of plants in medicine, names of therapeutic
drugs, prescriptions or recipes are not particularly included in our search within the dictionaries. However, we have included herbals and
illnesses they cure, whenever we come across
such information.
· Sea weeds are not included.
· Aphorisms related to plants are not included.
While items are being arranged under common
titles, metaphorical meanings or meanings not related to our field, slang etc. are not included.
Nouns or adjectives unrelated to gardens and
plants which are used to define an entry in the
source dictionary are not included.
Sample sentences given in a source dictionary are
not included unless they improve the definition.
Whenever several meanings are given for a particular entry in a source dictionary, only meanings
related to plants and gardens are included and,
whenever necessary re-numbered.
Synonyms or names with very similar spelling,
meaning one or two letter differences for the same
plant, are placed together in the same entry.
Names of plants formed by compound nouns are
sometimes written together and sometimes apart.
This varies according to writers’ preferences. In this
dictionary the common usage in source dictionaries
is followed.
When compiling the sources we have noticed
that, in some cases, a plant received different names
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according to location, or that same words could indicate different plants. In these cases by putting the
Latin name of the plant, they are called under one
name.
Some dictionaries explain a plant with one or two
words while some others give a long description. For
this dictionary the long descriptions were preferred.
While working on the dictionaries we noticed
that a word could appear with several different spellings. In these cases the first was separated from the
next entry by a semicolon.
As already mentioned this Ottoman-Turkish Dic
tionary of Gardens and Plants is a work in progress.

Introdution to the Original Version

While importing texts from source dictionaries, some
typing mistakes might have happened. Although we
tried very hard to correct them, some errors still may
remain and should not be attributed to original sources. Unfortunately some unrelated entries still remain,
while few important words are missing. We are still
working at improving it.
With time and contributions of visitors to this
site, this experimental dictionary may become multilingual, more comprehensive and richer in images.
Scholars visiting this website are kindly invited to
contribute improvements to this dictionary.
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A
Aba başı Dağlarda yetişip dağlıların yediği hıyar gibi dikenli bir ot; yer mürveri, Cannabis sativa
(DLT)
Abaka (İsp. Abaca) Filipinler’de (Manila, Luzon)
yetişen, 8-20 yıl ömürlü, boyu 8 m’ye kadar uzayan
Manila keneviri de denen elyafın elde edildiği tropikal bir bitki. Bitki çiçeklenmeden önce, içerisinde
lif demetleri bulunan, yarım ay şeklindeki yapraklarının kınları eğri olarak kesilir. Bıçak ya da makine ile yaprakların etli kısımları lifli bölümden
ayrılır, çırpılarak lif demetleri elde edilir. Bu lifler
çok sağlam ve çok az nem çekme özellikleriyle, gemi
halatı, yelken bezi vb. Gemi donanımları yapımında kullanılır. (TEK)
Abakı Bostan korkuluğu (DLT); İsâbet-i ayndan vikaye için mezruat tarlasına dikilen bir şekil,
bostan ayuğu, heykel, mücessem suret. Kelimenin
lügavî manası “babacık” demektir. (VLD)
Abanoz Hindistan’da elde edilen pek sert ve siyah
bir ağaç. Dolaylı olarak bir şeyin siyahlık ve sertliği
hakkında kullanılır (KAM); Türkçeye farsçadan ve
‘abnus’ şeklinde geçmiştir. Kerestesi sert bir ağacın
adıdır. Bu ağaç Hindistan’da yetiştiği için farsçaya
da o dilden geçmiştir. Hemen her dilde yunanca ve
lâtinceden aktarılmıştır (abenos). Türkçede bir şeyin
çok kara ve çok sert olmasından kinaye olarak çok
kullanılır. ‘Ananoz’ donuk siyah saç, ‘abanoz kesilmek’ sertleştirmek. (TYS); 1. Hindistan’da çıkan
pek sert ve siyah bir ağaç. Siyahlık ve sertlik de ifade eder. Abanoz kesilmek. 2. Abanozdan yapılma.
Abanoz ok. (HAY); Kerestesi siyah, sert bir ağaç ve
bu ağacın kerestesi. (MED); (Fr. Ebene; İng. Ebony; Alm. Ebenholz; Arap. Abnûs, abenûs). Hindistan’da yetişen çok sert, dayanıklı, kesif siyaha yakın

bir koyulukta, güzel cila kabul eden, tespih, çekmece gibi eşyaların yapımında kullanılan kıymetli
bir ağaç. (SAN); Sahihi lisânâı Hindî’de abnûs. Siyah ağaç. Abanoz ve yalancı abanoz taklidî Trabzon
hurması ve salkım ağacı boyamaları, abanoz gibi
kavî, sert. (LEH); Çok ağır, taneleri kesif ve âdeta
siyah denecek kadar koyu renkli çok sert bir ağaçtır.
Oyma işlerine ve kaplamaya gayet elverişlidir. Fakat
eskidikçe çatlamak mahzuru vardır, XVII nci asırda
dolap yapmak için çok kullanılmıştır. Bizde bundan kutular, müttekâlar, taraklar, bastonlar vesaire
gibi ufak tefek eşya yapılırdı. Dokusu çok sık olduğu için ağırdır Bir metre mikâbı abanoz. 1200 kilo
gelir Moris ve Madagaskar adalarından Avrupa’ya
balta ile yontulmuş olarak 15-25 santim kalınlık ve
5-8 metre boydaki tomruklar halinde getirilir. Zengibar abanozu daha makbuldür. Mahon, pelesenk
ve abanoz ağaçları XIX uncu asrın sonuna kadar
Avrupa’ya büyük tomruk halinde getirilidi. Bunlardan kutu, bıçak sapı, baston başı gibi şeyler yapılır.
Kaplamalara da çok elverişlidir. (ARS); [Alm. Ebenholz] [Fr. ébénier] [Lat. Diospyros ebenum] [eski
terim abanoz]. İçodunu kara, dışodunu külrengi,
hava kurusunun özgül ağırlığı 1, 08 gr. ‘cm3 olan iri
gözenekli, üstün değerli ağaç. (AGA)
Abanozgiller Bot. İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen ve kerestesine abanoz denilen bir bitki
familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden bir bitki familyası. Sıcak ülkelerde yetişir, kerestesine “abanoz”
denir. (HAY); Kerestesine “abanoz” denilen ve sıcak memleketlerde yetişen ikiçeneklilerden bir bitki
ailesi, abanosiye. (MED)
Abant çiğdemi

Çiğdem. (BAY)

Abdestbozan (Lat. Sarcopterium spinosum) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, l metreye kadar
boylanabilen dikenli çalılar. (BİY)
Abara İri delikli kalbur. Bir taraftan diğer tarafa
su geçirmekte kullanılan ağaç oluk. (MED)
Abdestbozan otu Bot. Gülgillerden, siyah ve
yeşil boya çıkarılan bir bitki (Poterium spinosum).
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(TDK-2); (pimpinella saxisfrage): Gülgillerden; siyah ve yeşil boya çıkartılan bir bitkidir. Rutubetli yerlerde yetişir. Boyu 70 santimetre kadardır.
Kökü akıcıdır. Faydası: Mideyi kuvvetlendirir.
Göğüs ağrılarını dindirir. Ateşi düşürür. Boğmaca, öksürük ve baş ağrılarını keser. Vücuda dinçlik verir. Balgam ve ter söker. Burun kanamalarını
keser. Bademcik şişlerini indirir. Mide yanması ve
bağırsak gazlarını giderir. Çıbanın olgunlaşmasına
yardım eder. (BİT-2)
Abdülleziz Bot. 1. Akdeniz bölgesinde ve Afrika’da yetişen çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki
(Cyperus esculentus). 2. Bu bitkinin yemiş olarak
yenilen, tatlı ve yağlı ürünü. (TDK-2); Kara topalak. (BAY); Akdeniz bölgesinde ve Afrika’da yetişen
bir ağacın dut kurusuna benzeyen yağlı ve tatlımsı
bir meyvası. (FED)

Ağaç yaprağının dökülmesi. (OSM)

Abel

N

Abey-Seran
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Absâl, âbsâlân Bahçe, park, koru. (FED)
Abîr Beyaz sandal, sümbül kökü, kırmızı gül,
turunç ve iğde çiçekleri gibi kokulu maddelerin
miskle karıştırılıp dövülmesinden yapılan ve eski
zamanın en beğenilen kokusu. (OTS); 1. Bir ilaç
terkibi, bu terkip beyaz sandal, sünbül kökü, kırmızı
gül ve iğde çiçekleri, narenç gibi güzel kokulu bazı
otlarla bir miktar dövülmüş miskten meydana gelirmiş. 2. Güzel kokulu ot ve çiçeklerle bir miktar
döğülmüş miskten meydana gelen bir koku madde.
(RIZ)
Acalma
Acamuk

Abdüsselatin Bir otun zehirli meyvesi; Redhouse’a göre croton tiglium tohumları (ATI)

M
O

Absidia Doğada yaygın bulunan bir mantar cinsi (HEM)

Elma. (BAY)
Elma. (BAY)

Acar Şal kabağı. (BAY)
Acarlaşmak İnsan, hayvan ya da bitki kuvvetlenmek, gürbüzleşmek, gelişmek, boy atmak (HLK)

Bir dikenli ağaç. (OSM)
Accor Şal kabağı. (BAY)

Abher Nergis çiçeği. (MÜK); 1. Nergis. 2. Yasemin. 3. Zerrinkadeh çiçeği. (OTS)
Abır 1. Küçük çocukların kasık ve koltuk altlarına pudra yerine sürülmek üzere nane, mersin,
kekik, gül ve cennet süpürgesi yapraklarını döğerek
elde edilen toz (HLK)
Aborsiyon (Lat., abortus. Erken doğum, Alm.
Abortion, Fr. Abortion, İng. Abortion) l. Bitkilerde ve hayvanlarda gelişmenin durması. 2. Çocuk
düşürme. (BİY)

Acem arpası Yaylalarda yetişen, uzun boylu,
badem yeşili yapraklı, sarı çiçekli, böreği yapılan bir
bitki. (MER); Dağ çayı. (BAY)
Acem aşiran Bot. Canlı kırmızı çiçekler açan bir
süs bitkisi (Bigonia radicams). (TDK)
Acem çimyonu Kimyon. (BAY)
Acem düğün çiçeği
Acem helvası

Abraş Bitki yapraklarında Klorofil azlığından
dolayı açık renkte lekeleri olan. (TDK); Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan bitki
yaprağı. (OSM)

Â
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Düğün çiçeği. (BAY)

Deve dikeni (BİY)

Acem lalesi Bot. Taşkırangillerden, turuncu ve
sarı renkte çiçekli, yıllık ve çok yıllık türleri olan,
tohumla saksıda ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi, güneştopu. (TDK-2)
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Acem lâlesi Bot. Taşkırangillerden, turuncu ve
sarı renkte çiçekli, yıllık ve çok yıllık türleri olan,
tohumla saksıda ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi, güneş topu. (TDK); Turuncu veya sarı çiçek
açan, tarlada ve saksıda yetiştirilen süs bitkisi,
güneştopu (escholtzia californica). (MED); Çiçeği
sarı ve turuncu renkte olan hır süs bitkisi. (KAM)
Acem sarısı

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Acem terslalesi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Acem yavşanotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Acemborusu Bot. Canlı kırmızı çiçekler açan bir
süs bitkisi (Bignonia radicams). (TDK-2)
Acı Tatlı zıddı, mürr, telh, telh-nâk, can-sûz,
merâretli, şedit, feci, nâ-matbû, sert, muzî. Acı ağaç
kavasya. Acı badem, acı çiğdem it boğan, acı dil unf.
Acı elma. Acı hıyar Ebu Cehil karpuzı. Acı marul
hindiba nevi, acı patlıcan hayırsız şey. (LEH)
Acı ağaç Bot. Sedef otugillerden, sıcak ülkelerde
yetişen, kabuğu ve odunu hekimlikte kullanılan
küçük bir ağaç, kavasya (Quassia amara). (TDK2); Sedefotugillerden, kökü, odunu ve kabuğu tıpta
ilaç olarak kullanılan, sıcak ülkelerde yetişen küçük
bir ağaç, kavasya (quassia amara). (MED); Sedefotugillerden küçük bir ağaç. Hekimlikte kullanılır.
(HAY); Zakkum. (BAY); kavasya. (YAK); (kuvasya ağacı): Sedefotugillerden; 2-3 metre boyunda
küçük bir bitkidir. İnce kabuklarının üzerinde sarı
benekler vardır. Çiçekleri kırmızıdır. Sıcak ülkelerde yetişir. Bu ülkelerde acı ağaç kabuklarından
yapılan kaplardan su içenlerin kuvvetleneceğine
inanılır. Hekimlikte; kökü, kabuğu ve odunu kullanılır. Etkili maddesi “Quassine”dir. Çok acıdır.
Faydası: İştah açar, hazmı kolaylaştırır. Ateşi
düşürür. Tükürük ifrazatını arttırır. Mide, bağırsak, karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenler.
Böbrek sancılarını keser, taşların düşürülmesine
yardımcı olur. Bağırsak kurtlarını döker. Kanamaları durdurur. Haşarat kaçırıcı olarak da kullanılır.

Fazla kullanılacak olursa; baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma yapar. (BİT-2)
Acı alma Acı karpuz. (BAY); Acıhıyar; ebucehilkarpuzu; ithıyarı. (YAK); Elma. (BAY)
Acı badem Bot. 1. Gülgillerden bir meyve ağacı
(Amygdalus amara). 2. Bu ağacın acımtırak, keskin
kokulu meyvesi. (TDK-2)
Acı bakla Baklagillerden, acı olan taneleri suda
tatlılaştırarak yenilen otsu bir bitki, Yahudi baklası
(Lupinus termis). (TDK); Domuz baklası. Termiye (BAY); Küçük taneleri acı olan otsu bitki, yahudi baklası, mısır fülfülü. (MED); Meyvesi acı.
Suda tatlılaştırarak yenen bir bitki. (KAM); (Lupine / Lupin / Lupine) 10-100 cm yüksekliğinde,
sık tüylü, bir senelik bitkiler. Yapraklar el şeklinde
parçalı, uzun sapli, 5-9 yaprakçıklıdır. Çiçekleri
dik salkım durumunda, beyaz veya mavimsi renkli,
çiçek taç yaprağı kelebek şeklindedir. Yahudi baklası
diye de tanınır. Türkiye’de yetiştiği yerler: Akdeniz
bölgesi, Bursa, Antalya ve Konya çevreleridir. Memleketimizde üç türü bulunmaktadır. Beyaz yahudi
baklası: Beyaz çiçeklidir. 120 cm kadar yükseklikte, bir yıllık bir bitkidir. Sarı çiçekli yahudi baklası:
Vatanı, Orta ve Güney Avrupa’dır. Mavi çiçekli yahudi baklası: Vatanı, Akdeniz çevresi memleketleridir. Kullanıldığı yerler: Tohumlarının idrar
söktürücü, kan temizleyici ve kurt düşürücü tesiri
vardir. Bazı türlerinin kavrulmuş tohumları “sebze kahvesi” ismiyle kahve yerine kullanılmaktadır.
Fakat alkaloid taşıyan türlerinin bu sekilde kullanılması tehlikelidir. (BİT); Bot. Termiye. (TDK-2);
(Lupine / Lupin / Lupine) (BİT-3); (termiye): Baklagillerden; otsu bir bitkidir. Acı taneleri kullanılır.
Faydası: Besleyicidir. İdrar söktürür ve idrar yollarını temizler. Böbrek iltihabını giderir. Böbrek taş
ve kumlarının düşürülmesine yardımcı olur. Baş
ağrılarını dindidir. Romatizma, lumbago ve siyatik
ağrılarını keser. Albümin miktarını düşürür. Vücutta biriken tuzu atar. (BİT-2)
Acı cehre

Ala cehri. (BAY)

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

5

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

Acı ceviz Bot. Genellikle Kuzey Amerika’da yetişen, güzel görünüşlü bir ceviz türü. (TDK-2)
Acı çiğdem İlkbaharda çiçek açan Colchicum
(Liliaceae) türlerine verilen genel ad. Yapraklar çiçek ile birlikte meydana gelir. Çiçekler beyaz
veya pembe renklidir. Zehirli bitkilerdir. Yumruları
yanlışlıkla çocuklar tarafından çiğdem yumrusu
yerine yenilmekte ve bu nedenle de Doğu Anadolu bölgesinde ağır zehirlenmeler görülmektedir. Bk.
Çiğdem, Gülfaki, Güz çiğdemi, Kardelen. Eş anl.
Çakal çiğdemi, Kar çiçeği, Katırazığı (Kayseri),
Katır çiğdemi, Katırdaşağı, Kuzla, Zehirli çiğdem.
Colchicum falcifolium Stapf-Katır çiğdemi (Arslanköy-Mersin). C. Szovitsiı Fisch. Et Mey. -Kar
çiçeği (Erzurum), Katır çiğdemi (Kayseri). C. Triphyllum G. Kunze (Syn. C. Ancyrense B. Lat. Burtt)
-Ankara acı çiğdemi. Orta Anadolu bölgesinde
yaygındır. Merendera irigyna (Steven ex Adam)
Stapf-Erzurum bölgesinde (Dumlu, Tortum) bu
türe de “Kar çiçeği” adı verilmektedir. (BAY);
Açık renkte çiçekleri olan ve tohumları romatizma
tedavisinde kullanılan bir çiğdem türü. (KAM);
Bot. Zambakgillerden, 10-30 cm boyunda, şerit
yapraklı ve açık renk çiçekli, tohumları romatizma
tedavisinde kullanılan zehirli bir çiğdem türü, güz
çiğdemi (Colchicum autumnale). (TDK-2); (Lat.
Colchicum, Alm. Herbstzeitlose, Zeitlose, Fr. colchique, İng. Saffron) Zambakgiller (Liliaceae) familyasından beyaz ya da pembe çiçekli, yapraklı ya da
yapraksız, yum-rulu, otsu, özellikle ilkbahar ya da
sonbaharda çiçek açan Colchicum türlerine verilen
genel ad. Kar çiçeği, kuzla, katır çiğdemi. (BİY);
(Herbstzeitlose / Krokus / Colchique / Colchicum
/ Autumn crocuses) Boyu 10-30 cm yüksekliğe
ulaşan, otsu ve yumrulu bir bitki. Sonbaharda morumsu pembe renkli, 6 parçalı çiçekler açar. Yaprak
ve meyvaları ise ilkbaharda ortaya çıkar. Sonbaharda çiçek açtığından dolayi halk arasında “güz
çigdemi” olarak da bilinir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Türkiye’de pek bulunmaz. Avrupa’nın sulak
çayırlarında bol miktarda yetişir. Kullanıldığı yerler: Tibbi önemi haiz bir bitkidir. Kullanılan kısmı
yumru ve tohumlarıdır. Tohum ve yumruların idrar
arttırıcı, terletici, müshil ve romatizma ağrılarını
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dindirici etkisi vardir. Alkaloitlerin çok yüksek zehirleyici özelliği olduğundan, bu droglar, dahilen
ancak hekim kontrolünde kullanılabilir. Eskiden
halk arasında romatizma ağrılarını dindirmek için
haricen kullanılırdı. Bunun için bir tutam acı çigdem tohumu, 2-3 diş sarmısak ile havanda iyice
dövülür. Elde edilen sulu kısım da bir tülbente emdirilip, ağrıyan kısma sarılır. Bu pansuman birkaç
gün arka arkaya tekrarlanır. (BİT); Yaban çiçeği
(ÇİÇ); (Herbstzeitlose / Krokus / Colchique / Colchicum / Autumn crocuses) (BİT-3); (güzçiğdemi):
Zambakgillerden; sonbahar aylarında çiçek açan,
mor renkli, zehirli bir bitkidir. Rutubetli yerlerde
yetişir. Hekimlikte haricen kullanılır. Faydası: Romatizma ve nikris tedavisinde kullanılır. Ancak zehirli olduğundan dikkatli olmak gerekir. (BİT-2)
Acı damkoruğu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Acı darı Darı. (BAY)
Acı dölek Ebu Cehil karpuzu. (HAY)
Acı düğlek Eşek hıyarı. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Acı dülek

Eşek hıyarı. (BAY)

Acı düvelek Eşek hıyarı. (BAY)
Acı düvlek Eşek hıyarı. (BAY)
Acı elma Bot. Ebucehil karpuzu. (TDK-2)
Su teresi. (BAY)

Acı gerdeme

Acı gıcı Hindiba. (BAY)
Acı gıcıkulagı
Acı günek

Hindiba. (BAY)

Hindiba. (BAY)

Acı güneyik Hindiba. (BAY)
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Acı hıyar Bot. Ebucehil karpuzu. (TDK-2); Ceviz
iriliğinde meyvesi olan bir bitki. Ebûcehil karpuzu.
(KAM)

Acı kök

Acı ısırgan Isırgan. (BAY)

Acı mantar Kanlıca mantarı. (BAY); (Lat. Lactarius) Russulaceae familyasından, beyaz veya kirli
yeşil şapkalı Lactarius cinsi mantarlara verilen genel
ad. Biberlice. (BİY)

Acı karpuz Bot. Ebucehil karpuzu. (TDK-2); Citrullus colocynttis Lat. Schrader (Cucurbitaceae).
Çok yıllık, sürünücü, sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. Meyveleri müshil olarak kullanılır. Eş anl. Acı
elma, Ebucehil karpuzu, Hanzal. (BAY); (Lat. Citrullus colocynthis, Alm. Bitterzitrulle, Bitterapfel,
Fr. coloquinte, chicotin, İng. colocynth, bitter apple, bitter gourd, Osm. hançal) Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından, çok yıllık, sürünücü, sarı
çiçekli, otsu bir bitki. Acı elma, ebucehil karpuzu.
(BİY)
Bot. Titrek kavak. (TDK-2)

Acı kavak
Acı kavruk

Kara hindiba. (BAY)

Acı kavuk Kara hindiba. (BAY)
Acı kavun Bot. Eşek hıyarı. (TDK-2); Eşek hıyarı. (BAY); (Lat. Ecballium elaterium, Alm. Echte
Springgurke, Fr. cornichon d’âne, concombre sauvage, ecballe, İng. Squirting cucumber) Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından, çok yıllık, sarı
çiçekli, sonbaharda olgunlaşan meyvelerine dokunulduğunda patlayarak etrafa tohumlarını saçan
otsu bir bitki. Cırtlangıç, acı dülek, cırtlak, eşek hıyarı. (BİY)
Acı kayısı Zerdali. (BAY)
Acı kerdeme Çeşme önlerinde, derelerde yetişen,
parlak yapraklı, yaşlandığında beyaz, küçük küçük
çiçekler açan, yeşil olarak yenilebildiği gibi, salatası
ya da böreği de yapılabilen bir bitki, suteresi. (MER)
Acı kıçı

Hindiba. (BAY)

Acı kiraz

Kiraz. (BAY)

Acı kulak

Loğusa otu. (BAY)

B

Hindiba (BAY)

C

Acı marul Kökünden sakız elde edilen bir tür ot,
ak hindiba, çengel sakızı (Bot. chondrilla juncea,
compositea), 45b-10 (BAH)
Acı marul Bot. Birleşikgillerden, tadı acı, dişli
yapraklı, sürgününden çıkan sütü uyuşturucu ve
yatıştırıcı olarak kullanılan iki yıllık bir bitki (Lactuca virosa). (TDK-2); Marul. (BAY); Sürgününden
çıkan süt uyuşturucu ve ağrı dindirici olarak kullanılan, tadı acı bir bitki. (KAM); (Lat. Lactuca) Papatyagiller (Compositae) familyasından, sütlü, otsu
gövdeli, yaprakları taze hâlde yenebilen, köklerinden dağ sakızı elde edilen, Lactuca cinsinin yabanî
türlerine verilen genel ad. Eşek marulu, mikirge.
(BİY)
Acı meyan Bot. Dikenli meyan. (TDK-2); Sophora (Leguminosae) türlerine verilen genel ad. Çok
yıllık, pennat yapraklı, süt renkli çiçekli ve otsu bitkiler. Türkiye’de aşağıdaki iki tür yetişmektedir.
Bk. Meyan. Eş anl. Acı piyan (Erzincan). Sophora alopecuroldes Lat. Acı meyan (Gemerek-Sivas).
Sophora jaubertii Spach- Acı meyan. (BAY); (Lat.
Sophora, Alm. Sauerhülse, Fr. Sophora, İng. pagoda tree) Baklagiller (Leguminosae) familyasından,
çok yıllık, otsu, parçalı yapraklı (pennat), süt beyazı
renkli çiçekli, ülkemizde iki türü yetişen, çok yıllık,
otsu bitkiler. Meyan, sofora, pagoda. (BİY)
Acı murt Şekerci boyası. (BAY)
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Acı ot Bot. Kuzey Anadolu dağlarının ormanlarında yetişen, toprak altında bilek kalınlığında
kökü bulunan çok yıllık ve otsu bir bitki (Tamus
communis). (TDK-2); Acı yavşan. Tilkişen. (BAY);
(Lat. Teucrium polium, Alm. Poleigamander,
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Bergamander, Fr. polium, pouliot de montagne,
İng. Çat thyme, hulwort, mountain germander,
Osm. Erbe) Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, 10-40 cm kadar boyda, sık ve gri beyaz tüylü,
beyaz çiçekli, toprak üstü tasımlan kaynatılarak
iştah açıcı ve mide ağnlannı giderici olarak kullanılan, çok yıllık, yarı çalımsı, yan otsu bir bitki.
Sancı otu, pelin otu. (BİY)

F

Acı otu

G

Acı pelin Bot. Pelin. (TDK-2); Pelin otu. (BAY)
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Baldıran. (BAY)

Kızılkantarongillerden bir bitki. Acı olan yaprakları
hekimlikte kullanılır (Menyantes trifoliata). (HAY);
Kötü kokulu ve acı olan yaprakları tıpta kullanılan
kızılkantarongillerden bir bitki, su yoncası (menyantes trifolita). (MED); Bot. Yaprakları hekimlikte
kullanılan, çok acı ve kötü kokulu bir bitki. (KAM)
Acık

Elma. (BAY)

Acıkalabak İlâç olarak kullanılan geniş yapraklı
ot (Bo. ist. Ks.) (HLK)
Hindiba. (BAY)

Acıma
Acı soğan Yılanyastığı. (BAY)
Acımak
Acı tere Şahtere. (BAY)
Acı yavşan (= bozyavşan) iki türü olup, biri 2530 cm. Ye kadar uzayabilen, öteki yere yayılan,
10-15 cm. Kadar boyunda; her ikisi de bademyeşili renginde ince dilim dilim yapraklı, ince gövdesinin tepesinde küçük küçük beyaz tomurcuklardan
oluşan top top çiçekleri olan, mide ve karın ağrısına karşı kaynatılıp suyu içilen bir bitki, yavşan.
(MER); Pelin otu, Yavşan. (BAY); Teucrium polium Lat. (Labiatae). 10-40 cm yükseklikte, çok
yıllık, sık tüylü ve beyaz çiçekli bir bitkidir. Toprak
üstü kısımları iştah açıcı ve mide ağrılarını kesici
olarak kullanılır. Bk. Kısamahmut otu, Kurtluca,
Yer çamı. Eş anl. Acı ot (Antakya), Ak sedef otu,
Anababa kekiği, Anababakokusu, Basur otu, Beyaz
ot (Van), Cadı, Kepir yavşanı, Mayasıl otu (Antakya), Meryem otu (Diyarbakır, Van), Oğlan otu
(Sütçüler-Isparta), Paryavşan, Peryavşan, Sancı otu,
Sıraca otu, Yavşan otu. Teucrium chamaedrys Lat.
-Bk. Kısamahmut otu. Teucrium chamaepitys Lat.
Bk. Yer çamı. Teucrium orientale Lat. -Kirve otu
(Erzurum). Teucrium scordium Lat. -Bk. Kurtluca.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Acımercimek Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Acımığ
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Pelemir. (BAY)

Acımıh Pelemir. (BAY)
Acımık Bot. Mavikantaron. (TDK-2); Pelemir.
(BAY); Peygamber çiçeği. (BAY); (Lat. Cephalaria syriaca, Alm. Schuppenkopf, Fr. céphalarie, İng.
Syrian scabious) Dipsaraceae familyasından 100 cm
kadar boylanabilen, bir yıllık, otsu, tohumları bazı
yörelerimizde ezilip un edilerek ekmek hamuruna
tat vermek için katılan bir bitki. Belemir. (BİY);
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî
bir bitki, belemir. (TDK); Ekin tarlalarında yetişen,
küçük, siyah, acı tohumlu bir bitki. (MER)
Acımık Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Acımuh

Pelemir. (BAY)

Acımuk

Pelemir. (BAY)

Acır
Acı yonca Bot. Kızılkantarongillerden, bataklık
yerlerde yetişen, kötü kokulu ve çok acı olan yaprakları hekimlikte kullanılan bir bitki (Menyanthes
trifoliata). (TDK-2); Yaprakları hekimlikte kullanılan, çok acı ve kötü kokulu bir bitki. (KAM);

Hindiba. (BAY); Lâbada. (BAY)

Şal kabağı. (BAY)

Acırga Hardal otu. (BAY); Yaban turpu denilen
bir cins bitki. (KAM)
Acor Şal kabağı. (BAY)
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Acuk

Elma. (BAY)

Acur Bot. Kabakgillerden, kabuğu çizgili ve
tüylü, yeşil veya sarımtırak, üzeri yeşil lekeli, irice
bir meyve (Cucumis flexuosus). (TDK-2); Bir çeşit
hıyar, cucumis anguria (ATI); Şal kabağı. (BAY);
Bot. Bir cins hıyar. (KAM)
Acâib-i seb’a-i âlem Dünyanın 7 acibesi, 7 tane
şaşılacak şeyi. [1. Mısır piramitleri. 2. Bâbil’de
Semiramis’in asma bahçeleri. 3. Zeus’un heykeli. 4.
Rodos heykeli. 5. Efes’te Artemis-Diana ma’bedi. 6.
Bodrum’ (Halikar-nas) da Mosoleus’un türbesi. 7.
İskenderiye deniz feneri]. (FED); (Dünyanın yedi
harikası) l. Mısır ehramları. 2. Semiramis’in asma
bahçeleri. 3. Zeus heykeli. 4. Rodos heykeli. 5. Artemis mabedi. 6. Mosoleus türbesi. 7. İskenderiye
feneri. (ARS)
Açalya Bot. Bk. Açelya. (TDK-2); Türlü renkte kokusuz çiçekleri olan bir bitki. (KAM); Fundagillerden, güzel çiçekli bir bitki ve çiçeği. (OSM);
Fundagillerden, güzel renkli çiçekler açan bir bitki
ve çiçeği. (HAY); Kokusuz, fundagillerden, çeşitli
renklerde çiçek açan bir süs bitkisi (MED); Çeşitli renkte, çok zarif fakat korkusuz çiçekli bir bitki
(TYS); Güzel renkli bir bahçe çiçeği (ATI); (Lat.
Rhododendron, Alm. Azalie, Fr. Azalée, İng. Azalea) Ericaceae familyasından, çok yıllık, çalı şeklinde, beyaz, pembe, krem rengi çiçekli, saksılarda
süs bitkisi olarak yetiştirilen bir cins. (BİY)
Açelya Bot. Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan
bir bitki (Rhododendron). (TDK-2)
Açık diş [Alm. offene Zinken] [eski terim
açık diş] Dişlerinin biçimi iki yandan görünen
birleştirme. (AGA)
Açık süre [Alm. offene Zeit] [eski terim açık
zaman] Bir yapıştırıcının yüzeye sürülmesinden,
yapıştırma işlemine kadar geçen süre. (AGA)
Açık tohumlular Bot. Tohumları kozalak pulları üzerinde açık olarak bulunan çiçekli bitkilerin

ayrıldığı iki büyük daldan biri, çıplak tohumlular.
(TDK-2); Çiçekli bitkilerin iki ana bölümünden
biri. Bu bitkilerde tohumlar yaprağın üzerinde bulunur. (HAY); Tohumları açık olarak yaprak üzerinde bulunan çiçekli bitkiler şubesi (gymnospermae). (MED); (Lat. Gymnospermae, Yun. Gymnos.
Çıplak; sperma. Tohum, Alm. Gymnospermen, Nacktsamer, Fr. Gymnospermes, İng. Gymnosperms)
Tohumlan açıkta gelişen bitkiler. Gimnospermler.
(BİY)
Açıkağız Bot. Turpgillerden bir bitki (Hesperis
acris). (TDK-2); Bir cins çiçek. (KAM)

A
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Açılmak 1. Gül, gonca açılmak 2. Çiçeklenip
yapraklanmak (RIZ); Yapraklanmak. (KAM)

I

Açkı Cila. Açkı ağacı musakkala. (LEH)

J

Açkı tahtası Müzehhiblerin iğne perdahı yapmak
ve altın yaldızlı kısımları zer-mühre ile parlatmak
için kâğıdın altına koydukları tahta. Üzerinde altın yaldızlı tezhib işlerini zermühre ile parlatmağa
mahsus düz ve parlak satıhlı şimşir tahta. (ARS)
Açma Orman içinde ağaç kesme veya yakma
yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
(TDK)
Açmak Hava münkeşif, çiçekler küşade olmak,
yapraklar ve tomruklar göğermek, cila vermek.
(LEH)
Ada çayı Bot. 1. Ballıbabagillerden, yurdumuzda
çok yetişen tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan
güzel kokulu bir bitki, dağ çayı (Salvia officinalis).
2. Bu bitkiden yapılan sıcak içecek: “Bize iki ada
çayı yap. “ -S. F. Abasıyanık. (TDK-2); (Lat. Salvia) Yaprak ve saplarından taze ya da kurutularak
doğal boya elde edilen bir bitki. Şap mordanla
açık sarı renk verir. (TEK); 1. Tüylü beyazımtırak
yapraklı hoş kokulu bir bitki. 2. Bu bitkinin kurutulmuş yaprakları ile hazırlanan sıcak içecek.
(KAM); Ballıbabagillerden bir bitki. Yaprakları
çay gibi haşlanılarak içilir. Yurdumuzda çok yetişir.
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(HAY); Tüylü ve beyazca yapraklarının kurusu çay
gibi pişirilerek içilen, ballıbabagillerden, kokulu bir
bitki (Salvia officinalis). (MED); Salvia (Labiatae)
türlerine verilen genel ad. Çok yıllık, çalımsı veya
otsu bitkiler. Çiçekler beyaz veya morumsu renkli.
Bazı türler çay yerine veya boyar madde olarak kullanılır. Bk. Çalba, Dağ çayı, Şalba. Salvia aethiopjs Lat. Yünlü ada çayı. Salvia aucheri Bentham
var, canescens Boiss. Et Heldr. -Zeytin yapraklı
ada çayı, Mut (Mersin) bölgesinde çay halinde içilir. Salvia cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham- Kara ot (Van). Doğu ve Orta Anadolu bölgelerinde yaprakları ipliği siyah renge boyamak için
kullanılır. Eş anl. Kara şabla, Kara şalva. Kara şapla.
Salvia dichroantha Stapf-Kutnu. Salvia forskahlei
Lat.-Bk. Şalba. Salvia fruticosa Miller (Syn. Salvia triloba Lat. f.)- Ada çayı, Boz şalba, Boz şapla,
Elma çalısı, Elma çalbası, Yapraklan çay halinde
kullanılır. Bir dış satım ürünüdür. Yapraklarından
elde edilen uçucu yağ “Elma yağı” adıyla tedavide
kullanılmaktadır. Salvia multicaulis Vahl- Kürt reyhanı. Doğu Anadolu bölgesinde yaprakları, koku
verici olarak, tütün içine katılır. Salvia nemorosa
Lat. Kara ot, Şalba. Salvia sclarea Lat. Ayıkulağı,
Misk ada çayı, Tüylü ada çayı. Salvia staminea
Montbret et Aucher ex Bentham-Yaprakları Doğu
Anadolu bölgesinde sebze olarak kullanılır. Salvia
tomentosa Miller-Büyük çiçekli ada çayı. Yaprakları
Salvia fruticosa türününki gibi kullanılır. Salvia verbenaca Lat. Yabanî ada çayı Salvia verticillata Lat.
Dadırak (Erzurum), Kara ot (İkizdere-Rize). Salvia
virgata Jacq.-Yılancık (Yakacık-lstanbul). Salvia viridis Lat. Ada çayı. (BAY); Diş otu denilen “tüylü
beyazımtırak yapraklı, kokulu” bir bitki. (KAM);
(Lat. Salvia, Alm. Salbei, Fr. Sauge, İng. Sage)
Ballıbabagiller (Labiatae) familyasına ait çok yıllık,
otsu, yan çalımsı, beyaz, mor ya da kırmızı çiçekli
bitkilere verilen genel ad. (BİY); (salvia officinalis):
Ballıbabagillerden; özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen ıtırlı bir bitkidir. Menekşeye benzeyen çiçekleri
haziran, temmuz aylarında açar. Yaprakları uzun,
kenarları tırtıllı, beyazımsı yeşil renktedir. Hafif
kafuru kokusu vardır. Çiçek açtığı zaman toplanıp,
kurutulur. Faydası: Mide va bağırsak gazlarını
giderir. Mide bulantısını keser. Hazım sisteminin
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düzenli çalışmasını sağlar. Boğaz, bademcik ve dişeti iltihaplarını giderir. Göğsü yumuşatır. Astımdaki
sıkıntıları geçirir. İdrar ve ter söktürür. Banyo suyuna katılıp yıkanılırsa; zindelik verir. Günde, 3 kahve
fincanından fazla içilmemelidir. (BİT-2)
Ada soğanı Bot. Zambakgillerden, soğanından ilaç olarak yararlanılan birtakım maddeler
elde edilen çok yıllık bir bitki (Urginea maritima).
(TDK-2); Soğanından ilaç olarak birtakım maddeler elde edilen bir bitki. (KAM); Zambakgillerden
bir bitki, soğanından ilâç yapılır (Urginea Maritima). (HAY); Soğanından ilaç elde edilen zambakgillerden bir bitki (urginea maritima). (MED);
Urginea maritima Lat. Baker (Syn. Scilla maritima
L.) (Liliaceae). Çok yıllık, büyük soğanlı, beyaz
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Soğanları tedavide kullanılır. Soğanı ve yapraklan zehirlidir, Eş anl. Ak
soğan, Ayı soğanı, Beyaz soğan, Deniz soğanı,
Loteşir soğanı, Nuteşir soğanı, Ölü soğanı. Şalgaba,
Şalkaba (Silifke, Mersin). (BAY); (Lat. Urginea maritima, Alm. Echte Meerzwiebel, Fr. oignon marin,
seilte maritime, İng. Sea onion, squill, medicinal
squill) Zambakgiller (Luiaceae) familyasından, sahillerde yaygın olan, büyük soğanlı, çok yıllık, otsu,
beyaz çiçekli, soğan ve yapraklan zehirli olan bir bitki. Aksoğan, deniz soğanı, ayı soğanı. (BİY); (Scille
/ Scillae bulbus / Sea onion / Urginea maritima)
Zambakgillerden bir çesit bitkidir. Yaprakları uzun
serit seklindedir. Çiçekleri yeşil ve beyaz damarlıdır.
2 kilogram kadar olan soğan kısmı, yapraklarının
altındadır. Acı ve zehirlidir. 7,5 gram ada soğanı,
bir insanı rahatça öldürebilir. Tazeyken kullanılmaz. Aksi halde zehirlenme ve kusmalara yol açar.
Soganın etli olan orta kısmı, dilimlenerek kurutulur. Sonra dövülüp toz haline getirilir. Çok iyi bilmeden kullanılmamalıdır. Kullanıldığı yerler: İdrar
söktürür. Kalp hastalarinda vücudda biriken suyu
boşaltır. Azotemiyi azaltır. Böbrek hastaları kullanmamalıdır. (BİT); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (Scille / Scillae bulbus / Sea onion / Urginea maritima) (BİT-3);
(scille): Zambakgillerden, bir çeşit bitkidir. Yaprakları uzun şerit şeklindedir. Çiçekleri; yeşil ve beyaz
damarlıdır. 2 kilogram kadar olan soğan kısmı,
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yapraklarının altındadır. Acı ve zehirlidir. 7,5 gram
adasoğanı öldürebilir. İçeriğinde “Scillarena glikozidi” vardır. Tazeyken kullanılmaz. Aksi halde zehirlenme ve kusmalara yol açar. Soğanın etli olan orta
kısmı dilimlenerek kurutulur. Sonra dövülüp toz
haline getirilir. Ev ilaçlarında çok dikkatli kullanılması gerekir. Faydası: İdrar söktürür. Kalp hastalarında vücuda biriken suyu boşaltır. Azotemi’yi
azaltır. Böbrek hastalarının kullanmaması gerekir.
Uzun süre kullanılacak olursa “Albüminüri” yapar.
(BİT-2)
Adaklık
(DLT)

Üzüm çardaklarına ayak yapılacak ağaç

Adalya Halk arasında aynı adla bilinen bir çiçekten esinlenerek yapılan bir iğne oyası türü. (TEK)
Adam haşhaşı

Haşhaş. (BAY)

Adam köknarı

Köknar. (BAY)

Adam kökü Mandragora officinarum. Bu bitkinin kökü bazen küçük bir insan şekline benzediğinden. (ATI)
Adamkökü

Bot. Adamotu. (TDK-2)

Adamotu Bot. Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü
(Mandragora autumnalis). (TDK-2); Fena kokulu,
geniş yapraklı ve kökü insana benzetilen, patlıcangillerden bir bitki, kankurutan, adam kökü (mandragora officinarum). (MED); Patlıcangillerden
bir bitki. Kökü bazen insanı andıran biçimler aldığından bu adla anılır. Ayrıca eskiden bu bitkide
acayip hususiyetler olduğuna inanılırdı. (HAY);
Mandragora autumnaljs Bertol. (Solanaceae). Çok
yıllık, rozet yapraklı, kazık köklü ve mavi çiçekli bir bitkidir. Meyveleri erik büyüklüğünde, sarı
renkli ve hoş kokuludur. Zehirli bir bitkidir. Kökü
tedavide kullanılır. Eş anl. Abdüsselâm otu, Adem
otu, At elması (Silifke), Hacılar otu, İnsan otu,
Kankurutan, Köpek elması, Köpektaşağı (Kalkan,

Kınık-Antalya), Toskafa kavunu, Yer elması, Yer
yenidünyası (Silifke). (BAY); Abdüsselamotu; adamkökü; âdemotu; kankurutan; mandragora. (YAK);
(Alraunwurzel / Mandragore / Mandrake) Mavimsi-mor renkli çiçekler açan, rozet yaprakli ve kazik
köklü çok yıllık otsu bir bitki. Kökleri insana benzedigi için, bu isim verilmistir. Türkiye’de yetiştiği
yerler: Bati ve Güney Anadolu. Kullanıldığı yerler:
Kökleri % 0,3 oraninda Hiyosiyaminlerle Skopolamin alkaloitlerini tasir. Bundan dolayi zehirli bir
bitkidir. Agri kesici, yatistirici, cinsel gücü arttirici
etkileri vardir. Halen tedavide çesitli preparatlarin
terkibinde kullanılmaktadır. Rastgele kullanıldığında zararli olur. (BİT); (Lat. Mandragora autumnalis, İng. Mandrake, Osm. Esterenc, estereng) Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından, mavi çiçekli,
meyveleri sarı renkli, hoş kokulu, çok yıllık, otsu ve
zehirli bir bitki. At elması, âdem-otu. (BİY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ); (Alraunwurzel / Mandragore / Mandrake) (BİT-3); (köpekotu): Patlıcangillerden; geniş
yapraklı, fena kokulu bir bitkidir. Kökü, insan şeklini andırır. Bilhassa Antalya çevresinde yetişir.
İçeriğinde “Hyoscyamine”, “Hyoseine” ve “Atropine” vardır. Faydası: Şehvet artırıcıdır. (BİT-2)
Adana çiğdemi

Çiğdem. (BAY)

Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N

P

Adam otu. (BAY)

Adese Kovukçuk (bitki anatomisinde). (MED);
Bot. Kovucuk. (TDK)
Bot. Kovucuk. (TDK-2)

Adıyaman lalesi

C

Ö

Adenoblâst (Yun. Aden. Bez; blastos. Tomurcuk
Alm. Adenoblast, Fr. Adéno-blaste, İng. Adenoblâst) Embriyonik bez hücresi. (BİY)

Adese

B

O

Adana okaliptüsü Sıtma ağacı. (BAY)
Adem otu

A

R
S
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T
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V

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Y

Adi akdiken Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Z

Adi altınbaşak Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Â
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A
B
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Adi aslandişi

Adi boynuzlukimyon Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ç

Adi engerekotu

D

Adi eşekdikeni Yaban çiçeği (ÇİÇ)

E
F
G

Adi geyikdikeni Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Adi karakafesotu

H
I

Adi kurtbağrı
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Adi obrizya Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Adi papatya

Adi kartopu

İ

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

/ Yuvarlak, elma biçimli meyveleri 4 cm. Çapında ve
sapsızdır. Önceleri kırmızımsı-sarı, sonraları esmer,
dumanlı bir renklenme gösterir. Etli meyve içinde,
beş adet taş gibi sert tohum bulunur. Meyvenin
ucunda kraterimsi bir çukur bulunur, çukurun içinden bıyıklar çıkar. Meyve eti son derece buruk ve
sert olduğundan, olgunlaşıp, yumuşadıktan sonra
yenilir. (AGÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Adi muşmula Mespilus germanica / Döngel,
Beşbıyık, Döngal, Ezgil, Gelinboğan, Tongel /
Ülkemizde ve Akdeniz kuşağı diğer ülkelerde doğal
olarak yetişen, 2-6 metreye kadar boylanabilen,
büyük bir çalıdır. Meyve ağacı olarak da yetiştirilir.
Dalları ve sürgünleri kül renginde, kısa ve tek dikenlidir. Özel olarak yetiştirilen muşmula ağaçlarında
ise, boy 6 metreye ulaşır ve sürgünleri dikensizdir. /
Yaprakları oval-mızrak biçiminde ve kayış gibi serttir. Sürgünlere karşılıklı dizilmiş yaprak, 6-12 cm.
Boyundadır. Yaprağın üst yüzü donuk yeşil ve tüylü,
alt yüzü açık yeşil ve çok tüylüdür. Sonbaharda esmer-kır-mızı veya koyu sarı bir renklenme gösterir.
Yaprak tepesi sivridir. Yaprak damarları oldukça
çıkıntılı, yaprak sapı kısadır. Beş parçalı, 3-4 cm.
Çapında, büyük beyaz çiçekleri, taze yapraklar
arasında tek tek bulunur. Mayıs-Haziran aylarında
açan çiçekleri kısa saplı ve sapı da bol tüylüdür. /
Yuvarlak, elma biçimli meyveleri 4 cm. Çapında ve
sapsızdır. Önceleri kırmızımsi’Sarı, sonraları esmer,
dumanlı bir renklenme gösterir. Etli meyve içinde,
beş adet taş gibi sert tohum bulunur. Meyvenin
ucunda kraterimsi bir çukur bulunur, çukurun içinden bıyıklar çıkar. Meyve eti son derece buruk ve
sert olduğundan, olgunlaşıp, yumuşadıktan sonra
yenilir. Meyve tanence zengindir, olgunlaşması çok
hızlı olur, bu yüzden kısa sürede tüketilmesi gerekir.
Eskiden Avrupa’daki manastır bahçelerinde çok bulunan Beşbıyık, bugün süs bitkisi olarak yetiştirilir.
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Papatya. (BAY)

Adi süpürgeçalısı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Adi sütotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Adi yabani keten

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Adi yavşanotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Adi yılanekmeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Adid 1. Ağaç kesmek. 2. Kesilmiş ağaç. 3. Tepesine el yetişen hurma ağacı (OSM)
Adiposelüloz (Lat. Adeps. Yağ; cellula: küçük
hücre, Alm. Adipozellulose, Fr. Adipocellulose, İng.
Adipocellulose) Mantar dokusunda olduğu gibi, fazla miktarda süberin kapsayan selüloz. (BİY)
And Cennet, Eş anl. Behişt, firdevs, uçmak.
(KAM); Cennet, behişt, firdevs, uçmak: Cennât-ı
adn = Cennet bahçeleri; adn-ı âlâ (Asıl mânâsı
daimî mesken olup, Yemen’deki Aden şehrinin ismi
de bundan gelir. İbrânîce dahi bu mânâya gelip ondan Avrupa dillerine geçmiştir: Eden). (HAY)
Adn Cenneti Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan
sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek
olanı. / Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen
buyurdu ki: / İmân ehli, altın bilezikler ve inci ile
süslenecekleri Adn ismindeki Cennetlere girerler. (Fâtır sûresi: 33) / Allahü teâlâ Adn ismindeki Cenneti, günâh işleyecekleri zaman, Allahü

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

teâlânın büyüklüğünü düşünüp, O’ndan hayâ
ederek günahtan kaçınan kimseler için hazırladı.
(Hadîs-i şerîf-Dürretü’l-Fâhire) / Adn Cenneti’ne
peygamberler, şehîdler ve sıddîklar girecektir. Peygamber efendimizin derecesi olan Vesîle, Adn Cenneti’ndedir. (İmâm-ı Birgivî) (DİN)

Adî şebboy (Lat. Cheiranthus, İng. wallflower)
Turpgiller (Cruciferae) familyasından, 50 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu, çiçekleri sandan
turuncuya kadar değişen, kültürü de yapılabilen süs
bitkileri. Sarı şebboy, gece menekşesi. (BİY)

A
B
C
Ç

Adîmetü’t-tüveyc Bot. Taçsızlar, Fr. Apetales.
(FED)

D

Adonis İbranice Tammuz’un (Türk. Temmuz)
Yunanca adı. Adonis çok güzel bir delikanlıdır. Tanrıça Venüs kendisine âşık olur. Bunu kıskanan diğer
tanrıçalar arasındaki kavgayı yatıştırmak isteyen
Zeus, Adonis’in yılın bir kısmını yeraltında, bir
kısmını yerüstünde geçirmesine karar verir. Kışın
yeraltında saklanan, baharda yeryüzüne dönen
bitkisel zenginliği simgeler. Adonis bayramında
doğanın yeşerme ve sararması sembolik olarak canlandırılır. (SAN)

Aerob (Yun. Aer: hava; bios: hayat, Alm. Aerobier,
Fr. Aerobe, İng. Aerobe) Oksijen varlığında yaşayabilen herhangi bir organizma. Bütün yüksek yapılı
hayvan ve bitkiler mecburî aerob, birçok bakteri ve
bazı mantarlar anaerob veya fakültatif anaerob canlılardır. Aerobik. (BİY)

F

Adventif embriyo (Alm. Adventivembryo,. Embryoid, Fr. Embryon adventif, embryoïde, İng. Adventive embryo, embryoid) Döllenmiş yumurtadan
başka kökenden gelen hücrelerden oluşan embriyo
ile in vitro büyüyen ve vejetatif bitki kısımlarına ait
hücrelerden türeyen embriyoya benzer yapılar. Embriyoit. (BİY)

Aerotropizm (Yun. Aer: hava; trope: dönme,
Alm. Aerotropismus, Fr. Aéro-tropisme, İng. Aerotropizm) Bitkilerin köklerinin ve diğer kısımlarının
oksijen basıncının değişmesinde oksijene ve genel
olarak gazlara karşı tepkisi. (BİY)

Adol İncilop. (BAY)

Adî ardıç (Lat. Juniperus communis, Alm.
Gemeiner Wacholder, Fr. Genévrier commun,
genièvre, pétron, İng. common juniper tree) Servigiller (Cupressaceae) familyasından, kışın yapraklarını dökmeyen, ülkemizde Artvin ve Erzincan civarında yetişen, genelde yaygın olan çalı ve ağaççık.
(BİY); Ardıç. (BAY)
Adî servi (Lat. Cupressus sempervirens, Alm.
Echte Zypresse, Immergrüne cypresse, Fr. cyprès commun, İng. common ceypress) Servigiller
(Cupressaceae) familyasından, 30 m kadar boylana-bilen, pulsu yapraklı, tohumlan kozalaklar
içerisinde olan, Anadolu’da mezarlıklarda yetiştirilen bir ağaç türü. Mezarlık servisi, (BİY)

Aerobik ayrışma Havalı koşullarda faaliyet
gösteren mikroorganizmalar veya mantarların organik maddeleri ayrıştırmaları. (ÇEV)

Afar 1. Arap diyarında çok olan bir yeşil ağaç. 2.
Hurma ağacını islah etmek. (OSM)
Afara 1. Harmanyerindeki tahılın taş ve toprak
ile karışık kalıntısı; 2. Bahçe ve bostanlardaki
kalıntı; 3. Tütün tozu, ufalanmış tütün. (TRM)
Afaracı 1. Harman yerinde kalan tahılı toplamakta çalıştırılan kimse; 2. Bağ, bahçe ve zeytinliklerde kalan döküntüyü toplayan adam; 3. Harman işçisi. (TRM)
Afat Gentiana olivieri Griseb. (Gentianaceae).
30 cm kadar yükseklikte, mavi çiçekli ve otsu bir
bitkidir. Toprak üstü kısımları iştah açıcı ve kurt
düşürücü olarak kullanılır. Bk. Centiyane. (BAY)
Afku Kızıl ağaç. (BAY)
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Ç
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Afrika menekşesi Bot. İki çeneklilerden, tüylü
yapraklı, mor, pembe, beyaz renkli çiçekleri olan,
evlerde saksıda yetiştirilen çok yıllık bir süs bitkisi
(Saintpaulia ionantha). (TDK-2); (Lat. Saintpaulia
ionantha, İng. African violet) Gesneriaceae familyasından, yaprakları rozet, çiçekleri çan şeklinde ve
mor, mavi renklerde, ana vatanı Afrika olan, sera ve
evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, çok yıllık, otsu,
gövdesiz bitkiler. (BİY)
Afşar otu Lat. Asarum europaeum Lat. (Aristolochiaceae). Çok yıllık, rizomlu otsu bir bitkidir.
Çiçeklerin iç kısmı esmer kırmızı renklidir. Gölgeli
orman altlarında yetişir. Toprak altı kısmı kusturucu ve balgam söktürücü olarak tanınmıştır. Kökleri,
koku vermek için çeyiz sandığına konur (Bursa).
Ağızdaki içki kokusunu gizlemek için çiğnenir. Eş
anl. Avşar otu, Çetük otu, Çobandüdüğü, Meyhaneci otu. (BAY)
Afyon Haşhaş bitkisi başlarından çıkarılan
uyuşturucu nitelikte olan sıvı. (TYS); Haşhaş bitkisinin sütünün pıhtılaşmasıyla elde edilen keyif
verici madde. Tıpta ilaç olarak kullanılır. (MED);
Haşhaş bitkisinden elde edilen bir uyuşturucu türü.
(HUK); Haşhaş. (BAY)
Afyon haşhaşı Haşhaş. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Agavaceae Yaprakları etli, rasemöz ya da panikul
çiçek durumlu, er dişi, rizomlu, ülkemizde doğal
olarak bulunmayan, tropik kökenli, çok yıllık, ağaç,
çalı ya da otsu bitkiler. (BİY)

T

Aglâl Ağaçlar arasından akan sular. (FED)

U

Agras Taze fidanlar, yeni ekilmiş ağaçlar. (OTS);
Taze fidanlar, yeni dikilmiş ağaçlar. (OSM); Dikilmiş ağaçlar, fidanlar. (FED)

V
Y
Z
Â

Agrotis (İng. Agrotis moth) Pul kanatlılar (Lepidoptera) takımından, bozkurt, toprak kurdu denilen lârvalan toprak aranda yaşayan ve kültür
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bitkilerine, özellikle şeker pancarı ve asmalara çok
zararlı olan bir güve cinsi. (BİY)
Agrégat meyve (Lat. Gregare: toplamak, Alm.
zusammengesetzte Frucht, Fr. fruit composé, fruit
agrégé, İng. Aggregate fruit, composite fruit, compound fruit) Çok pistilli ve apo-karp ovaryumlu
bir çiçekten meydana gelen meyve. Bu tip meyvelerde her pistil ayn bir meyve meydana getirir ve”
bu meyveler bir topluluk oluştururlar. Örnek: çilek,
böğürtlen. (BİY)
Agyâz Ağaçlıklar, meşelikler (FED)
Ağ baldır

Ak baldır. (BAY)

Ağ beneklilik Arpa bitkisinde görülen mantar
hastalığı (Pyrenophora). (TDK)
Ağ dalak Isırgan. (BAY)
Ağ ganak Hindiba. (BAY)
Ağ kurdu Bot. İnsan ve hayvanlarda hastalığa yol
açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğu. (TDK-2); Bitkiler üzerinde ağ kurarak yaşıyan
ve onlara zarar veren tırtıllara verilen ad. (MED)
Ağ mantarlar Bot. İnsan ve hayvanlarda hastalığa
yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğu. (TDK)
Ağacımsı tunda Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ağaç Bot. Meyve verebilen, gövdesi odun veya
kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar
yaşayabilen bitki. 2. Sf. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: Ağaç tekne. 3. Direk.
Ağaç olmak argo bir yerde ve ayakta çok beklemek:
Neredesin yahu, seni bekleye bekleye ağaç olduk.
Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya
özenirler. Ağaç yaşken eğilir çocuklar küçük yaşta kolay eğitilir. Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz
davranışlarına engel olacak hiçbir takıntısı yok.
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Ağaca dayanma kurur, adama (veya insana) dayanma ölür insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir. Ağacı kurt, insanı dert yer kurt
ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe
yer bitirir. • ağaç arısı, ağaç balı, ağaç bilimi, ağaç
biti, ağaç çileği, ağaçdelen, ağaç ebegümeci, ağaçkakan, ağaç kaplama, ağaç kavunu, ağaçkesen, ağaç
kurbağası, ağaç kurdu, ağaçküpesi, ağaç mantarı,
ağaç minesi, ağaç mobilya, ağaç nemi, ağaç oyma,
ağaç parkı, ağaç sakızı, ağaç sansarı, ağaç serçesi,
ağaç yılanı, acı ağaç, akağaç, akçaağaç, başağaç,
karaağaç, kızılağaç, kokak ağaç, kokar ağaç, kör
ağaç, top ağaç, aselbent ağacı, ağı ağacı, amber ağacı,
avize ağacı, badem ağacı, ban ağacı, bilader ağacı,
çayağacı, çivit ağacı, çubuk ağacı, dantel ağacı, darağacı, demir ağacı, ekmek ağacı, gazozağacı, günlük ağacı, hayat ağacı, Hint yağı ağacı, hurma ağacı,
İdris ağacı, iğ ağacı, ipek ağacı, kâfur ağacı, kâğıt
ağacı, kandıra ağacı, karayemiş ağacı, kardeşkanı
ağacı, kartal ağacı, katran ağacı, kene ağacı, kına
ağacı, kısmet ağacı, lale ağacı, lastik ağacı, mabet
ağacı, mantar ağacı, maya ağacı, mercan ağacı, mersin ağacı, meyve ağacı, mum ağacı, Noel ağacı, oya
ağacı, öd ağacı, özek ağacı, papaya ağacı, paşa ağacı,
pelesenk ağacı, peygamber ağacı, peynir ağacı, porsuk ağacı, sabun ağacı, sakız ağacı, salkım ağacı,
sandal ağacı, sapot ağacı, servi ağacı, soy ağacı, süt
ağacı, şeker ağacı, tespih ağacı, tik ağacı, yakı ağacı,
yalancı öd ağacı, zamk ağacı (TDK-2); Büyük,
sap ve dalları sert bitki, Eş anl. Seçer. Dıraht: Servi ağacı, çınar ağacı. (Meyve isimlerinin sonuna
gelerek o meyveleri veren ağaçlan belirtir: Elma,
armut, kestane ağacı). 2. Kereste. Tahta, odun. Eş
anl. haseb Ağaçtan iskemle. 3. Direk, sırık. (KAM);
Gövdesi odun olmaya elverişli, uzun yaşayabilen
bitki (OSM); Degenek, odun ağacı, sopa, çop,
asa, ser-deste, geminün diregi, dakal, tir, tir-i keşti, diraht, sütun, orta direk, sütun-i sefine (MEN);
Tarak genişliği 1.5 m olan kilim dokuma tezgahı.
(DRS); Okçulukta ‘ağaç’ bileşik yayı oluşturan dört
ana maddeden biri. (OKÇ); 1. Büyük, sap ve dalları sert nebat, ağaç, dal: Servi ağacı, çınar ağacı.
Meyvaların isimlerine göre anılarak o meyvaları
veren ağaçlara delalet eder: Elma, armut, kestane
ağacı. 2. Kereste, tahta, odun: Ağaçtan iskemle. 3.

Direk, sırık. Karaağaç, kızılağaç, kanağacı vesaire
terkiplerinin ilk sırasına bk. Ağaçtan, yani tahta ve
odundan yapılmış. Ar. haşebî = Ağaç tekne. (HAY);
Sap ve dalları sert büyük bitki, şecer, şecere. Kereste,
tahta, odun, direk. Sopa, değnek. Ağaçtan imâl
edilmiş, ahşap: Ağaç beşik. (MED); 1. Dikük, nakil (süslenmiş-), sin sin ağacı (odununun ateşi uzun
süre sönmeyen bir-), toz ağacı (denize düşen zamklarının dalgalarla dövüle dövüle kehruba olduğu
söylenen bir-). 2. Baba (çatı yapımında tam merkeze
dikilen kalın-), esnek (anasını emmesin diye oğlağın
ağzına bağlanan-), künde (ava alışkın doğanın üzerinde oturduğu-). (TSD); 1. Fersah (12 000 adım
mesafesi) 2. Erkeklik uzvu, phallus (ATI); asma;
Çöğür; dikme; fidan; kütük [üzüm için], deyim:
Noel ağacı. Bkz. Acıağaç; ağaç gövdesi; akçaağaç;
bitki; Çalı; filiz; kavak; orman; söğüt; tahta. (YAK);
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bitki (OSS); [Alm. Holz] [Fr. Bois] [eski terim ağaç,
tahta] Gövdesi büyük bitkilerden elde edilen, işlenmeye elverişli, yapılarda, mobilya ve eşya yapımında
kullanılan ham gereç. (AGA); Tezhibde kullanılan
süsleme motiflerindendir. Selvi, hurma, hayat ağacı,
meyveli, ya da çiçekli ağaçlar tezhib unsuru olarak
kullanılmıştır. (YKS); (Alm. Baum, Fr. Arbre, İng.
Tree) Gövdelerinde sekonder kalınlaşmanın ve
odunlaşmanın olduğu, boylan 3 m’den daha uzun
olan çok yıllık bitkiler. (BİY); Ağan, büyüyen şey,
şecer, dıraht, fidan. Eğer ratıp olmayıp hatap olursa haşeb, ahşap, çöp, odun, heyme, heyzüm. Kereste, poyrahk ağaç, saban ağacı, taban, koğuş kiriş,
yollama ağacı. Sf. Ağaçtan mamul ahşap, çûbîn.
Ağaç iği, ağaç çivi, ağaç tekne, ağaç kazık, atkı,
askı, baskı, fetil, kol. Ağaç çitliği, ağaç sütleğeni,
ağaç şakayıkı. Ağaç kurdu, ağaç lâlesi. Yastık ağacı.
Erik, idris, alıç, Amerika çınarı ki, camus, öküz,
elma, incir, ayva, badem, dıraki, zerdali, şeftali, tut,
kayısı, güğüm, kiraz, vişne, holü, muşmula ve beş
bıyık, ezgil, iğde, çitlenbik, ceviz, zeytin, sadele,
sumak, unnab, asma, kızılcık, koca yemişi, kestane, meıiengeç, portakal, ketre, kebad. Um, limon,
mandolin yahut Yusufi turunç, betavi, hatmi, tespih, demir kecratı, hurma, Trabzon hurması, fıstık,
keçi boynuzu, temr-i hindi Ak, kara, kızıl ağaç, azat
dıraht, ıhlamur, acı ağaç katalpa. Ardıç, arz, porsuk,
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çam, servi, köknar, mazı, aru-karya, pernar, çınar,
söğüt, sorgun, kayın, kavak, koğuş, kumar, gürgen,
meşe, lebh, diş budak, ar-guvan, sarı salkım, gül,
ibrişim, köşegen, okaliptüs, taflan, huşe, magnolya,
mersi, nesteren, defne, zıkkım, aylantus. Ağaç dikmek gars. Ağaç kakan karra, nakkab, çûpîne. Ağaç
kavunu keter. Ağaç kurdu arza. Ağaç sökmek kal,
kesmek, ağaç uru yumru hastalığı. (LEH).
Ağaç Topraktan yukarıya yükselen ve gittikçe
inceleşerek dallanan kabuklu ve sert saplı bitkilere
denir. Türkçede yükselmek mânasına ağmaktan
ağaç denilmiştir. Ağaçlar kök, gövde, dal ve yaprak
gibi muhtelif kısımlardan teşekkül eder ve nevilerire göre muhtelif şekilde olurlar. Yabancı dillerde, nebatat bakımından ağaca verilen isimle inşa
ve imalâtta kullanılan ağaca verilen isim başkadır.
Canlı ve yeşil ağaçlara Fransızcada “arbre” ve Almancada “baum” tâbir edilir. Bir şeyi yapmak için
kullanılan kesilmiş ağaçlara da Fransızcada “bois”
ve Almancada “holz” denir. Türkçede ise yakılmak
için kesilmiş ağaçlara, ateş mânasına olan ot a nispetle, otun veya odan denilmiş ve inşaat için muntazam surette kesilerek hazırlanmış olanlarına, malzeme mânasına kereste tâbir olunmuştur. Halbuki
Fransızcada “bois” ve Almancada “holz” kelimeleriyle ifade edilen madde halindeki ağaca da ağaç denir. Meselâ: “bahçede birçok ağaçlar vaı’” denildiği
vakit daha ziyade yeşil ve hayatta olan ağaçlar anlaşılıp bunların gerek yakmak ve gerekse inşaat ve
imalâtta kullanılmak üzere kesilmiş veya topraktan
çıkarılmış ağaçlar olup olmadığı belli olmaz. Bunu
ancak cümlenin mânasından anlıyabiliriz. Vakaa
bu hususta odun, kereste, tahta gibi tâbirler varsa da
bunların her biri ba.

degenek urmak, ağaç urmak, kötek urmak, lett etmek (MEN)
Ağaç çileği Bot. Ahududu. (TDK-2); Çileğe ve
daha çok böğürtlen meyvesine benzeyen fakat ondan büyük olan güzel kokulu bir meyve. (KAM);
Çileğe ve böğürtlene benzeyen, fakat onlardan
büyük, hoş kokulu bir meyve, ahududu. (MED);
Çileğe ve daha ziyade böğürtlen meyvasına benzer, lâkin ondan büyük, güzel, kokulu bir meyva.
Şeklen çileğe ve duta benzer olup küçük bir ağaç
üzerinde hasıl olan kırmızı ve güzel rayihalı bir
meyve, ahududu. (HAY)
Ağaç çivi Çivi yerine kullanılan çivi şeklinde yontulmuş ağaç parçası. (MED); Marangozlukta ağaç
ve tahtaları biribirine bağlamak veya sıkıştırmak
için kullanılan çivi gibi yapılm: ş ağaç parçaları. Fr.
Fiche. (ARS)
Ağaç dalı

(körpe, ince-) çiğirdik. (TSD)

Ağaç damarı (Mar.) Ağaçların içinde bulunan
muhtelif tabakaların husule getirdiği yol yol çizgilerdir ki marangozlukta bunlardan bir süs olarak istifade edilir ve yapılan eşyaya tezyini bir mahiyet verirler. Bazı oda kapıları, yüklük ve dolap kapakları
gibi işlerde ağaç damarları taklidi yapılır. Nakkaşlar
içinde bu işin mütehassısları vardır. Fr. Madrure,
veinure. (ARS)
Ağaç delgisi [Alm. Holzbohrer] [Fr. Mèche à
bois] [İng. Anger, wimble, girnie] [eski terim ağaç
matkabı] Kesici ağzı, talaş iletici kanalları ağacı delecek özellikte delme aracı. (AGA)
Ağaç denizi

Geniş ve gür ağaçlı orman. (MED)

Ağaç dikeni

Çöğür. (TSD)

Ağaç balı Bazı ağaçlardan sızan zamk. (MED)
Ağaç baskı Ahşap levha üzerine desenin oyulup
kağıt üzerine basılması esasına dayanan baskı-resim
tekniği. (MED)

Ağaç gövdesi Dal; gövde; köksap; kütük; sap.
Bkz. Ağaç; tahta. (YAK)

Ağaç basmak Degenek çalmak, ağaç çalmak,
kötek çalmak, degenek basmak, kötek basmak,

Ağaç güvesi Ağacı delen kurt cinsi. (HAY);
Ağaçları kemiren bir cins böcek. (MED)
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Ağaç hamuru Tahta ve ağaçtan yapılan hamur
madde. Fr. Pâte dé bois. (ARS); Kâğıt imalinde kullanılan ağaçtan elde edilen hamur. (MED)
Ağaç işkence [Alm. Holzschroubzwinge] [eski
terim afaç işkence] Ağaçtan vidası ile sıkıştırma yapan el aracı. (AGA)
Ağaç işleri (Osm. Haşebiyat). Bir binada yapılan
bütün dülgerlik işleri. Doğrama ve marangozluk
işlerine de denir. Ağaç işleri ikiye ayrılır: biri binanın esas inşaatına ait olan kuşaklama, taban, çatı,
kirişleme, merdiven, döşeme gibi esaslı ve kaba işlerdir ki bunlara dülgerlik işleri denir; diğeri de kapı,
pençere, dolap, tavan, auvar kaplaması, parmaklık
gibi daha ince işlerdir ki onlara da doğrama işleri
veya silici işleri tâbir olunur. Bunların hepsi de ağaç
veya ahşap işlerdir. (Bak. Silici işleri). Fr. Fusterie.
(ARS)
Ağaç kabuğu (Alm. Rinde, Borke, Fr. écorce,
İng. Bark) Odunsu bitkilerde damarlı kambiyumun
dışında kalan, ikincil soymuk boruları, korteks ve
peridermden oluşan tabakaya verilen ad. (BİY)
Ağaç kalemi Ahşap oymakta kullanılan oluk
uçlu, tahta saplı âlet. (MED)
Ağaç kama (Mar.) İki ağaç kısım arasına sokularak onları sıkıştırmağa veya biçilen ağaçların
aralıklarına çakılarak testerenin kolay işlemesini temine yarıyan, bir tarafı enlice ve keskin bir
balta ağzı şeklinde, diğer tarafı daha kalın Ağaç
kama olarak yontulmuş ağaç parçası. Fr. Bondiea,
languette. (ARS)
Ağaç kaplama (Ins.) Binaların üzerine gerek içten
ve gerek dıştan tahta levhalar kaplamak suretiyle
yapılan örtü. Dışardakilere dış kaplama, içerdekilere iç kaplama (Fr. Boiserie) denir. Bunlara umumiyetle tahta kaplama tâbir olunur. Fr. Ploquoge en
bois, boiserie (ARS); [Alm. Täfelung] [Fr. Boiserie]
[eski terim lambri] Konut duvarlarını yalıtma ve güzelleştirme amacı ile ağaç ya da ağaç ürünlerinden
faydalanarak kaplamak. (AGA)

Ağaç kasnak Fabrikalarda döner bir mihver
üzerine tesbit edilmiş enli kasnak şeklinde tekerlektir ki üzerine kayış geçirilerek çevrilir ve o mihveri döndürdüğü gibi ona merbut diğer bir kasnak
vasıtasiyie da bu hareketi başka bir çarka nakleder.
Fr. Roue en bois. (ARS)
Ağaç kavunu Bot. 1. Turunçgillerden, Akdeniz
ülkelerinde yetişen, taç yaprakları mavimsi pembe, küçük bir ağaç (Citrus medica). 2. Bu ağacın
iri bir limon görünüşündeki buruşuk kabuklu
yemişi. (TDK-2); Limona benzeyen, kalın kabuklu,
turunçgillerden bir bitki (citrus medicia). (MED);
Limona benzer, fakat daha büyük ve kabuğu pek
kalın bir meyvedir, reçeli yapılır. (KAM); (utruç):
Turunçgillerden; yaprakları mavimsi pembe bir
ağaçtır. Meyvesi; buruşuk kabuklu iri limona benzer. Faydası: Ferahlatıcı, serinletici ve kabızlık gidericidir. (BİT-2)
Ağaç kazık (İnş) Yere ve toprağa saplanacak
kısmının ucu sivri olarak yontulan ağaç sırıklar
(Bak. Kazık.) Fr. Pieu, pilotis. (ARS)
Ağaç kesiti Ağaçların boylarına amut olarak
kesilmesinden hâsıl olan yuvarlak satıh ki buna
enine kesit de denir. Tomruk halinde iki başı kesik
ağaçların kök tarafındaki kesitine dip kesit ve dallar
tarafındaki kesitine uç kesit denir. Ağaçların kesitleri ortadaki özden yani ilik kanalından kenarlara
doğru, cinsîne göre muhtelif şekilde halkalar teşkil
ederler. Bazı marangozluk işlerinde böyle kesitine
çıkarılmış tahtalar da kullanılır. Fr. Coupe d’un arbre. (ARS)
Ağaç koruma [Alm. Holzschutz] [eski terim emprenye] Ağacı yıkımlayan bitki, böcek, kurtçuk vb.
Yaratıklardan ve ateşten korumak için zehirli kimyasal maddeler sürme, içirme işlemi. (AGA)
Ağaç kovuğu Gayet büyük ağaçların gövdelerindeki kovuklar. (ARS)
Ağaç kurdu Ağaçları kemirerek gıdasını temin
eden kurtçuk. (MED); Ağaçları delerek içlerinde
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yaşayan bir cins kurt. (KAM); [Alm. Holzwurm]
[eski terim ağaçkurdu] Ağaç gövdesini besin olarak
kullanıp, içten yıkımlayan kurtçuklara verilen genel
ad. (AGA)
Ağaç kurutma [Alm. Holztrocknung] [eski terim
kurutma, ağaç kurutma] Doğal ya da yapay yöntemlerle ağacın bünyesindeki suyu buharlaştırmak,
nemini azaltmak. (AGA)
Ağaç kütüğü Ağaçlar kesildiği vakit topraktan
dışarı kalan kısa ve kalın kısım. Kesilmiş ve kereste
yapılmağa mahsus o!an kütükten bunu ayırmak için
böyle kökü toprak içindeki kütüklere ağaç kütüğü
denir. Fr. Tronc d’arbre.; Kesilen bir ağacın topraktan biraz yukarı kalan kısmı. Bu kısım topraktan
çıkarılmış bulunursa ona sadece kütük ve uzunca
olanlarına tomruk denir. Fr. Tronc d’abre. (ARS)

M

Ağaç listesi [Alm. Holzliste] [eski terim kereste listesi] Bir işin yapımı için gerekli ağaçların
sayı, boyut, tür v.b. Özelliklerinin yazıldığı belli
düzendeki liste. (AGA)

N

Ağaç lâlesi
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Lâlenin. Ağaçta yetişen cinsi. (KAM)

Ağaç mantarı Bot. Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad. (TDK); Kav mantarı. Kütük mantarı. Yaşlı ağaç kütükleri üzerinde gruplar halinde
son bahar ve kışın meydana gelir. Yenen bir mantardır. Eş anl. Cücül, Kış mantarı. (BAY); (Lat.
Collybia velutipes) Agaricaceae familyasından, sonbahar ve kış aylarında yaşlı ağaç kütükleri üzerinde
görülen, yenen bir tür. Kış mantarı, cücül. (BİY)
Ağaç mantarı Bot. Ağaçta biten bazitli mantar
(Collybia velutipes). (TDK-2)
Ağaç matkabı [Alm. Holzbohrer] [Fr. Mèche à
bois] [İng. Anger, wimble, girnie] [eski terim ağaç
matkabı] Kesici ağzı, talaş iletici kanalları ağacı delecek özellikte delme aracı. (AGA)
Ağaç metre [Alm. Holzmetre] [eski terim ağaç
metre] Genellikle ağaçişlerinde kullanılan, cebe
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girecek ölçüde, küçük parçalardan katlanır şekilde
yapılmış, uzunluk ölçme aracı. (AGA)
Ağaç minesi Bot. Mine çiçeigillerden, bahçelerde
süs bitkisi olarak yeti_tirilen, k1rm1z1, mor çiçekli
bir aaçç1k (Lantana
Ağaç olmak
(FDA)

Bir yerde ve ayakta çok beklemek.

Ağaç özdegi

Ağaç gövdesi (BAH)

Ağaç sakı gelişmek (Ağaç) baldırlanmak. (TSD)
Ağaç sakızı Bazı çıralı ağaçların kabukları arasından damhyan bir cins sakız Bunu toplamak için
ağaçları yararak o kısımlara kaplar asılır ve bu sakız
o kapların içinde birikir. Buna reçine de denir. Fr.
Rétine. (ARS); Reçine. (TDK)
Ağaç sakızı

Bot. Reçine. (TDK-2)

Ağaç sanayii İmalât ve inşaata gereken ağaçları
kesip hazırlamak ve ağaçlardan her türlü eşya yapmak sanayiine denir. Fr. Industrie da bois. (ARS)
Ağaç stebi (İng. Steppe of tree) Seyrek olarak
ağaçların bulunduğu, ormanlarla step arasındaki
geçiş bölgesi. (BİY)
Ağaç sütleğeni

Sütleğen. (HAY)

Ağaç şakayığı Ayı gülü. (BAY); Yer şakâyıkına karşılık küçük bir ağaçta açan şakayık çiçeği.
(KAM)
Ağaç şekline girmek Ağaçlanmak (MEN)
Ağaç tekne Ağaçtan oyularak veya birkaç
parçanın birbirine geçirilip çivilenmesi suretiyle
yapılan uzunca yayvan kap ki ekseriya içinde hamur
yapılır veya çamaşır yıkanır. Tahta tekne veya sadece tekne de denir. [Bak. Tekne] Fr. Auge ea bois,
(ARS)
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Ağaç tıkaç Bir fıçıdaki mayii almak veya ona
doldurmak için açılan deliği tıkamağa mahsus yuvarlak ağaç tapa. Fr. Douzil oudoisil. (ARS);

makinesi] Genellikle elektrik enerjisi ile çalışan ve
ağacın biçimlendirilmesinde kullanılan makine.
(AGA)

Ağaç tıraş etmek Rendelemek, ağaç yonmak,
rendiden, haret etmek, takşiye etmek, sahl etmek,
naht tmek (MEN)

Ağaçküpesi

Ağaç tomruğu Kabukları soyulmuş olsun olmasın iki tarafı kesik olan ağaç gövdelerine denir. Köke yakın olan kısma tomruk dibi ve yukarı
tarafına tomruk ucu tâbir olunur. Fr. Bille (ARS)
Ağaç uğaç

Çalı çırpı (ATI)

Ağaç yemek Çubuk yemek, degenek yemek,
kötek yemek, sille yemek, tabanca yemek (MEN)
Ağaç yonmak Rendelemek, ağaç tiraş etmek, rendiden, haret etmek, takşiye etmek, sahl etmek, naht
tmek (MEN)
Ağaç zamkı

Ağaç köpüğü. (TSD)

Ağaçcık Dalları dibinden itibaren çatallanan
küçük ağaç. (MED); Küçük ağaç. Bunların dalları
taflan gibi dibinden başlayarak çatallanır. (HAY);
Bot. Taflan gibi, dalları dibinden başlayarak çatallanan küçük ağaç. (TDK); fidan, nihal, çirpi, çali
çirpi, şüceyre, dirahtek (MEN)

Ağaçlama Kuyuların, temel çukurlarının ve
maden galerilerinin topraklarını tutmak için cidarlarına tahta ve ağaç kaplama işi. Bu hususta
kullanılan tahta ve ağaçlara ağaçlama kerestesi (Fr.
Boisage) denir. Bir yere ağaç dikme işiyle karıştırmamak için buna ağaçlama ve diğerine ağaçlandırma demelidir. (Bak. Ağaçlandırma). Fr. Boisage.
(ARS)

D

Ağaçlamak 1. Sopa ile dövmek. 2. Ağaç dikmek.
(KAM); Sopa ile dövmek (ATI); Ağaçlandırmak.
(TDK); Ağaçlandırmak. (MED); Bir odanın duvarlarına ağaç kaplamak veya temel çukurları, kuyular
ve maden galerilerinin topraklarını tutmak için yüzlerine ağaç ve tahta kaplamak. Fr. Bo’ser, (ARS)
Ağaçlandırma Ağaçlandırmak işi. (TDK); Ağaçla donatma, ağaç dikme fiili. (KAM); Ağaçlandırmak fiili, ağaçsız alanlara ağaç dikme. (MED); Bir
yere ağaçlar dikerek orman vücuda getirme işi. Fr.
Boisement. (ARS)

Ağaçişleri makinesi [Alm. Holzbearbeitungsmaschine] [Fr. Machines à travail du bois] [İng.
wood-working machine] [eski terim marangoz

Ağaçlanmak Ağaçlı duruma gelmek. (TDK);
Ağaç şekline girmek (MEN); Ağaçlı hâle gelmek.
(MED)

Ağaç kesen, oduncu (ATI)

Ağaççık Bot. Taflan gibi, dalları dibinden başlayarak çatallanan küçük ağaç. (TDK-2)
Ağaççılık

C
Ç

Ağaç yetiştirme işi. (TDK)

Ağaççı

B

Bot. Hatmi. (TDK-2)

Ağaçlandırmak Bir yeri ağaçlı duruma getirmek. (TDK); Ağaçlık haline getirmek. (HAY);
Boş ve çıplak bir araziyi üzerine ağaç dikmek suretiyle ağaçlı hâle getirmek. (KAM); Ağaçlı duruma
getirilmek. (TDK); Ağaçlandırma fiiline konu olmak, ağaç dikilmek. [g. Siz f.] Ağaçlandırmak fiili yapılmak: Bu bölge vakıf kuruluşları tarafından
ağaçlandırıldı. (MED); Bir araziye fidan dikerek
ağaçlık hâline gelmesini sağlamak. (MED); Bir yere
ağaçlar dikerek orasını orman haline getirmek. Bu
hususta ağaçlamak tâbirini kullanmamalıdır. [Bak.
Ağaçlamak] Fr. Boiser. (ARS)

Ağaçcıl Ağaçlarda yaşıyan ve gıdasını temin eden
hayvan. (MED)

A
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Ağaçlaşma Bitki şekilleri gösteren ve akiklerde
olduğu gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan tabiî desen. (TDK)
Ağaçlı Ağacı olan. (TDK); Ağacı olan, ağaçlık.
(KAM); Ağacı olan, ağaç ihtiva eden. (MED)
Ağaçlı yol İki tarafına ağaçlar dikilmiş şehir dışı
yolları, şehir içindekilere ağaçlı cadde veya ağaçlı
sokak demelidir. Fr. Route Boisék. (ARS)
Ağaçlık Ağacı bol olan yer. (ARK); Ağacı çok,
ormansı (yer): Ağaçlık bir mahal. İçinde ağaçlar bulunan küçük yer. Küçük koru (KAM); Ağacı çok,
ormanımsı yer: Ağaçlık bir mahal. Ağaçları olan
küçük yer, küçük koru: Orada bir ağaçlık vardı.
(HAY); Ağaç topluluğu. Küçük koru. Ağacı çok yer.
(MED); 1. Ağaç öbeği. 2. Ağacı bol olan yer (TDK);
Orman gibi ağaçları sık olmıyan ve seyrekçe birkaç
ağacın bir araya toplanarak bir küme teşkil etmesiyle husule gelen ve ekseriya etrafı açıklık olan ağaçlı
yerler ki gölgelerinde gezilir vv oturulur küçük
ormancık ve ağaç bahçeleri mahiyetindedir. Fr.
Bosquet. (ARS)
Ağaçlık hakkı Eski hukukta, miri arazi işleticisinin (mutasarrıfının) ölümüyle boşalan yerin
başkasına verilmesi halinde timar sahibinin aldığı
vergi. (HUK)
Ağacı bulunan. (MED)

R

Ağaçlıklı

S

Ağaçmemesi Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ş
U

Ağaçsı Ağaca benzeyen, ağacı andıran. (TDK);
Ağaca benzeyen, ağacı andıran. Fazla yüksek
olmıyan, dipten dallanan odunlaşmış bitkiler.
(MED)

V

Ağan ağacı Zakkum (ATI); Zakkum. (BAY)

T

Y
Z
Â

Meksika kökenlidir. Yapraklar kesilip makinelerde
taranarak 1-1. 20 m uzunluğunda çok sert lifler
elde edilir. Henneguen, maguey, pile, tampiko, sisai
gibi değişik adlar alan bu liflerden sicim, halat, fırça
yapılır. (TEK)
Ağbenek 1. Bot. Açıklı koyulu kahverengi ağ
görünüşünde olan, arpa yapraklarına yerleşerek oldukça önemli zararlara yol açan asklı mantar. 2. Bu
mantarın ortaya çıkardığı ekin hastalığı. (TDK-2)
Ağcık Bot. Palmiyelerde çiçeklerin
çevresindeki telli kın. (TDK-2)
Ağda çiçeği Çuha çiçeği. (BAY)
Ağı Ağı ağacı defne, taflan, alkam, zakkum,
har-zehre. Ağı bardağı, ağı otu baldıran, hayvan
ağısı humma. (LEH)
Ağı ağacı Bot. Zakkum. (TDK-2)
Ağı çalısı

Ağave Etli ve uçları dikenli, boyu 3 m kadar olabilen yapraklarından lif elde edilen bir süs bitkisi.
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Zakkum. (BAY)

Ağı çiçeği Zakkum. (BAY); Bot. Zakkum.
(TDK-2); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ağı dalı Zakkum. (BAY)
Ağı otu Bot. Baldıran. (TDK-2); baldıran (baldırgan). (YAK); Maydanozgillerden zehirli bitki.
Baldıran. (MED)
Ağıcık

Ağare Mantar ağacı, mantar (MEN)

dibinin

Zakkum. (BAY)

Ağın ağacı Zakkum (ATI); Zakkum (ATI)
Ağırotu
(MER)

Sarı çiçekli papatyaya benzer bir ot.

Ağırşak 1. Yün ve iplik eğirmeğe mahsus iğ denilen aletin şakuli vaziyette ve muvazeneli olarak
dönmesi için alt kısmına küçük bir ağırlık hâsıl
edecek surette basık yumurta şeklinde yuvarlak bir tahta. Ağaçtan, fildişinden veya kemikten
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yapılmışları vardır.; 2. Çadır ve sancak direklerinin tepesine takılan basık küre şeklinde yuvarlak
tahta tepelik. İğ ağırşağına benzediği için bu isim
verilmiştir. Fr. Tête de mât (ARS); Yün, iplik eğirilen ipi ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım
küre biçiminde ortası delik ağaç veya kemik parça.
(TDK)
Ağızlık Meyve küfelerinin üzerine konulan dal ve
yapraklar. (HAY); 1. Kirizme yapılırken bağ, bahçe
bellenirken belin açtığı derinlik, ilk çukur; 2. Fidan
dikmek için açılan yer; 3. İki bağın arasındaki yol;
4. Tarlalarda ekim yâ da sürüme ilk başlanan yer.
(TRM)
Ağızlık almak Tarlaya, tavalara suyolu açmak.
(TRM)
Ağızotu

Deli tütün. (BAY)

Ağlamak Ağaç budandığında kesilen yerlerden
besi suyu veya öz su akmak. (TDK); Ağaç gövdesi
veya dalı mevsiminde kesildiğinde, köklerden dallara giden su akmak. (MED)

Gürün-Sivas). Fritillaria crassifolia Boiss. Et HuetDoğu Anadolu bölgesi (Erzurum) dağlarında yetişir. Çiçek sapının bükük olması nedeniyle Van
bölgesinde “Boynubükük” adı verilir. Fritillaria
erzurumica Kasaplıgil- Erzurum çevresinde yetişir.
Fritillaria persica Lat. Güneydoğu Anadolu bölgesinde (Şenköy-Antakya) yetişen, 50-100 cm kadar
bir yüksekliğe erişebilen, mor renkli çiçekli ve çok
gösterişli bir türdür. Fritillaria sıbthorpiana (Sm.)
Baker Güneybatı Anadolu bölgesinde (Bozburun-Muğla) yetişen sarı çiçekli bir türdür. (BAY);
(Lat. Frittllaria imperialis, Alm. Keizerskroon, Fr.
fritillaire impériale, couronne impériale, İng. crown
imperial, crown imperial fririale) Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, 50-100 cm boyunda oiruncu
çiçekli, soğanlı, otsu bir süs bitkisi. İmparator lâlesi.
(BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ağrıma Ağaç ve ot çiçeklerinin tozundan oluşan
hayvan hastalığı. (MER)
Ağrâs Taze fidanlar, yeni dikilmiş ağaçlar.
(KAM)
Ağterme

Ağlar ağaç

Söğüt. (BAY)

Ağlarbeğler Gâvurotu da denilen ince yapraklı,
beyaz çiçekli, yere yayılan; yumurtalı kavrulup ya
da haşlanıp yoğurtla yenilen bir ot. (MER)
Ağlayan çam (Lat. Pinus grifitthis, İng. cry pine)
Çamgiller (Pinaceae) familyasından, her dem yeşil,
iğne yapraklı, 50 m kadar boylanabilen, Himalaya’
lann ılıman bölgelerinde tabiî olarak yetişen, ülkemizde kültürü yapılan bir tür. (BİY)
Ağlayangelin Fritillaria imperialis L (Liliaceae). 50-100 cm yükseklikte, turuncu çiçekli, otsu
ve soğanlı bir bitkidir. Doğu Anadolu dağlarında yabanî olarak yetişir. Önemli bir süs bitkisidir.
Trakya bölgesinde (Silivri köyleri) süs bitkisi olarak
yetiştirilmektedir. Eş anl. Gelin çiçeği, Şahtuğu.
Aşağıdaki türler süs bitkisi olarak bir öneme sahiptirler. Fritillaria aurea Schott- Terslâle (Pınarbaşı,
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Dermansız, bitkin (HLK)

O

Ağu ağacı Zakkum. (BAY)
Ağu otu

A

Ö

Baldıran. (BAY)

P

Ağukunduzu Ak çöpleme. (BAY)

R

Ağul 1. Ağıl, 2. Eve yakın bir bir yerde, etrafı
çevrili ufak sebze bahçesi. (TRM)

S

Ağustos kara yemişi Kara yemiş. (BAY)

T

Ahfiye Ağaç çiçeğini setr eden ince kabuklar. (MÜK); Çiçeğin tomurcuğunu örten kabuk.
(OSM)

U

Ş

V
Y

Ahku Kızıl ağaç. (BAY)
Ahlat Bot. 1. Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu
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(Pirus piraster). 2. Bu ağacın, armuda benzeyen ve
ancak iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi.
(TDK); Yaban armudu (ATI); 1. Yabani armut.
Tanesi küçük olup, iyice olmadıkça yenmez. 2. Bu
meyveyi veren ağaç. (KAM); Gülgillerden bir ağaç
ve bu ağacın armuda benzeyen meyvası. Kendi kendine yetişen bu ağaca armut aşılanır. Yaban armudu
(Piraster). (HAY); Armuda benzeyen, yabanî olarak
kendi kendine yetişen, gülgillerden bir bitki ve meyvesi, yaban armudu (piraster). (MED); Yabanî armut ağacı, armudun kakı ki mübarek hoşavı olur
kavun. Ahlat turşusu. (LEH); Pyrus elaeagnifolja
Pallas (Rosaceae), Beyaz çiçekli, dikenli veya dikensiz bir ağaççıktır. Memleketimizde iki alt türünün
yetiştiği bilinmektedir, subsp. Elaeagnifolia -Dalları
dikenli. Subsp. Kotschyanus (Boiss.) Browicz. -Dalları dikensiz. Pyrus amygdaliformis Vill. (Çöğür
adıyla tanınır) ve Pyrus communis Lat. Türleri de
ahlat olarak tanınmaktadır. Olgun meyveleri taze
halde veya kurutulduktan sonra yenir. Kurutulup
dibekte dövülmüş ahlat meyvesine “Kükürt” adı
verilir (Bozkır-Konya). Eş anl. Ahlat armudu, Ahlet.
Aklap, Alfat, Alhat, Argun, Banda, Banta, Çakal
armudu, Çorduk, Çötür, Çövür, Dığdığı, Dızdığı,
Halfat, Haliç, Kerte, Kertme, Kialmas, Kokoz, Panta ‘(Savşat-Artvin), Üngülüz, Yaban armudu, Zingit.
(BAY); (Lat. Pyrus elaeagnifolia) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, ağaç formunda, beyaz çiçekli,
meyveleri olgunlaştıktan sonra yenen yabanî armut.
Çakal armudu, yaban armudu. (BİY); (Yabanarmudu / Piraster / Pirus elaegrifolia / Wild pear-tree /
Poirier sauvage) (BİT-3); (yaban armudu): Gülgillerden; kendi kendine yetişen ve üzerine armut aşılanan bir ağaçtır. Yemişi iyice olgunlaştıktan sonra
yenir. Faydası: Meyveleri, ishal keser. Zehirli hayvan
sokmalarında da filizleri dövülüp, konur. (BİT-2)

U

Ahlat armudu Ahlat. (BAY)

V

Ahlet

Y
Z
Â
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Ahşap duvar Ağaçtan yapılmış duvar. Fr. Paroi
en charpente. (ARS)
Ahşap inşaat Ağaçtan yapılan inşaat. Fr. Construction en bois. (ARS)
Ahşap iş (İnş.) (Osm. Neccari) Binaların ağaçtan
yapılan kısımları. Buna dülgerlik işleri de denir. Taş
ve tuğla kısımlara kagir iş (Fr. Maçonnerie) veya duvarcı işleri tâbir olunur. Fr. Charpenterie, (ARS)
Ahşap işçilik (Osm. Neccari veya neccarlık)
Ağaçtan bina yapmak sanatı. Buna dülgerlik de denir. Fr. Charpenterie. (ARS)
Ahşap köprü Ağaç kazıklar üstüne kereste ile
yapılan köprü. Fr. Pont en bois. (ARS)

Ahlat. (BAY)

Ahnâsiyye
(FED)

Ahşap 1. Ağacın odun kısımları 2. Kereste. Tahta
ağaç. (OTS); Güzel kokulu, rayihalı bitkiler; şifalı otlar (EVL); Ağaçtan imal edilmiş her türlü
eşya. Gümüş işçiliğinde ahşaba tel kakma ve çakma teknikleri uygulanır. (GÜM); Arapçada ağaç
mânasına hasep kelimesinin cem’idir. Türkçede inşaatta kullanılan ağaçlara ve ağaç kerestelerine tâbir
olunarak Türkçeleşmiş ve cemi mânasını kaybetmiştir. Türkçed’e umumiyetle canlı ağaçlara ağaç,
yakmağa mahsus olan ağaçlara odun ve inşaatta
kullanılan ağaçlara kereste denilmiştir. Ahşap tâbiri
sırf ağaç inşaat hakkında kullanılıp ağaçtan yapılan
mobilya ve eşya hakkında bu tâbir kullanılmaz.
Ahşap bir ev denirse de ahşap bir masa denmez.
Marangozluk işlerinde ağaç tâbiri kullanılır. Kereste
tâbiri ise gerek inşaatta ve gerekse ağaçtan yapılan
eşyada kullanılan kısilmiş ve hazırlanmış ağaçlar
hakkında kullanılır. İcabına göre ağaç, ahşap veya
kereste tâbir olunan bu madde Fransızcada bois
kelimesiyle ifade olunur. Türkçe’de buna tek bir
karşılık yoktur. (Bak. Ağaç). Fr. Construction en
bois. (ARS)

Bot. Ananasgiller. Fr. Bromeliacees.

Ahşap yapı veya bina Tamamiyle ağaçtan
yapılmış binalara ve yapılara denir. Bunların taş
ve tuğladan yapılmış olanlarına kagir denir. Ahşap
bina, kagir bina gibi Orta Asya’da kagire tasgir,
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tuğladan olanlara kaşgir tâbir olunur. Fr. Construction en bois. (ARS)
Ahududu Bot. 1. Gülgillerden, böğürtleni
andıran, çalı görünümünde, dikenli bir bitki (Rubus idaeus). 2. Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı
renkli, sulu ve kokulu yemişi, ağaç çileği. (TDK-2);
Kırmızı ağaç çileği. (KAM); Kırmızı ağaç çileği.
(HAY); Gülgillerden böğürtlene benzeyen kırmızı
ve kokulu yemişi dutu andıran bitki, kırmızı ağaç
çileği (rubus idaeus). (MED); Rubus idaeus Lat.
(Rosaceae). 100 cm kadar bir yüksekliğe erişebilen
dikenli, beyaz çiçekli ve çok yıllık bir bitkidir.
Meyveleri kırmızı renkli ve tüylü olup taze halde yenir veya reçel yapılır. Eş anl. Moruh, Totuk
(Kars). Rubus discoJor Weihe et Nees -Bük üzümü,
Kuş üzümü (İskilip-Çorum). Rubus saxatiljs Lat.
-Horozgözü, 10-20 cm boyda, çok yıllık, sürünücü,
dikenli ve beyaz çiçekli bir bitkidir. Meyveleri yenir. Çıldır (Kars) bölgesinde “Horozgözü” adıyla
tanınır. (BAY); (Himbeere / Framboise Common
/ Rasberry bush) Ağaç çileği ve sultan böğürtleni olarak tanınır. Haziran-temmuz ayları arasında beyazimtrak renkli çiçekler açan, 30-150 cm
boyunda, çok senelik, dikenli, çalı görünüsünde
bir bitkidir. Dağlık mıntıkalarin orman ve korularında tesadüf edilir. Gövdesi dallı, dikenli ve yatiktır. Yaprakları 3-5 parçalı, sivri uçlu, yaprak sapi
kivrik dikenlidir. Çiçekler ekseriya dallarin ucunda 5-10 çiçekli salkım halindedirler. Meyvesi etli
ve birçok eriksi tipli meyvelerin biraraya gelmesi
ile meydana gelmis, küre biçiminde, kırmızi renkli ve güzel kokuludur. Meyveleri temmuz ve ağustos aylarında olgunlaşır. Çoğu çeşitleri bahçelerde yetiştirilir. Umumiyetle sonbaharda 1-1,5 m
aralık bırakılmak suretiyle dikilir. Ahudutları her
6-7 senede bir yenilenmelidir. Türkiye’de yetistiği
yerler: Ege, Marmara, Karadeniz bölgeleri. Kullanıldığı yerler: Kullanılan kismı, meyve, çiçek ve
yapraklarıdır. Meyveler tamamen olgunlaştıkları
zaman toplanır. Yapraklarında tanen, meyvelerinde ise organik asitler (malik asit, sitrik asit vs.)
seker, pektin, uçucu ve sabit yaglar bulunmaktadır.
Yaprakları boğaz hastalıklarında gargara için kullanılır. Çiçeklerinden romatizma ve nikris (gut)

hastalıklarında faydalanılır. Taze olarak, şeker ve
böbrek hastalıklarında perhiz yiyeceği olarak istifade edilir. Halk arasinda ishal ve ateşli hastalıklara
karşı tavsiye edilir. (BİT); (Lat. Rubus idaeus, Alm.
Echter Himbeerstrauch, Fr. framboisier, ronce framboisier, İng. raspberry, framboise) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, 100 cm kadar boylanabilen,
beyaz çiçekli, dikenli gövdeli, tüylü ve kırmızı renkli meyveleri olan, meyveleri taze yenen ya da reçeli
yapılan çok yıllık, çalı şeklindeki bir bitki. Morun,
totuk. (BİY); (Himbeere / Framboise Common /
Rasberry bush) (BİT-3); (ağaççileği): Gülgillerden;
böğürtlen gibi çalı halinde, dikenli bir bitkidir.
Kümeler halindedir. Kendiliğinden yetişir. Meyvesi
duta benzer. Sarımtırak kırmızı portakal renginde,
sulu ve güzel kokuludur. Meyvesi toplanıp, kurutulur. Reçel, şurup ve likör yapılır. Meyve olarak da
yenir. Faydası: Kanı temizler, vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Terletir ve idrar
söktürür. Kabızlığı giderir. Vücuda dinçlik verir.
Romatizma, mafsal kireçlenmesi, nikris, boğaz,
bademcik ve göz iltihaplarında kullanılır. Kansızlık
ve veremde çok iyi bir gıdadır. Ateş’i düşürür. Üre
ve şeker hastalarına da faydalıdır. Mide ülseri olanların kullanmamaları gerekir. (BİT-2)
Aigisthos (Fr. Egisthe İng. Aigisthus) Kral Thyestes’in kendi öz kızı Pelopia’dan kazandığı oğlu.
Baba ile kızı arasındaki bu iğrenç sevginin meyvesi olan bu çocuk, halkın ayıplamasından utanıldığı
için doğruca ormana bırakılmıştı. Çobanlar, keçi
sütü ile bunu beslediler. Sonradan amcası Atreus’u
öldüren ve Trobia savaşına giden (Agamemnon)‘un
karısını ayartan, bu bahtsız delikanlı, Agamemnon’u da öldürdü. Fakat kendisi de Orestes tarafından öldürüldü. Bir çok şair, bu acıklı olaylardan
ilham alarak eserler yazdılar. Bunlar arasında Aishylos vardır. (MİT)
Aile Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki
topluluğu (TDK)
Ak ağaç Gürgengillerin, kerestesinden yararlanılan beyaz kabuklu bir türü (Betula alba).
(TDK); Bot. Gürgengillerin, kerestesinden
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yararlanılan beyaz kabuklu bir türü (Zelkova
carpinifolia). (TDK-2); Kızıl ağaç (MEN); Zelkova
carpinıfoJia (Pallas) C. Koch (Ulmaceae). 30-35 m
yükseklikte ve kışın yapraklarını döken bir ağaçtır.
Doğu Anadolu’nun meşe ormanlarında nadiren
görülür. (BAY); Kayın cinsinden kerestelik bir çeşit
ağaç (butula alba). (MED); Kayın ağacı türlerinden
kerestelik bir ağaç. (KAM); Kayınağacı çeşidinden
kerestelik bir ağaç. (HAY); (Lat. Zelkova carpinifolia, Alm. Silberbirke, Fr. Bouleau blanc, İng. Silverbirch) Karaağaçgiller (Ulmaceae) familyasından,
yaprak döken, 30-35 m kadar boyda, Doğu Anadolu’da nadir olarak yetişen bir tür. (BİY)
Ak amber Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaçtan
(Hymenea) elde edilen katı, güzel kokulu reçine.
(TDK)
Ak baba Papatya (BAY)
Ak babaç Papatya. (BAY)
Papatya. (BAY)

M

Ak babaçça

N

Ak baldır Ornilhogalum narbonense Lat. (Lilicaeae). 80 cm kadar bir boya erişebilen, çok yıllık,
soğanlı, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Genç
yaprakları, Güneydoğu Anadolu bölgesinde (Diyarbakır, Siverek) pazarlarda satılır ve sebze olarak kullanılır. Bk. Ak yıldız. Eş anl. Ağ baldır, Ak pandur.
(BAY)

O
Ö
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R
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Ak bardak

Ş

Ak burçak Bot. Baklagillerden, burçağa yakın bir
bitki cinsi (Lathyrus sativus). (TDK-2); Müdürmük.
(BAY)
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Çan çiçeği. (BAY); Kardelen. (BAY)

Ak çöpleme Bot. Zambakgillerden, yapraklarının uzun, geniş olması, çiçeklerinin güzelliği
dolayısıyla bahçe çiçekleri arasına giren zehirli bir
bitki cinsi (Veratrum album). (TDK-2); Veratrum
album Lat. (Liliaceae). 100 cm kadar bir yüksekliğe
erişebilen, kazık köklü, yeşilimsi beyaz çiçekli, çok
yıllık ve otsu bir bitki. Rizomları hayvanlarda vücut
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parazitlerinin öldürülmesinde kullanılır. Zehirli bir
bitkidir. Bk. Karaca ot. Eş anl. Ağukunduzu, Beyaz
çöpleme, Beyaz harbak, Cumah (Sürmene-Trabzon), Çomağ (Uzundere-Rize), Çomah, Çomak
(Hamsiköy-Trabzon). Dokuzbaşlı, Dokuztepeli,
Kökenfiye, Kunduzağu, Sumaç (Maçka-Trabzon),
Zumağu. (BAY); Zambakgillerden, yapraklarının
uzun, geniş olması, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla bahçe çiçekleri arasına giren zehirli bir bitki cinsi
(Veratrum albüm). (TDK)
Ak damkoruğu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ak darı Bot. Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha
uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum). (TDK); Darı. (BAY); (Lat. Sorghum bicolor, İng. Sorghum) Buğdaygiller (Gramineae, Poaceae) familyasından, hayvan yemi için kültürü yapılan
bir yıllık otsu bitki. (BİY)
Ak diken Bot. Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç, gövem eriği, geyik
dikeni, alıç (Crataegus monogyna). • yabani akdiken (TDK-2); Meyveleri ishal yapan dikenli bir
bitki. (KAM); Meyvaları müshil olan dikenli bir
bitki. (HAY); Tıpta ve boyacılıkta kullanılan dikenli bir bitki. Hünnapgillerden olup “gövem eriği”
veya “geyik dikeni” de denir. (rhamnus). (MED);
Alacehir; cehri; ebicel; geyikdikeni; gövemeriği
(güvemeriği). Deyim: boyacı dikeni. (YAK); (Gemeiner Kreuzdorn / Nerprun Alaterne / Common
Buckthorn) Mayıs-haziran aylarında, sarı-yeşil renkli, küçük çiçekler açan bodur bir ağaç. Orman ve
koru kenarlarında bulunur. Dalları karşılıklı, uçları
diken halindedir. Yaprakları karşılıklı ve saplıdır.
Çiçekler küçük demetler halinde bir araya toplanmıştır. Küre şeklinde ve bezelye büyüklüğündeki
meyvası evvela yeşil, olgunlukta morumsu-siyah
renk alır. Türkiye’de yetiştiği yerler: Bolu ve Trabzon civarı. Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan
kısmı taze meyvalarıdır. Meyvelerinde yağ, renkli
maddeler, seker ve glikoz vardir. İyi bir müshildir.
Şurubu yapılır. Müshil ilacı olarak kullanılır.
Bunlardan baska meyvelerinden yeşil bir boya da
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hazırlanır. Memleketimizde yetişmekte olan bir Akdiken çeşidi de “Cehri” adıyla anılır. Bu cins sadece
memleketimizde yetişir. (BİT); Rhamnus catharticus. (Rhamnaceae). 2-6 m yükseklikte bir çalı veya
küçük bir ağaççıktır. Dallar dikenli, meyve olgunlukta siyah renklidir. Meyveleri müshil olarak kullanılır. Bk. Ala cehri, Cehri. Eş anl. Acı cehre (Van),
Cumurd. Geyik dikeni, Gövem eriği, İt cumurdu,
Mürdeşe. (BAY); (Gemeiner Kreuzdorn / Nerprun
Alaterne / Common Buckthorn) (BİT-3); (geyikdikeni): Cehrigiller familyasından; 3-5 metre boyunda
bir bitkidir. Meyveleri; siyah ve etkilidir. Hekimlikte; meyvelerinden yapılan şurup “Sirop de Nerprun”
kullanılır. Ev ilaçlarında; kök ve kabuklarından
yararlanılır. Faydası: 20 tane meyve yenecek olursa, şiddetli müshil tesiri gösterir ve kabızlığı giderir. Kaşıntıları da keser. Ancak, belirtilen miktardan
fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, şiddetli karın
ağrılarına sebep olur. (BİT-2)
Ak dut Bot. Beyaz renkte olan dut. (TDK-2);
Dut. (BAY)
Geven. (BAY)

Ak geven
Ak gül

Gül. (BAY)

Ak günek

Hindiba. (BAY)

Ak güneyik Hindiba. (BAY)
Ak günlük Tütsü olarak yakılan bir tür ağaç
sakızı. (TDK)
Ak gürgen Gürgen. (BAY)
Ak hindiba

Ak ılgın Ak toz ağacı artı, debg yaparlar, debga.
(LEH)
Hindiba. (BAY)

A
B
C
Ç
D

Ak kelebek Hemen bütün meyve (TDK); Bot.
Meyve ağaçlarında tomurcuklara zarar veren bir kelebek cinsi. (KAM)

E

Ak mantar Bot. Tadı güzel ve besleyici bir tür
mantar, keçi mantarı (Agaricus campestris). (TDK2); Evlek mantarı. (BAY); yelli mantar. (TSD)

G

Ak ormangülü Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ak pandur Ak baldır. (BAY)

K
M

Acı yavşan. (BAY)

N

Ak soğan Bot. Ada soğanı. (TDK-2); Ada soğanı,
ayı soğanı, beyaz soğan, deniz soğanı, loteşir soğanı,
nuteşir soğanı, ölü soğanı, urginea maritima (liliaceae). Tedavide soğanı kullanılır, yaprakları zehirlidir. (CER); Ada soğanı. (BAY); Ada soğanı (BİY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

O
Ö
P
R
S

Ak süsen Süsen. (BAY)
Ak yavşan
(ÇİÇ)

I

L

Hasır otu. (BAY)

Ak sedef otu

H

J

Ak pelin Pelin otu. (BAY); Acı bir bitki. (HAY)
Ak saz

F

İ

Civanperçemi. (BAY); Yaban çiçeği

Ş
T

Hindiba. (BAY)

Ak huş Huş ağacı (BAY)

Ak kanak

Ak kavak Bot. Söğütgillerden, yapraklarının altı
beyaz olan bir kavak türü, akçakavak, Hollanda
kavağı (Populus alba). (TDK-2); Beyaz kabuklu bir
cins kavak ağacı. Fr. Peuplier blanc. (ARS); Kavak.
(BAY); Bot. Yapraklarının altı beyaz olan bir kavak
türü. (KAM)

Ak yıldız Ornithogalum (Liliaceae) türlerine verilen genel ad. Yumrulu, beyaz çiçekli ve otsu bitkiler. Bk. Ak baldır. Eş anl. Köpek soğanı (Alanya-Antalya), Kurt soğanı, Tükrük otu. Ornithogalum
arcuatum Stev.-Kurtkirişi (Kemah-Erzincan). Ornithogalum narbonense Lat. -Kurt soğanı. Yaprakları
Doğu Anadolu bölgesinde sebze olarak kullanılır.
Bk. Akbaldır. Ornithogalum nutans Lat. Soğanları,
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süs bitkisi olarak dış ülkelere satılır. Ornithogalum
monTanum Cyr.-Karga soğanı (Dinar-Afyon). Ornithogalum oligophyllum E. D. Clarke Kurt soğanı.
Yaprakları Doğu Anadolu bölgesinde sebze olarak
kullanılır. (BAY)

D

Akaçay

B
C

E
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Ağaçay (EVL)

Akaju Tesbihağacıgillerden, tropikal bölgelerde
yetişen ağaç. (MED);. Fr. Acajou 1. Bot. Maun. 2.
Maundan yapılmış. (TDK-2); Maun. (YAK)
Akakır
(OTS)

Hekimlikte kullanılan bitki kökleri.

Akala Amerikan tohumundan yetiştirilen bir
pamuk cinsi (ATI); Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü. (TDK)
Akantiyun Bir bitki ‘dikenli bir nebat’ (akanta
‘diken’) (ATI)
Akantus [yaban enginarı] Yaprakları Eski
Yunan’da Korent sütun başlıklarında stilize edilerek
kullanılmış olan bir bitki. Akantus bilhassa Roma
tapınaklarının sütun başlıklarında kullanılan bir
motif olmuştur. (SAN)
Akar Han ve hane ve dükkân ve bağ ve tarla ve
bostan misilli mülk. (MÜN)
Akar amber Bot. Asya ve Amerika’da yetişen,
odunu ceviz ağacınınkine benzeyen, güzel kokulu
öz suyu olan büyük bir ağaç (Liquidambar orientalis). (TDK-2)
Akarlar Bot. Gövdeleri halkasız, başları göğüsle
birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu veya emici
örümceğimsiler takımı. (TDK-2)
Akasma Bot. Düğün çiçeğigillerden, beyaz çiçek
veren, bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen sarmaşık özelliği gösteren bir bitki, yaban asması, orman sarmaşığı, meryemana asması (Clematis vitalba). (TDK-2); Düğünçiçeğigillerden, beyaz çiçekli,
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bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, sarmaşıcı
çiçek (elematis) (Eş anl. Yabanasması, meryemana
asması, filbahar). (TEM); Clematis (Ranunculaceae)
türlerine verilen genel ad. Odunsu, tırmanıcı, bileşik
veya basit yapraklı bitkiler. Çiçekler beyaz veya
sarımsı renktedir. Memleketimizde 5 tür yabanî
olarak yetişmektedir. Bazı kültür çeşitleri bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Eş anl. Filbahar,
Filbahri (Fulbahri-İlkbahar ful’u anlamına gelir),
Yaban sarmaşığı. Clematis orientatis Lat. Köpektutağı (Erzincan) Clematis vitalba Lat. Peçek (Erzincan). Clematis viticella Lat. Yakmuk (GaziköyTekirdağ). (BAY); meryemanaasması; yabanasması.
(YAK); (Lat. Clematis, İng. white bryony, white
clematis, Osm. fulbahri) Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından, odunsu, tırmanıcı,
basit ya da bileşik yapraklı, beyaz ve sarımsı çiçekli,
ülkemizde de beş yabanî türü bulunan bk. cins. Filbahar, yaban sarmaşığı. (BİY)
Akasya Bot. 1. Baklagillerden, sıcak iklimlerde
birçok çeşitleri yetişen ve tanen, zamk, boya vb.
Maddelerinden yararlanılan bir ağaç (Acacia). 2.
Baklagillerden, yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge
ağacı, salkım ağacı, yalancı akasya (Robinia pseudoacacia). • yalancı akasya, gümüşi akasya, zamk
akasyası. Fr. Acacia (TDK-2); l. Dikenli ve dikensiz,
çiçekli ve çiçeksiz pek çok çeşidi olan bir cins ağaç.
2. Park ve bahçelere süs ve gölgelik olarak dikilen
bir cins ağaç. (KAM); Dikenli ve dikensiz, çiçekli ve
çiçeksiz çeşitleri olan bir cins ağaç. (HAY); Küçük
sıra yapraklı cinsleri gölgelik, küçük cinsleri süs için
yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da
denir (robinia pseudocacia). (MED); Salkım ağacı.
(YAK); Robinia pseudoacacia Leguminosae. 25 m
kadar yükselebilen, beyaz çiçekli bir ağaç. Vatanı
Kuzey Amerika olmakla beraber Türkiye’de özellikle yol kenarlarında yetiştirilir. Çiçekleri kabız,
yatıştırıcı ve safra artırıcı etkilere sahiptir. Eş anl.
Beyaz salkım, Salkım ağacı (BAY); [Alm. Akazie] [Fr. Acacia véritable] [Lat. Acacia melanoxylon] [eski terim akasya] Kerestesi sarı, yeşil çizgili,
dağınık gözenekli, sert ve sıkı olan, yıkımlayıcı
böceklere karşı çok dayanıklı bir tür ağaç. (AGA);
Dikenli ve dikensiz, çiçekli ve çiçeksiz çeşitleri olan
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bir cins ağaç. (HAY); (Lat. Acacia, Alm. Akazie,
Fr. Acacia, İng. Acacia) Küstüm otugiller (Mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, san çiçekli,
çanak ve taç yapraklan 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal
olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki
bitkiler. (BİY); Salkım gibi kokulu çiçeği olan, yol
va bahçeleri süsleyen küçük yapraklı bir cins ağaç.
(YTL); (salkımağacı): Baklagillerden; bir çeşit süs ve
gölge ağacıdır. Salkım çiçekli ve küçük yapraklıdır.
Çiçekleri güzel kokar. Çiçekleri kullanılır. Faydası:
Nefes darlığını giderir. Astımın şikayetlerini giderir.
(BİT-2)
Akasya ağacı Sert ağaçlardan biridir. Sarı
yeşilimtırak bir ağaç olup elyafı doğru ve elâstikîdir.
Salkım şeklinde beyaz ve kokulu bir çiçek açan
ağaçtır. Çok su istemediği için ekseriya kurak şehirlerin yol ve parklarına dikilir. (ARS)
Akasyalık
(MED)

Akasya ağaçlarının çok olduğu yer.

Akaulesent (Alm. Stengellos, stiellos, Fr. Acaule,
İng. Acauline, stemless) çiçek saplarının toprak seviyesinden çıktığı, gövdesi olmayan bitkiler için kullanılan bir terim. (BİY)
Akbaldır (Lat. Omithogalum narbonense, Alm.
Milchstern, İng. chincherin-chee, star of Bethlehem) Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, beyaz
çiçekli, soğanlı, 80 cm kadar boylanabilen otsu bir
bitki. Tükrük ota (BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Akbaş Chrozophora tinctoria Lat. Rafin. (Euphorbiaceae). Bir yıllık ve otsu bir bitkidir. Boyar
madde olarak kullanılır. (BAY); Tane bağlamamış başak. Tane bağlamayı önleyen bitki hastalığı.
(MED)
Akbaşlı

Civanperçemi. (BAY)

Akbubaç Papatya. (BAY)
Akbubaşce Papatya. (BAY)

Akbuğday Bot. Kurak iklime dayanıklı, beyaz
kabuklu, ekmeklik buğday. (TDK-2)
Akça armudu Bot. İnce kabuklu, sarı, etli ve
sulu bir tür armut. (TDK-2); Sarı kabuklu, meyvesi
yaz ortasında olgunlaşan güzel kokulu yerli armut.
(MED)
Akça bardak

A
B
C
Ç
D
E

Kardelen. (BAY)

Akçaağaç Bot. Akçaağaçgillerden süs ağacı olarak
da dikilen, tahtası hafif ve sağlam bir ağaç, isfendan (Acer). (TDK-2); Sağlam ve hafif tahtalı, kendi
adıyla anılan aileden bir ağaç (acer). (MED); Acer
türlerine (Aceraceae) verilen genel ad. Kışın yaprak
döken ağaç veya ağaççıklardır. Türkiye’de 10 kadar
türü bulunur. Eş anl. Akça ağaç, Akçe ağaç. İsfendan. Acer tataricum Lat. Keleve adıyla tanınır ve
dallarından ağızlık yapılır. (BAY); İsfendan. (YAK);
[Alm. Ahorn] [Fr. érable] [Lat. Acer] [eski terim
akçaağaç] Kerestesi sarı ya da pembe beyaz, özışınlı,
dağınık gözenekli, parıltılı, hava kurusunun özgül
ağırlığı 0.60-0.75 gr. ‘cm3 olan bir tür ağaç. (AGA);
(Lat. Acer, Alm. Feldahorn, Fr. érable, İng. Maple,
Osm. İsfendan) Akçaağaçgiller (Aceraceae) familyasından, yaprak döken, ülkemizde 10 kadar türü
bulunan, ağaç ve ağaççık şeklindeki bitkiler. İsfendan. (BİY)
Akçaağaçgiller Bot. İki çeneklilerden, örneği
akçaağaç olan bir bitki familyası. (TDK-2); (Lat.
Aceraceae, Alm. Feldahornen, Fr. érables, İng. Maplé family) Yapraklan karşılıklı dizilişli, çiçekleri er
dişi ya da tek eşeyli, çanak ve taç yapraklan 4-5 adet
serbest ya da birleşik, ovaryum üst durumlu, şizokarp tipi meyvesi olan, ülkemizde l cins ve 11 türle
temsil edilen, ağaç ya da çalı formunda olan bitkiler.
(BİY)
Akçakavak Bot. Akkavak. (TDK-2); Kavak.
(BAY)
Akçakesme Bot. Kesme. (TDK-2); Dikensiz,
küçük yapraklı, karabibere benzer tohumları olan
bir tür pırnal. Mersin çalısına benzer, siyah küçük
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yuvarlak tohumlu, tohumunun içindeki sıvı egzama türü cilt rahatsızlıkları için kullanılan bir bitki.
(MER); Kesme. (BAY)

Akılgın Meyvelerini develerin yediği, kabuğu ilericilikte kullanılan ve daha çok kumluk yerlerde yetişen bir ağaç. (KAM)

Altın dikeni. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Akıntı Çam türü ağaçlarda bulunan reçinenin
eriyerek akması olayı. (TDK); [eski terim akıntı] 1Çam türü ağaçlarda bulunan reçinenin eriyerek akması olayı. 2- Sıvı yapıştırıcıların ağaç yüzeylerine
gereğinden çok sürülmesiyle oluşan durum. (AGA)

Ç

Akçakızı

D

Akçalı Yassı dallı, dikenli, çit çalısı. (MED)
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Akçe bardak

Çan çiçeği. (BAY)

Akçe tahtası Üzerinde para saymağa mahsus bir
ucu gittikçe darlaşan ve oluk teşkil eden kenarlı tepsiye benzer bir tahta. Bunun sedef ve bağa işlenmiş
veya oymalı olarak yapılmış gayet süslüleri vardı
Büyük alış verişlerde paralar hep bu tahta üzerinde
sayılırdı. Bunu umumiyetle sarraflar ve tüccarlar çok kullanırlardı. Bazı akçe tahtaları üzerinde
sayılan paraların henüz sayılmıyanlarla karışmaması için ayrılmış bir kısmı bulunurdu. (ARS)
Aken (Yun. A: sız; chainein: yazılmak, Alm.
Achäne, Fr. Achaine, achène, İng. Achène, achenium) Alt durumlu ovaryumlarda meydana gelen,
perikarpın tohumun testasma sıtaca değdiği fakat
tohumdan ayrı olduğu, küçük, kuru bir tohumlu
meyve. Kapçık meyve. (BİY)

U

Akhuşağacı (kayınağacı): Kayıngillerden; nemli
topraklarda yetişen bir ağaçtır. Meyveleri küçüktür. Yaprakları ilkbahar aylarında toplanıp kurutulur. Faydası: İdrar söktürür. Vücutta biriken suyu
boşaltır. Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar.
Şişmanlamayı önler. Romatizma ağrılarını dinlendirir. Ayak kokularını keser. Saçları gürleştirir,
kepekleri yok eder. Cilt hastalıklarını tedavi eder.
Kalp kifayetsizliğinin sebep olduğu idrar tutukluğunu giderir. Vücutta biriken tuzu atar. Üremi ve
albüminde faydalıdır. (BİT-2)

V

Akhâf
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Akhûn

Â
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Ağaçtan yapılmış kaplar. (FED)
Güzel koku veren bir bitki, papatya (SÜL)

Akkavza Bir bitki, Fr. Behen bleu. (HAY)
Akkız

Cengel (BAY); Şevketibostan. (BAY)

Akkub Devenin çok yediği yassı yapraklı bir
dikenli ot. (OSM)
Akkulağı

Camuşkulağı. (BAY)

Akkuyruk Bot. Tadını artırmak için çay harmanına katılan beyaz bir çay türü. (TDK-2)
Aklap

Ahlat. (BAY)

Aklar ot Lythrum saJicaria Lat. (Lythraceae). 1-2
m yükseklikte, çok yıllık, pembe çiçekli ve otsu bir
bitkidir. Yapraklan kabız ve kan dindirici olarak
kullanılır. Eş anl. Hevhulma. (BAY)
Akma Çam ağaçlarının gövdesinden kendi kendine akan reçine, çamsakızı. (MER)
Akmalık Sokak ve bahçe yollarının iki tarafında
suların akıp gitmesi için yapılan üstü açık ve oluk
şeklinde bırakılan çukurca yollar. Bunlara dere
de denir. Dam deresi, yol deresi gibi. Fr. Conduit.
(ARS)
Akonit Bot. Kurtboğan adı verilen ve kendisinden akonitin denilen zehirli madde çıkarılan bir
bitki. (Fr. Aconite) (KAM); Yaprakları koyu yeşil,
çiçeği koyu mavi ağulu bir bitki. Boğanotu. (TYS);
Kurtboğan denilen bitki ki, özünden akonitin denilen zehirleyici madde çıkar. (HAY); Özünden
akonitin denilen zehirli madde çıkarılan bitki,
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boğanotu, kaplanboğan, kurtboğan. (MED); (Fr.
Aconit) Yarakları koyu yeşil, çiçeği koyu mavi ağulu
bir bitki. Boğanotu. (TYS)
Akonitin Kurtboğan denilen bitkiden çıkan zehirli bir madde. (KAM); Akonit (kurtboğan) bitkisinden çıkarılan ve tıpta kullanılan zehirli madde.
(MED)
Akpas Bot. Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb.
Bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida). (TDK-2)
Akri Kırmızı ve dayanıklı kerestesi olan bir ağaç
(ATI)
Akrokarpus (Yun. Akros: uç; karpos: meyve,
Alm. Akrokarp, gipfelfliichtig, Fr. Acrocarpe, İng.
Acrocarpous, acrocarpie) Ana gövdenin dik olduğu
durumlarda, büyümenin sınırlandığı uç noktalarda
kapsüllerin oluşması durumu. (BİY)
Akrolit Yukarı ve uç tarafları taştan ve mermerden ve vücudu başka bir maddeden, ekseriya
ağaçtan yapılmış heykel. (ARS)
Akromatik Fr. Achromatique fiz. 1. Beyaz ışığı
çözümlemeden geçiren, renksemez: Akromatik mercek. Akromatik teleskop. 2. Bot. Hücrede
boyayı kabul etmeyen (bölüm). • akromatik iğ iplik
(TDK-2)
Aksedir Bot. Kaplaması mobilyacılıkta kullanılan, açık kahverengi öz odunlu olan bir ağaç
(Thuya occidentalist). (TDK-2); [Alm. weisse Zeder]
[Lat. Thuya occidentalis] [eski terim aksedir] Kök
kaplaması mobilyacılıkta kullanılan, açık kahverengi özodunlu, hava kurusunun özgül ağırlığı 0.40
grlcm3 olan ağaç. (AGA); Bot. Kaplaması mobilyacılıkta kullanılan bir ağaç. (KAM)
Aksöğüt Bot. Söğütgillerden, kabukları eczacılıkta kullanılan bir söğüt türü (Salix alba). (TDK-2);
Söğüt. (BAY)

Aksugülü

A

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

B

Aksular meristem (Lat. Axilla: koltuk altı
çukuru, Yun. Meristos: bölünmüş, Alm. Axillare
Meristem, Fr. Meristeme axillaire, İng. Axillary
meristem) Yaprak tabanında bulunan koltuk altı tomurcuklarının uç (apikal) meristemi. (BİY)
Akşamsefası Bot. İki çeneklilerden, gece açan
küçük kokulu çiçekleri olan, otsu bir bitki, gece sefası (Mirabilis jalapa). (TDK-2); Akşamları açan bir
süs bitkisi, gece sefası (mirabilis julapa). (MED);
Akşamsefası çiçeğinden esinlenilmiş, iğne oyası ile
yapılan bir motif. (TEK); Gecesefası. (YAK)
Aktar Baharat ve ilâç olarak kullanılan çeşitli bitkiler vb. Satan kimse veya dükkân, baharatçı.
(KAM)
Aktarmak

[ağaç fidesini]; transfer etmek. (YAK)
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Aktaş Kardelen. (BAY)

M

Aktaş Yaban çiçeği (ÇİÇ)

N

Aktinomorf (Yun. Aktis: ışın; morphe: şekil,
Alm. Aktinomorph, Fr. Actino-morphe, İng. Actinomorphous, actino-morphic) Işınsal simetrili,
ikiden fazla simetri ekseni Jjulunan ve birbirine benzeyen bölümlere ayrılabilen çiçek örtü yaprakları
için kullanılan bk. Terim. (BİY)
Akualand Fransızca aqualand. Lâtince “su” anlamındaki aqua sözü ile, “kara, toprak, yer, memleket” anlamındaki land sözünden yapılmış birleşik
bir kelimedir. Bir tür havuz anlamındadır. Kurulumuz, bu kelime için su bahçesi karşılığının kullanılmasını önermektedir. Örnek Sıcaktan bunalınca
kendisini su bahçesine atan bir turist, Pamukkale
görüntüsündeki havuzda serinlerken âdeta kendinden geçmiş. (YKK)
Akuleat (Lat. Aculeus: dikenli, Alm. Aculeate, Fr.
Aculeate, İng. Aculeat, prickly, spine-like) Bitkilerde
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bir çeşit yüzey şekli; kaide kısmı kaim, kısa, sert,
ucu sivri yapılara sahip olan. (BİY)
Akunduz Yaylalarda yetişen otsu gövdeli, geniş
yapraklı, dalsız bitki, ak çöpleme (ATI)
Akut (Lat. Akutus: keskinleşmiş, Fr. Acute, İng.
Acute) Yaprak ayasının uç kısmının sivri olması.
(BİY)
Akvebakökü Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Akzambak Bot. Zambakgillerden, süs bitkisi
olarak yetiştirilen, çiçeği diş ve yüz şişlerinin tedavisinde kullanılan bir bitki (Lilium candidum).
(TDK-2); Zambak. (BAY); Süs bitkisi olarak yetiştirilen ve çiçeği şişlikler için kullanılan bir bitki.
(KAM); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ala (Lat. Ala: kanat, Alm. Flügel, Fr. Aile, İng.
Ala, wing) Bazı meyve ya da tohumların rüzgârla
dağılmasını sağlayan zarsı uzantı. (BİY)
Ala ceher

Ala cehri. (BAY)

Ala cehri Rhamnus (Rhamnaceae) türlerine verilen genel ad. Dikenli veya dikensiz, kışın yaprak
döken ağaç veya ağaççıklardır. Bk. Cehri. Eş anl.
Kara diken. Rhamnus alaternus Lat. Meyve ve kabuklar müshil etkilidir. Rhamnus catharticus Lat.
Bk. Ak diken. Rhamnus frangula Lat. Bk. Barut
ağacı. Rhamnus oleoides Lat. Kör diken. Rhamnus orbiculatus Bornm. Bk. Cehri. Rhamnus pallasii Fisch. Et Mey.-Çoban çırası (Gümüşkaya-Torul). Rhamnus petiolaris Boiss. Bk. Cehri. (BAY);
Dikenli bir bitki ve kökünden yapılan sarı boya
(ATI)

Gengel. (BAY)

Ala kenger

Gengel. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ala pancar

Yabanî pancar. (BAY)

Ala sulu Yeni olgunlaşmaya başlamış (meyve)
(TDK)
Alaaçık (= alaçık) çadır; bağ, bahçe, bostan başına ağaç ve dallarla yapılmış kulübe, çardak. (MER)
Alabaş Bot. Turpgillerden, şalgama benzeyen bir
bitki. (TDK-2); Şalgama benzer bir bitki. (KAM);
Şalgama benzer bir bitki (Bressica oleracea). (HAY);
Şalgama benzer bir sebze, yapraklan lahanaya benziyen, kökü şalgamdan daha büyük olan ve yemeği
yapılan bir çeşit bitki (EVL); Şalgama benzer, turpgillerden bir bitki (brassica oleracea). (MED)
Alaca Ağaçta ilk olgunlaşan meyve, Meyvelere,
daha çok üzüme düşen ben. (TDK); Tahta parmaklıklı ağıl, bostan, bahçe kapısı. (TRM); Bot. Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben. Alaca düşmek
meyve olgunlaşmaya başlamak. (TDK-2)
Alaca çiğdem

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Alacamenekşe Bot. Hercai menekşe. (TDK-2);
Bot. Hercâimenekşe. (KAM)
Alacık Yay şeklinde bükülmüş çadır ağaçları.
(MER); 1. Göçebelerin kullandıkları etrafı açık bir
nevi çadır. 2. Ağaç dallarından ve kalınca çalılardan
yapılmış kulübe. (Kayseri). (ARS); Bağ ve bahçelerde yapılan tahta ya da hasır barınak. (Dereköy
Uluborlu -Isp.; Garibçe Güdül -Ank.) (ZAN)
Alaçam Bot. Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa). (TDK-2)

Ala ciğir Ala cehri. (BAY)

Y

Ala ciyir Ala cehri. (BAY)

Z

Ala cüer Katran yoncası. (BAY)

Â

Ala haşhaş Haşhaş. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Ala kangal

Alaçam kerestesi (Inş.) İnşaatta kullanılan bir
nevi çam ağacından kesilmiş kereste. Fr. Bois de
sapin. (ARS)
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Aladiken (= alatiken) yaprakları hardal yaprağına
benzer, mor çiçekli, dikenli bir ot. (MER)
Alaf Ağaçtan yapılmış çeşme sularının toplandığı
oyulmuş ağaç. (YÖR); Yeşil bitkilerden oluşan hayvan yemi (RİZ)
Alak Bağ, bahçe kulübesi, (TRM)
Alan Orman içinde düz ve ağaçsız yer (ATI); Ormanların ortasında etrafı ağaçlarla çevrilmiş boş
yerlere denir. Fr. Clairière. (ARS)
Alanca Bahçelerde ağaçlıklar arasında bırakılan
çimenli veya çimensiz küçük alanlar, Fr. Selle.
(ARS)
Alantin Beyaz renkte, yenebilir bir çeşit mantar
(ATI)

renkte, yapışkan madde. (TDK); Bitki ve hayvanların doku ve sıvılarında bulunan karbon, oksijen,
azot, hidrojen ve kükürt bileşimi madde. (TYS);
Bitkilerin ve hayvanların vücut yapısında bulunan
bileşik bir madde. Birçok hastalıklarda vücuttaki
albümin oranı çoğalır. Aktutma. (HAY); Bitki ve
hayvanların bünyelerinde bulunan karbon, oksijen,
azot, hidrojen ve kükürtün terkip ettiği bir madde.
Bazı hastalıklarda albümin nisbeti çoğalır. (MED)
Alca Erik. (BAY)

Ale Ağaçlıklı yol. (TYS)

Su kabağı. (BAY)

Alavut Su kabağı. (BAY)
Alayaprak

Alaza Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb. (TDK); Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb.
(KAM); Dökülen tohumlardan çıkan bitki. (MED)
Albe Bot. Bazı maddeleri havi kapçıklara verilen
isimdir, kapsül. Fr. Capsule. (HAY)
Albino (Lat. Albus: beyaz, Alm. Albinos, Fr. Albinus, İng. Albino) Bitkilerde kromoplast eksikliği.
(BİY)
Albümin Bitkilerin, hayvanların doku ve
sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot,
hidrojen ve kükürt olan,’ suda eriyen, beyaza yakın
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Ebe gümeci. (BAY)

Alebe Bot. Yemiş kapçıkları, çanaklar, Fr. capsules. (FED)
Alebî Bot. Yemiş kapçığı, çanak ile ilgili, Fr. capsulaire. (FED)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Alaycık çiçeği Ölmez çiçek. (BAY)

C

J

Alavur Su kabağı. (BAY)
Alavurt

B

G

Aldanmak Bitkiler için) Havanın birden ısınmasıyla zamansız açan çiçek, soğuk sebebiyle donmak. (TDK); Bitkiler, havanın erken ısınması
yüzünden erken çiçek açmak. (MED)

Ale gümeci

A

Alem bileziği Alemlerde kova ve armut denilen
kısımların arasına konulan ve kalın bir simide benzeyen halka gibi kısım. Fr. Anneau. (ARS)
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Aleyçin Çiğdem. (BAY)
Alfa Kuzey Afrika bölgesinde bulunan buğdaygillerden bir bitki. (TYS); Bot. Kuzey Afrika’da ve
İspanya’da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki. (TDK-2)
Alfa tokoferol (Alm. Alpha Tpkopherol, Fr. Alpha tocophérole, İng. Alpha tocopherol) Yeşil sebzelerde, bitki yağlarında ve buğday tohumlarında bol
bulunan, kuvvetli antioksidan özelliği olan, üreme
hücreleri için gerekli olan ve eksikliği hâlinde kümes
hayvanlarında, sıçanlarda ve insanlarda kısırlığa
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sebep olan, yağda çözünen bir vitamin. E vitamini.
(BİY)
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Alfat
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Ahlat. (BAY)

Alg Lat. Bot. Su yosunu. (TDK-2)
Algler (Alm. Algen, Fr. Algue, İng. Algae) Vücutları kök, gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış,
fotosentez yapan, sularda yaşayan prokaryot ya
da ilkel bitki grupları. (BİY); Bot. Su yosunları.
(TDK-2)
Alhagi pseudoalhagi Deve dikeni (BİY)
Alhat Ahlat. (BAY)
Alıç Bot. 1. Akdiken: “Sık pırnallıklar, erguvan,
defne, alıç kümeleri yer yer yolu boğuyor. “ -N.
Cumalı. 2. Bu ağacın mayhoş yemişi. (TDK-2); Bir
ağaç ve onun yenen meyvası (ATI); Crataegus (Rosaceae) türlerine verilen genel ad. Kışın yapraklarını
döken ağaç veya ağaççıklardır. Dallar genellikle
dikenli, çiçekler beyaz veya pembe renkli, meyveler sarı, kırmızı, koyu kırmızı veya siyah renklidir.
Ekseri türlerin meyveleri yenir ve son baharda
iplere dizilerek pazarlarda satılır (108A). Eş anl.
Alış, Aloş, Aluç, Eloç, Geyik dikeni, Haliç, Haluç, Kızlar yemişi. Kuş yemişi, Yemişen, Yemişken,
Yemşen. Crataegus aronia Lat. Bosc. -Sarı alıç
(Yeşilkent-Gazi Antep). Meyveleri sarı renkli, 1218 mm çapında, yenir. Crataegus monogyna Jacq.
-Enişen (Yeşilkent-Gazi Antep), Geyik dikeni, Gırgat (Şavşat), Keçi alıcı (Zara-Sivas), Kırmızı alıç,
Kocakarı yemişi (Kocaeli), Öküzgöbeği, Öküzgötü,
Sürsülük (Divriği-Sivas), Yemişen, Yemişgen,
Yemişken, Yemşen (Çepni, Gemerek-Sivas). Meyveleri kırmızı veya esmer kırmızı renkli, 6-10 mm
çapında ve yenmez. Dallarından baston yapılır.
Çiçekleri tedavide kullanılır. Crataegus orientalisPallas ex Bieb.-it alıcı (Zara-Sivas), Kırmızı alıç
(Çepni, Gemerek-Sivas). Meyveleri kırmızımtırak
turuncu renkli, 18-20 mm çapında, yenir. Crataegus pseudoheterophylla.-Aluç (Tunceli). Meyveleri
kırmızı renkli, 10-12 mm çapında, yenir. Crataegus
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szovitsii Pojark.-Koyun alıcı (Zara-Sivas). Meyveleri
sarı-turuncu renkli, 15-25 mm çapında, yenir, Crataegus tanacetifolia (Lam.) Pers. -Ayva alıcı, Çakır
alıcı (Zara-Sivas), Godon alıcı (Zara-Sivas), Göden
alıcı (Zara-Sivas), Kotan alıcı (Zara-Sivas). Meyveleri 18-20 mm çapında, sarı renkli ve kırmızı lekeli.
Kuzey ve Orta Anadolu’da yaygındır. Meyveleri son
baharda pazarlarda satılır ve yenir. (BAY); Yabani
meyvedir. Sarısı gayet muattar olur, ejdef. Kırmızısı
kınalı alıç ki bayan muşmulası ve ekşi muşmula dahi denir. Ayzurân, kemhûr, şerezdek ve kehye
ahudududur. Çûm, kevhel, kevhec. Kehc onun gayri
olup koca yemişi olmak gerektir. Bahçelerde katmer
alıç, katlap. (LEH); Yabani meyvedir. Sarısı muattar olur, ejdef. Kırmızısı kınalı al bayan muşmulası
ve ekşi muşmula da nir. Ayzurân, kemhûr, şerezdek
ve kehy dududur. Çûm, kevhel, kevhec. Kehcj gayri olup koca yemişi olmak gerekti çelerde katmer
alıç, katlap. (LEH); (Lat. Crataegus) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, yapraklan basit ya da loplu,
meyvesi san, kırmızı, mor ya da siyah renkli, doğal
dağılış gösteren, yapraklarım döken, çoğunlukla dikenli, ülkemizde 17 tür ile temsil edilen, ağaç
ya dà çalımsı bitkilere verilen genel ad. Alış, kuş
yemişi, yemişen. (BİY); Bot. 1. Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus) (TDK);
(ekşimuşmula): Gülgillerden; kırlarda yabani olarak
yetişen bir ağaçtır. Meyveleri; küçük muşmulaya
benzer, kırmızı renklidir. Tadı mayhoştur. Hekimlikte meyvesi kullanılır. Faydası: Asabi çarpıntıları
giderir. Sinir bozukluğunu geçirir. Yüksek tansiyonu
düşürür. Aritmide kullanılır. Uykusuzluğu giderir.
Kalbi kuvvetlendirir. Damar sertliği ve göğüs nezlesinde faydalıdır. (BİT-2)
Alıkapı
Alış

Bahçe, avlu kapısı. (TRM)

Alıç. (BAY)

Alıştırma testeresi Alm. Feinsäge] [eski terim
alıştırma testeresi’] İnce parçalarla, alıştırılması gereken ek yerlerini kesmede kullanılan ince dişli testere. (AGA)
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Alio Bahçede, sebze yetiştirmek için ayrılan ve kenarı çitle çevrilen yer. (TRM)
Aliökrüz Güz çiğdemi. (BAY)
Aliöksüz Güz çiğdemi. (BAY)
Alizarin L. Kökboya adlı bitkinin kökünde
glikozit hâlinde bulunan, fakat bugün sentez yoluyla hazırlanan boya maddesi. 2. Kök kırmızısı.
(KAM); Kökbaya, kökbayası, kökkırmızısı da
denir. Kök-boya adlı bitkinin kökünde glikozit
halinde bulunan bir boyarmadde. Günümüzde sentez yoluyla katrandan elde edilmektedir. (TEK);
Bitkiden çıkarılan kök boya maddesi. (TYS); Eskiden kök boyası denilen bitkiden çıkarılırken
şimdi kimya usulleriyle hazırlanan boya maddesi.
(HAY); Eskiden kökboyası bitkisinden elde edilirken, bugün kimyevî usullerle yapılan boya maddesi. (MED); Fransızcada “garance” adı verilen bir
bitkiden çıkarılan boya. Kumaş boyası olarak ve
resimde yağlıboya imalatında kullanılmaktadır. Ancak şimdi maden kömürü katranından da bu boya
çıkarıldığından, bitkiden çıkarılan boya piyasadan
kalkmış gibidir. Bitkisel alizarin, solmayan mükemmel bir boyadır. Yağlıboyalarda kullanılan alizarin
ise çabucak bozulmayan, sağlam bir renktir. Alizarinin krapplack cinsi ise yapay olarak elde edilmekte
olup, doğal kök bitkisinden elde edilenden çok daha
fazla dayanıklı ve parlak renktedir. (SAN); Alizarin, garans denilen bir bitkinin (nebat) kökünden
çıkarılan küçük kırmızı iğneler şeklinde bir boyayıcı
maddedir. 1826 da Robiques ve Colin taraflarından
robia tinctorum ismi verilen bitkinin kökleri içinde
bulunmuştur. Bunlardan çıkarılan alizarin boyası
eterde ve ispirtoda hallolur. Soğuk suda güç erir.
İspirto içinde billurlaşır. Billurları sarı ve turuncu
küçük iğneler şeklinde olur. Garans içinde alizarinden başka purpurin denilen oksigalizarın ve diğer
boyayıcı maddeler de vardır. Alizarinle kumaşları
boyamak için onları bazı tutturucu maddelerle
muamele ederek boyayı tutar hale getirmek lâzımdır. Alu-minle (şap) muamele edilmiş kumaşları
alizarin kırmızıya boyar. Demir tutturucu ile muamele edilmişleri siyaha ve mora boyar. Purpurin

menekşe rengi verir. Garans içinde mevcut olan alizarinle purpurin pamuklu kumaşları gayet sağlam
bir kırmızıya boyar ki bu renge Avrupalılarca dahi
Edirne kırmızısı denir. Alizarin kimyevi olarak taş
kömürü katranından da çıkarılır. Bu usul 1868 de
Grabe ve Lieber-mann taraflarından bulunmuştur. Avrupadan ucuz fiyata suni alizarin boyaları
gelmeğe başladıktan sonra bizdeki halılarda eskiden
kullanılan kök boyalar yerine bu bo-alar kullanılmağa başlanmış ve bu yüzden gerek sağlamlık v. E
gerek güzellik itibariyle halılarımız sanat cihetinden
çok kaybetmişlerdir. Fr. Alizarine. (ARS)
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Allahekmeği Yağmurbastığı. (BAY)

I

Allium cepa Soğan (BİY)

İ

Allogen süksesyonu (Lat. Successio: dizi, Yun.
Allos: diğer; ergon: faaliyet, Alm. Allogenischsukzession, Fr. Succession allogènique, İng. Allogenic succession) Bir ekosistemde yangın vb. Gibi dış
çevre koşullan değişimi sonucu oluşan bitki süksesyonlan. (BİY)
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Allorizik kök (Yun. Allas: diğer; rhiza: kök. Alm.
Allorhizische Wurgel, Fr. racine allorhizique, İng.
Allorhizic root) Bitkilerdeki ana kök ve bu kökten
meydana gelen yan köklere verilen ad. (BİY)

O

Allu Alluca diye bildiğimiz eriktir. (BAT)
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Alma Elma, bilinen meyva (ATI)
Alman papatyası Bot. Orta Avrupa’da yetişen bir
papatya türü (Anfhemis mobilis). (TDK-2)
Almaşık Bot. Sapın iki yanında karşılıklı değil
de aralıklı olarak bir sağda, bir solda bitmiş yapraklar. (TDK); (Lat. Alternus: pes peşe, Alm. Alternate, wechselständing, Fr. Alterne, İng. Alternate)
Almaşık dizilişte olan; her boğumda bir yaprak ve
yapraklar arasında belli bir açı bulunan yaprak dizilişi. Alternat. (BİY)
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Almaşık yapraklar Bot. Sapın iki yanında
karşılıklı değil de aralıklı olarak bir sağda, bir solda
bitmiş yapraklar. (TDK-2)
Almaşıklık Bot. Dönüşümlü ve düzenli sıralanma. (TDK-2)
Alıç. (BAY)

E

Aloş

F

Alotu Her yaprağının dibinde dikenli sarı
çiçekleri olan, dövülüp suyu sıkılarak yılan sokmalarında kullanılan bir ot. (MER)
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Alöron tanecikleri (Alm. Aleuronkorn, Fr.
Graines d’aleurone, İng. Aleurone grains) Bitki tohumlarının endosperminde ve kotiledonlarda bulunan, protein, fitin ve hidrolitik enzimler içeren depo
granülleri. (BİY)
Alp çayı Alp dağlarında çıkan, müshil gibi kullanılan bir bitki. (KAM)
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Alp unutmabenisi
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Alpyıldızı Bot. Dağların çok yüksek yamaçlarında yetişen bir çiçek (Paradisia liliastrum). (TDK-2)
Alsa

Alp semenderi (Lat. Salamandra atra, Alm. Alpensalamander, Fr. Salamandre noir, İng. Alpine
salamander) Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela)
takımının, semendergiller (Salamandridae) familyasından, 12-14 cm kadar uzunlukta, Avrupa’da
nemli orman ve dağlarda yaşayan bir tür. (BİY)

M

Alpinum. Düzlüklerde, ova ve engin yerlerde
Alpsel bitkiler yetiştirmek için kurulan bahçeler
veya botanik bahçelerinde Alpsel bitkiler yetiştirilen
bölmeler. (TRM)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Alpbahçesi. Yüksek dağlarda kurulan ve içinde
bilimsel incelemeler için Alpsel bitkiler yetiştirilen
bahçe. (TRM)
Alpin (Alm. Alpine, Fr. Alpin, İng. Alpin)
Dağların ağaç sınırının yukarısında kalan, devamlı
yeşil çayırlarla kaplı, ekolojik balamdan tundralara
benzeyen bölge. Yüksek tundra. (BİY)
Alpin çayır (İng. Meadow grass) Ağaç yetiştirme
sınırının üstünde kalan, genellikle otsu bitkilerden
oluşan, yazın yeşil kalan çayırlıklar. (BİY)

Â
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Erik. (BAY)

Alt deri Bot. Bazı gövde ve yaprakların üst derilerinin altında bulunan, çoğu kez hücre zarları kalınlaşmış özel doku, hipoderm. (TDK-2)
Alt durumlu çiçek (Yun. hypo: altında; gyne:
dişi, Alm. hypogyn Blüte, Fr. fleur hypogyne, İng.
hypogynous flower) Korolla, kaliks ve stamen halkalarının ovaryumun alt kısmında bulunduğu çiçek
durumu. Hipogin çiçek. (BİY)
Alt kültür (Lat. Sub: altında; cultura: ekin, Alm.
Subkultur, Fr. Sous-culture, subculture, İng. Subculture, passage) Hücrelerin belli bir yoğunlukta
hücre içeren kültürlerde çoğalmalarını ve devamlılıklarını sağlamak amacıyla başka bir besi yerine
aktarılması işlemi. Bitki doku ya da aşısının birbirini takip eden bölünmelerinden sonra besi yerinin
belirli aralıklarla değiştirilmesi. Pasaj. (BİY)
Altağaç 1. Çadırların yan taraflarına konan
ağaçlar. 2. (= altağacı) ıstar tezgâhının tabanına
konan, dokumanın sarıldığı ağaç silindir. (MER);
Kilim veya halı dokuma tezgâhında dokunan
kısmın üstüne sarıldığı ağaç. (MED); Dokuma
tezgahında dokunan halı ya da kilimin sarıldığı yuvarlak ağaç. (Zile-Tokat Kıran-Muğla) (TEK)
Alternatif

Bot. Almaşık. (TDK)

Altfamilya Bot. Bir familyanın içinde bulunan
ikinci derecedeki bir familya. (HAY)
Altın ağacı

Cehri. (BAY)

Altın çiçeği

Ölmez çiçek. (BAY)
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Altın dikeni Scolymus hispanicus Lat. (Compositae). 70-80 cm yükseklikte, tüylü, dikenli, sarı
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Toprak üstü kısmı genç
iken sebze (Balıkesir, İzmir), kökü ise idrar artırıcı
olarak kullanılmakladır. Eş anl. Akçakızı, Çetmi
dikeni, Kızılgöz dikeni, Sarı diken. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Altın geveni

Geven. (BAY)

Altın kökü Bot. Güney Amerika’da yetişen,
kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis
ipeca cuanha). (TDK-2); (ipeka): Güney Amerika’da yetişen bir bitkidir. Faydası: Az miktarda kullanıldığı takdirde tatlandırıcıdır. Yüksek dozlarda
kullanılırsa kusturur, ishal yapar. Müzmin bronşitte
ifrazatı artırır. (BİT-2)
Altın otu Ceterach officinarum DC (Aspleniaceae). 5-20 cm yükseklikle, çiçeksiz, çok yıllık ve otsu
bir bitkidir. İdrar söktürücü ve kabız olarak kullanılır. Eş anl. Dalak otu. Mayasıl otu (Akseki-Antalya). (BAY); Ölmez çiçek. (BAY); (Lat. Ceterach
offlcinarum, Alm. weisses Behen, Fr. Béhen blanc,
rhapontic blanc, İng. white behen, white rhapontic)
Aspleniaceae familyasından, kaya boşluklarında ve
nemli yerlerde yetişen, yapraklan idrar sök-türücü ve
kabız giderici olarak kullanılan bir tür. Mayasıl otu.
(BİY); Eğreltiotu cinsinden olup tıpta kullanılan bir
bitki, iskolopenderyon. (KAM); Portakaldan daha
büyük, açık sarı, acımsı tatda turunçgillerden bir
meyva ve ağacı, greyfurt (sitrus decumana). (MED)
Altın terlik Köşeli çiçek motifleriyle süslü dokuma çuval. (DRS); Köşeli çiçek motifleriyle süslü
dokuma çuval. (Berit ve Gavurdağı aşiretleri-Kahramanmaraş) (TEK)
Altın top (I) Bot. Greyfurt (Citrus decumana);
(II) Bot. İki çeneklilerden, uzun, dikenli ve kürecikler hâlinde sapları olan bir kaktüs türü (Trollius
ranunculoides). (TDK-2); Bot. 1. Turunçgillerden,
sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greypfrut (Citrus decumana). 2. Bu ağacın kanarya
sarısı renginde, tadı acımsı meyvesi, kız memesi,

greypfrut. (TDK); Anber çiçeği, Eş anl. Gaziye.
(KAM); Anber çiçeği, gaziye. (HAY)
Altın yumurta mantarı Amanita caesarea (Fr.
Ex Scop.) Pers. (Amanitaceae). İstanbul civarında
(Belgrat ormanı) yetişir. Yenen bir mantardır. Bazı
Amanita türleri ölüm ile sonuçlanan zehirlenmelere neden olmaktadır. Bk. Zehirli mantar. Eş anl.
İmparator mantarı. Amanita rubescens (Fr. Ex Persoon) Quélet İnci mantarı. İslanbul civarında (Belgrat ormanı) yetişir. Pişirildiklen sonra yenebilir.
Amanita vaginata (Fr. Ex Bull.) Quélet-Kılıçkını
mantarı. İstanbul civarında (Belgrat ormanı) yetişmektedir. Yenen bir mantardır. (BAY); İmparator
mantarı (BİY)
Altınbaş Bot. Genellikle Ege bölgesinde yetişen,
yuvarlak, kalınca kabuklu güzel bir kavun türü.
(TDK-2); 1. Kayalıklarda yetişen, ince yapraklı,
yaprağının altı gümüş gibi parlayan, üst kısmı yeşil,
hafif kokulu, mor mor çiçekler açan ishali durdurmak için kaynatılıp içilen bir ot. 2. Yaylalarda yetişen sarı çiçekli, boz yapraklı, hoş kokulu, kaynatılıp içilen bir bitki (MER); Dağ çayı. (BAY)
Altınbaşak

Ölmez çiçek. (BAY)
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Altınbaşakotu (solidago officinalis): İdrar tutukluğu, albümin, nefrit, üremi ve sistit tedavisinde kullanılan bir çeşit bitkidir. Faydası: Asabi
çarpıntıları giderir. Sinir bozukluğunu geçirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Aritmide kullanılır. Uykusuzluğu giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Damar sertliği
ve göğüs nezlesinde faydalıdır. (BİT-2)

Ö

Altınbölüm [Alm. Goldener Schnitt] [Fr. Division en moyenne et extrême raison] [eski terim
altınbölüm] Mobilya buluşu yapılırken genellikle
dikdörtgene benzeyen biçimlendirmelerde uyulan,
kenarlar arasındaki 1: 1,6 lık oran. (AGA)

T

Altıncık Latin çiçeği; altın çiçeği (ATI); Nergis.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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A
B
C

Altıniplik İçindeki sarı bir doğal boyarmadde ile
deri ve yün boyaması yapılan, kuzey bölgelerinde
yetişen bir bitki. (TEK)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ç

Altungöz

D

Altuni köşeli kırkbaş

E
F
G

Amasya lâlesi
Altuni mürdümük

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Altuni safran Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Altuni yalancıbezelye Yaban çiçeği (ÇİÇ)

I

Altuni yemlik

J
K
L

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Alu-yı kuh Siyah renkli bir çeşit yaban eriği, dağ
eriği (Bot. prunus spinosa). (BAH)
Aluç Alıç. (BAY); Alıç, muşmula (Bot. crateagus,
mespilus germanica) (BAH)

M

Aluçın Yenilen boğumlu bir bitki (DLT)

N

Alus Alıç ağacı ve meyvası (ATI)

O

Alvala

Gelincik. (BAY)

Alvele

Çiğdem. (BAY)

Ö
P
R

Alyanak Deniz üzümü. (BAY)

S

Alyandoz Çin’den Amerika ve Avrupa’ya getirilen
bir ağaç cinsi (ATI)

Ş
T

Alâvırt Su kabağı. (BAY)

U

Amahta Dağ çileği. (BAY)

V

Amanita caesarea İmparator mantarı (BİY)

Y
Z

Amasya bamyası
tanelisi. (HAY)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

H
İ

Amanitin (İng. Amanitin) Karaciğer ve sinirleri
etkileyen cıvık mantarların polipeptit yapısındaki
toksini. (BİY)

Amanita muscaria

Â
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Deli mantar (BİY)

Kurusu yenen bir cins küçük

Lâle. (BAY)

Ambalaj Özellikle çiçek, meyva ve sebzeler için
yapılmış sandık. (KAM)
Ambar Ağaçtan yapılan buğday gibi kuru bakliyat konulan yer. (YÖR)
Ambeliza Boru çiçeği, üzüm asmasına benzeyen
bir nebat. (ATI)
Amber Amberbalığının
barsaklarından
ve
himene adlı ağaçtan elde edilen kokuların ortak adı.
(MED)
Amber ağacı Bot. Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum). (TDK-2); [Alm. Nussatin] [Lat. liquidamber styraciflua] [eski terim omfier ağacı] Özgül ağırlığı 0,5-0,6 gr. ‘cm3 olan, açık
kahverengi yüzeyde koyu çizgili görüntü veren ve
cevizi andıran bir tür ağaç. (AGA); Reçinesi koku
imalatında ve eczacılıkta kullanılan, çiçeği güzel
kokulu baklagillerden bir tür mimoza (geum urbanum). (MED)
Amber çiçeği Bot. Amber ağacının toparlak,
fındık büyüklüğünde, altın sarısı renginde güzel
kokulu çiçeği. (TDK-2); Amberağacının sarı renkli,
yuvarlak ve güzel kokulu çiçeği. (MED)
Amberbaris Halk dilinde kadın tozluğu denilen
bitki, berberis, zî-reşk. (HAY); Karamuk. (BAY);
Lat. Bot. Sarıçalı. (TDK-2); (kadıntuzluğu): Yabani, çalı şeklinde, sarı çiçekli bir ağaçtır. Kökü acıdır.
Yaprakları ve yemişi tatlıdır. Seyrek ormanlarda bulunur. Boyu 2-3 metre arasındadır. Meyvelerinde
bol miktarda C vitamini vardır. Meyveleri, kabukları ve kökü kullanılır. Faydası: Karaciğer ve safra
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kesesi hastalıklarını iyileştirir. Ateşi düşürür. Hazım
bozukluklarını giderir. Bağırsak iltihaplarını tedavi
eder. Öksürüğü keser. Mideyi kuvvetlendirir. İştah
açar. Ağız yaralarını iyileştirir. Kan dolaşımını
düzenler. Yüksek tansiyonu düşürür. Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarını giderir. (BİT-2)
Amberkabuğu (croton elutheria): Antil adalarında yetişen “liquidamber/sığla ağacı” denilen ağacın
kabuğudur. Kabukların dışı kahverengiye yakın
gri; içi ise sarıdır. Yandığı zaman hoş bir koku verir.
Faydası: Dizanteri ve ishali keser. Hazım bozukluklarını giderir. Kansızlıkta faydalıdır. Anne sütünü
artırır. (BİT-2)
Amel out Çayır düğmesi. (BAY)
Ameloblâst (Yun. Blastos: tomurcuk, İng. Ameloblast) Diş minesi oluşumu sırasında organik maddeleri salgılayan, olgunlaşma sırasında ise emme
ya da nakletme görevini üstlenen epitel hücreleri.
(BİY)
Amenajman Bir ormandan ağaç kesme işinin
yola konulması. (TYS); Ormanda ağaç kesmenin
düzenlenmesi. (MED)
Amentum (Lat. Amentum: şerit, Alm. Kätzchen,
Fr. chaton, İng. Ament, catkin) çiçekleri tek eşeyli ve genellikle periantlan bulunmayan, ana ekseni
eğilme yeteneğinde olduğundan sarkık duran, başak
çiçek durumu. (BİY)
Amerika armudu Bot. 1. Defnegillerden, Amerika’da yetişen bir ağaç (Persea gratissima). 2. Bu
ağacın armuda benzer yemişi. (TDK-2)
Amerika bademi Bot. Aselbent ve zamk vb.
Maddeler veren bir sıcak iklim ağacı (Styrax americana). (TDK-2)
Amerika elması Bot. 1. Antep fıstığıgillerden,
Amerika’da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale). 2. Bu ağacın badem biçiminde
çekirdekli, armuda benzer yemişi. (TDK-2)

Amerika üzümü Bot. Şekerci boyası. (TDK);
şekerciboyası. Bkz. Bitki; boya. (YAK)
Amfikarpi (Yun. Amphi: her iki; karpos: meyve,
Alm. Amphicarpie, Fr. Amphi-carpie, İng. Amphicarpy) Bitkinin toprak altında farklı, toprak
üstünde farklı meyve oluşturması. (BİY)
Amfistomatik yaprak (Yun. Amphi: her Hà; stoma: ağız, Alm. Amphistomatischer Blatt, Fr. feuille
amphistomatique, İng. Amphistomatic leaf) Hem
alt hem de üst yüzeyde stoma taşıyan yaprak. (BİY)
Amfitrop (Yun. Amphi: her iki; trope: dönme,
Alm. Amphilotrope, Fr. Amphilotrope, İng. Amphitropous) Tohum taslağının 90 derece dönerek sapının (funikulus) taslağa yandan bitişik gibi
göründüğü tohum taslağı. (BİY)
Amiloplâst (Yun. Amylum: nişasta; plastos:
teşekkül etmiş, Alm. Amyloplast, Fr. Amyloplaste,
İng. Amyloplast) Bitkilerde renksiz nişasta granülü.
(BİY)
Amino asit kolu (Alm. Aminosäure Arm, Fr.
Arme acide aminé, İng. Amino acid arm) Taşıyıcı
RNA’nın yonca yaprağı modelini oluşturan kıvrımlardan amino asidin kovalent bağlarla bağlandığı
kısım. (BİY)
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Amme Kara hurma. (BAY)

R

Amofta Dağ çileği. (BAY)

S

Amöbosit (Yun. Amoibe: değişme; kytos: boşluk,
Alm. Amöbozyte, Fr. Amoe. Bocyte, İng. Amoebocyte) Amip şekline ve özelliklerine sahip herhangi
bir hücre; derisi dikenlilerin solom sıvısında bulunan bir hücre. (BİY)

Ş

Ampleksikol (Lat. Amplecti: sarmak; caulis:
gövde, Alm. Stengelumfassend, amplexicaul, Fr.
Ampléxicaule, İng. Amplexicaul) Bitkilerde sapsız
yapraklarda, yaprak tabanındaki kulakçıkların gövdeyi tamamen sarması. (BİY)
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Anadolu salepotu

Ana dal 1. Bot. Ağaç, ağaççık veya çalılarda gövdeden ilk çıkan ve bitkinin çatısını oluşturan dal.
2. Yükseköğretimde öğrencinin devam ettiği temel
alan. (TDK-2)

Anadolu taşkesenotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Anadolu teke dikeni

Teke dikeni. (BAY)

Anadolu tosbağaotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ana kök Bot. Tohumun çimlenmesinden sonra
kökçüğün toprağa dalarak gelişmesi sonucu oluşan
ilk kök. (TDK-2)
Anababakokusu Acı yavşan. (BAY); Limonküfü
renkli, beyaz çiçekli, çamaşırların arasına konan,
kekiğe benzer, hoş kokulu bir ot. (MER)
Anaç Yavru veya yemiş yetiştirecek duruma
gelmiş olan (hayvan veya ağaç) (TDK); Döl verebilecek çağa gelmiş (hayvan); yemiş yetiştirecek kadar
büyümüş (ağaç) (ATI)

Anaçlaşmak Anaç hâle gelmek, yavru veya meyve
verecek duruma gelmek. Anaçlamak. (MED)

Anamotu Hardala benzer, dilim dilim yapraklı,
sarı çiçekli, yenilen bir ot. (MER)

Canavar otu. (BAY); Yaban

Ananas Bot. 1. Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus). 2. Bu ağacın
tadı, kokusu çok beğenilen meyvesi: Elinde bir kutu
ananas konservesi vardı. (TDK-2); Sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç ve verdiği meyve. Çam fıstığı
kozalağı şeklinde, lezzetli ve güzel kokuludur:
Ananas şurubu. (KAM); Anayurdu Amerika olan,
sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç ve hoş kokulu, güzel tadlı meyvası. (MED); (Lat. Ananas sativa, Alm.
Ananas, Fr. Ananas, İng. Ananas, pine apple) Bromeliaceae familyasından, 60-120 cm kadar boylanabilen, meyvesi çam kozalağına benzeyen, sıcak
bölgelerde yetişen, çok yıllık, otsu bitkiler. (BİY)

P

Anadolu dağçayı

Ş

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Anadolu halısı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Anadolu havacivaotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

T

Anadolu kaktüsü Yaban çiçeği (ÇİÇ)

U

Anadolu kengerotu

V

Anadolu out Çay üzümü. (BAY)

Y
Z
Â

Anahtar bitkiler Bot. Mera üzerinde çok bulunan ve bunların doğru bir biçimde otlatılmaları ile
tüm meranın doğru bir şekilde otlanmış olacağı kabul edilen bitki türleri. (TDK-2)

Anaç Üzerinde kültür bitkisi yetiştirilen bitkiler.
(BİT-4)

Ö

S

Anahtar [Alm. Schlüssel] [Fr. clef, clé] [İng. Key]
[eski terim anahtar] Kilidi açıp kapayan madensel
araç. (AGA)

Anahtarlı ekleme (Mar.) Kamalı ekleme de denir. Birbirine eklenen iki parça arasındaki kısımlara
yuva açılarak diğer bir ağaçtan kama gibi bir parça
geçirerek bağlamak suretiyle yapılan ekleme. Fr. Enture. (ARS)

Anadolu canavar otu
çiçeği (ÇİÇ)

R

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Amürg Zahire, meyva. (FED)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Anadolu ravendi Lâbada. (BAY)
Anadolu salep otu Salep. (BAY)
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Ananasgiller Bot. Bir çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen ve örneği ananas olan bitki familyası.
(TDK-2); Birçeneklilerden, örneği ananas olan bir
bitki familyası. (HAY)
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Anason Bot. Maydanozgillerden, kokulu tohumu
hamur işlerinde ve rakı yapımında kullanılan, yurdumuzda ekimi yapılan bitki (Pimpinella anisum):
“Mal sahibiyle anason, buğday ektiler. “ -N. Cumalı. • Çin anasonu, mısır anasonu, yıldız anasonu
(TDK-2); (tohumu baharat olarak kullanılan bitki)
< ar. Anisun / yansun (ATI); Râziyâne-i Rûmî de
denilen bir bitkidir. (KAM); Maydonuzgillerden
bir bitki, tohumu hamur ilerinde ve rakı yapmada
kullanılır. (TYS); Râzyâne-i Rûmî denilen bir bitki ki habbeleri güzel kokulu olup, ekmeğe ve bazı
içkilere konur. Mısır, Çin anasonu: Bunun çeşitleri.
Anason yağı, ruhu: Habbesinden çıkarılan mayiler. (HAY); Tohumu kokusundan ötürü, hamur
işlerinde ve bazı içkilerin yapımında kullanılan
maydanozgillerden bitki [pimpinella anisum). Bazı
başka bitkiler de kokularından ötürü anason adı ile
anılır: Çin anasonu, Mısır anasonu. (MED); PimpinelIa anisum Lat. (Umbelliferae). Bir yıllık, otsu,
beyaz çiçekli bir tür. Meyveleri koku verici ve gaz
giderici olarak kullanılır. Eş anl. Enisen, Ezanteri,
(Gümüşhane), Ezeltere (Sivas), Ezentere (Eğridir-İsparta), Ezertere (Pınarbaşı-Kayseri), Ezertere (Sivas),
Mesir otu (Karamanlı-Burdur). PimpinelIa anisetum Boiss. Et Bal.-İki yıllık anason. PimpinelIa aromatica Bieb.-Geyzi (Doğu Anadolu). Dallarından
süpürge yapılır. PimpinelIa saxifraga Lat. Taş anasonu. PimpinelIa tragium Vill.-Geyzi (Doğu Anadolu). Dallarından süpürge yapılır. (BAY); (Anis /
Anis / Anise) Haziran-ağustos aylarinda, beyaz renkli çiçekler açan, 50-60 cm yüksekliginde, bir senelik bitki. Gövde dik, silindir biçiminde, içi bos, çok
dalli, tüylü ve üstü çizgilidir. Alt yaprakları uzun
sapli, oval veya kalb biçimindedir. Çiçekler bilesik
semsiyelerde toplanmislardir. Meyveleri armut seklinde küçük, üzeri tüylü, yeşilimsi sari renklidir.
Basta Ege bölgesi olmak üzere bütün Anadolu’da
bahçelerde yetiştirilir. Kültür anasonunun vataninin Anadolu oldugu tahmin edilmektedir. Meyvalarinda nisasta, müsilaj, sabit ve uçucu yag bulunmaktadir. Uçucu yag miktarlari bitkinin cinsine ve
yetiştiği yerin sartlarina baglidir. Uçucu yagin %
80-90’i anetoldür. Anetol, zehir etkili fakat bu etkisi
çok olmayan bir maddedir. Meyvelerinden su buhari distilasyonu ile elde edilen anason yagi, hemen

hemen renksiz ve karakteristik kokuludur. Anason tipta midevi, bagirsak gazlarinin tesekkülünü
önleyici, hazmi kolaylastirici ve gögüs yumusatıcı
olarak kullanılır. Ayrıca nefes darligi, öksürük ve
kalb çarpintisi rahatsizliklarinda da etkilidir. Anason yüksek dozda alindiginda bas agrisi, uyusukluk,
görme zorlugu yapar. Daimi kullananlarda anisizm
hastaligina sebeb olur. Bilhassa çocuklara uyku vermede, midede tesekkül eden gazlari gidermede çok
faydalıdır. Bebekler için bir çay kasigi tohum bir
bardak suya olmak üzere çay olarak hazırlanir. Yemeklerden önce veya süte katilarak bir kaç çay kasigi
verilir. Büyükler % 1-2’lik çayini günde 2-3 bardak
alabilir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Bütün Anadolu
Kullanıldığı yerler: Kullanılan kismi, meyvalari ve
yapraklarıdir. Meyveleri tamamen olgunlastiktan
sonra toplanir ve gölgede kurutulur. Hazmi kolaylastirir. Istahsizligi giderir. Mide ve barsak gazlarini söktürür. Idrar artırır. Migren agrılarını keser.
Astim, nefes darligi ve bronsitte görülen sikayetleri
giderir. (BİT); (Lat. Pimpinella anisum, Alm.
Anis, Fr. Anis, İng. Anise, aniseed, Osm. raziyane-i Rumî, zenban) Maydanozgiller (Umbelliferae)
familyasından, 50-60 cm kadar boyda, tohumlarında bulunan eterik yağ nedeniyle koku veren, Ege
Bölgesi’nde kültürü yapılan, rakı yapımında koku
verici ve tatlandırıcı olarak kullanılan otsu bir bitki. Ezeltere. (BİY); (Anis / Anis / Anise) (BİT-3);
(anis): Vatanı Asya’dır. Maydanozgillerden; yarım
metre kadar yükseklikte bir bitkidir. Yaprakları
yuvarlak ve böbrek şeklindedir. Çiçekleri beyazdır;
meyveleri küçüktür. Meyvelerinde “Anethol” vardır.
Kokucu ve yakıcı lezzettedir. Temmuz ve ağustos
aylarında toplanır. Faydası: Hazmı kolaylaştırır.
İştahsızlığı ve yemeklere karşı duyulan tiksintiyi
giderir. Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. İdrarı
artırır. Kusmaları ve ishali keser. Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Ancak, aybaşı kanamaları ve hamilelik döneminde kullanılmaz. Anne
sütünü artırır. Sinirleri yatıştırır. Migren ağrılarını
keser. Beyin yorgunluğunu giderir. Uyku verir.
Kalbi kuvvetlendirir. Kan dolaşımının düzenli olmasını sağlar. Cinsel arzuları kamçılar. Astım, nefes darlığı ve bronşitte görülen şikayetleri giderir.
Öksürüğü keser. Yaşlılarda meme sarkmasını önler.
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Fazla miktarda kullanıldığı zaman uyuşukluk verir.
(BİT-2)
Anastomoz (Yun. Ana: yukarı; stoma: ağız, Alm.
Anastomose, Fr. Anastomose, İng. Anastomosis) Arterlerin, venlerin, sinirlerin, yaprak damarlarının ve
vücudun birçok bölgesindeki çok ince uç dallarının
birleşerek ağ meydana getirmesi. (BİY)
Anastral mitoz (Yun. An: olmayan; aster: yıldız,
Alm. Anastralmitose, Fr. Mitose anastérale, İng.
Anastral mitosis) Karakteristik olarak bitkilerde
görülen, iğ ipliklerinin oluştuğu, fakat sentriol veya
asterlerin bulunmadığı bir mitoz bölünme tipi.
(BİY)
Anatomi İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını
ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen
bilim, teşrih (TDK); İnsan, hayvan ve bitkilerin
yapısını ve bu yapıyı meydana getiren çeşitli organlar arasındaki ilgileri inceleyen ilim. Eş anl. Teşrih.
(KAM)
Anatrop (Yun. Anatrope: üzerine dönme, Alm.
Anatrop, Fr. Anatrope, İng. Ana-tropous) Tohum
taslağının sapma (fu-nikulus) göre 180 derece dönmüş olması. (BİY)
Anbe ağacı (=Mango) Babur’un hatıratında
geçen bu sözcük, günümüzde Tamil dilinden gelen
“mango” ismiyle de bilinen meyvedir. Ağacı gayet
yüksektir; yaprakları şeftali yaprağına, meyvenin
şekli ise iri armuda benzer. Tadı, alışkın olmayanlar için gariptir; kesif ve yağlıymış gibi gelir insana.
Mısır’da zenginlerin sofrasını süsleyen meyvelerdendi. İç kısmında sanki ayrı bir meyve vardır; uzun
süre dayanır. (BAT)
Anber çiçeği Küçük bir ağaç üzerinde yetişen,
‘habbü’1-misk’ adı verilen yuvarlak, sarı renkli, güzel kokulu bir çiçek. (KAM); Anber çiçeği = Hubbü’l-misk denilen yuvarlak, sarı renkli ve pek hoş
kokulu bir cins çiçek ki, küçük bir ağacın üzerinde
olur. (HAY)

Anberbaris Halk dilinde kadın tozluğu denilen
bitki, Eş anl. Berberis, zîreşk. (KAM); Turuncu
veya kırmızı meyvelerinden reçel yapılan bir bitki
(ATI)
Anberiyye Bot. Yayla çiçeği. (FED)
Ancec Fesliğen adı verilen çiçek. (OSM)
Ancelika Melek otu bitkisi. Hatayi sümbül.
(TYS)
Ancur Şal kabağı. (BAY)
Andal 1. Bahçede sulamayı kolaylaştırmak için
toprağın eğimine göre aynlmış parçalar, evlek; 2.
Evlek sınırı; 3. Bahçe ve bostanlarda evlekler arasındaki suyolu, ark; 4. Sulanan tarla veya bostanda evleklerin suyla dolması, göllenmesi hali. (TRM)
Anderhana
(ATI)

Bir ağaç ve onun kırmızı meyvası

Andız 1. Yaprakları dikenli olan bir çeşit ardıç.
2. Servi ağacı. 3. Kırlarda yetişen yabanî bir otun
kökü. (TDK); Juniperus drupacea Lab. (Cupressaceae). Kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaç. Meyveleri (Andız giliği)nden hazırlanan pekmez (Andız
pekmezi) kuvvet verici, odunundan yapılan katran
(Andız katranı) antiseptik olarak kullanılır. Kozalaklarından yapılan tespihler özellikle Adana’da
satılmaktadır. Bk. Ardıç. Eş anl. Anduz, Indız.
(BAY); Yaprakları dikenli bir tür ardıç. (MER);
(Lat. Juniperus drupaceae, İng. juniper) Servigiller
(Cupressaceae) familyasından, yapraklannı dökmeyen, meyvesinden pekmez (andız), gövdesinden
katran elde edilen, ülkemizde Hatay ve Antalya civarında yetişen, açık tohumlu bir ağaç türü. Anduz,
ın-dız. (BİY)
Andız giliği Andız. (BAY)
Andız katranı
Andız pekmezi
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Andız. (BAY)
Andız. (BAY)
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Andızotu Bot. Birleşikgillerden, nemli yerlerde
yetişen, sarı çiçekli, acı ve kokulu bir ot (İnula).
(TDK-2); Arapça’da ‘zenebîlü’ş-şâm’ ve Farsça’da
‘râsen’ denilen ve tıpta kullanılan bir bitki. (KAM);
Nemli yerlerde yetişen, sarı çiçek açan acı kokulu
otsu bitki (inula compositae). (MED); Inula helenium Lat. (Compositae). 1-2 m yükseklikte, kazık
köklü, çok yıllık, sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir.
Memleketimizde 4 alt türü bilinmektedir. Düzce
bölgesinden toplanan alt türün (subsp. orgyalis
(Boiss.) Grierson) kökleri İstanbul aktarlarında
“Andız kökü” adı altında satılmakladır. Safra söktürücü, idrar artırıcı ve öksürük kesici olarak kullanılmakladır. Eş anl. Anduz otu. Inula heterolepis
Boiss. Kaya andız olu. İştah açıcı olarak kullanılır.
Inula oculus-christi Lat.-Sümenit (Akseki-Antalya), Bk. Şekerli ot. Inula viscosa Lat. Aiton-Zimbit,
Zimerit, Zinebit (Gazipaşa-Antalya). Çiçeklerinden sarı renkli bir boyar madde hazırlanır. Telekia
speciosa (Schreber) Baumg.-Genel görünüşü Andız
otu’na benzer. Çiçek durumları, Kuzey Anadolu
bölgesinde (Maçka-Trabzon), boyar madde olarak
kullanılır. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (Atgözü
/ Kizilagaç / Inula / Inula helenium / Annuèe inule) (BİT-3); (atgözü): Bileşikgillerden; nemli yerlerde yetişen, 1 metre kadar sapı olan, bir çeşit ottur.
Yaprakları büyük, yumuşak ve yuvarlaktır. Çiçekleri
sarı renkte olup, acı ve kokuludur. Kökü kalındır.
Meyveleri küçük fıstık kozalağına benzer. Faydası:
Mideyi kuvvetlendirir. Balgam söker. Mikropları
öldürür. Vücutta biriken tuzu atar. Üremi, nefrit,
sistit, idrar yolları hastalıkarında faydalıdır. Nefes darlığını giderir. Karaciğer hastalıklarını tedavi eder. Kaşıntıları keser. Fazla kullanıldığı zaman
mide bulantısı yapar. (BİT-2)
Androkeum (Yun. Aner: erkek; oikos: ev, Alm.
Andrözeum, Fr. Androcée, İng. Androecium) Bitkilerde erkek organlar topluluğu. (BİY)
Andromonoik (Yun. Aner: erkek; monos: yalnız;
oikos: ev, Alm. Andromonözisch, Fr. Andromonoecique, andromonoïque, İng. Andromonoecious) Bitkilerde, erkek çiçekler ile beraber er dişi çiçeklerin
de bulunması durumu. (BİY)

Anduz Andız. Kökü ilaç olarak kullanılan bitki,
raziyane (BAY)
Anduzotu

A
B
C

Andızotu. (BAY)

Ç

Anem Bir ağaç ismi (ATI)

D

Angaz Ağaçların ancak yakılabilecek parçaları.
(MER)
Anık Bot. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi
çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir
bitki, dağ reyhanı (Ziziphora). (TDK-2); Yemeklere
koku vermek için kullanılan Dağ reyhanı (Ziziphora). Kekik (Thymus), Mercanköşk (Origanum) ve
Nane (Mentha) gibi kokulu bitki türlerine verilen
genel ad. Bk. Dağ reyhanı. Kekik, Mercanköşk,
Nane, Sâter. (BAY); (Lat. Ziziphora) Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki.
Dağ reyhanı. (BİY)

E
F
G
H
I
İ
J
K
L

Anız Ekin biçildikten sonra toprakta kalan sap ve
saman. Hasattan sonra sürülmemiş tarla. Toprakta kalan bitki kökü. (MED); Sarmısak ve soğanın
başıyla sapı arasındaki kalınca kısım. (MER); 1.
Biçilemeyerek toprakta kalan kısa saplar. 2. Toprak
içinde kalan bitki kökü. (ZAN)

M

Anikonik Heykellerden önce ağaç kütüklerinden
yapılan putlara tapıldığı devre arkeologlarca verilen
isim. Fr. Aniconque. (ARS)

P

Anilin Yapma boyalarda kullanılmak için çivit
bitkisi veya taş kömüründen çıkarılan sıvı. (TYS);
Çivit bitkisi veya taş kömüründen çıkarılan bir sıvı.
Sunî boya yapımında kullanılır. (HAY); Çivit bitkisi veya taş kömüründen elde edilen ve sun’i boya
yapımında kullanılan sıvı madde. (MED)
Anilin boya [Alm. Anilinfarbe] [Fr. couleurs anilines] [eski terim anilinboya] Genellikle katranın
damıtılmasından elde edilen boyar madde, katranboya. (AGA)
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Anis Yaprakları kaynatılıp suyu içilen bir ağaç
(ATI)
Anizospor (Yun. An:. Sız; isos: eşit; sporos: tohum, Alm. Anisospore, Fr. Anisospore, İng. Anisospore) Eşey ve şekil olarak birbirinden farklı olan
sporlar. (BİY)
Ankara acı çiğdemi
çiçeği (ÇİÇ)

Acı çiğdem. (BAY); Yaban

Ankara çiğdemi Bot. Açık sarı renkli çiçekleri
olan, parlak sarı yapraklı bir çiğdem türü. (TDK-2);
Çiğdem. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ankarp Yapraklar, çiçekler, ve yemişlerden
mürekkep aylama askı (Fr. Guirlande) şeklinde düz
veya kabartma bezeme. Yunan mimarisinde kullanılır. Fr. Encarpe. (ARS)
Anlik Bahçe, bag kapısı. (TRM)
Anık. (BAY)

M

Annuk

N
Ö

Annulus (Lat. Annulus: halka, Alm. Ringkragen,
Annulus, Fr. Anneau, collerette, İng. Annulus, gyroma). Bitkilerde genellikle tüpsü korollanın tabanı
ve tohumun hilumu için kullanılan bir terim. (BİY)

P

Antalya çiğdemi

Çiğdem. (BAY)

Antantta citrina

Sarı mantar (BİY)
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bölgesinde yetiştirilen bir ağaççıktır. Genellikle
P. Atlantica Desf. Türünün üzerine aşılanarak
çoğaltılır. Bk. Buttum, Menengiç, Sakız. Eş anl.
Şam fıstığı. (BAY); (Lat. Pistacia vera, Alm. Echte
Pistazie, gemeine Pistazie, Fr. pistachier du levant,
pistachier vrai, İng. pistachie nut) Anacardiaceae familyasından, 10 m kadar boyda, yapraklarını
döken, meyvesi kuruyemiş olarak yenen bir ağaç
türü. Şam fıstığı. (BİY); (şam fıstığı): Antepfıstığıgiller familyasındandır; Gaziantep havalisinde
yetiştirilen, 5-10 metre yüksekliğinde bir ağaç ve
bunun meyvesidir. İçeriğinde sabit yağ, sakkaroz
ve proteinli maddeler vardır. Faydası: Vücudun
gelişmesini sağlar. Bedeni ve zihni gücü arttırır.
Cinsel istekleri kamçılar. Böbrek ve safra kesesi
ağrılarını hafifletir. Göğsü yumuşatır, öksürük söktürür. (BİT-2)
Antep fıstığıgiller Bot. Ayrı taç yapraklılardan,
tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya.
(TDK-2); Ayrı taçyapraklılardan bir bitki familyası.
(HAY)
Antep nanesi

Antep fıstığı Bot. 1. Antep fıstığıgillerin örnek
bitkisi, yurdumuzda Gaziantep ve Siirt bölgelerinde
yetişen, yanlış olarak Şam fıstığı da denilen bir ağaç
(Pistacia vera). 2. Bu ağacın, ince ve sert kabuklu,
yağlı yemişi. (TDK-2); Gaziantep yöresinde yetişen
antepfıstığı ağacının meyvesi. Yanlış olarak ‘şamfıstığı’ da denir. (KAM); Bir ağaç ve bu ağacın kabuklu meyvesi. Yanlışlıkla şamfıstığı da denen bu
bitki Antepfıstığıgillerin örnek bitkisidir. (Pistacia
vera). (HAY); Pistacia vera Lat. (Anacardiaceae).
10 m kadar bir boya erişebilen, kışın yaprak döken
ve meyveleri için özellikle Güneydoğu Anadolu
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Nane. (BAY)

Antepgülü Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Anter (Fr. Anthere) çiçeklerin erkek organlarında tohum taşıya küçük torba, başçık. (TYS); (Yun.
Antheros: çiçeklenme, Alm. Anther, Staubbeutel,
Fr. Anthère, İng. Anther, Osm. haşefe) Bitkilerde
erkek organın başçığı, çiçek tozu keseleri, polenlerin
oluştuğu bölüm. (BİY)
Anteridyum (Yun. Anthos: çiçek; idion:
küçültme eki, Alm. Antheridium, Fr. Anthéridie,
İng. Antheridium) çiçeksiz bitkilerde ve mantarlarda erkek gametleri oluşturan kısa, silindirik yapıdaki kese. (BİY)
Anterozoit (Alm. Antherozoid, Fr. Anthérozoïde, İng. Antherozoid) Yosunlarda (Bryophyta)
anteridyumda meydana getirilen çift kamçılı erkek
gamet; spermatozoit. (BİY)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Anthomyidae Tarım bitkilerine zararlı sinekler.
(ARK)
Antibiyotik Bitki ve hayvan organizmalarınca
çıkartılar veya sun’i olarak elde edilen ve bakterilerle mikroorganizmalara karşı kullanılan maddelerin
ortak adı. (MED); Bâzı bitkilerin çıkardıkları veya
sentetik olarak elde edilen, mikropların gelişmesini durduran veya onları yok eden bir takım maddelerin ortak adı. (KAM); Bitkilerde, özellikle küf
mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen,
birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı. (TDK); (Fr. Antibiyotique) Hek. Bazı mikropların çalışmalarını
yok eden ve küf mantarlarında bulunan çeşitli maddelerin ortak adı. (TYS); Bitkilerde, özellikle küf
mantarlarında bulunup, birçok mikroplara karşı
gelen penisilin, teramisin gibi maddelerin ortak
adı. (TRK); (Alm. Antibiotikum, Fr. Antibiotique,
İng. Antibiotic) Mikroorganizmaların üremesini
engelleyen veya tahrip eden, genellikle mikroorganizmalar ya da bitkiler tarafından meydana getirilen, streptomisin, penisilin gibi kimyasal maddeler.
(BİY)
Antofor (Yun. Anthos: çiçek; pherein: taşımak, İng. Anthophore) Kaliks ve korolla arasında
reseptakulumun uzaması. (BİY)
Antosivan (Alm. Anthozyan, Anthozyanin, Fr.
Anthocyane, anthocyanine, İng. Anthocyan, anthocyanin) Bitkilerde bulunan, suda çözünen, kırmızı
renk maddesi. (BİY)
Antrahna Bir ağaç ve onun kırmızı meyvası
(ATI)
Antrok Fr. Antrok jeol. Triyas devri katmanlarında bulunan, derisi dikenlilerden, deniz lâlelerinin
saplarını oluşturan kalsiyum karbonat birleşimli fosil. (TDK)
Anuh Anık. (BAY)
Anuk Anık. (BAY); Mercanköşk. (BAY)

Anzarot Bot. 1. Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir
ağaç (Sarcocolla). 2. Bu ağacın yara tedavisinde kullanılan reçinesi. (TDK); 1. Sıcak ülkelerde yetişen
bir ağaç. 2. Bu ağacın yara tedavisinde kullanılan
reçinesi. (KAM); Eskiden yara tedavisinde kullanılan bir reçine. Anzarot ağacı: Bu reçineyi veren
ve sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Penaea sarcocolla) (HAY); Sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç ve onun
yara tedavisinde kullanılan reçinesi, (Bot. Sarcocolla), (BAH); Göz otu, anzerot, anzurut, hançide,
şayle, gencide, sarcoccolla (penaeaceae). Güneş ışınlarının etkisiyle bu bitkinin üzerinde meydana gelen zamk. İyisi şiraz’da yetişir, rengi beyaz ve sarıya
dönük olur. Kuhl-ı kirmani, acem zamkı da denir. (CER); Bir ağaç ismi, astragalus sarcocolla; bu
ağacın ilaç olarak kullanılan reçinesi, (ATI)
Anzer çayı Thymus pseudopulegioides Klokov
et Des. -Shost. (Labiatae). 10-25 cm yükseklikte, çok yıllık, kuvvetli kokulu ve pembe çiçekli bir
bitkidir. Gövdenin dört köşeli ve köşeler boyunca
tüylü olması ile diğer Thymus türlerinden kolaylıkla
ayrılır. Doğu Karadeniz bölgesi (Giresun-Rize arası)
dağlarında yetişmektedir. Rize çevresinde ünlü Anzer balının bu türünün çiçeklerinden elde edildiği
söylenmekte ve çay halinde hazırlanarak içilmektedir. Bk. Mercanköşk, Kekik. Aşağıdaki türlerin
çiçekli dalları da Rize bölgesinde, “Anzer çayı” adı
altında, çay yerine kullanılmaktadır. Origanum
vulgare Lat. Subsp. Gracile Ietswaart. Thymus praecox Opiz subsp. Skorpilii (Velen.) Jalas. (BAY); (Lat.
Thymus pseudopulegioides) Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, Doğu Karadeniz bölgesinde
yaygın olan, çiçek ve yaprakları çay olarak içilen,
çok yıllık, otsu bir bitki. (BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Anâsır-ı mühimme-i inbâtiyye Bitkinin bitmesini sağlayan önemli unsurlar. (ARK)

U

Apalak Çiğdem. (BAY)

V

Apetal (Yun. A: sız; petalon: yaprak, Alm. Apetal,
Fr. Apétale, İng. Apetalous) Taç yapraklan ya da korollası bulunmayan çiçek. (BİY)
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Apikal dominans (Lat. Apex: tepe; dominons:
hükmeden, Alm. Apikaldomi-nanz, Fr. Dominance
apicole, İng. Apical dominance) Gövdenin uç meristemi (uç tomurcuğu) ile lateral tomurcukların
büyümesinin önlenmesi. (BİY)
Aplanospor (Yun. A:. Sız; plangktos: dolaşan;
sporos: tohum, Alm. Aplanospore, Fr. Aplanospore,
İng. Aplanospore) Kahn çeperli, kamçısı olmayan ve
hareket edemeyen, sporangiyumlarda meydana gelen sporlar. (BİY)
Apofiz (Yun. Apo: uzakta; phyein: büyümek,
Alm. Apophyse, Fr. Apophyse, İng. Apophysis)
l. Genellikle kasın bağlandığı kemik üzerindeki
çıkıntı. 2. Çam kozalaklarının tohum taşıyan pullannın kaidesindeki çıkıntı. 3. Mantar liflerinin
üreme organlan altındaki çıkıntı. 4. Bazı yosun
(Bryophyta) kapsüllerinin tabanındaki şişkinlik.
(BİY)
Apokarp (Yun. Apo: uzakta; karpos: meyve,
Alm. Apokarp, getrentfrüchtig, Fr. Apocarpe, İng.
Apocarpous) Meyve karpellerinin birbirinden ayrı
olması. (BİY)
Apomiksi (Yun. Apo: uzakta; mixis: karışık,
Alm. Apomixis, Fr. Apomixie, İng. Apomixis, apomixia) Bitkilerde partogeneze benzeyen döllenme
olmaksızın üreme tipi. (BİY)
Apotek

Likenlerin çiçekliği. (HAY)

Apotesyum (Yun. Apotheke: dükkân, İng.
Apothecium) Mantarlardan Discomycetes’ de
görülen fincan şeklinde olan ve himenyumu dışanda kalan askokarp. (BİY)
Aptal otu Kenevir. (BAY)

Y

Apteriks Fr. Aptéryx Bot. Kivi. (TDK-2)

Z

Aptesbozan Bot. Gülgillerden, yeşil ve siyah boya
elde etmekte kullanılan bir bitki (Opterium spinosum). (HAY)

Â
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Aptesbozan otu Bot. Gülgillerden, siyah ve
yeşil boya çıkarılan bir bitki (Poterium spinosum).
(TDK); Sarcopoterium spinosum Lat. Spach (Syn.
Poterium spinosum L) (Rosaceae). 75 cm kadar yükselebilen, dikenli bir çalı. Kökleri şeker hastalığına
karşı kullanılır. Bk. Demir dikeni. Eş anl. Çakır
dikeni, Geren dikeni. (BAY)
Arabacı burgusu [eski terim arabacı kaşık burgusu] Araba yapıcılarının ve dülgerlerin kullandıkları,
uzun saplı, elle döndürülen özel ağaç delgi aracı.
(AGA)
Arabinoz (Alm. Arabinose, Fr. Arabinose, İng.
Arabinose) Özellikle bitki zamklarında, pektinlerde
ve hücre duvan polisakkaritlerinde bulunan beş karbonlu aldoz şekeri. (BİY)
Arabistan defnesi Bot. Dulaptal otugillerden,
Asya ve Afrika’nın sıcak bölgelerinde yetişen, kabukları hekimlikte kullanılan bir ağaççık (Daphne
gnidium). (TDK-2)
Arabistan kirazı
meyvesi. (HAY)

Arabistan’a mahsus bir ağacın

Arabotu 1. Yaprakları yoncaya benzer; küçük
küçük, sarı çiçekli, dilfire göre daha kalın gövdeli
bir ot. 2. Eflatun çiçekli, kekiğe benzer, hoş kokulu,
salatası yapılan bir ot. (MER); Dağ sümbülü. (BAY)
Arağa Duvar örülürken taşların arasına konulan
ağaç, hatıl (ATI)
Arahim

Bir cins beyaz büyük mantar. (OSM)

Arak Meyve vb. şeylerden damıtma yolu ile elde
edilen ispirto, rakı. [‘rakı’ bundan galattır.] (KAM)
Araka Bot. İri taneli bezelye. (TDK-2)
Arakapak [İng. fly-leaf]: Kitabın cilt arakapağı ya
da dışkapak ile içkapak arasında bulunan, üzerinde
yazarın ve kitabın adı bulunabileceği gibi yalnız
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kitabın adı ya da kitabın adının bir bölümü bulunan yaprak. (KTP)

Arar Sarı papatya, veya öküz gözü denen bitki
(Bot. Buphthalmum) (BAH)

Aralamak Bitkilerin fazla dal ve çubuklarını
kesmek, seyrekleştirmek. (TDK); İki şey arasında
açıklık meydana getirmek, açmak, ayırmak, aralık
etmek. Seyrekleştirmek, seyreltmek. Budamak.
Döğüş, kavga edenleri ayırmak. (MED)

Ararot Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı
kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan,
çocuk maması yapmaya yarayan un. (TDK); Ufak
çocuklara yedirilen besleyici bir cins nişasta. Amerika’da yetişen bir bitki kökünden yapılır. (KAM);
(Maranta nisastasi / Arrow-root) (BİT-3); (maranta
nişastası): Sıcak iklimlerde yetişen “Maranta” adlı
kamıştan veya ona benzer başka bitkilerin köklerinden çıkarılan beyaz bir tozdur. Nişastadan daha
incedir. Kokusu ve tadı yoktur. Faydası: Çocuk
maması yapmakta kullanılır. Süt çocuklarına ve
nekahat dönemi hastalarına verilir. Hastalıklardan
sonra görülen halsizlikleri giderir. (BİT-2)

Arap mantarı Domalan, tornalan. (TSD)
Arap sümbülü
çiçeği (ÇİÇ)

Dağ sümbülü. (BAY); Yaban

Arap topalağı Kara topalak. (BAY)
Arap yasemini

Yasemin. (BAY)

Ararot kamışı
Arap zamkı Yün ve ipek baskısında ve apre işlemlerinde kullanılan bir tür bitkisel kökenli tutkal.
Suda kolay çözünür. Su ile 1/1 oranında karıştırılır.
Çözeltisi zayıf asidik reaksiyon gösteren anyonaktif
bir maddedir. Üç değerli metal tuzlarına karşı fazla duyarlıdır. (TEK); Gövdesinden sakız çıkaran
ağaçlardan toplandıktan sonra kurutulup toz haline
getirilen yapıştırıcı zamk-ı arabi de denir. Müzehhipler altın ve gümüş ezerken bu tozdan yararlanırlar. (GÜM); Ağaçtan çıkan bir nevi yapıştırıcı sakız.
Fr. Gomme arabique. (ARS)
Arapbaklası
Arapdede

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Centiyane. (BAY)

Arapsaçı Bot. Küçük, yuvarlak ve çok sık yeşil
yaprakları olan, uzadıkça aşağı doğru sarkan bir tür
süs bitkisi. (TDK-2); Civanperçemi de denilen bitki.
(MED); Rezene. (BAY)
Araptaşağı

Dağ sümbülü. (BAY)

Arapüçgülü Beyaz, sarı, pembe, eflatun çiçekli, hoş kokulu, yatak yastığın, çamaşırların arasına
konan, yoncaya benzer bir ot. (MER)

Bot. Maranta. (TDK-2)
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Araşit Fr. Arachide Bot. Yer fıstığı. (TDK-2);
Yerfıstığı denilen taneli bir bitki olup tanelerinden
matbahta ve sabunculukta kullanılan yağ çıkarılır.
(TYS). Baklagillerden, yerfıslığını veren bitki (Arachis hypogaea). (HAY)
Arazi Üzerinde bina bulunmıyan, dağ, dere, ova,
çayır, tarla, orman gibi boş sahalara verilen isimdir.
Bu manada arazi sözü milkiyet de ifade eder. Vakıf
arazi, filanın arazisi gibi. Arazi kanunu bu gibi arazinin aidiyetlerini Ve tab^ olmaları lâzım gelen nizamları tayin eder. Fr. Terre. 2. (Şeh.) Üzerine şehir kurulabilecek veya bina, bağçe, koşu meydanı
ve saire gibi her nevi tesisat ve inşaat yapılabilecek
olan büyük ve boş toprak sahalarına denir. Misal:
Bu arazi inşaata müsait değildir. Bu arazide ağaç
yetişmez, şehirler en uygun bir arazi üzerine inşa
edilmelidir, burada at koş-durmağa elverişli arazi
yoktur, bu arazi taşlıktır gibi. Arazinin ortasından
sokaklar açılarak vücuda gelen parçalara ada, bunların küçük küçük kısımlara ayrılması suretiyle husule gelen parçalara parçal (Fr. Parcelle) denir. Üzerine bina yapılacak araziye de arsa tabir olunur. (Bak.
Arsa) Fr. Terrain. (ARS)
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Arazi-i haraciyye (Haraçlı toprak) (İslam inanışına göre, “ yerin ve göğün sahibi Allah’tır “. Bu nedenle İslam hukukunda (fıkıh) toprağın gerçek sahibi
de Allah’tır. Kişiler ise bu toprakların mecazi sahibi
o-labilirler. Bu mantık içinde İslam devletlerinde ele
geçirilen topraklar kişilere mülk olarak verilebilir.
İşte mülkiyet hakkı zımnilere (ehli-i kitap olup da
Müslüman olma-yanlar) verilen özel mülkiyetteki
bağ, bahçe özelliğine sahip, toplamı verimli alanlarda 60 Dekarı, kıraç alanlarda 150 Dekarı geçmeyen,
ürün üzerinden haraç vergisi topla-nan topraklara
Arazi-i Haraciyye denilir. 0074 (TRH)
Arazi-i öşriyye (Ondalık toprak) İslam hukukuna göre, mülkiyet hakkı Müslümanlara verilen, özel
mülkiyetteki bağ, bahçe özelliğine sahip, verimli
bölgelerde 60 Dekarı, kıraç alanlarda 150 Dekarı
aşmayan genişlik-teki (çiftlik = bir çift öküzle işlenebilen toprak genişliği) topraktır. Bu topraktan
kaldırılan ürün üzerinden yaklaşık 1/10 oranında
şeri vergi alınırdı. (TRH)
Arboretum Lâtince. “Örnek olabilecek çeşitli ağaçların ve bitkilerin bilimsel amaçlarla yetiştirildiği alan” anlamında dilimizde de kullanılan
bu söz için Kurulumuz, ağaç parkı kelimesinin uygun bir karşılık olduğunda birleşmiştir. (YKK); İng.
Arboretum). Bilimsel ya da öğretim amaciyle ağaç
ve ağaççıkların yetiştirildiği botanik bahçesinin
odunumsu bitkilere ayrılan kısmı. (TRM)
Arbuskül (İng. Arbuscule) Bitki kökü hücrelerindeki mantar miselleri. (BİY)
Arçımak Bahçeyi dikenlerden, molozlardan arçımak. (VLD)
Ardak Bot. İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç.
(TDK-2); [Alm. Stockflecke] [eski terim ardak]
Ağaçta mantarların oluşturduğu bir tür çürüme
başlangıcı. Genellikle kırmızı gürgen ve kızılağaçta kahverengi ya da külrengi lekeler halinde belirir.
(AGA)

Â
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Ardaklanmak (Ağaçlarda) Mantarların
olduğu çürümeye uğramak. (TDK)

sebep

Ardıç Bot. Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri
ilaç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus). • ardıç kuşu, ardıç otu, ardıç rakısı, karaardıç, bataklık
ardıcı (TDK-2); Dağ servisi, Eş anl. Ar’ar. Çeşidi
çoktur: Çalı ardıcı, dikenli, kara, kızıl ardıç, Hint
ardıcı. Ardıç tohumu Bu ağacın verdiği sert kokulu, yuvarlak, ufak tohum. Ardıç suyu, ardıç katranı
“Ardıç reçinesi” ardıç kuşu Sarılı kara tüylü bir kuş.
(KAM); Diken yapraklı güzel kokulu yemişleri ilaç
olarak kullanılan ağaç (juniperius). (MED); Dağ
servi, ar’ar, nâjûn. Envai çokdur. Ardıç cüllâbı suyu,
arak nevinden cin. Ardıç katranı deva nevinden. Ardıç kuşu sarılı kara tavuk nevinden semer-mer. Ardıç tohumu ebhel. Çalı ardıcı andız. Dikenli ardıç
berai. hind ardıcı safine, kara ardıç ürs. Kızıl ardıç
erze. parlak ardıç rak-rak. (LEH); Juniperus (Cupressaceae) türlerine verilen genel ad. Bu türler kışın
yapraklarını dökmeyen ağaççık veya ağaçlardır.
Bazı türlerin meyveleri tedavi alanında kullanılır.
Bazı türlerden de katran elde edilir. Bk. Andız. Eş
anl. Arduç, Ardunç. Juniperus communis Lat. Adî
ardıç. Kozalakları kullanılır. Juniperus drupacea
Lat. Bk. Andız. Juniperus excelsa Biet.-Boylu ardıç,
Boz ardıç. Çerkem (Erzincan) Juniperus foetidissima Willd. -Kokar ardıç, Yağ ardıcı. Juniperus nana
Willd. -Bodur ardıç, Cüce ardıç. Yapışak ardıç (Eldivan-Çankırı) Juniperus oXycedrus Lat. Katran
ardıcı. Meyveleri kullanılır. Juniperus phoenicea
Lat. Finike ardıcı. Juniperus sabina Lat. Kara ardıç. (BAY); Dağ servisi, Eş anl. Ar’ar. Çeşidi çoktur: Çalı ardıcı, dikenli, kara, kızıl ardıç, Hint ardıcı / Ardıç tohumu Bu ağacın verdiği sert kokulu,
yuvarlak, ufak tohum. Ardıç suyu, Ardıç katranı
“Ardıç reçinesi” (KAM); Diken yapraklı güzel
kokulu yemişleri ilaç olarak kullanılan ağaç (juniperius). (MED); (Lat. Juniperus, Alm. Wacholder, Fr.
Genièvre, İng. juniper, Osm. ‘ar’ar) Servigiller (Cupressaceae) familyasından, kışın yapraklanru dökmeyen, bazı türlerinden katran elde edilen, ağaççık
ya da çalmışı bitkiler. (BİY); (Wacholder / Geniévre
/ Juniper) (BİT-3); (ephel): Kozalaklılardan 2-5
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metre boyunda bir ağaçtır. Yaprakları ince, uzun,
sivri ve güzel kokuludur. Meyveleri; siyah, parlak
kozalak şeklindedir. Bunlara ardıç tohumu da denilir. Kasım ve aralık aylarında toplanıp kurutulur. Bir
çok türü vardır. Faydası: Kandaki şeker miktarını
düşürür. Pankreasın normal çalışmasını sağlar.
Nekahat devresinin çabuk atlatılmasında yardımcı
olur. Vücuda dinçlik verir. Böbrekleri, mesaneyi
ve idrar yollarını temizler. Ter ve idrar söktürür.
Vücutta biriken suyu boşaltır. Soğuk algınlığı, romatizma, damar sertliği ve nikriste de faydalıdır.
Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı keser. Aybaşı
ağrılarını dindirir. Böbreklerinde iltihap olanlar
kullanamaz. Tavsiye edilen miktarı da aşmamalıdır.
(BİT-2)
Ardıç burcu Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.
(Loranthaceae). 5-20 cm yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, yarı parazit bir bitkidir. Juniperus
oxycednıs ve Juniperus drupacea türleri üzerinde
yaşar. Bk. Burç, Meşe burçu. (BAY)
Ardıç otu Bot. Ardıç ağacının küçük bitkisi.
(TDK-2)
Ardıçbaharı Ardıçların altında yetişen, ilkbaharda yapraklanan, yaprakları kaynatılıp içilen;
tarçın, karanfil gibi baharat tadı olan bir bitki
(MER)
Ardıçkatranı ağacı (katran ardıcı): 1 metre kadar yükseklikte; yuvarlak kırmızı meyveleri olan bir
ağaçtır. Meyveleri ardıç meyvelerinden daha büyüktür. Odunun kapalı ocaklarda yakılmasından (Kuru
distilasyon) ardıçkatranı denilen bir madde çıkarılır.
Faydası: Kadyağı; ergenlik, egzama, saçkıran, kellik,
uyuz ve sedef hastalığında kullanılır. (BİT-2)
Arduç Ardıç. (BAY)
Ardunç

Ardıç. (BAY)

Arefe çiçeği Mec. Bayramdan bir gün önce
bayramlık elbisesini giyen (Alay yollu söylenir).
(KAM)

Arefe küçügi Arife çiçeği: impatient child who
wears his Bairam presents on the day before Bairam
(kendisine bayram armağanı olarak alınan giysiyi
arife gününden giyen sabırsız çocuk) (EVL)
Argınlık [İng. asthenia]: Halsizlik, bitkinlik durumu. (RUH)
Arginaz (Alm. Arginase, Fr. Arginase, İng. Arginase) Arjinin amino asidini üre ve ornitine hidrolize
eden, bazı bitkilerde de bulunan bir karaciğer enzimi. (BİY)
Argun

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H

Ahlat. (BAY)

Argîş Kadıntuzluğu denilen nebat (bitki) in kök
kabuğu, [hekimlikte göz ilacı olarak kullanılır].
(FED)
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Arı çiçeği Bir çiçek çeşidi. (KAM); Ölmez çiçek.
(BAY); Sığırdili. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

K

Arı döl (Alm. Reimvaterveserben, Fr. race pure,
İng. pure breeding) Bir bitki veya hayvanın herhangi bir özellik bakımından saf olması. (BİY)
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Arı gülü Gelincik. (BAY)
Arı out Yüksük otunun pembe veya sarı nevi.
(HAY); Nepeta caesarea Boiss. (Labiatae). 50-80 cm
yükseklikte, çok yıllık, yumuşak tüylü, beyaz veya
pembe çiçekli bir bitkidir. Arılar geldiği için birçok
bitki türüne Türkçede “Arı otu” adı verilmektedir. (BAY); Sığırdili. (BAY); (Lat. Nepeta caesarea)
Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, yumuşak
tüylü, beyaz ya da pembe çiçekli, çok yıllık, otsu bir
bitki. (BİY)
Arıburnu Dilimli yapraklı, beyaz çiçekli bir sarmaşık. (MER)
Arıgötü Ağaçların, bağların yaprak tomurcukları.
(MER)
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B

Arıgötü olmak Ağaçlarda tomurcuklar açılmak
üzere olmak. (MER)
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Arık
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Fide veya fidan dikilen yer. (TDK)

Arıkovanı
(ÇİÇ)

Yüksük otu. (BAY); Yaban çiçeği

Arım 1. Çalıyla yapılmış bahçe duvarı, 2. İki ağaç
arası, iki orman arasındaki açıklık. (TRM)
Aril (İng. Aril) Döllenmeden sonra bazı tohumların üzerinde oluşan ek örtü. (BİY)

K

Arista (Lat. Arista: diken, kılçık, Alm. Arista, Fr.
Arista, İng. Arista, awn) l. Genellikle buğdaygiller
familyası üyelerinde çiçek parçalarının uç kısımlarında görülen ince tüy şeklindeki yapılar. 2. Bazı
sineklerin antenleri üzerinde bulunan dikenler.
Kılçık (BİY)
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Aristolohya
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Bir bitkinin adı (ATI)

Arizona Servisi Cupressus arizonica / Vatanı
Meksika ve Arizona’mn dağlık bölgeleridir. Vatanında 1300 2400 metre yükseltiler arasında bulunur.
İnce uzun piramidal formda gelişme gösterir, 20-25
metreye kadar boylanır, kahverengimsi-kırmızı kısa
dallarıyla sık bir piramidal tepe yapar. Gövde kabuğu gençlikte kırmızı-kahverenginde, yaşlandıkça
esmer-gri renkli ve uzun şeritler halinde çatlaklıdır.
Dalları gövdeden yatay yönde uzanır. Sürgünleri
dört köşeli ve kalmcadır. Pul yaprakları mavimsi-yeşil veya gri-mavi, kalın ve sivridir, kenarları ince
dişlidir. Yaprakları yakıldığında kötü bir koku çıkar,
zaman zaman da yapraklar beyaz bir reçine salgılar.
Yapraklar üzerindeki stoma bantları oldukça belirgindir. Küre biçimindeki olgun kozalakları 2-3 cm.
Çapında, kırmızı -kahverenginde ve mavi dumanlıdır. Kozalaklar dallar üzerinde kümeler halinde
bulunur. Her bir kozalağın 6-8 pulu vardır. Pulların sırtı düz veya biraz basıktır, arkalarında ise
sivri çıkıntıları vardır. Pul-’. ların altındaki tohumları, uzunca yumurta biçiminde veya üç köşeli ve
dar kanatlıdır. Tohumların üzerinde reçine bezleri
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görülür. Parkve| bahçelerde kullanılan dekoratif bir
süs bitkisidir. Önemli bir kültivarı Cupressus arizonica ev. Glauca’dır. j Bu kültivarda pul yapraklar
gümüşi; -gri renkli olup, ağaç dar sütun şeklinde bir
gelişme gösterir. (AGÇ)
Ark (Türkçede kavis mânasına olan ark sözünden
ters bir kavis kesitinde (maktamda) uzayan çukur.
Buna hark da derler. Bahçe mimarisinde ensiz ve
uzunca yapılan dar havuzlara da denir. Fransanın
Versay sarayında böyle bir ark vardır. Bostan ve
bahçelere su getirmek için üstü açık ve dere şeklinde yapılan cetvellere ve akma’ lık’lara, bataklıkları kurutmak için açılan dar ve çukurca yollara
da ark denir. (Su hendeği) Fr. Canal rigole. (ARS);
Tarla ve bostanlara su akıtmak için açılan yol.
(KAM); (Osm. Cetvel) (Türkçede kavis mânasına
olan ark sözünden ters bir kavis kesitinde (maktamda) uzayan çukur. Buna hark da derler. Bahçe
mimarisinde ensiz ve uzunca yapılan dar havuzlara
da denir. Fransanın Versay sarayında böyle bir ark
vardır. Bostan ve bahçelere su getirmek için üstü
açık ve dere şeklinde yapılan cetvellere ve akma’
lık’lara, bataklıkları kurutmak için açılan dar ve
çukurca yollara da ark denir. (Su hendeği) Fr. Canal rigole.-2. (Osm. Tak, kemer, arş). Bir köprünün
ayakları üzerine binen ve ör ası çukur olan kemer
şeklindeki tonozlarının her birine verilen isimdir.
Kemerli köprü gözü mânasına gelir. Böyle köprülerin ortada ve en büyük olan kemerli gözlerine ana
kemer ve yanlardaki daha küçüklerine yavru kemer
denir, Fr. Arche. 3. (İnş.) (Osm. Kınat.) Suların
akması için toprak kazılarak veya taşlar oyularak
yapılan küçük su yolları veya kazıldığı zaman husule gelen hendek (Bak. Temel çukuru.) Fr. Rigole.
(ARS); Hark, cetvel, tarla ve bostana su getirmek
için açtıkları künde, yol. (LEH); Tarlaya, bostana su
getirmek için açılan yol ve cetvel. (VLD)
Arka mengene [Alm. Hinterzange] [Fr. presse de
derrière] [İng. Endscrew] [eski terim arka mengene]
Marangoz tezgâhının arkasında bulunan, uzun
vidalı sıkıştırma düzeni. (AGA)
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Arkadaş hücreleri (Alm. Geleitzelle, Fr. cellule
compagne, İng. companion cells) Kapalı tohumlu
bitkilerde, odun borusu hücrelerinin yanında bulunan özelleşmiş parankima hücreleri. (BİY)
Arkegon Fr. Archégone Bot. Eğrelti otlarında,
bütün kara yosunlarında, bazı su yosunlarında ve
açık tohumlularda görülen dişilik organı. (TDK-2)
Arkıt

İnce, eğilebilen taze ağaç. (MER)

Arko lahanası

Yılanyastığı. (BAY)

Armut Bot. 1. Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen bir ağaç (Pirus communis): Ankara armudu. Hacı Hamza armudu. 2.
Bu ağacın tatlı ve sulu, yumuşak, ufak çekirdekli
meyvesi. 3. Sf. Argo Fazla bön. Armut gibi çok anlayışsız, bön. Armut piş ağzıma düş! bir işe emek
harcamaksızın onun kendiliğinden olmasını bekleyenlerin durumunu anlatan bir söz. Armudun iyisini
(dağda) ayılar yer kendilerine yakışmayan güzel bir
şeyi eline geçirenler için kullanılan bir söz. Armudun sapı var, üzümün (veya kirazın) çöpü var demek
her şeye kusur bulmak, hiçbir şeyi beğenmemek. •
armut kabağı, armut kurusu, armut top, akça armudu, Amerika armudu, bey armudu, çakal armudu,
dağ armudu, Hint armudu, Japon armudu, yaban
armudu (TDK-2); Herkesce bilinen meyve. Çeşitleri
çoktur. Eş anl. Kümesrâ: Akça. Bey. Bozdoğan,
Mustafa bey. Kış. Kavsala armudu. (KAM); Maruf
meyve, çeşitleri çoktur: Akça, bey, bozdoğan, kavısra, kış, mustâbey armudu. Armut ağacı: Bu
meyveyi veren ağaç. (HAY); Gülgillerden, beyaz
çiçekli, meyvesi sulaca, lezzetli ağaç (pirus cosmmunis) ve meyvesi. (MED); ahlat; gelinboğan, deyim:
akça armudu; Ankara armudu; bozdoğan armudu;
mustabey armudu. Bkz. Meyve. (YAK); Farisîye
Yunanîden. Armut güllâbı. Envai akça, boz doğan,
kış armudu, armut gibi nâ-puhte, ahlat. (LEH);
(Lat. Pyrus communis, Alm. Birne, Fr. poire, İng.
pear) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, ovaryumu
alt durumlu, ülkemizde dokuz türü bulunan, meyvesi yendiği için kültürü yapılan, yaprağını döken
bir tür bitki. (BİY); (pirus communis): Gülgillerden;

çiçekleri beyaz bir ağacın meyvesidir. Armut; suluca yumuşak tatlı ve küçük çekirdeklidir. Rengi sarı
ile yeşil arasında değişir. Ankara, Mustabey, Çengel,
Kumla, Bey olmak üzere birçok çeşidi vardır. Faydası: Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. İdrarı
bollaştırır. Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine yardım eder. Yüksek tansiyonu düşürür. Kanı
temizler bütün salgı bezlerinin normal çalışmasını
sağlar. Kansızlığı giderir, kabızlığı önler. Sinirleri
yatıştırır. Zihni yorgunluğu giderir. Susuzluğu keser. Tükürük ifrazatını artırır. Hamilelerin kusmalarını azaltır. Hazımsızlığı giderir. Mafsal kireçlenmesi, nikris ve romatizmada faydalıdır. Şeker
hastaları da yiyebilir. Midesi zayıf olanların kompostosunu içmeleri tavsiye edilir. Yemeklerden önce
yenecek olursa daha faydalı olur. (BİT-2)
Armut ağacı [Alm. Birnbaum] [Fr. poirier] [Lat.
pirus communia] [eski terim armut ağacı] Kırmızıya
çalan açık ya da koyu kahverengi, hava kurusunun
özgül ağırlığı 0.75 gr. cm olan ve aynı adlı meyve
ağacından elde edilen kereste. (AGA);Armud
ağacının kerestesi. İnce marangozlukta ve mobilya
imalinde kullanılır. Fr. Bois de poirier. (ARS)
Armut çiçeği Armut çiçeğinden esinlenilmiş bir
iğne oyası türü. (TEK)
Armut kabağı Bot. Ürünü, armut biçiminde olan
bir süs kabağı. (TDK-2); Armut biçiminde yalnız
süs için dikilen bir kabak. (HAY)
Armut otu

B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S

Burç. (BAY); Ökse otu (BİY)

Arnavut darısı

A

Ş

Darı. (BAY)

Arnika Kökü ilaç olarak kullanılan bir bitki öküzgözü. (TYS); Bot. Öküz gözü, sığır gözü,
mastı çiçeği. (TDK); Bot. Kanı durdurucu özelliği
olan bir kök. Öküzgözü. (KAM); İt. Arnica Bot.
Öküzgözü. (TDK-2)
Aroma Bitki özlerinden veya yağlarından elde
edilen hoş koku. (TDK); Fransızca aroma. “Bitki
özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku.
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“ Dilimizde bu söze yakın anlamda “rayiha” kelimesi de vardır. Kurulumuz, aroma için hoş koku
sözünün uygun bir karşılık olduğunda birleşmiştir.
Aynı kelimeye dayanan aromatik için de sıfat tamlaması biçiminde olan hoş kokulu sözü kullanılmalıdır. Örnekler Hoş kokulu suyla doldurulan
bir kap, mum alevinin üzerine yerleştiriliyor. Hoş
kokulu buharı soluyan kişi, yepyeni bir insan olarak
ayağa kalkıyor. (YKK)
Arpa Bot. 1. Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum
vulgare). 2. Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında
kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen taneleri. (bir) arpa boyu kadar gitmek (veya yol almak)
pek az ilerlemek: “Tartışmadan beklenen olumlu ve
yapıcı sonuca varmak söz konusu olunca orada bir
arpa boyu yol alamıyoruz. “ -H. Taner. Arpa ektim, darı çıktı ters sonuç veren işler için söylenen bir
söz. Arpası çok gelmek coşmak, azmak, kudurmak.
• arpa güvesi, arpa suyu, arpa şehriye, yemlik arpa
(TDK-2); (Lat. Hordeum vulgäre, Alm. Saat-gerste,
Gerste, Fr. orge commune, İng. common barley)
Buğdaygiller (Gramineae, Poaceae) familyasından,
tohumlan ve otsu kısımları hayvan yemi olarak kullanılan, ülkemizde geniş bir alanda kültürü yapılan,
bir yıllık otsu bitki. (BİY); Bitki ve bu bitkinin taneleri. (ARK); (hordeum vulgare): Buğdaygillerden;
taneleri ekmek ve bira yapmakta kullanılan bir
bitkidir. Hayvan yemi olarak da verilir. Nişastası
boldur. Kavrulup kahveye de karıştırılır. Faydası:
İdrar söktürür. Mesane ve idrar yollarındaki iltihapları temizler. Böbrek ve kum taşlarının dökülmesine yardım eder. Prostat büyümesini önler. Asabi
kusmaları durdurur. Boğaz ve yarımbaş ağrılarını
dindirir. Dil iltihaplarını giderir. Temriye ve mayasılda haricen kullanılır. (BİT-2)
Arpa fiği

Burçak. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Y

Arpacık Tohumdan yetiştirilen küçük soğan.
(MED)

Z

Arpacık salebi

Â
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Basur otu. (BAY)

Arpacık soğanı Bot. Tohumdan yetiştirilen ve
tohumluk olarak kullanılan küçük soğan. (TDK-2);
Soğanın küçük taneli cinsi. (KAM)
Arpaçayı 30-40 cm. Boyunda; ince, boz yapraklı,
sarı çiçekli, kaynatılıp suyu içilen bir bitki. (MER)
Arpaçiçeği Yaprakları ekine benzer, çiğdem gibi
yumruları olan, çiçekleri biçim olarak zambağa
benzer, hâkim rengi sarının tonları olmakla birlikte, kırmızı, eflatun, beyaz türleri de olan, hoş kokulu, arpazambağı da denen bir çiçek. (MER); Arpa
çiçeğinden esinlenilmiş bir iğne oyası türü. Geleneksel kültürümüzde, kadının erkeğe ilgisizlikten
şikayetçi olduğunu anlatma aracı olarak kullanılmaktadır. (TEK)
Arpagan Arpaya benzer başağı bulunan, evini
bulunmayan bir bitki (DLT); Yulafı andıran bir bitki yaban arpası. (MED)
Arsız (bitki için) uygunsuz, yeri olmayan yerde
büyüyen (ATI); Çabuk büyüyüp gelişen (bitki).
(KAM); Her yerde kolay yetişip süratli büyüyen bitki. (MED)
Arslan Bir çeşit çiçek. (KAM)
Arslanağzı Bot. Sıraca otugillerden, türlü renkte, güzel, kokusuz çiçekleri olan bir bitki. (TDK);
Sıraca otları familyasından bir bitki. Halk arasında
“anasına babasına pay veren” diye de anılan türlü
renkte, güzel çiçek açan. (Anthirrinum). (HAY);
Halk arasında “anasına-babasına pay veren” diye
anılan, çeşitli renklerde, güzel çiçek açan sıraca
otları ailesinden bir bitki (anthirrinum). (MED);
Bahçe ve meydan havuzlarında su akan ve onları tezyin etmek üzere konulan mücessem arslan başı. Fr.
Tête de lion. (ARS)
Arslanayağı

Kırkbaş otu. (BAY)

Arslandışı Kara hindiba. (BAY); (Yabani acimarul / Karahindiba / Taraxacum officinalis / Dent
de lion / Dandelion) Bilesikgiller familyasindan,
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yol kenarlarinda, çayir ve hendeklerde yetisen bir
çesit bitkidir. Yaprakları rozet seklindedir. Çiçekleri
saridir. Taze yaprakları salata olarak yenilebilir.
Kökünde, Teraxacin, Levulin, Inulin ve seker vardir. Yaprakları ilkbahar, kökleri ise sonbahar aylarinda toplanip kurutulur. Kullanıldığı yerler: Idrar
söktürür. Mesane ve kalinbagirsak iltihaplarini
giderir. Gögsü yumusatir, öksürügü keser. Balgamli
ishalleri keser. Karaciger siskinligini indirir. Böbrek
ve safra taslarini düsürür. Sarilikta faydalıdır. Anne
sütünü artirir. Taze filizleri kirildigi zaman akan
sütü de disleri temizler. Ögütülen kökü, kahveye de
katilir. (BİT)
Arslankulağı Kırkbaş otu. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Arslankuyruğu Bot. Ballıbabagillerden, eskiden
hekimlikte terletici olarak kullanılan bir bitki, yer
pırasası (Leonurus). (TDK); Çağla yeşili renkli,
keçe yapraklı, 25-30 cm. Boyunda, dallanıp budaklanan, her dalının ucu taç gibi kıvrık, bu kıvrımların üzerinde inci gibi dizilmiş çiçekleri olan bir
ot. (MER); Ballıbabagillerden bir bitki, yer prasası
da denir (Leonurus). (HAY); Yer pırasası da denilen
ballıbagillerden bir bitki (leonurs). (MED); Bot. Bir
sap üzerinde dizili sarı veya kırmızı çiçekli otsu bir
bitki.
Arslanpençesi Alchemilla (Rosaceae) türlerine
verilen genel ad. Çok yıllık, otsu, rizomlu ve parçalı
yapraklı bitkiler. Eş anl. Arslanayağı. Fındık otu
(Trabzon bölgesi). Şahten, Şehduran. Alchemilla
arvensislat Scop. (Syn: Aphanes arvensis L.) Fındık
otu, Yıldıznişanı. Kök ve yaprakları idrar artırıcı
ve kabız olarak kullanılır. Alchemilla barbatiflora Juz.-Dokuztepe (Hamsiköy, Maçka-Trabzon).
Yapraklarının genellikle 9 parçalı olmasından dolayı
bu isim verilmektedir. Fındık otu (Sürmene-Trabzon). Alchemilla orthotricha Rothm.-Fındık otu
(Sürmene-Trabzon). Alchemilla pseudocartalinica
Juz.-Fındık otu, Kabız ve idrar artırıcı olarak kullanılır. (BAY); Bot. Gülgillerden, sarı, beyaz çiçekli bir yabanî bitki (Alchemilla). (TDK); Gülgiller
ailesinden yabanî bir bitki (alchemilla). (HAY);

Gülgiller ailesinden yabanî bir bitki (aschemilla).
(MED); (Lat. Alchemilla) Gülgiller (Rosaceae)
familyasından, çok yıllık, otsu, rizomlu ve parçalı
yapraklı, Alchemilla cinsinin türlerine verilen ad.
Fındık otu. (BİY)
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Artanisa Buhur-ı meryem elması, yer somunu,
domuz ekmeği, domuz eriği, domuz soğanı, domuz
ağırşağı, arslan ayası, macar şalgamı, göz benefşesi.
cyclamen europaeum (primulaceae). (CER)

D

Artrospor (Alm. Arthrospore, Gliedspore, Fr.
Arthrospore, İng. Arthrospore) Bölmeli liflerin
parçalanmasıyla oluşan eşeysiz mantar sporu. (BİY)

G

Artvin kuduzotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

E
F
H
I
İ

Aruro Gezengevi. (BAY)

J

Arv Yemişsiz bir çeşit yabanî ağaç. (OTS)

K

Arz Ardıç denilen ağaç. (FED)

L

Ar’ar Servi, dağ servisi, dikenli ardıç. (MÜK);
Dikenli ardıç ağacı, dağ selvisi. (OSM); Bot. Dağ
servisi, ardıç, Eş anl. Erz. (KAM)
As Mersin ağaçı (RIZ); mersim ağacı, mersin
ağacı, murd, mured, murdane, ölmez diken, mersin,
sensak (MEN); Mersin ağacı. (KAM)
Asa 1. Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde
taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek. 2. Eskiden ihtiyarların baston yerine kullandıkları uzun
sopa. (TDK); degenek, odun ağacı, ser-deste, kötek,
ağaç, sopa, toyaka, mifac, çop, dürbaş (günl.),
durbaş (MEN)
Asa otu

Çakşır otu. (BAY)

Asadon

Bot. Çoban düdüğü. (HAY)
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Asalak Başka bir hayvan veya bitkinin içinde
yahut üstünde yaşayan hayvan veya bitki, Eş anl.
Tufeyli, parazit. (KAM)
Asalaklık (Yun. para: yanında; sitos: besin, Alm.
Schmarotzertum, Parasitismus, Fr. parasitisme, İng.
parasitism, Osm. Tufeylîlik) l. Bir ortak yaşama tipi
olup bir arada yaşayan iki farklı organizmadan birinin diğerinin zaranna ortaklıktan yararlanması;
herhangi bir konak üzerinde yaşama. Z. Organik
bileşik yapma yeteneğini kaybetmiş bazı bitkilerin
besin ihtiyaçlarını emeçleri ile üzerinde yaşadıkları
konak bitkiden sağlaması. Parazitlik. (BİY)

I

Asaotu

İ

Asel-i Dâvud Bir çeşit kına çiçeği. (FED)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

insana benzeyen ve köklerinden salep çıkarılan bir
bitki. (KAM)
Asil civanperçemi Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ask Fr. Asque Bot. Asklı mantarlara özgü üreme
organı. (TDK-2)
Asker gülü Gül. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Askıçelenk (Fr. Guirlande; İng. Garland; Alm.
Laubgewinde, Blumengehânge): Yaprak, çiçek,
meyve, motiflerinden yapılan ve iki yanından asılı
olarak gösterilen kabartma yapı süsü. Özellikle
Roma yapı ve mezarlarında kullanılmış bir motiftir.
(SAN)
Askılık

Asel-i temr Bot. Erken olmuş hurmanın koyu usaresi. (FED)
Aselbent 1. Hekimlikte ve koku yapımında kullanılan, aselbent ağacının kabukları çizilerek elde
edilen bir reçine. 2. Bu reçinenin elde edildiği
ağaç (Styrax officinalis). (TDK); Sırf galattır. Esel
ağacının zamkı, düm, ılgın envaından buhur
ve tenzü imalinde amber yerine istimal olunur.
Buhûr-ı câvî onun yerine amber kullanılsa kurs denir. (LEH); 1. Hekimlikte ve koku yapımında kullanılan, aselbent ağacının kabukları çizilerek elde
edilen bir reçine. 2. Bot. Bu reçinenin elde edildiği
ağaç (Styrax officinalis). (TDK); Hekimlikte kullanılan bir ağaç reçinesi (ATI)
Aselbent ağacı Bot. Tropikal bölgelerde yetişen
ve gövdesinden reçine elde edilen ağaç. (TDK-2)
Asfûr Bir bitki adı chelidonium, celandine (kırlangıç otu) (EVL); Aspir. (BAY); Kırmızı boya
yapılan bir bitki, carthamus tinctorius (ATI)
Asılmışadam Bot.
Salepgillerden,
çiçekleri
asılmış bir insana benzeyen ve köklerinden salep
çıkarılan bir bitki. (TDK-2); Çiçekleri asılmış bir

Asılıp saklanacak sebze, meyve. (TDK)

Askil Kuşburnu meyvası (ATI); Yabanî gül.
(BAY)
Asklı Bot. Sporları aşk denen torbalar içinde
oluşan (mantar). (TDK); Bot. Sporları, “ask”
denen torbalarda gelişen (mantar): Asklı mantarlar.
(HAY); Sporları ask adı verilen torbalarda oluşan
mantar. (MED)
Askogonyum (Yun. Askos: kese; gonos: döl, Alm.
Ascogon, Fr. Ascogone, İng. Ascogonium) Askuslu
mantarlarda (Ascomycetes) dişi gametlerin oluş-turduklan gametogonyumlar. (BİY)
Askokarp (Yun. Askos: kese; karpos: meyve,
Alm. Askokarp, Fr. Ascocarpe, İng. Ascocarp) Koruyucu örtüsü ile çevrili askusu olan meyve. (BİY)
Askospor Fr. Ascospore Bot. Asklı mantarların
sporu. (TDK-2); Asklı mantarların sporu. (HAY);
(Yun. Askos: kese; sporos: tohum, Alm. Askospore,
Fr. Ascospore, İng. Ascospore) Ascomycetes sınıfında görülen, askus denilen sporangi-yumlarda sekiz
adet olarak meydana gelen haploit spor. (BİY)
Askul Beyaz, büyük mantar. (OSM)
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Aslan bıyığı Cennet çiçeği, Cennet Kuşu, Tavus
çiçeği / Vatanı Güney Amerika; Arjantin ve Madagaskar’dır. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgesinin
kent ve kasabalanndaki park ve bahçelerinde süs
bitkisi olarak kullanılır. Aslan Bıyığı 2-3 m boy
yapabilen bir çalıdır. Nadiren küçük bir ağaç veya
sanlıcı odunsu bir bitkidir. Kışın dökülen yaprakları tüy gibidir. Çok sayıda ince yaprakçıktan
oluşan çift katlı tüysü yapıdadır. Sürgünlere sarmal
dizilen yaprakları, eğrelti yapraklarını anımsatır,
tüysü yaprağı oluşturan yaprakçıklar eliptik, tam
kenarlı, 8-16 mm boyundadır. Her bir yaprakçığın
alt yüzünde, kenara yakın siyah noktalar bulunur.
Temmuz-Ağustos aylarında açan çiçeklerin taç
yaprakları parlak sarı renktedir. Kelebeğe benzer.
Çiçeklerin 20-30 kadarı bir araya gelerek dik, terminal durumlu, salkım tipi çiçek kurulunu oluşturur.
Çiçeklerinin en belirgin özelliği, 5-8 cm uzunluğunda, parlak kırmızı renkli iplik gibi uzun ve dışarı
taşmış filamentleridir. Çiçek on adet stamene(erkek
bölüm) sahiptir. Meyvesi baklamsı, 10 cm uzunluğunda ve yandan basıktır. Çok sayıdaki tohumlan yassı ve parlak kahverenklidir. Kışın dökülen
yapraklan tüy gibidir. Çok sayıda ince yaprakcıktan oluşan çift katlı tüysü yapıdadır. Çiçeklerin taç
yapraklan parlak sarı renktedir. Meyvesi baklamsı,
10 cm uzunluğunda ve yandan basıktır. (AGÇ)
Aslanağzı (Kurtagazi / Tavsandudagi / Anthirinum / Linaire / Muflier) (BİT-3); (kurtağzı): Aslanağzıgiller familyasından; türlü renkte, güzel bir
bitkidir. Kokusuzdur. Daha ziyade süs bitkisi olarak
kullanılır. Faydası: Balgam söktürür. Bronşit’te rahatlık verir. (BİT-2)
Aslancıbaşı Topkapı sarayındaki hayvanlar
bahçesinde yabanıl hayvanlara bakan kişilerin başı.
(TDS)
Aslandişi (Yabani acimarul / Karahindiba / Taraxacum officinalis / Dent de lion / Dandelion)
(BİT-3); (karahindiba): Bileşikgiller familyasından;
yol kenarında, çayır ve hendeklerde yetişen bir çeşit
bitkidir. Yaprakları rozet şeklindedir. Çiçekleri
sarıdır. Taze yaprakları salata olarak da yenilebilir.

Kökünde; Torexacin, levulin, inulin ve şeker vardır.
Yaprakları ilkbahar; kökleri ise, sonbahar aylarında
toplanıp, kurutulur. Faydası: İdrar söktürür. Mesane ve kalınbağırsak iltihaplarını giderir. Göğsü
yumuşatır, öksürüğü keser. Balgamlı ishalleri keser. Karaciğer şişkinliğini indirir. Böbrek ve safra
taşlarını düşürür. Sarılıkta faydalıdır. Anne sütünü
artırır. Taze sürgünleri kırıldığı zaman akan sütü
de dişleri temizler. Öğütülen kökü, kahveye katılır.
(BİT-2)
Aslankuyruğu (yerpırasası): Ballıbabagillerden;
bir çeşit bitkidir. Faydası: Ateşi düşürür ve terletir.
Vücuda rahatlık verir. (BİT-2)
Aslanpençesi (alchemila vulgaris): Gülgillerden;
çayırlarda, ormanlarda yetişen ve türlü çeşitleri
olan bir yabani bitkidir. 5-7 parçalı olan yaprakları büyüktür. Kökü geniştir. Çiçekleri; ufak yıldız
şeklinde olup, yeşilimtıraktır. Mart-Temmuz ayları
arasında toplanıp, kurutulur. Faydası: Ateş düşürür.
Vücuda kuvvet verir. Yarımbaş ağrılarını keser.
Anne sütünü artırır. (BİT-2)
Aslanyağı (leontopidium alpinium): Bileşikgiller
familyasından; Alp dağlarının yüksek tepelerindeki kireçli topraklarda yetişen bir bitkidir. Çiçekleri
yıldız şeklindedir. Ağustos ayında toplanıp kurutulur. Faydası: Çocuklarda görülen ishalleri keser.
(BİT-2)
Asma Bot. 1. Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan üzüm vb. Bitkiler. 2. Belirli bir tür üzüm
veren bitki (Vitis). Asma bıyığı, asma biti, asma kabağı, asma yaprağı, akasma, karaasma, sarıasma,
Frenk asması, meryemana asması, üzüm asması,
yaban asması (TDK-2); Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan bitkilere genel olarak verilen ad.
(ARK); 1. Çardağa asılmış üzüm ağacı. 2. Genel
olarak, üzüm ağacı. (KAM); 1. Çardağa asılmış
üzüm ağacı (vitis vinifera) için kullanılır. 2. Alelıtlak üzüm ağacı. (HAY); Çardağa sarılmış, uzun
kollu üzüm ağacı. Üzüm veren ağaç. (MED); Asılı
duran, tırmaşan şey, çardak üzümü, asmalar buduyor balık avlamak gibi münasebetsizlikden kinaye.
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Asma çubuğu, asma kilit, asma göbek tavanlarda.
Asma kabağı asmalık çardak, asma köprü muallak
kantara, sütun üzre olmayan, ak yaban asması semiz
kabak, kara yaban asması kaş, abir nevi fûl bahar,
sarı asma arı kuşı nevinden. (LEH); Çardak veya
yere dikili çubuklar üzerine asılmış üzüm kütüklerine de denir. (ARS); (vitis): Asmagiller familyasından tırmanıcı, uzun ömürlü, ağaçsı bir bitkidir.
Mayıs-Haziran ayları arasında çiçek açar. Gövdesi üzerindeki kabuklar zamanla esmerleşip şeritler
halinde dökülür. Çiçekleri küçük, yeşilimsi renktedir. Yapraklarının taban kısmı kalp şeklindedir. Kenarları dişli ve ucu sivridir. Üst yüzleri tüysüz, alt
yüzleri ise tüylüdür. Meyvelerine üzüm denir. Kuru
veya yaş olarak yenir. Faydası: Yaprakları ile yapılan
ilaçlar kanamayı durdurur. Vücuda kuvvet verir.
Sarılığı keser. İshali durdurur. (BİT-2)
Asma bahçe Bot. 1. Asmagillerden, dallan çardak üzerine yayılan bitkilere genel olarak verilen
ad. 2. Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). Ayak
ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapılmış
bahçe: Babil asma bahçeleri. (TDK); Teras şeklinde
yapılmış bahçe. (MED); İlk büyük uygarlıklarda
ayaklar ve kemerler üzerinde meydana getirilen teraslar üzerine bahçeler yapılması çok ilgi görmüş ve
gelenek olmuştu. Bâbil’in asma bahçeleri dünyanın
yedi harikası arasında yer almıştı (Dünyanın Yedi
Harikası). (SAN); Altı kemerli veya duvarlı setler
üzerine yüksekçe yapılan bahçeler. İlk çağda Sümerlerin, Asurluların ve Babillilerin yaptıkları bu
nevi bahçeler tarihte meşhurdur. Ninova ve Babil
şehirlerinin asma bahçeleri ve Lidya hükümdarı
Kresus’ün Şart şehrindeki asma bahçesi meşhur
bahçelerdendir. Dünyanın yedi harikasından biri
sayılan Babil asma bahçeleri Kıral Nabakodonasar
tarafından (M. Ö. 605. 562. Babilde Fırat nehri kenarında inşa ettirilmiş olan bahçelerdir. Kıral bunu
dağlık ve ağaçlı bir memleketten gelen zevcesinin
ağaç hasretini teskin için yaptırmıştı. Bu bahçe
büyük tuğla ayaklar üzerine tonozlar inşa olunup
üstlerine toprak doldurulmak ve büyük ağaçlar dikilmek suretiyle vücuda getirilmiş setlerden ibaret
sun’î bir tepe halinde imiş. Bunun ağaç ve çiçeklerini sulamak için aşağıdaki nehirden dolaplarla ta
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tepesine kadar sular çıkarıhrmış. (Bak. Babil). Fr.
Jardin suspendu. Ayaklar ve kemerler üzerine altları boş olarak yapılan setlere kalın toprak tabakası
çekilip ağaçlar ve çiçekler dikilerek vücuda getirilen setli bahçelerdir ki İlk Çağlarda şarkta bu nevi
bahçelere çok ehemmiyet verilirdi. Babilin asma
bahçesi acaibi-sebai âlemden sayılırdı. (Bak. Acaibi-Sebai-âlem) Şimdiki modern mimaride de böyle
asma bahçeler yapılmağa başlanmıştır. Fr. Jardin suspendu. (ARS); Kemerler ve ayaklar üzerine
yapılmış altı boş setlere döşenen kalın toprak tabakasında ağaç ve çiçek yetiştirilmek sûretiyle meydana getirilen setli bahçe. (KUB); (Hanging garden). Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslarda
yapılmış bahçe. (TRM)
Asma
bahçeleri Babil’de
Semiramis’in
bahçeleridir. Bu bahçeler altı kemerlerle tutturulmuş yedi katlı sedlerden ibaret olup üzerlerine
toprak doldurularak en nadir ağaçlar dikilmişti.
(ARS)
Asma bıyığı Bot. Asma dallarının çevresine tutunmasına yarayan yeşil uzantılar, sülük. (TDK-2)
Asma dalı Yaprak ve üzümleri birlikte süs olarak
yapılan tezyinî örge (motif) ki ekseriya burma
sütunları bezemek için kullanılır. Türkler tezyinatlarında üzüm ve asma yaprağı şeklini az kullanmışlardır. [Bak. Asma yaprağı] Fr. Pampre. (ARS)
Asma dere (İnş.) Dam sularını toplayarak yağmur
borularına akıtmak için bina saçaklarında dışarıya
taşkın olarak yapılan çinko oluklar. Kesilmiş yarım
boru şeklinde olan bu tarz dereler birer demir kanca ile saçağın kenarına bağlanır; bu kancalara oluk
bağası denir. Eski türk ahşap yapılarında kiremitler
saçağın kenarına kadar gelerek binanın biraz dışına
taştıkları cihetle dam suları bu kiremitlerden damlayarak sokağa veya bahçeye akardı. O vakitleri
çinko nadir olduğu için asma dere kullanılmazdı.
Bu şekil dereler binanın temellerini yağmur sularından kurtarmak için sonraları tatbik olunmuş ve hâlâ
kullanılmakta bulunmuştur. (Bak. Dere ve Damlalık.) Fr. Cheneau suspendu. (ARS)
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Asma kabağı Bot. 1. Kabakgillerden, sürüngen
veya sarılgan, mevsimlik bir kabak türü (Lageneria
vulgaris). 2. Bu türün ince uzun, sebze olarak kullanılan ürünü. (TDK); Çardak üzerine alınıp pek
fazla uzayanı ki, mayhoşça olup yine taze yenir.
(HAY); Bot. 1. Kabakgillerden sürüngen veya sarılgan, mevsimlik bir kabak türü (Lageneria vulgaris). 2. Bu türün ince uzun, sebze olarak kullanılan
ürünü. (TDK-2)
Asma makara [Alm. Höngebeschlag] [eski terim
asma makara] Ağır sürme kapı ve mobilya kapaklarında, ağırlığı askıya alarak iş gören gereç (AGA)
Asma yaprağı Eytin yağlı ve etli dolma yapmakta
kullanılan körpe asma yaprağı. (TDK)
Asmabiti Bot. Bitki yapraklarına musallat olan
küçük bir bitki biti, filoksera. (MED)
Asmagiller Bot. İki çeneklilerden, belli başlı
türü asma olan bitki familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden bir bitki familyası, örneği üzüm asmasıdır.
(HAY); Örneği üzüm asması olan ikiçeneklilerden
bitki ailesi. (MED)

Yalancı safran. (BAY); (Lat. Carthamus tinctorius,
Alm. Färdersqfflor, Bastardsafran, Fr. Safran, carthamebâtard, İng. false saffron, safflo-wer) Papatyagiller (Compositae) familyasından, 25-35 cm kadar boylanabilen, san çiçekli, çiçeklerinden yalancı
safran boyası elde edilen, tohumlarından yağ elde
edilen, tek yıllık, otsu bitkiler. Asfur, haspir, kurtum. (BİY)
Aspori (Alm. Sporenlos, Fr. Asporulé, İng. Asporous, aspory, sporeless) Spor teşekkülü olmadan sporofitten gametin meydana gelmesi. (BİY)
Aspur Bot. Yalancı safran. (TDK-2); aspir
(haspir); kırsafranı; papağanyemi; yalancısafran.
Deyim: boyacı aspiri. Bkz. Bitki, (YAK); Aspir.
(BAY); Yaban safranı, kızıl rengi olur, kurtuma
yapağan yemişi, boyası, kerkeme. Usfur çiçekte safran. Yabani soğanı, ihrîz. Yapılmış boyası mürreyk.
Sabîb usaresi. Kakiyan aspur tohumu. Kâzîre çiçeği.
(LEH); Yaban zâferânı denilen kırmızı renkli bir
bitki (KAM)
Asr Sıkma, suyunu almak için meyve vb. ‘nin ezilip sıkılması, Eş anl. Ta’sir. (KAM)

Aspartaz (Alm. Aspartase, Fr, aspartase, İng. Aspartase) Aspartik asidi parçalayarak fumarik asit ve
amonyak meydana getiren ve bazı bakteriler üe yüksek bitkilerde bulunan bir enzim. (BİY)

Astar kaplama [Alm. Bilindfurniere] [eski terim astar kaplama] Kontratablalarda körağacın
biçim değiştirmesini önlemek amacı ile iki yüzüne
yapıştırılan kaplama katları. (AGA)

Aspidistra Fr. Aspidistra Bot. Zambakgillerden,
genellikle saksıda yetiştirilen, yaprakları doğrudan
doğruya topraktan çıkan bir süs bitkisi. (TDK-2);
Zambak cinsinden bir süs bitkisi. (KAM); Zambakgillerden, daha çok saksıda yetiştirilen, yapraklan
doğrudan doğruya topraktan çıkan bir süs bitkisi.
(HAY)

Aster Beyaz bir yaban çiçeği (ATI)

Aspir Carthamus tindorius Lat. (Compositae).
25-50 cm yükseklikte, bir yıllık, turuncu çiçekli ve
otsu bir bitkidir. Orta Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Tohumlarından sabit yağ elde edilir. Çiçekleri ise
safran yerine boyar madde olarak kullanılır. Eş anl.
Asfur, Aspir, Boyacı aspiri, Hasbir, Haspir, Kurtum,
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Aş out Gelincik. (BAY); Kişniş, Maydanoz ve
Nane gibi yemeklere koku vermek için konulan ot.
(Özellikle Doğu Anadolu’da kullanılır.) (BAY);
Kişniş. (BAY)
Aşağı bitkiler Bot. Su yosunları, mantarlar, kara
yosunları vb. Su dışında fazla boy atmayan damarsız bitkiler. (TDK-2)
Aşebe Ot gibi olan, ot soyundan bitkiler. (KAM);
Ot cinsinden olan bitki. (HAY)
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Aşebî Bot. Ot gibi. ot soyundan olan. (KAM); Ot
çeşidinden olan (Fr. herbace). (HAY)
Aşgın Işgın. (BAY)
Aşı 1. Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı
familyanın daha iyi bir türünden alınan dal,
göz, tomurcuk gibi parçaları kaynaştırma işi veya
böylece eklenen parça. 2. Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için
vücuda verilen, o hastalığın mikro-buyla hazırlanmış eriyik. 3. Bu eriyiğin uygulanması: çiçek asısı.
Kolera aşısı. Tifo aşısı. 4. S. Aşılı (kimse veya bitki): (TDK); l. Bir şeyden alınıp diğer bir şeye naklolunan madde. 2. Çiçek hastalığını veya başka
bir hastalığı önlemek için aşı yapılan madde: çiçek
aşısı. 3. Yabanî veya cinsi âdi bir ağaca, cinsine
yakın iyi bir ağaçtan vurulan kalem ve yaprak aşısı.
Aşı kalemi Ağaca aşılanmak için alınan kalem şeklindeki çubuk. (KAM); 1. Bir şeyden alınıp diğer
bir şeye naklonunan madde. 2. Muhtelif tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde:
Tifo, çiçek aşısı. 3. Yabanî veya cinsi adî ağaca,
cinsine yakın bir iyi ağaçtan vurulan kalem veya
yaprak aşısı. Ası kalemi = Ağaca aşılanmaya mahsus
kalem. (HAY); Anaç ağacın dövdesi veya dalı üzerine başka bir ağaçtan alınmış göz veya tomurcuğun
uygulanması, telkih. (MED); (Kırmızı aşı boyası)
(Res) Koyu kırmızı bir toprak boya. Eski Türk evleri ekseriya bu renkle boyanırdı. Umumiyetle ahşap
binaların dış tahta kaplamalarını yağmurdan korumak ve kirliliğini kapatmak için bu boya su ile veya
tutkallı su ile karıştırılarak kullanılır ki buna aşı
boyası denir. Bunun sarısına san aşı (Fr. Ocre jaune)
denir. Fr. Ocre rouge. (ARS); Gözaşısı; kalemaşısı.
Deyim: bitiştirme aşısı; tomurcuk aşısı; yaprak
aşısı; yarma aşı. (YAK); Vasıl, peyvent ki bir yerden
alınıp aşırılıp diğer mahalle yapıştırılan, sokulan bir
miktar şey. Aşı boyası tutkala vesair boyaya katılıp
kullanılan kırmızı toprak, mugra, meşk. Aşı kalemi peyvend. Aşı taşı aşı boya madeni ki meşhuru Niş’tedir. Aşı vurmak ta’tîm. Boru aşısı. Burgu
aşısı, çiçek aşısı telkîh-i cederî, likah. Defne aşısı,
inek aşısı telkîh-i bakarî. Kalem aşısı harûk. Yaprak
aşısı atûm. Emzirme aşı. (LEH); (Lat. İnoculare:
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aşılamak, Alm. Plantat, Impfstoff, Einimpfung, Fr.
vaccine, inoculation transplant, greffe, İng. vaccine,
inoculation, transplant, graft) l. Bazı hastalıklara
karşı bağışıklık sağlamak için vücuda enjekte edilen
ölü ya da zayıf bakteri süspansiyonu. İnokulasyon.
2. Bir ağacın gövdesi ya da dalına daha verimli olması için aşılanan aynı (otograft) ya da yakın bir
türe ait (heterograft) bitki parçası. (BİY)
Aşı boyası Türkçede aşu ve aşı kırmızı demektir.
Kırmızı renkde boya. Bu renkte bir toprak Anadolu
köylerinde duvarlara sürülerek badana yapılır. Aynı
zamanda ak renkde başka bir toprak da yine badana
işinde kullanılır. Bu aşı ile bir ağaçdan ötekine bir
canlıdan diğer başkasına aşılma sureti ile yapılma
ameliyelerde geçen aşının bir ilgisi yoktur. (YAN)
Aşı kalemi
(HAY)

Ağaca aşılanacak budak parçası.

Aşıcı Ağaç aşılamak işini yapan kimse. (KAM);
Ağaç aşılamak sanatını icra eden adam. (HAY)
Aşıcılık
(KAM)

Ağaç aşılayan adamın işi, mesleği.

Aşık (İnş) Bina çatılarında makas kirişlerine
binmek üzere ıfki olarak boydan Doya uzatılan ve
mail çatı merteklerini (Fr. Chevron) taşıyan uzun
ağaçlar. Bunlara aşırma da denir. Fr. Panne. (ARS)
Aşık takozu (İnş) Aşıkların kaymaması için makas kirişleri üstüne mıhlanan küçük ağaç parçaları.
(Bak. Takoz.) Fr. Echantignole. (ARS)
Aşılama 1. Aşılamak işi. 2. Yeni aşılanmış ağaç:
Aşılamaları sık sık sulamalı. 3. Soğuğa sıcak, sıcağa
soğuk su katma. 4. Bu yolla elde edilmiş: Aşılama su. 5. Bitkilerin aşı yoluyla üretilmesi, ilkah.
6. Aşılanmış (ağaç). (TDK); 1. Aşılamak fiili. 2.
Yeni aşılanmış ağaç. 2. Bir kabın içerisinde kuyuya
konarak veya kara gömülerek soğutulmuş: Açılama su. 3. Birbirine karıştırılmış şerbetler. (KAM);
1. Aşılamak fiili. 2. Yeni aşılanmış ağaç: Bağdaki
aşılamaları sulamalı. 1. Aşılanmış (ağaç): Bu kiraz
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ağacı aşılama mıdır? 2. Bir kap içinde kuyuya veya
kara konup soğutulmuş: Aşılama su. (HAY); Ekmeden önce buğday tohumunu ilaçlama. (MER);
1. Çiçek hastalığına ve başka aşısı olan hastalıklara
karşı aşı vurmak: Benim çocuklarımı falan doktor
aşıladı. 2. Yabanî ağaca aşı vurmak: Armut kalemini ahlata aşılamalı. 3. (Su vesair içilecek şeyleri kuyu
veya karda) soğutmak: Şerbeti aşıladınız mı? (HAY)
Aşılamak Adi ağaca âlâ ağacın aşısını dercetmek,
inek aşısını çocuğa peyvend etmek, telkîh. Suya kar
ve buz aşılamak. Erkek ağaç tohumunu dişiye likah
etmek, tohumunu isal. Aşılama su kuyuya, kara
konmuş karalık ile ecza ile soğutulmuş su. Aşılatmak, aşılanmak, aşılattırmak. (LEH); 1. Çiçek
hastalığına ve başka aşısı olan hastalıklara karşı aşı
vurmak: Benim çocuklarımı falan doktor aşıladı.
2. Yabanî ağaca aşı vurmak: Armut kalemini ahlata aşılamalı. 3. (Su vesair içilecek şeyleri kuyu veya
karda) soğutmak: Şerbeti aşıladınız mı? (HAY)
Aşılanmak

Ağaca aşı vurulmak. (KAM)

Aşılatmak 1. Çiçek ve aşısı olan başka
hastalıklara karşı aşı vurdurmak, bilvasıta aşılamak: Çocukları aşılattım. 2. Ağaca aşı vurdurmak:
Badem ağacına kaysı aşılattım. (HAY)
Aşılı Aşılanmış (bitki). (ARK); Kendisine aşı
yapılmış (bitki). (TDK); İyi bir cinsten aşı yapılarak
cinsi ıslâh olunmuş (ağaç). (KAM); İyi bir cinsten
kalem vurulmakla cinsi ıslah olunmuş ağaç. (HAY);
Bostanî. (LEH)

Aşkmerdiveni Eğrelti otuna benzer bir salon
bitkisi. (MER); Eğrelti otuna benzer bir süs çiçeği
(ATI); Bot. Eğrelti otu. (TDK-2)
Aşlama Aşlama kalemi, fidan (MEN)
Aşlama fidanı

E

Aşşâb Bitki çeşitlerini toplayarak örneklerini
kurutup her biri üzerinde ilmî araştırmalar yapan
âlim. (KAM); Nebatları, bitkileri sıralamakla ve
incelemekle uğraşan bilgin. (FED); Bitki çeşitlerini toplıyarak ve örneklerini kurutarak her biri üzerinde ilmî incelemeler yapan bilgin (Fr. herberisto).
(HAY)
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Aşuti Kişniş (Yabanî). (BAY)
At dikeni Boğa dikeni. (BAY); Eşek dikeni.
(BAY)
At elması Eriolobus tirilobatus (Poiret) Roemer
(Rosaceae). 5-6 m yükseklikte bir ağaççıktır. Meyveleri 3 cm kadar çapında, sarı renkli ve ekşi lezzetlidir. Meyveleri yenir. Gazi Antep ve Kahraman
Maraş bölgelerinde turşu yapılır. (BAY); Adam otu.
(BAY); Yonca. (BAY)
At geveni Pişik geveni. (BAY)

K
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Kişkiş. (BAY)

Ş

Yemlik. (BAY)

At yemliği

Aşırma Sıra ile dizilmiş kiriş ve kadronlar veya
her biçim ağaçları birbirine bağlamak için konulan
uzun ağaçlar. (ARS)

Atalması Meyveleri domatese benzer, olgunlaşıp
kızardığı zaman yenen bir ot. (MER)

Aşkın Işgın. (BAY)

C
D

Şah, fidan, filis, nihal (MEN)

Aşılı zeytin Zeytin. (BAY)

Aşısız Kendisine aşı yapılmamış (bitki). (TDK);
Aşı vurulmamış (yabani ağaç). (KAM); Aşı vurulmamış yabanî ağaç. (HAY)

B
Ç

Aşlama kalemi Aşlama, fidan, gırs (MEN)

At kişnek otu

A

Atardalı Sütlü, dilimli yapraklı, göbekli, sütmavi
çiçekli bir ot. (MER)
Atasoy [eski terim totem] [Alm. Totem] [Fr., İng.
totem]: İlkel toplumlarda, boyları oluşturan bireylerin kendisinden türediklerine inandıkları insan,
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hayvan, bitki, nesne ya da doğa olayı kimliğinde
olan ortak ata. (Kimi ilkellerde, boylarda saptanan
bu tür atanın dışında kişisel, ailesel, cinsel ya da yerel ata akrabalar da görülmüştür.) bkz. atasoyculuk.
krş. tapıncak, büyü, cancılık. (HTS)
Atasoyculuk [eski terim totemcilik] [Alm. Totemismus] [Fr. totémisme] [İng. totem-ism]: Bir
boyun, bir insan topluluğunun, iki ya da tek bir
kişinin aynı atadan geldiğine inandığı bir hayvana,
bitkiye, nesneye ya da seyrek olarak bir doğa olayına
gizemsel, büyüsel ve akrabasal duygularla bağlanışı;
bu bağlanıştan doğan görevler, yasaklar ve kut töreler, bkz. cancılık. krş. Doğalcılık, kutgüç. (HTS)

J

Atçiçeği Ballı baba-gillerden, ateş kırmızısı
renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens). (TDK)

K

Atdili

İ
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Tavşan kirazı. (BAY)

Ateş Kırmızı renkli bâzı çiçeklere verilen sıfat.
(KAM); Kırmızı renkli bazı çiçeklere verilen ad:
(MED)
Ateş çiçeği Bot. Ballıbabagillerden, ateş kırmızısı
renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens). (TDK-2)
Ateş dikeni Tavşan elması. (BAY); (Lat. Pyracantha coccinea, Alm. Pyrachanthe, Fr. pyrachanthe,
İng. pyrachanth) Gülgiller (Rosaceae) familyasından 3m kadar boylanabilen, dikenli, beyaz çiçekli,
küremsi ve kırmızı meyveli, bahçelerde süs bitkisi
olarak yetiştirilen küçük ağaç yapısında bk. Tür.
Tavşan elması. (BİY)
Ateş yaprağı Bağa. (BAY)

V

Atgak Sarı renkte bir bitki (DLT)

Z
Â

Atgula

İri yapraklı, sarı çiçekli bir ot. (MER)

Atılmak (çiçek) açılmak; herhangi bir şey büsbütün ayrılmayarak açılmak (DLT)
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Atif ütüf Çürük, döküntü, işe yaramaz (meyve)
(ATI)
Atkestanesi Bot. 1. At kestanesigillerden, 15-30
m yükseklikte, geniş yapraklı, çiçekleri kokulu bir
ağaç, Hint kestanesi (Aesculus hippocastanum).
2. Bu ağacın kestaneye benzeyen yemişi. (TDK2); İri ve yenmez bir cins kestanedir; ağacı süs için
bahçelere ve yollara dikilir, beyaz ve pembe çiçekleri
vardır. (KAM); İri ve yenmez bir cins kestane, ki
ağacı süs için bahçelerde ve yollarda dikilip, beyaz
ve penbe çiçeklisi olur. Çağatayca “ad” yerine de “at”
kullanılır. (HAY); 1. Kestaneye benzeyen çiçekleri
kokulu, 15-20 metre yüksekliğinde bir ağaç. 2. Bu
ağacın meyvesi. (KAM); İkiçeneklilerin kendi adıyla anılan ailesinden, güzel kokulu çiçek açan, büyük
yapraklı, büyük gövdeli ve dallı bir gölge ağacı ve
yenmeyen meyvası, hindkestanesi (aesculus hippocastonum). (MED); (Lat. Aesculus hippocastanum,
Alm. Rosskastanie, Fr. Maronnier d’Inde, İng. horse
chestnut) Hippocastanaceae familyasından, 20-30
m boyunda, yapraklan elsi bölmeli, çiçekleri dik
du-ruşlu ve salkım şeklinde, pembe ve beyaz noktalı, park ve caddelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen,
bir tür ağaç. (BİY); (hindkestanesi): Atkestanegiller
familyasından; süs olarak yetiştirilen iri bir gölge
ağacıdır. Nisan-Temmuz aylarında çiçek açar. Meyveleri kestaneye benzer. İçinde nişasta, saponin ve
yağ vardır. Faydası: Kabuklarından yapılan ilaçlar
ateşi düşürür. Vücuda kuvvet verir. Tohumları ise
romatizma ve mafsal ağrılarını giderir. Varis flebit
ve basur memelerinin tedavisinde ve deri çatlaklarını gidermekte kullanılır. (BİT-2)
Atkestanesigiller İki çeneklilerden, örneği at kestanesi olan bir bitki familyası. (TDK)

U
Y

Atiçi Henüz çiçek açan salatalık (RİZ)

Atkulağı Marula benzer bir bitki. (HAY); Marula benziyen bitki. (MED); Camuskulağı. (BAY)
Atkuyruğu Bot. At kuyruğugillerden, kök sapı
ömürlü olan, daha çok nemli yerlerde yetişen ve
ilâç olarak kullanılan bir bitki (Equisetum arvense).

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

(TDK); Genellikle nemli çayırlarda ve bataklıklarda yetişen, ilaç yapımında kullanılan çiçeksiz bir
bitki. (KAM); 1. Nemli yerlerde çok yetişen ve ilâç
olarak kullanılan bir bitki. Atkuyruğugillerdendir
(Hippuris vul-garis). (HAY); Damarlı çiçeksiz bitkiler şubesinin atkuyruklular sınıfından, toprak
altında yedek besin dolu yumrucukları olan, nemli yerlerde çok yetişen ve ilaç olarak kullanılan bir
bitki (hippuris vulgaris). (MED); Equisetum(Equisetaceae) türlerine verilen genel ad. Sulak çayırlar ve
su kenarlarında yetişen, rizomlu, çok yıllık ve otsu
bitkilerdir. Genç sürgünleri özellikle at ve sığırlarda tehlikeli zehirlenmelere neden olmaktadır. Eş
anl. Çam otu (Bozdağ-Ödemiş), Çığçığ, Ekli ot
(Muğla), Katırkuyruğu, Kırkboğum, Kırkboğum
otu, Kırkkilit otu, Tilkikuyruğu, Zemberek otu.
Equisetum arvense Lat. -Zehirli olarak tanınmış
bir türdür. Equisetum ramosissimum Desf.-Kırkboğum, Ulama, Ulama otu, Yayılgan otu (Gelendost-Isparta). (BAY); (Lat. Equisetum arvense, Alm.
Ackerschachtelhalm, Fr. équisette, queue de cheval,
İng. false horse tail, horse pipe) Atkuyrugugiller
(Equisetaceae) familyasından, rizomlu, genellikle
dere kenarlarında ya da nemli alanlarda yetişen,
yeşil renkli fakat bazen verimli bireyleri beyazımsı
kahverengi olabilen çiçeksiz bitkiler. Zemberek otu.
(BİY); (zemberekotu): Atkuyruğugillerden; kök sapı
ömürlü olan, nemli yerlerde yetişen bir bitkidir.
Faydası: İdrar tutukluğunu giderir. İdrarı artırır.
Böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı olur.
İdrar torbasındaki iltihabı giderir. Kan işemeyi keser. Albümin miktarını düşürür. Zatülcenp ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Nikris
ve romatizmanın şikayetlerini giderir. Tavsiye edilen
miktardan fazla kullanılmamalıdır. (BİT-2)
Atkuyruğugiller Bot.
Eğrelti
otugillerden,
örneği atkuyruğu olan bir bitki familyası. (TDK-2);
Damarlı çiçeksizlerden bir bitki familyası. Örneği
atkuyruğudur. (HAY); (Lat. Equisetaceae, İng.
Marestails) Yapraklan büyüme noktalarında tan
şeklinde körelmiş, verimli gövdeler beyaz ya da kahverengimsi, verimsizler yeşilimsi, gövdenin üzeri
oluklu ve içi boş, sporla üreyen, rizomlu, ülkemizde

Equisetum cinsi ve bu cinse ait 7 türle temsil edilen,
çok yıllık, otsu bitkiler. (BİY)
Atlangaç Tarla aralarında, yalnız yayaların geçebilmesi için yapılmış iki tarafı merdivenli ağaçtan
geçit (ATI); Teke dikeni. (BAY)
Atlas Kaktüs (ATI); (Kuvvetli hammal) Titan İapetos ile deniz kızlarından Klymene’nin oğlu. Menoetios, Prometheus’un kardeşi. Titanların, Tanrılara
karşı giriştikleri savaşa yenilince Atlas dünyayı, gökkubbeyi omuzlarında taşımak cezasına çarptırıldı.
Pleiad’lar, Hyad’lar, dünyanın batı ucundaki Tanrı
bahçelerinde altın elmaları bekleyen Hesperid’ler,
Pleione, Hesperis ve Dione onun kızlarıdır. Hyas ile
Hesperos da onun oğullarıdır. (MİT).
Atlasağacı [Alm. westindisches Satinholz] [eski
terim atlasağacı] Kerestesi açık yada koyu sarı
parıltılı, ağır ve sert, hava kurusunun özgül ağırlığı
0,8-1,0 grlcm3 olan değerli bir kaplama ağacı.
(AGA)
Atlasçiçeği Bot. Uzun ve sarkık yapraklı, parlak
kırmızı çiçekler açan kaktüs. (TDK-2)atlaz çiçeği
garip bir nebattır, el gibi kalın ve yeşil maddelerin
birbiri üzerine çapraz bir surette çatal matal bitişmesinden hasıl olur. Sathında “büñ” kıtasında “toz”
gibi ince dikenleri vardır. Kenarında nilüfer çiçeği
gibi katmer gögez veya penbe çiçekler açar ki gayet
güzeldir. Ahîren başka renkleri ve ebrûluları da keşf
ve tevlit edildi. Yemişi muşmula kıtasındadır. İçi
çekirdekten ibaret olup Mısırlılar yerler ve nebatını
bahçeler etrafına çit yaparlar. Arap inciri, kaktüs
(Lehce, Ebu’z-ziyâ, M.). (VLD); Yüz yaprak manasına sadberk dahi denilen çok yapraklı bir çiçek.
(ARS); Bot. Kaktüs. (TDK); Kaktüs. (KAM); Sadberk. (YKS); Atlasçiçeğigillerden bir bitki. Yaprakları yayvan ve dikenli olan atlas çiçeği, güzel ve
parlak çiçekler açar. Pek çok çeşidi vardır. Kaktüs.
(HAY)
Atlasçiçeğigiller Bot. Kaktüsgiller. (TDK);
İkiçeneklilerden bir bitki familyası. Bu familya
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bitkileri sıcak ve kurak ülkelerde yetişir, gövde ve
yapraklan etli ve dikenlidir. (HAY)

Avar (= havar) dikili sebze (MER); Tarlada yetiştirilen sebze; sebze bahçesi (ATI)

Atmaca Tohumluk buğday (EVL)

Avarcı

Atnalı biçimli kazankarası

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sebze bahçıvanı (kadın). (TRM)

Avarlıd 1. Tarladaki sebze, 2. Sebze bahçesi, 3.
Hıyar, 4. Sebze dikmek için açılan arık, 5. Parsel, 6.
Etrafı çevrilmemiş sebzelik. (TRM)

E

Atnalı biçimli kedigözü

F

Atnâb Ağaç kökleri. (FED)

Avat

Böğürtlen. (BAY)

G

Attar Güzel kokulu bitki özleri, yağları vb. Satan,
güzel kokular ticâreti yapan kimse. (KAM)

Avcar

Kimyon. (BAY)
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Avcı üzümü
Attis Küçükasyada bitkiler (nebatat) ilâhı
sayılan bir çobandır, Sangarius nehri kenarındaki
kamışlıklar içinde toprak ilahesi olan Rhea, Cobèl’e
rasgelerek ona âşık olmuş Attis bu aşktan deli olmuş
ve kendi kendini hadım etmiştir. Bunun üzerine Cybèl ıkivelâ) da onu bir çam ağacına tahvil etmiştir.
Romada İmparator Claudius (Klodiyüs) zamanında
her ilkbahar başlangıcında 15 den 27 marta kadar
bu mitolojik masalı temsil eden sembolik bir tören
(ayin) yapılırdı. Bu ayinde bir çam ağacı kesilerek
Palatin tepesine konur ve üstü örtülerek Attis’in
ölüsü farzedilirdi. Bunun ertısi günü matem günü
sayılır, feryat ve figanlar edilir ve perhiz tutulurdu.
Rahibler vücudlarını kırbaçlarla döverler ve bu mezhebe sâlik olanlar uzuvlarını bir taşla sakat ederek
ona benzemeğe ve mabutla bir olmağa çalışırlardı.
Frikyalılar bu ilâhı külâhlı ve elinde değneği, kavalı ve santuru ile temsil ederlerdi. Dar bir elbise
ile karnı açık olarak göşteri-lirdi. Alâmetlerinden
biri de horoz dur ki ilk gal olarak sayılır. Arslanlar
tarafından çekilen iki tekerlekli bir arabada Kivelâ
ile birlikte tasvir olunur. Fr. Attis. (ARS)
Audire [Alm. Avodire] [Lat. Turreonthus ofriconus] [eski terim oudire] Kerestesi çoğunlukla
parıltılı, açık sarı ve ince yapılı, hava kurusunun
özgül ağırlığı 0,50-0,60 grlcm3 olan bir tür ağaç.
(AGA)
Avalti
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Ev arkasındaki bahçe ve tarla. (TRM)

Çay üzümü. (BAY)

Avcıotu Bot. Düğün çiçeğigillerden, kokusuz,
parlak zehirli bir bitki (Adonis). (TDK-2); Dem-i
zühredenen bitki. (KAM); Düğünçiçeğigillerden
zehirli bir bitki (Adonis). (HAY); Güzel çiçekli, parlak, kokusuz, düğünçiçeğigiller ailesinden zehirli bir
bitki (adonis). (MED)
Avelik

Lâbada. (BAY)

Avgas 1. Bahçe duvarlarının dip kesimlerindeki su geçiti, 2. Su arklarının kenarlarında bulunan
açılıp kapanabilen su ağızları. (TRM); 1. Bahçe
duvarlarının dip kesimlerindeki su geçiti. 2. Su arklarının kenarlarında bulunan açılıp kapanabilen su
ağızları. (ZAN)
Avı

Zakkum. (BAY)

Avize ağacı Bot. Zambakgillerden, Amerika’dan
dünyanın her yanına yayılmış olan, avize biçiminde
sarkık, iri ve beyaz çiçekli bir süs ağacı (Yucca glosiosa). (TDK-2); Zanbakgillerden bir bitki. Anavatanı Amerika’dır. Başak halinde iri ve beyaz çiçek
verir. (Yucce gloriaso). (HAY); Başak hâlinde beyaz
ve iri çiçekler açan zambağa benzer bir bitki (yucca
gloriosa). (MED); (Lat. Yucca, İng. Yucca, mound
lily) Agavaceae familyasından, yaprak uçları batıcı,
beyaz, krem rengi ya da nadiren menekşe rengi
olan çiçekleri aşağı doğru sarkık, asıl vatanı Kuzey
Amerika olan, ülkemizde park ve bahçelerde süs
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bitkisi olarak Yuccafılamentosa türünün kültürü
yapılan bir cins bitki. Yuka ağacı. (BİY)

A

Avrupa kuduzotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

B

Avrupa kurşunotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Avla 1. Bahçelerin etrafına ağaç ve ince dallardan
yapılan engel, çit; 2. Evlerin küçük bahçesi. (TRM);
Bahçeleri çeviren dal, tahta sınır, çit. (ZAN)

Avsec Akdiken, geyik dikeni. (SKA)
Avşar Otu

Avlak İki bahçe arasına yapılan mani’, çit, duvar [ki o mani’nin dahili “avlu” olur.] Anadolu’da
“avlu”ya “hayat” derler: “Olmışam mayil onun kar
kimi ag sinesine / Avlagında dolanup tikmişem göz
bînesine” (Varhıyanlı Muhammet). (VLD)
Avlar

Etrafı çevrilmiş bahçe, avlu (ATI)

C
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Afşar otu. (BAY)

Avvadana 15-70 cm yüksekliğinde, sık tüylü,
soluk sarı çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis). (TDK)
Awılku, afılgu Kırmızı meyveleri olan ve meyvesinin suyu tutmaca katılan, göz ağrısına ilâç
yapılan ve elbise boyanan bir ağaç (DLT)

Avlu Asmabahçe; bahçe; gezi; hanay; havlu; hayat; park; teneffüshane. Deyim: çocuk bahçesi; milli park. Argo: malta [hapishanede]; yuva [camide].
Bkz. Alan; bahçe. (YAK)

Awujgun Deri sepilenen palamut ağacı meyvesi
(DLT)

Avlu ağacı Ayı elması. (BAY)

Ay çekirdeği 1. Bot. Ayçiçeğinin tohumu. 2.
Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş
çeşidi. (TDK-2)

Avlu süzgeci [İng. Yard catch basin] [eski terim
avlu süzgeci]: Avlu ve bahçelerdeki yerüstü sularını
akaca akıtan ağızlık. (DÖŞ)
Avokado (Lat. Persea americana, Alm. Avocatobaum, Fr. Avocatier, persée, İng. Avocado pear, alligator pear) Defnegiller (Lauraceae) familyasından,
20 m kadar boylanabilen, mor renkli ve armut şeklinde, eriksi meyveleri olan bir tür. (BİY); (avoka’do)
İsp. Avocado Bot. Amerika armudu (Persea americana). (TDK-2)
Avrat otu

Güzel avrat otu. (BAY)

Avrikulat (Lat. Auricula: küçük kulak, İng. Auriculate) Kulaklı; brakte ya da petal tabanının iki
yanında bulunan, yuvarlak ya da değişik şekillerde
olabilen eklentili yaprak. (BİY)

Aya Bot. Yaprakların düz ve parlak bölümü. • el
ayası, köpekayası, yaprak ayası (TDK-2)
Ayak keseri Ağaçların dışını ve yüzünü yontmağa
mahsus, balta nev’inden, saplı bir kesme aletidir ki
bunun keskin ağzı sap istikametine amud fakat biraz içe doğru mailcedir. (ARS)
Ayakçın Dokuma tezgâhlarında atkı iplerini
hareket ettirmek için ayakla basılan tahta. (ARS)
Ayaklı fener Direk veya madenî bir ayak üstüne
takılmış bir veya birkaç lâmbalı bahçe ve sokak
feneri. Fr. Lampadaire. (ARS)
Ayaklı kekik

Avrupa kayını
türü. (TDK-2)
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Zakkum. (BAY)
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Ayani Avlu, ev bahçesi. (TRM)

Z

Ayan
Avrupa dövenotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kara kekik. (BAY)

E

Bot. Avrupa’da yetişen bir kayın
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Ayar tahtası Sac, kurşun, çinko, teneke gibi
madenî levhaları çekiçle döğerek düzeltmek için altlarına konulan tahta. (ARS)
Ayarlı gönye [Alm. Schmiege] [Fr. fausses
équerres] [eski terim oynar gönye] İstenilen açıda
ayarlanabilen açı çizme ve ölçme aracı. (AGA)
Ayaz vurmak (sebze ve meyveler için) donmak.
(TDK)
Ayçiçeği Bot. 1. Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen
bir bitki, gün çiçeği, günebakan, gündöndü (Helianthus annuus). 2. Bu bitkinin yağ çıkarılan ve
çerez olarak da yenilen tohumu. (TDK-2); Yurdumuzda çok yetiştirilen güneba-kan, güneşçiçeği,
gündöndü, günâşık da denilen, tohumundan
yağ çıkarılan iri, sarı renkli çiçeği olan bir bitki.
(KAM); Bileşikgillerden, çok iri, sarı renkli çiçeği
olan, tohumundan yağ çıkarılan ve Türkiye’de yetiştirilen bir bitki (Helianthus annuus). Çiçekleri
daima güneşe doğru döndüğü için günebakan da
denir. (HAY); Sarı çiçekli, taneli tohumundan yağ
elde edilen birleşikgillerden bir bitki; günçiçeği,
günebakan, gündöndü, aygamber, şemsükamer vb.
Adlarla anılır (heilantus annuus). (MED); günâşık;
günçiçeği; gündöndü; güneba-kan; sımışka; şemsamer. Bkz. Bitki; Çiçek. (YAK); (Lat. Helianthus
annuus, Yun. helios: güneş; trope: dönme, Alm. Heliotrop, Fr. héliotrope, İng. heliotrope) Papatyagiller (Compositae) familyasından, san çiçekli, aken
tipi meyveli, meyveleri kuruyemiş olarak yenen ya
da yağ eldesinde kullanılan, bir yıllık otsu bir bitki türü. Çekirdek, gündoğdu, günaşık. (BİY); Bot.
Bileşikgillerden, çiçekleri çok iri, sarı renkte, tohumundan yağ çıkarılan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki (heliant-hos) (Eş anl. Günebakan,
günçiçeği): Ağaçlar yapraklarını dökmüş, bahçede
solgun ayçi-çeklerinden başka süs kalmamıştı.-R.
N. Güntekin. (TEM); (gündöndü): Bileşikgillerden; büyük çiçekli bir bitkidir. Çiçekleri tabak
şeklindedir. Rengi sarıdır. Tohumlarından yağ
çıkarılır. Faydası: Yağı, damar sertliğini giderir.
Kurdeşen’in sebep olduğu kaşıntıları giderir. Esansı
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verem tedavisinde kullanılır. Kolestrol miktarını
düşürür. Cinsel arzuları kamçılar. Bedeni ve zihni
yorgunluğu giderir. Kalp, sinir hastalıkları ve iktidarsızlığı önler. (BİT-2)
Aydan

Uzun hurma ağaçları. (OSM)

Aydemir (Mar) Marangozların ağaç yontmak için
kullandıkları ay şeklinde keskin demir alet ve keser.
Fr. Doloire. (ARS)
Ayhüm

Ağaç kökü (OSM)

Ayı çiğdemi
Ayı çileği
(ÇİÇ)

Güz çiğdemi. (BAY)
Güzel avrat otu. (BAY); Yaban çiçeği

Ayı elması Maclura pomifera (Rafin) Schneider
(Moraceae). Dikenli ve dioik bir ağaçtır. Meyveleri
10-15 cm çapında, portakal biçiminde, önce açık
yeşil ve sonra sarı renkli ve reçinemsi kokuludur.
Vatanı Amerika’dır. Memleketimizde çit bitkisi
olarak bahçe kenarlarında yetiştirilir. Özellikle İstanbul bölgesinde bulunur. Eş anl. Avlu ağacı (Kilyos-İstanbul), Hint portakalı, Yalancı portakal ağacı.
(BAY); (Lat. Madura pomifera, Alm. Osagedorn,
Fr. oranger des osages, İng. osage orange) Dutgiller (Mora-ceae) familyasından, bahçe kenarlarında
çit bitkisi olarak yetiştirilen, ana vatanı Amerika
olan dikenli ve diyoik bir ağaç türü. Hint portakalı.
(BİY)
Ayı eriği

Erik. (BAY)

Ayı fındığı Styrax officinalis Lat. (Styracaceae). 2-5 m yükseklikte, beyaz çiçekli bir ağaççıktır.
Meyve 1-2 tohumludur. Tohumlarından yağ elde
edilir ve tespih yapılır. Bk. Yalancı tespih ağacı. Eş
anl. Çakıldak, Tesbi, Tespih ağacı, Tespihlik, Tespi, Yaban ayvası, Zamzalak, Zanzalak (Gazi Antep,
Mersin). (BAY); (Lat. Styrax offıcinalis, Alm. Echter Storaxbaum, Fr. Storax, ali-boufıer, İng. Storax,
officinal storax, Osm. lebn-i ahmer) Ayı findığıgiller (Styracaceae) familyasından, 2-5 m kadar boyda,
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beyaz çiçekli, meyveleri 1-2 tohumlu çahmsı bitki.
Tespih ağacı, zamzalak. (BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ayı gülü Bot. İki çenekliler sınıfının düğün
çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia
corollina). (TDK-2); Paeonia (Paeoniaceae) türlerine
verilen genel ad. Çok yıllık, otsu ve rizomlu bitkiler. Çiçekler büyük ve kırmızı renkli. Bazı çeşitleri
bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Eş anl.
Bocur, Eşek gülü. Şakayık, Yer şakayığı. Paeonia
arborea Donn- Ağaç şakayığı. Toprak üstü kısımları kışın kurumaz. Vatanı Çin olup İstanbul bölgelerinde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Paeonia mascula Lat. Miller- Savul (Pülümür-Tunceli). Kökleri
yatıştırıcı ve kabız etkilere sahiptir. Genç yaprakları
Doğu Anadolu bölgesinde sebze olarak kullanılır.
Paeonia peregrina Miller- Bocur (Gümüşpınar-lstanbul). (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ayı kulağı Bot. Çuha çiçeğinin bir türü (Primula auricula). (TDK-2); Ayı kulağı “Çuha çiçeğinin
bir türü”, şakayık. (KAM); Ada çayı. (BAY); Çalba. (BAY); Çuha çiçeği. (BAY); Phlomis grandiflora
H. S. Thomson (Labiatae). Çok yıllık, sarı çiçekli
ve çalı görünüşünde bir bitki. Bk. Çalba. Eş anl.
Karağan (Akseki-Antalya). (BAY); Salep. (BAY);
Çuha çiçeği (BİY)
Ayı liforu Güzel avrat otu. (BAY)
Ayı ligarbası

Güzel avrat otu. (BAY)

Ayı mantarı Boletus (Boletaceae) türlerine verilen genel ad. Yenen büyük mantarlardır. Aşağıdaki türleri toplanır ve pazarlarda satılır. Boletus
aereus Bulliard -Baston mantarı. Boletus edulis Fr.
Ex Bulliard -Ayıköşk mantarı, Ayıköşkü mantarı.
Et mantarı, Göbek mantarı. Boletus luridus Fr. Ex
Schaeffer- Ayı mantarı. Boletus luteus Fr. Ex Lat.
(Syn: Suillus luteus S. F. Gray) -Ayı mantarı, Ayıca
mantarı (Bolu), Kaypak mantar. Boletus rufus Fr.
Ex Schaeffer- Taş mantarı. Boletus satanas LenzÇörek mantarı. Yenmez. Zehirli olduğu sanılmaktadır. Bk. Zehirli mantar. (BAY); (Lat. Boletus

aereus) Zehirsiz mantarlardan Boletaceae familyası
üyelerine verilen genel ad. Göbek mantan, et mantan. (BİY)
Ayı pençesi Kenger dahi denilen yaban enginarı
yaprağı. Fr. Acanthe. (ARS); Acanthus dioscoridis Lat. ve A. hirsutus Boiss. (Acanthaceae). Çok
yıllık, dikenli ve otsu bitkilerdir. Çiçeğin korollası
taze halde yenir ve kurutulduktan sonra, koku vermesi için çaya katılır. (BAY); (Lat. Acanthus hirsutus) Âyı-pençesigiller (Acanthaceae) familyasından,
çiçekleri kurutularak çaylara koku vermesi için
katılan, çok yıllık, dikenli ve otsu bir bitki. (BİY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ayı soğanı

Ada soğanı. (BAY); Ada soğanı (BİY)

Ayı üzümü Bot. Fundagillerden, küçük taneli
yemişler veren, tüylü bir bitki (Arbutus uva ursi).
(TDK-2. (TDK); (Lat. Vaccinium myrtillus, Alm.
Echte Heidelbeere, Fr. Myrtille, ahretler, İng. whortle berry, bilberry) Fundagiller (Ericaeae) familyasından, 25 cm kadar boyda, çiçekler uçtaki yaprak
koltuklarında tek olarak bulunan, Karadeniz Bölgesi’nde yüksek kesimlerde orman altlarında yaygın
olarak bulunan, yaprak döken alçak boylu çalılar.
Yaban mersini. (BİY); 1. Yaprağı keçeli, taneleri yuvarlak, beyaz bir tür üzüm. 2. Dilim dilim yapraklı,
1-1,5 metreye kadar uzayabilen, dallarının ucunda
top top üzümleri olan, ağılı bitki. (MER); Yemişleri
küçük taneler hâlinde ve daima yeşil yapraklı olan,
fundagillerden bir bitki (uva ursi). (MED); Fundagillerden, küçük taneler halinde yemiş veren tüylü
bir bitki. (Uva ursi). (HAY); (itüzümü): Fundagillerden; küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri
olan, tüylü bir bitkidir.1-3 metre yüksekliğindedir.
Her mevsimde yaprakları vardır. Makilerde bulunur. Dalları kırmızımtırak kahverengidir. Yaprakları şimşir yapraklarına benzer. İçinde Hydrochinone vardır. Sonbahar aylarında toplanıp kurutulur.
Çiçekleri pembe salkımlar halindedir. Ev ilaçlarında yaprakları kullanılır. Faydası: Kuvvet verir. İshali keser. İdrar yollarını temizler. İdrar söktürür.
Ateşi düşürür. İdrar yollarındaki taşların düşmesine
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yardım eder. Prostat büyümesinden kaynaklanan
şikayetleri giderir. (BİT-2)

C

Ayı yemişi
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Koca yemiş. (BAY)

Ayıbaldıranı Yumruları zehirli bir
baldıran. (MER); Eşek baldıranı. (BAY)
Ayıca mantarı

bitki,

Ayı mantarı. (BAY)

Ayıd Hayıt. (BAY)

Peynir otu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

M

Ayıklama 1. Bağ kütüklerinin üstünde çıkan,
bitkinin büyümesine veya oluşumuna hiçbir faydası
bulunmayan filizleri kesip atmak; 2. Bir bahçede,
çift çiçek verecek bitkileri alakoyarak basit çiçek
verecek bitkileri çiçek açmadan önce söküp atma.
(TRM)

N

Ayıköşk mantarı Ayı mantarı. (BAY)

O

Ayıköşkü mantarı
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Ayımısırı

Ayı mantarı. (BAY)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ayıout Mürver. (BAY); Bir metreye kadar uzayan,
dilimli yapraklı, beyaz çiçekli, salkım biçiminde
siyah siyah küçük yuvarlak tohumları olan, yumruları ağılı, kötü kokulu bir bitki. (MER); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Ayıparmağı Phelypaea tournefortii Desf. (Orobanchaceae). 10-20 cm yükseklikte, otsu, parazit ve
kırmızı çiçekli bir bitki. Bu ad Tahir Geçidi (Ağrı)
civarındaki köylerde kullanılmaktadır. Phelypaea
coccinea(Bieb.) Poiret- Kardaşkanı, Kardeşkanı.
Kuzeydoğu Anadolu dağlarında yetişir. (BAY)
Ayırma kaması [Alm. Spaltkeil] [eski terim
ayırma kaması] Daire testere makinesinde kesilen
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Ayıt Hayıt. (BAY); Bot. Mine çiçeğigillerden, Akdeniz çevresinde yetişen, mavi, beyaz veya menekşe
renginde çiçekler açan, 1-2 m boyunda bir ağaççık,
hayıt (Vitex agnus-castus). (TDK-2)
Ayıtopala

Sarı çiçekli yumrulu bir bitki. (MER)

Ayid Kara ayid dahi derler. Beş parmak ağnos,
fastos tohumı. Galatı hayıt. (LEH)

Ayıdanası Civanperçemi. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Ayıeli

ağacın testereyi sıkıştırmasını önleyen koruyucu.
(AGA)

Aykırdak 1. Bağ ve bahçelerde duvar kenarlarındaki asmalar, 2. Ev çevresindeki asma çubukları.
(TRM)
Aylandız Bot. Sedef otugillerden, Avrupa’ya
Çin’den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı
için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir
ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa). (TDK);
(Çince Ailanto’dan) Bot. Kokar ağaç. (TDK-2);
Anavatanı Çin olan bir ağaç. Kısa zamanda yetişip
boy attığı için gölge ağacı olarak dikilir. Kokusu
kötü olduğundan “pis kokulu” da denir (Ailanthus glandulosa). (HAY); Çin’den amerika’ya ve
avrupa’ya getirilen bir ağaç cinsi (ATI); Kokar
ağaç (BAY); kokarağaç; osurukağacı. (YAK); (kokarağaç): Sedefotugillerden; bir çeşit süs ağacıdır.
Çiçekleri uzun salkım şeklindedir. Kokusu keskindir. Meyveleri sonbaharda dökülmeden önce
kızarır. Faydası: Bağırsak solucanlarını düşürür.
(BİT-2)
Aylık otu

Ayrık otu. (BAY)

Aynabakar Bot. Büyük, yumurtamsı, kırmızımsı
mavi renkli bir erik türü. (TDK-2)
Aynısefa Bot. Birleşikgillerden, çiçekleri sarı renkli bir kır bitkisi (Calendula arvensis). (TDK-2);
Parlak sarı çiçekli, birleşikgillerden bir bitki (calendula arvensis). (MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (gecesefası): Bileşikgillerden çiçekleri güzel, sarı renkli bir
bitkidir. Faydası: İdrar söktürür. Terletir. Aybaşı
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kanını söktürür ve aybaşı kanamalarının normal
olmasını sağlar. İştah arttırır. Nikris ve sıracada da
faydalıdır. (BİT-2)
Aynü’l-bakar Bot. Öküzgözü, Fr. Arnica. (FED)
Ayrelli

Kuşkonmaz çiçeği (ATI)

Ayrı çanak yapraklılar Bot. Çanak yaprakları
birbirine bitişmiş olmayan bitkiler. (TDK-2)
Ayrı taç yapraklılar Bot. Taç yaprakları birbirine
bitişik olmayıp yan yana yer almış bulunan bitkiler.
(TDK-2)
Ayrık Buğdaygillerden, kökü hekimlikte idrar
söktürücü olarak kullanılan yabanî bir bitki.
(ARK); Bir cins çayır otudur. Kökü pek derin ve
sert olup bağ ve bahçelere musallat olur, ayıklanması
çok zordur (KAM); Bir cins çayır otu ki, kökü pek
derin ve sert olup, bağ ve bahçelere musallat olur
ve ayıklanması pek zordur: Ayrrk otu, ayrık kökü.
(HAY); Çabir otu zümresinden halep. Ayrık çiçeği
fukâh. Domuz ayrığı izhîr, boya otu, bir nev batak
sazı. (LEH); Bir cins çayır otu ki kökü pek derin ve
sert olup bağ ve bahçelere musallat olur. Ve ayıklanması pek zordur. Ayrık otu, ayrık kökü, ayrık çiçeği
fukkâh. Domuz ayrığı bataklıklarda hâsıl olan bir
nevi saz (Lehce, Ş.). (VLD)
Ayrık otu Bot. Buğdaygillerden, kökü hekimlikte idrar söktürücü olarak kullanılan yabani bir
bitki (Agropyrum repens). (TDK-2); (Lat. Elymus
repens) Buğdaygiller (Poaceae) familyasından, çok
yıllık, rizomlu, otsu bitki. (BİY); Elymus repens
Lat. Gould subsp. repena(Syn: Agropyron repens
Lat. P. Beauv.) (Gramineae). Çok yıllık, rizomlu ve
otsu bir bitkidir. Toprak altı kısmı idrar söktürücü
olarak kullanılır. Bk. Domuz ayrığı. Eş anl. Aylık
otu, Demir otu. (BAY); (Gemeine Qecke / Chiendent commun / Common Couch Grass / Scutch /
Twitch) Temmuz-ağustos ayları arasında yeşil veya
morumsu-yeşil renkli basaklar veren, 30-100 cm
boyunda, çok senelik otsu bir bitki. Toprak altinda
çok fazla yayılmış olan ana kökleri bulunur. Bilhassa

kumlu topraklari sever. Gövdeleri dik, tüysüz ve içi
bostur. Yaprakları dar, uzun, ince, paralel damarli,
sivri uçlu, koyu yeşil renklidir. Çiçekler gövdenin
ucunda ve yassi bir basak durumunda toplanmislardir. Meyve sarimsi renkli uzuncadir. Bitkinin etli
kökleri çok eskiden beri üriner hastaliklarda kullanılan önemli bir halk ilacidir. Kökler mesane ve
böbrek iltihaplari dahil, mesanedeki tas ve kumlari
düsürmek için kullanılan iyi bir idrar söktürücüdür.
Idrar arttirici olarak misir püskülü, arpa ile beraber
kaynatilarak kullanılır. Hatta köpekler bile agiz ve
barsaklarini temizlemek için bitkinin yapraklarıni
büyük bir zevkle yedikleri için bitki “köpekçimeni”
olarak da bilinir. Tarlalarda belirtilen türden baska,
buna çok benzeyen büyük ayrıkotu (cynadan dactylon) olarak bilinen çesidinin daha kalin kökleri
olup, nisasta da tasimasiyla ayrilir ve diğeri gibi kullanılır. Türkiye’de yetiştiği yerler: Istanbul, Trakya,
Mugla, Anadolu. Kullanıldığı yerler: Kullanılan
kısımları kökleridir. Köklerinde triticin, uçucu yağ,
müsilaj ve potasyum bulunur. (BİT); (Gemeine
Qecke / Chiendent commun / Common Couch
Grass / Scutch / Twitch) (BİT-3); (ayrıkkökü): Buğdaygillerden yabani bir bitkidir. Sarımtırak beyaz
renkteki kökü kullanılır. İlkbahar ve sonbahar
aylarında toplanıp, kurutulur. Mekkeayrığı denilen
çeşidi de, ayrıkotunun özelliklerini taşır. Domuz
ayrığı ise, zararlıdır. Faydası: İdrar söktürür. Böbrek
ve mesane taşlarının düşürülmesinde yardımcı olur.
Buralardaki iltihapları da giderir. Albümini atar.
Nefrit ve nikriste de faydalıdır. (BİT-2)
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Süsen çiçeği. (OSM)

Ayşekadın Bot. Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye. (TDK-2)
Ayuk

C

Ş

Sık ağaçlık yer. Koruluk. (OSM)

Aysum

B

S

Ayrıkçiçeği Fakah. (HAY)
Ays

A

U
V
Y

Bostan korkuluğu, kurukafa (BAH)

Ayva Bot. 1. Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe,
yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç

65

Z
Â

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z

(Cydonia vulgaris). 2. Bu ağacın büyük, sarı renkte, tüylü, mayhoş, dokusu sertçe, ufak çekirdekli
meyvesi. (TDK); Orta yükseklikte bir ağacın, ufak
çekirdekli meyvesi. (ARK); Ayva: Ekmek ayvası,
şeker ayvası, gevrek ayva, limon ayvası, Çin ayvası
= Bu meyvenin çeşitleri. Ayva çekirdeği = Donuk
penbe renk. Ayva gibi = Pek sararmış, hasta. Ayvayı
yutmak, yemek = Sarhoş olmak, fena bir vaziyete
düşmek. (HAY); İri, sarı renkte ve üstü tüylü, ekşice
tatda meyve veren gülgillerden bir ağaç (cydonia
vulgaris) ve meyvesi. (MED); Toplu, yuvarlaksı ki
sefercel. Ayva ağacı, ayva çekirdeği, ayva çiçeği donuk pembe, ayva gibi sararmış marîz. Ayva mürebbası. Ayvadana ebru dana, kâfûriye, ber-caf, yani
berencasb. Bk. Barsama. Çin, ekmek, gevrek, limon,
şeker, ayvası. Ayva gülü. Ayvayı yutmak sarhoş olmak, ayva bir nev deniz böceği. (LEH); (Lat. Cydonia oblonga, Alm. Echte Quitte, Birnquitte, Fr.
cognassier, coignassier, İng. quince) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, yapraklarını döken, doğal
olarak Kafkasya ve Kuzey İran’da yayılış gösteren,
ülkemizde meyvesi için yetiştirilen bir tür. (BİY);
Maruf meyve ki envaı olur, sefercel. Ayvalık ayva
bahçesi. (YTL); (sefercel): Gülgillerden çiçekleri iri
ve pembe renkli; yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikteki bir ağacın meyvesidir. Ayva; limondan
büyük, sarı renkte, tüylü, mayhoş, dokusu sertçe
ve ufak çekirdekli bir meyvedir. Vitamini boldur.
Çiğ yenilmesi tavsiye edilmez. Komposto veya jöle
yapılarak veya külde pişirildikten sonra yenmesi
uygundur. Faydası: İshal ve dizanteriyi keser. Mide
ve bağırsakları kuvvetlendirir. İnce bağırsak iltihabını giderir. Kanı temizler. Karaciğer tembelliğini giderir. Safra akışını sağlar. Çarpıntıyı dindirir.
Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı keser. Bronşit,
müzmin öksürük ve veremde faydalıdır. Ağızdan su
gelmesini ve kan kusmayı önler. Vücudun gelişmesine yardım eder. Merhem yapılarak kullanıldığı
takdirde; el ayak ve meme ucu çatlaklarını, yüz ve
boyun kırışıklıklarını giderir. Egzama kaşıntılarını
ve basur memelerinin doğurduğu şikayetleri giderir.
Kabızlık çekenler ve tansiyonu yüksek olanlar yememelidir. (BİT-2)
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Ayva ağacı Meyvası ayva olan gül familyasından
ağaç. Fr. Cognassier. (ARS)
Ayva alıcı

Alıç. (BAY)

Ayva çiçeği Türk tezyinatında kullanılan bir
çiçek. Fr. Fleur de cognassier. (ARS)
Ayvadana Bot. Yüksekliği 15-70 cm, sık tüylü,
soluk sarı çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis). (TDK-2); Civanperçemi. (BAY); Güney
ağacı, servi otu, kara pelin otu, civan perçemi,
(Bot. Achillea millefolium l. / compositae), 46b-7
(BAH); İlaç olarak kullanılan bir ot, artemisia vulgaris (ATI); Yavşan.; Yaban nanesi yaprağına benzer
yapraklı, sarı acı çiçekli, ilâç olarak kullanılan bir
yabani ot. Artemisia vulgaris compositae (HLK)
Ayvadene Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ayvalık Ayva bahçesi, ayva ağaçlarının bol olduğu arazi. (MED); Ayva ağaçlarının çok bulunduğu
yer. (TDK); (İng. Quince orchard). Ayva bahçesi. (TRM); Ayva ağaçları olan yer. Ayva bahçesi.
(KAM)
Ayvan A. Hlk. 1. Ev bahçesi, avlu. 2. Ürün kurutmak için kullanılan zeminden yüksekçe yer. 3.
Sundurma, taraça. 4. -» Eyvan. (TEM)
Ayvıdana Civanperçemi. (BAY)
Azak eğiri Eğir otu. (BAY)
Azalya
Azat

Bir bahçe çiçeği (ATI)
Kalın ağaç gövdesi. (ATI)

Azelya Bot. Funda cinsinden, çiçek açan kokusuz
bir bitki, açelya. (KAM); Bir bahçe çiçeği (ATI);
Yun. Bot. Bk. Açelya. (TDK-2)
Azeryun Şakayıka benzer ortası siyah kenarı
kırmızı bir çiçek, anemon çiçeği (BAH)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Azgan Kuş burnu, yaban gülü; ağaçların en
kötüsü olup gül gibi sarı, beyaz çiçekleri olan bir
ağaçcık, küpe gibi kırmızı meyveleri olur (DLT); (=
azgan çalısı, azgan tikeni) çiçekleri biçim olarak fasulye çiçeğine benzer, sarı renkli; ucu siyah, büyük
dikenli bir çalı. (MER)
Azgur Sarı boya yapımında kullanılan bir çalı ve
bunun meyvesinin çekirdeği, pamuklu sumak (Bot.
rhus cotinus) (BAH)
Azı otu
Azin

Mürver. (BAY)

Bağ ve bahçe süsleri. (OTS)

Azman [Alm. Balken] [Fr. poutre] [eski terim
azman] Kare biçimli, başkesit alanı 20x20 cm ile
30x30 cm arasında değişen yapı kerestesi. (AGA)
Azot devri (Alm. Stickstoffzyklus, Fr. cycle de
l’azote, İng. nitrogen cycle) Azotun atmosfer ile biyosfer arasında dolaşması olayı. Atmosferdeki azot
elementinin bazı toprak ve su mikroorganizmaları
tarafından inorganik azoüu bileşiklere çevirilmesiyle başlayan, daha sonra bu bileşiklerin diğer canlı
organizmalar tarafından kullanılması, dokularda
kompleks organik moleküllere girmesi, mantar ve
bakterilerle parçalanması (nitrifikasyon) ve amonyak, nitrit ve nitrat oluşması, bitkiler tara-findan
kullanılan azot elementine dönüştürülerek atmosfere verilmesiyle devam eden azotun sürekli devri.
(BİY)

Azot döngüsü Atmosferdeki azotun bitkiler
tarafından özümlenmesi, sonra topraktan geçerek
atmosfere dönmesi süreci. Azot, proteinlerin önemli bir bileşenidir ve bu nedenle hem bitkiler hem de
hayvanlar için gereklidir. (ÇEV)
Azot tespiti (Alm. Stickstoffbindung, Fr. fixation de l’azoté, İng. nitrogen fixation) Atmosferdeki azot elementinin inorganik ve organik bileşiklere
dönüştürülmesi. Olay sadece serbest yaşayan bazı
bakteriler ve siyanobakteriler tarafından ya da bitkilerle ortak yaşayan bir grup bakteri tararından
yapılır. (BİY)
Azotlama 1. Azotlamak işi. 2. Azotlu besin almayan bitki veya hayvanların dokularındaki serbest
azotu tespit etme işi. (TDK)
Azvan
(EVL)

Azgan, katırtırnağı, bir tür dikenli çalı

Azvay Bot. Sarısabır. (TDK-2); Ekşi yapraklı
bir çeşit çalı kökünden kaynatılarak yapılan, göz
ağrılarına iyi gelen em (Af.) (HLK)
Añ Bitki gövdelerindeki ya da sürgünlerindeki
boğumlar (MER); Bahçe içinde suyun birikmesi
için yapılan topak set. (TRM)
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B
B kromozomu (Yun. chroma: renk; soma: vücut, Alm. B Chromosom, Fr. chromosome B, İng. B
chromosome) Normal ya da A kromozomlanyla çift
oluşturmayan, düzensiz oldukları için Mendel tipi
kalıtım göstermeyen, genellikle çiçekli bitkilerde
görülen kromozomlar. Aksesuar kromozom, ilâve
kromozom. (BİY)
Baba incir

İncir. (BAY)

Babaçça Papatya. (BAY)
Babıneç Küçük çiçekli ve güzel kokulu bir çeşit
papatya. (ATI)
Babrik

Bodur otu. (BAY)

Babunç Papatya. (BAY); Bot. Papatya, E_ anl.
ukhuvân. (KAM); Babune-i gâv, s1
1r gözü, sar1
papat
Bacakkıran Bot. Nemli bölgelerde yetişen
yeşilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium).
(TDK-2)
Bacaklı Flemenk odunu. (LEH)
Baça Bahçe. (YÖR)
Bad Tarla, bahçe kenarına konulan ağaç, dikenli
çalı, tel veya tahtadan yapılan çit, çevirge. (TRM)
Badam Badem, amygdalus communis (rosaceae).
Badam yağı: badem yağı, oleum amygdalae, amygdalus communis türünün acı veya tatlı varyetelerinin olgun tohumlarından soğukta sıkma ile elde
edilen bir sabit yağ. (CER)
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Badat Bot. Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür
yer elması. (TDK-2)
Badem Bot. 1. Badem ağacı. 2. Bu ağacın yaş
veya kuru yenilen yemişi. Badem gibi taze ve
gevrek (salatalık). Badem olmak argo sonu kötü
olmak, kötü bitmek. • badem ağacı, badem bıyık,
badem ezmesi, badem gözlü, badem içi, badem
kürk, badem parmak, badem şekeri, badem tırnak,
badem yağı, acı badem, acı badem kurabiyesi, katmerli badem, Amerika bademi, diş bademi, Hint
bademi, sakız bademi, taş bademi (TDK-2); Ma‘ruf
meyve ismi olan bu lafzı ba‘zı erbâb-ı lugat Türkçe
zan ve i‘tibâr etmişlerse de esâsen Türkistan ekâliminde bâdem yetişmediği ve Fârisî’de buna bâdâm
(………) denildiği cihetle bunun bir kelime-i Fârisiyye olduğu ve fakat “dâl”dan sonraki “elif”in bi’lâhare kaybedildiği derkârdır (DGA); Gülgillerden
bir ağaç ve bu ağacın yaş veya kuru yenen yemişi.
(ARK); Olgunlaştığında içi, taze iken kabuğu ile
de yenen ve yağı çıkarılan bir meyvedir. Başlıca üç
çeşidi olup kolay kırılanına ‘diş’ veya ‘sakız’, sertine
‘taş bademi’ ve biraz acı olup kurabiyesi ve sabunu
yapılan cinsine de ‘acı badem’ denir.; Gülgillerden
bir ağaç ve bu ağacın sert kabuklu meyvası. Kabuğun içindeki kısım yenir ve şekercilikte bâdem
şekeri denilen şekerin içine konularak kullanılır.
(MED); acıbadem; dişbademi; kargadelen; pa-yam;
taşbademi. Deyim: badem içi; Çağla badem; kâğıt
bademi; sakız bademi; sert badem; tatlı badem.
Bkz. Kuruyemiş; meyve. (YAK); Amygdalus communis Lat. (Rosaceae). 6-8 m yükseklikte, dikensiz, pembe veya beyaz çiçekli bir ağaçtır. Tohumlan
yenir ve yağ elde edilmesinde kullanılır. Aşağıdaki
türlerin meyveleri genç iken yenir. Amygdalus lycioides-Spach Çalı bademi, Keçi çağlası. Çok dallı ve
dikenli bir türdür. Amygdalus orientalis Miller-1-3
m yükseklikte, yaprakları beyazımtırak tüylü ve
çiçekleri pembe renklidir. Eş anl. Bayam, Bayan,
Bıyam, Boçça, Paya, Payam, Payem, Piyam, Şabah. (BAY); Badem ağacı yemişi. O muayyen resimde olan bademî şey. Çağla, diş ve sakız bademi
bostanı ve aşılı taş bademi yabanî. Badem ezmesi,
badem göz gözü çirkin ve değirmi olmayan, badem
helvası koz helvası gibi. Badem içi iç badem, levz-i

makşûr. Badem kürk tilki paçası. Badem küsbesi. Badem parmak ibham. Badem subyesi, badem
tırnak karanfîl-i tûlânî. Badem yağı. Acı badem
merc, çocuk aldatan, karın doyuran sır-çalı keklik yumurtası, karga delen, kurşun badem. (LEH);
(Echte Mandel / Amandie / Almond tree) Mart
ve Nisan aylari arasinda beyaz veya pembe renkli
çiçekler açan, 5-12 m yüksekliginde bir agaç. Birçok
çesitleri varsa da, tibbi bakimdan ikisi mühimdir:
Amygdalus communis varyete dulcis (tatli badem),
Amygdalus communis varyete amara (aci badem).
Tohumun lezzeti birincisinde tatli, ikincisinde ise
acidir. Yaprakları sapli, parlak, yeşil renkli, kenarlari
dislidir. Çiçekleri yaprakların gelismesinden önce
açar ve kisa saplidir. Çanak yaprakları yeşilimsi sari
renkli üçgen seklinde, 5 birlesik parçali, taç yaprakları beyaz veya pembe renkli 5 serbest parçalidir.
Meyveleri oval sekilli, yeşil tüylü genellikle bir, bazan iki tohumludur. Kullanıldığı yerler: Aci ve tatli
badem tohumlarından tazyik usulü ile yag elde edilir. Badem tohumlarında yag, albuminli maddeler,
E vitamini; sekerler ve emulsin isimli enzim vardir.
Aci badem tohumları uçucu yag tasirlar ve ayrıca siyanogenetik bir glikoz olan amygdalin maddesi ihtiva ederler. Aci bademin uçucu yagi, iyi bir koku
ve tat giderici (balik yagina ilave edilir) ve hafif bir
dezenfektandir. Badem tohumları, badem surubu
hazırlanmasinda kullanılır. Çocuklar için iyi bir
müshildir. Kremlerin terkibine girer. Meyve kabuğu halk arasinda bogaz agrilarina karsi kullanılmaktadır. (BİT); (Lat. Amygdalus communis, Alm.
Echte Mandel, Fr. Amandier, İng. Almond tree)
Gülgiller (Rosaceae) familyasından, 4-8 m yükseklikte, pembe ya da beyaz çiçekli, meyveleri tazeyken
çağla olarak, olgunken kuruyemiş olarak yenen, tohumlarından. Yağ elde edilen, dikensiz ağaçiar. Çağla, payam. (BİY); Badem ağacı yemişi. O muayyen
resimde olan bademî şey. Çağla, diş ve sakız bademi
bostanî ve aşılı taş bademi yabanî. Badem ezmesi.
Badem göz gözü çirkin ve değirmi olmayan. Badem
helvası koz helvası gibi. Badem içi iç badem, levz-i
makşûr. Badem kürk tilki paçası. Badem küsbesi. Badem parmak ibham. Badem sübyesi. Badem
tırnak karanfîl-i tûlânî. Badem yağı. Acı badem
merc, çocuk aldatan, karın doyuran sırçalı keklik

yumurtası, karga delen, kurşun badem. (LEH);
(Echte Mandel / Amandie / Almond tree) (BİT-3);
(prunus amygdalus): Gülgillerden bir çeşit ağacın
yemişidir. Meyvesi ancak çağla halindeyken yenir.
Olgunlaştıktan sonra, sert kabukla kaplı olan içi
yenir. Hekimlikte kullanılan kısmı da burasıdır.
Başlıca 2 çeşidi vardır. Acıbadem- Tatlıbadem Faydası: Badem, bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.
Hamilelerin zayıf düşmemesini sağlar. Sütle içilirse
mideyi kuvvetlendirir. Kabızlığı giderir. Nekahat
devresini kısaltır. Böbrek mesane ve tenasül yollarındaki iltihapları giderir. Baş ağrısı, karaciğer ve
böbrek ağrılarını hafifletir. Bronşit, boğaz ağrısı,
anjin, boğaz yanması ve akciğer hastalıklarında
faydalıdır. Bademyağı kabızlığı giderir. Egzama ve
kaşıntıların verdiği rahatsızlıkları azaltır. Böbrek ve
mesane taşlarının düşürülmesine yardım eder. Kulak ağrılarını dindirir. Yumurtayla karıştırılıp da,
basur memelerine sürülecek olursa, ağrı ve yanmaları giderir. (BİT-2)
Badem ağacı Bot. Gülgillerden ilkbaharda beyaz
ve pembe renkli çiçekler açan yüksekçe bir bitki,
badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus). (TDK-2); Bu meyveyi veren ağaç. Ilıman iklim
ağaçlarındandır. (KAM); Badem veren ağaç ve kerestesi. Fr. Amandier. (ARS)
Badem benzeri sütleğen

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

P

Badem ezmesi
leme. (KAM)

Ezilmiş bademle yapılan bir şeker-

Badem helvası

Bademle yapılmış helva. (KAM)

R
S
Ş

Bu meyvenin içi. (KAM)

T

Badem subyesi Soyulup ezilmiş bademin suyu.
Süt gibi olup şerbet yerine içilir. (KAM)

U

Badem içi

Badem yağı

Bademden çıkarılan yağ (KAM)

V
Y

Bademlik Badem ağaçları çok olan yer, badem
bahçesi. (TDK); Badem ağaçları bulunan yer,
badem ağacı koruluğu. (KAM); Badem ağaçları
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bulunan yer, badem ağacı koruluğu. (HAY); Bâdem
ağaçlarının çok olduğu yer, bâdem ağaçlarından
meydana gelen bahçe. (MED); (İng. Almond orchard). Yalnız badem ağaçlarının bulunduğu bahçe;
badem ağaçları çok sayıda olan yer. (TRM); Bâdem
ağaçlarının çok bulunduğu yer, bâdem ağacı bahçesi. (KUB); Badem ağaçları çok olan yer, badem
bahçesi. (TEM)
Badıç Bakla, fasulye, bezelye gibi taze sebzelerde,
içinde tohumların sıralanmış bulunduğu kabuk.
(TDK); Fasulye, bakla, mercimek gibi taze sebzelerin yeşil kısmı, tohum yatağı (ATI)
Badıçlık yıgaç Üzüm asmalarına çardak yapılmak üzere ayrılan ağaç (DLT)

J

Badıma Madımak. (BAY)

K

Badımak Madımak. (BAY)

L

Badımalak Madımak. (BAY)

M
N

Badıralan Duvarsız, çitsiz, kenarı çevrilmiş bağ,
bahçe. (TRM)

O

Badırgan

Ö
P
R

Baldırgan. (BAY)

Badırık Beyaz çiçekli bir tür sarmaşık, kurutulup
hamurla karıştırıldığında zararlı hayvanları, böcekleri öldüren ağılı bir tür bitki. (MER)

S

Badima

Ş

Badimah

Madımak. (BAY)

Badimak

Madımak. (BAY)

T
U
V
Y
Z
Â

Madımak. (BAY)

Badir Olgun [meyva]. (FED); Olgun (meyva).
(OSM)
Bağ 1. Ağaç ve çiçek dikili yer. 2. Üzüm bahçesi.
3. (Meç.) Seyir, gezinti yeri. 4. Dünya. 5. Cennet.
(OTS); (Osm. Bend, kayd. Alâka.) İki şeyi birbirine
bağlayan her nevi araç (vesıta.) Fr. Lien, liaison. 2.
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Üzüm yetiştirilen tarla ve bahçe. Fr. Vigne. (ARS);
1. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak
parçası. 2. Meyve bahçesi. (TDK); Bahçe, Eş anl.
ravza, bostan, firdevs: Bağ-ı behişt Cennet, Eş anl.
ravza-i Rıdvan. (KAM); 1. Ağaç ve çiçek dikili yer.
2. Üzüm bahçesi. 3. (Meç.) Seyir, gezinti yeri. 4.
Dünya. 5. Cennet. (OTS); 1. Yeşillik, çiçekli, ağaçlı
yer 2. Üzümlük bağ-ı kuds:Cennet. (OSM); Bağ,
bahçe, çiçek ve ağaç dikili yer (RIZ); Meyve bahçesi, üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak
parçası. (ARK); Bağ, büyük bahçe, bostan. (FED);
Bahçe, ravza, bostan, firdevs. Bağ-ı behist = Cennet,
ravza-i rıdvân. (HAY); 1. Üzüm ağaçları bulunan
yer 2. Üzüm ağacı (HAY); Bağda olan üzüm ağacı,
kürüm ve bağlık, bağcılık olan yer. Nebatat bahçeli numune yeri, has bahçe. Bostancı mahalli, bağ
bekçisi nazır, natır, bağ bozumu kıtaf. Bağ bozumı
fırtınası muntasıf-ı eylül, bağ ekmek çubuk dikmek,
bağ kemiren kürüm böceği. Bağ sarmaşığı. (LEH);
Üzüm bahçesi. Bahçe, her türlü ağaç ve bitki yetiştirilen yer, bostan. Gezinti yeri, seyrangâh. [mec.]
Dünya, âlem. Cennet. (MED); 1. Yeşillik, çiçekli,
ağaçlı yer 2. Üzümlük bağ-ı kuds:Cennet. (MÜK);
1. Asma kütüklerinin dikili bulunduğu toprak
parçası, İng. Vineyard; 2. Bahçe. (TRM); Meyve
bahçesi, üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. (ARK); 1. Bahçe, 2. Üzüm kütüklerinin dikili olduğu yer, asmalık. (TRK); (Osm. Bend,
kayd. Alâka.) İki şeyi birbirine bağlayan her nevi
araç (vesıta.) Fr. Lien, liaison. 2. Üzüm yetiştirilen
tarla ve bahçe. Fr. Vigne. (ARS); 1. Demet, deste,
2. Üzüm kütüklerinin dikili olduğu toprak parçası,
üzümlük. 3. Bahçe. (TÜR); 1. Ağaçlı, çiçekli, yeşillikli yer: Gonce-i nüviste-i bâg-ı, bahâdır sevdiğim.
2. Üzümlük, üzüm bahçesi: Bağ budama zamanı
geçti. Bâğ-ı kuds cennet. (CUD); Bağda olan üzüm
ağacı, kürûm ve bağlık, bağcılık olan yer. Nebatat
bahçeli numune yeri, has bahçe. Bostancı mahalli. Bağ bekçisi nazır, natır. Bağ bozumu kıtaf. Bağ
bozumı fırtınası muntasıf-ı eylûl. Bağ ekmek çubuk dikmek. Bağ kemiren kürûm böceği. Bağ sarmaşığı. (LEH); dünya cenneti. Bağlar bozulup vefa
şekline girdi. (LEH); Bahçe, bostan, ağaçlı ve çiçekli yer, üzüm yetişen mahal. Bağ bozumu üzümlerin devşirilme mevsimi, sonbahar. (RTK); Büyük
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bahçe, bostan, firdevs, ravza. Bağ-ban bahçevan,
bağ bekçisi. Bağ-sitan bağlık, bahçelik yer. (YTL);
Büyük bahçe ve üzüm için mahsus bahçe. (MÜN);
Bahçe, ravza, bostan, firdevs [1. Paşa “bağ” kelimesinin Arapça “cennet” olduğunu ve bilmünâsebe
“firdevs”i yazarak Yunancaya Fârisîden geçmiş “paradis” derler diyor. Aslı Fârisî ise mutlaka “firdûz”
gibi bir şey olacak. “Firdevs” şeklinde ta’rîb edilmiştir.] bağ-ı bihişt cennet (Lehce, Ş.). Konya’da
alelıtlâk ağaçlıklı, sebzevat ekilir, yemişleri şamil
ayrı ayrı tarh olunmuş mahallere “bağ” derler. Ekseriya bir mahallinde de üzüm çubuğu olur. Olmasa da bağ derler. Hatta yalnız üzüm olursa çubukluk yahut üzüm bağı derler. Büyük bir kıta halkın
üzümlüğüne hasr olunursa o vakit bağlar derler.
Hoca Cihan Bağları. (VLD); Üzüm kütükleri dikili olan ve üzüm yetiştirilen yer. 2. Bahçe, yeşillik,
ağaçlık ve çiçeklik yer, bostan. (KUB)
Bağ aralamak (İng. To prune the vines), iyi
gelişmelerini sağlamak için, asma kütüklerini belli ölçüde seyrekleştirmek. (TRM); Bir bağdaki
asma kütüklerini gelişmelerini sağlamak için seyrekleştirmek. (KUB)
Bağ ayıtlamak
(MEN)

Bağ budamak, dal kesmek

Bağbozumu işinin yapıldığı mevsim, güz, İng. Autumn. (TRM)
Bağ bozumu fırtınası Ekim ayının belli günlerinde esen sayılı fırtına. (KUB)

B
C
Ç

Bağ budamak Bağdaki üzüm kütüklerini budamak. (TDK); bağ ayıtlamak (MEN)

D

Bağ budaması (İng. To prune a vineyard). Her yıl
belli mevsimde, asma kütüklerinin düzenli olarak
kesilip temizlenmesi. (TRM)

F

Bağ çapası Bağ kütükleri arasındaki toprağı kabartıp yumuşatmakta kullanılan çapa, (TRM)
Bağ çırpmak

Bağ çubuğu Asma fidesi (TDK); (İng. Vine
shoot). Asma fidesi, asma çeşidi. (TRM); Asma fidesi. (KUB)
Bağ depmek

E
G
H
I
İ

Bağ budamak. (TRM)

Bağ bellemek. (TRM)

J
K
L
M

Bağ doku Bot. ve zool. Hücre sayısı az, hücre
arası maddesi çok ve genellikle diğer dokuları birbirine bağlayarak destek görevi yapan doku. (TDK-2)

Bağ bahçe Bahçe gibi taşınmaz mal. (TDK);
Yeşillik arazi. (TRM); Mal mülk. (KUB)

Bağ fırtınası
(TRM)

Eylül sonunda esen sayılı fırtına.

Bağ bellemek Bağ toprağını kazıp çapalayarak
kabartmak, altüst etmek. (TRM)

Bağ ı cennet
(TÜR)

Cennet bağı, cennet benzeri bahçe.

Bağ bozmak Bağın üzümlerini toplamak.
(TDK); (İng. To harvest grapes). Bağm enson
üzümlerini toplamak ve kaldırmak. (TRM), En
son üzümleri de toplayıp bağın ürününü tamâmen
kaldırmak. (KUB)

Bağ kütüğü

Bağ bozumu 1. Üzümlerin tamâmen toplanıp
kaldırılması, bağların bozulması. 2. Bu işin
yapıldığı mevsim. (KUB); Üzümlerin toplanması
ve bunun mevsimi. (HAY); 1. Son ürünlerin toplana, rak bağların bozulması, İng. Vintage; 2.

A

N
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Asma kütüğü. (TRM)

T

Bağ makası Asma budamağa ve üzüm kesmeğe
yarayan özel makas. (TRM)

U

Bağ söğüdü Söğüt. (BAY)

V

Bağ yanığı Asmalarda
hastalığı. (KUB)
Bağ yaprağı

görülen

bir

mantar

Y
Z
Â

Bağa. (BAY)
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Bağ-bahçe resim Osmanlı Devleti’nde bağ ve
bahçelerden alınan Haraç-i Mukaseme (tarımsal ürün üzerinden oranlı olarak alınan aşar veya
haraç vergisi) türünde vergidir. Zımniler, üzümden
şarap yaptıkları için bu vergiyi daha fazla öderlerdi.
Sipahiler bu vergiyi zımnilerden şarap olarak toplardı. (TRH); Rüsum-ı örfiyenin tekâlif cinsinden
olup bağlardan ve sebze ve saire yetiştiren bağçe ve
bostanlardan bulunduğu eyaletin kanunnamesine
göre yılda bir kere Sahib-i arz tarafından maktuen
alınırdı. (OTL)
Zevk ve safa bahçesi (YED)

H

Bağ-ı ayş

I

Bağ-ı cinan

İ

Bağ-ı dehr

J
K
L
M

Cennet bahçesi (RIZ)
Dünya bahçesi (YED)

Bağ-ı hüsn Güzellik bahçesi (RIZ); Güzellik
bahçesi (YED)

Ö
P

Bağ-ı muhabbet

O

R
S

Sevgi bahçesi (YED)

Bağ-ı suhen Söz bahçesi (YED)
Bağ-ı sun

Kudret bahçesi (YED)

T

Bağ-ı vasl

Kavuşma bahçesi (YED)

U

Bağa Plantago (Plantaginaceae) türlerine verilen
genel ad. Bir veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Bazı
türler gövde yapar. Bazı türlerde ise gövde bulunmaz. Yapraklar yara iyi edici veya et dolması sarmakta sebze olarak kullanılır. Eş anl. Ateş yaprağı,
Bağa yaprağı, Beşdamar otu, Boğa yaprağı, Damar
otu, Damar yaprağı, Kırksinir otu, Pağa yaprağı,
Siğil otu, Sinsek (Zonguldak), Sinirli ot, Sinir otu,

Ş

V
Y
Z
Â

Bağa yaprağı

Bağa. (BAY)

Bağacık Bağ, bahçe, ağıl kapılarına tahtadan
yapılan kilit. (TRM)
Bağarası

Bağların toplu bulunduğu yer. (TRM)

Bağarsık Ayrıkotu gibi uzayan beyaz çiçekli,
küçük yuvarlak yapraklı bir ot. (MER)

Bağ-ı eman Emniyyet bahçesi (OSM)

Bağ-ı İrem İrem bahçesi; Şam’da veya Yemen’de
bulunduğu söylenen ve cennete benzetilerek yapılan
bahçe. (YED); Cennete benzetilerek yaptırıldığı
rivâyet edilen İrem bahçesinden kinâye) Cennet
bahçesi, cennet. (KUB)

N

Yedi damar otu, Yılandili, Yılan otu (Van). Plantago intermedia Lat. Yapraklar sebze olarak kullanılır
(Van). Plantago lanceolata Lat. Yılandili, Yılan otu
(Doğu Anadolu). Plantago major Lat. Bağa yaprağı,
Beş damar otu. Yaprakları et dolması sarmakta kullanılır (Pasinler-Erzurum). Plantago psyllium Lat.
Tohumları “Karnıyarık tohumu” adı altında müshil
olarak kullanılır. (BAY)
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Bağbanî Bağ bekçiliği, bahçıvanlık. (OTS);
Bağcılık, bahçıvanlık, bağ bekçiliği. (FED)
Bağboğan Bot. Küsküt, şeytan saçı. (TDK);
Küsküt bitkisinin diğer bir adı. (KAM); Küsküt
otunun halk arasındaki adı. (KUB); Bostanbozan.
(BAY)
Batının bahçıvanı. (ARK)

Bağbân-ı garb
Bağbân-ı mâhir

Mâhir bahçıvan. (ARK)

Bağcı (Vine-grower “Viticulturist”) 1. Bağ ve
üzüm yetiştiren, bağcılıkla geçinen kimse, 2. hd.
Ekin biçenlerin arkasında demet bağlayan kimse.
(TRM); Bağ. Bahçe ürünleri yetiştirip, satarak
geçinen kimse. (TRK); Bağ yetiştiren ve üzümünü
satan kimse. (KUB)
Bağcı bıçağı

Budama bıçağı. (TRM)

Bağcık Biçilmiş demetleri bağlamaya yarayan
saptan bağ. (TRM); Bir şeyi bağlamak için kullanılan şerit biçiminde bağ. (KUB)
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Bağcık atmak
(TRM)

Biçilen ekini demet yapmak.

Bağcılar ocağı Bostancı Ocağına bağlı olup
Saraya ait bağlara bakanların kayıtlı oldukları ocak.
(OTL)
Bağcılık (İng. Viticulture “Vinegrow. İng. “). Bağ
yetiştirme sanatı. (TRM); Bağ yetiştirip üzüm elde
etme işi ve mesleği. (KUB)
Bağça Çemen, çemenzar, sebzezar, yeşillik,
yeşilistan, murğuzar, büstan, bostan, kiştzar, çayır,
sebzistan (MEN)
Bağçaban Bostancı, bağçacı, bağçavan, büstan,
büsti, HORTULANUS (MEN)
Bağçacık Bostancik, cüneynet,
(MEN); Küçük bağ, bahçe. (OSM)

HORTULUS

Bağçe Bahçe. (MED); Bâğ lafzının musaggarı
olan bu kelimenin imlâ-yı sahîhi bâğçedir (DGA);
Küçük bağ. (TRM); Bahçe sözünün eskiden kullanılan asıl şekli. (KUB); sebze ya da çiçek ve ağaç
yetiştirilen yer) (ATI); Bahçe, [bağ ile küçültme
edatı olan çe den yapılmıştır; “küçük bağ” demektir]. (FED)
Bağçe-i huld-i berin Cennet bahçesi (RIZ)
Bağçevan Bahçıvan. (MED); Bahçeye bakan,
bahçe tımarıyla müştegil adam. (OSM); Bahçeye
bakan, bir bahçenin işlerini gören. Bahçeye bakmak
sanatını bilen adam (KAM); Bostan ve bağçelerde
bi’l-fiil çalışarak meyve, sebze, çiçek yetiştirenlere ıtlâk olunan bu kelime bâğçe lafzı ile edât-ı
takayyüd ve sâhibiyyet olan -vândan mürekkeb
olduğu için bunu sûretinde yazmak lâzım gelirse de
öteden beri bu babda ihmâl edilegelmiş ve el-yevm
kelime-i vâhide şeklini almış olduğundan bâğçevân
tarzında isti‘mâlinde pek de beis yoktur. (DGA);
Bahçeye bakan, bahçe tımarıyla müştegil adam.
(MÜK); Bahçıvan sözünün eskiden kullanılan asıl
şekli. (KUB)

Bağçıvanlık Bahçıvanın işi ve sanatı, bahçeye
bakmak çiçek, ağaç ve sebze yetiştirmek bilgisi
(KAM)
Bağdadî Kagir taklidi, duvar bağdadîsi tahta
üstüne sıva. Bağdadî tavan. (LEH)
Bağdaki
(TRM)

Birkaç sene işlenmemiş asma kütüğü.

Bağdamı
(TRM)

Bağda çalı çırpıdan yapılan kulübe, ev.

Bağdanas Göbekli, göbeği de yenen bir bitki.
(MER)
Bağdâdîlik Bağdadî usulünde duvar yapmak için
kullanılan düz ve ensiz uzun tahta çıtalar. Bunların
boyları 4 metre ve enleri l 1/2 ilâ 2 santim olur. Fr.
Latte. 2. Bağdâdîlik çıtaları mıhlamak için kullanılan ince çivi. Fr. Clou moyen. (ARS)
Bağıl transpirasyon (Lat. Trans: karşı; spirare:
solumak, İng. relative transpiration) Belirli bir sürede yaprak yüzeyindeki birim alanda olan trans-pirasyonun aynı sürede su ile doymuş bir yüzeydeki
buharlaşmaya oranı. Rölatif transpirasyon. (BİY)
Bağın Bir hendek veya temel çukuru açılırken
iki taraftaki toprakları tutmak veya tamir edilen
bir pencerenin iki yan duvarını yıkılmaktan kurtarmak için bir duvardan öbür duvara amuden uzatılarak ufkî vaziyette sıkıştırılan ağaç dayak Bunlara
bağlama çeliği de denilmekte ise de bağlama tabirinin başka mânaları da olduğundan bağın terimi ile
bunu daha sarîh olarak ifade edebiliriz. Fr. Etresillon (ARS)
Bağırsak İnce yapraklı, beyaz çiçekli, uzun uzun
kollar atan, bitkilere sarılan, kıvırcık kıvırcık kökleri
olan bir ot. (MER)
Bağırsak otu
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Bot. Farekulağı. (TDK-2)
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Bağıstan Bağ ve bahçe yeri. (OTS); Bağlık,
bağçelik mahal. (OSM); Bağlık bahçelik yer.
(MED)
Bağışık Hlk. 1. Herhangi bir ödevin veya
yükümlülüğün dışında kalan, muaf. 2. Tıp Bazı
mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan: çiçek aşısı, çiçek hastalığına karşı insanı
bağışık kılar. (TDK)
Bağkuşak (Dul) Ahşap inşaatta çatmaları tutmak ve birbirlerine bağlamak için boydan boya ve
fırdolayı üzerlerine vurulan ağaçlar. Parmaklık,
tahtaperde, sıra kazıklar gibi birçok tahtaların yan
yana konulması halinde onları birbirine bağlayarak
tesbit ve tahkim etmek için hepsi üzerine boydan
boya çakılan ensiz ve kalınca uzun tahtalar veya direklikler. Bunların her iki taraftan çift olarak vurulanlarına kavrama (Fr. Moise) denir ki ekseriya önlemelikler ve çatılarda kullanılır. (Bak. Kavrama.)
(ARS)
Bağlık Bağ yeri, üzüm bağları çok olan (yer).
(TDK); 1. Bağları çok olan yer. (TRM); 1. Bağı çok
olan arâzi. 2. Üzüm bağı olan yer. (KUB); Üzüm
kütüğü olan yer, bağları bulunan çevre: Eskiden
Ankara’da, Çankaya bağlıktı. • bağlık bahçelik
Bağı, bahçesi çok olan (yer): Edremit bağlık bahçelik bir ilçedir. (TEM)
Bağlık bahçelik Bağı bahçesi çok olan (yer).
(TDK); Bağı bahçesi bol olan, yeşillik, verimli (yer).
(MED); Ağaçlı, bağı ve bahçesi bol yer. (KUB)
Bağmancı Geçimini bağ ve bahçecilikte sağlayan
kişi. (ZAN)

U

Bağnaz

V

Bağrıkara Baldırıkara. (BAY)

Y
Z
Â

Kayın ağacı. (BAY)

Bahar 1. (Kuzey yarım küre için) 21 martta
gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 haziranda
gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar. 2. Bu mevsimde ağaçlarda
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açan çiçekler ve yapraklar. (TDK); 1. Papatya. 2.
Atılmış pamuk. 3. Tarçın, karanfil ve karabiber gibi
güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve
içeceklere de karıştırılır. 4. Sığır gözü. 5. İyi kokulu
bir sarı çiçek. (OSM); (c. Baharat) (Arapça’ da sarı
papatya mânâsına olup, dilimizdeki mânâsı şöyledir): Tarçın ve karanfil gibi güzel kokulu ve ısıtıcı
tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere karıştırılır
(HAY); 1. İlk yaz mevsimi. 2. Yeşillik. 3. Çiçek ve
yeşillik mevsimi. (OTS)
Bahar açmak Ağaçlar ve çiçekler açılıp bahar olmak. (HAY)
Bahar ekinotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Bahar otu Çuha çiçeği. (BAY)
Baharat Bahar; Çeşnilik; hardal; hindistancevizi;
kakule; karabiber; karanfil; kimyon; kişniş; köri;
sumak (somak); tarçın; vanilya; yenibahar; zencefil.
Bkz. Aş; biber; biberiye; Çemen; gebreotu; limon;
nane; soğan; turp; tuz; zerdeçal. (YAK)
Baharcık Kalın gövdeli, yaprakları bağ yaprağına benzer, morumsu çiçekli, saçaklı köklü bir bitki.
(MER)
Bahardalı Chaenomeles speciosa / Japon Ayvası
/ Vatanı orta Çin’dir. Ülkemizde park ve bahçelerde süs bitkisi ve alan yeşillendirmesinde kullanılır.
Parkve bahçelerde pek çok kültür varyetesi ile
tanınan Bahardalı, erken çiçek açan süs ayvaları cinsi içinde en tarımadır. Bahardalı sık dallı, yayılıcı,
dikenli, 2 m veya daha fazla boylanabilen orta boy
bir çalıdır. Sürgünlerin üzerinde sivri uçlu dikenler bulunur ve tüysüzdür. Kışın dökülen yaprakları
dar yumurtamsı ve 4-9 cm boyundadır. Yaprağın
üst yüzü çok parlak koyu yeşil, alt yüzü ise matdır.
Yaprak kulakçıkları büyük ve böbrek şeklindedir. Yaprak kenarları ince dişlidir. Yapraklanmadan
önce çiçek açar. Ilıman geçen kış aylarında bile
şaşkınlıkla çiçek açtığı olur. Baharı ilk o müjdeler.
Mart-Nisan aylarında açan çiçekleri 3. 5-4. 5 cm
çapında, hafif kokulu ve parlak kırmızı renklidir.
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Çiçeklerinin 2-6’sı bir arada bulunur. Ayvaya benzeyen meyvesi yuvarlak veya yumurta biçiminde,
yeşil-sarı renklidir. Meyvesi pektin denen bir madde
içerir, yenmez. Katmerli ve değişik renkli çiçeklere
sahip çok sayıda kültür varyetesi vardır. (AGÇ)
Bahardikeni
Bahça

Sarı gövdeli bir diken. (MER)

Bahçe (TÜR)

Bahçe 1. Sebze yetiştirilen yer, bostan 2. Çiçek ve
ağaç yetiştirilen yer (TDK); Çiçek, ağaç veya sebze
yetiştirilen yer. (ARK); Çiçek, ağaç yetiştirilen yer
(OSM); Küçük bağ, sulak ve küçük yer. [Bu anlamda Türkçe’de kullanılmayıp Farsça’daki bağ yerine
kullanılmaktadır.] Türkçe’de: çiçek, meyveli ve
meyvesiz ağaçlarla sebze vb. Bitkilerin bulunduğu
çoğunlukla eve bitişik yer. Eş anl. ravza, bağ, firdevs, bostan: çiçek bahçesi, sebze bahçesi. (KAM);
Küçük bağ; Çiçek ve sebze yetiştirilen yer. Yiyecek
içecek de bulunan açık hava oturma yeri. Park.
(MED); (Osm. Bağçe, ravza, hadîka.) (Küçük bağ
manasına bağçe den). Şehirlerde ye binaların yanlarında ağaç ve çiçek dikilmiş saha. Bunların ev
bahçesi, nebatat bahçesi, şehir bahçesi vesaire gibi
muhtelif nevileri olur Her devrin de kendine göre
bir bahçe üslûbu vardır. (Bak. Mimari ve bahçe mimarisi.) Fr. Jardin. (ARS), açma; anız; anızlık; ank;
arpalık; bademlik; bağ; bağlık; bahçelik; bostan;
bük; büklük; camlık; camekân; cebel; Çeper; Çiçeklik; Çiftlik; dutluk;, elmalık; eriklik; evlek; fıstıklık;
fidanlık; fidelik; geleme; gen; gülistan; güllük; hadika; harım; herk; incirlik; kele; keleme; kirazlık;
lalezar; limonluk; mantarlık; meyvelik; mezraa;
mısırlık; ocak; plantasyon; portakallık; saksı; sebzelik; ser; sera; tahta; tarh; tarla; tava; tavhane; toprak;
turfandalık; yastık, deyim: bağ bahçe; bağlık bahçelik; botanik bahçesi; Çeltik tarlası; nebatat bahçesi.
Bkz. Alan; avlu; mal; orman (YAK); Hadika, ravza,
küçük bostan, hudeyka. Arabîde cennet, riyaz,
Farisîde firdevs, Yunanîye nakil ile yaradis derler.
(LEH); (İng. Garden). Çiçek, ağaç ve sebze yetiştirilen etrafı çevrilmiş toprak parçası. (TRM); Evvelki
kısımda eski bahçeler hakkındaki yazılara ilâve
olarak burada da eski Yunan ve Roma bahçelerine

dair P. Lave-dandan bâzı malûmatı buraya ilâve ediyoruz: Yunanlılar bahçe tertibini Asyadan
almışlardır. M. Ö. Vinci asırda Gimon tarafından
Ati-nada tesis olunan Akademi bahçesi şehrin ilk
umumî bahçesi idi. İlk hususî bahçe ise Dipylon’an
ötesinde Epikür’ün bahçesi idi. Romalılar M. Ö. II
nci asırda Mıthridat’a karşı yaptıkları muharebelerde Şark bahçelerinin güzelliğini görerek onlar gibi
bahçeler tanzim etmek merakına düşmüşlerdir.
Pontus kiralını mağlûb eden Lacullus, menkûbiyeti
zamanında Pincio’da gayet güzel bahçeler ortasındaki villâsına çekilmişti Zengin Romalılar da sonra
buna imtisa-len evlerinin etrafına güzel bahçeler
yaptırmışlardır. İmparatorluk devrinde Roma şehrinin bilhassa şark tarafındaki bir mıntaka, kilometrelerce devam eden bir park haline konulmuştur.
Mécèna, Epafrodit, Pallas ve saire gibi bâzı hususî
şahsiyetlerle César, Néron gibi imparatorların
yaptırdıkları parkların, bir şehrin havasına ve sıhhatine ne kadar faideli olduğunu takdir edemeyen
birçok hatibler (Fr. Rhé teurs) bunların aleyhinde
bulunurlardı. Plin, kendi villâsının bahçeleri hakkında uzun uzadıya tafsilât vermektedir. Bu eski
bahçeler bugünkü İngiliz bahçelerindin ziyade
Fransız bahçelerine’benzerdi; mimari ve hendesî
şekillerde tarh olunur ve birbirini dikey olarak kesen
uzun ve müstakim yollar tercih edilirdi. Ağaclpr,
hayvan veya sahibinin ismindeki ilk harf şeklinde
kırpılırdı. Bu sebeble biçim verilmeğe en müsaid
olan şimşir tercih edilirdi. Bahçelerin yuvarlak meydanları heykeller, çeşmeler ve fıskiyelerle tezyin olunurdu. Bu bahçelerin tanziminde esas, tabiatı
değiştirerek ona muntazam şekiller vermekti. Arızalı
arazide geniş ve üstü düz setler yapılır ve bunlar istinad duvarlariyle tahkim edilirdi. Romalılar, akan su
sesini ve fıskiyeyi çok severlerdi. Bir bahçenin en
büyük zjyneti havuzdu. Birkaç havuz olursa bunlar
kanallarla birbirine bağlanır ve sular bir havuzdan
diğerine akıtılırdı. Bahçeler âdeta bir heykel müzesi
halinde idi. Hattâ bunların muhteşemlerine mermer
bahçesi mânasına horti marmorei denirdi. Bahçelere
heykel koymak merakı dolayısiyledir ki zengin Romalılar Yu-nanistandan îtalyaya birçok heykel şaheserleri getirtmişlerdir. Bahçelerde revak, eksedra,
mağara, köşk gibi birçok küçük inşaat da yapılarak
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bahçelere bir mimarî vasıf da verilirdi. Romalıların
bahçeye olan merakları birçok fresk resimlerden ve
bilhassa fjerkülanum’dsi bulunan mozayik-lerden
anlaşılmaktadır. Bu resimlerde bahçelerin hep
manazır usullerine göre yapıldığı görülür. Fr. Jardin. (ARS); a. Far. 1. Çiçek, ağaç ya da sebze yetiştirilen yer: Evin önündeki bahçede güller açmış.
Bahçeden fasulye, domates topladık. 2. Kent
halkının açık havadan yararlanması için bazı bitkilerin yetiştirildiği, oturma ve dolaşmaya elverişli yer,
park. • bahçe kekiği Bot. Esansından yararlanmak
maksadıyla bahçelerde yetiştirilen kekik (thymus
vulgaris). Bahçe saİ-yangozu zool. Akciğerli salyangozlar takımından yumuşakça türü (yüksekliği 15
sm. Kabuğu büyük bir küre biçimindedir. Ağaçlı
yerlerde ve ırmak kenarlarında yaşar), bahçe tırmaşık kuşu zool. Sırtı pas kahverengi ve beyaz lekeli, karnı beyaz, Avrupa ve Afrika’da yaşayan bir kuş.
Bahçe uyuklayam zooZ. Sırtı koyu’ boz, karnı
beyazımsı, derin bir kış uykusuna yatan, Avrupa’nın
dağlık yerlerinde ve ormanlarda yaşayan bir memeli
türü. (TEM); Rüyada bahçe görmek, çok güzel,
sağlıklı, mutlu ve başarılı bir döneme girildiğini,
emellerin yerine geleceğini belirtir. Bahçeye ağaç
dikmek, rahat ve huzur içinde geçireceğiniz bir
ömre işarettir. Bahçe sulamak, bahçeyi kazdığınızı
görmek ise:geçim sıkıntısına düşeceğiniz anlamına
gelir. (RÜY); Bağ, küçük bağ, sun’î bağ: Bahçemiz
pek güzeldir. (CUD); Hadika, ravza, küçük bostan,
hudeyka. Arabîde cennet, riyaz, Farisîde firdevs,
Yunanîye nakil ile yaradis derler. (LEH); Küçük
bağ, küçük bostan. Çiçekleri, meyveli ve meyvesiz
ağaçları ve sebzeyi havi ve ekseriya evlere muttasıl
mahal. hayvanat bahçesi müze kabilinden olarak
muhtelif cins ve nev’i hayvanlardan birkaç nümuneyi havi geniş ve mahfuz yer. nebatat bahçesi
numune olarak toplanan muhtelif ve mütenevvi nebatatı muhtevi büyük bahçe. (RTK); Küçük bağ. İ.
İçinde çiçek, sebze veya ağaç bulunan mahal. Bahçelik bahçeleri çok (yer). (YTL); Ağaçlarla dolu bahçe:
Eski bir tanıdığınızın desteğinize ve yardımınıza
ihtiyacı var. / Akrabalarınızın bahçesi: Mevcut zorluklara rağmen başarı; bir dönüm noktasında kan
bağı en büyük desteğinizdir. / Arkadaşlarınızın
bahçesi: Sosyal hayatınız, tek bir boş an bile
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bırakılmadan aşırı programlanmış. / Bahçede çalışmak: Kafa dengi işlerden iyi bir kazanç sağlayacaksınız ve çalışmalarınızın meyvelerini toplayacaksınız. / Bir kazmayla çalışmak: Yeterince derine
inmiyorsunuz. / Bahçeye tohum ekmek: İyi planlanmış ve kontrollü bir tutumla beslenen fikirler
gelişecek. / Bakımlı bahçe: İyi yönetilmiş işler üretici olurlar. / Bir bahçede yürümek: İşiniz, saf bir
kibarlık ve memnun bir ifade arzusunu
gerçekleştirmek. / Bir bahçedeki çiçekleri sulamak:
Başkalarından çok fazla iyilik bekliyorsunuz. / Bir
bahçeyi kazmak: İstenmeyen eşyaları ayırıp kullanılmayacak olanlardan kurtulmalısınız. / Bir
bahçeyle ilgilenmek: Olumlu ve yapıcı bir hayatla
güvenliğinizi arttırıyorsunuz. / Cennet bahçesi: Bir
aşk teklifi için uygun bir zaman; ilişkiye girmek için
ise uğursuz bir zaman. / Çitle çevrilmiş bir bahçe:
Gerçek duygularınızın hassaslığını kabul etmediğiniz için sürekli yalanlama halindesiniz. /
Düzensiz ve kirli bahçe: Ruhunuz iflas edecek. /
Gübrelenmiş sebzeler: Enerjinizi yeniden şekillendirebilir, ortaya çıkarabilir ve yeniden kullanabilirsiniz. / Güzel bahçe: Uzu ömürlü düşünceleriniz ve
duygusal alışkanlıklarınız gelişecek. / Güzel
çiçekleri olan bir bahçe: Olması yakın bir evlilik; bir
hayatı geliştirmek zaman alır. / Hava yüzünden
mahvolmuş bahçe: Yararsız eğlenceler için fırsat vermeyen kargaşa zamanı. / Böcekler yüzünden mahvolmuş bahçe: Mantıksız ve fevri davranıyorsunuz;
enerjinize yeniden yön vermelisiniz. / İhmal edilmiş
bir bahçe: Manevi meselelere de eğilmeniz gerekir;
hiçbir şey sevgisiz büyüyemez. / Komşunuzun
bahçesi: Refah içindesiniz ve aileniz genişliyor. /
Verimsiz bir bahçe: Projenizi başarıya ulaştırmak
için ciddi planlarınız var. / Yabani otlarla kaplı bir
bahçe: Başaramadığınız şeyler için yapılan dedikoduları temizlemelisiniz. (ZOL); “Bağ” hem tabiî hem
sun’î olduğu hâlde “bahçe” yalnız sun’î olur. Binaenaleyh “sun’î bağ” diye tefsir olunur. Mamafih tabiî
bağa dahi mecazen “bahçe” denilebilir. “” suretinde
yazılmamalı. Bahçe hizmetkârı, muhafızı demek
olan “bahçıvan ()”ı da bu şekilde yazmak doğru, resminde tahrir etmek hatadır. (NAC); Çiçek ve eşcâr-ı
müsmire ve gayr-ı müsmireyi ve sebze vesaireyi havi
ve ekseriya eve muttasıl ravza, bağ, firdevs, bostan.

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Çiçek bahçesi, sebze bahçesi. hayvanat bahçesi müze
kabilinden olarak hayvânât-ı muhtelifeden birer
ikişer nümuneyi havi mahfuz mahal. nebatat bahçesi nümûne olmak üzere nebâtât-ı muhtelifeyi havi
bahçe. Memleket bahçesi ahalinin teferrücüne mahsus belediyeye ait müzeyyen ve müferrih umumî
bahçe [3) Bahçe kelimesi bizde “hı” ile “bahça”
tarzında söylenir. Eski yazma kitaplarda da böyle
yazılışı çok görülmektedir. (Rifat).] (Lehce, Ş.).
Bahçelenmek, bahçeli vesaire. (VLD); 1. Çiçek, sebze veya meyve ağacı yetiştirilen toprak parças. 2.
Binâların ön, arka, yan kısımlarında veya dört
tarafında bulunan, duvar yâhut çitle çevrilmiş toprak parçası, bir binâya âit toprak, avlu. 3. Yazlık
açık oturma yeri, açık gazino. (KUB)
Bahçe adaçayı

Adaçayı. (TRM)

Bahçe alanı Bahçelerde etrafı ağaçlarla kuşatılmış
ve ortası çimen olan boş saha. Buralarda bulunan
ağaçların cinsine göre çınarlık alanı, ıhlamur alanı,
çamlık alanı denir. Fr. Clairière. (ARS); Bahçelerde
etrafı ağaçlar, la çevrilmiş ve ortası çimen olan boş
saha. (TRM)
Bahçe aletleri (İng. Garden tools). Bahçe düzenlenmesinde kullanılan aletler. (TRM)

Bahçe bezelyesi

Bahçe avlu Ortasına çimen ve çiçeklerle bahçe
gibi tarhlar yapılmış avlu. Manastır, hastahane
ve hapishane gibi bazı kurağların ortasında rahip, hasta ve hapislerin gezmeleri ve hava almaları
için bırakılan üstü açık ve etrafı kapalı meydan ye
bahçeler. Fr. Préau. (ARS)
Bahçe avlusu Ortasına çimen ve çiçeklerle bahçe
gibi tarhlar yapılmış avlu. (TRM)

B

Bahçe çapası (Bostan çapası). Bahçelerde toprağı
çapalamağa yarayan, bir yanı çapa öteki yanı dil
biçiminde sivri uçlu veya çatallı bir çapa. (TRM)
Bahçe döşeği Binaların ön ve arka taraflarında çimenlik ve çiçeklik olarak tarhedilmiş muhtelif parçaları olan çimenli ve çiçekli büyücek düz
satıhlar. Fr. Parterre, pelouse. (ARS); Binaların
ön ve arka taraflarında çimenlik ve çiçeklik olarak
târhedilmiş çeşitli parçaları olan çimenli ve çiçekli
büyücek düz yüzeyler. (TRM)

C
Ç
D
E
F
G
H

Bahçe evi. Bağların bahçelerin içindeki küçük yazlık ev. (TRM)

I

Bahçe
frenkmaydanozu (Lat.
Anthriscus
cere«»lium). Şemsiyegiller familyasına bağlı, çorba ve salatalarda kullanılan, aromatik lezzette bir
frenk. Mydanözu türü. Bahçe kapısı. Bahçeden yola
açılan genellikle parmaklıklı ve alçak kapı, evlerin
bahçeye açüan kapısı. (TRM)

J

Bahçe hezareni Hezaren. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Bahçe iğdesi

Bahçe aslanağızı (Vakvak çiçeği, Arslanağzı,
Buzağ burnu; Lat. Antirrhinum ma jus, İng. Great
snapdragon “Dragon’s mouth, Dog’s mouth”). Aslanağızıgiller’den, Akdeniz çevresinde yetişen, otsu,
çokyıllık, 40-80 cm boylanan, salgı bezelerine sahip, yapraklar oval veya mızraksı, çiçekleri salkım
olan br aslanağız türü. (TRM)

A

Sırık bezelyesi. (TRM)

İğde. (BAY)

Bahçe kasımpatı

İ
K
L
M
N
O
Ö
P

Mandilya çiçeği. (TRM)

Bahçe kekesi Ağaç dallarını aşağıya çekmeye
mahsus ucu kancalı değnek, gelberi. (HAY)
Bahçe kekiği Bot. Bahçelerde özel yöntemlerle yetiştirilen kekik. (TDK-2); (Büyük kekikotu,
Sâter; Lat. Thymus vulgaris). Dudaklıçi-çekler’den,
timolce zengin esansını elde etmek için bahçelerde
yetiştirilen bir kekik çeşidi. (TRM)
Bahçe kırlalesi (Lat. Anemone hortensis).
Düğünçiçeğigiller’den, yaprakları geniş ve çok
değişken biçimlerde, çiçekler 12-18 çanak yapraklı,
taç yaprakları çok değişik biçim ve renkte bir Manisa lâlesi türü. (TRM)
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Bahçe kovası Çiçek sulamaya yarayan ağzı
süzgeçli su kabı. (TRM)
Bahçe kurdu Sebzelerin, yeşilliklerin köküne
dadanan çeşitli böceklere verilen isim. (KUB); (Lat.
Loxostege similalis). Lepidopteralar’dan, 3. 18 cm
boyunda, bitki üstünde ördüğü ağ altında beslenen
oldukça zararlı böcekler. (TRM)
Bahçe makası Bahçelerde fidanları budamakta,
ince dalları kesmekte kullanılan makas. (KUB)
Bahçe mantarı (İng. Caltivated mushroom), özel
olarak sebze bahçelerinde yetiştirilen çayır mantarı.
(TRM)
Bahçe meydanı Şehirlerde bahçe haline konulmuş büyük meydanlar. Sultan Ahmet meydanı gibi.
Fr. Place- Jardin. (ARS);
Bahçe mimarı Bahçe ve parkların istenilen
üslûba göre plânlarını yapan ve ileride alacağı şekli düşünerek ona göre dikilecek ağaçların cins ve
şekillerini tâyin eden sanatkâr. Aynı zamanda ressam ve mimar olması icab eden bu bahçe mimarları
bahçeler içinde yapılması lâzım gelen havuz, fıskiye,
şelale, suni dere, köprü, göl, köşk, pergola, kameriye
gibişeylerin inşa teknik ve usullerini bilmekle beraber bahçıvanlıkda da malûmat sahibi olmalıdırlar.
Bahçe mimarlığı her şeyden önce bir sanat işidir.
Fr. Architecte de Jardin. (ARS); (İng. Landscape
architect). Bahçe ve parklann istenilen üslûba göre
plânlarını yapan ve ileride alacağı şekli düşünerek
ona göre dikilecek ağaçların cins ve şekillerini tayin
eden sanatkâr. (TRM)
Bahçe mimarlığı (İng. Landscape orchitec. Türe
“Garden architecture”). Bahçe yapılacak yerin
topografyasına göre durum tasarısını ve yere uygun
bitki örtüsünü düzenleme sanatı. (TRM)
Bahçe musluğu [İng. Sill cock, lawn sprinkler]
[eski terim bahçe musluğu]: Bahçe sulamakta kullanılan ağzı hortum takılabilir biçimde yapılmış
musluk. (DÖŞ)

78

Bahçe mîmârîsi Bir bahçeyi planlı bir şekilde
çiçek, ağaç ve bâzı yapı unsurlarıyle süsleyip bakımlı
ve güzel bir duruma getirme sanatı. (KUB); Bahçeleri tertip ve tarh etmek sanatı. Fr. Architecture des
jardin. Hususi ve umumî bahçeleri estetik (bediî)
bir şekilde tarh ve tanzim etmek sanatı. Bahçeleri,
görecekleri vazifeye ve yanlarında bulunan saray,
şato vesair binaların üslûbuna göre yapmak mühim
bir sanat şubesi teşkil eder. Bu tabir daha ziyade
meşhur fransız mimarı (Lenotre) tarafından icad
ve tatbik olunan hendesî ve mimarî şekil-lerdeki bahçeleri yapmak sanatına hasredilmiştir. Her
türlü bahçeleri resmetmek ve tanzim etmek sanatına Bahçe sanalı denir. Bahçelerin de mimarî gibi
muhtelif devirlere ait şekilleri ve üslûbları vardır.
Bahçe mimarları, bunları bilen ve ağaçların renkleri
ve yapraklarına göre snları nerelere ve ne şekilde
dikmek lâzım olduğunu kesdirerek bu suretle güzel manzaralar vücuda getirmek sanat na vâkıf olan
sanatkârlardır. Medeniyet tarihinde bahçe yi en’eski
zamanlardan beri görmekdeyiz. Hayvanları ehlileşti-ren ilk insanlar gibi nebatları da kendi yanlarında
yetiştirmek ve onlardan istifade etmek isteyenlerin
icadıdır. Evvelâ faydalı bitkilere (nebatata) mahsus
olan bu bahçeler gitgide insanlara zevk ve ferahlık
verici çiçek bahçelerine inkilâb etmiştir. Bahçe
tanzimi sanatının da mimari eserler gibi bir tarihi
vardır. Bahçelerde evler ve binalar gibi zamanın zevkine, itiyad ve ihtiyaçlarına göre muhtelif şekillerde
yapılmış ve insanların fikir ve zevk tekâmüllerine
uyarak bir çok istihaleler geçirmişdir. Bahçe tarihçileri ilk bahçeleri Şarkta, ve sıcak memleketlerde
bulmaktadırlar. Güneşinyakıcı hararetinden ve hayvanların taarruzundan masun olarak etrafı duvar
veya çitle çevrilmiş olan ibtidaî bahçelerin pek basit olduğu düşünülebilir. Eski mısırlıların bahçelerini gösteren kabartma resimlerden anlıyoruz ki bu
bahçeler satranç gibi birbirine amud ve müstakim
yollarla parçalara ayrılmış hendesi şekilde tarhh
bahçelerdi. Evlerin yanında bulunan bu bahçelere çiçekler ve ağaçlar dikilirdi. Mısır hükümdarı
Amenofis IV. Ün damadı prens A’i nın sarayı ve
bahçesi (Teli el Amarna da bir yer altı mezarının
duvarlarında bulunan bir resimden) (Prisse
d’Avesnes’den) Babilin setli bahçeleri vardı. Yirmi
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metreden yüksek ve kemerlerle tutturulmuş sedler
üzerinde bulunan bu bahçeler feyezanlardan masun
kalmak için kalın istinad duvarlarına dayanan tonozlar üzerine bindirilmişdi. Bunlar adeta içi nebatî
toprak dolu muazzam saksılar halinde idi. Su dolablariyle nehirden buraya çıkarılan su, harklar içinden
akıtılarak tekmil bahçeyi sularlardı. Şarkda doğan
bu bahçeler medeniyetle beraber Avrupaya da geçti.
Yunan ve Roma bahçeleri onların devamında!! başka bir şey değildir. Bu bahçelere gitgide mimarlık ve
heykelcilik unsurları da katıldı. Bahçeler bir takım
güzel heykeller, çeşmeler, eyvanlar, revaklar. Çardaklarla süslendi. Fakat bahçenin Avrupada temamiyle
gelişmesi ve bir zevk bahçesi haline girmesi ancak
XIII üncü asıdan sonra başlar. Arapların, İspanya
yolu ile Avrupaya girmeleri ve haçhların (ehlisalibin) şarkla olan temasları şark bahçelerini Avrupaya
ve bilhassa kalyaya tanıtmağa sebeb olmuştur. Suya
ve havuza çok ehemmiyet veren sıcak Asya memleketlerinin gelenekleri ispanyaya da geçerek bu gün
halâ bizi hayran eden Alkazar (Elkasır) ve Elhamra
gibi kas-r ve saraylarda havuzlu avlular yapılmasına
âmil olmuş ve her tarafda çeşme vs havuz merakı
uyanmışdır. Eski Yunan sanatının ihyası düşüncesiyle husule gelen Rönesans hareketinde de yeni
bir bahçe şekli meydana gelmişdi ki bu da bahçe
tekâmülünün yeni bir safhasını vücuda getirmiştir.
İtalyada başlıyan ve italyan bahçesi denilen bu tarz
bahçelerin başlıca karakteri mimarî ve bendesi olmalarındadır. (ARS)
Bahçe nakili

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Bahçe nanesi Bot. Bahçelerde yetiştirilen bir
nane türü. (TDK-2); Nane. (BAY)
Bahçe ölçü çubuğu Bahçeden çiçek toplamak: Arkadaşlarınızın nişanlandığını haber alacaksınız. / Bahçeye bir şeyler ekmek: Detaylarla o
kadar çok ilgileniyorsunuz ki geleceği kaçırıyorsunuz. / Bahçenizde olmak: Hoşlanmadığınız bir
arkadaşınız sizi ziyaret edecek. / Arkadaşınızın
bahçesinde: Eziyet. / Komşunuzun bahçesinde:
Kendi emeklerinize dayanmalısınız. / Bir avluda
çalışmak: Bir hayranınız çok yakında evlenecek.

/ Bir yardalık ölçü çubuğu kullanmak: Hayata
bağlılığınızı ölçüyorsunuz. / Eşinizin kullanması:
Kendi standardınızın dışında başka bir standarda
göre eşinizi yargılıyorsunuz. / Tezgahtarların kullanması: İnsanlar sizden hoşlanmıyor ve çok sık
aşağılanıyorsunuz. / Düzensiz bir bahçeye sahip
olmak: Göz yaşı akıtacak kadar üzüleceksiniz. /
Bakımlı bir bahçeye: Detaylar üzerine aile kavgaları.
/ Küçük bir bahçe: Satın aldıklarınız konusunda aldatılmadığınıza emin misiniz? (ZOL)
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Bahçe örümceği Haçlı örümcek. (TRM)
Bahçe parmaklığı Bahçelerin etrafım çeviren
tahta veya madeni parmaklık. (TRM)
Bahçe pireböceği (Lat. Halticus bractea-tus, İng.
Garden flea hopper). He-mipteralar’dan, 0.21 cm
boyunda, bitkilerin özsuyunu emen, çeşitli bitkilerde yaşayan böcekler. (TRM)
Bahçe salyangozu (Lat. Capaea hortensis, İng.
Garden snail). Akciğerlisalyan-gozlar (Pulmonata)
takımından, 1,5 cm yüksekliğinde, kabuğu büyük
ve küre biçiminde, ağaçlı yerlerde ve ırmak kenarlarında yaşayan bir yumuşakça türü. (TRM)
Bahçe sanatı Bugüne kadar iki türlü bahçe düzeni görülmüştür. 1-Düzenli, sağlam bir geometrik
tertip içinde biçimlendirilmiş bahçe anlayışı. 2Serbest doğa görüşüne uygun olarak düzenlenen
bahçe tipi. Eski Mısır ve Yunan bahçeleri düzenli,
geometrik ve simetrik anlayışta idi. Barok Avrupa
sanatının saray bahçeleri aynı geometrik ve simetrik düzende yapılmıştır. Pompei’de Roma evinin
peristili içinde heykellerle süslü bahçeler vardı. Arapların bahçe anlayışı akan su ve havuz esprisi üzerine kurulmuş olup dinlendirici bir atmosfer yaratma
amacı ile planlanmakta idi. Elhamra sarayındaki
Generalife bunun güzel bir örneğidir. Çin bahçeleri
simetrik düzenli anlayışa dayanmaz. Çinli, bahçe
manzarasını ön plana alır. Ağaç grupları, pavyonlar, köprüler, akan su ve sanki doğalmış gibi olan
göller Çin bahçe sanatının öğeleridir. Bizde bahçe
mimarisinin gelişimi üzerine yazılmış bir kaynak
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görülmediği gibi, geometrik bir bahçe sistemi de
yoktur. Genel olarak meyve ağaçları ve çiçekler
yan yana bizim eski loş avlulu Türk evlerinin yeşil
ve sakin atmosferini yaratmaktadır. Eski bahçe mimarimiz Barok Avrupa sanatının ülkemize girişinden sonra yok olmuştur. Avlu anlayışımız da hemen
hemen yok olmuş gibidir. (SAN)
Bahçe sofası Bahçelerde etrafı ağaçlarla duvar
gibi kuşatılmış ve ortası boş kalarak büyük bir sofaya benziyen boş kısımlar. Bahçe alanı da denir. Fr.
Salle. (ARS); Bahçelerde etrafı ağaçlarla duvar gibi
kuşatılmış ve ortası boş kalarak büyük bir sofaya
benzeyen boş kısımlar. (TRM)
Bahçe şakayıkı

Bahçe şebboyu 1. Turpgillerden makbul bahçe
çiçeği, Eş anl. Frenkmenekşe-si; Lat. Matthiola
oxyceras, İng. Garden stock; 2. Uzun ömürlü, yetiştiril, mesi kolay, tohumla üretilen bir şebboy türü;
Lat. Matthiola incana “Cheiranthus incanus, İng.
Queen’s stock “Stock, Gilliflower”. (TRM); Şebboy.
(BAY); Mor renkli çiçekler açan 80 cm kadar boylarinda otsu bir süs bitkisidir. Yaprakları tüylüdür.
Çiçekleri kokusuzdur. Bahçelerde süs bitkisi olarak
yetiştirilir. Tibbî bir etkisi yoktur. (BİT)
toprağını

düzeltmeğe

Bahçe teresi (Adi suteresi; Lat. Lepidium sativum
“Cardamum Nasturathım”, Garden cress “Tongue.
Grass”). Haçlıgiller’den, yıllık, çabuk büyüyen bir
tere çeşidi. (TRM); Tere. (BAY)

U

Bahçe tırmığı Toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan demir dişli tırmık. (TRM)

V

Bahçe üvezi

Y
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Üvez. (BAY)

Bahçe-i ferah-fezâ İç açıcı bahçe. (KAR)
Bahçeci Bahçe tarımı yapan kimse, sebze, çiçek
ve ağaç yetiştiren kimse. Bahçıvan. (MED); Sebze,
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Bahçecilik Bahçecinin işi, bahçe tarımı. (MED);
1. Bahçecinin isi. 2. Bahçe yapma işi. (KAM); 1.
Bahçecinin işi. 2. Bahçe yapma işi. (TDK); (Bahçe
sanatı, İng. Gardenİng.). Her türlü bahçe bitkilerinin yetiştirilmesi ve bakımı işi. (TRM); Bahçede
yetişen sebze, fidan, meyve gibi her cins bitkiyi yetiştirme, bahçe yapma işi. (KUB); Bahçe yapma,
bahçe yetiştirme işi. (TEM)
Bahçelendirmek. Bir
(TRM)

Ayıgülü. (TRM)

Bahçe tarağı Bahçe
yarayan tırmık. (TRM)

çiçek ve ağaç yetiştiren kimse. (KAM); Çiçek, ağaç
ve sebze yetiştirme işiyle uğraşan kimse. (TDK);
Çiçek, meyve veya sebze yetiştirmeyi meslek edinen
kimse. (KUB)

Bahçelenmek
(TRM)

yerde

bahçe

yapmak.

Bir yer bahçe haline getirilmek.

Bahçeli Bahçesi olan; bahçesi çok olan. (MED);
Bahçesi olan: Bahçeli ev. (TDK); Bahçesi olan:
Bahçeli ev. Köşk. (KAM); Bahçesi olan (yer).
(TRM); Bahçesi olan, bahçe içinde bulunan (binâ).
(KUB)
Bahçeli kent Başlıca özellikleri bitişik yapı düzeni ve çevresinde yeşil kuşak olan kent imarı. (ÇEV)
Bahçelik Bağları, bahçeleri olan (yer). (TDK);
Bahçeleri çok olan (yer). (KAM); Bahçeleri çok yer.
(HAY); Bahçesi çok yer, bahçe yapmaya müsait yer.
(MED); (İng. Full of gardens). Bağları bahçeleri
çok olan veya bahçe yapmamağa elverişli olan yerler. (TRM); Bahçeleri çok olan yer. (RTK); Bahçeleri çok “yer” (Lehce, Ş.). [1. Biz “bahçe” kelimesini
kalın okuduğumuz için “bahçalık” desek de olur.]
Bütün Türkler bu kelimeyi “bahça “ diye telaffuz
ederler. Onun için edât-ı mekân olarak “lık” yani
sakile mahsus kısmı getirilir. “Bahçavanlık “ denir.
Ahenk muktezâsı budur. İstanbul ahenge bakmaz.
Lisanı inceliğe mayil olduğundan “bahçe, bahçelik
“ derler. (VLD); Bağ ve bahçesi çok olan yer. (KUB)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Bahçesiz Bahçesi olmayan. (TDK); Bahçesi olmayan. (KAM); Bahçesi olmayan. (MED)
Bahçeşehir Şehirlerin kenar ve yakınlarında her
evin ayrı ayrı bahçesi bulunan ve her aileye mahsus
ayrık ve münferit evlerden teşekkül eden mahalle ve
şehirciklere denir. Bunlar her gün şehirde çalışmak
mecburiyetinde olanların sıhhatini korumak ve açık
ve saf havada yaşayabilmeleri için şehre inip çıkmak
kolay olan ağaçlıklı ve bahçeli bölgelerdir ki kalabalıklaşan şehirleri sıhhileştirmek için şehirciliğin
bulduğu yeni çarelerden biridir. Avrupanın her
tarafında şimdi böyle bahçeşe-hirler yapılmaktadir.
İstanbulda göztepe ve bostancıya kadar olan saha da
bir bahçeşehir sayılabilir. Ankara yanındaki bahçeli evler de böyle bir bahçeşehirdir. Fakat bunlara
bahçeli evler demek yanlıştır. Çünkü bahçeli evler tabirinden anleşılan mâna münferit veya bitişik
olsun bir bahçesi olan ev demektir. Böyle evler şehrin içinde de vardır. Fr. CitéJardin. (ARS)
Bahçevân
(FED)

Bahçeye

bakan,

bahçeyi

koruyan

Bahçıvan 1. Geçimini bahçe ürünlerini yetiştirip satmakla sağlayan kimse. 2. Bir bahçenin
düzenlenmesi ve bakımıyla görevli kimse (TDK);
bağçıvan. (KAM); Bahçeye bakan, bir bahçe idare
eden, bahçeye bakmak san’atını bilen adam (HAY);
Bahçe bakıcısı, bahçede ekilip-dikilen şeyleri yetiştiren kimse. (MED); Bağban, bostancı, hadîka-bân. (LEH); (Bahçevan, İng. Gardener “Horticulturist. “). Bahçe yetiştirme ve bakımını meslek
edinen kimse. (TRM); Bahçeye bakan, bahçe işleri
gören kimse. (TRK); Bahçe yetiştirmeyi iş edinmiş
kimse (Eş anl. Bahçeci). (TEM); Bahçeye bakan,
bahçeye bakmak sanatını bilen adam. Bahçıvanlık bahçıvan işi ve sanatı. (RTK); Bahçeye bakan
ve onu idare eden. Bahçıvancı demek yanlıştır.
(YTL); Ağaçları budayan bir bahçıvan: Olmak istediğinize imkan vermek için istemediğiniz gelişmeleri izale etmelisiniz. / Bahçeyle ilgilenmeyen bir
bahçıvan: Büyümeyi kolaylaştırmak için çürük
enkazı temizlemelisiniz. / Bahçıvan olmak: Sevdiğiniz bir kişi ile problem yaşıyorsunuz. / Başka

bir kişinin bahçıvanı: Sıkıntıdaki bir arkadaşınızla
derin bir iletişiminiz var. / Bir bahçıvan görmek:
Mevcut çalışmalarınız ileride sizi zengin edecek.
/ Kendi bahçenizin bahçıvanı olmak: Hayatın size
sunduğu olanakların ne kadarını değerlendirip ne
kadarını ihmal ettiğinizin gösterir. (ZOL); Bağ ve
bahçe ve bostan tımarına meşgul ve memur olan
kimse. (MÜN); Bahçeye bakan, bir bahçe idare
eden, bahçeye bakmak sanatını bilen adam. Filân
adam iyi bahçıvandır. Bahçıvanlık (Lehce, Ş.). Bağ
alelıtlâk ekilmiş, dikilmiş, imar edilmiş, etrafı çitle, duvarla, bölünmüş bir mahal. Bahçe bir miktar
bağ, bağcağız demektir. Bağçebân-bağçevân” bahçe
muhafızı demektir ki üzüm çubuğu bulunsun bulunmasın imar edilmiş bir mahâlde ekip dikmesini bilen sebzevat, yemiş meydana getiren kimsedir.
(VLD); Mesleği bahçeye bakmak, çiçek, meyve veya
sebze yetiştirmek olan kimse. (KUB)
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Bahçıvan bıçağı Meyve ağaçlannı yontmaya ve
budamaya yarayan küçük bıçak. (TRM)

K

Bahçıvan makası (İng. Pruning scissors). Dallan budamak veya kesmek için kullanılan makas.
(TRM)

M

Bahçıvan tarağı Toprağın taşlarını ayırmak
ve yastıkları açmak için kullanılan, uzun saplı ve
ucunda demirden dişleri olan âlet. (ARS)
Bahçıvanbaşı Bahçıvanların başı, baş bahçıvan.
(MED)
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Bahçıvanlık Bahçe bakma işi ve sanatı,
bahçıvanın yaptığı iş. Bahçıvan olma hali. (MED);
Bahçıvan işi ve san’atı, bahçeye bakmak, çiçek,
ağaç ve sebze yetiştirmek ilmi (HAY); Bahçıvanın
yaptığı iş (TDK); (Bahçevanlık). Bahçıvan mesleği;
bahçelere bakma, sebze, çiçek ve meyve yetiştirme
sanatı. (TRM); Bahçeye bakma, çiçek, meyve veya
sebze yetiştirme işi. (KUB); Bahçe yetiştirme işi,
bahçıvanın yaptığı iş. (TEM)

U

Bahâristân 1. İlkbahar mevsimi. 2. Yeşil ve çiçekli yer. [bahçe, park, çayır gibi]. (FED); 1. İlkbaharın
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hüküm sürdüğü zaman. 2. Yeşil ve çiçekli yer.
(OSM); 1. Baharın hüküm sürdüğü mevsim, ilkbahar. 2. Çimenleri yeşermiş, çiçekleri açmış, yeşillik
yer; bahçe, bağ, çayır. (KUB)
Bak Kenevir otu. (BAY)
Bakabunga Yavşan nevi diken. (LEH); Yavşan
türünden bir diken. (KAM)
Bakam Bot. Baklagillerden, odunundan kırmızı
boya çıkarılan bir ağaç (Haematoxylon campechianum). (TDK-2); 1. Baklagillerden bir ağaç; odunundan kırmızı boya çıkarılır Anavatanı Brezilya’dır.
2. Has olmayan her türlü boya (Hamatoxylon compeachianum). (HAY); Has olmayan her türlü boya,
kalıp boya, gayr-ı sabit renk. Aslında kırmızıdan
başka taklit kızıl gök boyaları. Bakam ağacı teberhun. Has boyacı, huy bakam boyacı. (LEH)
Bakçe Bâğçe yerine (EVL)
(Yahudi ağzı) Bahçıvan. (KAR)

M

Bakçivaniko

N

Baki 1. Sebze, yeşillik. 2. Yeşil kabuklu, iri taneli
malûm sebze, bakla. (FED)
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Bakka (Alm. Beere, Beerenfrucht, Fr. Baie, İng.
Berry, bacca) Ekzokarpı ince ve zanmsı yapıda,
mezokarp ve endokarpı etli olan, açılmayan etii bir
meyve tipi. Üzümsü meyve. (BİY)
Bakkal Türkîde yağ ve pirinç, mutfak havayici
satan, sebzeden başka levazımı ve kuru bukûlü satan esnaf. (LEH); Sebzevât satıcı. (OSM); bostancı,
salataci, bakıl, tere-füruş, sebze-füruş (MEN); 1.
Sebzeci. 2. pirinç, şeker, peynir, zeytin ve benzerleri
gibi şeyler satan [kimse]. (FED); Yiyecek maddeleri satan esnaf. [Arapça’da anlamı sebzecidir. Arabistan’da çoğu zaman sebze ve yiyecek maddeleri
bir dükkânda satıldığı için. Sonraları yalnız yiyecek
satanlara da bu isim verilmiş ve dilimizde bu anlam için kullanılmıştır.] Bakkal dükkanı. (KAM);
Zahire ve yiyeceğe ait şeyler saten esnaf. (Asıl Arapça’da mânâsı sebzeci olup, Arabistan’da ekseriya

82

sebze ve zahire bir dükkânda satıldığı münasebetle,
sonra yalnız zahire satanlara da söylenmiş ve bizce
bu mânâya hasredilmiştir). (HAY)
Bakkam Kırmızı boya çıkarılan ağaç. Geniş anlamda tabiî ve has olmayan kumaş boyaları için kullanılır. (OTS); Bakkam ağacı, kırmızı boya ağacı
(Bot. haematoxylon campechianum) (BAH)
Bakkam ağacı Amerikanın sıcak yerlerinde çıkan
bir nevi sert ve ağır ağaçdır. Güzel cila alır. Albakkamdan kırmızı boya yapılır. Yazmacılıkta da kullanılır. F. Bois de Campêche. (ARS)
Bakl 1. Tere ve sebzevatın her birisi. 2. Üzerinden
dökülen tohumdan mevsiminde biten nebât. (OSM)
Bakla 1. Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde
yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki
(Vida faba). 2. Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru
tanesi. 3. Bir zinciri oluşturan halka veya parçalar
dan her biri. (TDK); Şahtere dedikleri ota “baklatü’l-melik” derler. Semizotu denilen bitki. (OSM);
Baklagillerden, taneleri badıç içinde bulunan bir
bitki. (ARK); Sebze, yeşil yiyecekler. (Dilimizde
Arapça’daki ful (bakla) karşılığı olarak kullanılan
“bakla” kelimesinin bununla bir alâkası olmayıp,
aynı dildeki ‘bâkılâ’ kelimesindendir.] (KAM);
Maruf sebze ki, erken yetişip, fasulyeye benzer iri
taneleri olur ve taze iken kabuğu ile beraber, kurusunun da taneleri yenir ve hayvanlar için pek gıda
vericidir, ful: Sakız baklası = En iyi cinsi. İngiliz
baklası = Pek uzunu, acı bakla. Yahudi baklası =
Kıbt fulü. Hind baklası = Enfiyeye koydukları güzel
kokulu bir tohum ki Hind’den gelir. Baklayı ıslatmak = Sükût etmek, dilini tutmak. Ağzında bakla
ıslanmaz = Boşboğazdır. Baklayı çıkarmak = Her
şeyi söylemek. Bakla çiçeği = Açık yeşil. Bakla dökmek = Fala bakmak. Bakla kırı = Atın bakla rengini
andırır kır donu (at hakkında kullanılır). (HAY);
Sebze, otsu bitki, yeşillik. Yeşil kabuklu ve taneli,
şekil olarak fasülyeye benzer baklagillerden bitki (vicia faba). (MED); Burçak, Fink baklası. (BAY); Fûl,
bakilla. Arabîde sair sebzeye umumen bakla derler.
Bahriye ıstılahında zincir komananın halkası, bakla
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dökmek fal bakmak, bakla kırı don. Baklayı çıkarmak cuşa gelmek, açılmak, ağız açılmak, ağzı bozmak, şetm etmek, baklayı ıslatmak ağzı tutmak, sükut etmek. Baklatü’I-arabiyye iştir, baklatü’l-gazâl
girit otu. Bak-latiil-hamkâ semizotu, baklatü’l-melik şahtere, baklatü’l-yemâniyye pazı. Acı bakla kıbt
fûlu, handefûk, içini yahudiler yer. Ağzında bakla
ıslanmaz ketum olmayan, diline perhizsiz. Hint
baklası hind-i garbînin bir nev muattar çiçek tohumu ki enfiyeye korlar, Hint yağı ondan dahi çıkar.
Zülf-i arûs ve ıtr-ı şâhî tohumu, köpek baklası magru’1-kelb denir, lüfer envaından yahudi baklası
türmüs. Kukulya bakla çiçeği açık, yeşilimtırak.
Bukûl-ı hamse bakla, fasulye, böğrülce, nohut, mercimek. (LEH); (Lat. Vicia faba, Alm. Buffbohnen,
Fr. fève, İng. Broad bean) Baklagiller (Leguminosae) familyasından, beyaz çiçekli, çiçeklerin uçları
siyahımsı, taze legümen meyveleri bahar aylarında
sebze olarak yemlen ve bu amaçla kültürü yapılan,
tek yıllık, otsu bitki. (BİY); (ful): Baklagillerden
hazmı kolay ve besleyici bir bitkidir. Ev ilaçlarında
çiçekleri kullanılır. Bir çeşidi olan acıbakla ise, acı
ve otsu bir bitkidir. Faydası: İdrar yollarını temizler. Böbrek ağrılarını dindirir. Böbrek iltihaplarını
giderir. Böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine
yardımcı olur. Lumbago, romatizma, siyatik ve dolama şikayetlerini giderir. (BİT-2)
Bakla çiçeği Açık yeşil. (MED); Bot. Sarımtırak
eflatuna çalan beyaz renkte bir bitki. (TDK-2)
Bakla dökmek

Fala bakmak. (HAY)

Bakla kırı Atın bakla rengini andırır kır donu (at
hakkında kullanılır). (HAY)
Baklacık Bir çiçek ismi (ATI)
Baklagiller Bot. Bakla, fasulye, akasya, keçi boynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine
alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir
bitki familyası, bakliye. (TDK); Bakla, fasulye,
akasya, keçiboynuzu v. S. Gibi pek çok sebze ve
ağaçları içine alan büyük bir bitki familyası. Baklagiller, ikiçenekli ayrı taçyapraklılarındandır.

(HAY); Bakla ve fasülye gibi sebzeleri ve akasya,
keçiboynuzu gibi ağaçları da ihtiva eden ikiçenekli bitki ailesi, bakliyat. (MED); (Lat. Leguminosae,
Fabaceae) Yapraklan parçalı, çiçekleri er dişi, çanak
yapraklan 5’li ve birleşik, taç yapraklan 5’li yan
birleşik, 10 adet stamenli, legümen ya da lomentum
tipi meyveleri olan, ülkemizde 68 cins ve 100 kadar türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu,
çalmışı ya da ağaçsı bitkiler. (BİY)
Baklakıran Canavar otu. (BAY)
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Baklalık Bakla bostani (MEN)

H

Baklamsı Bakla biçiminde olan. (TDK)

I

Baklamsı meyve Bot. Badıç. (TDK-2)

İ
J

Bakliyat Bakla cinsinden olan bitkilerden elde
edilen taneli şeyler. (KAM)

K

Bakliye Sebze cinsinden olan. (KAM)

L

Bakliyye Bot. Baklagiller,
(FED); Baklagiller. (HAY)

(bkz:

bakliyyât).

Bot.

(bkz.

Bakliyye).

Bakliyyât
(FED)

Baklagiller.

M
N
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Ö

Bakteri (Yun. Bakterion: küçük sopa, Alm.
Bakterie, Fr. Bactérie, İng. Bacterium) Hücre
zanıun üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplâzmalannda çıplak DNA’lan bulunan, küçük
molekül ağırlıklı maddeleri kendilerine yarayan
maddelere çevirmek üzere gerekli enzimlere sahip olan, suda, toprakta ya da bitki ve hayvanlar üzerinde parazit ya da saprofit yaşayan, birçok
hastalıklara sebep olan, ikiye bölünerek veya konjugasyonla genetik madde nakli yaparak eşeyli üreyen,
gerçek anlamda hücre çekirdekleri bulunmayan prokaryot mikroorganizmalar. Gram boyasıyla boyanma özelliklerine göre Gram pozitif ya da Gram
negatif bakteriler, oksijen ihtiyaçlarına göre aerob ya
da anaerobik solunum yapan bakteriler, şekillerine
göre yuvarlak şekilli koklar, çubuk şekilli basiller,
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virgül şeklinde vibriyolar, spiral şeklinde spirillumlar olarak adlandırılan, ancak mikroskopla görülebilecek büyüklükteki tek hücreli organizmalar.
Escherichia coli vb. (BİY)
Bakterigiller Bot. Bakteriler, bakterileri içine
alan canlılar. (TDK-2); Bakterileri içine alan bir bitki ailesi. (HAY)
Bal Ağaçların kabuğundan sızarak pıhtılaşan besi
suyu (TDK); Ağaçların şekeri ve yemişlerin koyulaşmış özü. ((HAY); Çok olgunlaşmış tatlı meyvelerin kabuğundan sızan özü. Ağaçların kabuğundan
sızan zamklı madde (MED)
Bal dikeni

Dulavrat otu. (BAY)

Bal kabağı Bot. İçi turuncu, iri ve tatlı bir kabak
türü (Cucurbita moschata). (TDK-2); Tatlısı yapılan
bir cinsi. (HAY)
Bal mantarı Armillariella mellea (Fr. Ex Vahl)
Karsten (Agaricaceae). İstanbul civarında (Belgrat
ormanı) yetişir. Yenen bir türdür. Bk. Kanlıca mantarı. (BAY)
Bal özlü

Bot. Bal özü bulunduran. (TDK-2)

Bal özü Bot. Bazı çiçeklerin içinde bulunan,
arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar.
• bal özü bezi (TDK-2); Bazı çiçeklerde bulunan tatlı sıvı, rahîk, nektar. (MED); Arıların bal yapmak
için çiçeklerden emdikleri tatlı sıvı. (KAM); Birtakım çiçeklerin içinde bulunan ve bal yapmak için
arılar tarafından emilen tatlı sıvı, nektar. (HAY);
Bot. Arıların bal yapmak için çiçeklerden emdikleri
tatlı sıvı. (KAM); Entomofil çiçeklerin içinde bulunan ve bal yapmak için arılar tarafından emilen
şekerli sıvı. (TRK); Bazı çiçeklerde bulunan tatlı
sıvı, rahîk, nektar. (MED)
Bal özü bezi Bot. Bitkilerin yaprak, yumurtalık
ve erkek organlarının dibinde bulunan ve bal özü çıkaran bez. (TDK-2)
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Bal özülük Bot. Çiçeklerde bal özünü çıkaran bezlerin bulunduğu organ. (TDK-2)
Bal tamah [eski terim baltamalı]: Balta ile biçimlendirilen kereste. (AGA)
Balaban (Lat. Botaurus stellaris, Alm. Grosse
Rohrdommel, Fr. Butor étoile, İng. Bittern)
Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes)
takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından,
sıru siyah, diğer bölgeleri san, siyah, kahverengi
karışık renkte olan, Palearktik bölge ve Güney Afrika’da yaşayan, Türkiye’nin pek çok yerinde yılın
her mevsiminde görülen, kamışlık ve sazlıklarda
yaşayan ve buralarda yuva yaparak kuluçkaya yatan,
alaca karanlıkta ve gece faal olan yerli bir tür. (BİY)
Balaban mantarı Hydnum imbricatum Lat.
(Hydnaceae). Genç iken yenir. Hydnum repandam Fr. Ex Lat.-Dil mantarı, Geyik mantarı (Saccılar-Bolu), Sığır dili mantarı. Genç iken yenir. Bk.
Cincile, Geyik mantarı. Zehirli mantar. (BAY)
Balamıt

Palamut. (BAY)

Balamut

Palamut. (BAY)

Balar Kiremit altına konulan ince tahta. Bu tâbir
bu gün terk edilmiş gibidir. Şimdi Padavra tahtası
derler. (ARS); Pedavra gibi ince cam tahtası. (LEH)
Balbaşı Dağ çayı. (BAY)
Balça Bahçe (RİZ)
Balçiçeği Bot. Almaşık yapraklı, kırmızı veya
kırmızıya çalan sarı renkli çiçekli ağaççık. (TDK-2);
Çıngırak otu. (BAY); Hanımeli. (BAY)
Baldınkara Bot. Nemli yerlerde yetişen birçok
eğrelti otu türünün ortak adı, kara baldır. (TDK)
Baldıran 1. Maydanozgillerden, nemli yerlerde
yetişen zehirli bitkilerin ortak adı, ağu otu. (Conium maculatum) 2. Bu bitkiden çıkarılan zehir.
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(TDK); Ağu otu, zehirli ot. Eş anl. şevkerân, tahmâ. (KAM);. Nemli yerlerde yetişen zehirli bir bitki, ağıotu (conium). Maydanozgillerden olan bu bitkinin büyük baldıran, küçük baldıran, su baldıranı
gibi çeşitleri vardır. Baldıran şerbeti. Su baldıranı
= Rezne. Küçük baldıran = Teft. (HAY); Conium
maculatum Lat. (Umbelliferae). Bir veya iki yıllık,
beyaz çiçekli, parçalı yapraklı, kuvvetli kokulu ve
otsu bir bitkidir. Özellikle meyveleri zehirlidir.
Erzurum bölgesinde gövdesi kabuğu soyulduktan sonra, kimi yerine yenmekte ve bu nedenle de
özellikle çocuklarda ağır zehirlenmeler görülmektedir. Kurutulmuş dallan, demet yapıldıktan sonra
süpürge olarak kullanılır (Pınarhisar-Kırklareli).
Bk. Kimi, Eş anl. Ağı otu, Ağu otu. Baldıran otu,
Hırhındilik (Erzurum), Körek, Şemsiye otu, Yılan
otu. (BAY); Laserpitium glaucum Post (Umbelliferae). 60-150 cm yükseklikte, kalın köklü, çok yıllık,
çıplak, yaprakları tüysü ve çiçekleri yeşilimtırak
beyaz renkli olan bir bitkidir. Nadir bir türdür.
Kahraman Maraş (Ahır dağı) ve Dörtyol civarındaki dağlar (Mığırtepe) da yetişmektedir. Zehirli değildir. Kökü Dörtyol’un dağ köylerinde yenir
ve bölgedeki halk hekimleri tarafından yatıştırıcı
olarak kullanılır. Laserpitium hispidum Bieb.Kasnı. Kuzey Anadolu bölgesinde yetişir. Gövdesi,
kabuğu soyulduktan sonra, çiğ olarak yenir (Tirebolu, Şebin Karahisar). Bk. Kasnı. (BAY); Nemli
yerlerde yetişen maydonozgillerden zehirli bitki,
ağıotu (conium). (MED); Yabanî kereviz. (BAY);
(Lat. Conium maculatum, Alm. Echter Schierling,
Fr. ciguë, grande ciguë, İng. poison hemlock, herb
bennet, Osm. Sevkerân) Maydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, beyaz çiçekli, kurumuş dallan
süpürge olarak kullanılan bir ya da iki yıllık, otsu
bitki. Şemsiye otu, yılan otu. (BİY); Dokumacılıkta
kullanılan, içi boş bir bitki. (ZAN); (Aguotu / Conium maculatum / Ciques / Hemlock) Nemli yerlerde yetisen, 1-2 metre boyunda zehirli bir bitkidir.
Gövdesi kalindir. Saplarinin alt kismi erguvani
renktedir. Yaprakları büyük, çiçekleri yayvan ve
küçüktür. Ev ilaçlarinda kullanilmaz. Kullanıldığı
yerler: Tipta, özellikle disçilik alaninda kullanılır.
Agri kesici, spazm giderici ve siyatik, tetanoz ile epilepsi hastalıklarının tedavisinde kullanılır. (BİT);

(ağuotu): Maydanozgillerden nemli yerlerde yetişen
1-2 metre boyunda zehirli bir bitkidir. Gövdesi
kalındır. Saplarının alt kısmı erguvani renktedir.
Yeprakları büyük, çiçekleri yayvan ve küçüktür.
Terkibinde coniine vardır. Büyük baldıran ve küçük
baldıran olmak üzere 2 çeşidi vardır. Ev ilaçlarında kullanılmaz. Faydası: Hekimlikte ağrı giderici
ve spazm giderici olarak, siyatik, tetanoz, epilepsi,
trilemnius nevraljisi ve kore hastalığının tedavisinde
kullanılır. (BİT-2)
Baldıran (Aguotu / Conium maculatum / Ciques
/ Hemlock) (BİT-3)
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Baldıran out Baldıran. (BAY)
Baldıran şerbeti Mec. Acı çekerek, yüz suyu
dökerek elde edilen kazanç. (TDK)
Baldırgan Heracleum trachyloma Fisch. Et Mey.
(Umbelliferae). 1-1. 5 m yükseklikte, çok yıllık, özel
kokulu, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Erzurum
ve Kars bölgelerinde gövdesi, kabuğu soyulduktan
sonra çiğ olarak yenir. Bk. Tavşancıl otu. Eş anl.
Soy (Erzurum), Baldırgan (Kars), Balgırdan, Baldırkan. (BAY); Şeytantersi. Bkz. Bitki. (YAK); 1. Hlk.
Baldıran. 2. Şeytan otu, şeytan tersi otu (Ferula assa-foetida). (TDK)
Baldırıkara Bot. Nemli yerlerde yetişen birçok
eğrelti otu türünün ortak adı, karabaldır. (TDK-2);
Asplenium adiantum-nigrum Lat. (Aspleniaceae).
10-25 cm boyunda, çok yıllık ve otsu bir bitkidir.
Yaprak sapı dip kısımda siyah renklidir. Toprak üstü
kısmı balgam söktürücü ve öksürük kesici olarak
kullanılır. Eş anl. Bağrıkara, Kara baldır. Asplenium ruta-muraria Lat. Duvar baldırıkarası. Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar (Aspidiaceae)
Dere gülü (Giresun). (BAY); Bir çeşit bitki. Eş anl.
şa’ru’l-gûl, kürbize, persiyâvuşân. (KAM); Bir süs
bitkisi, kerbeze (adianthum). (HAY); (Venushaar /
Frauenhaar / Capillaire / Maidenhair) (BİT-3); (fujer): Eğreltiotugillerden; nemli yerlerde yetişen otsu
bir bitkidir. Yaprakları at yelesini andırır. Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yetişir. Faydası:
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Grip ve soğukalgınlığında hastayı rahatlatır. Balgam söktürür. Mide ağrılarını keser. Böbrek kumlarının dökülmesini sağlar. Derideki şişlikleri indirir. Saç dökülmesini önler. Aybaşı kanamalarının
düzenli olmasını sağlar. Diğer ilaçlara da tat verici
olarak kullanılır. (BİT-2)

E

Baldırkan Baldırgan. (BAY)

F

Baldur Bitki sapı (BAH)

G

Balduz Yabanî kimyon. (BAY)
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Balemit

Palamut. (BAY)

Balgırdan Baldırgan. (BAY)
Balık otu Bot. Cava ve Malabar’da yetişen, zehirli meyvesiyle balıkları sersemleterek avlamaya
yarayan bir bitki (Anamirta). (TDK-2); Bâhî-zehre denilen bir cins bitki. (KAM); Cavada yetişen,
zehirli meyvesinden balık avlamakta faydalanılan
odunsu bitki, balık sütleğeni (anamirta cocculus)
(MED); (hablülhilal): Cava’da ve Malabar’da yetişen ve zehirli meyvesiyle balıkları sersemleterek
yakalamaya yarayan zehirli bir bitkidir. 50 santim
boyundadır. Dalları yeşil ve tüylüdür. İlaç olarak
yaprak ve çiçekleri kullanır. Faydası: Terletir, idrar
söktürür. Vücudu rahatlatır. Had bronşit ve nezlede,
bütün bulaşıcı hastalıklarda kullanılır. (BİT-2)
Balık tutkalı [Alm. Fischleim] [eski terim balık tutkalı]: Balık endüstrisi artıklarından
üretilen, yavaş kuruyan fakat bağlama gücü yüksek
yapıştırıcı. (AGA)
Balıksırtı (İng. Ridge). Bir çiçek bahçesinde
çiçeklerin ekildiği yerdeki yapma yükselti. (TRM)
Ballambıt Ağaç kesmeye yarayan, uzun iri dişli
bıçkı. (MER)
Ballanmak Koyulaşmak ve meyvenin usaresi
çıkıp donmak, lüzûcet, ta’akkud, cıvıklaşmak, bal
gibi azûbeti ziyade olmak, revaklanmak. (LEH);
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l. Bal gibi tatlı olmak, tatlılaşmak. 2. (Meyvenin)
iç suyu çıkıp donmak, kıvamlanmak, cıvıklaşmak. (KAM); 1. Bal gibi tatlı olmak, tatlılaşmak.
2. (Meyvenin) özü çıkıp yapışkanlık peyda etmek,
cıvıklaşmak. (HAY)
Ballıbaba Bot. Ballıbabagillerden, beyaz çiçekli
ve çok yıllık otsu bir bitki (Lamiumalbum). (TDK2); Ot cinsinden, kendi kendisine yetişen bir bitki. (KAM); Ballıbabagillerden bir bitki (lamium).
Başlıca çeşitleri benekli ballıbaba ve ak ballıbabadır.
Ak ballıbabaya arılar çok konar. (HAY); Benekli ve
ak ballıbaba gibi cinsleri bulunan, ballıbabagillerden
bir bitki (lamium). (MED); Keçiboynuzu. (BAY);
Lamium (Labiatae) türlerine verilen genel ad. Bu
türler bir veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Çiçekler
beyaz, kırmızı veya mor renklidir. Kars bölgesinde
Anchusa azurea Miller var. Azurea (Boraginaceae)
türüne de Ballıbaba veya Tatlıbaba adı verilmektedir. Eş anl. Ballık otu. Lamium album Lat. Maculatum Lat. ve L purpureum Lat. Türlerinin toprak
üstü kısımları kabız ve kuvvet verici olarak kullanılır. (BAY); (Lat. Lamium, Alm. Taubnessel, Fr.
lamier, İng. Deadnettle) Ballıbabagiller (Labiatae)
familyasından, bir ya da çok yıllık, otsu, beyaz,
kırmızı ya da mor çiçekli, Lamium cinsi türlerine verilen genel ad. (BİY); (Lamium / Lamier /
Dead-nettle / Laminum) Ballibabagiller familyasindan mor çiçekli, pembe, krem veya beyaz renkli bir
bitki. Memleketimizde 27 türü tesbit edilmistir.
Çogu türleri, Bati ve Güney Anadolu’da yaygındır.
Bunun yaninda diğer bölgelerde de yer yer rastlanmaktadır. (BİT); (Lamium / Lamier / Dead-nettle
/ Laminum) (BİT-3); (laminum): Ballıbabagiller
familyasından bir çeşit bitkidir. Benekli ballıbaba ve
arıların çok sevdiği ak ballıbaba gibi türleri vardır.
Faydası: Kabakulak, mayasıl ve kanlı basurda faydalıdır. (BİT-2)
Ballıbabagiller Bot. Nane, lavanta çiçeği, kekik
vb. Kokulu bitkileri içine alan ve iki çenekli bitişik
taç yapraklılardan oluşan bir familya. (TDK-2); İki
çenekli ve bitişik taçyapraklılardan bir bitki familyası. Nane, lavanta çiçeği, kekik gibi kokulu bitkiler bu familyaya girer. (HAY); Nâne, lavanta, kekik
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benzeri kokulu bitkileri de içine alan ikiçenekli
bitişik taçyapraklılardan bir bitki ailesi. (MED);
(Lat. Labiatae, Lamia-ceae, Alm. Taubnesseln, Fr.
lamiers, İng. Dead nettle) Gövdeleri dört köşeli,
yapraklan basit ya da parçalı, karşılıklı ya da dairesel dizilişli, güzel kokan, çoğu türleri uçucu ve aromatik yağ içermelerinden dolayı farmakoloji ve
parfümeri sanayimde, bazı türleri de baharat olarak
kullanılan, ülkemizde 750 kadar türle temsil edilen,
bir, iki ya da çok yıllık, otsu ya da çalımsı bitkiler.
(BİY)
Ballıboynuz Keçiboynuzu. (BAY)
Ballıca Gıcıgıcı. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ballık Katran yoncası. (BAY)
Ballık otu

Ballıbaba. (BAY); Çalba. (BAY)

Balmumu Baldan çıkarılan yumuşak madde (mum). Balmumu, kendisine verilen şekli almağa çok elverişli plâstik (acînî) yani ma-cunsu)
bir madde olduğundan onunla her türlü mücessem
şekiller ve heykeller yapıldığı gibi boyaların içine
karıştırılarak bir nevi mumlu boya da elde edilir
ki bu boyalarla yapılan resimlere mumlaboya resim (Fr Peinture à la cire) denir. Mumdan heykel ve
kabartma şekiller yapmak sanatına keroplasti (Fr.
Céroplastie) tâbir olunur. Balmumu birçok sanat
işlerinde ve bahusus kuyumculukta kalıp yapmağa
da yarar. Bal-mumundan yapılan kalıplar çamurdan
yapılan kalıplar halinde çabuk kurumayıp şeklini
uzun zaman olduğu gibi muhafaza ettiklerinden
kalıp yapmağa çamurdan daha elverişli bulunur.
Renkli balmumularla yapılan oyma ve kabartma
işleri ve heykellere XVI ncı ve XVII nci asırlarda
çok ehemmiyet verilmiştir. O vakit yapılmış olan
figürlerden elan müzelerde çok güzel parçalara tesadüf edilmektedir. Pariste (Musée Grevin) denilen hususi bir müzede her asrın büyük ve meşhur
adamlarının aslından fark olunamayacak kadar
tabiî yapılmış ve el bise giydirilmiş suretleri teşhir
edilmektedir. Sıhhat müzeleriı de de hastalıkları
göstermek için bu usul ile balmumundan yapılmış

insan vücut ve azaları vardır. Keroplasti usuliyle
yapılan elbise mankenleri de bugün hayreti mucip
olacak bir dereceye varmıştır. Ziraat müzelerinde
yaş meyvaları göstermek İçin renkli balmumundan
yapılmış fevkalâde tabiî ve aslından farksız meyva şekilleri teşhir olunmaktadır. Osmanlılarda da
düğünler ve alaylar için mumdan çiçek ve tezyinat
yapılırdı. (Bak. Nahilbendî). Fr. Cire. (ARS)
Balmumu cilâsı [Alm. Bienenwachsmattierung]
[eski terim balmumu cilâsı]: Yalnız balmumu ve terebentinle hazırlanan ağaç cilalama gereci. (AGA)
Balmumu macunu [Alm. Bienenwachskitt] [eski
terim balmumu macunu]: Mobilyadaki kusurların
onarımında kullanılan toprakboyalar ile renklendirilmiş balmumu. (AGA)
Balonotu Küçük beyaz çiçekli, balon gibi tohumları olan sarmaşık gibi bir bitki. (MER)
Balsam Bazı ağaçlardan elde edilen, parfüm
ve ilâçların yapımında kullanılan reçine, belsem.
(TDK); Bazı ilaçların yapımında kullanılan ağaç
reçinesi (ATI)
Balsıra Ağaç yaprakları üzerinde meydana gelen bir nevi hastalık, sam vuruğu. (MED); Yaprakların üzerinde meydana gelen bir tür kudret helvası.
Ağaçların bir hastalığından ortaya çıkar. (KAM);
Bitkilerin külleme hastalığı (ATI)
Balta Ağaçları kesmek, yarmak ve yontmak için
kullanılan, taban çeliğinden yapılmış keskin ağızlı
bir madenî kısım ile bunun deliğine geçirilmiş bir
ağaç saptan ibaret alet. Bununla ağaç ve keresteler,
büyük yongalar çıkarmak suretiyle, yontulur. Afacak da denir. Tarih Öncesi devirlerinde taşların bir
tarafını keskin olarak yontup bir sopaya bağlamak
suretiyle yapılmış baltalar kullanırlardı. İlk Çağda
harb aleti ve silâh olarak balta kullanıldığı gibi orta
ve son çağda da yine silâh olarak kullanılmıştır. Eskiden Osmanlı ordusunun taburları önünde balta
taşıyan askerler giderlerdi ki bunlara baltacı denirdi.
II nci Abdülhamit devrine kadar bu baltacılar vardı.
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Türklerde altın kakmalarla süslenmiş ve üzerleri
yazılarla bezenmiş silâh baltalar vardır. (ARS); Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç
saplı, demir araç (TDK); Ağaç ve benzeri şeyleri
kesmek, yarmak ve yontmakta kullanılan ağaç saplı
demir âlet. Baltaya benzer savaş âleti, teber. (MED)
Baltacı Kadimde muhafazaya memur harem-i
hümâyûn hademesi, teber-dâr, odun kesen ve yaran.
(LEH)
Baltalık Her köy kurbunda korunun gayri odunu
kesilmek için müfrez orman. (LEH)
Balvan Kalas, kazık (EVL); Büyük ağaç direk.
(TYS)
Balzaağacı [Alm. Balsaholz] [Lat. ochroma lagopus] [eski terim halzaafacı]: Kerestesinin yılhalkaları
belirsiz, hava kurusunun özgül ağırlığı 0,14 grlcm3
olan beyaz pembe renkli bir tür ağaç. (AGA)
Balzam (Alm. Balsam, Fr. Bäume, İng. Balsam)
Bazı ağaçlardan elde edilen, kokulu reçine ya da
bundan yapılan ilâç. (BİY)
Bambıl Tüylü, badem yeşili renkli küçük yapraklı, kıvrık filizleri üzerinde boncuk gibi dizilmiş
minik minik beyaz çiçekleri olan bir ot. (MER)

R

Bambil otu İt üzümü, (BAY)

S

Bambu Fr. Bambou Bot. Buğdaygillerden, sıcak
ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston vb. Birçok eşyanın yapımında
kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (II)
(Bambusa vulgaris):. (TDK-2)
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Bambul Uç uç böceği, karayazılı kırmızı hayvancık, zeruh. Bambul otu sinil otu, bir nevi akrep
otu, bahçelerde ağaç minesi. (LEH)
Bambul otu Bot. Sıcak ve ılıman bölgelerde yetişen otsu veya çalı türü bir bitki (Heliotropium).
(TDK-2); İt üzümü. (BAY)
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Bamya Bot. 1. Ebegümecigillerden, sıcak ve
ılıman yerlerde yetişen bir bitki (Hibiscus esculentus). 2. Bot. Bu bitkinin hem taze hem kurutularak
yenilen ürünü. Bamyatarlası, kınalı bamya (TDK2); Anavatanı Sudan olan bir sebze. Amasya bamyası Kurusu yenen bir cins küçük taneli bamya. Hint
bamyası Lif kabağı türünden bir bitki. (KAM);
İnce uzun piramit şeklindeki meyvesi pişirilip
yenen, ebegümecigillerden bitki (hibiscus esculentus). (MED); Maruf sebzedir. Sudan’dan gelip
muahharan münteşir olmuştur. Her lisanda bamya
derler. (LEH); Aslı Sudan’dan gelme maruf sebze.
Amasya bamyası = Kurusu yenen bir cins küçük tanelisi. Hint bamyası = Lif kabağı nevinden bir bitki. (HAY); (Lat. Hibiscus esculentus, Alm. Bamia,
Gombo, Fr. Bamia, gombo, ketmie, İng. Gombo,
gobbo) Ebegüme-cigiller (Malvaceae) familyasından, meyveleri müsilâj bakımından zengin, ülkemizde kültürü yapılan bir bitki. (BİY); (Okra /
Ocker / Bamia / Gombo / Bamias / Okra / Gumbo) (BİT-3); (hibiscus esculentus): Ebegümecigiller
familyasından; yaprakları asma yaprağına benzeyen,
meyvesi beş bölmeli, tohumları yuvarlak ve yeşilimtrak gri renkte, sebze olarak yenen bir bitkidir.
Amasya, Balıkesir bamyası gibi çeşitleri vardır. Faydası: Kabızlığı giderir. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. (BİT-2)
Ban Sorkun söğüdü, Eş anl. Safsâf (KAM); Bir
cins ağaç (ŞEH); Sorkun söğüdü, saf-saf: Ban otu
yahut bak otu = Farsça’da “benk”, Arapça’da ondan alınarak “bene” ve Fransızca’da dahi “beneg”
denilen bir tıp bitkisi ki, tohumu sersemlik verir.
(HAY); Bahçe ya da avlu duvarı. (TRM)
Ban ağacı Bot. 1. Asya’nın tropik bölgelerinde
ve Afrika’nın kuzeyinde yetişen, yaprakları telek
damarlı, çiçekleri salkım durumunda, meyvesinden
kokusuz bir yağ elde edilen ağaç (Moringa oleifera).
2. Sepetçi söğüdü. (TDK-2); Söğüt:” (BAY)
Banbu (Malezya dilinden) Sıcak ve yağışlı bölgelerde yaşıyan bir bitki cinsi. Buğday ailesinden olup
ikiyüzden fazla çeşiti vardır. (OSM)
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Banda Ahlat. (BAY)
Bandal Ağaçtan omuz başı şeklinde çıkarılan
parça, bunu çocuklar alıp yakarlar, geceleyin
közünü birbirlerine atarlar. Buna “ot bandal” denir.
Çevgen oyununda oynanır. (DLT)
Bank Çoğunlukla bahçelerde, parklarda oturulacak sıra. (TDK); (Fr. Banc) Bahçede oturma için
yapılmış sıra. (TYS); Park, bahçe gibi yerlerde oturmağa yarayan sıra. (KAM); Daha çok bahçelerde
kullanılan arkalıklı veya arkalıksız sıra. (HAY);
Parklara veya bahçelere oturmak maksadıyla konulan sıra, peyke. (MED); Daha çok park ve bahçelerde kullanılan, tahtadan veya demirden sâbit oturma yeri, sıra. (KUB)
Banlamak Bağ, bahçe çevresini çitle çevirmek.
(TRM)
Banotu Bot. Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişen zehirli ve otsu bir bitki (Hyoscyamus). (TDK-2); Hyoscyamus niger Lat. (Solanaceae). 20-100 cm yükseklikte, yumuşak tüylü,
iki yıllık ve otsu bir bitkidir. Çiçekler sarı-mor renklidir. Yaprakları ağrı kesici olarak kullanılır. Zehirli bir bitkidir. Eş anl. Batbat, Batbat otu, Bengildek, Bengilik otu, Çanakçömlek otu, Çömlek otu
(Antalya), Dağdağan, Deli bardağın, Deli batbat,
Diş otu (Şiran-Gümüşhane), Gâvur haşhaşı. Hyoscyamus reticulatus Lat. Göz otu (Silifke-lçel), Mak
otu (Horozköy-Ulukışla). (BAY); (Lat. Hyoscyamus
niger, Alm. Schwarzes Bilsenkraut, Fr. jusquiame,
poclée, potelée, İng. henbane, henbell) Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından, iki yıllık, otsu,
20-100 cm kadar boyunda zehirli bir bitki. Batbat
otu, çömlek otu, gâvur haşhaşı. (BİY); Patlıcangillerden, hekimlikte kullanılan, uyuşturucu ve zehirli,
bir veya iki yıllık otsu bir bitki (Hyoscyamus niger).
(TDK); Farsça’da ‘beng’, Arapça’da ondan alınarak
‘bene’ ve Fransızca’da da ‘beneg’ denilen tıpta kullanılan bir bitkidir. Tohumu uyuşukluk verir. Hekimlikte kullanılan uyuşturucu ve zehirli bir bitki.
(KAM); (Bilsenkraut / Jusquame / Herbane / Konca
/ Bangootu / Hyoscyamus niger) Yumusak tüylü,

otsu bir bitki. Gavurhashasi adiyla da anilmaktadir.
Yaprakları yumusak, sapli veya sapsizdir. Çiçekleri
sapsiz veya kisa saplidir. Taç yaprakları alt tarafta
tüp seklinde, üst tarafta biraz egri olarak genislemis
ve yayılmış olup, tepede bes lopludur. Meyve çok
tohumlu ve bir kapakla açilip tohumlarını saçan
bir kapsüldür. Memleketimizde alti banotu türü
bilinmekle beraber, bu türlerden yalniz Hyoscyamus niger (Siyah banotu) ile H. Muticus (Misir
banotu) tedavi sahasinda kullanılmaktadır. Misir
banotu memleketimizde Malatya civarinda bulunmaktadir. Bilhassa alkaloit endüstrisi için önemlidir. Siyah banotu hemen hemen bütün Anadolu ve
Trakya’da bulunur. Tibbi maksatlar için kullanılır.
(BİT); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (Bilsenkraut / Jusquame
/ Herbane / Konca / Bangootu / Hyoscyamus niger) (BİT-3); (konca): Patlıcangiller familyasından;
yol kenarlarında, gölgelik yerlerde yetişen, 80 santimetre kadar boyunda uyuşturucu ve zehirli bir
bitkidir. Açık yeşil renktedir. Her tarafında beyaz,
uzun tüyler vardır. Çiçekleri sarımtırak, kırmızımsı
mor renktedir. Meyvesinin içinde yüzlerce tohumu
vardır. Ev ilaçlarında kullanılması tavsiye edilmez.
Faydası: Teskin edicidir. Titreme ve çarpıntıyı giderir. Uykuyu kaçırır. Keyif verir. Beyin hastalıkları,
kore hastalığı ve nikriste faydalıdır. (BİT-2)
Banşçıl yılan (Lat. Confia modeste) Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, su yılanıgiller (Colubridae) familyasından, kum renginde, küçük,
zararsız, Batı Asya ve Amerika’nın ılık bölgelerinde
toprak ve ağaçlarda yaşayan bir tür. (BİY)
Banyan Dalları yere sarkarak kökleşen Hindistan’da yetişen bir cins ağaç. (MED)
Baobap Afrika yerli dillerinden Bot. Ebe gümecigillerden, sıcak ülkelerde yetişen, çok yüksek olmamakla birlikte, gövdesinin çevresi 20 m
yi aşabilen bir ağaç (Adanso nia digitata). (TDK);
Bitkilerin en irisi olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir
ağaç. (TYS); Orta Afrika’da yetişen bir cins ağaç ki
dünyadaki ağaçların en büyüğüdür. (HAY); Sıcak
iklimde yetişen ebegümecigillerden bir cins büyük
ve uzun ömürlü ağaç (adansonia digitata). (MED);
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Bir afrika ağacı (ATI); [Sudan dillerinden] Orta Afrika’da yetişen bir cins ağaç. Yeryüzündeki ağaçların
en büyüğüdür. (KAM)
Baobâiyye Baobap cinsinden olan ağaçlar fasilesi,
baobapgiller. (HAY); Baubab ağacı cinsinden olan
ağaçlar. (KAM)
Barak Ağaçlara sarılan büyük asma. (MED);
Ağaçlara sarılan büyük asma. (HAY); Ağaçlara
hevenk olmuş büyük asma. (LEH)
Baran
(ATI)

Üzüm, meyve ağaçları ve bitkilerin dizisi

Barana Çit yapılan ya da toprak damlara konulan
kalın, sağlam ağaç. (MER)
Barata Morumsu kırmızı renkte, lâleye benzeyen bir tür çiçek. (MED); İt. Çuhadan baş kisvesi,
kalensöve, bonita. Bostancı baratası, haseki baratası
çiçeği kıvrılır bir nev lâle, küpe gibi bir nev çiçek.
(LEH); Ucu kıvrık bir barataya benzeyen bir cins
lâle çiçeği. Fr. Tulipe recourbé. (ARS); Yeniçerilerle
saray müstahdemlerinin giydiği, çuhadan, uzun ve
ucu kıvrık külahın adıydı. Resmî vazife ve merasim
günleri giyilirdi. Giyenlere göre isim alırdı: Bostancı
baratası, topçu baratası, haseki baratası. Gibi İtalyanca bir kelimedir. Uçları çok kıvrık ve kıvrıkları
omuzlara kadar sarkık olanına «börk» denirdi.
(TLG); Bot. Laleye benzer küpe gibi çiçeği kıvrılır
bir bitki, horozibiği. (TEM)
Barba

Süsen. (BAY)

U

Barbunya Yun. Bot. Taneleri yuvarlak, oval veya
yassı, kırmızı benekli, bir tür fasulye. (TDK-2);
Bot.: Bir nevi fasulya. (HAY)

V

Bardacık eriği Bot. Bardak eriği. (TDK-2)
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Bardak (Eşya) Ayaksız ve kulplu su kâsesi.
Umumiyetle kulplu ve fakat ayaksız olanlarına denirse de şimdi kulpsuz olan ayaklılara da denilmektedir. (Fr. Verre) Ayaklılarına ayaklı bardak denirdi.
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Altından, gümüşten, çiniden, topraktan, bakırdan,
tahtadan, zergerdandan’dan, hindistan cevizi kabuğundan yapılmış bardaklar vardır. Kupa tabiri
ise sırf kulpsuz bardak manasınadır. Bir zamanlar
Osmanlılarca kulplu bardaklara çok rağbet edilirdi.
Bunların sanat eseri sayılacak derecede güzelleri ve
kıymetli taşlarla tersi edilmişleri vardır. Fr. Coupe.
(ARS)
Bardak eriği Bot. İri ve tatlı bir tür erik, bardacık eriği. (TDK-2); Bot. İri ve lezzetli bir tür erik.
(KAM)
Bardo (Lat. Equus hinnus, Alm. Maulesel, Fr.
Bardeau, İng. hinny) Tek parmaklılar (Perissodactyla) takımının, atgiller (Equidae) familyasından,
aygır ve dişi erkeğin çiftleşmesinden meydana gelen,
erkekleri kısır, bacaklarına oranla iri vücutlu olup
kuyruğu çalı gibi olan bir melez. (BİY)
Barec İtüzümü bitkisi. (OTS); Bot. İtüzümü.
(FED)
Barı Bahçe duvarı, çit. (TDK); Bahçe duvarı, çit,
siper. (KAM); Bahçe ya da avlu duvarı. (ZAN)
Barınak (Osm. Melce) Bahçeler ve sokaklarda
yağmur ve güneşten barınmak için yapılan etrafı
açık ve üstü örtülü muhtelif şekilde sundurmalar
(ARS)
Baristariyon Bir bitki adı, mine çiçeği (ATI)
Bark (Osm. Muhavvata, hayat) (Muhafazalı yer
mânasına baruk’dan) Öz Türkçede barınacak yer
(mahfuz yer) manasınadır. Ev bark tâbiri barınacak
yer, aile ocağı, mahfuz yer anlamına gelir. Orta
Asyada eski Türk mezarlarının üstüne yapılan türbe nevinden binalara da bark denir. Hayvanlar!
barındırmak için etrafı muhafazalı yerlere Fransızcada verilen pare ismi de bu kelimelerden gelmiş
olsa gerektir. Mahfuz bahçe ve ağaçlık bahçelere
verilen park ismi de böyle etrafı çevrilmiş mahal
manasınadır. Vaktiyle her evin birde etrafı çit veya
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duvarla çevrilmiş bir avlusu vardı ki ev bark tâbiri
bundan gelir, Fr. Parc, cour, enclos. (ARS)
Barsama Güzel kokulu yaprakları yemeklere
konulan bitkiler, marsama (mentha pulegium ve
thmyus serpliyum). (MED); Güzel kokulu ve limon
yaprağı gibi geniş yapraklan olan bir bitkidir. Toprakla bir olup, dikildiği yerde yayılır ve nane gibi
bâzı yemeklere konur. (KAM); Bot. Güzel kokulu yaprakları yemeklere konulan, nane ve yaban
kekiğinin ortak adı. (TDK-2); Hoş kokulu bir çiçek
(ATI)
Barsama otu

Civanperçemi. (BAY)

Bartınya otu Mısır tarlalarında yetişen 30-35 cm.
Yüksekliğinde bir bitki (ATI)
Baruk çiçeği Katırtırnağı (ATI)
Barut ağacı Frangula alnus Miller (Syn:Rhamnus frangula L.) (Rhamnaceae). 2-3 m yükseklikte dikensiz bir ağaççıktır. Gövde ve dal kabuklan
müshil olarak kullanılır. Bk. Ala Cehri, Cehri. Eş
anl. Ciğar (Sürmene-Trabzon), Ciğarı (Çayeli-Rize).
(BAY); (Lat. Frangula alnus, Alm. Remeiner Faulbaum, Fr. Bourdaine, vg. Black alder, dog wood)
Cehri-giller (Rhamnaceae) familyasından, 2-3 m
yükseklikte, kabukları müshil olarak kullanılan
ağaççıklar. Ciğar. (BİY)
Basal Soğan ve benzeri gibi kökler. (OSM); 1.
Soğan. 2. Soğan biçimi kök (OTS); Kütük yarmak
için ağaç veya demirden yapılan çivi (ATI); Bot.
Soğan ve benzeri gibi kökler. (OSM)
Basaliyye

Bot. Soğan. (FED)

Basalül-far Yaban soğanı, piyaz-i deşti (MEN)
Basamaktık Merdiven
basamağı
yarıyan taş veya tahta. (ARS)

yapmağa

Basınç çatlağı [Alm. Druckn’ss] [eski terim
basınç çatlağı]: Süreli rüzgâr ve benzeri zorlama sonucu ağaçta oluşan iç çatlama. (AGA)
Basırotu Yaşken toplanıp kaynatılarak suyu basur
için içilen bir bitki. (MER)
Basile

Soğan çeşidi. (FED)
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Basit meyve (İng. Single fruit) Tek pistilli bir
çiçekten meydana gelen meyve. (BİY)

F
G

Baskı silindiri [Alm. Druckbolken] [eski terim
baskı silindiri]: Genellikle kalınlık makinelerinde
bulunan ve parça üzerine baskı yapan düz yüzeyli
silindir. (AGA)

H

Basra Bitkilerin dal, yaprak ve meyvelerinde
mantar ve bakterilerin yaptığı sarı ve külrengi solgun lekeler, bir bitki hastalığı. Öbür adı: Balsama;
bağlar için kullanılan adı: Külleme. (KAR); Bitkilerin külleme hastalığı; sisli havalarda yapraklar üzerinde meydana gelen nem; yüzde çil ve leke (ATI)

J

Bast elyaf Bitkilerinin gövdesinden elde edilen
bitkisel elyaf türlerinin genel adı. Keten, kenevir,
jüt, rami bu türdendir. (TEK)
Basta Dükkan tezgahı, tabla, işporta, pazar yerlerinde meyve, eşya satılan sergi (ATI)
Bastı Kıyma ile pişirilmiş sebze (TDK); Et suyu
veya kıyma ile pişirilmiş sebze: Bamya, kabak
bastısı. (KAM); Kıyma ile pişirilen sebze yemeklerinin umumi adı (MED); Üzerine et suyı damladılarak tabh olan sebze, külbastı malum kebap.
Kaşbastı asaye. (LEH)
Bastırıklanmak Hasta ve bitkin bir durumda olmak, sayıklamak (HLK)
Bastırma Bahçelerde, kaba toprağı tıkızlaştımak.
(TRM)
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Bastırma teknesi Elyaf elde edilen bitkilerin
bastırıldığı çukur. Küçük akarsu, göl ya da su birikintisi kenarlarında açılırlar. (TEK)
Baston Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya
metalden yapılan araç (TDK); Değnek, yürürken
dayanmak veya zariflik için taşınan ağaçtan veya
metalden âlet (KAM)

F

Baston mantarı Ayı mantarı. (BAY)

G

Basur otu Bot. Düğün çiçeğigillerden, nemli ormanlarda biten, köklerinde basur memelerine iyi
gelen bir madde bulunan, sarı çiçek açan küçük bir
bitki (Ranunculus ficaria). (TDK-2); Düğünçiçeğigillerden, sarı çiçekli bir bitki (Ranunculus ficaria).
Ormanlarda yetişir, kökünde basura iyi gelen bir
madde vardır. (HAY); Düğünçiçeğigillerden yürek
biçiminde yapraklı ve kökü basura iyi gelen bitki
(rancunulus ficaria). (MED); Ranunculus ficaria
Lat. (Ranunculaceae). 10-20 cm yükseklikte, çok
yıllık, otsu, yumru köklü ve parlak san çiçekli bir
bitkidir. Andırın (Kahraman Maraş) köylerinde toplanan yumru kökleri kurutulduktan sonra Arpacık
salebi, Çöpmalı, Çöp salebi veya Şehriye salebi adı
altında salep yerine satılır. Bk. Düğün çiçeği, Salep. Eş anl. Yağlı çiçek. (BAY); (Lat. Ranunculus
fıcaria, Alm. Hahnenfuss, Fr. renoncule, İng. Buttercup, crowfoot) Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından, çok yıllık, otsu, gösterişli san
çiçekleri olan bir bitki. Parlak çiçek. (BİY); (küçükkırlangıçotu): Düğünçiçeğigiller familyasından;
ilkbaharda çalılıklar arasında yetişen küçük bir
bitkidir. Yaprakları üç parçalıdır. Yeşilimtıraktır.
Yumruları yapraklarının arasındadır. Kökü küçüktür. Çiçekleri altın sarısı rengindedir. Sabahları açar,
akşamları kapanırlar. Ev ilaçlarında kökleri kullanılır. Faydası: Basur memelerinden doğan şikayetleri giderirler. (BİT-2)
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Basya (ba’sya) Lat. Bot. Sapotgillerden, tohumlarından sabunculukta kullanılan bir yağ elde
edilen, Asya’da yetişen bir ağaç (Basia). (TDK-2);
Sapotgillerden bir ağaç (Bassia). Asya’da yetişir, tohumlarından yağ çıkarılır. (HAY)
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Baş kerestesi Ağaçların baş (uç) tarafından
çıkarılan kereste. Fr. Bois de bout. (ARS)
Baş oluşmak Soğan başlandı. (TDK)
Başağaç Bot. Boyuna dikey yönden kesilmiş olan
ve yıl halkaları çember biçiminde görüntü veren
ağaç. (TDK-2); [Alm. Hirnholz] [eski terim makta]: Boyuna dikey yönde kesilmiş olan ve yılhalkaları çember biçiminde görüntü veren ağaç. (AGA);
Gövde kesitinin yıl halkaları çember şeklinde olan
ağaç. (MED)
Başağaç rendesi [Alm. Hlrnholzhobel] [eski terim makta rendesi]: Başağacın rendelenmesinde kullanılan, kesme açısı küçük özel rende. (AGA)
Başak 1. Arpa, buğday, yulaf gibi ekinlerin taneleri taşıyan kılçıklı başı 2. Tarlalarda, bağlarda
dökülmüş veya tek tük kalmış olan ürün. Başak
bağlamak (veya tutmak) arpa, buğday, yulaf gibi
ekinlerde başak oluşmak. Başak toplamak tarlalarda
kalmış başakları veya bağlarda dökülmüş meyveleri toplamak. (TDK); (Lat. Spica: büyük çivi, Alm.
Ähre, Fr. épi, İng. Spike) Ana eksen üzerindeki
çiçekleri sapsız olan çiçek dununu. Spika. (BİY)
Başak etmek (yapmak) Tarla, bağ ve bahçelerde
kalan ürün artıklarını toplamak: (KUB)
Başak örgü (Ins.) Başak gibi bir sap üstünde
iki tarafı mail olarak ayrılan kollar şeklinde uçları
yukarıya doğru gelmek üzere konulan ağaç ve
tuğlaların balık kılçığı gibi olan örüm şekline denir
ki buna ekseriya dolma binalarda tesadüf olunur.
Buna Romalılar (opus spicatum) derler. Kirpi de
tâbir olunur. İşlemelerde bu nevi bezemelere civan
kaşı tâbir olunur. (Bak. İşleme) Fr. Appareil en épi.
(ARS)
Başakçı Tarlalarda kalmış başakları veya bağlarda dökülmüş meyveleri toplayan kimse. (TDK); 1.
Bağ ve bahçelerde hasattan sonra ürünün kalan veya
özellikle bırakılan kısmını toplayan kimse: (KUB)
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Başakçık Bot. Çiçeklerde başağı oluşturan çiçek
demeti veya topluluğu. (TDK-2)
Başaklama Hasattan sonra tarla veya bahçelerde
kalan ürünleri toplama. (TRM)
Başaklanma Yani bostanın ve bağın ve tarlanın
sonuna kalanın devşirmek (Ni’me). (VLD)
Başal

Soğan (ATH)

Başamak Kertik yapmak, kertiklemek; ağaçlar
birbirine dayalı olarak konmak (DLT)
Başçık Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe. (TDK); Çiçeklerin
erkek organlarındaki çiçek tozunu taşıyan torbacık.
(KAM); Çiçeklerin erkeklik organlarında bulunan
ve çiçek tozunu taşıyan torbacık. (HAY); Çiçeklerin
erkek organlarında küçük çiçek tozu kesesi. (MED);
(Lat. capitulum: küçük baş, Alm. Köpfchen, Fr. capitule, İng. capitulum, flower head) Sapsız çiçeklerin etlenmiş bir ana eksen üzerinde sık ve çok sayıda
yerleşerek oluşturdukları rasemöz çiçek durumu.
Kapitulum. (BİY)
Başkalaşım Böcekler larva evresinden ergin
evresine geçebilmek için birtakım değişikliklere
uğrarlar, bu duruma başkalaşım denir. (BİT-4)
Başkesit [Alm. Querschnitt] [eski terim makta kesit]: Ağacın boyuna dikey yönde kesilmesi
sonunda yılhalkalarının çember biçiminde görüntü
verdiği yüzey. (AGA)
Başkoymalık Eski Mısırlılarda mumyalanmış
ölülerin tabut içinde başlarını koymak için kullandıkları bir nevi mezar eşyası-dır ki tahtadan veya
balgam taşından yapılırdı. İstanbul Arkeoloji Müzesinde numuneleri görülür. Fr. Chevet. (ARS)
Başlanmak Bir fiile, bir işe başlamak: Derslere
dün başlandı. Baş bağlamak, peyda etmek, başaklanmak: Soğan başlandı. Yara başlandı. (MED)

Başlık [Alm. Anfassleisten] [eski terim başlık]:
Tablaların ya da iş parçalarının düzgün kalmasını
sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parçalara
verilen genel ad. (AGA)
Başlâhana Bot. Yaprakları sıkı, yuvarlak başlı lahana (Brassica oleracea). (TDK-2)
Başşak Meyve, sebze ve koza toplandıktan sonra,
bitki ve ağaçların üzerinde tek tük kalanlar. (MER)
Batakçıl Bataklıkları
seven,
bataklıklarda
yaşayan (bitki, hayvan). (TDK); Bataklıkta yaşayan
ve bataklığı seven (hayvan veya bitki). (KAM);
Batakta yetişen, bataklığı seven (hayvan, bitki).
(MED)
Bataklık ardıcı

Çalı kamışçını (BİY)
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Bataklık gülü Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Bataklık keteni Papirüs familyasından, bataklıklarda yetişen bir bitki, pamuk otu (Eriophorum).
(TDK); Bataklıklarda yetişen papirüs ailesinden bitki (eriophorum). (MED); Bot. Pamuk otu. (TDK-2)
Bataklık nergisi Bot. Avrupa ve Kuzey Amerika’da güneşli su kıyılarında yetişen çok yıllık bir
bitki (Caltha palustris). (TDK-2); Lilpar. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

L
M
N
O
Ö
P
R

Bataklık sinirotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Bataklık süseni Iris pseudacorus Lat. (Iridaceae).
Rizomlu, çok yıllık, sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir.
Dere ve bataklık kenarlarında yetişir. Bk. Eğir otu,
Süsen. Eş anl. Kılıç otu, Sarı süsen, Yalancı eğir.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Batakotu Küçük pembe veya beyaz çiçekli, aslanağzıgillerden uzun saplı yaprakları olan bitki (limosella aquatica). (MED)
Batal Tahılların içindeki yabanî ot tohumları,
çerçöp. (MER)
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Batalgılı Yabanî bitkilerin,
karışmış tahıl. (MER)

otların

tohumu

Ç

Batbat Ban otu. (BAY); Batbit / patpat. Yaprakları ağılı bir çeşit bitki (ATI)

D

Batbat otu Ban otu. (BAY)
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Batbit otu

Ban otu. (BAY)

Batı mazısı (Lat. Thuja occidentaux, İng. common arborvitae) Servigiller (Cup-ressaceae) familyasından, ana vatanı Kuzey Amerika olan, yapraklan salgılı, sarımsı ya da mavimsi yeşil, kozalaktan
olgunlaştığında dikdörtge-nimsi olan, ülkemizde
park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen ağaç
ya da çalımsı bitkiler. (BİY)
Batıkmeşe [Alm. Wassereiche] [eski terim bataklık meşesi]: Uzun süre su içinde kalarak rengi siyahlaşan meşeye verilen ad. (AGA)
Batmul Karabibere benzer bir bitki, darü fülfül
(DLT)
Baubâbiyye Ar. Bot. Baubab ağacı cinsinden olan
ağaçlar. (KAM)
Bay

Boy otu. (BAY)
Badem. (BAY)

[ağaç, toprak]. Bkz. Yeni. Karşıt anlam: bakımsız;
eskimiş; yıkıntı. (YAK)
Bayır çayı

Mercanköşk. (BAY)

Bayır peleni Yaban çiçeği (ÇİÇ); Civanperçemi.
(BAY)
Bayır turpu Bot. 1. Bot. İri bir turp türü (Cochlearia armoracia). 2. Mec. Kaba, terbiyesiz erkek.
(TDK-2)
Bayrak Bot. Baklagil çiçeklerinde diğerlerinden
daha üstte bulunan, daha büyük olan ve çoğunlukla başka bir renkte ve yuvarlakça olan taç yaprağı.
(TDK-2)
Baytaran 1. Kayaların yüzünde yetişen, yerinden söküldüğünde kökünden hoş bir koku yayılan,
yaprağı suteresine benzer, çiçeksiz bir bitki. 2. uzun
boylu, ince yapraklı; sarımsı, topluiğne başı gibi
çiçeği olan hoş kokulu bir çiçek. (MER), Güzel
kokulu bir bitki (EVL), Civanperçemi. (BAY); 1.
Kayaların yüzünde yetişen, yerinden söküldüğünde
kökünden hoş bir koku yayılan, yaprağı suteresine benzer, çiçeksiz bir bitki. 2. uzun boylu, ince
yapraklı; sarımsı, topluiğne başı gibi çiçeği olan hoş
kokulu bir çiçek. (MER); Güzel kokulu bir bitki
(EVL)
Baytıran Civanperçemi. (BAY)

R

Bayam

S

Bayamlık Bademlik, badem bahçesi (BAH)

Baytop acıçiğdemi Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ş

Bayan Badem. (BAY)

Baza [Alm. Sockel] [eski terim baza, kasa]: Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak. (AGA)
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Bayıltmak Soldurmak: Bu
bırakıp bayıltmışsınız. (HAY)

çiçekleri

güneşte

Bayın (yipin, yipkil, yipkin) koyu kırmızı,
gelincik çiçeği rengi (DLT)
Bayındır Abadan; abat; bakımlı; işlenmiş [toprak]; mamur; mamure; ongun; şerefli; tımarlı
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Bazarbelvası Çöyen adı verilen bitkinin kökünden yapılan helva. (*Yalvaç -Isp.) (ZAN)
Bazidiyospor Fr. Basidiospore Bot. Bazitli mantarların sporları. (TDK-2)
Bazit Fr. Baside Bot. Bazit mantarların üreme organı. (TDK-2)
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Bazitli mantarlar Bot. Sporları bazitlerin içinde
bulunan mantarlar grubu. (TDK-2); Sporları bazit
ya da önbazitlerde bulunan mantar grubu. (MED)
Bazofil Fr. Basophile Bot. Alkali özelliği üstün
olan bitki. (TDK-2)
Bebecük Lâle. (BAY)
Bebisçe

Papatya. (BAY)

Bebürci

Peyğamber çiçeği, semen (MEN)

Beçen Sebze bahçesinde tohum ekmek için açılan
küçük çukur. (TRM)
Begonvil Bot. Akdeniz bölgesinde yaygın bir
çiçek. (TDK-2); Bir bahçe çiçeğinin adı. 19. Asrın
başında şöhret kazanan fransız kaptan bougainville’in adından. (ATI)
Begonya (Michel Begon’un adından) Bot. Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri
olan, pek çok çeşitleri bulunan sıcak ülke bitkisi
(Begonia). (TDK-2); Etli ve güzel renkli yaprakları
olan bir süs bitkisi. (OSM); Etlice ve güzel renkli iri yaprakları olan bir süs bitkisi. (TYS); Sıcak
ülkelerde yetişen, pek çok çeşitleri bulunan bir süs
bitkisi. (KAM); Kalın ve renkli yapraklı, birçok
çeşitleri olan begonyagillerden tropikal bitki (begonia). (MED); Bir çiçeğin ismi. Fr. Begonia, ispanya
krallığı’nın santo domingo adası valisi michel begon
(1638-1710)’un isminden. (ATI)
Begonyagiller Bot. İki çeneklilerden, örneği begonya olan bir bitki familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden bir bitki familyası. Örnek bitkisi begonyadır.
(HAY)
Beğendi Bir nevi sarı çiçek ki, mavisine bey
beğendi denir. (HAY)
Behmen (Kavzakökü / Centaurea behen / Parsnip
/ Panais) Turpa benzer otsu bir bitkidir. 20 Ocak
ile 20 Subat arasinda çiçek açar. Çiçeginin rengine

göre, Kizilbehmen ve Akbehmen adlarinda iki türü
vardir. Kullanıldığı yerler: Basur memelerinden dogan sikayetleri giderir. (BİT); Bot. Turpa benzeyen
ve “kavza kökü” denilen bir ot. (FED); (Kavzakökü
/ Centaurea behen / Parsnip / Panais) (BİT-3); (kavzakökü): Turp’a benzer, otsu bir bitkidir. 20 Ocak
ile 20 Şubat arasında çiçek açar. Çiçeğinin rengine
göre kızılbehmen ve akbehmen adında iki türü
vardır. Faydası: Basur memelerinden doğan şikayetleri giderir. (BİT-2)
Behreme
(FED)

Çiçeğin göz alıcı güzelliği ve parlaklığı
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Behrâmec 1. her renkte olan leylâk çiçeği. 2.
Çiçeği kokulu olan bir cins söğüt ağacı. (FED)

I

Behrâmen Asfur çiçeği, kırmızı gül. (FED)

J

Beki 1. Tarla ve bahçelerin çevresine yapılan
çit, 2. Bahçe ve tarlalar arasındaki ağaçlı ince yol.
(TRM)
Bektaşi
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Bektaşi üzümü. (LEH)

N

Bektaşi üzümü Bot. 1. Taşkırangillerden bir çalı
(Ribes grossularia). 2. Bu çalının mayhoş, nohut
büyüklüğünde, ak veya kara yemişi. (TDK-2); Frenküzümü cinsinden bir çalı. Taşkırangillerden olan
bitkinin yemişi de aynı adla anılır. (HAY); Frenküzümü cinsinden, iri nohut büyüklüğünde mayhoş
tatta meyveleri olan bitki ve yemişi (ribes grossularia). (MED); Frenk üzümü. (BAY)
Bektaşî kavuğu Bot. Büyük ve güzel çiçekler
veren, ılık iklimlerde yetişen bir kaktüs (Echinocactus). (TDK-2); Güzel çiçekli bir kaktüs cinsi (Echinocactus). (HAY); Ilık iklimlerde yetişen güzel
çiçekli, şişkin gövdeli kaktüs (echinocatus). (MED)
Bel Ayakla basarak yere bat1rmak suretiyle topra1 kazmakta kullan1lan bahç1van âleti. Çe_itleri
vard1r: Arnavut beli, sak1z beli, bostan beli, kürek
bel. (KAM); Sahihi bil. Arnavut beli çatal. Bostan
beli. Kürek bel. Sak1z beli. (LEH); Bahçe bellemeye

95

O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I

mahsus maruf alet. (RTK); [Asl1 bil] Ayakla
basarak yere yat1rmakla topra1

Beli ayrılmak 1. Çalışmaktan halsiz, bitkin
düşmek. 2. Beli çok ağrımak. (HLK)

Beladon (belladon) Güzel-avrat otu bitkisi olup
çıkarılan yağı ev ilacı olarak kullanılır. (TYS)

Belladon

Beladur Beladır, bu isimle bilinen semer-i hindi /
demirhindidir. Yunanca ankardiya, anakardiyum.
Arapça habbü’l-fehm, semeretü’l-fehm. Kestaneye
benzer bir ağacın meyvesidir. Bazılarına göre ağacın
ismidir. Semecarpus anacardium (anacardiaceae).
(CER); Belâdûr Araplarda “habbülfehm” denilen ve
ilaç olarak kullanılan Hindistan’da yetişir bir meyva]. (FED)

J

Belbûs 1. Yabani soğan, sarmısak, dağ soğanı. 2.
Bir çeşit haşhaş. (FED); 1. Bir nevi haşhaş. 2. Yabani soğan. Dağ soğanı, sarmısak. (OSM)
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Beledan Çınar. (BAY)
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Belediye bahçesi Belediyelerce şehrin münasip bir yerinde yapılan etrafı kapalıbahçelerdir ki
içlerinde muzika köşkleri, lokantalar, kazino, dans
ve oyun salonlariyle konser ve tiyatro gibi binalar
bulunur. Bizdeki Tepebaşı ve Taksim bahçeleri birer
Belediye bahçesidir. Fr. Jardin municipale. (ARS)
Belemir Orta Anadolu’da tarlalarda yetişen,
çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca).
(TDK); Peygamber çiçeği denilen bir tür bitki.
(KAM); Pelemir. (BAY); Peygamber çiçeği, mavi
cins kantaron (centaurea cyanus). (MED); peygamberçiçeği. Deyim: mavi kantaron. Bkz. Çiçek.
(YAK)

Güzel-avratotu. (HAY)

Belladonna İt. Belladonna Bot. Güzelavrat otu.
(TDK-2); Bot. Güzelavrat otu adı verüen ve atropin
denilen zehirli ilacın çıkarıldığı pis kokulu bir at.
(KAM)
Bellavista (İt. Bella vista) Güzel görünüş, manzara anlamında olan bu söz semt, bahçe, köşk adları
olarak kullanılmıştır. (TYS)
Belleme Bahçe ve tarla toprağının bel ile alt üst
edilmesi. (ZAN); (Mâruf bahçıvan âletinin ismi
olan “bel” den). Bel ile işlemek, kazmak: Bağı bellemek lâzımdır. (HAY)
Bellenmek Bellemek işine konu olmak: Bahçe
bellendi. (TDK)
Bellut Bot. 1. Meşe. 2. Meşe palamutu. (OTS);
1. Miş ağacı. 2. Palamut (Lehce, Ş.). [1. Bizde
Türkçeleştirilerek “palıt” denilir.] Bostânîsine bizde
“pelit” derler. Yemişlerinin iriliğine, ufaklığına, tatlı ve acı olmasına göre envaı vardır. Tatlısına “garip yiğit kestanesi” de derler ki Fârisîde “şâh bellût”
derler. Palamut, Konya’da pelit derler: Palamudun
bostânîsi “şah-bellût”tur ki kestane dediğimizdir.
Su palamudu, yer palamudu, kurtluca yer meşesi.
Kemâd. Bodur Mahmut yosunu (Lehce). (VLD)
Bellûtiye Bot. Palamutlar. (OTS)
Bellûtü’l-arz Bot. Yer palamudu. (FED)

U

Belemün

Çakır dikeni. (OSM)

Belsem Kına çiçeği (OSM)

V

Belemür

Pelemir. (BAY)

Belsem ağacı Sıcak bölgelerde yetişen sedef ağacı
cinsinden bir ağaç. (KAM)

Y
Z

Belesân Bot. pelesenk ağacı, balsama ve bu ağacın
yağı. (FED); Bot. Pelesenk. (OTS)

Â
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Belsemiye Bot. Kınaçiçeğigiller. Fransızcadan
Balsaminees (Kınaçiçeğigiller) karşılığı (XIX. Yy.).
(OTS)
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Belsemî Pelesenk yağı ile ilgili veya onunla
yapılmış. Bot. fasîle-i belsemî Pelesenk ağacı türünden olan ağaçlar. (KAM)
Belvü (Fr. Bellvue) Gezel görünüş, manzara anlamlı bu söz otel ve bahçe adı olarak kullanılmıştır.
(TYS)
Belût Meşe ağacı. Meşe ağacının meyvesi olan
palamut. (OSM); 1. Meşe ağacı. 2. Meşe ağacı meyvası, palamut. (FED)
Belûtiyye Bot. palamutlar. (FED); Bot. Meşe
ağacı cinsinden. (KAM)

Bend-rûg Cetvel, kanal, su bendi, tarla ve bostan
kenarlarına suyun akıntısını kesip havuz gibi birikmesi için yapılan setli çukur. (FED); Tarla ve bostan
kenarlarına suyun akıntısını kesip havuz gibi birikmesi için yapılan setli çukur. (OSM)

Benc Banc otu, bang otu, ban otu, siyah ban
otu, hyoscyamus niger (solanaceae). Türkçede benc
ve tohumuna denir. zehirli bir bitkidir, yaprakları
ağrı kesici olarak kullanılır (CER); Ar. ‘Ban otu’ ve
‘ban tohumu’ denilen ve tıpta kullanılan bir bitki.
Uyku verir ve göz bebeğini açma özelliğine sahiptir.
(KAM); Farsça “beng” den Arapçalaşmış). Ban otu
ve tohumu denilen bir tıbbî bitki ki, gözbebeğini açmak hassasını haizdir. (HAY)

B
C
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Bendetmek Raptetmek ve bağlamak. Demirin ucunu ağaca bendetmek gibi. Kaleben-detmek
bir mahkûmu kaleye hapsetmek demektir. Zincire
vurulan mahkûmlara zincirbent (Fr. Enchaîné.) denir Fr. Lier, attacher. (ARS)

D

Bendik Kereviz. (BAY)

H

Bene, beng
Ben taşı (Sınır taşı) Tarla ve arsaların hudutlarını
göstermek üzere konulan sınır taşları. Bir kelime
olarak bentaş şeklinde de yazılabilir. Ben taşlarıl İlk
Çağ (Villa Abbàni). 21 Tarihî bir vakanınhâtıra taşı
veya anıttaş. 3. Yol mesafelerini gösterenkilometre
taşı; 4. Tekerlek siperiİki yerin hududunu göstermek
üzere dikilen taş ve saire. Sınır taşı. Yolların beher
müsavi mesafelerini ayırmak üzere dikilen taşlara
dadenir. Bunlara Türkçede Ağaç ve mil taşı da tâbir
olunur. (Bak. Ağaç). Romalılarda bu taşlar yolların
her bin adımlık mesafesine dikilirdi. Orta Çağda
Avrupa-daki yolların bentaşları mahruti, üstüvani
veya köşeli idi. Umumiyetle bunların tepeleri yuvar-latılmıştı. Bazılarının üzerinde yazı ve tezyinat
da bulunurdu. Bir mahalde vukua gelen vaka ve
hâdiseleri hatırlatmak için dikilmiş bentaşları da
vardır ki bunlara anıttaş denir. Asur ve Keldandà
bu gibi taşlara Kudurru denirdi. (Bak. Kudurru) Fr.
Borne, terme. (ARS)

A

Benefsec
(MÜK)

F
G
I

Bot. Banotu bitkisi. (OTS)
Mnekşe denilen maruf mâvi çiçek.

Benefsenciyye
(FED)

E

İ
J

Bot. Menekşegiller, Fr. violacees.

L

Benefşe Menekşe denilen güzel kokulu, küçük
çiçek. Mor. (OSM); Menekşe denilen güzel kokulu
küçük çiçek. (KAM)
Benefşezâr Menekşelik, menekşe tarlası, bahçesi.
(HAY); Menekşelik, menekşe bahçesi. (MED)
Beneklenmek Pul pul leke peyda etmek. Kumaşlar rutubetten, meyve kurakdan lekelenmek,
yüz çillenmek. Abraş getirmek. (LEH)
Benekli Üzerinde benek benek çiçek işlenmiş
veya dokunmuş olan halı, basma. (DRS)
Benekli altındiken
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Benekli ballıbaba (Lamium) çiçekleri kırmıziı
renkli, yapraklar beyaz ve siyah beneklidir.
Kastamonu (Gavurdagi)da bulunur. (BİT); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
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Benekli semender (Lat. Neurergus crocatus,
Salamandra maculosa) İki yaşamlılar (Amphibia)
sınıfimn, kuyruklu iki yaşamlılar (Anura) takımından, vücutları uzun ve silindir şeklinde, çıplak ve
ağaçlı bölgelerde yaz süresince suda yaşayan, sırtında benekler bulunan bir tür. (BİY)

Berç Macar üzümü denilen meyvadır ki bundan
ökse yapılır (ATI)

Menekşe. (BAY)

E

Benevşe

F

Beng Bir bitki ve tohumu ki, afyon gibi uyuşturan, keyf verici olarak da kullanılan bir madde. Esrar. (OSM); Afyon gibi uyuşturucu ve keyif verici
“ban” denilen bir nebat ve bunun tohumu, esrar
(YED); Afyon gibi uyuşturucu ve keyif verici “ban”
denilen bir nebat ve bunun tohumu, esrar (FED);
Uyuşturucu olarak kullanılan bir bitki, banotu (hyscyamus niger). (MED)

G
H
I

Berbak Bir cins tohum, kanarya yemi. (MED);
Kanarya yemi denilen bir çeşit tohum. (KAM);
Kanarya yemi dedikleri tohum. Sinirli yaprak
Iisânü’l-hamel otunun tohumu. Kuş yemi başka.
(LEH)

Berçin Bahçe, çevresi çitle çevrilmiş tarla. (TRM)
Berdiyy Vaktiyle Kahire’de dış kabuğundan
hasır, içindeki özünden kâğıt yapılan bir bitki, hasır
otu. (FED)

Bengi Haşiş kullanan kimse. (ATI)

Berdâr Meyveli ağaç, bâr-dâr. (OSM); Yemişli,
meyvedar, meyveli, semereli, verimli. (HAY); Meyveli. Meyve verici olan. (OSM); Yemişli, meyveli, Eş
anl. Müsmir. (KAM)

Bengildek Ban otu. (BAY)

Bere Meyve vb. şeylerde görülen ezik. (KAM)

M

Bengilik out Ban otu. (BAY)

Bere otu

N

Benka Bot. Burçak nevinden, mercimeğe benzer
bir mahsûl. (FED)

Bereket boynuzu (Lat. cornu copiae; Fr. corne
d’abondance; 0ng. cornucopia; Alm. Fruchthorn;
Arap. Karnulbereke, karnulh1sb): içinden çiçek ve
yemi_ler ta_an, bar1_ ve bolluun sembolü boynuz
motifi. (SAN); K1vr1lm1_ bir boynuzun içinden
birçok çiçek ve yemi_ler ç1kar _ekilde yap1l

İ
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Benlenmek Meyvenin (en çok üzüm) olgunlaşmaya başlaması (ATI)
Benli Haldar, ben düşmüş, üzüm kızarmağa
başlamış. (LEH)
Bentos Deniz dibi bölgesinde yaşayan yada burada oluşmuş hayvan ve bitki yaşamı. (ÇEV);
(Yun. Benthos: denizlerin derinliği, Alm. Benthos,
Fr. Benthos, İng. Benthos) Deniz ya da göllerin
diplerinde yaşayan bitki ve hayvanlar. (BİY)
Ber Meyve, semere. (OSM); yemiş, mive, meyve,
semer, semere (MEN); Yemiş, meyve. Eş anl.
Müsmir. (KAM); Yemiş, meyve: Dıraht-ı bî-ber =
Meyvesiz ağaç. Ber-âver = Meyve veren, meyveli, semereli, verimli. (HAY); Yemiş, meyve. (MED)

Berelemek (Meyve vb. şeyleri) vurmak, zedelemek, çürütmek: Erikleri sepetin içinde çok sallayıp
berelemiş. (KAM)
Berelenmek (Meyve) bir şeye dokunmaktan ezilip bir tarafı zedelenmek: Bu şeftali berelenmiş.
(KAM)
Berem 1. Üzüm çubuklarının altına konulan
çatal ağaç, herek. 2. Asma ve kabak çardağı. (FED);
1. Asma ve kabak çardağı. 2. Üzüm çubuklarının
altına konulan çatal şeklindeki ağaç. Herek. (OSM)
Berg
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Yapışkan otu. (BAY)

Yaprak, Eş anl. varak (KAM)
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Berg ü şah

Bot. Dal budak. (FED)

Berg-i bîd Bot. 1. Söğüt yaprağı; 2. Söğüt yaprağı
biçimindeki süngü ucu. (bkz: berg--bîd). (FED)
Berg-i dıraht Ağaç yaprağı. (FED)
Berg-i ıtrî Itır yaprağı şeklinde bezeme örgesi tezhip işlerinde çok kullanılır. (ARS)
Berg-i ter

Bot. Yeşil yaprak. (FED)

Bergamot İt. Bergamotto Bot. 1. Turunçgillerden
bir ağaç (Citrus bergamia). 2. Bu ağacın, kabuklarından reçel yapılan ve esans çıkarılan meyvesi.
(TDK-2); bergamat / bergamot / bergamut: Yenmek
için yetiştirilen bir meyva (ATI); Turunçgillerden
bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Meyvenin kabuğundan güzel kokulu bir esans da çıkarılır. (OSM);
Turunçgillerden bir ağaç ve meyvesi. Meyvenin
kabuklarından reçel yapılır ve güzel kokulu bir esans çıkarılır (citrus bergamia). (HAY); Meyvasının
kabuklarından esans elde edilen bir cins turunçgil
(citrus bergamia). (MED); (Bergamot Orange / Bergamote / Bergamot / Citrus Bergamia) Ortalama 4
m boyunda bir agaç. Esas vatani Bati Hindistan’dir.
Yaprakları uzun ve koyu yeşildir. Çiçekleri beyaz
renkli ve küçük olup, meyveleri küre veya armut
biçiminde, 5-7 cm çapinda etli kismi eksi lezzetli,
kabuk kismi limonsarisi renklidir. Eskiden Antalya
bölgesinde genis çapta yetiştirilmekteydi. Zamanla
bu bölgede Bergamot’un yerini diğer turunçgiller aldi. Bununla beraber halen Antalya civarinda
bu tür az miktarda bulunmakta ve meyvelerinden
reçel yapilmaktadir. Bergamot esansinin sanayideki önemi sebebiyle yer yer tekrar yetiştirilmeye
baslanmistir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Antalya
bölgesi. Kullanıldığı yerler: Meyve kabuklarindan
sikma usulü ile Bergamot esansi elde edilmektedir.
Yeşilimtrak sari renkli, hos kokulu ve aci lezzetli bir
sividir. Parfümeri (itriyat) sanayinde kullanılmaktadır. Usaresinden kalsiyum sitrat ve sitrik asit elde
edilir. Koku vermesi için bazen çaylara da karistirilir. Ayrıca çesitli yörelerimizde reçeli yapilarak
kisin yenilir. (BİT); (Lat. Citrus aurantium, Alm.

Bergamotte, Fr. Bergamotte, İng. citrus tree, bergamot orange) Turunçgiller (Rutaceae) familyasından, taze meyvelerinden bergamut esansı elde edilen
ve parfümeri sanayiinde kullanılan ağaçsı bitkiler.
(BİY); (Bergamot Orange / Bergamote / Bergamot / Citrus Bergamia) (BİT-3); (citrus bergamia):
Sedefotugiller familyasından bir çeşit narenciye
türüdür. Meyvesinin kabuklarından güzel kokulu
bir esans yapılır. Dalları seyrek ve kısa dikenlidir.
Meyvesi armut şeklinde, sarımtırak yeşil veya altın sarısı rengindedir. 8-10 dilimi vardır. Bergamot meyvasından çıkarılan esans yeşilimtırak veya
sarımtırak yeşil renktedir. Acı fakat hoş kokuludur.
Faydası: Koku vermesi için bazı ilaçlara ve çaya
karıştırılır. Reçeli de yapılır. (BİT-2)
Bergez Dokuma tezgahında ipliğin arasında bulunan çatal ağaç. (DRS)
Berhûn Varoş, hisar, duvar ve bostan kenarlarına
ve tarla aralarına diken ve çalı-çırpı ile yapılan çit.
(FED); Hisar, varoş, duvar veya bostan kenarlarına
ve tarla aralarına çalıçırpı ve diken ile yapılan çit.
(OSM)
Berikemberi Kebere. (BAY)
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Itri (Itır yaprağı) (ARS)

Bertikotu Dikenli, yaprakları melaturaya benzer
bir ot. (MER)
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Sarızambak [çiçek]. (FED)

Berâh Açık, işlenmemiş ve ağaçsız bölge. (FED);
Açık işlenmiş yer. Ağaçsız arazi. (OSM)
Besbase

C

Ö

Berrüste Kavun, karpuz, çayır, çimen gibi dal budak salıp yükselmeyen nebat, bitki. (FED)

Bervak

B

O

Berk Yaprak (HAY); Yaprak. (OTS)
Berki

A

V
Y
Z

Bir ağaç adı. (OSM)
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Besbase (macis): Hindistancevizi çekirdeğini
örten özlü zardır. İçeriğinde esans ve yağ vardır.
Faydası: Teskin edici iştah açıcı ve vücudu kuvvetlendiricidir. Tavsiye edilen milktarı aşmamalıdır Aksi
halde zehirlenme belirtileri görülebilir. (BİT-2)
Besi (Ins.) İki taş veya tahta arasındaki boş kalan
yerleri takviye etmek ve doldurmak için kullanılan
parçalar. Buna besleme de denir. Fr. Rembourrage.
(ARS)
Besi doku Bot. Tohumların içinde embriyoyu
çevreleyen bölüm, besi dokusu. (TDK-2); Tohumların içinde embriyonu çevreleyen bölüm. (TDK);
Kapalı tohumlu bitkilerde, tohum içinde embriyonu
çevreleyip besleyen kısım, süveyla. (MED); (Yun.
Endon: içinde; sperma: tohum, Alm. Endosperm,
Nährgewebe, Fr. Endosperme, İng. Endosperm) Tohum çimlenip ilk yapraklan oluşuncaya kadar geçen
sürede gerekli besini sağlayan doku. Endosperm.
(BİY)

M

Besi dokulu Bot. Besi dokusu olan. (TDK-2)

N

Besi dokusu
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Bot. Besi doku. (TDK-2)

Besi dokusuz
(TDK-2)

Bot.

Besi

dokusu

olmayan.

Besi örü Bot. Tohum çimlenirken yeni çıkan
bitkiyi beslemeye yarayan ve embriyonun çevresine yayılmış bulunan besleyici maddelerin bütünü.
(TDK-2)
Besi suyu Bot. Bitkilerin damarlarında dolaşan
besleyici su. (TDK-2); Bitkilerin damarlarındaki
özsu. Eş anl. usare. (KAM); Bitki hücrelerini besleyen besleyici su. (MED)
Besin [eski terim gıda] [Alm. Nahrung] [Fr. alimentation] [İng. food]: Halkın geleneksel yollardan
elde ettiği, koruduğu ve yaşaması için tükettiği her
türlü bitkisel, hayvansal ve madensel ürün, özdek,
yiyecek, içecek. (HTS)
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Besâk Sazdan, ağaç dallarından veya türlü türlü
çiçeklerden yapılarak bayram ve nevruz günlerinde
giyilen başlık, zafer tacı. (FED)
Besâtîn Bostanlar, sebze bahçeleri, [cemi’ olarak
besâtûn şekli de vardır]. (FED); Bahçeler (ATI);
Bustan cem’i, bostanlar. (LEH)
Beş damar otu

Bağa. (BAY)

Beş yapraklı çobanyastığı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Beşbıyık Döngel. (BAY)
Beşere

Bot. Kütikül. (FED)

Beşik örtü Bahçe mimarisinde yeşillikten yapılan
üstü dallar ve yapraklarla örtülü kemer şeklindeki
yollara da derler. Ağaçların dal ve yapraklarını böyle
tonoz şeklinde keserek yapılan veya demir veya kereste ile kemer şeklinde yapılıp üzerlerine yeşillik
sardırılan çardaklara yeşillik tonoza veya tonoz çardak denir. Bunlara ionel de tâbir olunur. (ARS)
Beşleme Bahçe mimarisinde dördü köşel-re ve biri
ortaya gelmek üzere beş ağacın dördül (murabba)
bir şekil içine, toplu bir grup yapacak surette dikilmesinden husule gelen şekil ki her hangi tarafından bakılırsa bütün ağaçlar bir sıraya ve muvazi
olarak görülür. Fr. Quinconce. (ARS)
Beşparmak otu Bot. Gülgillerden, yol kıyılarında ve çayırlarda yetişen, sürgüne karşı kullanılan
bir bitki, kurtpençesi (Potentilla reptans). (TDK-2);
Hayıt. (BAY); Genellikle kayalıklarda biten beyaz,
sarı, pembe veya kırmızı çiçekli gül cinsinden bir
bitki. (KAM); Çayırlarda yetişen, beyaz, sarı, pembe veya kırmızı çiçek açan, ishale karşı ilaç olarak
kullanılan, gülgillerden bir bitki (potenilla reptans).
(MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (kazotu): Gülgillerden;
yol kenarında ve çayırlarda yetişen 40-70 santimetre
boyunda yabani bir bitkidir. Yaprakları beşparmak şeklindedir. Rozete benzer. Gümüşi renktedir.
Uzun saplı çiçekleri, yaprakların arasından çıkar.
Altın sarısı rengindedir. Yaprak ve kökleri Temmuz,
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Ağustos aylarında toplanıp kurutulur. Faydası: İshali keser. Mide rahatsızlıklarını giderir. Vücuda kuvvet verir. Bademcik ve boğaz ağrılarını giderir. Diş
ağrılarını dindirir. Diş etlerini kuvvetlendirir. Yüz
lekelerini giderir ve cildi yumuşatır. (BİT-2)
Beşâm Hicaz’da yetişen ve misvak yapılan hoş
kokulu bir ağaç, balsama ağacı. (FED); Hicaz’da yetişen bir cins ağaçtır ki, hoş kokuludur ve dallarından misvak yapılır. (OSM)
Beta yapısı (İng. Beta structure) Proteinin ikincil
yapısında farklı polipeptit zincirleri arasında hidrojen bağlan bulunması ile meydana gelen, polipeptit
zincirleri uzatıldığı zaman tabaka şeklinde görülen
bir yapı. Beta yapraklan. (BİY)

Beyaz ballıbaba (Lamium) Türkiye’de yetiştiği
yerler: Trabzon civari, Bayburt (Kop Dagi), Erzurum, Bingöl daglari ve Rize’dir. Mayis, eylül
aylari arasinda beyaz renkli çiçekler açan, 20-30 cm
boyunda, çok senelik bir bitkidir. Çitler, koru kenarlari ve rutubetli yerlerde, ekseriya isirgan otlari
ile beraber bulunur. Gövdeleri dört köseli, dik, tüylü
ve içi bostur. Yaprakları sapli ve tüylüdür. Çiçekleri
tüplü ve iki dudaklidir. Üst dudak migfer seklinde,
alt dudak üç lopludur. (BİT)
Beyaz civanperçemi
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Betebe Bir mozaik markası’ < onu imal eden şirketin adı (herhalde ilk harflerden yapılmış kısaltma). Bu tür trade name’ler için b. Amaroza. Boynu
eğik ahşap evlerin arasında hantal gövdesi, çiçek bozuğu betebe yüzüyle sivrilmiş alçı kokan bir yapıydı.
(t. uyar 1982ö s. 91). (ATI)
Betîl Ana ağaçtan ayrılıp başka kök salan fidan.
Salkımları sarkık olan ağaç. (FED)
Ayrılmış hurma fidanı. (FED)

Betûl Ayrı kök salan fidan. (FED)
Betûliyye (a. İ.) 1. Bot. Kayıngiller. 2. Gürgengiller, fr. Betulinees. (FED)
Bey armudu Bot. İri, kokulu ve tatlı bir armut
türü. (TDK-2)
Bey zambağı
(ÇİÇ)

Zambak. (BAY); Yaban çiçeği
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Çiriş otu. (BAY)

İ

Beta yapısı (BİY)

Betares Bot. Bir tür eğrelti otu. (KAM)

Betîle

(BAY);

B

Beyaz çiçekli ballıbaba Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Beyaz çiriş

Beta yaprakları

Civanperçemi.

A

Beyaz çöpleme Ak çöpleme. (BAY); (Lat. Veratrum album, Alm. weisser Germer, Fr. vératreblanc,
hellébore blanc, İng. white hellebore, long wort)
Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, 50-100 cm
kadar boylanabilen, yeşilimsi beyaz çiçekli, şeker,
nişasta, reçine ve alkol bakımından zengin olan rizomlan sonbaharda kurutulan, eczacılıkta çok yönlü olarak kullanılan, çok yıllık, otsu bitkiler. (BİY)

J
K
L
M
N
O

Beyaz çürük [Alm. Weissfäule] [eski terim beyaz
çürük]: Çam türü ağaçlarda lignin maddesinin
mantarlarca yıkımlanması sonucu ortaya çıkan
akçıl çürümeler.

Ö

Salep. (BAY); Yaban çiçeği

S

Beyaz dağ salebi
(ÇİÇ)

P
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Gül. (BAY)

T

Beyaz harbak Ak çöpleme. (BAY)

U

Beyaz gül

Beyaz kamış

V

Kamış. (BAY)

Beyaz kekik Coridothymus capitatus Lat. Reichb. fil, (Labiatae). 50 cm kadar yükseklikte, mor
çiçekli, kekik kokulu, çok yıllık ve çalımsı bir
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bitkidir. Batı ve Güney Anadolu’da kekik yerine
kullanılır. Bk. Kekik. (BAY)
Beyaz kızılcık Kızılcık. (BAY)
Beyaz mantar

Un mantarı. (BAY)

Beyaz soğan
Beyaz nilüfer (Nymphaea) Göllerde, durgun
sularda yetisen, rizomlu, çok yıllık otsu bir bitki.
Yaprakları su üzerinde yüzücü, yuvarlak ve kalp
seklinde tabanlidir. Çiçekler, Temmuz-Ağustos
aylarinda su yüzeyinde açar, büyük ve beyaz renklidir. (BİT)

I

Beyaz ormangülü Yaban çiçeği (ÇİÇ)

İ

Beyaz ot
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Beyaz sinek Özellikle pamukların üzerinde üreyerek bitkinin öz suyunu emen ve kurumasına sebep
olan bir sinek türü. (TDK); Pamuklarda görülen ve
bitkinin öz-suyunu emerek kurumasına yol açan bir
sinek türü. (KAM)

Beyaz zambak Zambak. (BAY)
Beybörkü Katmerli horozibiği (çiçek). (HAY);
Katmerli horoz ibiği denilen çiçek. Bir nevi labada
da denir. Kuturma börk önde ve arkada iki kanadı
olan külah. (ARS)
Beyhen Bot. Bir çeşit beyaz çiçek, mısır gülü.
(FED)

Acı yavşan. (BAY)

Beyaz palmiye Benekli bir ağaçtır. (ARS)
Beyaz papatya Anthemis chia Lat. (Compositae). 10-35 cm yükseklikte, bir yıllık. otsu ve parçalı
yapraklı bir tür. Çiçekleri sarı renkli boyar madde
elde etmek için kullanılır ve kökünden sökülmüş
bitkiler istanbul pazarlarında süs bitkisi olarak
satılır. Anthemis türlerine genellikle Papatya veya
Kelkız çiçeği adı verilmektedir. Bk. Papatya, Sarı
papatya. Eş anl. Eşek papatyası, Margarita, Margarit çiçeği (istanbul). Anthemis altissima Lat. Kel
papatya (Balıkesir). Anthemis cotula Lat. Köpek papatyası. Anthemis hyalina DC.-Yoğurt çiçeği (Gazi
Antep). Anthemis nobilis Lat. Alman papatyası.
Anthemis pauciloba Boiss.-Dağ papatyası (Gazi
Antep). (BAY); (Lat. Anthémis chia) Pa-patyagiller
(Compositae) familyasından, 10-35 cm yükseklikte,
tek yıllık, otsu, parçalı yapraklı bir bitki. Eşek papatyası, margarita. (BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Beyaz puf mantarı

Ada soğanı. (BAY)

Pos mantarı. (BAY)

Biberiye. (BAY)

Y

Beyaz püren

Z

Beyaz salkım Akasya. (BAY)

Beyin korteksi (Lat. cerebrum: beyin; cortex:
ağaç kabuğu, Alm. Kleinhirnrinde, Fr. cortex cérébelleux, İng. cerebral cortex) Beyin yarım kürelerinin boz maddesinin, sinir hücresi gövdelerinden
oluşan birkaç tabaka hâlinde, 2 mm kalınlığındaki
en üst tabakası. Serebral korteks. (BİY)
Beyken Bir çeşit beyaz çiçek, mısırgülü. (HAY)
Beyzetü’l-arz “Yer yumurtası”
keme, domalan [bitki]. (FED)

yer

mantarı,

Beyâre Kısa, boysuz, bodur olarak yerde yetişen
fidan, sebze ve meyva. (FED); Kısa boylu ve bodur
olarak yerde yetişen nebat, meyve ve sebze. Kavun,
karpuz, kabak. Gibi. (OSM)
Beyûn Dibi geniş kuyu, bostan kuyusu, (bkz:
bâin). (FED)
Bez İçinden geçen kandan veya öz sudan bazı
maddeler ayırarak salgı oluşturan organ, gudde:
Tükürük bezleri. Pankreas bezi. Bitkilerde reçine
bezi. (TDK)
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Bez kalıp [eski terim bez kalıp]-: Eğmeçli köşelere
kaplama yapıştırmada yararlanılan, ağaç ve sağlam
bezden hazırlanan yardımcı aygıt. (AGA)
Bez tüyler Bot. Bitkilerde salgı çıkaran tüyler.
(TDK-2)
Bez zımpara [Alm. Schleifleinen] [eski terim bezli zımpara]: Tanecikleri bez üzerine yapıştırılarak
hazırlanan zımpara. (AGA)
Bezelye İt. pisello Bot. 1. Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, fasulyeye benzer,
tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum). 2. Bu bitkinin
yuvarlak tanesi. • Hint bezelyesi (TDK-2); Baklagillerden, fasulyeyi andırır, taneleri yuvarlak bitki.
(TYS); Baklagillerden, yuvarlak taneli tohumları yenilen bir bitki (pisum sativum). (MED); Tanesi ve
taze iken kabuğu dahi yenen nohuda benzer maruf
sebze. (HAY); Bahçede bezelye yetiştirmek: Hızlı
dönüşlerle mali kazançlar elde edeceksiniz. (ZOL);
(pisum): Baklagillerden tırmanıcı bir bitki ve onun
tohumudur. Faydası: Kabızlığı giderir. Kan yapar.
Kan kanserine karşı korur. (BİT-2)
Bezenk

Baygın, bitkin, yıpranmış (HLK)

Bezinç Dalları ve yaprakları kızıl olup, bağlarda
biten ve ilâç olarak yenen bir bitki (DLT)
Bezir Keten tohumu (ATI); 1. Ekilecek tohum,
tane. 2. Keten tohumundan çıkarılan bir yağ. Bu
yağ, yağlıboya yapmakta kullanılır. (OSM); Tohum,
ekilecek tane. (bkz. Bezr). (FED); Keten tohumundan çıkarılan bir yağ. Bu yağ, yağlıboya yapmakta
kullanılır. (HAY); l. Tohum, ekilecek tane. 2. Keten
tohumu: Bezir yağı. 3. Keten tohumu yağı: Bezir
işi mürekkep. (KAM); Keten yağı, çiğ bezir. Kaynamış bezir. Arabîde umumen tohum serpilen şey.
Bezrü’1-kazz ipek tohumı. Devenin beziri azdığında
tepesinden sızan siyah yağ (LEH); Keten. (BAY)
Bezir çökelegi Keten tohumu yağı tortusu, seminis lini oleum praecipitatum. (CER)

Bezir isi mürekkebi Keten tohumu yağı
yakılarak hâsıl olan isten yapılan bir nevi zamklı
mürekkeptir ki eski hattatlar bunu lifla dolu bir
hokka içine koyarak onunla yazı yazarlardı. Parlak
siyah bir mürekkeptir. Sadece Bezir isi de derler.
Vaktiyle Beyazıt da bu mürekkebi yapan meşhur
ustalar vardı Armut şeklinde yuvarlak küçük pul
şişeler içinde dirhemle satılan bu mürekkeple
yazılmış yazılar gayet siyah ve parlak olur ve asırlarca bozulmazdı. Fr Encre turque en fumée de
lin. (Bak. Mürekkep). (ARS); Keten tohumu yağı
yakılarak meydana getirilen isten yapılan mürekkep. Hat sanatında kullanılırdı. (SAN)
Bezir yağı Keten tohumundan çıkarılan yağ. Bu
yağın kaynamamış olanına çiğ bezir ve kaynamış
olanına pişmiş bezirderler. Yağlı boya resimde boyaları ezip sulandırmak ve yumuşatmak için kullanılır. (Bak. Boyaresim ve yağlı boya) Fr. Haile de
Un. (ARS); Keten tohumundan çıkarılan ve yağlı
boya yapmak için içine renkli maddeler katılan,
çabuk kurur bir yağ. (TDK); Keten tohumundan
çıkarılan ve yağlıboya yapmakta kullanılan yağ.
(MED); [Alm. Leinöl] [Fr. huile de lin] [eski terim
beziryağı]: Keten tohumunun sıkılmasından elde
edilen, havadan oksijen alarak sertleşen bir yağ.
Ağacın dış etkenlere dayanımını arttırmak için kullanılır. (AGA)
Bezirlemek [eski terim bezirlemek]: Ağacın beziryağı ile yağlanması eylemi. (AGA)
Bezr Tohum. Keten tohumu. Mercimek, bakla, arpa gibi taneli tohum. (OSM); Tohum, habbe.
(OSM); Hubûbâta mahsus tohum (DGA); 1. Tohum, ekilecek tane. 2. Keten tohumu: Bezir yağı. 3.
Keten tohumu yağı: Bezir isi, mürekkep. (HAY)
Bezr-ger Tohum saçan, ekinci, çiftçi. (FED);
Çiftçi, ekinci. Tohum serpen. (OSM)
Bezr-i mihnet Gam, mihnet, bela çiçeği 2186.
(YUS)
Bezr-kâr
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Ekinci, çiftçi. Tohum saçan. (OSM)
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Bezrek Tohumciğaz (MEN)
Bezrü’l-bene

Bot. Banotu tohumu. (FED)

Bırçalak

Ç

Bezv Ağaçlar sık bitmek. (OSM)

D

Bıcın Sülüklü pancar (bitki). (HAY); Bot. Ermeni
hıyarı, sülüklü pancar, Eş anl. Kınâ‘-ı bem. (KAM)
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Bıldırcın otu Hind’den getirilen zehirli bir bitki.
(KAM)

Bıçak kaplama [Alm. Alesserfurnier] [eski terim
bıçak kaplama]: Buharla yumuşatılmış kalaslardan,
özel bıçaklarla bir doğrultuda kesilerek elde edilen
ince ağaç levha. (AGA)
Bıçak yuvası [Alm. Messerschütz] [eski terim
bıçak kanalı]: Ağaç işleme makinelerinde, bıçak
taşıyıcı mil ya daflanşlar üzerinde, bıçağın girmesi
için açılmış bulunan kanal. (AGA)
Bıçkı Ağaç ve tahtaları biçmeğe mahsus büyük
ve kollu testere 2. Ağaç ve tahtaların biçilmcsi için
testere ve bıçkı ile açılan yarık. 3. (Ciltçilikte) Deri
tıraş etmeğe mahsus bıçak. (ARS); Tahta veya ağaç
biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki
kişi tarafından kullanılan büyük testere. (TDK);
Bağ budamağa yarayan kavisli, sivri uçlu ve dişli
bıçak (KAM)
Bıçkı çuvalı Kertikli çiçeklerde süslü bir çuval
çeşidi. (DRS)
Bıçkıcı 1. Bıçkı ile ağaç ve tahta kesen kimse. 2.
Bıçkı yapıp satan kimse. (TDK)
Bıçkıhane Ağaçları biçip kereste haline koymağa
mahsus fabrika veya atelye. Bunlara errehane de denir. Fr. Scierie. (ARS)
Bıdık Ayakları kısa, bodur. Sırtlanın art ayakları,
gayet kısa bir küçük ve uzun tüylü nevi. Ermenice
bızdık derler, paytak racil manasına, bıdık pot deve
yavrusu, botlamak. (LEH)
Bıdısgan (“ga” uzun okunur, f. İ.) Bot. Sarmaşık
[ot], (bkz: bıdısgan, bidisgan, bidişgan, ıska). (FED)
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Bırçalık. (BAY)

Bırçalık Scorzonera mollisBieb. (Compositae).
Çok yıllık, rizomlu. Sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir.
Rizomunun iç kısmı yenir. Ağrı (Doğubayazıt)
bölgesinde S. Suberosa C. Koch türüne Yabanî
havuç denir ve toprak altı kısımları yenir. Bk. Yemlik. Eş anl. Bırcalık, Bırçalak, Bırçılak. Burçalak, Burçalık, Goftigoda (Gümüşhane), Murçalıh,
Murçalık, Pırçalık (Kayseri). Porçalık. Purçalak,
Purçalık. (BAY)
Bırçılak
Bırıç

Bırçalık. (BAY)

Burç. (BAY)

Bırnar (bordınar) Bir ağaç cinsi, juniperus sabina
(ATI)
Bıtarak Pıtrak. (BAY)
Bıtım Buttum. (BAY)
Bıtırak Pıtrak. (BAY); Yabani bir otun dışı dikenli tohumu (ATI)
Bıtrak Pıtrak. (BAY); Çok sık, pek sık bitmiş,
yeni bitip yüzünü büsbütün örtecek surette sık olan.
Bıtrak gibi = Dallar üzerinde pek çok meyve olması.
(HAY)
Bıttım Buttum. (BAY)
Bıyam Badem. (BAY); Meyan. (BAY)
Bıyan

Meyan. (BAY)

Bıyık Asma, sarmaşık ve benzeri bitkilerde tutunmaya yarayan sürgün. (MED); Asma gibi bitkilerde,
sarılıp tutunmaya yarayan sürgün. (TDK)
Bi-ber

Meyvasız (YED)
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Biber Bot. 1. Patlıcangillerden, yurdumuzda çok
yetişen ve çeşitli türleri bulunan bir bitki (Capsicum
annuum): Türk biberi, Hint biberi, Macar biberi. 2.
Bu bitkinin tazeyken sebze olarak yenilen ürünü. 3.
Bu bitkinin kurutulup baharat olarak yararlanılan
ürünü. Biber gibi çok acı. Biber gibi yakmak 1.
Deri, göz vb. ni çok acıtmak; 2. Çok üzmek, dertlendirmek. Biber gibi yanmak 1. Deri, göz vb. Çok
acımak; 2. Çok üzülmek, dertlenmek. • biber dolması, biber salçası, biber turşusu, çarliston biber,
dolma biber, dolmalık biber, karabiber, kırmızıbiber, pul biber, sivri biber, yalancı biber, yeşilbiber,
Arnavut biberi, cennet biberi, Hint biberi, Macar
biberi, Türk biberi (TDK-2); Patlıcangillerden bir
bitki. (ARK); Hem turfanda olarak yenilen, hem
kurutularak kullanılan, ekseriya acı olan patlıcangillerden bir bitki (capsicum annuum). (MED); Sebze olarak pişirilen bitki; o bitkinin tohumlarından
yapılan baharat (ATI); arnavutbiberi; Çarliston;
dolmabiber; ısıot; kırmızıbiber; sivribiber. Deyim:
dolmalık biber; pul biber; süs biberi; yeşil biber.
Bkz. Aş; baharat; bitki; sebze. (YAK); (Lat. Capsicum annuum, Alm. Echte Beissbeere, Roter Guinea
Pfeffer, Fr. piment, capsique, poivre de guinée, İng.
capsicum, red pepper, Guinea pepper) Patlıcangiller (Solana-ceae) familyasından, uzun bakka tipinde
meyvesi olan, ülkemizde kültürü yapılan, tek yıllık,
otsu bitkiler. (BİY); (filfil): Patlıcangillerden; taze
iken yeşil ve çoğu acı olan meyvesi; sebze ve baharat
olarak kullanılır. Bol miktarda C vitamini vardır.
Acı ve tatlı, yeşil ve kırmızı çeşitleri vardır. Faydası:
Kırmızı biber ile hazırlanan ilaç, nevralji, lumbago ve romatizmada faydalıdır. Ayrıca biber, mideyi
kuvvetlendirir. İştahı açar ve hazmı kolaylaştırır.
Kanamaları önler. Cinsel arzuları kamçılar. (BİT-2)
Biber otu Kokar ısırgan. Bostanlarda kendiden
biter. Küçük ve gül çiçeği olur. Galisnis (Lugat-i
Eczâ). (VLD)
Biberiye Bot.
Ballıbabagillerden,
Akdeniz çevresinde çok yetişen, güzel kokulu yapraklarını dökmeyen, çiçekleri soluk mavi renkli, çok
yıllık bir bitki (Rosmarinus officinalis). (TDK-2);
Rosmarinus officinalis Lat. (Labiatae). 100 cm

kadar yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, mor çiçekli ve çalı görünümünde bir bitkidir.
Yaprakları uçucu yağ elde etmekte ve baharat olarak
kullanılır. Eş anl. Beyaz püren (Adana), Kuşdili.
(BAY); Yaprağı baharat olarak kullanılan bir bitki (ATI); Sert ve kokulu yaprakları tıpta ve ıtriyat
sanayiinde kullanılan ballıbabagillerden bir bitki
(rosmarinus officinalis). (MED); Eklîl-i cebel denilen bir cins bitki. (HAY); (Rosmarin / Romarin
/ Rosemary / Kusdili otu / Rosmarinus officinalis)
Bütün ilkbahar ve yaz boyunca soluk-mavi renkli
çiçekler açan, 1-2 m yüksekliginde, kisin yapraklarıni dökmeyen bir bitki. Gövdeleri dik ve çok dallidir. Yaprakları mizrak gibi, etli ve yeşil renklidir.
Çiçekleri dallarin uçlarinda, yaprakların tabanlarinda bulunur. Meyveleri esmer renkli ve findiksidir.
Kusdili olarak da bilinir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Istanbul, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Kullandigi yerler:
Yaprakları ile bundan elde edilen yagi kullanılır.
Yaprakları ve çiçekli dallar yaz mevsiminde toplanir
ve açik havada kurutulur. Yapraklar ve çiçeklerinden uçucu yag, tanen, aci maddeler, organik asitler
ve glikozit elde edilir. Mide ve barsak uyarıcısi, idrar
söktürücü ve safra artirici etkisi vardir. Uçucu yag,
uyarıcı olarak haricen kullanılır. Birçok preparatlarin terkibine girer. Ayrıca hazimsizligi gideririr.
Çarpintilari keser. Yarimbas agrılarını (migren) keser. Idrar ve adet söktürür. (BİT); (Lat. Rosmarinus
officinale, Alm. Rosmarin, Fr. romarin, rosmarin,
İng. rosemary) Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, çalmışı, yapraklarını dökmeyen, mor çiçekli,
yapraklan baharat olarak kullanılan bir bitki. Kuşdili, püren. (BİY); (Rosmarin / Romarin / Rosemary / Kuşdili otu / Rosmarinus officinalis) (BİT3); (kuşdili): Ballıbabagillerden; Akdeniz çevresinde
çok yetişen; küçük, kalınca, ensiz ve kokulu yaprakları ile çiçeklerinden faydalanılan bir bitkidir.
Yaprakları iğneye benzer. Boyu 2 metre kadardır.
Çiçekleri mavi veya eflatundur. Çiçeklerinden
renksiz veya soluk sarı renkte olan biberiye esansı
çıkarılır. İçeriğinde kafuru, sineol, kamfen, pinen,
borneol ve bornilasetat vardır. Faydası: Hazımsızlığı
giderir. Çarpıntıyı keser. Yarımbaş ağrılarını giderir.
Baş dönmesini keser. Astım, bronşit ve kansızlıkta
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A

faydalıdır. Yağlı saçların yağını alır. Burkulmalarda ve deri yaralarında da haricen kullanılır. İdrar ve
adet söktürür. Safra ifrazatını arttırır. (BİT-2)

kullanılacak yere göre kesmek ve hazırlamak işi.
(ARS); Tahta ve lata gibi biçilmekle yapılmış şey.
Seren biçmesi döşemelik enli tahta kalas. (LEH)

Biberiza Yaprağı bibere benzeyen bir çeşit bitki
(ATI)

Bid-i müşg Sultani söğüdü, çiçeği güzel kokan
söğüt (RIZ)

E

Biberli mantar Kanlıca mantarı. (BAY)

Bidek Yabanıl ağaçların yenmeyen meyvası (ATI)

F

Biberlice Acı lezzetli olan bazı Lactarius (Russulaceae) türlerine verilen genel ad. Şapka huni biçiminde, beyaz veya kirli yeşil renklidir. Yenilir. Bk.
Kanlıca, Koçlama mantarı. Eş anl. Acı mantar, Biberli mantar, Dırbalan, Dilburan. Aşağıdaki türler
Bolu bölgesinde “Biberlice mantar” adı ile tanınmaktadır. Lactarius blennius Fr.-Şapka kirli yeşil
renklidir. Lactarius piperatus Fr. Ex Scopoli- Şapka
beyaz renklidir. Lactarius velLereus Fr.-Şapka beyaz
renklidir. (BAY); Acı mantar (BİY)

Bider Tohum (ATI); Tohumluk tahıl. (MER)
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Bibli Karabibere benzer bir bitki, darü fülfül
(DLT)
Biçimsel muska [Alm. Figurenamulett] [Fr. amulette figuré] [İng. amulet of figure]: Geometrik
biçimlerde durulmuş bez, mumlu bez, muşamba ya
da madenden yapılmış birer küçük silindir koruncak içine konan, üzerlerinde dinsel ya da büyüsel
biçim ve imlerden biri bulunan kâğıtlardan oluşan
ve taşıyanı her türlü dokuncadan koruduğu gibi,
ona üstün güçle iyi bir yazgı sağladığına inanılan
muska türü. bkz. muska, krş. Yazılı muska, yapımsal muska, hayvansal muska, bitkisel muska, taş
muska. (HTS)
Biçme Bir şeyi kesip biçmek işi. Fr. Taille, sciage.
2. Büyük bir kütüğün biçilerek ayrılmış olan
parçaları. Büyük ve kalın ağaç tomruk larının kesilmesinden hâsıl olan kereste ve tahta. Seren biçmesi
= serenlerden çıkarılan tahta. Filyos biçmesi = Filyos ormanlarının çam ağaçlarından biçilmiş kiriş,
kadron ve kalas. Kalas biçmesi = Romanyada Kalas
şehrinden gelen kalın kirişliklerin biçilmesinden
çıkan veya o ebatta olan döşemelik kalın çam tahtaları (Bak. Kereste) Fr. Bois Scié. 3. (Mar.) keresteleri
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Biderlik Tohumluk buğday. (MER)
Bidre Ağaç kurdu. (FED); Ağaç kurdu. (OSM)
Bifasiyal (Lat. Bis: iki kez; faciès: yüz, Alm. Bifazial, Fr. Bifacial, İng. Bifacial) Üst ve alt yüzeyi belirgin şekilde farklı, yassılaşmış yaprak. (BİY)
Bih-dâne Ayva tohumu. (FED)
Bilader ağacı Bot. Amerika elması. (TDK-2)
Bileme [Alm. Schleifen] [eski terim bileme]:
Ağaçtan talaş kaldırarak iş gören araçların, körlenen ağızlarını yeniden keskin hale getirme işlemi.
(AGA)
Bileme açısı [Alm. Schärfwinkel] [eski terim
bileme acısı]: Bir aygıtta kesme işlemini yapan ağzın
iki yüzü arasında kalan açı. (AGA)
Bileme makinesi [Alm. Schleifmaschine] [eski
terim bifeme makinesi]: Testere, bıçak, freze bıçağı
v.b. Araçları bilemede kullanılan makine. (AGA)
Bileme mengenesi [Alm. Feilkluppe] [eski terim
bileme mengenesi]: Testere bilerken, lamayı gerekli konumda bağlamaya ve tutmaya yarayan aygıt.
(AGA)
Bileşik meyve (İng. united fruit) İncir ve dut gibi,
sık çiçek durumundan meydana gelen meyveler;
meyve toplulukları. (BİY)
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Bileşik şemsiye (Lat. umbella: gölgecik, İng.
united umbel) çiçek kümesi sapında ikinci derecede
sapların ve bu sapların üzerinde şemsiye durumunda
çiçeklerin bulunduğu çiçek durumu. Bileşik umbella. (BİY)
Bileşik yalancı şemsiye (Lat. cum: beraber; gnatus: doğmuş, Yun. Korymbos: çiçek yığını) çiçeklerin hepsi aynı seviyede bulunan, yan eksenleri dallanmış bir korimboz. Bileşik korimboz. (BİY)
Bileşikgiller Bot. Bitişik yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan, bazı cinsleri uçucu yağ veya süt taşıyan bir
familya: Kasımpatı, papatya, enginar, deve dikeni
gibi bitkiler bileşikgiller familyasındandır. (TDK-2)

açar. Faydası: İdrar ve balgam söktürür. İştah açar.
Sinirleri yatıştırır. (BİT-2)
Binbirdelik otugiller (Lat. Hypericaceae, Clusiaceae, Guttiferae) Yapraklan basit, karşılıklı dizilişli
ya da nadiren dairesel dizilişli, çanak ve taç yapraklan beş parçalı, kokulu ya da kokusuz yağ damlacıklarına sahip, tohumlarında besi doku bulunmayan, ülkemizde bin bir delik otu (Hypericum)
cinsi ve bu cinse ait 70 kadar türle temsil edilen,
otsu ya da çalmışı bitkiler. (BİY)
Binbiryaprak Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Binbiryaprak otu
percemi (BİY)

Civanperçemi. (BAY); Civan-

Bilinçsiz Baygın; komada; şuursuz; uykuda, deyim: aklı başında değil; bitkisel yaşamda; kendinde
değil; kendinden geçmiş, argo: yoğurt. Bkz. Akılsız;
uykuda; uykulu. Karşıt anlam: bilinçli. (YAK)

Bindirme kaplama Tahtaların bir kenarını alttaki tahta üzerine bindirmek suretiyle yapılan kaplama. (ARS)

Bilyalı çıtçıt [Alm. Kugelschnöpper] [eski terim
bilyol; Çıtçıt]: Mobilya kapaklarını kilitlenmeden
kapalı tutmaya yarayan, bilyalı ve yaylı araç. (AGA)

Bindirme kilit [Alm. Einloss-Schloss] [eski terim
bindirme kilit]: Kilidin madensel plakası, kapak ya
da çekmecenin Bingözotu
Bingözotu

C
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Bincişk-i züvân Bot. Kuşdili de denilen dişbudak
ağacının meyvası. (FED)

Bot. 1. Sarmaşıkgiller. 2. hanımeligill-

B

H

Bileziklimantar Sapında boğumları olan, içi dışı
beyaz bir tür mantar. (MER)

Bilsâniyye
er. (FED)

A

Mahmude, sekamonya (bitki). (HAY)
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Bini [Alm. Schfogleiste] [eski terim bini]: Yan
yana kapanan iki kapak, kapı ya da pencerenin ek
yerlerini örten çıta. (AGA)

R

Binar Ağaç kerestenin palası cihetinden diğer
yüzüne müsavi ende kesilmesi suretiyle elde edilen
dört köşe ve kalınca kadronlar. (Bak. Kadron.) Fr.
Cadron, Chevron. (ARS)

Binili (Ağacın başındaki meyve için) çok, bol.
(MER)

Ş

Binbirdelik otu Kantaron. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ); (hypericum calycinum): Çalılık ve fundalıklar arasında yetişen uzun ömürlü bir otsu
bitkidir. 30-80 santimetre boyundadır. Gövdesi
dört köşelidir. Yaprakları sapsızdır. Çiçekleri parlak sarı renktedir. Mayıs ve eylül aylarında çiçek

Binominal (Lat. Bis: iki katlı; nomen: ad, isim,
İng. Binominal) Bitki ve hayvan türlerinin Lâtince
iki isimle adlandml-ması. (BİY)

Bilyalı kekik Mercanköşk. (BAY)

Binkulaç

S
T
U

Şeytan şalgamı. (BAY)

Binyaprak Bot. Yaprakları halka dizilişli, daha
çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi.
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(TDK); Yapraklara halka dizilişli, su içinde yetişen
civanperçemi ismiyle bilinen bitki (millefolium).
(MED); Civanperçemi adı ile anılan cinsten bir bitki türü. (HAY)
Bir çenekliler Bot. Oğulcuğu bir çenekten
oluşmuş, kapalı tohumlulardan bir bitki sınıfı.
(TDK-2); Embiryonu tek çenekli olan çiçekli bitkiler sınıfı. (MED); Embriyonu bir çenekten ibaret
olan çiçekli bitki sınıfı. (HAY)
Bir çenetli Bot. Kapsüllü yemişlerin tek parçalı
olanları. (TDK-2); Tek parça kapçıklı meyveler.
(MED)
Bir çokum (Meyve ve sebze için) bir dalda bir
grup, bir öbek. (MER)
Bir evcikli Bot. Mısır, ceviz, fındık vb. Erkek
ve dişi organları ayrı çiçeklerde, ancak aynı kök
üzerinde bulunan (bitki). (TDK-2); Erkek ve dişi
organları aynı kök üzerindeki ayrı çiçeklerde bulunan mısır, ceviz, fındık gibi bitkiler. (HAY); Aynı
kök üzerinde bulunan çiçeklerinin bazısı erkek, bazısı dişi uzuvları taşıyan bitkiler (mısır, fındık ceviz
gibi). (MED)
Bir gözeli Yapısı tek bir hücreden oluşan (hayvan
veya bitki), tek hücreli. (TDK)
Bir gözeliler Yapısı tek bir hücreden oluşan hayvanlar veya bitkiler. (TDK)
Bir hücreli Bir hücresi olan, bir hücreden ibaret
hayvan ve bitki, tek hücreli. (MED); Tek hücreden
meydana gelen hayvan yahut bitki. (HAY)
Bir hücreliler (Lat. Protozoa, Yun. protos: ilk;
zoon: hayvan, Alm. Urtierchen, Fr. Animeaux unicellulaires, İng. unicellular animals) Canlilann Protista âlemindendir. Daima bir hücreden yapılmış,
vücudun bölünmesi ya da tomurcuklanmasıyla
çoğalan, seyrek olarak yüksek yapılı hayvanlardaki döllenmeye benzeyen bir birleşme görülen, genel
olarak gözle görülemeyecek kadar küçük olan,
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toprakta, tatlı su ve denizlerde yaşayan, bazıları asalak olup hastalık yapan, çok çeşitli biçimli, serbest
ya da kendilerini bir yere bağlayarak yaşayan, bazısı
kamçı, kirpik ya da yalancı ayak yardımı ile hareket
eden, kamçılılar (Flagellata), kök ayaklılar (Rhizopoda), sporlular (Sporozoa), kirpikliler (Ciliata) olmak üzere dört sınıfa ayrılan Protozoonlardır. (BİY)
Bira İt. Birra Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, (TDK)
Bira çiçeği

Şerbetçi otu. (BAY)

Birdamarlı Yapraklarında bir damar bulunan bitkiler. (MED)
Bireşimsel inceltici [eski terim sentetik tiner]: Bireşimsel boya ve verniklerde kullanılan eritici-inceltici sıvı. (AGA)
Bireşimsel neft [Alm. Terpentinöl-Ersatz] [eski
terim sentetik neft]: Petrol ya da maden kömürünün
damıtılmasından elde edilen su görünüşünde sıvı.
Terebentin yağı yerine kullanılır. (AGA)
Birincasıf Bot. Birleşikgillerden hekimlikte kullanılan bir bitki. (TDK-2)
Birinci zar Bot. Yemişlerin derisi, dış kabuk,
meyve dışı. (TDK-2)
Birincâsb Bot. (bkz: birincâsf). (FED)
Birincâsf Bot. Misk otu, Lat. compositae artetnisialaxa [“ing mug-wort miskotu, koyun otu, Fr.
Armoise miskotu, yabanî karanfil, alm. Beifuss miskotu” dur]. (FED)
Birleşikgiller Çiçekleri birleşik halde bulunan
bitki ailesi. Papatya, enginar, yer elması, ayçiceği
gibi bitkiler bu ailedendir. (MED); Tek taçyapraklı bitkilerden, zengin bir familya. Papatya, enginar,
kasımpatı, devedikeni vs. Bitkiler bu familyadandır.
(HAY)
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Birsim

Bot. Yonca. (FED)

Birsîm-i mâ’ Bot. Suyoncası denilen, sarı çiçekli
bir ot. (FED)
Birzin Ağaç maşrapa. (OSM)
Bisyâr-ber

Bitgi

A

Bitki. (ATI)

B

Bitirmek Tohumun filizlenip topraktan dışarı
çıkmasına sebep olmak, Eş anl. İnbât etmek:
Bu yağmur ekilen tohumları çabuk bitirecektir.
(KAM); Yetiştirmek, yeşertmek; bir bitkinin yetişmesini sağlamak. (MED)

Bol meyveli. (FED)

Bisât-ı hâk Bitki örtüsü, toprağın örtüsü (YUS)

Bitişik Çanak yaprakları birbirine bitişmiş bulunan bitkiler. Bitişik taç yapraklılar: Taç yaprakları
birbirleriyle yandan bitişik olan bitkiler. (TDK)

Biş-i behâr Bot. Kaya koruğu. (FED)
Biş-mûş Bot. Bıldırcın otu ile beraber yetişen safran kökü. [bıldırcın otu zehirinin panzehiri olarak
kullanılırdı]. (FED)
Bişe

Bişkel Orak şeklinde ağaç anahtar. (OSM)
Bişkûfe Çiçek. (FED); Çiçek. (OSM)
Bit otu Bot. 1. Sıracagillerden, birçok çeşitleri
bulunan ve kuzey yarım kürede yetişen bir bitki. 2. Bitlere karşı kullanılan bir madde. (TDK-2);
Mevzek otu. (BAY); Su karanfili. (BAY); Bite karşı
kullanılan bitki. (HAY); (mezevek): Düğünçiçeğigiller familyasından; bir çok çeşidi bulunan ve kuzey
yarımkürede yetişen bir bitkidir. Tohumlarında
Delphinine vardır. Zehirlidir. Faydası: Bit, pire gibi
zararlı asalak ufak böcekleri öldürmekte kullanılır.
(BİT-2)
Bitek Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak),
mümbit. (TDK); Bol bitki yetişen, verimi bol olan
(toprak). (KAM)
Bitelge Toprağın bitki yetiştirme gücü. (TDK)
Biten

Nebat, bitki. (MED)

Bitey

Bot. Bitki örtüsü, flora. (TDK-2)

Ç
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Bitişik çanak yapraklılar Bot. Çanak yaprakları
birbirine bitişmiş bulunan bitkiler. (TDK-2)

H

Bitişik taç yapraklılar Bot. Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitişik olan bitkiler. (TDK-2)

İ

Orman, ağaçlık (ATH)

Bişek Yayık döğmede kullanılan ağaç (ATI)

C

Bitki Bot. Bulunduğu yere kökleriyle tutunup
gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra
kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat. • bitki bilimi, bitki bitleri,
bitki coğrafyası, bitki örtüsü, bitki patolojisi, bitki
sütü, bitki topluluğu, etli bitki, tropikal bitki, yağlı
bitki, anahtar bitkiler, aşağı bitkiler, çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler, tallı bitkiler, tohumlu bitkiler,
kültür bitkileri, mera bitkileri, salon bitkileri, su
bitkileri, süs bitkisi (TDK-2); bitey; fide; flora; nebat; nebatat; plankton; sebze; yeşerti; yeşillik, deyim: aşağı bitkiler; bitki örtüsü; Çok yıllık bitki;
kültür bitkileri; tohumlu bitkiler. Bkz. Acıelma;
acımık; açalya; açılma; adamotu; ağaç; ağıağacı;
ağıotu; akasma; akasya; akdiken; akşamsefas4
fcaslankuyruğu; ayçiçeği; bakliyat; biberiye; Çalı;
Çayır; Çiçek; ekin; filiz; göverti; ıspanak; keçiboynuzu; kök; kurtboğan; lahana; meyve; mısır; nane;
orman; pirinç; rezene; sarıçalı; soğan; tahıl; yaratık;
zerdeçal. (YAK); ürün (ATI); nebat. (KAM);
Kökleriyle bittiği yere tutunarak yaşayan bütün
canlıların genel adı, nebat. Ağaç, yosun, ot, mantar hepsi birer bitkidir. (HAY); Ot, çiçek, ağaç gibi
yerden biten şeyler, nebat. Bu vasıfları gösteremeyen
daha basit bitkiler de vardır. (MED)
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Bitki bakısı [eski terim nebat falı] [Alm. Crithomancie] [Fr. crithomancie] [İng. crithomancy]: Her
tür bitki taneleri aracılığıyla yitikleri bulma ve geleceği okuma işi. bkz. bakı. krş. un bakısı. (HTS)

Bitki örtüsü Bot. Bir bölgede yetişen bitkilerin
tümü, bitey, flora, vejetasyon. (TDK-2)

Bitki bilimci Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi
uzmanı, botanikçi. (TDK)

Bitki topluluğu Bot. Benzer doğal olaylara ve
yaşama koşullarına uymuş, belirli bir görünüş almış
bitkilerin bir araya gelmiş durumu. (TDK-2)

Bitki bilimi Bot. Bitkileri inceleyen bilim kolu,
botanik. (TDK-2); (Yun. phyton: bitki; logos: bilim,
Alm. Botanik, Phytologie, Fr. Botanique, phytologie, İng. Botany, phytology, Osm. nebatat ilmi) Biyolojinin bitkilerle ilgilenen kısmı. Botanik. (BİY)
Bitki biyolojisi (Yun. phyton: bitki; bios: hayat;
logos: bilim, Alm. Phytobiolo-gie, Fr. phytobiologie,
İng. phytobio-logy) Bitkilerin hayatını inceleyen
bilim dalı. Fitobiyoloji. (BİY)
Bitki coğrafyası (Yun. phyton: bitki; ge: yer,
Alm. Phytogeographie, Fr. phyto-géographie, İng.
phytogeography) Bitkilerin coğrafik dağılımını inceleyen bilim dalı. Fitocoğrafya. (BİY); Yeryüzünün
bitki örtüsünü konu edinen coğrafya dalı, coğrafyayı nebatî. (MED)
Bitki doku kültürü (Alm. Pflanzen-gewebekultur, Fr. culture tissulaire des plants, İng. plant tissue culture) Bitki hücreleri, dokulan, organlan ya da
bitkinin tamamının in vitro büyütülmesi ve devam
ettirilmesi. (BİY)
Bitki gövdesi

Ş

Bitki hormonları (Yun. phyton: bitki; hormaein:
uyarmak, Alm. Phytohor-monen, Fr. phytohormones, İng. phy-tohormones) Tabiî olarak bitkilerde
meydana getirilen büyüme ile buna bağlı diğer fizyolojik faaliyetleri kontrol eden ve meydana geldiği
yerden bitkilerin diğer kısımlarına taşınıp, oralarda etkin olabilen çok az yoğunlukta dahi etidsüji
gösteren oksinler, giberellinler, sitokininler gibi organik maddeler. Fitohormonlar. (BİY)

U
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Bitki yapraklanmak

Â
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Gögermek. (TSD)

Bitkibilgisi Biyolojinin bitkilerle ilgili konularını inceleyen kolu, bitkilbilim, nebatat, botanik.
(MED)
Bitkibilim

Bitkibilgisi. (MED)

Bitkici

Bitki yetiştiren kimse. (TDK)

Bitkicil
(MED)

Bitkilerle beslenen hayvanlar, otçul.

Bitkicilik

Bitki yetiştirme işi. (TDK)

Bitkiler Bir bahçede bitkiler: Arkadaşlarınız
değişimli olarak zenginleşiyor. (ZOL)
Bitkiler âlemi (Lat. Plantae) Çok hücreli, ökaryot
bitkileri içine alan modern sınıflandırmanın beşinci
âlemi. (BİY)
Bitkileşmek

S
T

Bitki tohumu tozu Tozak. (TSD)

Bitki durumuna gelmek. (TDK)

Baldır, baldur. (TSD)
Bitkilik Bitki yetiştiren yer, bitki yetiştirmeye elverişli yer. Bitki ile ilgili, bitkiye has, nebatî. (MED)
Bitkimsi Bitkiye benzer, bitkiyi andırır. Bitkimsi
hayvanlar mercan, sünger gibi bitki görünümünde
olan hayvanlar. (TDK); Bitkiyi andırır, bitkiye benzer, bitki gibi. (MED)
Bitkisel Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî. (TDK); Fransızca ekle
türetilmiş kelime (“Bitki ile ilgili, bitkiye has, nebatî” mânasına kullanılmaktadır). (MED)
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Bitkisel elyaf Bitkilerden elde edilen liflerin genel
adı. Bitkisel liflerin tohum lifleri (pamuk, kapok),
sap lifleri (keten, kenevir, jüt, hibiscus, rami), yaprak
lifleri (sisal), meyve lifleri (hindistan cevizi) gibi
türleri vardır. (TEK)
Bitkisel gözdeğmelik [eski terim nebağti
nazarhk] [Alm. Pflanzenamulett gegen böser Blick]
[Fr. amulette végétale contre mauvais oeil] [İng. amulet of plant against evil eye]: Sarmısak, çöreotu,
üzerlik, çitlembik, fasulye, bakla, börülce, İrlanda
yoncası gibi bitkilerin bir ya da birkaçından yapılan
ğözdeğmelik türü. bkz. ğözdeğmelik. krş. bitkisel
muska. (HTS)
Bitkisel hayat Hastalık veya kaza sebebiyle
bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelen kişinin hayatı.
(TDK)
Bitkisel ipek Doğu ipeği de denir. Suriye’de yetişen asclepias bitkisinin tohumlarından elde edilen
ve kumaş yapımında kullanılan ipeksi uzun tüyler.
(TEK)
Bitkisel motifler Tezhib sanatında kullanılan
motiflerdir. Çeşitleri: çiçekler hataî (stilize), realist çiçek motifleri (vazolu -vazosuz), minyatürdeki çiçekler. Yapraklar seberk, pençberk, sadberk.
Ağaçlar yapraklı veya meyveli ağaçlar, hayat ağacı,
selvi. (YKS)
Bitkisel muska [Alm. Pflanzenamulett] [Fr.
amulette végétale] [İng. amulet of plant]: Tohum,
yaprak, kök, meyve, çiçek ve ağaç parçacıklarından yapılan muska türü. bkz. muska. krş. Yapımsai
muska, hayvansal muska, insan muskası, taş muska,
yazılı muska. (HTS)
Bitkiye tapma [eski terim nebata tapma] [Alm.
Pflanzenanbetung] [Fr. adoration d’herbe] [İng.
plant worship]: Bugün birçok halk kültürlerinde
kalıntıları saptanan ilkadamla ilkellerin, bitkilerde bulunduğuna inandıkları doğaüstü güçlerden
yararlanmak ve bitki biçimindeki insan ruhlarıyla
Tanrılara karşı saygı göstermek amacıyla yaptıkları

uygulamalar, bkz. halk kültürü, kalıntı, ilkadam,
ilkel, can. krş. Doğaya tapma, hayvana tapma,
atasoy, tapıncak, cancılık. (HTS)
Bitlâb
(FED)

Hurma çiçeğinin kapçığı, tomurcuğu.

A
B
C
Ç
D

Bitme Bitmek fiili, tohumdan çıkan filizlerin toprağın üstüne çıkması. Çıkma, belirme (MED)
Bitmek 1. (Bitki, tüy, saç gibi şeyler için) Çıkıp
yetişmek. (TDK); Tohum filizlenip topraktan
dışarıya çıkmak, nâbit olmak: Ot biter, ekinler bitti.
(HAY); Tohumun filizleri topraktan çıkmak. Tüy,
saç çıkmak. Ortaya çıkmak, belirmek. (MED);
(bitki) çıkıp yetişmek (SEY); (bitki) bitmek, çıkmak, yükselmek (YED); Tohum filizlenip topraktan
dışarı çıkmak YUS); Tohum filizlenip topraktan
dışarıya çıkmak. Eş anl. nâbit olmak (KAM); Bitmek, nâbit, peyda olmak. Tohum vesaire baş çıkarmak, aslı but-maktır. Meydana gelip nümü etmek,
itmam hasıl olmak, encama ermek, tamam, fena
bulmak, mahv, münkariz, münkazi, müstehlek olmak, kalmamak, kurtulmak, tükenmek. Pezîrâ-yı
hitâm olmak, encâm-pezîr. Hayretten mahv, mebhût, mahbût, perişan, harap olmak, sona çekmek,
ahire varmak. İşi bitmek, helak olmak, sorulmak.
Hep bitdi o kaldı. Başka mühim yok mı? bitdi gitdi
tamam oldu. Türkîde bitirme, bitirmek. İş anlayanda değil bitende derler, oldu bitti oldum olası, ezebed tâ ezel. Et-falin saklambaç oyunu. (LEH)
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Bitrik Pıtrak, fıstık biçiminde çengelli bir diken
(DLT)

S

Bitüm [Alm. Bitumen] [Fr., İng. bitume]: Hayvanların yumuşak kısımlarıyle, tek gözenekli bitkilerin çürümesinden ilk önce türeyen, katı karbon
hidroksit bileşimi. (YTS)

T

Bitümlü yapraktaş [Alm. bituminöse Schiefer] [İng. bituminous schist]: Kayaç. (Sapropelin
sertleşmesi iie oluşan koyu renkli, bitümlü, killi yapraktaşlar. Bitüm % 12’yi geçerse, gaz ye ham
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petrol üretiminde ya da yakacak madde olarak kullanılır.) (YTS)

gibi canlı organizmalar tflraflndfn ışık meydana getirilmesi. Soğuk ışık. (BİY)

Bivok Çiğdem (BAY)

Biyoizlem Potansiyel olarak zararlı bir durumda
bitki ve hayvan yaşamındaki farklılaşmaları değerlendirmek amacıyla doğal bir ortamın biyolojik
konumundaki değişikliklerin izlenmesi. (ÇEV)

Biyoloji Bitki ve hayvanların doğma, gelişme,
üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi. (TDK); bitki ve hayvanları inceleyen
ilim (ATI); Bitki ve hayvanların doğma, büyüme
ve üremesi ile ilgili konularla uğrasan ilim dalı.
(KAM); Bitki ve hayvanların doğma, gelişme,
üreme gibi yaşayış tezahürlerini inceleyen ilim, hayat ilmi. (HAY); Yun. Canlı varlıkları inceliyen
ilim. Hayvanları inceleyen bölümüne zooloji; bitkileri inceleyen bölümüne botanik denir. Biyoloji,
incelediği konulara göre çeşitli isimler alır. Canlının
dış yapısını inceleyen: Morfoloji; dokuları inceleyen;
histoloji canlıların büyüyüp gelişmelerini: embriyoloji; hayatî faaliyetleri inceleyen: fizyoloji; iç salgı bezlerin faaliyetlerini inceleyen: endrokrinoloji;
hastalık hallerini inceleyen: patoloji; canlıların sınıflandırılmasını yapan: sistematik; bitki veya hayvan
neslinin ıslahı ile uğraşan: zootekni; mikroskobik
canlıları inceleyen: mikrobiyoloji’dir. İç yapısını
inceleyen: anatomi; hücreleri inceleyen; sitolojidir.
(OSM); (Yun. Bios: hayat; logos: ilim, Alm. Biologie, Fr. Biologie, İng. Biology, Osm. hayâtiyât) Hayat ilmi; genel anlamda bitki ve hayvanların köken,
yapı, gelişme, çalışma, dağılış, büyüme ve çoğalmalan ile uğraşan bilim dalı. (BİY)

Biyojeografi Bitki ve hayvanların yer yüzü üzerindeki dağılımını ve bunun sebeplerini inceleyen
bilim, biyoloji coğrafyası. (TDK)

Biyolojik denge Hayvanlarla bitkiler, bitkilerle
bitkiler ve hayvanlarla hayvanlar arasındaki denge.
(ÇEV)

Biyokrom (Yun. Bios: hayat; chroma: renk, İng.
Biochrome) Biyolojik pigment; bitki ve hayvanlarda
herhangi doğal bir boya maddesi. (BİY)

Biyolojik kontrol (Yun. Bios: hayat; logos: bilim,
Alm. Biologische Kontroll, biologisch Schädlingsbekämpfung, Fr. contrôle biologique, lutte biologique, İng. Biological control) Zararlı hayvanların veya bitkilerin bakteriler, virüsler, böcekler ve
diğer canlı organizmalarla veya hormonlar gibi biyolojik maddelerle kontrolü. (BİY)

Biyan Meyan. (BAY)
Biyaprak Bot. Yaprakları halka dizilişli, genellikle akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi.
(TDK-2)
Biyocoğrafya (Yun. Bios: hayat; ge: yer; graphein: yazmak, Alm. Biogeogra-phie, Fr. Biogéographie, İng. Biogeo-graphy) Bitkilerin ve hayvanların yeryüzü dağılımı ile uğrasan bilim dalı. Bitki
coğrafyası, hayvan coğrafyası. (BİY); Bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılışını ve bunun sebeplerini inceleyen ilim, hayatî coğrafya, biyojeografi.
(HAY)
Biyoenerjetik Bitkilerle hayvanlar, bitkilerle bitkiler hayvanlarla hayvanlar arasındaki enerji aktarımının incelenmesi. (ÇEV)

Biyokütle enerjisi Bir biyokütledeki organik
atıklar, bitkiler yada ağaç gibi organik maddelerden
üretilen enerji. (ÇEV)
Biyolfiminesans (Yun. Bios: hayat; lumi-nescere:
ışıklandırmak, Alm. Biolumi-neszenz, Fr. Bioluminescence, İng. Bioluminescence) Algler ve mantarlar
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Biyom (Yun. Bios: hayat, Alm. Biom, Fr. Biome,
İng. Biome) Geniş bir alana yayılmış ve klima olarak
belli sınırlar içinde karakterisitik kompozisyon oluşturan hayvan ve bitki grubu. (BİY)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Biyometeoroloji (Yun. Bios: hayat; meteorologia:
hava şartlarını inceleme, Alm. Biometeprologie, Fr.
Bio-météorologie, İng. Biometeorology) Havanın
bitki ve hayvanlar üzerindeki etkisini inceleyen
bilim dalı. (BİY)
Biyota (Yun. Bios: hayat, Alm. Fauna und Flora,
Fr. Biöte, İng. Biota) Bir bölgenin hayvan varlığı
(fauna) ve bitki varlığının (flora) tümü. (BİY); Belirli bir bölgede yada çevrede bulunan bitki ve hayvan
yaşamının bütünü. (ÇEV)
Biyoteknoloji (Yun. Bios: hayat, Alm. Biotechnologie, Fr. Biotechnologie, İng. Biotechnology)
Canlı hücreleri ve mikroorganizmalan kullanarak
biyolojik tekniklerle endüstri ve tıp alanında kullanmak üzere materyal üretimi. Antibiyotik, şarap ve
peynir üretiminin bakteri ve mantarlar aracılığı ile
yapılması. (BİY)

Bizr

A

Sebzevât. Kuru ot tohumu. (OSM)

B

Blast Tohum. (MED)

C

Blastoderm (Yun. Blastos: tomurcuk; derma:
deri, Alm. Blastoderm, Keimhaut, Fr. Blastoderme, İng. Blastoderm) Blâstulanın birinci karın
boşluğunu çeviren bir sıra hücreden yapılmış olan
epitel. (BİY)
Blastophaga psenes İncir eşek arısı (BİY)
Blok istif [Alm. Blockstapefung] [eski terim blok
istif]: Kenarları düzeltilmemiş tahtaların biçilme
sıraları bozulmadan ve tomruğu andıran biçimde, aralarına çıtalar konularak üst üste dizilmeleri.
(AGA)

Biyotik Bir çevredeki bitkiler, hayvanlar ve
mikroorganizmalar ile ilgili. (ÇEV)
Biyotik klimaks (Yun. Biotikos: hayata ait, Alm.
Biotisch Klimax, Fr. climax biotique, İng. Biotic climax) Bazı biyotik faktörler ile dengeli hâlde yaşayabilen bitki komünitesi. (BİY)

Blâstospor (Yun. Blastos: tomurcuk; spo-ros: tohum, Alm. Blastospore, Fr. Blastospore, İng. Blastospore) Maya mantarlarında görülen ve tomurcuklanma ile oluşan eşeysiz spor. (BİY)

Biyotik komünite (fun. Biotikos: hayata ait,
Alm. Biotische Gemeinschaß, Fr. communauté biotique, İng. Biotic community) Bitki ve hayvanların
oluşturduğu birlik. (BİY)

Blâstulasyon (Lat. Blastula: küçük tomurcuk,
Alm. Blastulation, Blastula-bildung, Fr. Blastulation, İng. Blastu-lation) Embriyonun segmentasyonu sırasında, blastula evresinde, blâsto-merlerin
embriyo yüzeyine sıralanarak blastoderm adını alan
epitel katmanını oluşturmaları. (BİY)

Biyotop (Yun. Bios: hayat; topos: yer, Alm. Biotop, Lebensraum, Fr. Bio-tope, İng. Biotope) Organizmanın içinde yaşadığı karakteristik olan ya da
özel tip habitat, çayır, orman gibi ortamlar. (BİY)
Biz [Alm. Reibahle] [Fr. Alésoir] [eski terim biz]:
Üçgen ya da kare kesitli, sivri uçlu, saplı el aracı.
Küçük delikleri delmeye yarar. (AGA)

Blâstulâ (Yun. Blastos: tomurcuk, Alm. Blastula, Blasenkeim, Fr. Blastula, İng. Blastula) Bütün
çok hücreli hayvanlarda embriyo gelişmesi sırasında görülen, bir sıra hücre tabakasından oluşan içi
bir sıvı ile dolu bir top şeklinde olan, segmentasyon
sırasında morulâ evresinden sonra teşekkül eden,
bazen sillerle de çevrili olabilen bir evre. (BİY)
Bobaçça

D
E
F
G

Blâstomer (Yun. Blastos: tomurcuk; me-ros:
parça, Alm. Blastomere, Segmentzellen, Fr. Blastomère, İng. Blasto-mere) Blâstulada blâstomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri. (BİY)

Biyotitler (Yun. Bios: hayat; phyton: bitki, Alm.
Biophyte, Fr. Biophyte, İng. Biophyte) Parazit bitkiler. (BİY)

Ç

Papatya. (BAY)
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A
B
C
Ç
D

Bocur Ayı gülü. (BAY); Kırmızı renkli bir çiçek,
şakayık (ATI)

Hayvanlarda zehirlenme yapar. Eş anl. Babrik, Dağ
sarmaşığı. (BAY)

Bocut Ağaçtan oyulmuş testi. Topraktan bu
şekilde olanlarına da denir. (Bak. Çömlekçilik ve
keramik). (ARS)

Bodur pas Bot. 1. Arpa yapraklarına yerleşen ve
seyrek olarak yurdumuzda da görülen ilkel mantar (Puccinia hordei). 2. Bu mantarın yol açtığı
hastalık. (TDK-2)

E

Boçça Badem. (BAY)

F

Bodrum mantarı [Alm. Kellerschwamm] [Lat.
caniophora cerefaella] [eski terim bodrum mantarı]:
Önce ak, sonra sarı renkte oluşarak ağacı yı-kımlayan bir tür mantar. (AGA)

G
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Boduk

B. Bota. (ATI)

Bodur (Osm. Kasîr). Büyümemiş ve kısa kalmış olan şeylere denir. Tabiî boydan kısa olan
manasınadır. Bodur ağaç, bodur ev, bodur hayvan
gibi. Fr. Court de taille, trapa. (ARS); Bot. Boyları
kısa. Bodu, sakı kısa olmakla boysuz olan. Arabîde
ka’d, cu’yûb, çuval boylu manasına ve cem’zâre, fitnekâr. Bodur adam kasir, hımbıl, bodur ağaç kûteh.
Bodur armut, bodur leylâk paskalya. Bodur vişne.
(LEH)
Bodur ağaç Bahçeleri tezyin için kullanılan kısa
ve büyümez ağaçlar. Ekseriya büyük caddelerin ortasındaki çimenli kısımların iki tarafına ve bazı
tramvay hatlarının yanlarına dikilerek yol taksimatını ayırmak hususunda kullanılır. Fr. Arbrisseau. (ARS)
Bodur ardıç Ardıç. (BAY)
Lâle. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Bodur lâle

U

Bodur mürver Yaban çiçeği (ÇİÇ)

V

Bodur ot Yer çamı. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Z
Â

Bodur otu Cionura erecta Lat. Griseb. (Syn:
Marsdenia erecta Lat. R. Br.) (Asclepiadaceae). Çok
yıllık, beyaz çiçekli ve çalı görünüşünde bir bitkidir.
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Bodurmahmut otu

Kısamahmut otu. (BAY)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Bodursüsen
Bodurum
(MER)

T

Y

Bodur soğan Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kısa boylu incir ağacı ve meyvesi.

Boğa Bot. Karnı yarık, Eş anl. Bezr-i kıtûnâ.
(KAM)
Boğa dikeni Deve elması. (HAY); Eryngium
(Umbelliferae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık,
otsu ve dikenli bitkilerdir. Bk. Eşek dikeni. Eş anl.
Deve dikeni, Deve elması, Eşek dikeni, Guga dikeni, Hölemez, Tüsü (Van), Yılan dikeni (Silifke-Mersin). Eryngium billiardieri Delar.-Doğu Anadolu
bölgesinde gövdesi, kabuğu soyulduktan sonra, yenir. Reçinemsi bir tadı vardır. Eryngium campestre
Lat. Şeker dikeni (Balıkesir), Tengel dikeni. Eryngium creticum Lam.-Göz dikeni. Nazara karşı evlerin kapısına asılır. Eryngium giganteum Bieb.-At
dikeni (Hamsiköy-Trabzon), gövdesi çiğ olarak yenir. Eryngium maritimum Lat. Çakır dikeni, Göz
dikeni. Dalları nazara karşı kapıların üstüne asılır.
(BAY); (Lat. Eryngium) Maydanozgiller (Umbelliferae) familyasından Eryngium cinsine ait türlere
verilen genel ad. Eşek dikeni. (BİY)
Boğa tikeni Çıban için ilâç olarak kullanılan bir
bitki (Ky.) (HLK)
Boğa yaprağı
Bağa. (BAY)

Bezr-i kutuna, karnı yarık. (LEH);
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Boğan otu Bot. Düğün çiçeğigillerden, özellikle
kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki,
kurtboğan (Acunitum napellus). (TDK-2); Kurtboğan. (BAY); Kökünde akonitin adlı kuvvetli bir
zehir bulunan bitki. (KAM); Şiddetli zehir ihtivâ
eden düğünçiçeğigillerden bir bitki, itboğan, kaplanboğan, kurtboğan, akonit (aconitum). (MED)
Boğaz açmak Ağaçların dibini kazarak toprağı
kabartmak. (TDK); Ağaç diplerini kazarak kabartmak. (MED)
Boğaz çiçeği

bkz. halk oyunu. krş. evlenme oyunu, sevi oyunu,
erginlik oyunu, erlik oyunu, ölüm oyunu. (HTS)
Bombay fasulyesi (Lat. Phaseolus coccineus, İng.
Bombay bean) Baklagiller (Leg-uminosae) familyasından, kırmızı çiçekti, meyveleri legümen tipte,
Denizli, Burdur ve Isparta dolaylarında kültürü
yapılan, çok yıllık, otsu, tırmanıcı bir bitki. (BİY)
Bon otu Bot. Patlıcangillerden, hekimlikte kullanılan, uyuşturucu ve zehirli, bir veya iki yıllık otsu
bir bitki (Hyoscyamus niger). (TDK-2)

Papatya. (BAY)

Boğramak Ağaçta kertik kertmek (DLT)
Boğruşmak Ağaç yontmakta yardım ve yarış etmek (DLT)
Boğum Parmak veya kamış, saz gibi bitkilerin
şişkince bölümü. (TDK); Kamış ve saz gibi bitkilerin düğümü, gövde üzerindeki şişkince kısmı,
Eş anl. ukde. (KAM); (Lat. nodus: düğüm, Alm.
Knoten, Nodus, Fr. noeud, İng. node, nodus, Osm.
ubné) Yaprakların gövde üzerinde bağlı olduktan
yer. Nodyum. (BİY)

Boncuk otu Myosotis (Boraginaceae) türlerine
verilen genel ad. Bir veya çok yıllık, otsu ve mavi
çiçekli bitkilerdir. Eş anl. Kuşgözü. Myosotis arvensis Lat. Miller- Unutmabeni. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Boncuk tutkal [Alm. Perlenleim] [eski terim boncuk tutkal]: İnce boncuk biçiminde satışa çıkarılan
glüten tutkalı. (AGA)
Boncukşalba Yaprakları biçim olarak ısırgana
benzer, her boğumunda küçük beyaz tomurcuklardan oluşan düğme biçiminde çiçekleri bulunan bir
ot. (MER)

Boğumlu çay Taş nanesi. (BAY)

Sığırdili çeşidinden bir bitki. (HAY)

Boli Palamut. (BAY)
Bolluk oyunu [eski terim bereket oyunu] [Alm.
Segentanz] [Fr. Danse fertilité] [İng. fertility dance]:
Hayvansal ve bitkisel ürünlerde verim sağlamak
amacıyla yapılan ve ekin ekme, kavrama, döllenme,
doğum gibi yaratıcı nitelikteki doğa olaylarının
küçük yansılamasından oluşan halk oyunu türü.
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Isırgan. (BAY)

Bokluk otu Rezene. (BAY)
Ayı mantarı (BİY)

Ç

R

Bohça otu Karaca ot. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Boletus aereus

C

P

Boğumluca otu Mührüsüleyman. (BAY)

Boranı

B

Ö

Borana Isırgan. (BAY)
Boranca

A

Borani Bûrâni Pirinçli ve yoğurtlu ıspanak veya
benzeri sebze yemeği. (TDK); Pirinçle karışık
ıspanak veya diğer sebze yemeği. (HAY); Üzerine
yoğurt dökülmek suretiyle yenilen bulgurlu veya
pirinçli ıspanak ve benzeri sebze yemeği. (KAM);
Bulgur veya pirinçle pişirilen ve üzerine yoğurt
dökülerek yenilen sebze yemeği. (MED); Be-tahsis
ıspanak boranisi, aslında her türlü sebze kalyesi. Siti
boran zevce-i Me’mun’un etle pişmiş surunda icat
olan taam. (LEH)
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Borazan mantarı CraterelIus cornucopioides (Fr.
Ex L.) Persoon (Cantharellaceae). Huni biçiminde,
siyah renkli ve yenen bir mantardır. Eş anl. Siyah
tirmit. (BAY); (Lat. Craterellus cor-nucopioides)
Cantharellaceae familyasından, siyah renkli, huni
biçiminde, şapkalı, yenen bir mantar. (BİY)

(çançiçeği): Çançiçekgillerden; çiçekleri boru biçiminde olan bir bitkidir. Çiçekleri turuncu renktedir. Faydası: Nefes darlığı, bronşit ve astımın sebep
olduğu rahatsızlıkları giderir. (BİT-2)

Borcak Katırtırnağı. (BAY); Sarı çiçekli, süpürgeye benzer, yakılabilen bir ot (ATI); (= burçak)
uzun, yapraksız dümdüz çubuk gibi dallarından
akasya çiçeği biçiminde, sarı sarı çiçekler açan bir
çalı. (MER)

Boru kabağı Bot. Boğumsuz, boru gibi uzun su
kabağı. (TDK-2)

I

Borç Pancar, lahana ve et veya krema konularak
yapılan sebze çorbası. (TDK)

İ

Borçoh Katırtırnağı. (BAY)
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Bordınar

Bir ağaç cinsi, juniperus sabina (ATI)

Bordo bulamacı 1-2 göztaşı (bakır sülfat) ihtiva
eden kireç eriğiyi. Bitki hastalıklarına karşı kullanılır. (MED)
Boru çiçeği Bot. 1. Çan çiçeği. 2. Tatula. (TDK2); Datura stramonium Lat. (Solanaceae). 50-200
cm boyunda, bir yıllık, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Çiçekleri, sigara halinde, astmaya karşı içilir. Zehirli bir bitkidir. Uyuşturucu madde olarak
boru çiçeği tohumunu, tütün içine koyarak, sigara
halinde içen kişiye “Tatalacı” denir (Ayvalık-Çanakkale). Eş anl. Abızambak, Abuzambak (Gazi Antep), Bostan karanfili (Gazi Antep), Büyü otu, Cin
otu, Kokar ot (Isparta, Denizli, Antalya. Trabzon),
Kokar otu (Mudurnu-Bolu), Sihirbaz otu, Şeytan
elması. Şeytan otu, Tatala, Tatula, Tatüle, Yeleşik
(Ordu). Datura innoxia Miller- Tüylü boru çiçeği.
Batı ve Güney Anadolu’da yabani olarak yetişir.
Zehirli bir bitkidir. Datura metel Lat. Boru çiçeği.
Çiçekleri nefes darlığına karşı kullanılır. Türkiye’de
yabanî olarak bulunmaz, yetiştirilir (24, 30).; Kahkaha çiçeği.; Nergis. (BAY); Tezyinatta kullanılan
uzunca ve çana benzer bir çiçek [Bak. Çiçek]. Fr.
Campanule. (ARS); Turuncu, boru gibi bir çiçek
olup çardağa çıkar, duvara tırmanır. (KAM);
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Boru çiçeğigiller Bot. Çan çiçeğigiller. (TDK-2)

Boruk Bot. Dağlarda yetişen, kokulu, süpürge
ve yakacak olarak kullanılan bir ot türü. (TDK-2);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Borumuk

Yasemin. (BAY)

Borza (boraza) Yeni dikilen asma çubuğu; meyve
fidanı (ATI)
Bosdangözeli Horozibiğine benzer, sapları pembe, beyaz çiçekli, tazeyken yenilen bir ot. (MER)
Bostan 1. Sebze bahçesi. 2. Kavun, karpuz tarlası.
3. Kavun ve karpuza verilen ortak ad. (TDK); Çemen, çemenzar, sebzezar, yeşillik, yeşilistan, murğuzar, bağça, büstan, kiştzar, çayır, sebzistan (MEN);
Bahçe; sebze bahçesi (ATI); Bahçe, çiçek bahçesi. Türkçe’de: l. Sebze bahçesi. 2. Kavun, karpuz
(KAM); Kavun ve karpuz yetiştirilen tarla. Kavun
ve karpuza verilen ortak ad. Salatalık, hıyar. (MED);
Yuvarlak yapraklı, pembe-eflatun çiçekli, tohumları
ilaç sanayiinde kullanılan bir bitki. (MER); Kavun, karpuz, sebze bahçesi, hadika, bostan tarlası.
Bostanın mahsulü, faLbez taribi bk. Elbistan. Bostan koruluğu bk. Öyiik. (LEH); 1. Sebze bahçesi,
tag. Kitchen, garden “Vegetable garden”; 2. Kavun,
karpuz, yetiştirilen yer, İng. Melon-plant “Melons”;
3. Kavun ve karpuza verilen ortak iad, 4. hd. Salatalık. (TRM); Büyük sebze bahçesi. (TRK); Fr. 1.
Sebze bahçesi: Bostan, Türkçe-mizde büyük sebze
bahçesine denir.-B. Felek. 2. Kavun, karpuz: Bostanın ikinci anlamı kavun, karpuzdur.-B. Felek. 3.
Kavun karpuz tarlası, bostan korkuluğu 1. Kuşları
kaçırmak için tarlaya dikilen kukla biçiminde
korkuluk. 2. Mec. Güçsüz, işe yaramaz kimse:
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Ali Rıza Beye gelince: O, artık evinde bir bostan
korkuluğu mevkiine düşmeğe başladığını gayet iy. İ
görüyordu.-R. N. Güntekin. (TEM); Kadın demektir. Birinin bostanını sulamak yasak ilişkiye girmek
anlamına gelir. Sonbaharda bostanda olmak:aile
içinde bir üzüntüye,para açısından sıkıntıya veya bir
vefat anlamına gelir. Bakımsız bir bostan:bir olaydan dolay çok acı çekeceğinize işarettir. Bostanda
ağaç görmek:çok zengin bir kadınla evlilik,verimsiz
bir bostan görmek:evliliğin boşanmayla biteceğine
işarettir. (RÜY); 1. Bahçe, ağaçlık [esasen koku mahalli demekdir.] 2. Sebze ve saire bahçesi “bûstân”
mua’arrebdir. (CUD); Çiçek ve sebze bahçesi. Kavun ve karpuz. Bostan korkuluğu muzır kuşları korkutmak için bağ ve bahçelere ve tarlalara konulan
insan cesametinde kukla. Kalıp ve kıyafeti yerinde
ve fakat hiçbir işe yaramayan adam. (RTK); Bahçe,
çiçek bahçesi. Tr. İ. Sebze bahçesi, kavun, karpuz.
Bostancı bostanı muhafaza eden bekçi; karpuz kavun satan. (YTL); Sebzevat bahçesi ve güzel ağaçlık
yahut çemen-zâr olan mahal. (MÜN); Fârisîde
bahçe, çiçek bahçesi, Türkçede 1. Sebze bahçesi. 2.
Kavun karpuz. Bostan ekmek, bostan tarlası. Bostan korkuluğu öyük, kuşları korkutmak için bostanlara ve tarlalara konulan kukla. Mecazen kalıbı,
kıyafeti yerinde işe yaramaz adam (Lehce, Ş.). [2.
Zannederim ki ehemmiyet verilmeyen, adam yerine konulmayan insan için müstameldir. Biz burada
bostan korkuluğu muyuz? (Rifat).] (VLD); 1. Sebze
bahçesi. 2. Kavun karpuz tarlası. 3. Teşmil. Kavun
karpuz. (KUB)
Bostan bekleyici Bostan bekçisi (BAH)
Bostan beli (İng. Gardner’s spade). Toprak kazmak için kullanılan uzun sap. lı alet. (TRM)
Bostan beygiri
(KUB)
Bostan çapası

Bostan dolabını döndüren beygir.

Bahçe çapası« (TRM)

Bostan dolabı Sebze bahçesini sulamak için bir
at bağlanarak diklemesine dönen kovalarla kuyudan
su çıkarmaya yarayan dolap. (TDK); Bostanlarda

kuyudan su çekmek için hayvanla çevrilen ağaç
çarklara sarılı iplere veya zincirlere bağlı küçük
kovaları olan su dolabı. Dolap döndükçe bu kovalar su dolu olarak yukarıya çıkar ve içlerindeki
suyu yukarıdaki bir tekneye boşalttıktan sonra boş
olarak aşağıya yani suya inerler. Fr. Chapelet hydraulique. (ARS); (İng. Irrigation water-wheel).
Kuyudan su çıkarmafa yarayan aygıt. (TRM); Bostanlarda kuyudan su çekmek için hayvanla çevrilen
ağaç çarklara sarılı iplere veya zincirlere bağlı küçük
kovaları olan su dolabı. Dolap döndükçe bu kovalar su dolu olarak yukarıya çıkar ve içlerindeki suyu
yukarıdaki bir tekneye boşalttıktan sonra boş olarak
aşağıya yani suya inerler. Fr. Chapelet hydraulique.
(ARS); Kuyu veya nehirlerde suyu yukarı çıkarmaya yarayan, büyük bir tekerlek ve üzerine asılı kovalardan meydana gelen düzenek [Tekerlek döndükçe
dolan kovalar suyu yukarıya çıkarır]. (KUB)
Bostan güzeli Gül-i yusuf, horoz ibiği dedikleri
çiçek. (ARK); (denilen çiçek) beğbörkü. (TSD);
Semiz otu. (BAY)
Bostan hindibası
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Hindiba. (BAY)

N

Bostan höyü Bostan korkuluğu. (TRM)
Bostan karanfili

A

O

Boru çiçeği. (BAY)

Ö

Bostan korkuluğu Kuşları ürkütüp yaklaştırmamak için tarlaya dikilen kukla. (TDK); Bostana musallat olan kuşları ve diğer hayvanları ürkütmek için dikilen insan şeklinde korkuluk. (MED);
hüyük, üyük. (TSD); Kuşları korkutup kaçırmak
için bostanlarda odun ve bezlerden adam biçiminde
yapılan şey. (HAY); (Korkuluk, İng. Scarecrow).
Kuşları ürkütüp tarla ve bahçelere yaklaştırmamak
için tarlaya dikilen insan kılığında kukla. (TRM);
1. Bitkilere zarar veren kuşları ürkütmek için bostan, tarla ve bahçelere dikilen kukla, korkuluk. 2.
Mec. Gösterişli fakat işe yaramaz kof kimse. (KUB)
Bostan kuyusu (İng. Large well). Ağa tarafı geniş
ve o kadar derin olmayan büyük kuyu. (TRM);
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Bostan dolabının döneceği genişlikte ve suyu bostan
sulayacak kadar bol olan kuyu. (KUB)
Bostan nadası
(TRM)

Kavun ve karpuz ekilen tarlalar.

Bostan otu Kök boya.; Şevketibostan. (BAY);
Semizotu. (TRM)
Bostan patlıcanı Bot. Az çekirdekli, iri ve yuvarlak bir patlıcan türü. (TDK-2); Topak patlıcan.
(MED); Büyük, yuvarlak, çekirdeği az, makbul bir
cins patlıcan. (KUB)
Bostana Salata (ATI)
Bostanbozan Cuscuta (Cuscutaceae) türlerine
verilen genel ad. Bu türler bir veya çok yıllık, klorofilsiz ve asalak bitkilerdir. Bk. Canavar otu. Eş anl.
Bağbozan, Cinsaçı, Eftimon, Gelinsaçı, Kızıl sarmaşık, Küşüt (Diyarbakır). Şeytansaçı. Cuscuta europaea Lat. İdrar artırıcı ve müshil olarak kullanılır.
Cuscuta monogyna Vahl- Kızılkurt (Kemaliye-Erzincan). (BAY)
Bostancı 1. Bostan işleriyle uğraşan kimse 2. far.
Osmanlı tarihinde sarayın korunmasına ve şehrin
güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri.
(TDK); Bir sebze bahçesini idare eden adam, sebze bahçıvanı. 2. Eskiden has bahçeler muhafızları
iken sonra saray-ı hümâyûn muhafazasına memur
olmuş bir sınıf askere mensup adam. Bostancıbası
= Bu sınıf askerin reisi. (HAY); Osmanlı devletinde Saray’ın güveliğini sağlamak ve padişahın bahçe
ve bostanlarıyla uğraşmakla görevli kimse. (HUK);
bağçaci, bağçavan, bağçaban, büstani, büsti, salataci, bakkal, bakıl, tere-füruş, sebze-füruş, budayici
(MEN); Hadîka-bân. Sabıkta has bahçeler askeri, haderhe-i hâssa. Bostancı baratası, bostancı
başı sabıkta hadâyık-ı hâssa hademesi ve sandal-ı
hümâyûn hamlecileri zabiti, payitaht civarının muhafızı. Her şeye karışmadan kinaye. İbrik zabiti, kel
kahya. (LEH); 1. Bostan işleten kimse, İng. Gardener 2. Bostan bekçisi. (TRM); Osmanlı devletinde
Saray’ın güveliğini sağlamak ve padişahın bahçe ve
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bostanlarıyla uğraşmakla görevli kimse. (HUK); 1.
Bostan işleriyle uğraşan kimse 2. Tar. Aslında hasbahçeleri bekleme işini yaparken, sonraları padişah
sarayını ya da kenti korumakla görevlendirilen bir
sınıf asker. (TEM); Osmanlı Devleti’nde sarayda
görev yapan koruyuculardır. Doğrudan padişaha
bağlı olup, komutanları Bostancıbaşı’dır. (TRH); 1.
Bir sebze bahçesini idare eden adam. 2. Sabıkta has
bahçeler muhafızları iken badehu sarây-ı hümâyûn
muhafazasına memur olmuş bir sınf-ı askere mensup adam. Bostancı başı bu sınf-ı askerin reisi ki
şehrin zabıta umuruna da bakardı (Lehce, Ş.). Bostancıya tarhun satılmaz bir işin mütehassısına karşı
o iş hakkında malumat vermeğe kalkışan saygısızlara karşı irat edilir. (VLD); 1. Bostanda sebze yetiştiren kimse. 2. Târih. Önceleri saray bahçelerine
bakmak ve bunları korumakla görevli iken sonraları
sarayın korunmasından ve şehrin zâbıta işlerinden
sorumlu bir askerî ocak hâline gelen teşkîlâta mensup kimse. (KUB)
Bostancıbaşı Padişahın mülkü olan bostanların ekilip, biçilme işini yürüten bostan işçilerinin
başı. / Sarayın muhafazasına ve şehrin güvenliğine
bakan askeri teşkilatın başı. (OTR); Bostancı ocağının başı. (TDS); Asıl işi pâdişah sarayının korunması ve şehirdeki zâbıta işleri olan, bunun yanında pâdişâhın saraydan çıkışlarında hizmetinde
bulunarak kayığının dümenini kullanmak ve katli
emredilenlerin ölüm fermânını yerine getirmek gibi
işlerle de görevli olan Bostancı Ocağı’nın başındaki
kimse. (KUB)
Bostancıbaşı defteri Sorduğu zaman pâdişâha
bilgi verilmek üzere hazırlanmış olan, Boğaziçi’ndeki yalıların ve sâhiplerinin isimlerinin kayıtlı bulunduğu defter. (KUB)
Bostancılık Sebze veya kavun karpuz yetiştirme
işi. (MED); Bostan işleriyle uğraşma (TDK); Sebze bahçıvanlığı. (HAY); (İng. Gardenİng.). Bag ve
bahçe işlerile uğraşma. (TRM); Bağ ve bahçe işleriyle uğraşma. (KUB); 1. Bostan yetiştirme işi. 2.
Bostancı sınıfı askerliği. (TEM)
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Bostani

Bostande biten, büstani, büsti (MEN)

Bostankesen Danaburnu. (TRM)
Bostâncıyân Saray teşkilâtında padişah saraylarının korunması ile vazifeli olan kimseler, bostancılar. (HAY); Eski saray kuruluşunda padişah
saraylarının korunması ile görevli olan bostancılar (OTS); Pâdişah saraylarını korumak ve
saray bahçelerine bakmakla görevli olan bostancı
teşkîlâtına mensup kimseler, bostancılar. (KUB)
Bostâniyan

Bostancıyan. (KUB)

Boşaltım (Lat. Ex: dışarı; cernere: elemek, Alm.
Exkretion, Ausscheidung, Fr. Excrétion, İng. Excretion, Osm. İfr^ğ) Hayvan ve bitkilerde metabolizma artığı olan zararlı maddelerin organizmadan
dışarı atılması. Eks-kresyon. (BİY)
Boşaltma kalemi Çamuru veya tahtayı oyarak
boşaltmağa mahsus çelik keskin kalem, oymaç. Fr.
Evidoir, onglette. (ARS)
Boşça otu Karaca ot. (BAY)
Botanik Fr. Botanique Bot. Bitki bilimi, nebatat.
• botanik bahçesi, botanik parkı (TDK-2); Nebatat,
bitkilerle alakalı ilim (ATI); Bitkileri inceleyen biyoloji ilmi. (OSM); Bitkiler bilgisi. (TYS); Tabiî
ilimlerin bitkileri inceleyen kolu. Eş anl. nebatat.
(KAM); Konusu bitkileri incelemek olan ilim kolu,
bitki ilmi. (HAY); Bitki ilmi, bitkileri inceleyen tabiî ilim kolu, bitkibilgisi, bitkibilim, nebatat.
(MED); Bitki bilimi, nebatat. (TDK); Biyolojinin
bitki alemini inceleyen dalı. (TRK); bitki bilimi
(BİY); Fr. 1. Bitki: Botanik bahçesi. 2. Bitkileri inceleyen bilim dalı (es. Eş anl. nebatat). (TEM)
Botanik bahçesi (İng. Botenic garden). Bitkiler
üzerinde bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak
ve meraklılara göstermek üzere, her türlü bitkinin
örnek olarak yetiştirildiği yer. (TRM); Muhtelif
bitki örneklerinin yetiştirilip sergilendiği bahçe.
(MED)

Botanik kompozisyon (İng. Botanical composition “Ploristic composition”). Belli bir arazi
parçasını kaplayan bitki örtüsü içerisinde bulunan
çeşitli bitki türlerinin toplam, vejetasyona, göre nisbi miktarlarının yüzde olarak belirtilmesi. (TRM)

A
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Botanik parkı Bursa’nın tek Botanik Parkı,
Soğanlı’da 1998 yılında kurulmuştur. Bölgemizde
yetişen çok değişik yüzlerce bitkinin yetiştirildiği
Botanik Parkı’nda başlangıçta Lale Festivali düzenlenmişti. (BUA)

D

Botanikçi Bitki bilimci. (TDK); Botanikle
uğraşan kimse, botanik uzmanı. (KAM); (İng. Botanist). Botanikle uğraşan kimse, bitkiler bilgini, uzmanı. (TRM)

H

Botanist (Fr. Botaniste) Bitliker bilgini. (TYS)
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Botaurus stellaris Balaban (BİY)
Bote

E

L

(Fr. Beaute) Çok güzel kadın. (TYS)

Boy Tohumu pastırma çemeninin yapılmasında
kullanılan bir bitki, trigonella foenograecum (ATI)
Boy kesme [Alm. Ablängen] [eski terim boy
kesme]: Tomruk, kalas ya da tahtaların boyalarını
istenilen ölçüye getirme eylemi. (AGA)
Boy otu Bot. Baklagillerden, çiçekleri mavi, sarı
veya beyaz renkli, kurutulan tohumları çemen
yapımında kullanılan bir bitki (Trigonella faenum-graecum). (TDK-2); Arapça’da halbe denilen
bir bitki ki tohumuna da “boy tohumu” derler.
(HAY); Hulbe. Boy tohumu sünbüliye, kârtene.
(LEH); TrigonelIa foenum-graecum Lat. (Leguminosae). 10-15 cm yükseklikte, bir yıllık, otsu, özel
ve kuvvetli kokulu ve sarımsı beyaz çiçekli bir bitkidir. Tohumları için yetiştirilir. Otsu kısmı kurutulup toz edildikten sonra baharat olarak kullanılır.
Tohumları pastırmanın üzerine sürülen “Çemen”in
terkibine girer. Eş anl. Bay, Buy otu, Çemen otu,
Pıltan, Poy, Poy otu. (BAY)
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Boy rendesi [Alm. Rauhbank] [Fr. varlope] [eski
terim pulanya]: Ağaç ve tahta yüzeylerini düzlemekte kullanılan uzun gövdeli bir çeşit rende. (AGA)
Boya Kökboyası, ince uzun kırmızı yumruları olan, sivri yapraklı, kaynatılıp içilen bir bitki.
(MER)

Boyacı katırtırnağı Genista tinctoria Lat. (Leguminosae). Sarı çiçekli, çok yıllık ve çalı görünüşünde
bir bitkidir. Çiçekleri sarı renkli boyar madde olarak
kullanılır. (BAY)

Boyacı sumağı Sumak. (BAY); Rhus cotinus (Cotinus coggyria) / Pamuklu Sumak, Sarı
Boya, Sarı Can, Sarı Yaprak, Peruk Çalısı, Sarı
Çalı, Zerdeçöp / Güney Avrupa ve Çin kökenli
olan Boyacı Sumağı, ülkemizde maki alanlarında görülür. Beş metreye kadar boylanabilen, kışın
yapraklarını döken bir çalıdır. / Geniş yumurta-daire biçimli yapraklarının kenarları tam ve en
fazla 7 cm. Boyundadır. Yapraklar kısa saplı, tüysüz
ve dipte daralır. Yaprakların üst yüzü tüysüz, alt
yüzü morumsu yeşildir, tüysü damarları çıkıktır. Yapraklar sonbaharda menekşe moruna yakın,
koyu kırmızımsı bir renklenme gösterir. / Erdişi
çiçeklerinin sarımsı yeşil taç yaprakları vardır.
Taç yapraklar, çiçeklenmeden sonra kısa bir süre
içinde dökülür ve ipliksi dallı, ince tüylü salkımlar halinde bulunur. / Küçük, oval etli meyveleri
kırmızımsı-kahverenginde ve tüysüzdür. Meyveleri parlak görünümlü ve albenili olmasına rağmen
zehirlidir, yeşil, mavi-yeşil renkte olup, peruğu
andırır. Sonbaharda meyveler tüylü saplar üzerinde asılı kalır, çarpık armut biçimindedir. Bu da
tüm ağaca uzaktan bakıldığında renkli tüylerle kaplanmış hoş bir görünüm verir, ingilizce’de Boyacı
Sumağı’na “Peruka Ağacı” denmesinin bir sebebi
de meyvelerinin bu tüylü görünümüdür. Boyacı
Sumağı bahçelerde süs çalısı olarak yetiştirilir.
Yapraklarından kaliteli derilerin tabaklanmasında
kullanılan tanen elde edilir. Beyaz renkli diri odunu
ve sarımsı- kırmızımsı renkli öz odunu gayet iyi cila
tutar. Odunu ufak parçaların yapımında kullanılır.
(AGÇ)

Boyacı kökü Kök boya. (BAY)

Boyam Meyan. (BAY)

Boyacı papatyası Sarı papatya. (BAY); (Lat. Matricaria chamomiüa-anthemis tinctoria) çiçeklerinden sıcak sarı renklerde doğal boya elde edilen bir
kır bitkisi. Çiçeklerindeki sarı apigenin adlı bir boyarmaddedir. Bu boyarmadde şap mordanlı yünle

Boyan Meyan bitkisi (BAY)

Boya ağacı Bir nev kayın ki kabuğunu debbağlar
kullanır. (LEH)

I

Boya çiçeği Tchihatchewia isatidea Boiss. (Cruciferae). İki veya çok yıllık, mor çiçekli ve otsu bir
bitkidir. Çiçekleri Sivas (Divriği) bölgesinde boyar
madde olarak kullanılır. (BAY)

İ

Boya çili Kök boya. (BAY)
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Boya kabı [Alm. Beizgefäss] [eski terim boya
kabı]: İçinde boya eritilen, kanlan pişmiş toprak,
emaye, porselen ya da cam kap. (AGA)
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Boya kökü

N

Boya otu
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sarı, krom mordanlı yünle tarçın rengi, saçıkıbrısla mordanlanmış yünle zeytin yeşili, kalay klorürle mordanlanmış yünle parlak turuncu renk verir.
(TEK); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kök boya. (BAY)
Sumak. (BAY)

Boya pürçü Kök boya. (BAY)
Boyacı aspiri Aspir. (BAY); Boya elde edilen bir
bitki (OSM)
Boyacı dikeni Cehri. (BAY)
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Boyar madde Bot. Hücre öz suyu içinde eriyik
durumunda bulunan renkli madde. (TDK-2)
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Boyatan sarmaşık
çiçeği (ÇİÇ)

Çit sarmaşığı. (BAY); Yaban

Boyçekme [Alm. Schwund irr Richtung der
Holzfasern] [eski terim boyçekme]: Ağacın kuruması sonucu lifler yönü’ndeki çekmesi. (AGA)
Boyişkencesi [Alm. Türspanner] [eski terim putrel işkence]: Gövdesi putrelden yapılmış, kapı,
pencere, dolap v.b. uzun işleri sıkıştırmada kullanılan aygıt. (AGA)
Ardıç. (BAY)

Boylu ardıç

Boylu gıcır Bot. Gövdesi odunsu, yaprakları üç
köşeli, beyaz, sarımsı yeşil çiçekleri olan, üzümsü
meyvesi kırmızı renkli, boyu 20 m kadar olabilen,
tırmanıcı çalı görünüşünde bir bitki (Smilax excelca). (TDK-2)
Boynubükük
(ÇİÇ)

Ağlayangelin. (BAY); Yaban çiçeği

Boynubükük terslale Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Boynueğri

Bir tür çiçek, iri nergis. (KAM)

Boynuz ağacı Erguvan. (HAY)
Boynuz otu Karaca ot. (BAY); Çöpleme. (HAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Boynuzlu engerek (Lat. Vipera ammodytes)
Sürüngenler (Reptilia) sınıfinın, pullu sürüngenler (Squamata) takımından, 90 cm kadar boyda, Trakya, Doğu Karadeniz ve Bursa civarında
yaşayan, kumluk ve küçük ağaçlarla kaplı bölgelerde
görülen, oldukça zehirli bir yılan türü. (BİY)
Boynuzlu
gelincik Glaicium(Papaveraceae) türlerine verilen genel ad. Bir veya çok yıllık,
çiçekleri turuncu, kırmızı veya mor renkli, meyvesi boynuz biçiminde otsu bitkilerdir. Eş anl. Boynuzlu haşhaş, Çanakkıran, Çömlekçatlatan, Eşek
lâlesi. Gülfatma, Gülgülü, Gülgülüm, Gülhatun.

Glaicium corniculatum Lat. Rud.-Yatıştırıcı ve
öksürük kesici olarak kullanılır. Glaicium grandiflorum Boiss. Et Huet Göğündürme, Göğündürme
lâlesi, Göğüşdürme, Kel lâle, Öğündüre lâlesi (Konya), Övündüre lâlesi (Konya). Meyveleri,
Konya bölgesinde, kan temizleyici (kan çıbanı ve
ala hastalığına karşı) ve göz hastalıklarında kullanılır. Glaicium leiocarpum Boiss.-Güllügöndürme
(Kırobası, Silifke-Mersin), Gülfatma (SandıklıAfyon). (BAY); Glaicium(Papaveraceae) türlerine
verilen genel ad. Bir veya çok yıllık, çiçekleri turuncu, kırmızı veya mor renkli, meyvesi boynuz biçiminde otsu bitkilerdir. Eş anl. Boynuzlu haşhaş,
Çanakkıran, Çömlekçatlatan, Eşek lâlesi. Gülfatma,
Gülgülü, Gülgülüm, Gülhatun. Glaicium corniculatum Lat. Rud.-Yatıştırıcı ve öksürük kesici olarak
kullanılır. Glaicium grandiflorum Boiss. Et Huet
Göğündürme, Göğündürme lâlesi, Göğüşdürme,
Kel lâle, Öğündüre lâlesi (Konya), Övündüre lâlesi (Konya). Meyveleri, Konya bölgesinde, kan temizleyici (kan çıbanı ve ala hastalığına karşı) ve göz
hastalıklarında kullanılır. Glaicium leiocarpum
Boiss.-Güllügöndürme (Kırobası, Silifke-Mersin),
Gülfatma (Sandıklı-Afyon). Boyun is. Boy tetimmatından boylu şey, unk, gerdan, önüne boğaz
arkasına ense derler, rakabe, zimmet, uhde. Eğri
ve-her eğrice şey. Boyun atkısı sarığı, boyun bağı
gerden-bend, tasma, boyun borcu vecîbe-i zimmet,
uhde, fariza, boyun buran bir benekli kuş, ahyal,
sarı asmaya benzer, şakırrak, göçeğen. Boyun çemberi terkuhlar ucundaki çukurlar, hafentan. Boyun
eğmek ve bükmek zacr, tazallüm, boyun kaşımak
hacil olmak. Boyun kemikler fıkarât-ı rakabiyye.
Boyun kesmek inkiyat, ser-fürû, tevazu, tazim etmek. Boyun kökü. Boyun uzanmak teslim olmak.
Boyun vermek muti, ram olmak, boyun vurmak
darb-ı unk, siyaset, boyuna almak deruhte edinmek, zâmin olmak, boyuna binmek dala binmek,
tazyik etmek, musallat olmak. Boyuna vurmak
yed-i tasallutta, tahtel-kahr kullanmak, boynu altında kalmak helak. Boynu eğri muhtaç, ümitvar. Deve boynu eğri büğrü, eğri boyun bir nev ak
çiçekli zeren. Günahı boynuna zimmet ve zamanına
ait, mesuliyete raci olma, vebalini çekme, beyne-hu
ve beynallah. (LEH)
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Boynuzlu haşhaş Boynuzlu gelincik. (BAY)

Boz pırnal Meşe. (BAY)

Boynuzlu yonca Kokulu yonca. (BAY)

Boz söğüt

Boyunbağı çubuğu [Alm. Krawattenhalter] [eski
terim kıravatlık]: Elbise dolaplarının iç taraflarına
boyunbağı asmak için konulan ağaç ya da madensel
çubuk. (AGA)

Boz şalba Ada çayı. (BAY)

Boz ağaç

Boz darı
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Boza darısı Darı. (BAY)
Bozamık Yaprakları boz renkli, sarı çiçekli,
çiçeklerinin arkası ballı bir ot. (MER)
Bozarmak (bitki için) boz renge dönmek, sararmak, ağarmak (ATI)
Bozarmıt Boz yapraklı, küçük meyveli, meyveleri
ishal için kaynatılıp içilen aşısız armut. (MER)
Bozca ot

N

P

Yer çamı. (BAY)

Bozdurmak Bağ, bahçe ve bostanın son meyvelerini toplatmak. (KUB)

Darı. (BAY)

Boz ot Marrubium vulgare Lat. (Labiatae). 60
cm kadar yükseklikte, çok yıllık, sık tüylü ve beyaz
çiçekli bir bitkidir. Baharat olarak kullanılır. Bk.
Yalancı ısırgan. Eş anl. İt sineği, Kara derme, Köpek otu, Kukas otu, Mayasıl otu. (BAY); Siğil otu.
(BAY); (Lat. Marrubium vulgäre, Ahn, Andorn,
Mauerandron, weisse Andorn, Fr. Marrube blanc,
İng. common white horehound) Ballıbabagiller (La-biatae) familyasından, çok yıllık, sık tüylü,
beyaz çiçekli, baharat olarak kullanılan bitki türü.
(BİY); 1. Çağla yeşili renkli, dallarının uç kısmı
taç gibi kıvrılmış, bu kıvrımın üzerine beyaz, inci
gibi dizilmiş çiçekleri olan, keçeli yapraklı bir ot. 2.
Yaprakları söğüt yaprağına benzer, kırmızı çiçekli
bir ot. 3. Isırgana benzer, kıvırcık, kalın yapraklı bir
ot. 4. Dereotuna benzer, ince yapraklı bir ot. 5. Her
boğumunda nohut gibi top top çiçekleri olan, kaynatılıp suyu içilen bir ot. (MER)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Köknar. (BAY)

Boz bodur ot Yer çamı. (BAY)

Ö

Boz şapla Ada çayı. (BAY)
Boz tarla sarmaşığı

Boyunçeviren (Lâk Jynx torquilla, Alm. Wendehals, Fr. Torcol fourmilier, İng. wryneck) Kuşlar
(Aves) sınıfinm, gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, boyunçevirengiller (Jyngidae)
familyasından, ağaç kabuğu renginde, yaklaşık 17
cm kadar uzunlukta, ağaç oyuklarında kuluçkaya
yatan, geniş ve kanşık yapraklı ormanlarda, park
ve meyve bahçeleriyle mezarlıklarda yaşayan,
Türkiye’de göçmen olan bir tür. Dönerboyun,
boyundöndüren. (BİY)

M
O

Söğüt. (BAY)

Bozger

Ağaçlık (RİZ)

Bozgeven Bot. Yurdumuzda Erciyes dağında yetişen bir geven türü (Astragalus microcephalus).
(TDK-2)
Bozgulak 1. Badem çağlası renginde, üzeri küllü
gibi, marul yaprağına benzer, kalın damarlı, iri,
keçe yapraklı, ortasından çıkardığı bir metreye kadar uzayabilen göbekten sıra sıra sarı çiçekler açan
bir bitki. 2. Yaprakları biber yaprağına benzer,
beyaz çiçekli, hoş kokulu bir ot. 3. Yuvarlak, kadife
yapraklı, uçuk limonküfü renkli, sarı çiçekli bir ot.
(MER)
Bozkekik Boz yapraklı, boz çiçekli, sivri yapraklı, boyu yaprakkekiğe göre daha kısa bir tür kekik.
(MER)
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Bozkır Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan,
ağaçsız doğal bölge, step. (TDK); Yağışlı mevsimlerde yeşeren ot cinsinden bitkilerin ve bazı bodur
ağaçların yetişebildiği yarı kurak yer. (OSM);
Ağaçsız ve susuz ova, step. (KAM); Büyük ağaç ve
yeterli suyu bulunmayan, yazın sararan ot ve bodur
ağaç örtüsüne sahip olan arazi, istep, step, pampa.
(MED)

bitkiler. (BİY); zool. Böcek yiyen, böcekle beslenen
(hayvan veya bitki). (TDK); Böcek yiyerek beslenen
(hayvan, bitki). (KAM)

Sığırkuyruğu. (BAY); Yaban çiçeği

Böcekkapan Bot. Örnek bitkisi drosera olan ve
bazı organları böcek yakalamaya, sindirmeye elverişli olan bitkilerin ortak adı. (TDK-2); Bazı organlan böcek tutmaya ve böcekleri yemeye yarayan
bitkilerin ortak adı. (KAM); Böcek tutma ve yemeye elverişli organları olan bitkilere verilen ortak ad.
(MED)

Bozmak Bağ veya bostanın son ürününü toplamak: Bostanı bozduk. (TDK); Bağın, bahçenin
meyvalarını toplamak, mahsulünü kaldırmak.
(ATI); (Bağ, bahçe veya bostanın son meyvelerini)
Toplamak. (KUB)

Böcekkapan bitkiler (Alm. İnsektenfressende
Pflanze, Fr. plantes insectivore, plantes carnivore,
İng. carnivorous plant, insectivorous plant) Utricularia ve Nepenthes gibi azot ihtiyaçları için küçük
böceklere ihtiyaç duyan bitkiler. Karnivor bitkiler.
(BİY)

Bozkulak
(ÇİÇ)

Bozoğlan (= bulgarbozoğlan) Toroslarda, yaylalarda yetişen, sarı çiçekli, kuruduğunda da rengini koruyan, hoş kokulu, böbrek ve mide ağrısına
karşı kaynatılıp suyu içilen bir bitki. (MER); Ölmez
çiçek. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Bozuk Bayat; böcekli; cılk; Çürük; ekşimiş;
ezgin; ezik; geçkin [meyve, sebze]; (YAK)
Bozulmak Şekil veya öz yönünden düzgün
halden çıkarılmak, tabiî hali değişmek. (Bağ ve
bostan) hasad edilmek. (MED); Düzgünlüğünü
kaybetmek, başka hâl almak bahçe bakımsızlıktan
bozulmuş. (HAY)
Bozyavşan (Ayrıca bkz. Acıyavşan) dik yamaçlarda, kurak yerlerde yetişen, yere yayılan; yaprakları
soluk yeşil, tüylü; beyaz çiçekli bir ot. (MER)
Bozyayılgan
(MER)

Hardala benzer, çiçeksiz bir ot.

Böcekcil (Lat. İnsectum: bölünmüş; vorare: yemek, Alm. Insectivore, Insektenfresser, Fr. İnsectivore, İng. İnsectivore, Osm. âkilü’l-haşerât) Böcek
yiyerek beslenen hayvanlar ya da bazı böcek yiyen

Böğrüğara
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Börülce. (MER)

Böğrülce (börülce) Fasulyeye benzeyen bir bitki
ve ondan yapılan yemek (ATI)
Böğürtlen Bot. 1. Gülgillerden, bahçe çitlerinde,
yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve
çok yıllık bir çalı, diken dutu, it üzümü (Rubus caesus). 2. Bu bitkinin önce kırmızı, olgunlaştığında
kararan mayhoş yemişi. (TDK-2); 1. Gülgillerden,
bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus). 2. Bu bitkinin önce kırmızı iken olgunlaşınca kararan mayhoş yemişi. (TDK); l. Dut gibi
ufak meyve veren dikenli bir bitki: Böğürtlen ağacı.
2. Bunun meyvesi, dutu. (KAM); Gülgillerden
dikenli bir çalı çeşidi ve meyvesi. Bahçe çitlerinde,
yol kenarlarında kendiliğinden yetişir (rubus fruticosus). (HAY); Gülgillerden, dikenli, yol ve bahçe
kenarlarında kendiliğinden yetişen bir cins çalı ve
küçük topak halindeki meyvesi (rubus-fruticosus).
(MED); (malum çalı ve meyveleri) < bir (bosna)
varyantı olan bok’ürten kelimenin aslını böğürten
(blau 1868 s. 208), yani ‘bağırtan’ olması ihtimalini akla getirir: dikenleriyle insanı ve hayvanları bağırtan bir çalıdır (ATI); (Brombeerstrauch,
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Brombeere, Mure sauvage, muron, İng. Bramble,
blackberry) Haziran-eylül aylari arasinda, beyazimsi veya pembemsi renkli çiçekler açan, yüksek
boylu, çok senelik, dikenli ve çali görünümünde
bir bitki. Ekilmemis yerlerde, çit, yol ve hendek kenarlarinda çok bulunur. Gövdeleri silindir sekilli,
içi dolu, odunlu ve dikenli dallar, önce dik, sonra
asagi dogru kivrik. Yapraklar sapli, kenarlari disli,
alt yüzeyleri tüylüdür. Yaprak sapinda, uçlari geriye dogru kivrik dikenler bulunur. Çiçekler dallarin
ucunda toplanmistir. Meyve; birçok kismi, meyvelerin biraraya gelmesiyle meydana gelmis küre biçiminde bir birlesik meyvedir. Rengi önce yeşil, sonra
kırmızı ve daha sonra olgunlukta siyahimtraktir.
Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara bölgesi-Bati
Anadolu ve Dogu Karadeniz. Kullanıldığı yerler:
Kullanılan kısımları yaprakları ve çiçek tomurcuklaridir. Yapraklar bitki çiçek açmadan toplanir ve
gölgede kurutulur. Yapraklarda tanen ve organik
asitler ihtiva eder. Hafif kabiz edici özelligi olmakla
beraber; dis etleri, bademcik ve bogaz iltihaplarinda,
ishal ve basurda kullanılmaktadır. Bögürtlenin 70
kadar türü vardir. Türkiye’nin çesitli bölgelerinde
yetisen türlerine Rubus tomentosus, R. Discolor
misal verilebilir. (BİT); Rubus (Rosaceae) türlerine verilen genel ad. 1-2 m yükseklikte, beyaz veya
pembe çiçekli ve kuvvetli dikenli bitkilerdir. Meyveleri taze halde yenir. Ezmesi ve şurubu yapılır.
Yaprakları kabız olarak kullanılır. Bk. Ahu dudu.
Eş anl. Avat (Maçka-Trabzon), Böğürtlen, Bortlen,
Bögörtlen, Böğürtlen, Böğürtlen, Bögürtleğen,
Böğürtleni, Böğürtleğen, Böğürtlemen, Böğürtleni,
Börtleğen, Bortlen, Börtlenge, Börtliyem, Börtliyen, Börtlüyen, Bövürtlen, Bubumka, Buğurtlen,
Büğürtlen, Büldürgen, Büyürlen, Diken çileği,
Diken dutu, Fık otu, Fiske, Fisko, Fukuku, Fuska,
Gürüzüm (Bozdağ-Ödemiş), Hamdakuka, Karamama, Karamanca, Kara mancar, Karantı, Kara
diken, Karantı dikeni, Kedi dutu, Kür, Kürmez,
Mihra, Moloş, Moloşa, Mor menik, Pisko, Yabanî
üzüm. Rubus canescens DC.-Kapina (GaziköyTekirdağ). Kökleri şeker hastalığına karşı kullanılır (Konya). R. Sanctus Schreber- Kökleri şeker
hastalığına karşı kullanılır (Konya). (BAY); (Lat.
Rubus, Alm. Brombeere, Fr. Mûre, mûre sauvage,
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İng. Blackberry) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, meyveleri yalancı agrégat tipte olan ve yenen,
gövdeleri dikenli çalı şeklinde bir cins. (BİY); Bot.
1. Dikenli gülgillerden, bahçe, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli bir çalı (rubus fruticosus).
2. Bir çalının dutu andıran, önce kızaran, sonra
kararan mayhoş meyvesi. (TEM); (tilkiüzümü):
Gülgillerden bahçe çitlerinde, yol kenarlarında
kendiliğinden yetişen, dikenli bir çalıdır. Yemişi
ahududuya benzer, fakat ondan küçüktür. Önceleri
kırmızı iken sonraları kararır. Yaprakları; Çiçekleri
açmadan toplanıp, kurutulur. Birçok türü vardır.
Faydası: İdrar söktürür. Ayaklardaki şişlikleri indirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Gözlerdeki zafiyeti
giderir. Mesane taşlarının düşmesine yardımcı olur.
Ağız, dil, diş eti ve bademcik iltihaplarını giderir.
Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı keser. Haricen
kullanıldığı takdirde ağrıları dindirir, yanıkları iyileştirir. Kökü kaynatılıp, suyu içilecek olursa kandaki şeker miktarını düşürür. (BİT-2); (Brombeerstrauch / Brombeere / Mure sauvage / muron / Ing.
Bramble / blackberry) (BİT-3)
Böğürtmek Sebzeyi ateş üzerinde biraz öldürmek.
(KAM)
Bölme (Lat. Septum: ayırma, Alm. Septum,
Scheidewand, Fr. Septum, séparatrice, İng. Septum) Meyvelerde mantar hiflerin-de, mercanlarda,
kalpte, burunda, dilde ve odalı kabuklarda görülen
duvar. Perde, septum. (BİY)
Börek otu Dere otu. (BAY); Gelincik. (BAY)
Bört

Yarı kurumuş meyve (ATI)

Börtlek

Az kurumuş (meyva). (MED)

Börtlemek Az kurumak (meyva kurutmada).
(MED); Sebze ve meyveler sıcaktan haşlanmak.
(MER)
Börtmek Az pişmek, (meyva kurutulmada) az
kurumak. (MED)
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Börülce Bot. 1. Fasulyeye benzer bir bitki (Vigna
sinensis). 2. Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan
yeşil ürünü ve göbeği koyu benekli tohumu. (TDK2); Fink baklası. (BAY); Yaprakları parlak, kahverengiye yakın, küçükoruspu türü de olan, beyaz,
pembe, kırmızı oje gibi parlak çiçekler açan bir
çiçek, bir tür begonya. (MER); (karnıkara): Göbeği
koyu renkli bir çeşit ufak fasulyedir. İçeriğinde protein, azot, nişasta ve C vitamini vardır. Faydası:
İdrar tutukluğunu ve anüs kaşıntısını giderir. Yanık
tedavisinde kullanılır. (BİT-2)
Pulsu yaprak (BİY)

Brakte
Brakteol

Pulsu yaprakcık (BİY)

Brezil İsp. Brasil Bot. Baklagillerden bazı
ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu. (TDK-2);
Odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç cinsi
(ATI)
Brezilya Baklagiller familyasından olan bazı
ağaçların kırmızı renkli boya çıkarılan tahtası.
(HAY)
Brom

Bot. Yabanî yulaf. (HAY)

Brose (Fr. Brocfıe) Nakışlı dokuma da denir. Atkısında sim ya da ipek iplikler bulunan, ek mekiklerle çiçekler, figürler ve değişik süslemeler işlenerek üretilen bir kumaş türü. (TEK)
Bruxelles lâhanası Bot. Ceviz büyüklüğünde bir
lahana türü, Frenk lâhanası (Brassi-ca oleracea gemmifera). (TDK)
Brüksel Bir çeşit küçük lahana, belki bu sebzenin
ince görünüşü meşhur Brüksel dantelalarını hatırlattığı için. (ATI)
Brüksel lahanası

Bot. Frenk lahanası. (TDK-2)

Bubaçça Papatya. (BAY)
Bubeççe Papatya. (BAY)

A

Bubeşçe Papatya. (BAY)

B

Bubumka Böğürtlen. (BAY)

C

Buçcuk Beyaz çiçekli, yaprağı ve yumrusu soğana benzer, göbekli, böreği yapılan ya da yumurtayla
pişirilen bir bitki. (MER)

Ç
D
E

Budacık Fenen, efânîn, tomurcuk. (LEH)
Budak Bot. 1. Ağacın dal olacak sürgünü. 2.
Dal. 3. Dalın gövde içindeki başlangıç yeri olan
ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert
bölüm. • budak deliği, budak özü, çıkar budak,
dişbudak, kırkbudak, kırk budak, üçbudak (TDK2); Ağaç dalı, kelime ‘dal’ manasında bugün yalnız dal budak terkibinde kullanılmaktadır. (ATI);
l. İnce ve küçük dal. Eş anl. Gusn, şah. 2. Ağaçta
ve tahtada bulunan budak izi, budak gözü. Eş anl.
ukde. (KAM); Ağaçlarda tomurcuk ve dal çıkacak
boğum. Küçük dal. Tahtalarda dalın çıktığı kısmı
belirten iz. (MED); budak, ağaç dalı (BAH); dal,
şah, gusn, çubuk, fidan (MEN); Ağaçların budanan
küçük dallarına denir. Bunların ağaç gövdesiyle
birleştikleri yerde husule getirdikleri göz gibi kısma
da denir. Fr. Nœud. (ARS); Aslı buğdak. Ağacın
dal olacak sürgünü ve filizi. Bute, gusn, agsân, şube,
şa’b, kesilmiş budaktan kalan eser, kazıt, budak özü
taze sürgün manasında alem. Budağı kesilmiş asma
dalı zerûh, uzun filiz, çırpı, şücn. Dişbudak lisânü’lasâfîr, bir nev kuş dili ağacı. Gözünü budaktan
sakınmaz. Şah budak, tahta budağı ukde. (LEH);
[Alm. Ast] [Fr. noeud] [eski terim budak]: Yaşayan
ağaçta dalın gövde içinde kalması sonunda oluşan
silindirsel sert bölüm. (AGA)
Budak çürüğü [Alm. Astfäule] [eski terim budak
çürüğü]: Kırılan dalların budak yerlerinin temizlenip düzeltilmemesi halinde mantar ye nemin gövdede ilerleyip oluşturduğu çürüklük. (AGA)
Budak makinesi [Alm. Astlochbohrmaschine]
[Fr. perceuse-bouchonneuse] [eski terim budak
makinesi]: iş parçaları üzerindeki budakları delerek
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oymak ve yerlerine yama hazırlamakta kullanılan
ağaçişleri makinesi. (AGA)
Budak özü Bot. Taze sürgün. (TDK-2); Taze
sürgün. Dişbudak (HAY)
Budak yeri (Mar.) Ağaçlarda ince ve küçük dalların kesilmesinden kalan çıkıntılı kısımlardır ki
göz gibi görünür. Buna sadece budakda denir. Budaklar ayrı bir teşekkül olduklarından bazen ufa’<
bir dokunuşla yerinden fırlar ve orası bir göz deliği
gibi boş kalır. Bu sebeple budaklı keresteler marangozlukta makbul değildirler. Fr. Nœud. (ARS)
Budaklanmak 1. Budak sürmek, dallar belirip ortaya çıkmak, dallanmak: Ağaç budaklandı. 2.
Çatallaşıp güçleşmek, pürüzlenmek: İş budaklandı.
(KAM)
Budaklı Dallı budaklı ve çangal çungal, delikli tahta, nukreli deri, hayvânât-ı şevkiyye. (LEH);
1. Dal ve budağı olan (ağaç). 2. Budak yerleri ve
düğümleri olan (tahta ve kereste). 3. Teferruat ve
müşkülâtı çok olan: Dallı, budaklı iş. (HAY)
Budaklı tahta (Mar) Budak yerleri çok olan ve
güç işlenen tahta. Fr. Raboteux (ARS)
Budaksız Düz, lekesiz, yarasız ağaç ve tahta.
(LEH); 1. Budakları olmayan (ağaç). 2. Budak yerleri olmayan, düz (tahta ve kereste). (KAM)
Budamak 1. Daha çok ürün almak veya düzgün
bir biçim vermek amacıyla ağaç, asma vb. nin dallarını kesmek, kısaltmak. 2. Bot. Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek. (TDK-2); dal
kesmek, ayırtlamak, kesmek, bağ ayıtlamak, ayıtlamak, bağ yaprağıni yolmak, ayıtlamak (MEN);
(aslı: Buğdamak), (ağaç ve bağın). Fazla budaklarını
kesmek veya budaklarını kısaltmak: Ağaç, bağ budamak, meç. Asma budamak = Boş lâkırdı söylemek. (HAY); Daha çok ürün almak veya düzgün
bir biçim vermek amacıyla ağaç, asma gibi bitkilerin
dallarını kesmek. (ARK); Ağaç dallarını veya dalların uçlarını kesmek (ATI); (Ağaç ve bağın) fazla
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budaklarını kesmek veya kısaltmak: Ağaç, bağ budamak. 2. Mec. (Bir şeyi) azaltmak, eksiltmek.
(KAM); Aslı buğdamak. (g. z. Budar) Ağacın ve
asmanın vesair şeyin budağını, dalını şah ve butalarını bütün kesmek, bir bir temizlemek, zaidi
izale, kısaltmak, hazd, ictirâm. Asmayı kıra gözlemek, dallarını çırpmak, asma budamak boş kelâm,
tefevvüh etmek. (LEH)
Budanmak Budamak işine konu olmak. (TDK)
Budantı Budama sırasında kesilen parçalar.
(MED); Budayıcının kestiği ağaç ve bağ budakları,
kesilmiş budakların tamâmı. (KAM)
Budatmak Budamak işini yaptırmak. (TDK);
1. Ağaçların veya asma ve bağın budaklarını kestirmek. 2. Kestirmek, kısaltmak. (KAM); 1.
Ağaçların veya asma ve bağın budaklarını kestirmek. 2. Kestirmek, kısaltmak. (HAY)
Budayıcı Ağaç ve bağların budaklarını kesmek
işiyle geçinen kimse. (KAM)
Buğa dikeni Yılan sokmasında ilâç yerine kullanılan bir bitki (Af.) (HLK)
Buğday Bot. 1. Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum). 2. Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi. Buğday başak verince orak
pahaya çıkar gereksinim duyulan şey değer kazanır.
• buğday benizli, buğday biti, buğday güvesi, buğday pası, buğday rengi, buğday sürmesi, buğday
unu, akbuğday, esmer buğday, karabuğday, köse
buğday, sert buğday, yarma buğday, yumuşak buğday, diş buğdayı, nişasta buğdayı (TDK-2); 1. Bot.
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum). 2. Bu bitkinin başaktan ayrılmış tanesi. (TDK); Buğdaygillerin örnek bitkisi, bu bitkinin başaktan ayrılmış
tanesi. (ARK); Ekmek vb. Yapmağa yarayan ve
insanların başlıca gıda maddesi olan tahıl tanesi ve bunun bitkisi. Eş anl. hınta, kamh, gendüm.
(KAM); (Lat. Triticum sativum, Triticum vulgäre, Alm. Saatweizen, Fr. Blé, froment, İng. common wheat) Buğdaygiller (Gramineae, Poaceae)
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familyasından, çiçeklenmesi başak şeklinde, tohumlan kullanılan, ülkemizde geniş bir alanda kültürü
yapılan, bir yıllık otsu bitki. (BİY); (triticium vulgare): Birçenekligillerdendir. Sapları kamışsıdır ve
içleri boştur. Çiçekleri başak şeklindedir. Yemişlerine buğday denir. İçeriğinde B vitamini ve karbonhidratlar vardır. Bunlar, tanelerin kepeğindedir. Bu
nedenle buğday unu ne kadar çok kepekli, yani esmer olursa, o derece faydalı olur. Faydası: Kepekli
buğday unundan yapılan ekmek, kurabiye ve benzerleri bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
Kabız olmayı önler. Çimlendirilmiş buğday tanesi
zihin yorgunluğu ve sinir bozukluklarını giderir.
Damar sertliği, mide ve cilt hastalıkları olanlar, taze
ekmek ve sıcak börek gibi şeyler yememelidirler.
(BİT-2)
Buğday başı Başak, Eş anl. Sünbüle. (KAM)
Buğday çiçeği Agrostemma githago Lat. (Caryophyllaceae). 50-75 cm yükseklikte, seyrek tüylü, bir
yıllık, morumsu kırmızı çiçekli ve otsu bir bitkidir.
Özellikle buğday tarlaları içinde görülür. Eş anl.
Buğday karamuğu, Karamuk, Katır çiçeği. (BAY)
Buğday fiği Burçak. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Buğday karamuğu Buğday çiçeği. (BAY)
Buğday kenesi

Buğday biti. (HAY)

Buğday pası Bot. 1. Pas mantarıgillerden asalak
bir mantar (Puccinia graminisi). 2. Bu mantarın
buğday vb. Bitkilerin yapraklarında oluşturduğu
hastalık. (TDK-2); Buğday ve benzeri bitkilere
musallat olan bir cins mantar (puccinia graminis).
(MED); Pasmantarıgilerden asalak bir mantar (puccinia graminis). (HAY)
Buğday sürmesi Bot. 1. Buğday başaklarından
oluşan ilkel mantar (Tilletia tritici). 2. Bu mantarın
yol açtığı hastalık. (TDK-2)
Buğdaycık Kökü buğday gibi olan bir ot. (MER)

Buğdaygiller Bot. Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır
otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası. (TDK-2); Örnek
bitkisi buğday olan, arpa, yulaf, pirinç, çavdar,
mısır, kamış gibi bitkileri ihtiva eden bitki ailesi,
necliye. (MED); Birçeneklilerden, bir bitki familyası. Örnek bitkisi buğdaydır. Bu familyanın pek
çok olan cins ve çeşitleri yeryüzünün her yerinde
yaygındır. Yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık,
çayır otları, bambu bu familyadandır. (HAY); (Lat.
Gramineae, Poaceae, Alm. Korn, Fr. Graines, İng.
Grain, cereals, Osm. necliye) Gövdelerinin içi boş,
kökleri saçak şeklinde, yapraklan kılıçsı ve paralel
damarlı, çiçekleri er dişi, ovaryum üst durumlu,
karyopsis nadiren fındıksı ya da bakka tipi meyveleri olan, ülkemizde 142 cins ve 520 kadar türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık, otsu nadiren çalı ya da
ağaçsı bitkiler. (BİY)
Buğdaysı Buğdayı andıran: “Tenin buğdaysı,
boyun bir başak kadardı. -A. M. Dıra-nas. ~ tohum (meyve veya tane) Bot. Çok ince olan kabuğu,
zarından ayrılmayacak derecede kaynaşmış olan tohum izlenimi veren bir kuru meyve. (TDK)
Buğdaysı meyve Bot. Çok ince olan kabuğu,
zarından ayrılmayacak derecede kaynaşmış olan, tohum izlenimi veren bir kuru meyve, buğdaysı tane,
buğdaysı tohum. (TDK-2); (Yun. Karpos: meyve;
opsis: görünüş, Alm. Karyopse, Schal-frucht, Kornfrucht, Grasfrucht, Fr. caryopse, İng. caryopse)
Üst durumlu bir ovaryumdan gelişen ve tohum
kabuğunun meyve kabuğundan aynl-mayacak bir
şekilde birleştiği tek tohumlu, açılmayan kuru bir
meyve. Karyopsis. (BİY)
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Buğdaysı tane Bot. Buğdaysı meyve. (TDK-2)

U

Buğdaysı tohum Bot. Buğdaysı meyve. (TDK-2)

V

Buharlanma [Alm. Dämpfen] [eski terim
bubarfama]: Ağaçişlerinde, zararlı sonuçlar yaratabilecek maddeleri çıkarmak, rengini koyulaştırmak,
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bükmek ve kurutmak amacı ile ağacı buhar etkisine
bırakma eylemi. (AGA)
Buharlaşma (Lat. vapor: buhar, Alm. Verdunstung, Fr. Evaporation, İng. Evaporation, evatransporation, Osm. Tebahhur) Toprak yüzeyindeki
suyun buharlaşması ve toprak üzerinde yetişen bitkilerin terlemesi (transpirasyon) ile su kaybı. Evaporasyon, evatrans-porasyon. (BİY)
Buhur (Tütsü). Camilerde, kiliselerde hamamlarda vesair bu gibi kalabalık yerlerde halktan çıkan
fena kokuları gidermek için eski zamanlarda yakılan
kokulu ağaç ve maddeler. Buhurlar umumiyetle ibadet veya bir âyin için toplanan kalabalığın hâsıl ettiği fena kokuyu izale için kullanılır. Aynı zamanda
iyi kokunun ruh üzerindeki tesiri de düşünülerek
camiler, türbeler ve tekkelerde bu tesiri yapmak ve
vecdi arttırmak için kullanılmıştır. Ok meydanında buhar yakmak diye de bir söz vardır ki yapılan
şeyin azlık ve kifayetsizliğini ifade eder. Fr. Encens.
(ARS); Günlük. (BAY)
Buhur otu Domuzağırşağı. (BAY)
Buhur yağı Günlük. (BAY)
Buhurdan İçine ateş konarak kokulu ağaçlar
ve buhur çubukları yakılan ayaklı ve madeni kablardır ki kapakları üzerinde dumanın çıkması için
kafes gibi oymalı delikler açılmıştır. Buhurdanların
pirinç, bakır ve gümüşten, bir sanat eseri sayılacak
kadar güze! ve tezyini şekillerde yapılmış olanları vardır. Savatlı olanları ve renkli taşlarla tarsi
edilmiş bulunanları da mevcuttur. Buhurdanların
altlarına bir de tabla konur ki buna buhurdan tablası denir. Çin buhurdanları ekseriya ağzından duman çıkan bir ejderha (dragon) şeklinde madenden
veya porselenden yapılmış kapaklı mangalcıklardır.
Türklerde camilerde, mevlûtlarda ve cenazelerde
kullanılmak üzere çok sanat-kârane buhurdanlar
yapılmıştır. Son zamanlarda Avrupada elektrikli
buhurdanlar moda olmuştur. Salonlar ve odalara
güzel koku vermek için bunların içinde kokulu
kâğıtlar yakılmaktadır. Kiliselerde günlük yakmak
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için kullanılanlara da buhurdan denirse de Fransızca bunlara (Encensoir) denilerek ayrıldığına göre
bizde de buhurluk veya zincirli veya asma buhurdan diye ayırmak faydalı olur. Buhurdanların Şam
ve Yemen’de yapılmış olanları meşhurdur. Fr. Brûle
(ARS)
Buhurumeryem Bot. Esk. Tavşankulağı. (TDK2); Domuzağırşağı. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ);
Siklamen, tavşankulağı da denilen çuhaçiçeğigillerden yaprak ve çiçek saplan kökten sürme, çiçekleri
başaşağı dönmüş bir süs çiçeği (FED); Tavşan kulağı da denilen süs bitkisi, siklamen. (MED)
Buket Çiçek demeti. (TDK); Çiçek demeti.
(OSM); Çiçek demeti. (TYS); 1. Aynı veya ayrı cins
çiçeklerden oluşan koparılmış çiçek topluluğu. 2.
Stilize çiçeklerden belirli bir düzenleme ile yapılmış
dekoratif çiçek demeti. (SER); (Osm. Deste, demet)
çiçekleri bir araya toplıyarak yapılan demet. Çiçek
demeti. Buket tâbiri daha ziyade büyükçe olan çiçek
demetlerine denir ki düğün ve törenlerde kullanılır.
Üzerine gönderenin ismi yazılı bir kart konarak
gönderilir (Bak. Bağlam) Bouquet. (ARS)
Buketli şemse Bir kaideden, bir sap üzerinde tek
merkezden çıkartılarak, tabiatta olduğu gibi, dalların ortasına veya ucuna küçüklü büyüklü çiçekler
oturtularak şemse hâlinde toplanmıştır. Bazan bu
dallar bir vazonun içinden çıkartılmıştır. Buketli
şemseler oyma şeklinde veya kızdırılmış kalıpla deri
üzerine yapılmış, kap üzerindekiler özellikle elle
işlenmişlerdir. (YKS)
Bukla Ağaçtan yapılmış yuvarlak matra (ATI)
Bukuk Çiçek topluluğu; Çiçek tomurcuğu (DLT)
Bukûl Bakl’ın cemi. Sebzevât. (OSM)
Bul [eski terim bul]: Yalnız iki geniş yüzü testere
ile düzeltilmiş tahta. (AGA)
Bulaçına

Bahçe ve odundan alınan vergi (ATI)
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Buladan Çınar. (BAY)
Buladanotu Sulak yerlerde yetişen, yaprakları
çınar yaprağına benzer; parlak, sarı çiçekli bir ot.
(MER)
Bulguna, malguna Ilgın ağacına benzer gevrek,
kırmızı bir ağaçtır, develer yer (DLT)
Bulumbuşşuk (= bullumbuç, bulumbuçcuk)
yaprağı sarmısak yaprağına benzer, göbekli; beyaz
yumrulu; beyaz çiçekli, yaprağından börek yapılan
bir ot. (MER)
Bulutiyye Bot. Fasile-i belûtiyye: Meşe ağacına
benzeyen bitkiler. (HAY)
Bulvar Ağaçlı geniş şehir caddesi (ATI)
Bun 1. Kök, kütük. 4. Ağaç. Gül-bün = Gül
ağacı. (HAY)
Bura 1. Ağaç yongası. 2. Törpüden çıkan kırıntı.
(FED)
Buranca Sığır dili türünden bir bitki. (KAM)
Burca oturmak Ağaçlar çiçeklenmek. (MER)
Burcalak Bırçalık. (BAY); Yaprağı zambak
yaprağına benzer, mor kadife çiçekli, kırmızı koçanlı bir bitki, yılanyastığı. (MER)
Burcalık Bırçalık. (BAY); Yer elması biçiminde
siyah kabuklu bir bitki (ATI)
Burç Bot. Ökse otu. (TDK-2); 1. Ağaç çiçeği. 2.
Çitlenbiğin çiçek salkımı. 3. Meşe ağacının dallarının uç kısımları. (MER); Lat. (Loranthaceae).
Kışın yapraklarını dökmeyen, yarı asalak bir bitkidir. Meyve 1 cm çapında beyaz veya sarı renkli,
iç kısmı yapışkan. Yaprak ve dalları tedavide kullanılır. Meyveleri ile ökse yapılır. Kurutulmuş meyvelere “Çekem tohumu” denir ve kara sakız ile birlikte dövülerek yakı yapılır. Bk. Ardıç burcu, Meşe

burcu. Eş anl. Bırıç, Buruç, Çarşı çekemi (Diyarbakır, Mardin), Çekem, Çeken (Diyarbakır, Mardin), Çekim, Çekkem, Çeküm, Çetin, Çiğirdik,
Fitri (Şavşat-Artvin), Gebelek (Konya), Gelimkara
(Eceabat), Gevele, Goyce, Göbelek (Senirkent-Isparta), Göğçe, Göğelek, Gökçe, Gökçe, Göveldek,
Gövelek, Göylek, Güveldek, Öğse, Ökselek, Ökse
otu, Püre, Purç, Purçak. Karadeniz bölgesinde (Sürmene-Trabzon) bu türe, üzerinde yaşadığı bitkiye
uyularak, aşağıdaki adlar verilmektedir. Viscum album Lat. Subsp. Album -Armut otu. Armut (Pyrus
communis L.) üzerinde yaşar. Viscum, albüm Lat.
Subsp. Austriacum (Wiesb.) Vollman-Çam otu.
Çam (Pinus)türleri üzerinde yaşar. (BAY); Diğer
ağaçların üzerinde biten bir bitkidir. Tohumuna
Macar üzümü denilir ve ökse macunu yapmakta
kullanılır, Eş anl. Dalk. (KAM); Tohumuna macar
üzümü derler, kaynatılıp ökse için yalım kara macun yapılır, cülbân, delk. Diğer ağaç üstünde olup
yerde bitmez bir nebattır. (LEH)
Burçak Bot. 1. Baklagillerden, taneleri hayvan
yemi olarak kullanılan yıllık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). 2. Bu bitkinin mercimeğe benzeyen ve
genellikle hayvan yemi olarak kullanılan tanesi. •
akburçak, karaburçak (TDK-2); Mercimeğe benzeyen ve hayvan yemi olarak yetiştirilen baklagillerden
otsu ve taneli bir bitki, cılban (lathyrus). (MED);
Vicia (Leguminosae) türlerine verilen genel ad. Bu
türler bir veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Memleketimizde 60 kadar tür yabanî olarak yetişmektedir. Bazı türleri hayvan yemi olarak yetiştirilir.
Bazı Lathyrus türlerine de Burçak adı verilmektedir. Bk. Bırçalık, Fink baklası, Müdürmük. Eş anl.
Burçak, Burcalah, Burcalak, Burcalık, Burçah,
Burçahh, Efek, Efek otu. Efelek otu. Etek, Furçak
(Silifke-lçel). Vicia dasycarpa Ten.-Efek (İsparta).
Vicia ervilia Lat. Willd. Kara burçak, Köşne, Küşne,
Küşne. Vicia faba Lat. Bakla. Bk. Fink baklası. V.
peregrina Lat. Efek otu (Sandıklı-Afyon). Vicia
sativa Lat. -Arpa fiği, Buğday fiği, Ekin fiği (Daday-Kastamonu), Fiğ, Fik. Yem bitkisi olarak yetiştirilir. Tohumları kaynatıldıktan sonra yenir. (BAY);
(lathyrus): Baklagillerden; taneleri hayvan yemi
olarak kullanılan bir bitkidir. Taneleri mercimeğe
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benzer. Faydası: Lapası; ezik, çürük tedavisinde; taneleri ise, isilik ve mayasılda kullanılır. (BİT-2)
Burçalar Fıçı otu. (BAY)
Burçlamak Çiçeklenmek. (MER)
Burduz Bahçe, bostan. (OSM); bahçe, bostan (öz
Türkçe değil) (DLT)
Burgata İt. Halat kalınlığı ölçecek delikli tahta.
Asabî tahtası. (LEH)

Burç. (BAY)

Buriyabaf Hasırlar imal eden kimse, hasırcı
(ATI)

Buruşuk samançiçeği

Burma Nohut yaprağı gibi küçük yapraklı, öbek
öbek olan, yeşilken gövdesinden kıvrılarak koparılıp
kurutularak hayvan yiyeceği olarak kışa saklanan
bir bitki. (MER)
Burmak Burma bitkisini gövdesinden kıvırarak
koparmak. (MER)

S

Burnot Deli tütün. (BAY)

Ş

Burnubüzük Yuvarlak, kırmızı çizgili, küçük
meyveli, tatlı bir tür elma. (MER)

V

Burun otu Deli tütün. (BAY)
Burunç

R

U

Buruk elyaf Ağaçların elyafı düm düz gideceği
yerde bazan gövdenin etrafına bir helozon gibi yükselirler ki buna buruk tâbir olunur. Burukluk ekseriya ağacın toprak altı teşekkülâtından zuhura gelir.
Fazla burukluk biçilmeğe müsait değildir. (ARS)

Burgu Çeşitli cisimlerde burarak, kıvırarak delik
açmada kullanılan âlet, yivli çivi, matkap. Şişe mantarı veya tıpa çıkarmaya mahsus âlet, tirbuşon. Telli
sazlarda telleri germeye yarıyan mandal. Arazi sonda âleti. (MED)

Burn otu Deli tütün. (BAY)

T

Buruk Çit sarmaşığı. (BAY); Olmamış meyvaların tadı gibi acı; kekre (ATI); [Alm. Drehwuchs]
[eski terim buruk]: Uygun olmayan koşullar sonucu
dönerek büyüyen ağacın kerestesi. (AGA)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Bus Ağaçlardan akan zamk. (KAM)
Buseyle Bot. Soğancık. (FED)
Busir Sığır kuyruğu bitkisi. (OTS)
Bustân-serây Köşk, bahçede vaki saray. (MÜN)
Butak Budak, dal, ağaç (DLT)
Butaklamak Budamak (DLT)
Butık Budak, dal, ağaç (DLT)
Butıklamak Budamak (DLT)
Butmul Karabibere benzer bir bitki, darü fülfül
(DLT)

Burnut Deli tütün. (BAY)

Y

Burs Bot. Ardıç ağacı meyvası. (FED); Ardıç
ağacının meyvesi. (OSM)

Z

Bursa çayı Çay üzümü. (BAY)

Â

Bursuk
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Buruşmak Büzülmek, toplanmak, düzgünlüğü
bozulmak, kıvrışmak, düzensiz katlar meydana
gelmek. (Çiçek, bitki) kurumaya başlamak (MED)

Butrak Dikenli bir bitki. (ATI); ‘eski bir harb aleti’ asıl manası ‘dikenli bir bitki’. (ATI)
Butrak Yapışkan dikenli bir ot. (ATI)

Bir ağaç türü, tarak servi. (KAM)
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Buttum Pistacia khinjuk Stocks (Anacardiaceae).
6-7 m yükseklikte ve kışın yapraklarını döken bir
ağaççıktır. Tohumları yenir ve yağ çıkarılmasında yararlanılır. Tohumlarından çıkarılan yağdan
yapılan sabuna “Bıdım sabunu” denir. Bk. Menengiç, Sakız ağacı. Eş anl. Bıdım, Bıtım, Bıttım,
Buddum, Butum. Gizven (Mardin). Pistacia eurycarpaYaltırık-Çeten (Ovacık-Tunceli). Tohumları
yukarıdaki tür gibi kullanılır. (BAY)
Buturak Yaprakları dereotu yaprağına benzer,
beyaz top top çiçekli, tohumları pıtrak olan bir ot.
(MER); Yapışkan dikenli bir ot (ATI)
Buturgak Pıtrak, fıstık biçiminde çengelli bir
diken (DLT)
Buxaceae

Şimşir ağacıgiller (BİY)

Buy otu Boy otu. (BAY)
Buyucan Civanperçemi. (BAY)
Buzağı out Yılanyastığı. (BAY)
Buzağıburnu
si. (HAY)

Arslanağzı denilen çiçeğin yabani-

Buzgi Dikenli çalı (ATI)
Bübercik Süsbiberi gibi acı, dalları ve yaprakları
maydonozun tohumlanmış biçimine benzer top top
tohumları bulunan, hoş kokulu, kabak yemeğine
baharat olarak konan bir bitki. (MER)
Büberiyye İklîl-i cebel denilen bir cins bitki.
(KAM)
Büde

Ağaç kavı. (FED)

Büdürgen Böğürtlen. (BAY)
Büğrü, buğuru Eğri. Eş anl. Muavvec. [yalnız ‘eğri’ sıfatı ile kullanılır:] Eğri büğrü bir ağaç.
(KAM)

A

Bühmâ Dikenli ağaç. (OSM)

B

Bük 1. Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken
topluluğu. 2. Böğürtlen. 3. Akar su kıyılarındaki
verimli tarlalar. (TDK); Sık ormanlık içinde yokuşlu tümsek, yol geçen ağaçlık, tepe, İzmir civarında, büklüm akbük. Avcı bükü küme. (LEH), sık
ağaçlık, tomurcuk. (OSM); bük, sık ağaçlık (DLT);
Akarsu kenarlarında bulunan ağaçlık çalılık. Sık
ağaçlık, fundalık. (MED); sık çalılık, büklük
(EVL); Bizde bahçelerin etrafında biribirine girmiş
böğürtlen gibi dikenli ağaçlardan vücuda gelen
kalın duvar gibi şeydir ki içine girmek zor olur. Orada yılan vesaire de bulunmak mümkündür. Eğer
ağaçlar veya saire biribirine girmemiş ise bük denilmez. (Rifat).] (VLD)
Bük üzümü

Ahu dudu. (BAY)
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Bükme iş [eski terim bükme iş]: Parçaları bükme
tekniğine uyularak biçimlendirilen eşya. Mobilya.
(AGA)
Bükmek [eski terim bükmek]: Ağacı uygun yöntemlerle yumuşattıktan sonra, kalıplardan ve özel
düzenlerden yararlanarak istenilen eğmeçte biçimlendirme yöntemi. (AGA)
Büktürmek Eğdirmek. Eş anl. Mukavves etmek:
Fidanı, teli büktürmek. (KAM)
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Bükul Sebzeler, otlar, yeşillikler. (FED)
Bülbüle Kabalak, şişe, şişecik, çiçek şişesi (MEN)

S
Ş

Büldürgen Böğürtlen. (BAY)

T

Bün Ağaç. (OTS); Temel, esas, dip. Kök, kütük,
ağaç. (MED)

U

Bünn 1. Yemen’de yetişen kahve ve ağacı. 2. Arabistan’da kahve ağacının yapraklarından ve henüz
olmamış meyvasından yapılan bir çeşit turşu ve
salata. (FED)

Y
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Bünye Bot. İç yapı; ikinci yapı (OTS)

Büyük margrit Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Bünye-i dâhiliyye Bot. İç yapı, Fr. Structure interne. (FED)

Büyük sincar Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Bünye-i sünâiyye
secondaire. (FED)

Bot. İkinci yapı, Fr. Structure

Bünye-i ûlâ Bot. Birinci yapı, Fr. Structure primaire. (FED)
Bür’ûm, bür’ûme Bot. Ağacın henüz açılmamış
çiçeği, tomurcuğu. (FED)

Büro mobilyası [Alm. Büromöfael, Arbeitsmöbel] [eski terim büro mobilyası]: Bürolarda kullanılan, çelikten yapılma ya da ağaç mobilya. (AGA)
Bürâye Yontulan ağaçtan çıkan döküntü, yonga.
(FED); Ağaç kırıntısı. Yonga. (OTS)
Bürîn Dilim, [en çok meyvalarda kullanılır],
(FED)
1. Bot. Akgünlük. 2. fıstık zamkı.

P

Büsteli “Kara pazı” denen sebze (DLT)
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Büzeyr Bot. Sporcuk. (FED)

Büt- (bitki) bitmek, yetişmek, yükselmek (YED)
Büy Yoncaya benzer güzel kokulu bir bitki, çimenotu, (Bot. Trigonella foenum graecum) (BAH)
Büyük ayrık otu Domuz ayrığı. (BAY)
Büyük cincile

Tohum. (OSM)

Büzûr Tohumlar, taneler. (FED)
Büzûrât Bot. Tohumlar, taneler, (bkz: büzûr).
(FED)

Bürçelek Bürçekli. (BAY)

Ö

S

Büyütken doku Bot. Sürgen doku. (TDK-2)

Büzr

Büstek, büstec
(FED)

R

Büyük yemlik Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Cincile. (BAY)

Büyük ebegümeci Ebe gümeci. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)

Büzûrât-ı mu‘attara Güzel kokulu tohumlar.
(ARK)
Büzûrât-ı müteharrike Bot. Tüyleriyle hareket
eden deniz bitkilerinin tohum hücreleri, zoospor.
(FED)
Bâd rûc Horoz ibiği denilen çiçek. (ARK)
Bâdincan Değiştirerek patlıcan dediğimiz maruf
sebze. (HAY)
Bâdincâniyye Bot. patlıcangiller, Fr. Aubergine.
(FED)
Bâdreng Hıyar; acur; turunç, ağaç kavunu.
(FED);Ağaçkavunu (OTS)
Bâg ü râg Güzel bahçe, çimenlik, (bkz: seyrân-gâh). (FED)
Bâgat Bağlar, üzüm bağlan, bahçeler. (FED);
Bahçeler, bağlar (ATI); 1. Bahçeler. 2. Üzüm
bağları. (OTS)
Bâgî Aynı bahçede yetişen. (FED)

Büyük ısırgan otu Isırgan. (BAY)
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Bâğ-ı bahar 1. Bahar bahçesi. 2. Seyir yeri, gezinti yeri. 3. Dünyâ. (FED)
Bâğ-ı cihan
Bâğ-ı saâdet
Bâğ-ı vahş

Bâin Dibi geniş kuyu, bostan kuyusu, (bkz:
beyûn). (FED); Dibi geniş kuyu, bostan kuyusu.
(OKS)

Dünyâ bahçesi. cennet. (FED)
Saadet, mutluluk bahçesi (OSS)
Hayvanat bahçesi. (FED)

Bâka Çiçek vesaire destesi, demet, tutam.
Bâketü’n-nercis: bed-manzar koca karı. (MÜK)
Bâkıl Bostânci, salataci, baqqâl, tere-fürûş, sebze-fürûş. (MEN)

Bâğbân Bağcı, bahçıvan. (OSM); Bağcı, bahçıvan
(BAH); Bahçıvan, bahçe bekçisi. (KAM); Bahçıvan,
bağcı. (FED); Bahçıvan, bağcı. (SUK); Bahçıvan,
bahçe bekçisi. (HAY); Bahçıvan, bağ bekçisi.
(OTS); Bahçıvan, bahçe bekçisi. (KAM); Bağcı,
bahçıvan, bağ veya bahçe bekçisi. (RTK); Bağ ve
bahçe tımarına meşgul olan adam. (MÜN); Bağ
bekçisi, bahçıvan. (KUB)

Bâkılâ

Bot. Bakla. (FED)

Bâkûre Evvel yetişen, turfanda meyve. (OSM);
Mevsiminden önce yetişen meyve, Eş anl. Turfanda. (KAM)
Bâr Meyve, yemiş, semere. (OSM); Bahçe çiti.
(TRM); Bahçe çiti. (ZAN)
Bâr-ı ümid

Bâğbân-ı dehr-i gaddâr Devrin gaddar bahçıvanı
(YUS)

Bâr-mend Yemiş veren, yemişli [ağaç] (FED);
Yemişli. Yemiş veren (ağaç). (OTS)

Bâğbân-ı marifet

Zengin,

hünerli

Usta bahçıvan. (ARK)

Bâğistan Bağlık, bahçelik yer. (KUB); Bağlık,
bahçelik. (FED); Bağlık, bahçelik. (FED); Bahçelik
ve bağlık yer. (KAM)
Bâğvân Bağcı, bahçıvan. (FED); Bahçıvan,
bağban. (KUB); Bağban, bahçıvan. (OTS)
Bâğzar Bağlık, bahçelik yer. (KUB); Bağlık yer,
bağ, bahçe. (HAY)
Bâhire
(FED)

Dikenli ağaç. (OSM); Dikenli ağaç.
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Ümit meyvesi (YUS)

Bâr-ver Meyveli, nihâl-i bâr,ver. (OSM); Yemiş
veren, Eş anl. Meyvedâr, müsmir (KAM)
Bâr-âver Meyve verici, müsmir: dıraht-ı bâr-âver.
(OSM); Meyveli, meyve veren. (HAY); Meyvalı,
meyva veren. (FED)
Bârî

B

G

Bâğbân-ı dehr Devrin bahçıvanı (YUS); Dünya
bahçıvanı (YED)

Bâğbân-ı
girân-destmâye
bahçıvan. (FED)
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Ağaç yonucu, yonan. (OSM)

S

Bâşeng 1. Tohumluk olmak için saklanan sarı, iri
hıyar, salatalık. 2. Asma üzerindeki üzüm salkımı.
(OSM); 1. Asma üzerinde bulunan üzüm salkımı.
2. Tohumluk olmak üzere alıkonulan sarı ve iri hıyar. (FED)

U

Bî-bâr Kuru, meyva vermeyen. (FED)

V
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Bî-hâr Dikensiz. (FED); Dikensiz (RIZ)

Z

Bâhâ Bir evin çevresindeki kapalı avlu veya
bahçe. (OSM); Bir evin etrafındaki kapalı avlu veya
bahçe. (FED)

Â
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Bîd Söğüt ağacı. Bîd-i giryân: salkım söğüt, bîd-i
müşgî: sultanî sjöğüt, çiçeği güzel kokan söğüt.
(MÜK)
Bîd-i giryân Bot. Ağlayan söğüt, salkımsöğüdü
(FED)
Bîd-i mecnûn Bot. Ağlayan söğüt, salkımsöğüdü
(FED)
Bîd-i müşk Bot. Sultanî söğüt. (FED)
Bot. Ağlayan söğüt, salkımsöğüdü

Bîd-i nâlân
(FED)

veya benzeri sebze yemeği. [Halife Me’mûn’un
evlendiği Burânduht’un çeyizinden olan meşhur
incili yeşil halıya renkçe benzediği için bu adla adlandırılmıştır.] (KAM)
Bûsitân Bahçe, çiçek bahçesi (ENF)
Bûstân Gül ve çiçek kokularının çok olduğu yer,
bahçe (FED); 1. Koku mahalli demek olan ağacı,
çiçeği, yeşilliği çok yere ıtlak olunmuştur. 2. Sebze
vesaire bahçesi. Bûstân-serâ-y, bustân-serâ-y: bahçe
içinde kâin köşk (MÜK); Çiçek bahçesi, güzel
kokulu çiçeklerle dolu yer, bostan. (KUB)
Bûstân-bân Bahçıvan. (FED)

Bîd-i piyade
(FED)

Bot. Ağlayan söğüt, salkımsöğüdü

Bîd-i revân
(FED)

Bot. Ağlayan söğüt, salkımsöğüdü

Bûstân-fürûz Bot. Katmerli horozibiği denilen
bir çiçek. (FED)
Bûstân-pîrâ Bahçe süsleyen bahçıvan. (FED)

M
N

Bîd-i sürh

Bot. Kızılsöğüt. (FED)

O

Bîh-i kûhî

Bot. Dağ kökü, baldıran kökü. (FED)

Bûstânî Bostana ait. (FED); Bostancı. (MÜK);
Bostancı, bahçıvan. (MÜN); bostancı, bağçacı,
bağçavan, bağçaban, büsti (MEN)

Bîl 1. Bel; Çapa. 2. Hind ayvası denilen Hindistan’a mahsus bir meyva. 3. Gübre sepeti. (FED)

Bûsî Bot. Sığır kuyruğu denilen ve ayı kulağına
benzeyen bir ot. (FED)

Bîrzed, bîrze, bîrzî Bot. şeytanboku, kasnı, [acı
ve kokulu bir sakız]. (FED)

Bûte Dal ve yaprakları yere yayılan kısa saplı, gövdesiz bitki. (KAM)

Bîrâste Fazla dalları kesilmiş, budanmış [ağaç].
(FED); Budanmış ağaç. Fazla dalları kesilmiş ağaç.
(OSM)

Bûy-i ezhâr Çiçeklerin kokusu. (FED)
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Ağlayan

söğüt,

Bûstân-serâ Bahçe içinde bulunan köşk. (FED);
Bahçe içindeki köşk. (KUB)

Bîd-i
sernigûn Bot.
salkımsöğüdü. (FED)

Bûjene 1. henüz açılmamış çiçek, konca. 2. Tomurcuk (FED); Tomurcuk. Henüz açılmamış çiçek.
(OSM)

Bûyçe

Bot. Sarmaşık [ot]. (FED)

Bûzîdân Bot. Tilki hayası, semizlik otu veya koç
otu denilen ve ilâç olarak kullanılan bir ot. (FED)

Bûrânî Pirinçli ve yoğurtlu ıspanak ve benzeri sebze yemeği. (FED); Pirinçle karışık ıspanak
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C
Cacık gibi (sebze için) çok taze. (MER)
Cadı

Acı yavşan. (BAY)

Cadılaşmak Bitki bakımsızlıktan yabanîleşmek.
(TDK)
Cadısüpürgesi Bot. 1. Emeçleri özellikle dal
uçlarındaki kabuk altında sıkı bir ağ örerek çekirdekli yemiş ağaçlarının çiçeklenmesine, dolayısıyla
meyve verimine engel olan asklı mantar (Taphrina
cerasi). 2. Bu mantarın yol açtığı bitki hastalığı.
(TDK-2)
Calba Çalba. (BAY); enli yapraklı, sarı çiçekli bir
ot. (MER)
Calgıç Bahçe süpürgesi, çalkı. (TDK)
Calık

Bahçe parmaklığı. (TRM)

Cam güzeli Bot. Evlerde süs olarak yetiştirilen,
kırmızı çiçekler açan bir tür kına çiçeği (Impatiens
sultani). (TDK); Pencerelere konan bir saksı çiçegi,
kına çiçeği. (ATI); Evlerde süs olarak yetiştirilen,
kırmızı çiçekler açan bir tür kına çiçeği (Impatiens
sultani). (TDK); Kırmızı çiçek açan ve evlerde
yetiştirilen bir süs bitkisi (impareteins sultani).
(MED); Kırmızı çiçekleri olan, evlerde süs bitkisi
olarak yetiştirilen bir çiçek. (KAM)
Cam kanatlılar Kurtçukları, elma, kayın, kavak,
meşe ve gürgen ağaçlarına zarar veren, kanatları
camsı, hortumları körelmiş kelebekler familyası.
(TDK)

Cam macunu [Alm. Glaserkitt] [eski terim cam
macunu]: Camı yuvasına tutturmak ve yalıtkanlık
sağlamak amacı ile kullanılan, beziryağı-üstübeç
karışımı. (AGA)
Cam otu Kuş otu.; Atkuyruğu; Burç.; Kibrit otu.
(BAY)
Cam pamuğu [Alm. Gloswolle] [Fr. laine de
verre] [eski terim cam pamuğu]: İpek görünüşünde,
ince cam iplik tomarı. Yalıtıcı ya da dolgu gereci
olarak kullanılır. (AGA)
Cambırt Güz çiğdemi. (BAY)
Camekân Bahçelerde tohumlardan fide yetiştirmek ve bu fideleri soğuktan korumak için
kullanılan üstü camlı çerçevelerle örtülü ve zemini
toprak olan alçak sandıklar. (ARS); Sebze vesaire
tohumlarının soğuktan muhafaza altında ekilmeleri için altı toprak ve üstü camlı çerçeve ile örtülü
uzun ve alçak sandık, ser (HAY); (Limonluk, ser,
sera; İng. Greenhouse “Glasshouse, Hothouse,
Conservatory”). Bahçelerde fideleri soğuktan korumağa yarayan üstü camlı, zemini toprak kısım. X
Camembert. Fransada yapılan, yumuşak bir peynir.
(TRM)
Camışmemesi Dağ sümbülü. (BAY)
Camızbaklası

Domuz baklası. (BAY)

Camızkulağı Camuskulağı. (BAY)
Camızmemesi Dağ sümbülü. (BAY)
Camlı köşk Bahçelerde veya saray ve konaklarda
souk havalarda oturmak için k1_l1k terasa _eklinde
yap1lan ve etraf1 camla örtülen oda ve salonlar.
0stanbulda Dolmabahçe saray1nda böyle bir caml1
kö_k vard1r. Fr. Pavillon vitrée. (ARS); Sar
Camlık 1. Camlı çerçeve ile bölünmüş yer. 2.
Çiçek, sebze gibi bitkileri dış etkenlerden korumak
için yapılmış küçük limonluk, camekân. (TDK);
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1. Camlı çerçevelerle bölünmüş yer, camlı bölme;
yalnız bir kısmı açılıp kapanan camlı büyük kapıveyâ pencere: Soba camlığı 2. “Kışın çiçeklerin ve
bâzı bitkilerin konulduğu camla örtülü yer”, çiçek
kışlağı, küçük limonluk. (KAM); Camla bölünmüş yer, camla çevrilmiş mekân. Çiçeklerin ve
bazı bitkilerin soğuktan korunması için yapılan
yer camekân, limonluk. (MED); 1. Camlı çerçevelerle bölünmüş yer, camlı bölme, yalnız bir kısmı
açılıp kapanır camlı büyük kapı veya pencere: Soba
camlığı. 2. Çiçek kışlağı, küçük limonluk. (HAY);
Camla bölünmüş yer, camla çevrilmiş mekân.
Çiçeklerin ve bazı bitkilerin soğuktan korunması
için yapılan yer camekân, limonluk. (MED); Yer
manasına camekân, çiçek kışlağı gibi küçük limonluk. Soba ve kapı camekâm, büyük pencere ve kapı
gibi camlık. (LEH); 1. Camlı çerçeve. Her hangi,
bir yeri ayıran camlı bölme. 2. Çiçek sobalarında
camlı çerçevelerden ibaret duvarların heyeti mecmuası. Fr. Vitrage. (ARS), çiçek ve sebzeleri dış etkilerden korumak için yapılan camlı yer, limonluk,
ser, camekân. (KUB)
Camsuyu [Alm. Wasserglas] [Fr. verre soluble]
[eski terim comsuyu]:Potaşe ya da sodanın kuvars ile eritilmesinden elde edilen şurup kıvamında
sıvı. Ağacın böceklere ve ateşe dayanımını arttırır.
(AGA); Ağaçların böceklere ve ateşe karşı dayanma
güçlerini artıran sıvı bir madde. (KAM)
Camuskulağı Sedum telephium Lat. Subsp.
Maximum Lat. Krocker (Crassulaceae). 30-40
cm boyunda, etli yapraklı, yeşilimsi beyaz çiçekli,
çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Kars bölgesinde çiğ
olarak yenir. Bk. Kaya koruğu, Ömür otu. Eş anl.
Akkulağı, Atkulağı, Camızkulağı, Comuş, Kulak
otu, Mandakulağı. Sedum spuriumBieb.-Genellikle
pembe çiçeklidir. Yaprakları, yukarıdaki tür gibi,
çiğ olarak yenir (Zigana dağı-Trabzon). (BAY)
Can eriği Bot. Genellikle yeşilken yenen sert,
sulu bir tür erik. (TDK-2)
Can otu
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Madımak. (BAY)

Can suyu Fidan dikildikten sonra verilen ilk su.
(MED)
Canavar otu Bot. Canavar otugiller familyasının
örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin
asalaklarından biri sayılan çiçekli bitki (Orobanche
ramosa). (TDK-2); Bot. Bâzı köklerde asalak olarak
yaşayıp onlara zarar veren bir bitki türü. (KAM);
Çeşitli bitkilerde asalak olarak yaşayan ikiçeneklilerden klorofilsiz bir bitki. (MED); Orobanche
(Orobanchaceae) türlerine verilen genel ad. Değişik
türlerin kökleri üzerinde yaşayan ve klorofil taşımayan asalak bitkiler. Türkiye’de 40 kadar tür bulunmaktadır. Bk. Bostanbozan. Eş anl. Baklakıran,
Davun otu (Samsun), Duman otu, Öğür otu
(Şiran-Gümüşhane), Taun otu (Arapça taun= veba),
Yergöbeği, Verem otu. Orobanche anatolica Boiss.
Et Reuter- Anadolu canavar otu. Ada çayı (Salvia)
türleri üzerinde yaşar ve Anadolu’da yaygın bir
türdür. 0.Minör Sm. -Göge otu, Göve otu, Göye
otu, 10-50 cm yükseklikte, sarımsı beyaz çiçekli
ve genellikle Leguminosae türleri üzerinde yarı asalak olarak yaşayan bir tür. Daday (Kastamonu) ve
Gümüşhane köylerinde göğe getirmek (kızıştırmak)
için ineklere yedirilir. (BAY); (Lat. Orobanche)
Canavar otugiller (Orobanchaceae) familyasından
ülkemizde 40 kadar türü bulunan parazit bitkilere
verilen genel ad. Bostanbozan. (BİY)
Canavar otugiller Bot. Bitişik taç yapraklı iki
çeneklilerden, tarım bitkilerine zarar veren asalak
bir bitki familyası. (TDK-2); (Lat. Orobanchaceae,
İng. Broomrapes) Otsu formda, gövdeleri kırmızını
değişik tonlarında olabilen, yapraklan pul şeklinde
körel-miş, meyveleri kapsül tipinde, bitki kökleri
üzerinde parazit olan bir familya. (BİY)
Cancan Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Candıda Bir mantar çeşidi. (HEM)
Cantır

Mercanköşk. (BAY)

Cantiyane İştah açıcı ilaçlar imâlinde kullanılan
bir çeşit bitki (gentiana). (MED)
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Carih, cariha A. S. [Cerh’ten] 1. Yaralayan,
(kimse). Yara açan. 2. Bir fikrin aksini söyleyen. »
Alet-i cariha, yara açan alet;» esliha-i cariha, yara
açan silâhlar. » «Bütün dikenleri, bütün me-naat-i
carihasiyle bir arz-i hakaik.-Cenap». (OTS)

Cebre Kemik sarmakta kullanılan ağaç. Tahta
parçaları. (OSM)

Casuarina equisetifolia Demir ağacı (BİY)

Cebrî ziraat (İng. Forced cultivation). Bahçelerde
çiçek veya ağaçların çiçek açmalarını veya meyve
vermelerini sağlamak maksadiyle uygulanan bir yetştirme sistemi. (TRM)

Casuarinaceae Demir ağacıgiller (BİY)

Ceb‘ Kızıl mantar. (OSM)

Catır Kekik. (BAY)

Cedvâr Bot. zencefil cinsinden kâfuru kokulu
uyarıcı olarak kullanılan safran kökü. (FED)

Cava kalemi Cava’da yetişen bir bitkiden yapılan
bu kalem abanoz gibi sert ve içi doludur. (YKS)
Cavşır Tıpta ishâl kesici ve sinir dinlendirici
olarak kullanılan hapların esas maddesi olan, maydonozgillerden bir bitki (opopanax chironium).
(MED)

Ceb-i hümayun Padişahların şahsî parası.
Osmanlı hükümdarlarının daimi gelirleri şunlardı:
Mısır vilâyetinden gelen altı yüz bin altınlık varidat.
Padişah Haslarının varidatı, Saraya ait bostanlardan
elde edilen gelir, saraya ait orman ve çayırların geliri, Bursa kazasından gelen cebi hümayun akçası.
Bundan başka, Erdel, Eflâk, Buğdan Beğliklerinin
tevcihinden ve bazı diğer mansıplardan alınan caizeler, harb ganimetlerinden ayrılan hisseler, müsaderelerden hasıl olan para. Padişahların daimi olmayan geirleri arasında idi. Bütün bunlar Padişahın
şahsî parasını teşkil eder ve Enderun hazinesinde
saklanırdı. (OTL)
Cebae Üstünde birşey düzeltilen ağaç. (OSM)
Cebire Cerrahların kırık sarma işi için kullandıkları ağaç ve tahta parçaları. (OTS)

B
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Ceft Çam ve palamut ağacının meyvasının kabuğu (ATI)
Cehil Cehri. (BAY); Karabiber tanelerine benzer,
boyacılıkta kullanılan bir tohum. (MER)

F
G
H
I
İ
J

Cehni Cehir. (BAY)

K

Cehre Cehri. (BAY)

L

Cavurbaşı Müşkülüm. (BAY)
Cazi‘ Üzüm çardağının üzerinde enine konulan,
üzerine de üzüm çubukları serilen ağaç. (OSM)

A

Cehri Bot. Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk
veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir
kök (Rhamnus infectorius). (TDK-2); Çitlenbik
gibi bir nevi ağacın meyvasıdır ki ondan sarı boya
çıkarılır. (ARS); Sarı boya ağacı, ala cehri galatı
alı çeri ulu çeren. Boyasına Fran-sızcadan alizarin derler. (LEH); Köklerinden kırmızı boya elde
edilen ikiçenekelilerden ağaçcık (rhamnus). (MED);
(Lal. Rhammıs petiolaris) Akdiken, Boyacı dikeni,
Alacehir, Ebicel de denir. Doğal boya elde edilen
çalmışı bir bitki. Boncuk biçimli meyvelerinden
değişik mordanlar ile sarı ve toprak sarısı renk verir. Orta Anadolu’da yetiştirilen bu bitki eskiden
yün ve ipek boyamacılığında kullanılır ve dışsatımından çok gelir kazanıldığından “altın ağacı”
denilirdi. (TEK); (=cehil) yeşil boya boyarken şap
ile birlikte kullanılan, nohut gibi yuvarlak yuvarlak bir ot tohumu. (MER); sarı boya imalinde kullanılan bir bitki (ATI); Rhamnus petiolaris Boiss.
(Rhamnaceae). 3 m kadar yükselebilen dikenli
bir ağaççıktır. Meyveleri küremsi, 6-7 mm çapında, iç kısmı sarı renkli. Meyveleri sarı iplik boyası
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olarak kullanılır. Bk. Kuzu otu. Eş anl. Altın
ağacı, Boyacı dikeni, Cehni, Cehil, Cehri, Çihri.
Çok dikenli olan ve yabanî olarak yetişen türlere
“Kara diken” denir (Kırobası-Silifke). Bk. Ak diken, Ala cehri. Rhamnus orbiculatus Bornm.-Çeyil
(Kırobası-Silifke). Meyveleri sarı boya elde etmek
için kullanılır. (BAY); (Lat. Rhamnus petiolaris, Alm. Kreuzdorn, Fr. nerprun, İng. Buckthorn)
Cehrigiller (Rhamnaceae) familyasından, 3 m kadar
boylanabilen ve küremsi meyvelerinden san iplik
boyası elde edilen çalı. Altın ağacı. (BİY)
Kuzu otu. (BAY)

H

Cehri çiçeği

I

Cehri güler (Lat. Rhamnaceae, İng. Buckthorn
family) Yapraklan almaşlı ya da karşılıklı, çiçekler
genellikle yaprak koltuklarında korimboz ya da
kimoz durumda, er dişi, ışınsal simetrili, çanak
yapraklan 4-5 birleşik, taç yapraklan 4-5 serbest ya
da bazen bulunmayan, bakka, kapsül ya da kanatlı
findik tipi meyveleri olan, dünyada yaklaşık 58 cins
ve 900 kadar türle, ülkemizde ise 4 cins ve 25 kadar
türle temsil edilen, ağaç, çalı nadiren de otsu türleri
olan bir familya. (BİY)

İ
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Ceketci [Fr. T. İ.] Ceket diken veya satan kimse,
ceket dikmekte ustalaşmış terzi. (MED)
Celbu Naneye benzer bir ot, sebze. (FED)
Bot. Sarmaşık. (FED)

R

Celbûb

S

Cem salebi

Ş

Cengel Orman, sık ağaçlı tropikal Hindistan
ormanı, cengelistan, çangal, çengel, çengelistan.
(MED); Orman. Ağaç topluluğu. Pek sık ağaçlık,
sazlık. (OSM); Sık ağaçlık ve sazlık yer. (OTS)

T
U
V

Salep. (BAY)

Z

Cengelistân Orman, sık ağaçlık. (FED); Çok sık
ağaçlardan müteşekkil orman. Bilhassa Hindistan
ve daha çok Bengal ormanları hakkında kullanılır.
(HAY); Sık ağaçlık, orman, sazlık yer. (OSM)

Â

Cenger

Y
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Kenger. (BAY)

Cennet A. İ. “Gölgelik bahçe” anlamına olup
âhirette müminlerin gidecekleri yerdir. Allah
Cennet hakkında “Takva sahipleri için Rablerinin
önünde nimet cennetleri vardır. (Kalem/34)”
buyurmaktadır. Kur’ân’ın muhtelif yerlerindeki
“Cennet, dâru’n-nâîm, cennetü’l-mev’a, dâru’l-hayevân, makamu’l-emîn, cennetü’l-firdevs” gibi sıfat ve isimler, cennetin dereceleri gibi adlarını da
gösterirler. İnanışa göre cennet Arş ‘ın sağ yanındadır. Sekiz kapısı bulunmaktadır. “Cennet, Huld,
Me’va, Nâîm, Âliye, Adn, Firdevs, Dâru’s-Selâm
ve Hayevân” şeklinde 8 adet cennet sıralanmıştır.
Bazılarına göre sekiz cennet birbirini kuşatmış vaziyette ve içiçedir. Her cennet birbirinden farklıdır.
Oraya girecek olanlar da derece bakımından kendilerine uygun olan yere girerler. Peygamberler için
orada bir Kevser havuzu vardır. Bundan başka
Râhika, Tesnîm, Kâfûr, Selsebîl gibi adlarla anılan
daha 13 ırmak vardır. Cennette hûrî, gılmân,
vildan vardır. Cennet ehline hizmet ederler. Oraya
girenler istediklerini hemen önlerinde hazır bulurlar. Asla yaşlanmazlar. Sonsuz nimetlere kavuşurlar. Tasavvufa göre adalet, hikmet, iffet ve yiğitlik,
dört sırrıyla beraber sekiz cenneti oluşturur. Cennet
yüz menzildir. Zira Hz. Muhammed’in ümmeti
de yüz dereceye ayrılmıştır. Adn cennetinde Allah
mü’minlere görünecektir. Bu bakımdan cennetlerin
en üstünü Adn cennetidir. / Divân edebiyatında çok
zaman “behişt” olarak karşımıza çıkan cennet, bazen kelimenin çoğulu olan “cinân” şeklinde de kullanılır. Cennet sevgilinin sarayı, bahçesi, mahallesi,
yurdu, kısaca onun bulunduğu yerdir. Ayrıca ilkbaharda tabiat da cennetten bir kesittir. Güzel yerler
de cennete teşbîh edilir. Cennet ile birlikte Kevser,
hûrî, gılmân, tâvûs gibi unsurlar da beyitlerde yer
edinir. Cennetin bağlık-bahçelik ve yeşillik özelliği
şiirlerde görülür. Cennetin her yeri kıymetli taşlardan yapılmadır. Orada mücevherden yapılma saraylar ve köşkler vardır. Şarap yasak değildir. Her yer
güzel kokar. Havası çok güzeldir. Hafif bir meltem rüzgârı esmektedir. Gül, cennetin demirbaş
çiçeğidir. Bu bakımdan orası bir gülşen veya gülistandır. Kâfirler asla cennete giremezler. Adnân
adlı bekçi onları içeriye bırakmaz. Hz. Âdem önce
cennette idi sonra çıkarıldı. Cennetin kapısında Hz.
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Peygamberin adı yazılıdır. Ora-da müminler hulle
denilen bir elbise giyerler. İyi kişilerin mezarlarından cennete bir pencere açılmıştır. / Tasavvufî
edebiyatta Allah’ın cemâlinin cennette görüleceği
hususu bir özlem olmaktan çıkar. / Kimdir bizi men
eyleyecek bâğ-ı cinândan / Mevrûs-ı pederdir gireriz hâne bizimdir / Nâbî / Ana şâdem ki mekânında mekîn etdi beni / Âdemin gelmez imiş gönlüne
cennetde melâl / Yahyâ Bey / Cennet-i Adn’in
gülistânında bülbüldür dilin / Nağme-i cân-sûzu
her dem eylegil tekrar mest / Nesîmî / Altında mı
üstünde midir Cennet-i A’lâ / El-hak bu ne hâlet
bu ne hoş âb u hevâdır / Nedîm / Gam yeriz kan
yudarız gûşe-i mihnetde müdâm / Sanma biz
Kevser-i Cennât-ı Naîm’in kuluyuz / Hayretî / (bkz.
Cehennem, Hurî, Kevser, Âdem) (DŞS); 1. Bahçe.
[Bu anlamda dilimizde pek kullanılmaz.] 2. 0te
dünyâda; inanmış, bağlanmış ve doğru yolda giderek iyi işler yapmış olan kimseler için Allah tarafından vaadedilen yurt. İnsanı dinlendiren, gönüle
rahatlık ve huzur veren bahçeler ve köşkler şeklinde
tarif edilip anlatılmaktadır, Eş anl. uçmak, firdevs,
behişt (KAM); 1. Din inancına göre günah işlemeyen, iyilikte bulunanların öldükten sonra ruhlarının
mutluluk içinde bulunacakları yer (Eş anl. Uçmak).
2. (Küçük harfle) mec. Çok güzel yer: Burası bir
cennet bahçesi. • cennet taamı 1. Cennette yenileceğine inanılan yemekler. 2. Mec. Çok beğenilen,
en lezzetli yemek. (TEM); Ağaçlık, bahçe, firdevs,
bihişt. cennetmekân merhum, cennetlik, masum.
Ç. cennât, cinân. (LEH); Bahçe. Kıyametten sonra mümin ve salâh olanlara mintaraf Allah mev’ut
mahal, firdevs, behişt. Mc. Pek müferrih ve havadar
mahal. cennetlik cennete lâyık olan. cennetli cennete nâil olan, merhum. cennet-mekân mekânı cennet olan. (YTL); bostân, büstân (ç. Besâtîn), bağça,
hadîka (ç. hadâyık), revza (ç. rıyâz),; uçmaq, bihişt,
behişt, dâr-i ne‘îm, dâr-i selâmet, revza-i rızvân,
firdevs, rızvân (MEN); Ağaçlık, gölgeli bahçe ve
kıyametten sonra salih ve mümin olanların ilelebet
saadet ile iskân eylemeleri Allah’tan mevut olan mahal. (MÜN); Bahçe (VLD); İmanlı ve iyi kimselerin ölümden sonra Allah tarafından mükâfat olarak
konulacakları ve içinde ebediyen yaşayacakları, her
türlü tasavvurun üstünde güzellik ve nîmetlerle

dolu yer (KUB); Bahçe. Âhirette müslümanların
nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yaşayacakları yer. / Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen
buyurdu ki: / Rabbinizden (af ve) mağfiret istemeye
ve Cennet’e girmeğe koşunuz. Bunun için çalışınız!
Cennet’in büyüklüğü, gökler ve yer küresi kadardır.
Cennet, Allahü teâlâdan korkanlar için hazırlandı.
Bunlar, az bulunsa da mallarını Allah yolunda verirler, öfkelerini belli etmezler, herkesi affederler.
Allahü teâlâ, ihsân edenleri sever. (Âl-i İmrân sûresi: 133) / Dikkat edin, Cennet için hazırlanan yok
mudur? Kâbe’nin Rabbi’ne (Allahü teâlâya) yemîn
olsun ki, Cennet’te tehlike diye bir şey yoktur.
Cennet, parlayan bir nûr, etrâfa yayılan bir kokudur.
Binâları kuvvetlidir. Irmakları devamlı akar, bol ve
kemâle ermiş meyve yeridir. (Hadîs-i şerîf-İhyâu
Ulûmiddîn) / Cennet, anaların ayağı altındadır.
(Hadîs-i şerîf-Nesâî, Ahmed bin Hanbel) / Allahü
teâlâ arş ve kürsî altında, yedi kat göklerin üstünde,
arşın nûru ile birbirinden yüksek sekiz Cennet
yaratmıştır: Birincisi, Dâr-ül Cinân, beyaz incidendir. İkincisi, Dâr-üs-Selâm, kırmızı yâkuttandır.
Üçüncüsü, Cennetü’l-Me’vâ, yeşil zeberce ddendir.
Dördüncüsü, Cennetü’l-Huld, kırmızı ve sarı
mercandandır. Beşincisi, Cennet-ün-Naîm, beyaz
gümüştendir. Altıncısı, Cennetü’l-Firdevs, kırmızı
altındandır. Yedincisi Cennetü’l-Adn büyük beyaz
incidendir. Sekizincisi Dârü’l-Karâr, kırmızı altı
ndandır. (Peygamberler Târihi) / Cennet’e girmek
îmâna bağlıdır. Îmân da Allahü teâlânın ihsânıdır.
(İmâm-ı Rabbânî) / Kalbinde zerre kadar îmânı
olan kimse, Cehennem’de sonsuz kalmıyacak,
Allahü teâlânın rahmetine kavuşarak Cennet’e girecektir. (İmâm-ı Rabbânî) Şol Cennet’in ırmakları
Akar Allah deyû deyû. Çıkmış İslâm bülbülleri,
Öter Allah deyû deyû. / (Yûnus Emre) (DİN)
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Cennet biberi Bot. Zencefilgillerden karabiber
tadında bir bitki. (TDK-2)

U

Cennet öküzü Temiz kalpli fakat fazlaca saf, bön
kimse. (KUB)
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Cennet yatak [eski terim cennet somya]: İçinde
esneklik sağlayan yaylar ya da kauçuk bulunan
döşek. (AGA)

Ç

Cennet zambağı Süsen. (BAY)

D

Cennet-i a’lâ En yüksek cennet. (KUB)

E
F
G

Cennet-i me’vâ Sığınılacak, yurt edinilecek cennet [Cennet katlarından biri olup edebiyâtımızda
çok kullanılmıştır]. (KUB)

Hekimlikte, kökü kullanılır. Sarı ve mavi türü
vardır. Faydası: İştah artırır, hazmı kolaylaştırır.
Ateşi düşürür, vücuda kuvvet verir. Mide zafiyeti ve
ekşimesini giderir. Kansızlıkta da faydalıdır. (BİT-2)
Centiyâniyye Bot. centiyangiller. (FED)
Cenî Devşirilmiş, koparılmış olan. Meyve toplanması ve alınması. (OSM)
Cepae hortensis

Bahçe salyangozu (BİY)

H

Cennete gitmek Ölmek. (KUB)

Ceper

I

Cennetin kapısını açmak Çok büyük bir iyilik
yapmak. (KUB)

Cephalotaxus drupacea Yalancı porsuk bitkisi
(BİY)

İ

Bahçıvan. (FED)

Ceran Itır çiçeği (ATI)

J

Cennân

K

Cennât Cennetler, uçmaklar; bahçeler. (FED);
Bahçe. [Bu anlamda dilimizde pek kullanılmaz.]
(KAM); bostan, büstan (ç. Besatin), bağça, hadika
(ç. hadayık), revza (ç. riyaz) (MEN); Ağaçlı, sulak
yer, bahçe. (OTS)

L
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Cennât-i and

Cennet bahçeleri. (FED)
Peygamber çiçeği (BİY)

Ö

Centaurea cyanus

P

Centiyan Centiyane. (BAY); (censiyan) Yüksek
dağlarda bulunan sarı bir çiçek (ATI)
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Bahçe duvarı. (ZAN)

Cerd Ot ve ağaç yetişmeyen yer. (OSM)
Ceresiyye Bot. Çançiçeğigiller, Fr. campanulacees. (FED); Bot. Fransızcadan Campanulaces
(Çançiçekgiller) karşılığı (OTS)
Cerm İncir derisi (EVL)
Cerre Ağaçtan yaptıkları su kabı. (OSM)
Cers

Rının ağaçtan ve çiçeklerden emmesi (OSM)

Cerv Küçük meyve. (OSM); ufak meyva. (FED)
Centiyane Gentiana lutea Lat. (Gentianaceae).
Çok yıllık, rizomlu ve sarı çiçekli bir dağ bitkisidir.
Kökü iştah açıcı ve kuvvet verici olarak kullanılır.
(24) Bk. Afat. Eş anl. Arapdede (Aydoğdu-Kütahya),
Büyük kantaron. Centiyan, Cintiyan (DomaniçKütahya), Güşad otu, Sarı centiyan, Pancar otu
(Aydoğdu-Kütahya), Sivri kökü (Bozdağ-Ödemiş).
(BAY); (Centiyana / Yılanotu / Esekturpu / Gentina
lutea / Gentina radix) (BİT-3); (yılanotu): Doğu
Karadeniz bölgesi ve Uludağ’da yetişen, 1 metre kadar yükseklikte, geniş yapraklı, kalın köklü
bir bitkidir. Kökü acıdır. İçi sarı, dışı esmerdir.
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Cerz-i talî Bot. İkincil kök. (FED)
Cerâsim-i mütenâsile
Fr. Gonidies. (FED)

Bot. Yeşil yosun hücreleri,

Cerâsîm Dipler, kökler, tomurcuklar; mikroplar,
hasta tohumlar. (FED)
Cesalpin (1519-1603) İtalyan hekimi, botanikçisi
ve filozofu. (ARK)
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Cevazinc Nilüfer çiçeği. (OSM)
Ceviz Cevz Bot. 1. Cevizgillerin örnek bitkisi
olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia): 2.
Bu ağacın dışı kabuklu, içi yağlı ve nişastalı yemişi,
koz. 3. Sf. Bu ağacın kerestesinden yapılmış: • ceviz
içi, acı ceviz, çetin ceviz, karaceviz, Hindistan cevizi, kola cevizi, küçük Hindistan cevizi (TDK-2);
(Lat. juglans regia) Kökünden, gövde kabuklarından, yapraklarından ve daha çok meyvesinin kabuklarından doğal boya elde edilen bir ağaç türü.
Suda birlikte kaynatıldığında yünü doğrudan boyar. Değişik mordanlar kullanılarak kahverenginin
değişik tonları elde edilebilir. (TEK); Koz denilen
maruf meyve. Ceviz ağacı: Koz ağacı. Cevz-i bua =
Küçük hindistancevizi. Cevz-i mail = Tatula. Cevz-i
mukayyî = Kargabüken. Cevz-i Hîndî = Hindistan
cevizi. (HAY); Odunundan ve meyvesinden faydanılan, uzun ömürlü, kalın gövdeli cevizgillerden
ağaç ve sert kabuklu meyvası, koz (lugnas regia).
Ceviz ağacının kerestesinden imâl edilmiş: Ceviz
masa. (MED); Aslı göz, koz ta’rîb olunmuştur, ceviz ağacı lûka. Ceviz tahtası, ceviz uru. Çetin ceviz.
(LEH); Juglans regia Lat. (Juglandaceae). 25-30 m
kadar yükselebilen ve kışın yapraklarını döken bir
ağaçtır. Anadolu’da yabanî olarak bulunduğu gibi,
park ve bahçelerde de yetiştirilir. Tohumlan yenir.
Ceviz içinin iplere dizildikten sonra dut pekmezine
batırılıp kurutulması ile “Ceviz sucuğu”, şeker ile
kaplanması sonucu ise “Orcik şekeri” elde edilmektedir. Ünlü Ahlat bastonları, Van bölgesinde yetişen
ceviz ağaçlarından elde edilen keresteden yapılmaktadır. Eş anl. Koz, Yandak (Elazığ). (BAY); [Alm.
Nussboum] [Fr. noyer] [Lat. jugions régla] [eski
terim ceviz]: İçodunu açık ya da koyu kahverengi,
dışodunu külrengi, pembe beyaz, hava kurusunun
özgül ağırlığı 0.68 grlcm3 olan, dağınık gözenekli bir tür mobilya ağacı. (AGA); (Lat. Jugions regia, Alm. Felsen-Walnuss, Fr. noyer commun, İng.
Europian walnut, Turkish walnut, Osm. cevz)
Cevizgiller (Juglandaceae) familyasından, meyvesi
için yetiştirilen 30 m kadar yükselebilen, kerestesi
değerli bir bitki. Koz. (BİY)

Ceviz ağacı (Mar.) Ceviz veren ağaç. Marangoz
lukta mobilya ve kaplama yapmak için kullanılan
kıymetli bir ağaçtır. Rutubet ve hararete dayandığı
ve güzel renkli bir cila aldığı için ince marangozlukta kullanılır. Fr. Nouer. (ARS); (koz): Uzun ömürlü;
gövdesi kalın, kerestesi ve meyvesi değerli ulu bir
ağaçtır. Yemişi nişastalı ve yağlıdır. Hekimlikte;
yaprakları, meyvesinin üzerindeki yeşil kabukları
ve yağı kullanılır. Bir çok çeşidi vardır. Faydası:
Yaprakları ve kabukları ile hazırlanan ilaçlar kanı
temizler, kansızlığı giderir. İshal ve dizanteriyi keser.
Verem ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de
tedavi edicidir. Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı
keser. El ve ayak donuklarında, deri çatlaklarında
faydalıdır. Saç ve elleri boyamakta da kullanılır.
Çok kuvvetli bir besin olduğundan fazla yememelk
gerekir. Cevizyağı, raşitizm ve sıracada faydalıdır.
Kabızlığı giderir. Bağırsak solucanlarını düşürür.
Derinin yanmasını önler. (BİT-2)
Ceviz boyası [Alm. Nussbaumkörner-Beize] [eski
terim Alman cevizboyası]: Bir cins kahverengi toprağın potaşe ya da soda ile pişirilmesinden elde
edilen ağaç boyası. (AGA)
Ceviz sülü

Ceviz çiçeği. (MER)
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Cevizgiller Bot. Örneği ceviz olan, taçsız iki
çeneklilerden bir bitki familyası. (TDK); Taçsız
ikiçeneklilerden bir bitki familyası. Örnek bitkisi
ceviz ağacıdır. (HAY); İkiçenekli, taçsız, örnek bitkisi ceviz olan bitki ailesi, ceviziye. (MED); (Lat.
Juglandaceae, İng. walnut family) Yapraklan almaşlı
dizilişte ve parçalı, erkek ve dişi çiçekleri ayn ayn
olan, taç yapraklan olmayan, eriksi ya da kanatlı
fındıksı meyvesi olan, ülkemizde ceviz (Jugions regia) ve kanatlı ceviz (Pterocarya fraxini-folia) olmak
üzere 2 türü bulunan, yaprak döken ağaçlar. (BİY)
Cevizlik Ceviz bahçesi, ceviz ağacı çok olan yer.
(MED); Ceviz ağaçlarının bulunduğu yer. (KAM);
Çok ceviz ağacı olan yer, ceviz bahçesi. (TEM)
Cevz-i mâsil

A

Bot. Tatula. (FED)
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Cevziyye Bot. cevizgiller, Fr. juglandasees. (FED)
Cevzü’l-hind Bot. Hindistan cevizi. (FED)
Cevzü’l-kayy Kargabüken ağacı ve bu ağacın zehirli tohumu. (FED)
Cehri. (BAY)

E

Ceyil

F

Ö

Cezayir
menekşesi Bot.
Zakkumgillerden,
bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kendine
özgü mavi, açık mor renkli çiçekleri ve ortası çukur
taç yaprakları olan bir bitki (Vinca). (TDK-2);
Vinca (Apocynaceae) türlerine verilen genel ad. Çok
yıllık çalımsı veya otsu bitkiler. Bazı türler memleketimizde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.
Vinca major Lat. Kışın yaprak dökmez. Çiçekler
menekşe renklidir. Süs bitkisi olarak yetiştirilir.
Vinca rosea Lat. (Syn: Catharanthus roseus Lat. G.
Don)- Rozet (İzmir). Pembe veya beyaz çiçekli bir
bitkidir. Batı ve Güney Anadolu’nun sahil bölgelerinde süs bitkisi olarak yetiştirilir. (BAY); Zakkum
cinsinden mavi, açık mor renkte çiçekleri olan bir
süs bitkisi. (KAM); (Lat. Vinca, Alm. Sinngrün,
Fr. pervenche, İng. periwinkle) Apocynaceae familyasından, çok yıllık, çahmsı veya otsu yapıda, süs
bitkisi olarak yetiştirilen Vinca cinsinin türlerine
verilen genel ad. (BİY)

P

Cezme Ağaç parçası. (OSM)
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Cezmâzec Bot. ılgın meyvası. (FED)
Cezr Kök. Bot. Cezr-i arızi, ek kök; (OTS);
(matematik terimi) ‘kök’ < ar. cadr a. M.; asıl
manası bir bitkinin kökü’ (ATI)
Cezr-i aslî

Bot. Anakök. (FED)

Cezr-i müsbit Bot. Tutunma kökü, Fr. raci-ne
fıxatrice. (FED)

Bot. Ağaçların gövdesi. (KAM); Ağaçların alt
kısmı. (HAY)
Cezî’ Bot. Küçük tomurcuk. (FED)
Chinampa Toprakla örtülü sallardan meydana
gelmiş yüzer bahçe. (TRM)
Cıbır Tüyü dökülmüş, kel; ağaçsız ova; cılız, zayıf
(ATI)
Cıcık Soğanın içi, göbeği. (KAM)
Cıcılık Çıçırgan. (BAY)
Cığcığa

Genç küçük ağaç dalları (ATI)

Cılık Yaprakları gömeç yaprağına, tohumları saat
yelkovanına benzer, eflatun çiçekli bir ot. (MER);
Narin, zayıf, çelimsiz, nizâr, natüvan. Türkîde iliz.
Ziyade incelmiş, zayıf cılız dahi iliz makamında
müstameldir, cılız yazı tok olmayan, incalız yabanî
soğan. (LEH)
Cımcar

Isırgan. (BAY)

Cımcır

Şimşir. (BAY)

Cımcime Bir çeşit karpuz (ATI)
Cıncar Isırgan. (BAY)
Cıratan Eşek hıyarı. (BAY)
Cırcır Su teresi. (BAY); Lifli bitkilerin lifleriyle
çekirdeklerini veya odunsu kısımlarını birbirlerinden ayırmakta kullanılan makine. (MED)
Cırcır delgi [Alm. Drillbohrer] [eski terim cırcır
matkap]: Dönme hareketini yivli gövdesi üzerindeki
parçanın ileri geri itilmesinden alan ve küçük delikler delmek için kullanılan delgi aygıtı. (AGA)

Cez‘ Ağaç kökü. (FED); Ağaç kökü, ağaçların alt
kısımları. (OSM); Ağaç kütüğü, tomruk. (OTS);
Ağaç kütüğü, ağaçların alt tarafı, tomruk. (MED);
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Cırcırlı tornavida [Alm. Drillschraufaenzieher]
[eski terim cırcırlt tornavida.]: Üzerinde sarmal
kanallar bulunan mili ile, bastırıldığında kendiliğinden dönen tornavida. (AGA)
Cırgana Uzak yere gönderilen meyve sepetinin
üzerindeki iple örülmüş balık ağı gibi örgü. (DRS);
Kırılmış gemi direklerini ağaç bağlayarak tamir
etme. (MED)
Cırkıt (meyve ve sebze için) çürümüş, kokuşmuş,
ezilmiş. (MER)
Cırnak otu

Kuş otu. (BAY)

Cırtatan (= cırtlavık) kavun bitkisine benzer,
kelek gibi meyvelerinden sararınca sıkıştırıldığında cırt diye tohumları çevreye saçılan, suyu sarılık
hastalığı, akrep ve yılan sokmasına karşı kullanılan
bir bitki. (MER)

Cıvık mantarlar Bot. Bakterilerle ortak yaşayan,
ilkel ve hayvanımsı yapılı, peltemsi mantarlar.
(TDK-2)

Cırtlangıç Eşek hıyarı. (BAY)
Cıslağan

Isırgan. (BAY)

Cıvga (civga) Dik ve sivri; ince ve uzun ağaç; sığır
boynuzu (ATI)

C
Ç

Cıyrık Pamuktan tohumları ayıran makine,
çırçır. (TEK)

D

Cızgan Isırgan. (BAY); (Ayrıca bkz. Silcan) üçgen üçgen yaprakları olan, ağaçlara sarılan dikenli
yabanıl sarmaşık. (MER)

F

Ciba

E
G
H

Cızlagan Isırgan. (BAY)

I

Küçük bahçe, avlu. (TRM)

İ

Cibab Ağaç aşılamak. (Ekseri hurma ağacında
kullanılır.) (OSM)

J
K
L

Cibille Semiz otu. (BAY)

M

Cibre Sıkılıp suyu alınan üzüm ve başka meyvelerin posası. (TDK); Posa, suyu sıkılmış üzüm
ve benzeri meyvelerin artığı, cöbre. (MED); Suyu
alınan üzüm vb. Meyvelerin posası. Cibre rakısı
Üzüm posasının damıtılması ile elde edilen rakı.
(KAM); Üzümün şırasından vesair usareden kalan
posa ve çekirdek süprüntüsü, tekeş. (LEH)

N

Cifin

O
Ö
P
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Cidar Bot. Zar. (TDK-2)
Cidâr-ı hadîka

Cıvık mantar (Lat. Myxomycètes, İng. Slime
moulds) Hem bitkisel hem de hayvansal özellik
gösteren, gövdeleri ya tek çekirdekli psödoplâzmodyum ya da çok çekirdekli plâzmodyumdan oluşan,
değişik renklerde olan, uygun olmayan şartlarda
sklerotyum denilen kist yapısını oluşturan canlılar.
(BİY)

B

Cıvrıncık Gıvışgan otu. (BAY)

Cibcik sakızı Çengel sakızı. (BAY)
Cırtlak 1. Cırlak. 2. Olgunluktan ezilebilecek
duruma gelmiş (meyve, sebze). (TDK); Fazla olgunlaşmış, ezilebilecek duruma gelmiş (meyve, sebze).
(KAM); Eşek hıyarı. (BAY); olgunluktan ezilebilecek duruma gelmiş (meyva). (ATI); Bahçelerde
yetişen ve ilâç yapımında kullanılan bir bitki (HLK)

A

Ş

Bahçe duvarı. (FED)

T

Zifin. (BAY)

U

Ciğar Barut ağacı. (BAY); barut ağacı (BİY)

V

Ciğarı Barut ağacı. (BAY)

Y

Ciğer likeni (Lat. Labaria pulmonaria) Likenler
(Lichenes) bölümünün, Stictaceae familyasından,

Z
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yapraksı talluslu, nemli kayalar üzerinde yaşayan bir
tür. (BİY)
Ciğer otları Bot. Yaprakları kara yosunlarından
bir bitki sınıfı. (TDK-2); (Lat. Hepaticae, İng. liverworts) Kara yosunlan (Bryophyta) bölümünden,
talli bitkiler ile borulu bitkiler arasında bir geçit
oluşturan sınıf. (BİY); Yapraklı karayosunlarından
bir bitki sınıfı. (HAY)

Ö

Ciğer otu Bot. Düğün çiçeğigillerden, çok yıllık
otsu bir bitki (Hepatica). (TDK-2); (Pulmonaria
officinalis) Hodangiller familyasindan, 10-15 cm
boyunda, uzun ömürlü otsu bur bitkidir. Çiçekleri
önce kırmızımtiraktir. Sonra mor v emavimsi bir
renk alir. Gövdesi dik ve tüylüdür. Tanen, müsilaj, sekerler, reçine ve sabit yag içerir. Tedavi için
yaprakları kullanılır. Kullanıldığı yerler: Gögsü
yumsatir. Öksürügü keser. Akciger hastalıklarında
faydalıdır. Idrar söktürür. (BİT); (Pulmonaria officinalis) (BİT-3); (pulmonaria officinalis): Nodangiller
familyasından; 10-15 santimetre boyunda çok yıllık,
otsu bir bitkidir. Çiçekleri; önceleri kırmızımtıraktır. Sonradan morumsu-maviye dönüşür. Gövdesi
dik ve tüylüdür. İçeriğinde tanen, müsilaj, şekerler, reçine ve sabit yağ vardır. Yaprakları kullanılır.
Faydası: Göğsü yumuşatır. Öksürüğü keser. Akciğer
hastalıklarında faydalıdır. İdrar söktürür. (BİT-2)
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Cihâz-ı tenâsül-i şeybiyye
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Cila makinesi [Alm. Poliermoschine] [eski terim
cila makinesi]: Dolgu ve örtü cilâsı yapmada kullanılan, cila topu takılabilen döner kollu makine.
(AGA)
Cila topu [Alm. Pollerbollen] [eski terim cila
topu]: Cila eriyiğini yüzeye sürmede kullanılan, dışı
dokuma bezden, içi yıkanmış yün ya da pamuktan
hazırlanan topaç. (AGA)
Cila yağı [Alm. Polieröl] [eski terim cila yağı]:
Renksiz, asitsiz, reçinesiz, ince mineral yağ. Cila
topunun kaymasını sağlar. (AGA)
Cilalamak [Alm. polieren] [Fr. polir] [eski terim
cilalamak]: İspirto-gomlak karışımı sıvı ile, belli
yöntemlerde çalışarak, ağaç yüzünde parlak, koruyucu katman oluşturmak. (AGA)
Cilbirt (= cilbir; Çilbir) domates, yumurta, soğanla yapılan bir yemek, menemen. (MER)
Cilnar

(Cüllenâr) Gülnar. Nar çiçeği. (OSM)

Cimex lectularius Tahtakurusu (BİY)
Cimit

Keten. (BAY)

Cin elması

Cila [Alm. Politur] [Fr. poli] [eski terim did]: 1Ağaç eşyaya parlaklık, güzellik veren ve onu dış etkilerden koruyan katman. 2- Bu katmanı oluşturmada kullanılan gomlak-ispirto karışımı sıvı.
(AGA)
Cila bezi [Alm. Pollerleinen] [eski terim cila bezi]:
Cila topunda, içine yün ya da pamuğun doldurulduğu dokuma bezden kılıf. (AGA)
Cila bitirici [Alm. Polisch] [eski terim polis]:
Cilâlı ya da vernikli yüzeyde bulunan yağı almada
kullanılan sıvı. (AGA)
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Adam otu. (BAY)

Bot. Apotek (FED)
Cin haşhaşı Roemeria refracta DC. (Papavera
ceae) (Alaköy-Van). (BAY)
Cin lâlesi Keklikgözü. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Cin otu

Boru çiçeği. (BAY)

Cincar Isırgan. (BAY)
Cincile Bazı Tricholoma (Tricholomataceae)
türlerine verilen genel ad. Genellikle yenebilen mantarlardır. Bolu ve Kuzey Anadolu ormanlarından
toplanan türler pazarlarda satılır. Aşağıdaki türlere
özel adlar verildiği saptanmıştır. Tricholoma albobrunneum(Pers. Ex Fr.) Kummer-Sığır mantarı.
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Bolu ve Kuzey Anadolu ormanlarında yetişir.
Lezzeti çok acı olduğundan yenmez. Bk. Zehirli
mantar. Tricholoma equestre (Fr. Ex L.) Quélet
-Hakikî cincile. Yenen bir mantardır. Tricholoma
georgii Quélet-Sarı kız mantarı. Yenen bir türdür.
Tricholoma nudum Quélet (Syn:Lepista nuda (Bull.
Ex Fr.) Cooke, Rhodopaxillus nudus (Fr. Ex Bull.)
R. Maire) -Mavi cincile, Büyük cincile. Bolu bölgesi (Mudurnu) ormanlarında yetişir. Yenen bir mantardır. Tricholoma sulphureum (Fr. Ex Bull.) Quélet
-Kükürt mantarı. Zehirli bir türdür. Bk. Zehirli
mantar. Tricholoma terreum Kummer-Görece
(Bolu), Kara kız mantarı, istanbul civarı (Belgrat
ormanı), Bolu ve Kuzey Anadolu bölgesi ormanlarında yetişir. Yenen bir mantardır. Tricholoma
tigrinum Barla (Syn:T. pardinum Quélet) -Cincile.
Yenen bir mantardır. (BAY)
Cingil Cingecik, asmanın sonradan sürdüğü
salkımlar, üzüm salkımının ufak salkımları, çitmik.
(LEH)
Cinit

Keten. (BAY)

Cinnamonum cassia

Çin tarçın ağacı (BİY)

Cinnamonum zeylanicum Seylân tarçın ağacı
(BİY)
Cins Tür, çeşit: Portakal, turunç cinsinden bir
meyvedir. (TDK)
Cins değişikliği Bir taşınmazın cinsinin yapısız
iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe
ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı
iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek
için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.
(TKS)
Cinsaçı Bostanbozan. (BAY)
Cinsiyet İnsan, hayvan veya bitkilerde erkekle
dişiyi birbirine göre farklı yapan özellik. (KAM)
Cintiyan

Centiyane. (BAY)

Cinân

A

Cennetler, uçmaklar; bahçeler. (FED)

Cinân bostanları

B

Cennet bahçeleri. (MED)

C

Cirildemek Bahçe sulamak. (TRM)

Ç

Cisir Dam için kullanılan kalın, iri ağaçlar (ATI);
Köprü. Ağaçtan olan köprü. (OSM)

D

Civanperçemi Bot. Birleşikgillerden, birçok
türleri olan bir kır bitkisi, kandil çiçeği (Achillea
millefolium). (TDK-2); 1. Bir kır bitkisi,
kandilçiçeği. 2. Bu bitkinin yaprağına benzetilerek
yapılan işleme, oya. (KAM); Çiçek biçimli Türk
süs motifi. (TEK); Bileşikgillerden, bir kır bitkisi (achillea millefollum). (HAY); Birleşikgillerden,
tıpta hazımsızlığa ve kansızlığa karşı kullanılan
bitki, arapsaçı, binyaprak (millefolium). Bu otun
yaprağına benzetilerek yapılan bir çeşit oya motifi
ve oya. (MED); (Binbiryaprak otu / Kandilçiçegi
/ Schafgarbe / Milliefeuille / Herbeaux charpentiers / Yarrow) Haziran-eylül aylarinda, beyaz veya
pembemsi renkli çiçekler açan, yol kenarlarinda,
tarlalarda ve kurak topraklarda yetisen 20-100 cm
yüksekliginde, kokulu, çok senelik ve otsu bir bitki. Binbiryaprak otu veya kandilçiçegi olarak da
anilmaktadir. Gövdeleri dik, dalsiz ve yumusak
tüylüdür. Yaprakları sapsiz ve koyu yeşil renklidir.
Çiçekleri, küçük tepecik (kapitulum) halinde bir
araya toplanmis olup, yalanci bir semsiye durumunu meydana getirirler. Bu kapitilumun dis
tarafinda 5-6 tane dil seklinde beyaz renkli disi
çiçekleri, orta kisminda ise tüp seklinde, kirli-beyaz
renkli erdisi çiçekleri vardir. Meyveleri gri renkli
ve tüysüzdür. Türkiye’de yetiştiği yerler: Kuzey ve
Dogu Anadolu. Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan kismi, yaprakli ve çiçekli dallaridir. Dallar
ve çiçekler henüz tamamen açilmadan toplanir ve
gölgede kurutulur. Bitkinin bu kısımları uçucu yag,
sabit yag ve aci glikozit maddelerini ihtiva ederler.
Kuvvet verici, uyarıcı, idrar ve gaz söktürücüdür.
Içerisindeki Sincolden dolayi antiseptik, balgam
söktürücü ve midevidir. Yara iyi edici bir özelligi vardir. Basurda sulu hulasasi fitil halinde verilir.
Memleketimizde 20 kadar binbiryaprak otu türü
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tespit edilmistir. Bunlarin ekserisi halk arasinda
yukaridaki tür gibi kullanılmaktadır. (BİT); (Lat.
Achillea, Osm. Kaysûm) Papatyagiller (Compositae)
familyasından, l m kadar boylanabilen, çok yıllık,
otsu, tüylü, beyaz ya da san çiçekli bitkiler. Ak
yavşan, baytaran, bin bir yaprak otu. (BİY); Achillea
(Compositae) türlerine verilen genel ad. 100 cm
kadar yükselebilen, çok yıllık, otsu, tüylü, beyaz
veya sarı çiçekli ve kuvvetli kokulu bitkilerdir. Bk.
Yavşan. Eş anl. Akbaşlı, Âk yavşan, Barsama otu,
Baytaran, Baytıran, Binbiryaprak otu, Buyucan
(Doğu Anadolu), Kabe süpürgesi, Kandil çiçeği,
Marsama otu, Marsıma, Marsımana, Merseme,
Paytaran. Bu adlar Tanacetum (Compositae) türleri
için de kullanılmaktadır. Bk. Pire otu. Achillea
aleppica DC. -YıIan çiçeği, Yılan otu (Gazi Antep).
Achille armenorum Boiss. Et Hausskn. -Baytaran.
Achille biebersteinii Afan. -Pire otu, Sarı civanperçemi. Achille. Millefolium Lat. Beyaz civanperçemi, Binbiryaprak. İştah açıcı ve idrar söktürücü olarak kullanılır. Achille multifida (DC.)
Boiss. -Ebülmülük (Uludağ-Bursa). Achille nobilis
Lat. -Ayıdanası, Ayvadana, Ayvadene. Ayvıdana,
Bayır pelini (Balıkesir). Kurt otu. Achille selacea Waldst. Et Kit. -Tilkikuyruğu, Yılandili,
Achille wilhemsii C. Koch- Erzurum bölgesinde böcek öldürücü olarak kullanılır. (BAY);
(Binbiryaprak otu / Kandilçiçegi) (BİT-3); (yaraotu): Bileşikgillerden; çeşitli türleri olan bir kır bitkisidir. Kuru topraklarda, yol kenarında yetişir.
Yaprakları uzun ve parçalıdır. Çiçekleri beyaz ve
pembedir. Kandil şeklinde gruplaşmıştır. Kokusu
çok güzeldir. Hekimlikte dal, yaprak ve çiçekleri
kullanılır. İçinde Achillein denilen acı bir madde
vardır. Faydası: Hazımsızlığı ve kansızlığı giderir.
Kanı temizler. Balgam söktürür, öksürüğü keser.
Sinirleri ve vücudu kuvvetlendirir. Bağırsak ve mide
gazlarını giderir. İshali keser. Basur memelerini tedavi eder. Kızamık, boğmaca, raşitizm, albasması,
aybaşı gecikmesi ve kemik hastalıklarında faydalıdır. İdrar söktürür. Yaraları iyileştirir. (BİT-2)

Civciv Rüyada yumurtadan civciv çıktığı
görülürse yaşamınıza renk katacak değişimlere
hazırlanıyorsunuz demektir. Kümeste veya bahçede
görülürse berekete ve kısmete işarettir. (RÜY)

Civarina (cıvarna) Durgun havalarda zaman
zaman esen rüzgarlarla su yüzünde hasıl olan meyvecikler (ATI)

Comuş
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Saçak mantarı. (BAY)

Civcivayağı mantarı
Civden

Çiğdem. (BAY)

Civil Yabanî gül. (BAY)
Civir
Ciyan
Ciycek

Söğüt. (BAY)
(çiyan) Meyvelerde olan kurt (ATI)
Çiçek. (ATI)

Cizi, cezi Ağaç kütüğü, ağaç kökü. (OTS)
Cizirman Hurma yaprağının aslı; yâni dibi ki,
yaprağı dökülünce ağaçta kalır. (OSM)
Cizmîr
Cizn

Ağaç kütüğü. (FED)
1. Ağaç kütüğü. 2. Kök. (FED)

Ciz‘ Ağaç kütüğü. Ağaç kökü. Kuru direk. Hurma ağacının kökü. Hurma ağacı. Çatı
örtüsünde kullanılan ağaçlar. (OSM)
Coendidae
Coffea

Oklu ağaç kirpisigiller (BİY)

Kahve ağacı (BİY)

Col Dağ çileği. (BAY)
Cola Kola ağacı (BİY)
Collybia velutipes

Ağaç mantarı (BİY)

Columba palumbus Tahtalı (BİY)
Camuskulağı. (BAY)
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Coniferales (İng. conifers) Bazı üyeleri fosil
olmuş, erkek ve dişi kozalaklan ayn olan, genelde
iğne yapraklı ağaçsı bitkiler. (BİY)

Curta Kiraz. (BAY)

Convolvulaceae Kahkaha çiçeğigiller (BİY)

Cüccam Çörek otu. (BAY)

Ç

Cöcce Çörek otu. (BAY)

Cüccem

Çörek otu. (BAY)

D

Cöccem Çörek otu. (BAY)

Cüce Ufak, katî, güdük, küt. Farisîde güdek
müstameldir, cüce adam tıp tabirinde tegâşî. cüce
ağaç bodur, cüce kalmak bodur olmak. (LEH)

Crocin Safran bitkisinin çiçeklerinden üretilen,
doğal sarı boyarmadde. (TEK)

C

Ardıç. (BAY)

Cüce ardıç
Cryptogamae

B

Cübür Mantarın içindeki toz toprak. (MER)

Cubur Üzüm, erik, dut gibi meyvelerin posası,
kabuğu, çeri çöpü. (MER)
Cucuk Soğanın tohum veren uzun, sert yaprağı
(ATI)
Cugullanmak Hastalıktan bitkin hale gelmek.
(HLK)
Cumah Ak çöpleme. (BAY)
Cumbalamak [Alm. Bestossen] [eski terim cumba açmak]: Bir parçanın dar kenarındaki testere izi
ya da benzeri girinti ve çıkıntıları düzeltip, gönyesine getirme işlemi. (AGA)
Cumurd Ak diken. (BAY)
Cumûn Herhalde Cemen diye de bilinen
meyve… Yaprağı söğüt yaprağına benzeyen, kara
üzüm gibi simsiyah ve tadı ekşi olup ağacının
görünümü güzeldir (BAT)
Cunta (Osm. Faslı-müşterek) İki taşın veya
tahtanın bitiştiği yer, (Bak. Bitişgi) Tür-kiyede
İtalyan ustaları tarafından kullanılarak bitişik yeri
mânasına yayılmış bir kelimedir. Bunun karşılığı
olan bitişme ve bitişgi tâbirleri varken cunta tâbirini
kullanmağa lüzum yoktur. Fr. Joint. (ARS)

Cüce mürver

Tavukbacağı mantarı. (BAY)

Cücüklenmek Filizlenmek: Soğanlar dolapta
cücüklenmiş. (TDK); Embriyon oluşmak. (Soğan)
Filiz çıkarmak, filizlenmek. (MED)

Cüdad

Küçük ağaç. (OSM)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ağaç mantarı. (BAY)

I
J

Cücük Körpe, tatlı şey, soğanın göbeği, sakalın
bam teli. (LEH); Soğanlı bitkilerde filiz, tomurcuk. Soğan ve katmerli şeylerin göbeği. Her hangi
bir şeyin küçüğü. Körpe, çok taze; lezzetli. (MED);
Soğanın ortası. Yeni sürmüş küçük dal, filiz, tomurcuk. (KAM); 1. Filiz, tomurcuk. 2. Soğan,
marul gibi katmerli bitkilerin en iç bölümü. (TDK);
soğanın tohum veren uzun, sert yaprağı (ATI); 1.
Salatalığın küçükleri. 2. Sandal çiçeği. (MER)

Cücül

G

İ

Mürver. (BAY)

Cüce navruz Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Cücükotu

F
H

Tohumsuz bitkiler (BİY)
Cüce kız mantarı

E

T
U
V

Cüff İçi boş olan şey. Kof. Dimağa işlemiş olan
baş yarığı. Hurma çiçeğinin kabuğu. Cemaat,
topluluk. Yarısı kesilip kova olmuş olan çürük ve
eski kırba. (OSM)
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Cüğül Çam çiçeği, çam filizlerinin uçlarındaki
tozlu kısım. (MER)
Cülban Mercimek bitkisi. (OTS)

Cürre
Cülcül

Ağaç mantarı (BİY)

Cülcülân Kişniş yahut susam tohumu. (OSM);
Kişniş bitkisi. (OTS)
Cülinnar Nar çiçeği (ATI)

H

Cüllab Gül suyu (ATI)

I

Cüllenar

İ
J
K

Cürde Çıplak beden. Bitki örtüsü olmayan toprak
parçası. (MED); Çorak, bitki örtüsünden mahrum
yerler. (HAY)
Bir zira’ miktarı ağaç. (OSM)

Cürsun Üzerine binâ yapmak için duvardan
dışarı uzattıkları ağaç. (OSM)
Cütcam Çörek otu. (BAY)
Cüzaze Pâre pâre etmek, ayırmak, kesmek.
Ağaçtan yemiş düşürmek. (OSM)

Nar çiçeği (ATI)

Cüzeyr

Cülnar Gülnar, erkek nar çiçeği, yabani nar
çiçeği, meyvesi olmayan nar ağacının çiçeği, flos
granati (punicaceae). (CER)

Bot. İnce kök, kök sapı. (KAM)

Cüzve Kalın ağaç parçası. (OSM)
Câlîz Sebze bahçesi, kavun karpuz tarlası, bostan.
(FED)

M

Cüman Hurma ağacının tepesinde olan lahana biçimi körpe ve tatlı bir yaprak (kesilirse ağaç
kurur). (OTS)

Câme-i nev-rûzî
(FED)

N

Cümcüme Ağaç çanak. (OSM)

Câme-i îdî Bahar çiçekleri. (FED)

O

Cüneynet

L

Ö
P
R

1. Baharda açılan türlü çiçekler.

Bostancik, bağçacik (MEN)

Cürd Bitki örtüsü olmayan. (FED); Bitki örtüsü
olmayan (arazi). (OSM); Bitki Örtüsü olmayan yer.
(HAY)
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Ç
Çaal Bahçe veya tarlaların sınırını taştan kuru
yığıntı şeklinde örülen duvar. (YÖR)
Çaç Şalgam ve patates vs. Bitkilerin toprak
üstündeki yeşil dalları’ (ATI)
Çadır çiçeği Bot. Nilüfergillerden, Çin ve Amerika ırmaklarında yetişen, büyük yapraklı, pembe
ve beyaz çiçekli bir bitki (Euryaleferox). (TDK-2);
Mahmude otu. (BAY); Türk tezyinatında ve bilhassa işlemelerde kullanılan ve çadıra benzeyen güzel
bir çiçektir. (ARS); Şekli çadıra benzer bir çiçek.
(HAY); Geniş yapraklı, Çin ve Hindistan ırmaklarında yetişen, nilüfergillerden su bitkisi (convolvulus arvensis). (MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Çadırkuşağı (çadıruşağı):
Maydanozgillerden;
özsuyu hekimlikte kullanılan bir bitkidir. Böceklerin, gövdesine açtığı, deliklerden özsuyu sızar.
Zamk gibi yapışkan olan bu maddeyle yakı yapılır.
Faydası: Kan ve lenf damarlarını genişletir. Ağrıları
dindirir. Müzmin ve mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılır. (BİT-2)
Çadıruşağı Bot. Maydanozgillerden, öz suyu
hekimlikte kullanılan bir bitki (Dorema ammoniacum). (TDK-2); Maydanozgillerden, özsuyundan
tıpta faydalanılan bitki (daroema ammoniacum).
(MED)

Olgunlaşmadan yenilebilen meyve (bilhasasa
badem)’ (ATI); (Çağala) Badem, erik, kayısı gibi
yemişlerin yenebilen ham meyvesi. (OSM); Yeşil
kabuğu ile birlikte olan ham badem ve buna benzer diğer meyveler: Çağla bademi. (KAM); Olgunlaşmamış meyva, bazı meyvaların olgunlaşmadan,
yeşilken yenilen hali. (MED)
Çağlıyan (Osm. Şelâle.) (Ses çıkararak ve köpürerek akmak mânasına çağlamaktan.) Suni olarak
yapılmış setlerden dökülen ve onlara çarparak
köpürüp kaynayan suni şelâlelere denir. Eski saray
ve konak bahçelerinde böyle çağlıyanlar yapılmıştır
ki orada oturan ve gezenler bu suların akmasını
görerek ve sesini dinliyerek zevk alırlardı. İstanbulda
Kâğıthanede padişahlara ait bir köşkün bahçesinde
böyle bir çağlıyan vardır. Bu köşke Çağlıyan köşkü
denir. Fr. Cascade, Yapma (suni) çağlıyan Pariste
Saint-Cloud bahçesindeki çağlıyan 2. Birbirinden
aşağıda bulunan taş ve kayalara çarparak akan ve ses
çıkaran sular. (ARS)
Çağşır (= gızakçağşır) Toroslar’da yetişen, yaprakları çam yaprağı gibi ince ince, susama benzer tohumları olan, sarı küçük çiçekli, kökü havuç gibi
yumrulu, hayvanların cinsel isteğini artıran, halk
hekimliğinde kullanılan bir bitki, çavşır. (MER);
Çakşır otu. (BAY)
Çağşur

Çakşır otu. (BAY)

Çahbülbülü Diken serçesi. (TSD)
Çahır Köygöçüren. (BAY)
Çahor

Köygöçüren. (BAY)

Çağ Çakşır otu. (BAY)

Çahşak (Karluk) kurutulmuş, kaysı, üzüm gibi
meyveler (DLT)

Çağan Tavşancıl otu. (BAY)

Çakal armudu

Ahlat. (BAY)

Çağla (ça’ğla) Bot. Badem, kayısı, erik vb. Tek
çekirdekli yemişlerin körpeyken yenilebilen ham
şekli. • çağla yeşili (TDK-2); Badem. (BAY);

Çakal çiğdemi

Acı çiğdem. (BAY)
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Çakal eriği Erik. (BAY); Bot. Çok ekşi, sert, iri
çekirdekli bir erik türü, yaban eriği (Prunus spinosa)
(TDK-2); (Pflaume / Prune / Plum) Gülgillerden,
Nisan-mayis aylari arasinda, beyaz renkli çiçekler
açan, 1-3 m yüksekliginde, dikenli bir agaçtir. Ormanlarda, çit kenarlarinda ve kirlarda rastlanır. Gövdeleri silindirik, kabugu koyu gri renkli ve çok sik
dallidir. Küçük dallarin ucu dikenlidir. Çiçekleri
beyaz renklidir. Meyveleri sonbahar veya kisa dogru olgunlasan mâvimsi siyah renkli, küremsi sekilli
ve eksi lezzetlidir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Ege ve Karadeniz bölgesi. Kullanıldığı yerler:
Bitkinin kullanılan kismi, çiçekleri ve kurutulmus
meyveleridir. Çiçekler kuru bir havada toplanir ve
derhal kurutulur. Çiçekleri hafif müleyyin ve kan
temizleyicidir. Meyvelerinde sekerler ve organik asitler vardir. Ishali keser. Mide ve barsaklarin düzenli çalismasini saglar. Terletir ve vücudda
biriken zararli maddelerin atilmasini saglar. Bogaz
ve bademcik iltihabini giderir. Anne sütünü artırır.
(BİT); (Lat. prunus spinosa) Yün boyamacılığında kabuklarından doğal boya elde edilen bir ağaç.
Değişik mordanlar yardımıyla yünleri 5-6 derece
haslıkta kahverengi ve yeşil renge boyar. (TEK);
(Pflaume / Prune / Plum) (BİT-3); (prunus spinosa):
Bir çeşit eriktir. Ağacı bodurdur. Çiçekleri beyazdır
ve yapraklarından önce çıkar. Meyvesi yuvarlak ve
yeşildir. Tadı buruktur. Çiçekleri; Mart ve Nisan
aylarında toplanıp, kurutulur. Faydası: İshali keser,
mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
Ateşli hastaların kalbini kuvvetlendirir. Terletir ve
vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar.
Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Anne
sütünü artırır. (BİT-2)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

T

Çakal nergisi

U
Y

Çakal otu Conyza bonariensis Lat. Cronquist
(Compositae). Bir yıllık, 60 cm kadar yükselebilen,
tüylü ve otsu bir bitkidir. Diş hastalıklarına karşı
ağızda çiğnenir ve tükürülür (Hatay). (BAY)

Z

Çakalboğan Kırlarda rastlanan bir bitki. (TDK)

Â

Çakandura

V

150

Çakçak
Çakçeye
(KAR)

Hindiba. (BAY)
“Bahçeye” sözünün bozulmuş biçimi.

Çakçıvancı Bahçıvan(cı). (KAR)
Çakçivaniko
(KAR)

(Yahudi ağzı taklidi) Bahçıvan.

Çakıl Deniz kenarlarında bulunan muhtelif renklerde ufak taşlar ki bahçe yollarının tefrişine yarar.
(RTK); Irmak ve deniz kenarlarında suyun çalkayıp
yuvarlattığı ufak taşlar ki muhtelif renklerde olup ev
önlerinin ve bahçe yollarının tefrişine yarar. (VLD)
Çakıl taşı Derelerde ve deniz kenarlarında suyun
çalkalayıp yuvarlamasiyle aşınarak toparlak hale gelen badem şeklinde ufak taşlar ki muhtelif renkte
olurlar ve bunlarla bahçe yolları ve ev önlerine mozayik şeklinde döşeme yapılır. (ARS)
Çakıldak 1. (= çañgırdak) nohut bitkisinin üzerindeki kabuklu nohut. 2. Susam bitkisinin başağı,
kapçıklı susam. (MER); İlâç yapmakta kullanılan,
zar içinde tohumları olan baklagillerden bir bitki,
colutea arborescens (Ama. Yz.) (HLK)
Çakılı (ağaçtaki meyve için) çok, bol, sık. (MER)
Çakır Karışık, tam değil, yarım; yeni olgunlaşmaya başlamış meyve (ATI); ısırgan otu, çakırca
dikeni ‘sarı çiçek açan, uzun ve sert sapı olan diken’
(ATI)
Çakır alıcı Alıç. (BAY)
Çakır dikeni Aptesbozan otu. (BAY); Beş parmak. (HAY); Boğa dikeni. (BAY); Sarı dikenli,
dikenlerinin arasından pembemsi eflatun çiçekler
açan, çiçeklerinin kenarlarında ince ince yaprakları
olan, sıtmaya karşı çiçeklerinden hap yapılan bir bitki. (MER)

Su teresi. (BAY)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Çakırdiken Bot. Maydanozgillerden, hekimlikte
kullanılan bir bitki, deveelması (Arctium tomentosum). (TDK-2); Bir cins bitki, Eş anl. Arfec-i berri.
(KAM); Maydanozgillerden, bir bitki, deve elması
(Fr. panicaut). (HAY); Devedikenine benzeyen,
hekimlikte kullanılan, maydonozgillerden bir bitki,
deve elması (panicau). (MED)
Çakırga

Mazı ağacı (ATI)

Çakma demiri Bir ağacı yarmak için kullanılan
demir kama, yarma kaması. Fr. Coin à tranche.
(ARS)
Çakmuz Geranium tuberosum Lat. Subsp. Tuberosum (Geraniaceae). 10-30 cm yükseklikte,
yumrulu, mor çiçekli, otsu ve çok yıllık bir bitkidir.
Erzurum bölgesinde yumruları çiğ olarak yenir.
Yumruları süs bitkisi olarak dış ülkelere satılır. Bk.
İğnelik, Incirop. Eş anl. Devetabanı, Devetopalağı.
(BAY)
Çakşır otu Ferula (Umbelliferae) türlerine verilen
genel ad. Bu türler çok yıllık, otsu, parçalı yapraklı
ve genellikle sarı çiçeklidir. Bazı türlerin yaprakları
haşlandıktan sonra yağda yumurta ile kavrularak
yenir. Bazı türler otlu peynir içine konur (Van).
Kurutulmuş yaprakları hayvan yemi olarak kullanılır (Hakkâri, Van). Türkiye’de 20 kadar Ferula
türü bulunur. Özellikle aşağıdaki türler kullanılmaktadır. Bk. Kasnı. Eş anl. Çağ, Çağşır, Çakşur,
Çanşır, Çarşır, Çaşur, Çaveşir, Çavşır, Hiltik, Hitik
(Van). Ferula communis Lat. Asa otu (Silifke). Batı
Anadolu bölgesinde yetişir. Kuru gövdesi baston
olarak kullanılır. Ferula elaeochytris Krovin (Syn:F. Meifolia (Fenzl) Boiss.) Çakşır otu. 100-200 cm
yükseklikte, çok yıllık, parçalı yapraklı, kalın köklü
ve sarı çiçekli bir bitkidir. Antakya bölgesinde, kurutulmuş kökü toz edilip bal ile karıştırıldıktan sonra, cinsel gücü artırıcı olarak kullanılır, Ferula rigidula DC. -Heliz. Doğu Anadolu bölgesinde yetişen
bir türdür. Van bölgesinde yapraklan, koku ve lezzet
vermesi için, peynire konur ve ayrıca yağ ile pişirilerek yenir. Erzurum bölgesinde pazarlarda satılmaktadır. Eş anl. Heliğe, Helis, Helizan, Kerkur,

Siyabo, Siyabu. Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde
Prangos (Umbelliferae) türlerine de Çaşur, Deli
çaşur, Heliz veya Kerkur adları verilmektedir. Prangos pabulana Lindl.-Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Meyveleri uyarıcı ve gaz söktürücü
etkilerinden dolayı anason meyvesi yerine kullanılmaktadır. Prangos platychlanena Boiss. Ex Tchihat.
-Çakşur (İmralı-Sivas), Çaşur. Taze sürgünler sebze
olarak yenir. Kökte meydana gelen gummi-resina
kurt düşürücü olarak dahilen kullanılır. Hayvanların yaralarında oluşan kurtlan öldürmek için de
toz halinde yaralar üzerine konur (Kızılmezra, İmranh-Sivas). (BAY); (Lat. Ferula) Maydanozgiller
(Umbelliferae) familyasından, Ferula cinsine ait,
çok yıllık, parçalı yapraklı, genelde san çiçekli bitkiler. Çağşır, çakşur, çavşır, hitik. (BİY)
Çakşur

Çakşır otu. (BAY)

Çal çayı

Kekik. (BAY)
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Çalarmak Ekinler veya meyveler olmağa yüz tutmak. (TDK)
Çalba Phlomis-(Labiatae) türlerine verilen genel
ad. Çok yıllık, çalı görünüşünde, çiçekleri mor,
pembe veya sarı renkli, yaprakları tam ve sık tüylü
bitkiler. Türkiye’de 40 kadar türü yetişmektedir.
Yaprakları çay halinde kullanılır ve petalleri yenir.
Bk. Dağ çayı, Şalba. Eş anl. Ballık otu, Calba, Çalba, Şalba. Phlomis bruguieri Desf.-Doğu Anadolu’da petalleri yenir. Phlomis grandiflora H. S.
Thompson- Bk. Ayıkulağı (Akseki-Antalya). Ballık
otu (Beyşehir-Konya). Phlomis. lunariifolia Sibth.
Et Sm. -Yaprakları Antalya bölgesinde çay olarak
kullanılır. Phlomis lycica D. Don- Deli şalba (Marmaris-Muğla). Yaprakları Aydın ve Muğla bölgelerinde çay olarak kullanılır. (BAY); Şalba. (BAY);
(Lat. Phlomis) Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, çok yıllık, çiçekleri san, mor, pembe renkli,
yapraklan çay olarak içüen, otsu ya da yan çalmışı
bitkiler. Ballık otu. (BİY)
Çalgıcı otu Bot. Turpgillerden, kurak yerlerde
yetişen bir bitki cinsi (Sisymbrium). (TDK-2); Turp
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cinsinden kurak yerlerde yetişen, beyaz veya sarı
çiçekli bir bitki. (KAM); Kurak yerlerde yetişen
turpgillerden bitki (sisymbrium). (MED)

Çalı gaga

Çalı Bot. Böğürtlen, ahududu gibi küçük, dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bitki.
• çalı bülbülü, çalı çırpı, çalı dikeni, çalı fasulyesi,
çalı horozu, çalı kakıcı, çalı kuşu, çalı süpürgesi,
karaçalı, sarıçalı, süpürge çalısı, tespih çalısı (TDK2); Ağaç ile ot arasında ve çoklukla dikenli bitki.
(KAM); Otla odun arasında, dalları ince, zayıf
fakat odunsu ve çoklukla dikenli bitki. (MED);
ağaççık; ağaçsı; Çalıdikeni; Çeper; Çıkra; Çırpı;
Çopra; Çörçöp; diken; karaçalı; maki; sıncan (zıncan). Deyim: çalı çırpı. Bkz. Ağaç; Çayır; orman.
(YAK); Aslı çalık. Har. Çahh ot ağaç olmayan fidan, halene zıddı, çalı çırpı has ü har, hâşâk. Çalı
çırpı ile ev yapılmak, çalı kavak şecerü’1-hûr, sepetçi
kavağı. Çalı kuşu. Bk. Çalık. Kara çalı. (LEH);
böğürtlen gibi bodur ağaç (ATI); diken, kükem
ağacı, böğürtlen dikeni, kara diken, çalu, karamuk,
har, çalı çirpi, çor çop (MEN); (Alm. Strauch, Busch, Fr. Arbrisseau, arbuste, İng. Shurb, frutex) Toprak üstü gövdelerinde sekonder kalınlaşmanın ve
odunlaşmanın olduğu, boylan 1-3 m kadar olan,
çok. Yıllık bitkiler. (BİY); Bot. Ağaççıktan küçük,
dalları çok çatallı, sapları odunsu bitki: Tarlanın
kenarında çalılardan bir çit örülmüştü. • çalı çırpı
İnce ağaç dalı, çalı dalları gibi ateş tutuşturmaya
yarayacak şeyler: Hoca, dağdan çalı çırpı toplayıp
eşeğine yüklemiş. (TEM)

Çalı kavak Dalları sepet yapmada kullanılan
bir tür kavak, sepetçi kavağı, Eş anl. Secerü’l-hûr.
(KAM)

S

Çalı bademi

Ş

Çalı çırpı Çalı türünden şeyler, Eş anl. hâr-u-has,
hâr-u-hâşâk. (KAM); Kolayca ateş yakmaya yarayan
ince ve kuru ağaç dalı, kuru ot gibi şeyler. (TDK)
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İğde. (BAY)

Çalı gagası

Cıcırgan. (BAY)

Kızılcık. (BAY)

Çalı kızılcığı
Çalı meşesi

Meşe. (BAY)

Çalı mukallidi Küçük mukallit (BİY)
Çalı navruzu İris unguicularis Poiret (Iridaceae). 15-40 cm yükseklikte, rizomlu, çok yıllık, mavi
veya morumsu çiçekli bir bitki. Rizomu, keçi sütüne
katılarak, teleme yapılmasında kullanılır (Belen-İskenderun). Bk. Navruz. Süsen. (BAY)
çalısından

yapılan

Çalık kavak Bot. Dalları sepetçilikte kullanılan
bir kavak türü, sepetçi kavağı. (TDK-2)
Çalılık Dikenlik, dikenlü yer (MEN); Dalları
karmakarışık ve dikenli küçük çalı çırpıdan ibaret
yer. Bahçelerde suni çalılıklar da yapılır. Fr. Broussaille. (ARS); Çalı örtüsü hâkim olan arazi. Çalı
ve kısa boylu ağaçların bulunduğu ormansı alan.
(MED)

Badem. (BAY)
Çalımsı funda

Çalı çileği Çoban üzümü. (BAY); Mersin. (BAY)
Çalı dikeni Bot. Karaçalı. (TDK-2); Kara çalı.
(BAY)
Çalı fasulyesi Bot. Kılçıklı bir çeşit fasulye.
(TDK-2); Çalıya sarılan fasulye türü. (KAM)
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Süpürge

Çalı süpürgesi
süpürge. (TDK)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Çalımsı sarmaşık

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Çalışma [Alm. Arbeiten des Holzes] [eski terim
çalışma]: Bünyesindeki suyun azalması ya da çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. (AGA)
Çalkağı (çalkavu / çalgavur / çalkay / çalkak)
tahıl elemeğe yarayan alet; mısır kalburu; pamuk
kozasını temizlemekte kullanılan en seyrek kalbur;
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yoğurdun yağını almak için kullanılan ağaç; testi
yayık’ (ATI)
Çalkar Tahıl tanesini yabancı nesnelerden ayırmaya veya tohumlukta kullanılacak tahılı ayırmaya
yarayan döner kalburlu araç, çalkağı. (TDK)
Çaltı Dikenli çalı (ATI); Tarla sınırına dikilen
dikenli çalı. (MED); (= çaltıdikeni, çaltıtikeni) iri iri
dikenli, küçük oval yapraklı, yassı ve yuvarlak küpe
gibi tohumları olan bir çalı. (MER)
Çaltı dikeni

Kara çalı. (BAY)

Çaltıboncu Çaltı dikeninden yapılan, nazara
karşı kulanılan boncuk. (MER)
Çalu Kara diken, çalı, karamuk, çalı çirpi, çor
çop (MEN)
Çam Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus).
(TDK); İğne yapraklı bir ağaç (OSM); Yapraklarını
kışın da dökmeyen, daha çok yüksek ve serin yerlerde bulunan, bir çok türü olan, havayı temizlediği
için bahçelerde de yetiştirilen bir ağaç: Sarı, kara,
ala, çıralı çam, katran çamı, kumsal çamı. (KAM);
Dikenden ibaret olan yaprağını kışın da dökmeyen ağaç cinsi ki, ekseriya yüksek ve soğuk yerlerde
olup birçok çeşidi vardır ve havayı temizlediği için
bahçelerde dahi yetiştirilir: Ak, sarı, kara, ala, çıralı
çam, katran çamı, kumsal çamı. (HAY); Kozalakgiller takımının çamgiller ailesi örnek bitkisi olup,
iğne yapraklı, reçineli, seksene yakın türü olan,
daha çok soğuk ve yüksek yerlerde yetişen ağaç (pinus). (MED); Her dem taze olan sakızlı ağalardan
sanevber, çıralı çam. Dallarından maada sakında
da yaprakları olan nevi, köknar, ak çam, tohumu
kozalak olan serviler, mazılar ve erzler, güğüm tohumlu ardıçlar ve kazmiyeden porsuklar ve Amerika çamı bütün çamın gayridir, her birinin yirmi
otuz nevi olur. Bk. Sarı çam. Alaçam, çiğdene
çamı, karaçam, katran çamı, kumsal çamı. Amerika çamlarından Arokarya, sakoya. Çıralı çamm
bazı mahal ismiyle maruf tahtaları. Ova, çalı ve adi

çap, eğrice, ilindir, Bartın, koğuş, çiğdene, Sinop,
tavanlık, kara kaş, koçanaz çayı, tahta. Çam devirmek ayılık etmek, çamlar bardak olmak tahavvül-i ahvâl, murûr-ı zaman, çam özü zarı çamın
tahtası, sarı ot yer çamı ke-madris. (LEH); Pinus
(Pinaceae) türlerine verilen genel ad. Kışın yaprak
dökmeyen, kozalaklı ağaçlardır. Reçine, fıstık ve
kereste elde edilir. Türkiye’de yetişen türlere aşağıdaki adlar verilmektedir. Bk. Soymuk. Pinus brutia Ten. -Kızıl çam, Pür çam, Gövdesinden reçine
elde edilir. Phlomis haleppensis Miller-Halep çamı.
Phlomis nigra Arn. -Kara çam. Phlomis. pinaster
Aiton (Syn: P. Maritima Lam.)- Sahil çamı. Terkos
gölü (İstanbul) çevresinde yetiştirilir. Phlomis pinea
Lat. Fıstık çamı, Küna, Künar, Küner, Püste. Çam
fıstığı elde edilir. Bk. Fıstık çamı. Phlomis. Sylvestris Lat. Sarı çam. (BAY); Umumiyetle soğuk ve
yüksek yerlerde yetişen ve yaprakları diken diken
olup kış yaz dökülmeyen ve kozalak yapan bir nevi
ağaçtır. Ak çam (Sapin blanc), sarı çam (Pin jaune),
kara çam (Pin noire), âlâ çam, kızıl çam (Pin rouge)
Fıstık çamı (Pin parasol), Yalı çamı (Pin maritime),
katran çamı, çıralı çam, köknar denilen çırasız çam
gibi muhtelif nevileri vardır. Fr. Pin, sapin. Çamlar
1. Lariçyo çamı. 2. Fıstık çamı 3. Sarı çam 4. Sahil çamı. 5. Sarı çam dalı. 6. Uzvutezkir. 7. Uzvu
tenis. 8. Etamin. 9. Karpel. 10.Meyva ve kozalak.
11. Tohum. 2. (İnş.) Ahşap inşaatta çok kullanılan
sarımtırak ve yumuşakça bir ağaçtır ki çıralı ve
çırasız olmak üzere nevileri vardır. Dahili işlerde
çırasızları ve yağmura maruz olan dış kısımlarda
çıralıları kullanılır. Çırasız olanlarına köknar da
denir. [Bak. Kereste.] Fr. Sapin, (ARS); (Lat. Pinus,
Alm. Kiefer, Fr. pin, İng. pine) Çamgiller (Pinaceae)
familyasından, her dem yeşil, iğne yapraklı, yapraklan 2-5’li kümeler hâhnde olan, ülkemizde orman
oluşturan ve 5 türü “bulunan kozalaklı bitkiler.
(BİY)
Çam fıstığı Bot. Fıstık çamının kozalak biçimindeki meyvesinden çıkarılan sert kabuklu, yağlı
ve nişastalı tohum. (TDK-2); Çam ağacının meyvesi, tohumlarını havi kozalağı. (HAY); Fıstıkçamının
kozalak biçimindeki meyvesinden çıkarılan sert kabuklu, yağlı, nişastalı tohum. (MED); (Pinus pinea)
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(BİT-3); (pinus pinea): Çam kozalaklarının içinden çıkarılır. Kuvvetli bir besindir. Günde 2 çorba
kaşığı kadar (25 gram)’dan fazla yenilmemelidir.
Faydası: Bronşit, verem, akciğer hastalıklarının
çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Cinsel istekleri
artırır, ruhi çöküntüyü giderir. Kalp hastalıklarında
da faydalıdır. (BİT-2)
Çam kökü

Salep. (BAY)

Çam mantarı

Kanlıca mantarı. (BAY)

Çam sakızı Bot. Çam ağacından çıkarılan reçine,
acı sakız. Çam sakızı çoban armağanı verilen bir
armağanın sunulduğu kimseye değerine uygun olmadığını ve verenin gücünün ancak buna yettiğini özür yollu anlatmak için söylenen bir söz. Çam
sakızı gibi tedirgin edecek kadar bir insanın peşinden ayrılmayan. (TDK-2); Çam ağaçlarından çıkan
reçine. (HAY); Çamgillerden ağaçların kabuklarından sızan sıvı. (MED)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

M

Çam salebi

N

Çamağacı (pinus): Birçok çeşidi olan bir ağaçtır.
Kozalakları ilk yıl kapalıdır. İkinci yıl açılıp, kurur
ve ağacın dibine düşer. İlaç yapımında; tomurcuğu,
palamutu, kozalağı, filizleri ve çırası kullanılır. Faydası: Balgam söktürür. Müzmin öksürüğü keser.
Kolay doğum yapmayı sağlar. (BİT-2)
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Çamça

Ağaçtan oyularak yapılmış kepçe (ATI)

Çamçak Ağaçtan oyulmuş saplı su kabı (ATI);
Ağaçtan yapılan kulplu su kabı. (KAM); 1. Ağaçtan
kulplu su kabı. 2. Ağaçtan bir nevi büyük kepçe.
(HAY); Filikaların suyunu boşaltmak için yapılmış,
ağaç kepçelerdir. (DES); Ağaçtan yayvan bir tas şeklinde kulpsuz vê kapaksız dibi yuvarlak su bardağı.
Meşin mahfazası da olur. (ARS); Türkîde çömçe,
çömüç. Büyük yassı kepçe, ağaç kevgir, mezube.
(LEH)
Çamgiller Bot. Kozalaklılardan, iğne gibi ince
ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları
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çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan,
çam, köknar, ladin vb. Bitki türlerini içine alan
reçineli ağaçlar familyası. (TDK-2); (Lat. Pinaceae,
İng. pine family) Genellikle yapraklarını dökmeyen, iğne yapraklı ve yapraklan tekli ya da demetler
hâlinde olup,- tohumlan kozalaklardan pullarda korumasız olarak bulunan, çok yıllık, ağaç ya da çalı
formundaki bitkiler. (BİY); Kozalaklılardan, iğne
gibi olan yapraklarını yaz, kış dökmeyen ağaçlar
familyası. (HAY); Kozalaklılar takımından, iğne
yapraklı, reçineli, açık tohumlu bitki ailesi. (MED)
Çamiç Hırçın, ufak tefek, kuru üzüm, ufak göz
bebeği, beyazı çok göz. (LEH)
Çamlık Çam ağaçları ile kaplı yer, çam ormanı.
Çok sayıda çam bulunan, çamı çok olan (yer).
(KAM); Çam ağaçlarını havi orman. (HAY); İçinde
çam ağaçları olan arazi. Küçük çam ormanı, çam
korusu, çamlıca. (MED); 1. Çam ağaçları çok olan
yer. 2. Çam korusu. (TDK)
Çamözü Sarı çam tahtası, sarı ot. (HAY)
Çan çiçeği Bot. Çan çiçeğigillerden, süs bitkisi olarak ekilen ve çiçekleri çan biçiminde olan bir
bitki cinsi, meryemanaeldiveni, boru çiçeği (Campanula medium). (TDK-2); Çançiçeğigillerden,
bir bitki cinsi, boru çiçeği (cam-panula). (HAY);
Çiçekleri çan şeklinde olan bir süs bitkisi. (KAM);
Taç kısmı küçük bir çanı andıran bitki, boruçiçeği
(campanula). (MED); Çıngırak otu. (BAY); Leucojum aestivum Lat. (Amaryllidaceae). Soğanlı, beyaz
çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Taze yumrusu kusturucu etkiye sahiptir. Bk. Kardelen. Eş anl.
Akça bardak (Çatalca-İstanbul), Akçe bardak (Terkos köyü-İstanbul), Göl soğanı, Kar çiçeği. (BAY);
(Osm. Ceresiye.) Çana benzer bir çiçek. Fr. Campanule. (ARS); Çıngırak otu (BİY)
Çan çiçeğigiller Bot. Bitişik taç yapraklılardan, örneği çan çiçeği olan bir bitki familyası,
boru çiçeğigiller. (TDK-2); (Lat. Campanulaceae) Yapraklan almaşlı, nadiren karşılıklı diziliş
gösteren, çiçekleri er dişi, çanak yapraklan 3-10
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kadar olup bileşik, taç yapraklar 5 tane ve birleşik,
ovaryum alt dururdu, bir ya da çok yıllık, otsu ya da
çalımsı bitkiler. (BİY); Bitişik taçyapraklılardan bir
bitki familyası. (HAY)
Çanak Bot. Çiçeğin en dışında bulunan yeşil
yaprakların tümü. (TDK-2); Çiçeği dıştan çevreleyen yeşil yapraklar (KAM); Çiçeğin en dışındaki
yapraklar. (TRK); Bot. Çiçeği en dıştan kucaklayan
yeşil yapraklar. (HAY)
Çanak çömlek otu

Ban otu. (BAY)

Çanak yaprak Bot. Çanağı oluşturan yaprakların
her biri. (TDK-2)

Çanta çiçeği Bot. İki çeneklilerden, beyaz, erguvani veya sarı renkli bir süs bitkisi. (TDK-2)
Çantı (İnş.) Bazı ormanlık bölgelerde 15-20 santim kadar kutrunda ağaç tomruklarını, alt veya üst
tarafları düzeltilerek birbiri üstüne istif etmek ve
köşelere gelen uçlarını kerterek bağlamak suretiyle duvar vücuda getirilerek yapılan köy evleri. Bu
ağaçların içe gelen taraflarında her iki ağaç arasında
kalan çukurluklara çamur sıvamak suretiyle düz bir
duvar sathı elde edilir. Ocak ve bacalar duvar dışında kârgir olarak yapılır. Çorum taraflarındaki dağ
köylerinin çoğunda evler böyle yapılmıştır. Rusyada
da izbeler böyle yapılmaktadır. (ARS)
Çap Çapa ile toprağı kabartmak. (ATI)

Çanak yapraklar (Alm. Kelchblatt, Sepal, Fr.
Sépale, İng. Sepal) çiçekli bitkilerde, çiçeğin en dış
halkasını oluşturan, genellikle yeşil renkli, çiçek tomurcuk hâlde iken tüm çiçek organlarını koruyan
parçalardan her biri. (BİY)
Çanakçatlatan

Boynuzlu gelincik. (BAY)

Çanakkale kekiği Mercanköşk. (BAY)
Çanakkıran

Boynuzlu gelincik. (BAY)

Çanakyaprağı Çiçek çanağını meydana getiren
yapraklardan her biri. (KAM); Çiçeğin etrafındaki
yeşil yapraklardan her biri. (MED)
Çandı Ağaçların başına kovan koyacak yer yapmaya yarayan ağaçlar. (MER)
Çangal 1. Bot. Dallı budaklı ağaç. 2. Hlk. Fasulye sırığı, sırık. (TDK-2)
Çangelsakızı Köklerinden sakız elde edilen çok
yıllık otsu bitki (chondrilla juncea). Bu bitkiden
elde edilen sakız. (MED)
Çanşır Çakşır otu. (BAY)
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Çapa Bir tarafı düz. Bir tarafı çatal biçiminde
olan bahçıvan âleti Çapa ile vurup keserek zararlı
otları ayıklamak, çapalamak. (KAM); Bir tarafı düz
ve bir tarafı çatal bahçıvan kazması: Çapa vurmak
= Çapa ile üstünden kazıp zararlı otları ayıklamak,
çapalamak. (HAY); Bahçe ve tarlada toprağı çevirmek için kullanılan, bir tarafı çatal diğer tarafı
düz bahçıvan âleti. (MED); 1. Tarlalarda toprağı
işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı.
2. Çapalamak işi. (TDK); Kazma ile bel arası maruf
alet, micrefe, mishât. Çatal, tırnak çapa. Gemi
çapası kulaklı lenger. Lengerin ağaçtan ya demirden kolları. (LEH); Tarım ve bahçe işlerinde, toprağı
kazıp kabartmada, yüzlek işlemede, ot mücadelesinde ve boğaz doldurmada, bir kişi tarafından
kullanılan, ağaç saplı demir kazı aleti. (TRM); Tarlalarda, bahçelerde toprağı işlemek için kullanılan,
ağaç saplı, ucu demir kazma âleti. (KUB)
Çapacı Mevsiminde pamuk tarlası temizleyen
bostan amelesi. Sabıkta balta ve çapalı asker, tâ’ife-i
müslümân. (LEH); Bahçelerde, tarlalarda çapa ile
çalışan işçi. (TEM)
Çapalamak
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Çapa ile kabartmak. (TDK)

Çapalatmak Çapalamak işini yaptırmak: Baharda bahçeyi işçilere çapalattı. (TEM)
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Çapar Alaca renkli, benekli, abraş (hayvan veya
bitki). (KAM)

Çaprazsız diş eski terim çaprazsız di;]: Çapraz
verilmemiş testere dişi. (AGA)

Çapçekme [Alm. Schwund in Richtung der
Markstrahlen] [eski terim encekme]: Ağacın,
yapısındaki nem oranının azalmasına bağlı olarak
çapı ya da özısınları yönündeki küçülmesi. (AGA)

Çardak 1. Dört kemerli küçük köşk. 2. Üstüne
sarmaşıklı ağaç ve bitkilerin sarıldığı direklerle yapılmış kafesli gölgelik. 3. Dört direk üzerine
çalı çırpıdan yapılmış bahçıvan ve bekçi kulübesi.
4. Asma ve asma kabağı vb. nin sarılması için kurulmuş kafes. (KAM); Üzerine asma, sarmaşık
veya çiçek sarılmak üzere yapılan kafesli gölgelik.
(MED); (Osm. Çartak.) (Farsça cihar = dört, tak
= kemer kelimelerinden.) Dört kemer teşkil eden
revak gibi bahçelerde direklerle yapılan ve üstüne
asma ve sair yapraklar sardırılan gölgelikler ki
bunlar çimento ve taş ayaklar üzerine de yapılır.
Umumiyetle keresteden yapılanlarına çardak ve
kârgir olanlarına kârgir çardak veya pergola denir.
Uzunca bir yol gibi yapılanlarına çardaklı yol denir
Anadolunun bazı yerlerinde evlerin üst katlarında
önü açık olarak üstü örtülü bir terasa gibi yapılan
ve yemiş kurutmağa mahsus olan sergâhlara da denir. Fr. Pergola, Treille. (ARS); Sertak, açık mürtefi, tahta-puş, bağlarda natır şeriri, asma çardağı
arîş. Zabıtanın beklemesi. (LEH); Üzerine asma,
sarmaşık veya çiçek sarılmak üzere yapılan kafesli gölgelik. (MED); 1. Üzerine ağaç veya çiçek
sardırılmak üzeıe, birkaç direk ve kafesten yapılmış
gölgelik, 2. Dört direk üzerine çalı çırpıdan
yapılmış, bahçıvan veya bekçi kulübesi; 3. Asma,
asmakabağî v.b. Bitkilerin sarılması için kurulmuş
kafes, 4. Koyunların kışın barındığı geniş, üstü
kapalı yer hd. 5. Bağ ve bahçelere yapılan küçük
kulübe hd. 6. Odun istifi hd. Y; Çarhala hd. Fazı.
(TRM); 1. Tarlalarda üstü ağaç dallarıyla örtülmüş
gölgelik: Bostandaki çardak altına oturup bir karpuz yediler. 2. Parklarda üstüne sarmaşık, hanımeli
gibi bitkiler sar-dırılar. Ak yapılmış kafesli çatı (Eş
anl. Kameriye): Bahçelerindeki çardakta hanımelleri mis gibi kokuyordu. (TEM); 1. Duvar kenarlarına, bağ ve bahçelere yapılan küçük kulübeler. 2.
Koyunların kışın barındığı geniş, üstükapalı yerler.
(ZAN)

Çapla Çalba. (BAY)
Çaplamak (Osm. Çarkûşe yapmak). Ağaçları
dört köşeli olarak kesmek, çar-köşe kesmek, dörtköşelemek. (Bak Çapına getirmek.) Fr. Equarrir.
(ARS)
Çaplançanak

Gelincik. (BAY)

Çapraz [Alm. Schränken] [eski terim çapraz]:
Testerenin çalışırken sıkışmasını önlemek için
dişlerin sağa ve sola birer atlayarak eğilmesi. (AGA)
Çapraz demiri [Alm. Schränkeisen] [eski terim
çapraz demiri]: Testereye el. İle çapraz verirken kullanılan, yarıklı yassı demirden basit aygıt. (AGA)
Çapraz geçme [eski terim patlama]; Alıştırılan
parçaların ya da kaplama eklerinin, birbirlerine göre
dik konumda bulunmaları. (AGA)
Çapraz makinesi [Alm. Sögeschronkmaschine]
[eski terim çapraz makinesi]: Çapraz verme işlemini
yapan özel makine. (AGA)
Çaprazlama [Alm. Schränken der Säge] [eski
terim çapraz verme]: 1-Testerenin keserken sıkışmaması için dişlerini belli ölçülere göre sağa sola
bükme. 2- Aynı amaçla, dişucunu şişirme. (AGA)
Çaprazlı diş [eski terim çaprazlı diş]: Çapraz verilmiş diş. (AGA)
Çaprazölçer [Alm. Schränklehre] [eski terim
çapraz mastar;]: Elde ya da makinede çaprazlanan
dişlerin eğimini denetlemede yararlanılan yardımcı
aygıt. (AGA)
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Çardaklı yol
ları. (ARS)

Üstü çardakla örtülmüş bahçe yol-
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Çarh-ı felek Hanımeline benzer bir çiçek. (FED)
Çarh-ı âb-kesî (su çeken çark) bostan dolabı.
(FED)
Demir dikeni. (BAY)

Çarık dikeni
Çarıkkesen

Köygöçüren. (BAY)

Çark Bir nevi sarmaşıklı bitkinin çiçeği. (HAY);
Bir tür sarmaşıklı bitkinin çiçeği. (KAM)
Çarkıfelek Bot.
Çarkıfelekgillerden,
güzel,
büyük, parlak kırmızı çiçekleri olan, duvar kenarlarına ve kameriyeler çevresine ekilen tırmanıcı
bir süs bitkisi, fırıldak çiçeği (Passiflora caerulea).
(TDK-2); fırıldakçiçeği. (YAK); Bir nevi sarmaşıklı
nebat çiçeği. (OSM); Çarkıfelekgillerden, sarmaşık
bir süs bitkisi, fırıldak çiçeği (passiflora caerulca).
(HAY); Büyük ve kırmızı çiçekli sarmaşıklı süs
bitkisi, fırıldak çiçeği (passiflora caeruca). (MED);
Çark yıldız da denir. Eski kumaşlarda kullanılan bir
motif. Aynı adlı çiçekten adını alır. (TEK); Yaban
çiçeği (ÇİÇ); (fırıldakçiçeği): Çarkıfelekgillerden;
çiçekleri tekerlek biçiminde, sarmaştığı için duvar
kenarlarına ve kameriyelere ekilen bir çeşit süs bitkisidir. Hekimlikte yapraklarının üst kısımları kullanılır. Faydası: Çarpıntıyı keser. Yüksek tansiyonu
düşürür. Spazmları çözer. Uyku verir. (BİT-2)
Çarkıfelekgiller Bot. Ayrı çanak yapraklı iki
çeneklilerden, örneği çarkıfelek olan bir bitki familyası. (TDK-2); Ayrı çanak-yapraklı ikiçeneklilerden
bir bitki familyası. (HAY)
Çarkûşe Dört köşe olarak kesilmiş taş veya ağaç
tomrukları hakkında kullanılır. Buna dörtköşeleme
de diyebiliriz. Fr. Equarri. (ARS)
Çarliston İng. charleston Bot. Sivri uçlu, uzun ve
kalın, tatlı, yeşilimsi biber, çarliston biber. (TDK-2)
Çarliston biber

Çarpıklık [eski terim peş]: Bir tahtanın, tablanın
ya da işin yüzey düzgünlüğünün bozulması hali.
(AGA)
Çarpıklık mastarı [eski terim peş mastarı]: Bir
işin çarpık olup olmadığını denetlemede kullanılan,
iki düzgün tahtadan yapılmış yardımcı aygıt.
(AGA)
Çarpılma [Alm. Verziehen des Holzes] [eski terim çarpılma]: İçindeki nem oranının değişmesi sonucu ağacın biçiminin bozulması. (AGA)
Çarpma kapı [Alm. Pendeltür] [eski terim çarpma kapı]: Tek ya da çift kanatlı olan, özel menteşesi yardımı ile içe ve dışa doğru açılabilen kapı türü.
(AGA)
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Çarpma menteşe [Alm. Pendeltürfaond] [eski
terim çarpma menteşe]: İki mili ve içindeki yaylar
yardımı ile, kapının iki yana açılmasını ve kendiliğinden kapanmasını sağlayan özel menteşe.
(AGA)

M

Çarşır Çakşır otu. (BAY)

N

L

O

Çaşır mantarı Kayın mantarı. (BAY)

Ö

Çaşur Çakşır otu. (BAY)
Çatak

K

P

Yapışık, ikiz (meyve). (TDK)

R

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

S

Çatallı hezeran

Çatırtı Gevrek bir şeyin düşerken, kırılırken,
yanarken veya sıkıştırıldığı vakit çıkardığı ses ve ettiği gürültü. (HAY)
Çatkı [Alm. Konstruktion] [Fr. construction]
[eski terim konstrüksiyon]: Bir işin bütününün ya
da parçalarının bir araya getirilmesinde uyulan yöntem. (AGA)

Bot. Çarliston. (TDK-2)
Çatlak otu Bongardia chrysogonum Lat. Spach
(Berberidaceae). 30-50 cm yükseklikte, çok yıllık,

157

Ş
T
U
V
Y
Z
Â

A
B
C
Ç
D
E
F
G

yumrulu, sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. Yumrusu
idrar yolları hastalıklarına ve basura karşı kullanılır.
Eş anl. Patpat. (BAY); Karaca ot. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Çatlama Bot. Tohumların dağılması için meyve
kabuğunun yarılması, açılma. (TDK-2); Çatlamak
fiili. Tohumun açılması, inficar. (MED); [Alm.
Schwindrisse] [eski terim çatlama]: Uygun olmayan
kuruma sonucu ağacın boyu yönündeki lif ayrılması
hali. (AGA)
Çatlangaç

H

Çatlangaç

I

Çatlanguç Menengiç. (BAY)

İ

Çatlankoz

J
K
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Hindiba. (BAY)

Çatlankuş Hindiba. (BAY)
Çatma Kabartma çiçekli eski bir Türk kadifesi.
(TEK)
Çatmak [eski terim çatmak]: Mobilyayı meydana
getiren elemanları birleştirme işlemi. (AGA)
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Diken, çalı. (TDK)

Çavdar Bot. 1. Buğdaygillerden, unlu tane veren
bir bitki (Secale cereale). 2. Bu bitkinin esmer ve
uzun tanesi. • çavdar ekmeği, çavdarmahmuzu
(TDK-2); Buğday cinsinden, esmer ve uzun taneli
bir bitki. (KAM); (Lat. Secale céréale, Alm. Rogfen, Saatroggen, Fr. Seigle, segle, ig. common rye)
Buğdaygiller (Gra-mineae, Poaceae) familyasından,
çiçeklenmesi başak şeklinde, tohumlan ve otsu
kışından hayvan yemi olarak kullanılan, ülkemizde
kültürü yapılan bir tür. (BİY)
Çavdarmahmuzu Bot. Buğdaygillerin ve en çok
çavdarın, başağı üzerinde türeyip koyu mor renkte
bir horoz mahmuzunu andıran, 1-4 cm uzunlukta,
2-7 mm genişlikte, az çok kıvrık, kolayca kırılabilen,
özel kokulu, silindir yapılı çubuklar hâlinde olan
ve hekimlikte kullanılan askılı mantarlardan biri
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Çaveşir Çakşır otu. (BAY)
Çavlı (Kençek) ateş yakılan meyve kabukları
(DLT)

N
Ö

(Claviceps purpurea). (TDK-2); Buğday cinsinden
bitkilerde ve daha çok çavdarın başağı üzerinde
türeyen bir mantar. (KAM); Hububata zarar veren
bir asklı mantar. (MED); (claviceps purpurea): Çavdar ve ona benzeyen bitkilerin çiçeklerinde üreyen
parazit bir mantarın kışı geçirmek üzere aldığı mukavemet şeklidir. 10-35 milimetre uzunluğunda,
2-5 milimete genişliğindedir. Dışı siyahımsı-mor;
içi pempemsi veya morumsu beyaz renktedir. Tadı
yoktur. İçinde ergotin denilen zehirli bir madde
vardır. Ev ilaçlarında kullanılmamalıdır. Faydası:
Damarları daraltıcı özelliğinden ötürü hekimlikte
kullanılır. (BİT-2)

Çavşır Bot. 1. Maydanozgillerden bir bitki
(Opopanax chironium). 2. Bu bitkinin eczacılıkta
kullanılan reçinesi. (TDK-2); Çakşır otu. (BAY);
Maydanoz cinsinden bir bitki. (KAM); Maydanozgillerden bir bitki ve bunun reçinesi (opoponax chirorium). (HAY); Yüksek boylu, sert gövdeli,
sarı çiçek açan, maydanozgillerden, eczacılıkta kullanılan bitki. (MED); dağlardan toplanan, yedirildiği zaman hayvanlarda cinsel istek duyuran bir
çeşit ot (ATI)
Çavşırmantarı Çağşır bitkisinin dibinde yetişen,
altı da üstü de beyaz bir tür mantar. (MER)
Çavuş üzümü Bot. Kabuğu ince, çekirdeği ufak,
iri taneli bir tür beyaz üzüm. (TDK-2)
Çawju Dalı, budağı, meyvesi kırmızı bir ağaç
olup meyvesi acıdır. Kadınların parmağı kırmızılıkta buna benzetilir (DLT)
Çawlı Ateş yakılan meyve kabukları (DLT)
Çay (Çinceden) Bot. 1. Çaygillerden, nemli iklimlerde yetişen bir ağaççık (Thea chinensis).
2. Bu ağaççığın özel işlemlerle kurutulan yaprağı.
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3. Bu yaprağın demlenmesiyle elde edilen güzel kokulu ve sarımtırak kırmızı renkli içecek: “O
esnada bana sadece bir büyük bardak çay getirdiler. “ -R. N. Güntekin. 4. Çeşitli bitkilerin yaprak
veya çiçeklerinin demlenmesiyle elde edilen bir
tür içecek. 5. Konukların içecek ve börek, pasta
vb. Yiyeceklerle ağırlandığı toplantı: “Sana bir şey
söyleyeyim mi, artık çay davetlerinden bıktım. “
-P. Safa. 6. Müzikli toplantı: “Gittiği zengin arkadaşlarının çayından allak bullak gelir. “ -H. Taner. Çay demlemek demlemek. Çay dökmek çay
demleyip bardakta sunmak. • çayağacı, çay bahçesi, çay bardağı, çayevi, çay fincanı, çayhane, çay
kaşığı, çay ocağı, çay saati, çay servisi, çay şekeri,
çay takımı, buzlu çay, kuru çay, poşet çay, sallama
çay, torba çay, yaprak çay, ada çayı, dağ çayı, elma
çayı, paşa çayı (TDK-2); 1. Haşlanarak suyu içilen
bir yaprak: Çav içmek, pişirmek. Çay takımı, ibriği,
bardağı, fincanı, kaşığı. 2. Bu yaprağın haşlanması ile elde edilen, kendine has lezzeti olan renkli
içecek. (KAM); Lügat-i Çinîde tay ve tey. Maruf,
muattar kıymetli yapraklar. Yeşil çay, siyah çay, top
barutu, toz çay, kalıp çayı gibi envai çoktur, adaçayı
meryemiye, behmen-i ahmer, diş otu salibiyeden.
Çay takımı tepsi vesaire. (LEH); Nemli iklimlerde
yetişen, boyu üç metreye kadar ulaşan ve yapraklarından kırmızı renkli içecek elde edilen çaygillerden bitki (thea chinensis). Kurutulmuş ve kıyılmış
çay yapraklarının haşlanması ile elde edilen kırmızı
renkli içecek. Çayla birlikte ufak tefek şeyler ikram
edilen toplantı. (MED); (Lat. Camellia sinensis)
Çaygiller (Theaceae) familyasından, çiçekleri er
dişi, nadiren tek eşeyli, kapsül tipi meyveleri olan,
genç yapraklan toplanıp özel metotlarla kurutularak içecek olarak kullanılan, ülkemizin Doğu
Karadeniz bölgesinde kültürü yapılan, asıl vatanı
Çin ve Japonya olan, her dem yeşil, ağaççık ya da
çalı formundaki bitkiler. (BİY); (transtraemiaceae):
Çaygillerden bir ağaçcıktır. Yapraklarında tanen,
legumin, esans ve teofilin vardır. Tesirli maddesi,
teindir. Çay yaprakları fermantasyondan sonra kavrulursa siyah, önce kavrulursa yeşil çay elde edilir.
Faydası: Aşırı miktarda olmamak şartıyla içilecek
olursa bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Sinirleri
uyarır. Mide tembelliğini giderir. İdrar söktürür.

İshal ve dizanteriyi keser. Damar kireçlenmesini
önler. Damar sertliği, kalp yetersizliği, kan kanseri,
guatr, nefrit, kolera ve bağırsak hastalıkarında koruyucu ve tedavi edicidir. Haddinden fazla içilecek
olursa çarpıntı, göğüs anjini, sinir bozukluğu, baş
ağrısı, sıkıntı, mide bulantısı, el titremesi ve uykusuzluğa sebep verir. Şişmanlar, kalp, sinir, mide ve
karaciğer hastaları, romatizma ve nikristen şikayet
edenler, böbreklerinde kum veya taş olanlar, kabızlık ve yüksek tansiyondan yakınanlar, üremi veya
albüminüri olanlar, mümkün olduğu kadar az çay
içmelidirler. (BİT-2)
Çay bahçesi Çay, kahve ve alkolsüz içkilerin
içildiği bahçe. (TDK); Çay bitkisi dikili bahçe.
(MED)
Çay out

Dağ çayı. (BAY)
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Çay üzümü Vaccinium arctostaphylos Lat. (Ericaceae). 1-6 m yükseklikte, kışın yaprak döken,
beyaz çiçekli ve çalı görünüşünde bir bitkidir.
Meyve küremsi şekilli ve parlak siyah renkli. Kuzey
Anadolu bölgesi ormanlarında yetişir. Kurutulmuş yaprakları Bursa çayı, Sapanca çayı veya Trabzon çayı adları ile çay yerine kullanılır. Olgun
meyveleri yenir ve kurutulduktan sonra dış ülkelere satılır (Sürmene-Trabzon). Eş anl. Anadolu
otu, Avcı üzümü (izmit dağ köyleri), Libade. Lifar
(Ikizdere-Rize), Lifor (Rize), Ligarba (Sürmene-Trabzon). Likaba (Doğu Karadeniz bölgesi), likapa
(Rize), Likaba (Sürmene-Trabzon), Orman liforu
(Sürmene-Trabzon), Orman ligarbası (Sürmene-Trabzon), Orman likarbası (İkizdere-Rize), Peygamber
üzümü (Adapazarı, Kocaeli), Trabzon çayı (Trabzon). Vaccinium myrtilIus Lat. Bk. Çoban üzümü.
(BAY); Yabanî mersin ve ishal ilacı olarak kullanılan
meyvesi (vaccinium myrtillus). (MED)
Çaygiller Bot. İki çeneklilerden, yapraklarından çay yapılan bir bitki familyası. (TDK-2);
(Lat. Theaceae) Yapraklan basit ve alternat dizilişli, çiçekleri genellikle er dişi ya da tek eşeyli,
ışınsal simetrili, taç yapraklan 5 ya da daha fazla
parçalı, meyveleri kapsül tipinde, Doğu Karadeniz
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bölgesinde kültürü yapılan, her dem yeşil, çalı ya
da ağaçsı bitkiler. (BİY); Gerek tabiî olarak gerek
tohum ekmek suretiyle ot yetişen yer. Bahçelerde
böyle yeşil ot yetiştirerek kaplanan kısımlara çimenlik denir. Büyük parklar içindeki alanlarda
otu kesmiyerek tabiî bir halde bırakılan her türlü
çiçekli ve çiçeksiz otlarla örtülü sahalara da çayır
denir. (Bak. Çimenlik.) Fr. Prés, prairie. (ARS);
1. Gerek kendiliğinden gerekse tohum ekmekle
üzerinde ot biten yer. Çoğu zaman çok yağış alır.
Ürünü ya baharda içine bağlanan hayvanlara yeşil
olarak yedirilir, veya biçilerek kış için kurutulur, Eş
anl. Merc, merg: Tabiî çayır, sunî çayır, hayvanları
çayıra çıkarmak, bağlamak. 2. Çayırda biten otun
tazesi, (KAM);çemen, çemenzâr, sebzezâr, yeşillik,
yeşilistân, murğuzâr, bağça, büstân, bostan, kiştzâr,
sebzistân, otlık, yeşillik, yeşil, hâsıl, giyâh. (MEN)

L

Çayır çiğdemi

O

Çiğdem. (BAY)

Çayır çimen Çayırlar, meralar (ATI)
Çayır çömezi

İncirop. (BAY)
Yonca. (BAY)

Ö

Çayır dutu

P

Çayır düğmesi Sanguisorba (Rosaceae) türlerine
verilen genel ad. Otsu, çok yıllık ve pennat yapraklı
bitkilerdir. Sanguisorba minör Scop. Amel otu (Gelendost-İsparta), Kelek otu (Elmalı-Antalya). Bk.
Kara göndürme. Sanguisorba. officinalis Lat. İdrar
artırıcı ve kabız olarak kullanılır. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
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Bot. Keçisakalı. (TDK-2)

Çayır otu Bot. 1. Çayır oluşturan çeşitli bitkilerin genel adı. 2. Buğdaygillerden kuru ve kireçli yerlerde yetişen küçük bir ot, fleol (Phleum pratense).
(TDK-2)
Çayır papatyası Koyungözü.
çiçeği (ÇİÇ)

(BAY);

Yaban

Çayır peyniri Bir cins taze peynir. (HAY)

Papatyaya benzer bir çiçek. Fr. Aster.

Çayır çiçeği
(ARS)

N

Çayır melikesi

Çayır salebi Salep. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

K
M

adı. (TDK-2); Evlek mantarı. (BAY); Şapkasının alt
kısmı ince dilimli olan bir mantar türü. (KAM);
beyaz, altı mor, sapı kısa, topraktan biraz yüksekte
bir tür mantar. (MER)

Çayır güzeli Bot. Buğdaygillerden bir bitki (Erogrostis major). (TDK-2); Bot. Buğday cinsinden bir
çayır otu. (KAM)
Çayır köpükotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Çayır mantarı Bot. Şapkasının alt yüzü ince
dilimli, zehirli de olabilen mantar türlerinin ortak
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Çayır sedefi Bot. Düğün çiçeğigillerden, sulak yerlerde yetişen, kökü iç sürdürücü olarak kullanılan bir bitki (Thalictrum). (TDK-2); Thalictrum (Ranunculaceae) türlerine verilen genel ad.
Çok yıllık, genellikle rizomlu, otsu bitkiler. Zehirli
bileşikler taşırlar. Thalictrum flavum Lat. Türünün
idrar artırıcı ve müshil etkileri vardır. Eş anl. Delialan maydanozu. (BAY)
Çayır sığırdili Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Çayır soğanı

Soğan. (BAY)

Çayır soğuğu Çayır mevsiminde yani Mayıs
başlarında olan soğukluk. (HAY)
Çayır tavşancılotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Çayır teresi Bot. Turpgillerden beyaz çiçekli,
yabani bir bitki (Cardemina pratensis). (TDK-2)
Çayır tirfili Bot. Baklagillerden, hayvan yemi
olarak yetiştirilen bir bitki (Trifolium pratense).
(TDK-2); Üç veya dört yapraklı bir ottur. Çayırlarda çıkar. Buna yonca da denir. Fr. Trèfle des près.
(ARS)
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Çayır yemliği Yemlik. (BAY)
Çayır yulafı Bot. Buğdaygillerden, yulafa benzeyen bir kır bitkisi (Avenastrum). (TDK-2); Buğday cinsinden yulafa benzeyen ve kırlarda kendiliğinden yetişen bir bitki. (KAM)
Çaylık Çay bahçesi, çay dikilmiş arazi. Çay
yapmakta kullanılan. (MED); Çay bitkilerinin
yetiştiği yer. Çayda kullanılan. (KAM); 1. Çay
ağaççıklarının yetiştiği yer. 2. Çay için kullanılan.
(TDK)
Çaymıg

Çınar. (BAY)

Çaynug Çınar. (BAY)
Çebiçce Sarı çiçekli, ince yapraklı, uzun, dallı budaklı bir ot. (MER)
Çeç Pekmez kaynatmak için kırılıp ıslatılan andız
meyvesinin suyu süzüldükten sonra geriye kalan
posası. (MER)
Çeçek
(FED)

Çiçek (DLT); Gül. Çiçek. (OSM); Gül.

Çeçeklenmek

Çiçeklenmek (DLT)

Çeçeklig Çiçeklik (DLT)
Çeçem

Çekecek Çadır dikerken kullanılan, örme bağlanan ağaçtan eğilerek yapılmış halkalar. (MER)
Çekem Bot. Hlk. Yeşil yapraklı, dikensi, ateşe
atıldığında çatırdayarak yanan bir bitki. (TDK-2);
Burç. (BAY)
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Çeken Burç. (BAY)

E

Çekim Burç. (BAY)

F

Çekirdek 1. Meyvelerin içinde bulunan bir veya
birden çok tohum, E_ anl. nevât. (KAM); Meyvelerin içinde bir veya daha çok bulunan, çokluk sert
kabuklu tohum. (MED); 1. Etli meyvelerin içinde
bir veya birden çok bulunan, çou sert bir kabukla
kapl1 tohum: Kay1s1 çekirdei. Zeytin çekirdei. Karpuz çekirdei. Elma çek

G

Çekirdek boyası Bitkisel bir doğal boya. Hünnapgillerden bazı ağaçların meyvelerinden elde edilir. (TEK)
Çekirdek kahve
kahve. (TDK)

Çekilmemiş veya dövülmemiş

Çekirdek lâminası (Lat. nucleus: çekirdek;
lamına: kat, yaprak, Alm. Kemlamina, Fr. lamina
nucléaire, İng. nuclear lamina) Çekirdek kılıfı iç
zarının iç tarafında lâmin proteinlerinden oluşan tabaka. Nükleer lâmina. (BİY)

Frenk üzümü. (BAY)
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Çekirdeklenmek Sebze kartlaşmak. (LEH)
Çedene Kendir tohumu. (TDK); Kenevir otu.
(BAY); Keten ve kenevir tohumu. (MED); Kendir,
kenevir veya keten tohumu (ATI)

S

Çekirdekli Çekirdeği olan: Bir, çok çekirdekli
meyve. (KAM)

Ş

Çedene kahvesi Kahve. (BAY)

Çekkem Burç. (BAY)

Çedi Çeti. (BAY)

Çekme İnce yapraklı, dikenli, öbek öbek olan,
kökü kıvrılıp kurutularak yakıt olarak kullanılan
bir bitki, geven. (MER); Geven. (BAY); [Alm.
Schwinden des Holzes] [eski terim çekme]: Ağacın
bünyesindeki nem oranının azalması sonucu boyutlarının küçülmesi. (AGA)

Çeft Palamut. (BAY)
Çehri Cehri. (BAY)

T
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Çekme oranı [Alm. Schwundmass] [eski terim
çekme oranı]: Ağacın yaş ve kuru durumları arasındaki boyut farkının yüzde olarak değeri. (AGA)
Çekmece [Alm. Schubiode] [Fr. Tiroir] [eski
terim çekmece, göz]: Mobilyada bırakılan boşluk
içerisinde kendi kenarları ya da çıtalar üzerinde
hareket eden, üstü açık kutu. (AGA); Bıçaklık; Çekme; Çiçeklik; göz; kavukluk; lambalık;
peştahta; raf; saksılık; sergen; sürme; tabaklık; testilik; tüfeklik; tüplük, deyim: baca kaşı; baca kulağı.
(YAK)
Çektirme Körüklü odun gemisi. (LEH)
Çeküm Burç, Lâle. (BAY)
Çelek (Eşya) Ağaç kütüğünden oyularak
çıkarılmış tahta kova. Kavata da denir. Fr. Sceau en
bois fait d une seule pièce. (ARS); Ağaç kütüğünden
oyulmak suretiyle yapılmış kova. (MED)
Çelenk Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç.
Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti.
(OSM); Halka biçiminde çiçek demeti, taç şeklinde
yapılıp başa takılanları da vardır. (TYS); Çiçek ve
yapraklarla yapılmış, çoklukla halka şeklinde demet. (KAM)
Çeleñi (= çelengi) toprak damların uç kısımlarına
konulan uzun ağaçlar. (MER)
Çelik Yünleri ip haline getirmeye yarayan ağaçtan
yapılmış bir aygıt, kirman. (DRS); 1. Kısa kesilmiş
dal, sert değnek. 2. Kök salmak üzere yere dikilen
budaklı dal parçası: Çelikten yetişme. 3. Çocukların oynadıkları çelikçomak oyununda çomağa
vurmağa yarayan değnek: Çelik çomak oyunu. 4.
Ağaç veya mâdenden yapılmış halat bağlama yeri.
(KAM); 1. Kısa kesilmiş dal. 2. Kök salmak amacıyla yere dikilen dal. (TDK); [Alm. Spachtel] [eski
terim jspatul]: Düzgün kenarlı, esnek, çelik lama.
Koyu kıvamdaki macun ve benzeri gereçleri sürmeye yarar. (AGA); 1. Bağ-bahçe bitkilerinin vejetatif
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üretimlerinde kullanılan dal, yap. rak, göz, gövde
ve kök gibi köklenmemiş parçaları; 2. Kısa kesilmiş
dal, İng. Cutting.; 3. Kök salmak üzere yere dikilen
dal. (TRM)
Çelik aşısı Dal parçası ile yapılan bir nevi ağaç
aşısı. (MED)
Çelik macunu [Alm. Spachtelkitt] [eski terim
ıspatul macunu, boya macunu]: Yağ, vernik, dolgu
ve renk gereçlerinden hazırlanan boya astarı. Çelik
adı verilen ince lama ile sürülür. (AGA)
Çelik metre [Alm. Stahlmeter] [eski terim çelik
metre]: Üzerine ölçü birimleri işaretlenmiş, küçük
bir kutuya girebilen, ince çelik lamadan yapılmış
uzunluk ölçme aygıtı. (AGA)
Çelikleme Çelik dikerek ağaç yetiştirme. (TDK);
Çelik vasıtasıyle ağaç yetiştirme yolu. (HAY)
Çelikpamuğu [Alm. Stohlwolle] [eski terim çelikpamuğu]: Özel hazırlanmış, uzun ve keskin kenarlı çelik tel tomarı. Verniklenmiş yüzeyleri düzeltmeye ya da matlaştırmaya yarar. (AGA)
Çelki 1. Bağ kulübesi, 2. Bahçe avlusu. (TRM)
Çelt Üzerinde meyve kurutulan çalıdan örülmüş
büyük sele (ATI)
Çember Bahçelerde ağaçlar ve tünellerin yeşilliklerinden bir kemer hâsıl etmek üzere konulan
halka şeklinde tahta veya demirler. Fr. Cerceau, anneau. (ARS)
Çemen Bot. 1. Maydanozgillerden, kimyon
türü bir bitki (Cuminum cyminum). 2. Bu bitkinin kokulu tohumu. 3. Bu tohumu un durumuna getirip sar1msak, k1rm1z1biberle kar1_t1rarak
yap1lan, genellikle past1rma üzerine sürülen macun.
(TDK-2); 1. Aaçl1, çiçekli, ye_illik olan yer, 2. Taze
ye_il ot. (OSM); Aaç ve çiçei olan ye_illik, çay1r,
çimen (RIZ); ye_il ot, giyah-i ahzar, sebze (ç. Sebzevrt) (MEN); 1. 0çinde aaçlar ve çiçekler bulunan
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çay1r, bahçenin oturulacak gölgelik çay1r1. 2. Ye_il
ve k1sa otla yâni çimle örtülü yer, ye_illik: Çemenin
üzerine oturmak. 3. Bahçeye ve yol kenarlar1na
yerle_tirmek üzere çimle örtülü bir yerden köklü
olarak sökülüp getirilen tezekler. (KAM); 1. Ye_il
ve k1sa otlarla örtülü yer, çimen. 2. Aaç ve çiçei olan
çay1r, ye_illik. 3. past1rmaya konulan bir ot. (FED);
Maydanozgillerden, kokulu bir bitki ve tohumu
(cuminum eymium). Bu bitkinin öütülmü_ tohumundan yap1lan çorba. Ayn1 _ekilde ö
ütülmü_
tohumunun kar1_t1r1lmas1yla elde edilen macun
k1vam1ndaki yiyecek. Past1rma üzerine de sürülür.
Çimen, ye_il otlu yer, seyir ve tema_a yeri. (MED);
kimyon otu, cuminum cyminum; bu otun tohumu.
Çay1r otu (ATI); Frenk kimyonu. (BAY); Nisan-haziran aylarinda, sarimsi-beyaz renkli çiçekler açan
20-40 cm yüksekliginde, bir senelik, otsu bir bitki.
Buy otu, hulbe otu olarak da bilinmektedir. Gövdeleri dik, silindir biçiminde, içi bos ve oldukça dallidir. Yapraklar1 sapli ve 3 yaprakçiklidir. Çiçekler
teker teker veya 2 tânesi bir arada olmak üzere bir
yapragin koltugundan çikar. Meyveleri düz veya az
çok kivrilmis olup, fasulye meyvesine benzer. Içinde
esmer-sari veya k1rm1z1msi 6-20 tohum tasir. Türkiye‘de yeti_ti
i yerler: Trakya, Marmara, Orta,
Güney v
Çemen otu Boy otu. (BAY)
Çemenbend

Bahçıvan. (OTS)

Çemenistân Çimenlik, bahçe (HAY); Bahçe, çimenlik. (OSM); Çimenlik, bahçe. (FED); Çimenlik, bahçe. (KUB)
Çemenlik Çemenle örtülü, çemenle kaplı yer.
(KAM)
Çemenpîrâ Bağ budayıcı, bahçıvan. (OSM)
Çemensoffa Bahçede, çimle kaplı bulunan oturacak yer. (FED)

Çemenzâr Çimenlik, bahçe. (TRK); otlık, çayır,
yeşillik, yeşilistân, çemen, sebzezâr, çemenistân,
murğuzâr, bağça, büstân, bostan, kiştzâr, sebzistân.
(MEN)
Çemenârâ
Çender

B
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Bahçıvan. (FED)

D

Saç uzatan bir bitki. (KAM)

E
F

Çenek Bot. Tohumda embriyoyu kaplayan etli
bölüm: Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında
ikişer çenek bulunur. (TDK-2); Tohumun iç kısmını
kaplayan etli kısım, filka: Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumunda ikişer çenek bulunur. (HAY); Tohumun iç kısımında bulunan bitki taslağını ihtiva
eden etli kısım, filka. (MED)

H

Çenekli Bot. Çeneği olan. • tek çenekli, bir
çenekliler, iki çenekliler, tek çenekliler (TDK-2)

J

Çeneksiz Bot. Çeneği olmayan veya çenekleri iyi
görülemeyen. (TDK-2)
Çenet Bot. Açıldığında tohumların ortaya çıktığı kabuk. (TDK-2); Açıldığında tohumların ortaya çıktığı kabuk. (TDK); Çatlama sırasında meyve
kabuklarının ayrıldığı parçalardan her biri: Fasulye
ve baklanın kabukları ikişer çenetlidir. (HAY);
Hayvanların olgunlaştığı zaman çatlayan yaprak
veya kabukları. Bazı kabuklu hayvanlarda kabuk
parçaları. Olgun başakların çiçek tozu saçma kısımları. Kanat. (MED)
Çengel Orman, ağaçlık yer. (OSM); Çengel, sık
ağaçlık veya sazlık yer. (OTS); Eşek dikeni, yaban
enginarı selbin bustanisi, arz-ı şevk. Kenger dedikleri yabani enginarın sütünden olur sakız. (LEH)
Çengel çiçeği Çengele vurulmuş kimse. Beddua
yerine “çengel çiçeği olsun” tarzında kullanılırdı.
(TLG)
Çengel otu

Çemensuffa Bahçede çimen kaplı oturmaya mahsus set. (MÜN)
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Kenger. (BAY)
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Çengel sakızı Chondrilla juncea Lat. (Com. 40100 cm yükseklikte, iki veya çok yıllık, otsu, beyaz
sütlü ve sarı çiçekli bir tür. Kökünden sakız elde
edilmektedir. Sakız elde etmek için bitki, kökü ile
birlikte sökülür, kökün etrafında meydana gelen
süt sertleşince toplanır (Lâdik -Konya). Bu sakıza
Cibcik, Çıtlık. Çingene sakızı veya Dip sakızı adları verilmektedir. Taze yapraklan çiğ olarak yenir
(İsparta köyleri). Bk. Hindiba. Eş anl. Çıtlık (Sivas),
Çöpkanak (Kırobası- Silifke), Ezzezze, Garagavık,
Gara gavlık, Gara gavuk. Kara kavak, Karavruk.
Kara kavruk. Kara kavut, Kara kavık, Karagöz, Karaca kovuk, Karavlık, Karavluk, Karavruk, Sakızlık
(İsparta, Konya), Sakız otu. (BAY); (Lat. Chondrilla juncea, Alm. Chinabaum, Fieberrindenbaum, Fr.
quinquina, İng. cinchona, quinin bark) Papatyagiller (Compositae) familyasından, 100 cm’ye kadar
boyla-nabilen, iki ya da çok yıllık, sütlü, san çiçekli,
köklerinden sakız elde edilen bir bitki. Garagavuk,
garagavlık, sa-kızlık, çenkel sakızı. (BİY)
Çengelek Elin yetişemediği dallardaki meyveleri toplarken kullanılan ucu çatal uzun değnek,
ağaçtan çengel. (MER)
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Çenger
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Çeper Sebze bahçesi. Anat. ve Bot. Zar. Çeper çekmek çitten duvar çevirmek. (TDK-2); 1. Bir
yeri ayıran bölme, duvar. 2. Bir şeyin yan yüzü. 3.
Küçük sebze bahçesi. 4. Bio. Zar. 5. Çubuk, çalı
çırpı. (KAM); Sebze bahçesi. (TRM); Küçük sebze
bahçesi. (KAM); Taş bahçe duvarı. (ZAN)
Çepin Bahçelerde kullanılan küçük çapa. (TDK);
Küçük bahçe çapası. (KAM); (İng. Gardener’s
hoe). Bahçelerde kulanılan küçük elçapası. (TRM);
Bahçelerde kullanılan küçük çapa. (TEM)
Çepli Kıymık, küçük ağaç veya taş parçası (RİZ)
Çerge Bostan ve harman kulübesi. (ZAN)
Çerkem Ardıç. (BAY)
Çeşin etmek Turfanda bir meyve veya sebzeyi ilk
defa yemek (RİZ)
Çeşir Keçibiciği. (BAY)

Çengelistan Ağaçlı dağ (MEN); Sık ağaçlı orman. Bilhassa Bengal ormanları hakkında kullanılır. (HAY)

O

kudemâ,-yı şuarânın bu yolda hayli mezamini
vardır. Kesr ile galattır.) (OSM)

Kenger. (BAY)

Çentilmek Çetele yapılmak. Silâh çentilmek diş
diş olmak. Tahta çentilmek. (LEH)
Çentimek Diş diş gedik çete le gibi vurup kedmek, kılıç ağzını ve bıçağı serm harm etmek. Meselâ
bıçakla soğanı ince doğramak. (LEH)
Çentmek 1. Bir şeyin kenarında kertik açmak. 2.
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar
durumunda doğramak. (TDK)

Çeşit (Varyete, İng. Variety “Sort, Kind”). Generatif veya vegatatif üretme sonunda belirli özeliklerini muhafaza eden; ziraat, orman ve bağ-bahçe için
önemli değeri olan herhangi bir karakteri (morfolojik, fizyolojik, sitolojik, kimyasal vs.) yönünden
farklı olan kültürel fertlerin topluluğu. (TRM)
Çeşm-i gâv Bot. Sığırgözü denilen bir çeşit iri papatya. (FED)
Çeşm-i zen

ölmez diken töhmi (MEN)

Çeşme 1. Keçiboynuzu 2. Aşısız, meyve vermeyen
keçiboynuzu. (MER)
Çeşmek Karaçalı denilen bir otun tohumu (ATI)

Çenâr Maruf ağaç. (Mürûr-ı zaman ile kendi kendine tutuşup yanması meşhur olduğundan
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Çeşmezen Kara çalı. (BAY)
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Çeten Buttum. (BAY)
Çetene Kenevir otu. (BAY)
Çeti Ovada yetişen; küçük, ince yapraklı; biçim
olarak yerfıstığına benzer, ceviz büyüklüğünde tohumları olan; tohumları dövülüp yatakların içine
konulan, dalları sokak süpürgesi yapımında kullanılan diken. (MER); Prosopis farcta (Banks et
Sol.) Macbride (Leguminosae). 30-100 cm yükseklikte, dikenli ve sarı çiçekli bir çalıdır. Meyveleri, taşa sürtülerek dış kabuğundan kurtarıldıktan
sonra, çiğ olarak yenir ve hayvan yemi olarak kullanılır. Eş anl. Çedi (Silifke-İçel). (BAY); dikenli bir
çalı (taneleri hayvanlara verilir, çalısından süpürge
yapılır, prosopis stephaniana (ATI)

Çevirti Bir şeyin kenarına çerçeve ve pervaz gibi
yapılan kısım. Bir halının etrafındaki kenar suyu.
Bir mendil veya bohçanın etrafına yapılan katlama
kenar. Bir kitap sayfasının kenarındaki çizgiler (cetvel). Bahçelerde çimen döşeklerinin etrafına çevrilen
çiçek yastıkları veya kısa ağaçlar. Bir binanın veya
bahçenin etrafına çevrilen duvar, (enclos) Fr. Bordure, enclos. (ARS)

Çetine Kenevir otu. (BAY)
Çetireviz (= çetirez) kirpi gibi öbek öbek çalılar
oluşturan, dikenli, ince yapraklı küçük küçük sarı
çiçekli, yer süpürgesi yapılan bir bitki. (MER)
Çetirik Her birine deri yayığın bir ucu bağlanan,
tepesinden birbirine çatılmış üç ağaç. (MER)
Çetmi dikeni
(ÇİÇ)

Çetük otu

Avşar otu. (BAY)

Çevgen Çöven. (BAY)
Çevirme Kenarları çevrilmiş küçük bahçe.
(KAM); 1. Etrafı duvarla veya çitle çevrili küçük
bahçe, 2. Ekin desteleri yığın yapılırken konan birinci sıra. (TRM)

C
Ç
D
E
F

Çevlik Etrafı çevrilmiş bahçe veya tarla (ATI);
Üç-dört dönümlük küçük bahçe. (MER); 1. Etrafı
çevrilmiş, bahçe veya tarla. (TRM)

G

Çevltik
(TRM)

Evlerin önünde yapılan sebze bahçesi.

Çevlük Evlerin önünde yapılan sebze bahçesi
(ZAN)

H
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J
K
L

Çevre çatlağı [Alm. Ringriss] [eski terim halka çatlağı]: Tomrukta yılhalkaları yönünde gelişen
çevresel çatlama. (AGA)

M

Çevre duvarı Bir arsa veya bahçe etrafına yapılan
duvar. Fr. Clôture. (ARS)

O

Çevre teker Bot. Sap ve kökte,
bölümünün en dış kuşağı. (TDK-2)

merkez

Altın dikeni. (BAY); Yaban çiçeği

Çetreviz Tomurcuğu toplanıp salamura yapılan,
uzun kollar atan bir bitki. (MER)

B

Çevk Palamut. (BAY)

Çetil Fidan (ATI)
Çetin Burç. (BAY)

A

Çevrebilim [Fr. écologie] [İng. ecology]: Dünyada bulunan canlı varlıkların ısı, ışın, yel gibi doğa
koşullarına uymada karşılaştıkları sorunlar ile bitki,
hayvan ve insanların fiziksel ve doğal çevreyle olan
karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim. (EĞT)

N
Ö
P
R
S
Ş
T

Çevreçekme [Alm. Schwund in Richtung der
Jahresringe] [eski terim çevreçekme]: Silindir biçimindeki ağaçta çevresel yönde küçülme oranı. Yılhalkaları boyunca oluşan küçülme. (AGA)

U

Çevrek (Tez.) Barok ve Rokoko üslûplarındaki
bezemelerde çok kullanılan kıvrılmış bir dal şeklinde çöreklenmiş dolama yaprak ve çiçek şekilleri.

Z
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Fr. Enroulement. (ARS); etrafı çevrilmiş bahçe veya
tarla (ATI)
Çevreleme [eski terim çevreleme]: Tomruğun baş
kenarının balta ile yontularak çevresel pahlandırılması. (AGA)
Çevresel hücreler (Yun. peri: etrafında; pherein: taşımak, Alm. peripheren Zellen, Fr. cellules périphérique, İng. peripheral cells) l. Bazı
araştincılar tarafından tat tomurcuğunda çevresel
olarak bulunan hücrelere verilen ad. 2. Herhangi bir
organda çevresel olarak yer alan hücreler; Periferal
hücreler. (BİY)
Çevrik

Etrafı çevrilmiş bahçe veya tarla (ATI)

Çevrili 1. Döndürülmüş, dönük: Namlusu havaya çevrili bir top. 2. Kuşatılmış: Duvarla çevrili
bahçe. (TEM)

Ö

Çevrince Medicago (Leguminosae) türlerine
verilen genel ad. Bir veya çok yıllık, genellikle sarı
çiçekli ve otsu bitkiler. Bu ad meyvelerin sarmal
biçimde olması nedeniyle verilmiş olmalıdır. M. Sativa Lat. Çiçekleri açık mor renkli bir tür olup. hayvan yemi olarak yetiştirilir. Bk. Teknecik. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

P

Çevt

M
N
O

R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

Palamut. (BAY)

Çevüt

Palamut. (BAY)

Çeyil

Cehri. (BAY)

Çezek Çözgü çözmeye yarayan üzerine toplu
geçirilecek çiviler çakılı uzun ağaç. (MER)
Çıban Çıban, dümmel, karha, nims. Türkîde
çıbarmak kabarmak. Envai çoktur, ağız çıbanı karha-i efrenciye. Ateş çıbanı hibn, uçuklama, çoğlama.
Sivilce, kabarcık gibi ufak çıban, besr. Çıban başı,
ucu meme bk. Köpek memesi. Gece yanığı bk. Dolama. Hıyarcık, çıban otu vronika, derûnec. Bağdat,
Halep, İrak çıbanı, baş çıbanı sa’fe, kara kabarcık,
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çiçek çıbanı cüdrî. Göz çıbanı. Kan çıbanı, süt
çıbanı suluca kimm, çakmak. Taun çıbanı hasebe,
şir pençe hurziş, gurgur, kalbur. İrin dolmuş çıban
ve şiş, hurâce. (LEH)
Çıbırgı Çadırın çatısına konulan, eğilebilen uzun
ince ağaç dalları; ince, düzgün çubuk. (MER)
Çıçırgan Hippophaërhamnoides Lat. (Elaeagnaceae). Kışın yapraklarını döken, çok dikenli bir çalı
veya ağaççık. Meyveleri 6-9 mm uzunlukta, sarı
veya turuncu renkli. Olgun meyveleri çiğ olarak,
reçel veya ezme halinde yenir. Vitamin C bakımından çok zengindir. Bk. Kara çalı. •Eş anl. Cıcılık,
Çalıgagası, Çişkan, Sincan (Sivas). Yer iğdesi, Zincan (Sivas). (BAY)
Çıdırık

Ağaç dallarıyla yapılan çadır. (MER)

Çıfıtotu (kokarsedefotu):
Sedefotugillerden,
çayırlarda ve hendek kenarlarında yetişen zehirli bir bitkidir. Yaprakları geniş, çiçekleri küçük ve
sarı renklidir. Çiçekleri dallarının dışına çıkmış demetler şeklindedir. Keskin bir kokusu vardır. Acıdır.
Kullanırken, tavsiye edilen dozu aşmamak gerekir.
Faydası: Kalp çarpıntılarını giderir. Mide ağrılarını
dindirir. Zeytinyağı ile kavrulduktan sonra çıbanların üstüne konulacak olursa, olgunlaştırır. (BİT-2)
Çığ 1. Herhangi bir ağaçtan ya da kargıdan kesilmiş ince ince çubuklar, çıtalar. 2. (= çığı) Kargıdan
ya da zakkum çubuğundan örülüp, çadırların
önüne çekilen bir metre kadar yükseklikteki çit. 3.
İncir kurutmak için kullanılan, kargıdan örülmüş
sergen. (MER)
Çığçığ Atkuyruğu. (BAY)
Çığıştak

Gıvışkan otu. (BAY)

Çıkarbudak [Alm. Ausfallast] [eski terim çıkarbudak]: Çevresi ile bağlantısı zayıflayan ve bazı ağaç
türlerinde kendiliğinden düşebilen budak. (AGA)
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Çıkrık Kuyulardan kova ile su çıkarmak için ipi
sarmağa mahsus el ile döndürülen dolap. Bunların
büyüklerine ve hayvanla döndürülenlerine kuyu
dolabı veya bostan dolabı denir. Çıkrık tâbiri yalnız el ile çevrilenler hakkında kullanılır. Fr. Poulie.
(ARS)

ince saplı ve yumuşak etli bir mantardır. Birkaç tanesi birlikte, ormanlarda ve son banarda görülür.
Bazı türler (örneğin Clitocybe rivulosa (Fr. Ex
Pers.) Quélet) zehirlidir. Adana bölgesinde (Kozan)
bu türe Çınar mantarı adı verilir ve zehirli olarak
bilinir. (BAY)

Çılan Ünnap. Türkçe’de ‘çiğde’ denilen meyvenin bahçelerde yetiştirilen iri ve kırmızı renkli
aşılısı. (KAM)

Çınarağacı (platanus): Çınargiller familyasından;
30 metreye kadar boy salan, gövdesi kalın, uzun
ömürlü, koyu gövdeli bir ağaçtır. Hekimlikte kozalakları ve yaprakları kullanılır. Birçok çeşidi vardır.
Faydası: Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı keser. Diş ve vücut ağrılarını dindirir. Saç kepeklerini
giderir. (BİT-2)

Çınar Bot. İki çeneklilerden, 30 m’ye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç (Platanus). (TDK-2); Platanus orientalis
Lat. (Platanaceae). Büyük ve gösterişli bir ağaçtır.
Süs ağacı olarak yetiştirilir. Eş anl. Beladan, Biladan. Buladan, Çaymığ. Çaynuğ, Çilbirtir, Gavlağan, Gavlan, Kavlağan, Kavlağın, Kavlan. (BAY);
Gayet büyük ve uzun dallı, verimli ve ömrü uzun
bir ağaçtır. Arapça’da delb denir. (HAY); İkiçeneklilerden, büyük boylu, uzun ömürlü, kalın gövdeli ağaç, kavlağan (platanus). (MED); rengi sarıca
beyazla kırmızımtıraktır. Beyaz yumuşak ağaçlara
gelince: Bunların başlıcaları kavak, akça kavak,
beyaz kestane, ıhlamur, huş gibi kolay işlenir
ağaçlardır. Büyük ve uzun dallı meyvasız ve ömrü
çok bir nevi ağaçtır. Ekseriya caddelere ve parklara
dikilir. Fr. Platane d’orient. (ARS); (Lat. Platanus
orientalis, Alm. Asiatische Platane, Fr. platane d’orient, İng. oriental plane tree) Çınargiller (Platanaceae) familyasından, süs bitkisi olarak her tarafta yetiştirilen, büyük, gösterişli ağaçlar. (BİY)
Çınar ağacıgiller (Lat. Platanaceae, İng. plane
family) Yapraklan basit ya da elsi bölmeli, çiçekleri
tek eşeyli ve aşağıya doğru sarkan küre şeklindeki başaklarda bulunan, su kenarlarında, park ve
bahçelerde gölgesinden faydalanmak için yetiştirilen, tek evcikli, dünyada l cins ve 10 kadar tür ile,
ülkemizde de çınar (Platanus orientalis) türü ile
temsil edilen yapraklanın döken ağaçlar. (BİY)
Çınar mantarı Clitocybe squamulosa (Fr. Ex
Pers.) Quélet (Agaricaceae). Sarımtırak veya deve
tüyü renkli, huni biçiminde, üzeri esmer lekeli,

Çınaralya Yaban karanfiline benzer bir çeşit
çiçek. (HAY)
Çınargiller Bot. Örneği çınar olan bitki familyası. (TDK-2)
Çınarımsı İsfendan çınara benzer akça ağaç türü
(Acer pseudoplatanus). (TDK)
Çınarlık Çınar ağaçlarının çok olduğu yer, çınar
ormanı. (KAM); Çınarı olan yer, çınar ağaçları bulunan arazi. (MED); Çınar ağaçları çok olan yer.
(TDK)
Çıngırak otu (Lat. Campanula, Alm. Glockenblume, Fr. campanule, İng. Bell flower) Çan
çiçeğigiller (Campa-nulaceae) familyasından, çan
çiçeği (Campanula) cinsine ait, çiçekleri beyaz,
mavi, mor ya da erguvan renkli, Türkiye’de 100 kadar yabanî formu bulunan bir ya da çok yıllık otsu
bitkiler. Çan çiçeği. (BİY); Campanula (Campanulaceae) türlerine verilen genel ad. Bir, iki veya çok
yıllık, otsu ve genellikle rizomlu bitkilerdir. Çiçekler
beyaz, mavi, mor veya erguvan renklidir.-Jazi- türler süs bitkisi olarak kullanılır. Türkiye’de 100 kadar türün yabanî olarak yetiştiği bilinmektedir.
Eş anl. Çan çiçeği. Campanula glomerata Lat.
Genç iken Doğu Anadolu bölgesinde sebze olarak
kullanılır. Campanula lactiflora Bieb.-Bal çiçeği
(Anzer, Ikizdere-Rize). Çiçekler beyaz veya mor
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renklidir. Kuzeydoğu Anadolu bölgesi dağlarında
yetişir. Campanula rapunculus Lat.-Kök ve yapraklan eskiden midevî, süt artırıcı ve taş düşürücü
olarak kullanılmıştır. Campanula. Trachelium Lat.
Kökleri ve genç sürgünleri yenir. (BAY)
Çıplak Üzerinde bitki bulunmayan: Çıplak toprak, (TDK)

F

Çıplak kediotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

G

Çıplak tohumlular Bot.
(TDK-2)
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Açık

tohumlular.

Çır Kayısı, erik, zerdali gibi meyvelerin kurusu.
(TDK)
Çır şalgamı Bunias orientalis Lat. (Cruciferae).
Çok yıllık, otsu ve sarı çiçekli bir tür. (BAY)
Çıra Çam gibi reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü. (TDK); Reçineli
ağaçların yağlı, çabuk yanan kısımları. (MED);
reçineli ağaçların kolay yanan kabuk altı bölümü
(ATI); Çam ağacının sakızlı, yağlı yeri ki çerağ ittihaz olunur, sirâc. Mar-mara çırası âlâsı. (LEH)
Çırağ (Eşya.) Eskiden gece ortalığı ışıklatmak
için yakılan çıralı ağaç, kandil ve mum gibi vasıtalara denirdi. Çırağ- veya toprak kandil Topraktan
yapılmış emzikli, kulplu ve kulpsuz olup üstünde
hava almak için bir deliği olan kablara derlerdi
ki bunların içine yağ konarak emziklerinin içine
geçirilen fitiller yakılmak suretiyle ışıklandırdı. Fr.
Lampe antique. (ARS)
Çırağan Bağ ve bahçeleri meşale ve kandillerle
donatarak gündüz gibi yapmak. Ortaköyde Çırağan
Sarayına bu ismin verilmesi orada eskiden mevcut
olan bir sarayın bahçesinde lâleler ve çiçekler arasına şem’alar dikilerek bir bahçe donanması yapılmasındandır. Fr. Illumination des jardins. (ARS);
Bağ, bahçe donanması. Meş’al ve fener ile gündüz
gibi olmuş yer. (LEH); Bahçeleri meşale ve kandillerle aydınlatma. (SAN); Bağ ve bahçeleri meşale
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ve kandillerle donatarak gündüz gibi yapmak. Ortaköyde Çırağan Sarayına bu ismin verilmesi orada
eskiden mevcut olan bir sarayın bahçesinde lâleler ve
çiçekler arasına şem’alar dikilerek bir bahçe donanması yapılmasındandır. Fr. Illumination des jardins.
(ARS); Bağ ve bahçeleri meşale ve kandillerle donatarak gündüz gibi yapmak. Or-taköyde Çırağan
Sarayına bu ismin verilmesi orada eskiden mevcut
olan bir sarayın bahçesinde lâleler ve çiçekler arasına
şem’alar dikilerek bir bahçe donanması yapılmasındandır. Fr. Illumination des jardins. (ARS)
Çıralı Çıralı meşale mısbah. Çıralı tahta yağlı
sulu çam. (LEH)
Çırçırlama Tekstilde bitkisel hammaddeler olan,
pamuğun çekirdeğinden, keten, kendir, vb. Gövde lifleri kullanılan bitkilerde liflerin, çürütülüp
kurutulmuş odun kısımlarından ayrılması işlemi.
(TEK); Ağaçtan yapılan bahçe kapısı. (YÖR)
Çırpağa Ağaçtaki meyveleri çırpmaya yarayan
uzun sırık. (MER)
Çırpı 1. Ağaçlardan kesilen dal ve budaklar, ağaç
kırpıntısı: Çalı çırpıdan bir kulübe. 2. Tahta biçenlerin bıçkı yerlerini işaret ettikleri ip ki, boyaya
batırıp iki uçlarını iliştirdikten sonra ortasından
kaldırıp koyuvermekle çizgi yaparlar. 3. Çırpı ile
işaret olunan yerlerin bıçkı ile yarılması: Bu tomruğu beş çırpıya ayırmalı. (HAY); (marangoz, duvarcı, bahçıvan vb. zanaatkarların kullandığı) hiza
ipi (EVL); Çırpılmış, çalı, yonga ağaçtan yonulmuş
talaş, rendenin tozu, has ü hâşâk. Çalı çırpı dülgerlerin nişan çırptıkları ip, ziç, mutmer. Çırpı nişanıyla kesilen ince tirîz. Çırpı tutmak hiza bulmak,
çırpıdan çıkmak haddi tecavüz. (LEH)
Çıta (Dul.) Dülgerler ve marangozların ince
tahtalardan ensiz olarak kesip tahta aralıklarını örtmek için kullandıkları şerit şeklinde tiriz ve uzun
ensiz parçalar. Kiremit altı tahtalarının aralıklarını
kapamak için üzerlerine çakılan, dar ve uzun tahta
parçaları. Fr. Volige, latte. (ARS); Tahta, şişe, teriz,
uzun tahta parçası. (LEH); [Alm. Holzleiste] [eski
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terim ç;to]: Genellikle dikdörtgen ya da kare kesitli,
uzun tahta çubuk. (AGA)
Çıta işkencesi [eski terim masif işkencesi]: Tabla
kenarlarına çıta yapıştırmada kullanılan bir ya da
iki saplı, vidalı yardımcı sıkma aracı. (AGA)

Çıyancık Bir cins bitki. Ar. şeceret-üt-tenîn.
(HAY); Yüksek yerlerde yetişen bir cins bitki (polygonum bistorta). (MED)
Çıyangıç

Kurtpençesi. (BAY)

Çıtalı birleştirme [Alm. langholzgefederte Fuge]
[eski terim çıtoll geçme]: Tahtanın boyunca açılan
kinişe konmuş çıta yardımı ile yapılan çatkı. (AGA)
Çıtılgu
(ATI)

Birbirine girmiş ağaçlık, çalılık, orman

Çıtımık Sakız ağacı (BAY)
Çıtırgı Silcan. (BAY); Çıtırtı tahtası çatlar gibi
ince ses. (LEH)
Çıtkı Kadınların başlarına koydukları tepeliğin
çevresine süs olarak dikilen allı basmadan ya da ipekten şerit. (TEK)
Çıtlak Çitlembik.; Çengel sakızı (BAY)
Çıtlık Çitlembik;. Hindiba.; Menengiç. (BAY);
Sakız ağacının kırmızı meyvesi, bir nev merlengeç.
(LEH); Sakız ağacının verdiği kırmızı meyve, bir
nevi merlengiç. (HAY); Sakız ağacından elde edilen
kırmızı meyve. (MED); 1. (= çıtlañıç) çitlembik,
çitlembik ağacı. 2. Çitlembik ağacına benzer; dışı
sert, içi yağlı, kırmızı renkli, çitlembik gibi meyvesi
olan bir ağaç. (MER)
Çıvgın

Ağaç sürgünü, filiz. (TDK)

Çıyan otu Kurtpençesi. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
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Çibriska Sâter. (BAY)
Çıtabaşlık [eski terim çıtabaşlık]: Tabla başlarına
açılan kiniş yuvalarına uygun olarak hazırlanmış
çıtaya verilen ad. (AGA)

A

Çiceklemek 1. Çiçek dikmek. 2. Çiçekle donatmak. (TDK); Çiçek açmak, çiçek peyda etmek.
(MED); 1. Çiçek dikmek. 2. Çiçekle süslemek.
(KAM)
Çiçeği burnunda Çok taze, yeni koparılmış:
çiçeği burnunda bir salatalık. (TDK); Pek taze
(meyve), insanlar hakkında da biraz alaylı olarak
kullanılır (HAY)
Çiçek Bot. 1. Bir bitkinin, üreme organlarını
taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü. 2. Çiçek
açan kır veya bahçe bitkisi. • çiçek aşısı, çiçek
bahçesi, çiçek biti, çiçek boyası, çiçek bozuğu, çiçek
çocukları, çiçek durumu, çiçek dürbünü, çiçekevi,
çiçek pazarı, çiçek sapçığı, çiçek sapı, çiçeksever,
çiçek soğanı, çiçek suyu, çiçek tacı, çiçek tozu, çiçek
yağı, çiçek yaprağı, çiçeği burnunda, ölmez çiçek,
sarıçiçek, yapma çiçek, ağı çiçeği, amber çiçeği,
ateş çiçeği, atlas çiçeği, ayçiçeği, baklaçiçeği, bakla
çiçeği, balçiçeği, boru çiçeği, çadır çiçeği, çan çiçeği,
çanta çiçeği, çuha çiçeği, düğün çiçeği, fırıldak
çiçeği, gelin çiçeği, gugu çiçeği, gün çiçeği, güzelhatun çiçeği, hançer çiçeği, Hint çiçeği, ıtır çiçeği,
inci çiçeği, ipek çiçeği, kabak çiçeği, kadife çiçeği,
kahkaha çiçeği, kanarya çiçeği, kandil çiçeği, kar
çiçeği, kelebek çiçeği, kese çiçeği, kına çiçeği, kır
çiçeği, kükürt çiçeği, küpe çiçeği, Latin çiçeği, lavanta çiçeği, mahmur çiçeği, mahmuz çiçeği, mastı
çiçeği, mine çiçeği, muhabbet çiçeği, mum çiçeği,
nar çiçeği, oya çiçeği, peygamber çiçeği, rezede
çiçeği, saat çiçeği, salon çiçeği, saray çiçeği, soğan
çiçeği, suçiçeği, taşkıran çiçeği, telgraf çiçeği, yayla çiçeği, yılan çiçeği, yıldız çiçeği, yoğurt çiçeği,
Latin çiçekleri (TDK-2); (Osm. Şükûfe.) Bir bitkinin (nebatın) tenasül uzvunu ihtiva eden kısım
ki umumiyetle güzel şekilli, renkli ve kokulu olur.

169

E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

Çiçekler tabiî veya üslûblaştırılmış veyahut şemalaşmış şekillerde bezeme örgeleri (tezyinat motifleri)
olarak kullanılır. Umumiyetle tezyinatta kullanılan
başlıca çiçekler şunlardır. Fr. Fit ur. 2. Kumaş veya
sair şeyler üzerine mu-sattah, kabartma, renkli veya
renksiz olarak yapılan çiçek ve yaprak gibi bezeme
örgeleri. Sırma veya ipekle işlenen tabiî veya üslûplandırılarak bezeme haline konulmuş tezyini şekiller. Oyma olarak yapılanlara da denir. Çiçek tâbiri
bazen (Fr. Ornement.) bezeme manasına kullanılır.
Bir kumaş bir yazma veya basma üzerindeki her
türlü tezyini şekillere de denir. Çiçekli basma, şu
halının çiçekleri çok karışık gibi. (ARS); Çiçek açan
kır veya bahçe bitkisi, bir bitkinin güzel kokulu ve
renkli bölümü. (ARK); Çiçek açan kır, bahçe bitkisi (OSM); Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden,
renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu,
sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları, şükûfe. Bitki, çiçek açan bitki. İyi göründüğü
halde, kötü vasıfları olan kimse: Ne çiçektir biliriz. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü: Kükürt
çiçeği. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. (MED); Ağaç ve otların
renkli ve kokulu kısmı; mevsiminde çiçek açan ot.
(ATI); bahar; Çanakyaprağı; domur; gonca (konca);
taçyaprağı; tomruk; tomurcuk, deyim: kır çiçeği.
Bkz. Akşamsefası; Çiğdem; gül; öküzgözü; papatya. (YAK); Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi, bir
bitkinin güzel kokulu ve renkli bölümü. (ARK);
İstek uyandıracak güzellikte genç kız (Aktunç)
(TKA); Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden,
renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu,
sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları, şükûfe. Bitki, çiçek açan bitki. İyi göründüğü
halde, kötü vasıfları olan kimse: Ne çiçektir biliriz. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü: Kükürt
çiçeği. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan
renkli veya renksiz süsleme. (MED); (Alm. Blüte,
Fr. fleur, İng. flower, blossom) Tohumla üreyen bitkilerde, tohumu veren çanak ve taç yaprak, erkek
organ ve dişi organdan oluşan en uçtaki büyüme
tomurcuklan. (BİY); Bir nebatın a’zâ-yı müvellideden birini veya her ikisini havi olan kısmı ki ekseriya parlak renklerle müzeyyen olur. Çiçek açan,
veren nebat: Gül, meyve, fulya birer çiçektir. Çiçek
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resmi insanın bedeninde ufak ufak delikler bırakan hastalık, çiçek illeti. Mc. Hilekâr, allâk: Öyle
çiçeksin ki koklayanın burnu düşer. Bazı şeylerin
hülâsası ve zübdesi: Kükürt çiçeği. Çiçeği burnunda
pek taze, yeni yeni koparılmış. Çiçek bozuğu çoçor.
Çiçek suyu kokulu çiçeklerden taktir ile alınan su.
Suçiçeği çiçek illetinin hafifi, cedri-i kâzip. Çiçeklik
çiçek koymaya mahsus zarif kap, çiçek saksısı; kışın
çiçek saksılarının hıfzedildiği mahal; Çiçek tarlası,
bahçesi. Çiçeklenmek çiçek açmak. (YTL)
Çiçek açmak

Çiçeklenmek. (TDK)

Çiçek bahçesi (İng. Flower. Garden). İçinde çiçek
yetiştirilen bahçeler.
Çiçek balı

Taze bal. (MED)

Çiçek boyası Kırmızı. (TDK)
Çiçek bozuğu Çiçek hastalığından yüzü delik
deşik olmuş, çopur. (TDK)
Çiçek çerçeve Çiçek ve yaprak resimlerinden
ibaret tezyini çerçeve şeklinde pervaz. Fr. VignMe.
(ARS)
Çiçek çıkarmak Çiçek hastalığına tutulmak.
(TDK); Çiçek hastalığına yaklanmak. (MED);
Çiçeklenmek, açilmak, taze vü handan olmak,
şükufe kerden, şükuften (MEN)
Çiçek döşeği (Çimen döşeği.) Fransız üslûbu
bahçelerde binanın en yakınında ve önünde (simetrik) mütenazır şekilli parçalara ayrılmış ve etrafına
karşılıklı şekilde ağaçlar dikilmiş ve çimenliklerle
çiçek yastıkları tertibolunmuş düz sahalara denir.
Bunların, tarhları işleme gibi resimli ve muhtelif
renklerde çiçeklerle donatılmış olanlarına işlemeli
çiçek döşek (Fr. parterre de broderies) denir. Bunlar
ekseriya çimen dikilmiş büyük tarhlardır ki çiçekler
bunların içinde ayrılmış olan yastıklara dikilir. Bu
gibi büyük çimenli kısımlara tarh döşeği de denir.
Parterre mukabilidir. Fr. Parterre. (ARS)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Çiçek durumu (Lat. İnflorescere: çiçek açmaya
başlamak, Alm. Blütenstand, Infloreszenz, Fr. İnflorescence, İng. İnflorescence) Bir bitkide özel olarak
bir araya gelen çiçeklerin meydana getirdiği yapı,
çiçek başı. İnflüoresans. (BİY); Bot. Çiçeklerin sap
üzerindeki dizilişi. (TDK-2)

Avrupa saraylarının bahçelerinde böyle büyük limonluklar vardır. (ARS)

Çiçek dürbünü Kaleydoskop. (TDK)

Çiçek suyu Turunçgillerin çiçeklerinin imbikten
geçirilmesiyle elde edilen güzel kokulu su. (TDK)

Çiçek gibi

Temiz, bakımlı, güzel. (TDK)

Çiçek göbeği Muntazam sıralar, masifler ve
göbekler halinde çiçek yetiştirilen yerler. (TRM)
Çiçek koparmak

özin almak (MEN)

Çiçek olmak Yaşına, durumuna uymayan aşırı
davranışlarda bulunmak. (TDK)
Çiçek sapçığı Bot. Çiçekleri sapa birleştiren ince
ve küçük bölüm. (TDK-2)
Çiçek sapı Çiçek durumunda bütün çiçeklerin, üzerinde toplandığı veya bitiştiği sap. (TDK);
(Lat. pedunculus: küçük ayak, Alm. Blütenstiel, Fr.
pédoncule, tige florale, İng. peduncle, flower stalk)
l. Çiçek başını taşıyan sap. 2. Bir yere bağlı olarak
yaşayan protozoonlarda, deniz lâlelerinde organizmayı yere bağlayan sap. 3. Eklem bacaklılarda karın
ve gövde arasındaki bağ. 4. Beynin farklı kısımlarını
birleştiren sinir telleri demeti. Pedünkül. (BİY)
Çiçek sobası Kışın çiçek ve mevsimsiz meyva yetiştirmek için, ateş yakmağa mahsus bot ulu bir ocağı olan, üstü ve etrafı camlı, oda gibi bina. Çiçekler,
bunun içinde, altından ocağın boruları geçirilmek
suretiyle ısıtılan topraklara dikilir veya saksılar
içinde olarak raflara konur. İçlerinde ocağı olmayan
ve yalnız güneşin hararetiyle ısınıp kar ve soğuktan
mahfuz olan hurma ve camlıklara limonluk (Fr.
Orangerie) denir ki bunların içinde kışa tahammül
edemeyen limon, portakal, sıcak memleket ağaçları
hıfzolunur. Limonluklar umumiyetle yüksek tavanlı ve içi cesim birer kış bahçesi mahiyetindedir.

Çiçek soğanı Bot. Lale vb. Çiçeklerin ekim
zamanı köklerinde oluşan soğan biçimindeki yumru
filiz. (TDK-2)

Çiçek şişesi Bülbüle, kabalak, şişe, şişecik (MEN)
Çiçek tacı Bot. Çiçeklerin üreme organlarının
çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve
böcekleri çeken organ, tüveyç. (TDK-2); Çiçeklerde
üreme organlarının etrafında değişik renkte yapraklardan meydana gelen organ. (KAM)
Çiçek tarhı (Parter, İng. Flower-bed, Partere).
Bahçenin çiçek dikilmiş bölümü. (TRM)
Çiçek tozu Bot. Çiçekli bitkilerde erkek organın
başçığında bulunan döl hücresi, polen. (TDK-2);
Ayçiçeğinin tohumlarından elde edilen sıvı yağ.
(MED); Bot. Çiçekte döllenmeyi sağlayan genellikle
sarımtırak renkte toz. (KAM)
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Çiçek yaprağı Bot. Çiçek sapı üzerinde ve çiçeğe
yakın, özel biçimler gösteren yaprak. (TDK-2); Bot.
Çiçek sapı üzerinde çeşitli renk ve şekillerde olan
yaprak. (KAM)

Ö

Çiçeğin kabacası. (HAY)

S

Çiçekbeyi
Çiçekbiti

P
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Yaprakbiti. (MED)

Çiçekci 1. Çiçek yetiştiren, satan veya yapma
çiçek işiyle uğraşan kimse. 2. Çiçek satılan yer.
(TDK); Çiçek satan veya yetiştiren. Yapma çiçek
yapan, satan. [argo] Pezevenk. (MED); Çiçek satan
kimse, çiçek satılan yer. (HAY); Çiçek yetiştiren
veya satan kimse. (ARK); (İng. Florist “Horticulturist”). Çiçek yetiştiren veya satan kimse. (TRM)
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Çiçekçibaşı [eski terim ser-şuküfeci]: Sarayda
çiçek bahçelerini ve dışarda çiçek alım satımını
denetleyen görevli. (TDS)

F

Çiçekçilik Çiçek yetiştirme, satma veya yapma,
çiçek yapıp satma işi. (TDK); Çicek ve süs bitkileri
yetiştirme hâli, bahçıvanlığın bu işle uğraşan dalı.
(MED); Çiçek yetiştirme, yapma veya satma işi.
(ARK); Pezevenklik [yapmak]. Mesleğini sorarsan
çiçekçilik yapar. (FDA)

G

Çiçekdanlık
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Çiçekli bitkiler
Çiçeklik. (OSM)

Çiçekdâr Çiçekli. (OSM)
Çiçekleme Çiçeklemek işi. (TDK)
Çiçeklenmek işi veya biçimi. (TDK)

J

Çiçekleniş

K

Çiçeklenme 1. Çiçek açma. 2. Çiçeğin açma
zamanı. 3. Kim. Tuzların billûrlaşma sularını yitirerek toz durumuna gelmesiyle oluşan tuzlar. (TDK);
I. Çiçeklenmek fiili. (KAM); Açılmak, çiçek çıkarmak / virmek, taze vü handan olmak, şükufe
kerden, şükuften (MEN); Çiçek açmak, çiçek peyda
etmek. (MED)
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(MED); 1. Çiçekleri olan: çiçekli ağaç. 2. Boya yahut nakış veya oyma çiçek resminde şekilleri ve süsü
olan: çiçekli basma, tavan, çevre, sütun. (HAY); 1.
İçinde çiçek yetiştirilmiş olan: çiçekli bir bahçe. 2.
Çiçeği açmış olan: çiçekli ağaç. 3. Çiçek resimleriyle süslenmiş olan: çiçekli kâğıt. 4. Çiçek hastalığına yakalanmış olan: çiçekli çocuk. • çiçekli bitkiler
çiçekler içindeki tohumlar yoluyla üreyen bitkiler
sınıfı. (TEM)

Çiçeklenmek (nsz) çiçek açmak, çiçek vermek,
çiçekli duruma gelmek: (TDK); açmak; tomurcuklanmak, deyim: çiçek açmak (vermek). (YAK);
Çiçek peyda etmek, çiçek açmak. Osm. Tezehhür
etmek: Ağaçlar çiçeklendi. (HAY); İktihâl, tezehhür, ağaçlar nazc otlar tesnîm etmek. (LEH); 1.
Çiçek açmak, çiçek vermek: Bahar gelince bütün
bahçeler çiçeklendi. 2. (edil) çiçeklerle süslenmek:
Bayramda bütün sınıf çiçeklendi. (TEM)
Çiçeklenmiş Bir musiki eserinin süs notaları,
mızrap nağmeleri gibi aslında olmayan seslerle şekil
değiştirmiş ve dejenere olmuş hâli. (HAY)
Çiçekli Çiçeği veya çiçek resimleri olan. (TDK);
Çiçekleri olan: çiçekli ağaç. 2. Boya, nakıs veya
oyma çiçeğe benzer şekilleri ve süsü olan. (KAM);
Çiçeği olan, üzerinde çiçek motifleri bulunan.
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Bot. Tohumlu bitkiler. (TDK-2)

Çiçekli cam Üzerine ecza ile çiçekler ve tezyinat motifleri işlenmiş camlar. Bunları renkli cam
parçalariyle yapılmış nakışlı cam tabiriyle karıştırmamalıdır. Bu nevi camlara süslü cam veya bezemeli cam da denebilir. Fr. Verre orné. (ARS)
Çiçekli dişbudak [Alm. Weifen-Esche] [Lat.
fraxinus ornus] [eski terim çiçekli dişbudak]: Odunu
sıkı ve sert, kökkaplaması dalgalı olan değerli bir
mobilya ağacı. (AGA)
Çiçekli gotik üslûbu Alevli Gotik üslûbunun
lahana yaprakları gibi kıvrımlı yapraklarla tezyin
edilen tarzı. Buna floral gotik de denir. Fr. Style
gothique fleuri. (ARS)
Çiçekli hasır otu Hasır otu. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Çiçeklik 1. Koparılmış çiçekleri koymaya yarar
kap: “Her evde, bahçelerde, sofalarda, odalarda,
saksılarda, çiçekliklerde çiçekler bulunur. -A. Ş.
Hisar. 2. Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiştirmeye ayrılmış yer. 3. Eski evlerde süs eşyası
konulan raflı duvar oyuğu. 4. Bot. Çiçeğin üzerinde
çanak, taç ve öteki organlarının bulunduğu parça.
(TDK); 1. Çiçek tarlası, bahçenin çiçek yetiştirmeye mahsus yeri. 2. Çiçek koymaya mahsus süslü
saksı ki, masanın üzerine ve büyükleri salonun bir
tarafına konur. 3. Kışın çiçek saksılarını barındırmaya mahsus camekân, ser. 4. Eski tarzda odalarda kapının yanlarında bulunan ufak hücreler veya
mihrap gibi bir yer ki, esasen çiçek koymaya mahsus
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idi. (HAY); Çiçek yetiştirme, yapma veya satma
işi. (ARK); Çiçek yetiştirilen, çiçek yetiştirilmeye
ayrılmış olan yer, çiçek tarlası. Çiçek konulmak için
yapılan kab. Saksı. Kış mevsiminde çiçek konulan
camekan. Çiçeğin kısımları taşılan tepsi veya çanak
şeklindeki bölüm. [es.] Oda duvarlarına yapılmış
çiçek koymaya mahsus oyuk. (MED); Gözlü tabla. Çiçek koyacak yer, alafranga vefasızlık evsafı.
(LEH); Madenden, camdan, porselenden veya
çiniden yapılmış çiçek koymağa mahsus vazo. Fr.
Jardinière. 2. (Mi.) Odalar içinde vazo veya çiçeklik koymağa mahsus olmak üzere duvara yapılmış
süslü höcreler. Eski Türk evlerinde mihrap şeklinde
içeriye doğru girgin olarak ayna koymağa mahsus
kısımların iki yanlarında yukarıdan aşağıya doğru sıralanmış şekilde birkaç gözden ibaret olarak
yapılmışları vardır. Bunlara şerbetlik de denir Fr.
Niche à fleur. (ARS); 1. Küçük çiçek, İng. Floweret;
2. Kömeç veya başaktan ayrı duran çiçek. (TRM);
1. Çiçek tarlası, bahçenin çiçek yetiştirilen yeri. 2.
Çiçek koymağa yarayan süslü saksı. Kap. 3. Kışın
çiçek saksılarını koymağa yarayan camlı yer. 4. liski tar evlerin odalarında kapının iki yanında bulunan çeşitli büyüklükte ulak hücreler veya duvar
içinde mihrap gibi oyuk yer. Aslında çiçek koymak için kullanılırdı. Çiçekte çanak, taç yapraklar ve diğer organların bulunduğu kısım. (KAM);
büstân, bostân, gülistân, gülşen, (MEN); 1. Çiçek
tarlası, bahçenin çiçek yetiştirmeye mahsus yeri. 2.
Çiçek vazına mahsus süslü saksı ki masanın üzerine
ve büyükleri salonun birer tarafına konur. 3. Kışın
çiçek saksılarını barındırmaya mahsus camekan. 4.
Eski tarzda odalarda kapının yanlarında müteaddit
ufacık hücreler veya mihrap gibi bir mahal ki esasen
çiçek vazına mahsus idi (Lehce, Ş.). (VLD); 1. Çiçek
koymaya mahsus süslü kap, vazo. 2. Bir bahçede
çiçek ekilen kısım. 3. Çiçek saksılarını koymaya
mahsus yer, limonluk. 4. Eski yapılarda tahta, alçı,
mermer veya kârgirden süs eşyâsı ve çiçek koymaya mahsus, kat kat sâbit duvar rafı. 5. Çiçek sapının
ucunda bulunan ve çiçeği teşkil eden çanak, taç
vb. Kısımları taşıyan çukur, şişkin veya çanak biçimindeki parça. (KUB)

Çiçeklü Açilmış, gülşen, şüküfte, reyyan, zahir,
nazır, manzur, taze vü handan (MEN)
Çiçeklü lahana
Çiçeksever
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Gül lahana, karnebit (MEN)

Ç

Çiçeğe düşkün kimse. (TDK)

D

Çiçeksime Çiçeksimek işi veya sonucu. (TDK)

E

Çiçeksimek 1. Çiçek gibi olmak. 2. Kim. (Billur
durumunda bulunan bir tuz) Billûrlaşma suyunun
bir bölümünü yitirerek beyazımtırak bir toz durumuna geçmek. 3. Tıp (Bazı hastalıklarda) Deride
leke, sivilce, çiçek gibi döküntüler belirmek. (TDK);
Çiçeğe benzemek, çiçek gibi olmak. Deri üzerinde
çiçek lekeleri belirmek. (MED)

F

Çiçeksiz Çiçeği olmayan. Çiçeksiz bitkiler Bot.
Mantarlar ve eğrelti otları gibi, üreme organları gizli olan bitkiler sınıfı. (TDK); Çiçeği olmayan, çiçek
açmayan. (KAM); Çiçeği olmayan. Çiçeksiz bitkiler = Mantarlar ve eğreltiotları gibi bitkiler sınıfı.
(HAY)
Çiçeksiz bitkiler Bot. Üreme organları gizli olan
mantarlar, eğrelti otları vb. Bitkiler sınıfı. (TDK-2)
Çidem Çiğdem. (BAY)
Çifin
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Zifin. (BAY)

Çifitotu (Kokar sedef otu / Sezab / Rue) Sedefotugillerden, çayırlarda ve hendek kenarlarında yetisen, zehirli bir bitkidir. Yaprakları geniş, çiçekleri
küçük ve sari renklidir. Çiçekleri dalların dışına
taşmış demetler halindedir. Keskin bir kokusu vardir. Kullanırken kesinlikle tavsiye edilen doz aşılmamalidir. Kullanıldığı yerler: Kalp çarpintilarini
giderir. Mide agrılarını dindirir. Zeytinyağı ile kavrulduktan sonra çibanin üzerine konulursa, çibani
olgunlastirir. (BİT); (Kokar sedef otu / Sezab / Rue)
(BİT-3)
Çift bezeli sütleğen Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Çift camlı pencere [Alm. Doppelverglasung]
[Fr. Double wtroge] [eski terim çift camlı pencere]:
Aralarında boşluk olan iki camlı pencere. (AGA)
Tarla, bağ bahçe. (MED)

Ç

Çift çubuk

D

Çift yarıklı mil [Alm. ZWeischlltzbolzen] [eski
terim çift yarıktı mil]: Freze makinesinde kullanılan
ve üzerindeki iki yarığa bıçak takılabilen aygıt.
(AGA)
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Çiftçi Bağcı; bahçeci; bahçıvan; başakçı; bostancı;
Çapacı; Çaycı; Çeltikçi; Çiçekçi; Çizici [afyon]; desteci; desteleyici; dikici; ekici; ekinci; fellah [Arap];
fındıkçı; fıstıkçı; fideci; harmancı; hasatçı; köylü;
maraba; marulcu; meyveci; mujik [Rus]; orakçı; ortakçı; seracı; tarımcı; turfandacı; yarıcı; ziraatçı; zürra. Bkz. Emekçi; hayvancılık; türetici. (YAK)
Çiftkapı [Alm. Doppeltür] [Fr. porte doublée]
[eski terim çlftkapl]: Üst üste kapanan, ya da birbirine vidalanarak kullanılan, yalıtma özelliği üstün
iki katlı kapı. (AGA)
Çiftleşmek Erkek ve dişi hayvan veya bitki
hücreleri döllenmek için bir araya gelmek. (TDK)
Çiftpencere [Alm. Doppelfenster] [eski terim
çlftpencere]: Yalıtkanlığı arttırmak amacı ile, üst
üste kapanan iki kanat biçiminde yapılmış pencere.
(AGA)
Çiftrende [Alm. Doppelhobel] [Fr. robot simple] [eski terim çiftrende]: Tığının üzerinde kapak
denilen özel bir eklentisi olan ve tekrendeden daha
temiz yüzey veren rende. (AGA)

Y

Çiftzıvana [Alm. Doppelzopfen] [eski terim
çiftzıvana]: Erkek parçanın iki dış ucunu ve ortasını
kertip, karşıt parçada buna uyan delikler açarak
yapılan çatkı (AGA)

Z

Çigelek

Dağ çileği. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Â

Çigelem

Dağ çileği. (BAY)

V
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Çigirdik Burç. (BAY)
Çiğ 1. Pişmemiş. 2. Olgunlaşmamış. 3. Sabahları
yerde bitkilerde bulunan sulu rutubet. (YÖR);
Fesçitarağı. (BAY); Pişmemiş, olmamış, ham, nâpuhte. Çiğ çiğ yimek adavet etmek, buğz. Çiğ adam
nadan, armut, çiğ renk bed. Çiğ yer işlenmemiş tarla. (LEH)
Çiğde Bot. 1. Hünnap. 2. Bu ağacın kırmızı
kabuklu, sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve
büyüklüğünde, güzün olgunlaşan yemişi. (TDK2); Hünnap. (BAY); hünnap (ağacı ve meyvesi) krş.
İğde. (ATI); Arapça olan ünnâb [gal. hünnâb] adı
ile bilinen, kızılcığa benzeyen ve kabuğu sert bir
cins meyve. [Bahçede yetişen büyük ve koyu kırmızı
çeşidine de ‘çılan’ denir.] (KAM); İki çeneklilerden
sert kabuklu meyvası olan kızılcığa benzer bir ağaç,
hünnap (zizphus). (MED); Ünnap, zahiri iğdeye
benzer pek büyük ve kızıl bostanisi çılan. (LEH);
Unnâb ism-i Arabîsiyle maruf kızılcığa müşabih ve
kabuğu sert bir cins meyve. Büyük ve pek kırmızı
olan bostânî nevine de “çılan” derler (Lehce, Ş.).
(VLD)
Çiğdem Bot. Zambakgillerden, türlü renklerde
çiçek açan, çok yıllık, yumrulu bir kır bitkisi, mahmur çiçeği (Colchicum). • acı çiğdem, sarıçiğdem,
Ankara çiğdemi, güz çiğdemi (TDK-2); acıçiğdem;
güzçiğdemi; mahmurçiçeği. Bkz. Bitki; Çiçek.
(YAK); Crocus (Iridaceae) türlerine verilen genel ad.
Çok yıllık, yumrulu, sarı veya mavi çiçekli otsu bitkilerdir. Çiçekler, türe bağlı olarak, ilk bahar veya
son baharda meydana gelir. 30 kadar türün Türkiye’de bulunduğu bilinmektedir. Yumruları çiğ veya
pişirildikten sonra yenir. Külde pişirilir veya yemeği yapılır. Çiğdem aşı, çiğdem pilâvı ve çiğdem
sütlü, tanınmış çiğdem yemekleridir. Özellikle
aşağıdaki türler yumruları için toplanmaktadır.
Bk. Acı çiğdem. Safran. Eş anl. Alvele, Apalak.
Çivtan, Çiydam, Çiydem, Çiyelem. Yayla kestanesi (İkizdere-Rize). Aşağıdaki türler, gıda ve süs bitkisi olarak, bir öneme sahiptirler (24, 29). Crocus
abantensis T. Baytop et B. Mathew- Abant çiğdemi.
Abant gölü (Bolu) çevresinde yetişir ve ilk baharda
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mavi renkli çiçekler açar. Crocus adanensisT. Baytop
et B. Mathew- Adana çiğdemi. Haruniye (Adana)
çevresinde yetişir ve ilk baharda çiçek açar. Crocus.
Ancyrensis (Herbert) Maw- Ankara çiğdemi, özellikle Orta Anadolu bölgesinde yetişir. İlk baharda
parlak sarı renkli çiçekler açar. Yumruları ile çiğdem
pilavı yapılır. Crocus. Antalyensis B. Malhew- Antalya çiğdemi. Batı Anadolu ve Antalya (Korkuteli) bölgesinde yetişir. İlk baharda morumsu renkli
çiçekler açar. Crocus asumaniae B. Mathew et T.
Baytop- Mor çiğdem. Akseki (Antalya) bölgesinde
yetişir. Son baharda mor renkli çiçek açar. Crocus
baytopiorum B. Mathew- Mavi çiğdem. Honaz dağı
(Denizli) bölgesinde yetişir ve ilk baharda mavi renkli çiçek açar. Crocus cancellatus Herbert- Gözenek
(Gemerek-Sivas). Yumruları demetler halinde ilk
baharda güneydoğu illeri (Gazi Antep) pazarlarında
satılır. Yumruları yenir. Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert- Sarı çiğdem. Sarı çiçeklidir. İlk baharda açar. Yumrularından çiğdem pilavı hazırlanır.
Crocus hittiticus T. Baytop et B. Mathew- Hitit
çiğdemi. Silifke (İçel) bölgesinde yetişir, îlk baharda
mor renkli çiçekler açar. Crocus. Kotschynus C.
Koch- Yayla kestanesi (İkizdere-Rize). Çiçekler mor
renkli, sonbaharda açar. Yumruları yenir. Crocus
lazicus Boiss. Et Bal.-Civden (Anzer, İkizdere-Rize),
Laz çiğdemi. Yaz sonunda (ağustos) turuncu renkli çiçekler açan tek tür. Trabzon (Zigana dağlan)
ve Rize (Anzer, Çimil) dağlarında yetişir. Crocus
pallasii Goldb.-Bivok (Doğu Anadolu). Son baharda mor renkli çiçekler açar. Crocus sativus Lat.
Safran çiğdemi. Safranbolu bölgesinde yetiştirilir.
Bk. Safran. Crocus speciosus Bieb.-Çayır çiğdemi
(Saccılar-Bolu). Anadolu’da yaygın bir türdür. Son
baharda mor renkli çiçekler açar. Sarı çiçekli türlere
Çökülce, Sakarca, Sarıklık (Çarşamba-Samsun),
Sarı zağar (Saimbeyli-Adana), mavi çiçekli olanlara ise Gökdedem, Gökgız (Dinar-Afyon) veya
Kesercik adı verilmektedir. Çiğdem yumrusunu
topraktan çıkarmaya yarayan, sivri uçlu değneğe
“Kiskiç” (Balâ-Ankara) veya Kiskis (Yerköy-Yozgat)
denir. Halen Safranbolu köylerinden bazılarında az miktarda yetiştirilen Crocus sativus Lat.
Türünün çiçeklerinden Safran elde edilmektedir.
Çiçeği dökülmüş çiğdeme Aleyçin (Şarkışla-Sivas),

çiğdem yumrusuna ise Topacık (Çorum) adı verilmektedir. (BAY); îtrü’l-hallâh soğanı, öksüz oğlan
soğanı, beyaz, sarı, pembe çiçekli esâbi-i hürmüz,
hâfirü’1-mihr, kolon tırnağı, acı çiğdem vahvâh
mavisi, it boğan. (LEH); Beyaz, sarı, pembe çiçekli çeşitleri bulunan bir bitki ve kökü, öksüzoğlansoğanı. Eş anl. ıtr, lahlâh. / acı çiğdem “Açık renk
çiçekli, tohumları romatizma tedavisinde kullanılan
acı bir çiğdem, güzçiğdemi. “ Eş anl. vahvâh. [Mavisine ‘itboğan’ denir.] (KAM); Beyaz, sarı ve pembe çiçekli çeşitleri bulunan bir bitki ve kökü, öksüz
oğlan soğanı. (HAY); Zambakgillerden, soğanlı,
otsu, çeşitli renklerde çicek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği (colchicum). (MED); Zambakgillerden
beyaz, pembe veya sarımtırak çiçekleri olan bir
otsu bitki. (TRK); (Krokus / Colchique / Crocus /
Lahlah / Mahmurçiçegi / Colchicum) Toprak altinda, üzeri ince veya zarimsi birkaç pul ile örtülü, bir
yumru tasiyan çok senelik bir bitki. Yaprakları çimen yapragina benzer. Çiçekler genellikle 1-3 tâne
veya türüne göre daha fazla olup, mor, beyaz-pembe
sarimtrak renklerdedir. Çiçek taç yaprakları tüpsü
olup, uç kisminda huni seklinde genislemis ve 6
parçalidir. Meyveleri çok tohumludur. Avrupa ve
Akdeniz bölgesine yayilmis, 40 civârinda türü vardir. Bunun da 20 kadari Türkiye’de bulunur. Genel
olarak zehirli alkaloitler tasiyan bitkilerdir. Çigdem türlerinin bir kismi ilkbaharda, diğer bir kismi ise sonbaharda çiçek açmaktadir. Çok güzel olan
çiçeklerinden dolayi da bir süs bitkisidirler. Daha
çok kullanılani ve tibbî olarak bilineni sonbahar
veya güz çigdemi (Colchicum autumnale)dir. Bu
da ağustos-ekim aylari arasinda çiçek açan yumrulu bir bitkidir. Yaprakları ilkbaharda meydana gelir.
Çiçekleri ise sonbaharda olup, pembemsi-mor veya
beyazdir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Farkli türlerde Türkiye’nin hemen hemen her tarafinda. Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan kismi tohumları
ve yumrusudur. Tohumlarında sâbit yag, sakkaroz
ve kolsisin isimli bir alkaloit bulunur. Yumrularinda
da kolsisin, inulin, yag, nisasta, sakkaroz bulunmaktadir. Idrar söktürür, Kabizligi giderir. Kesinlikle
tavsiye edilen miktardan fazla kullanilmamalidir.
Çigdem tohumu ve yumrusundan hazırlanan
preparatlar uzun zamandan beri damla hastaligina
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karsi kullanılmaktadır. Kolsisin bir ara kansere karsi
kullanilmissa da, hayvansal hücreler için çok zehirli
oldugundan hâlen terk edilmistir. Kolsisinin hücre
bölünmesini durdurmasi etkisinden faydalanilarak,
poliploit mutasyonlar elde etmek için zirâatte kullanılmaktadır. Poliploit organizmalar genellikle
normalden daha fazla olan büyüklükleri ile göze
çarparlar. Bu metod sâyesinde ekonomik deger tasiyan bu bitkilerin yaprak veya meyve ürünlerini
arttirmak mümkün olmaktadir. (BİT); (Lat. Crocus, Alm. Safran, Fr. Safran, İng. crocus) Süsengüler
(Irida-ceae) familyasından, çok yıllık, yumrulu,
yumruları yenen, bazı türlerinden safran elde edden,
bazı türleri ilkbaharda, bazı türleri sonbaharda san
ya da mavi renkli çiçek açan, ülkemizde 30 kadar
türle temsil edden monokotil bir bitki. (BİY); (Krokus / Colchique / Crocus / Lahlah / Mahmurçiçegi
/ Colchicum) (BİT-3); (mahmurçiçeği): Zambakgiller familyasından türlü renklerde çiçekler açan
zehirli bir kır bitkisidir. Çiçekleri Ağustos-Eylül
aylarında açar. Rengi sincabidir. Hekimlikte soğan
kısmı, çiçekleri ve tohumu kullanılır. Etkili maddesi
“colcihine alkoloidi”dir. Birçok çeşidi vardır. Faydası: İdrar söktürür. Kabızlığı giderir. Tavsiye edilen
dozdan fazla kullanılmamalıdır. (BİT-2)
Çiğdemağı Yaprakları ekin yaprağı gibi, yıldız
şeklinde beyaz çiçekli, küçük yumrulu bir bitki.
(MER)
Çiğdemgiller
lyası. (HAY)

Numunesi çiğdem olan bitki fami-

Çiğdene Ahşap binaların havaya ve yağ; mura
mâruz olan cihetlerinde kaplama olarak kullanılan
çıralı bir nevi tahtadır ki Karade nizin Bartın şehrinde bu isimli bir iskeleden gelen cinsi en muteber olduğu için diğer yer lerden gelen böyle çıralı
tahtalara da çiğdene denilmiştir. (Bak. Kereste.) Fr.
Planche de sapin résineux. (ARS)
Çiğit 1. Kabuklu çekirdek, pamuk vb. şeylerin tohumu. 2. Yüzdeki çil lekesi. (KAM); Yüzde çil lekesi, et beni, adese, kelef. Çekirdek kabuklu tohum,
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hususan pamuk tohumu ve süprüntüsü. Yüzde olan
çiğit ades, çil lekesi. (LEH)
Çiğlik Olmamış ve olgunlaşmamış meyvenin
hâli. hamlık. (KAM)
Çihri

Cehri. (BAY)

Çikita Bir muz cinsi yahut bu isimde bir şirketin
ithal ettiği ve sattığı muz. (ATI)
Çil Topraktan yeni çıkan bitki, ekin. (ATI)
Çilbaş

Yavşan. (BAY)

Çilbir otu Semiz otu. (BAY)
Çilbirtir Çınar. (BAY)
Çilek Bot. 1. Gülgillerden, sapları sürüngen,
çiçekleri beyaz bir bitki. 2. Bu bitkinin güzel kokulu, pembe, kırmızı renkli meyvesi. • çilek reçeli, çilek suyu, çilek üzümü, ağaç çileği, dağ çileği,
Frenk çileği (TDK-2); ağaççileği; ahududu; böğürtlen; dikendutu; dut; frenkçileği; kuşburnu, deyim:
kara dut; yaban çileği. Bkz. Meyve. (YAK); Çiğelik
muhaffefi. Çilek, tûtü’s-sa’leb. Ağaç çileği kırmızısı
ahududu, sarısı izmavla, böğürtlene münasebeti yoktur. Çilek fidanı küken. (LEH); Pembe,
kırmızı renkli meyve. (ARK); Güzel kokulu bir
meyve (OSM); (maruf meyve) < çigelek vs. şekillerde tk. Dillerinde yaygın (ATI); Yerle beraber ufak
bir bitkinin verdiği pek lezzetli ve güzel kokulu
maruf meyve ki, çeşitleri olur: Dağ çileği = Bunun
yabanisi (lezzet ve kokuca hepsinden üstündür).
Frenk çileği = İri taneli, mayhoşçası. Çilek fidanı,
çilek kökü, çilek tarlası, çilek reçeli, çilek şurubu, çilek dondurması. Ağaç çileği = Şeklen çileğe
ve duta benzer olup küçük bir ağaç üzerinde hasıl
olan kırmızı ve güzel rayihalı bir meyve, ahududu. (HAY); Gülgillerden, beyaz çiçekli, meyvesi
kırmızımsı, güzel kokulu ve duta benzeyen bitki ve
meyvesi (fragaria). (MED); Sandal ağacının meyvesi. (Ayvagediği, Gökçebelen-Emirler / Mersin;
Beyreli Mah. / Bozyazı) (MER); Çiğlek. Yere yakın
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ufak boylu bir bitkinin verdiği, lezzetli ve güzel
kokulu bir meyve. (KAM); (Kocayemis / Fragaria /
Strawberry / Fraisier / Erdbeere / Fraise) Gülgillerden, saplari sürünge, çiçekleri beyaz bir bitkidir.
Yemisi (Çilek) ilk zamanlar pembe olup, gelistikçe
koyu bir renk ve güzel kokulu bir hal alir. Türkiye’de yetiştiği bölgeler: Ege, Marmara, Karadeniz
bölgesi. Kullanıldığı yerler: Vücudu kuvvetlendirir. Hasta olmayi önler. Idrar söktürür. Böbrek ve
mesane hastalıklarıin iyilesmesine yardimci olur.
Mide ve barsak tembelligini giderir. Sinirleri kuvvetlendirir. Hasta olmayi önler. Barsak kurtlarini
döker. Atesi düsürür. Cilde tazelik ve güzellik verir. Distaslarini eritir. Midesi zayif olanlar suyunu
içmelidir. Bazi kimselerde allerji yapabilir. (BİT);
(Lat. Fragaria xananassa, Alm. Erdbeere, Fr. fraise,
İng. Strawberry) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, meyveleri yalancı agrégat tipte, yapraklan trifoliat, meyveleri yendiği için kültürü yapılan, toprak
üstü kısmı stolonlu çok yıllık, otsu melez bir bitki.
(BİY); (Kocayemis / Fragaria / Strawberry / Fraisier
/ Erdbeere / Fraise) (BİT-3); (kocayemiş): Gülgillerden sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitkidir.
Yemişi pembe renkli olup, kokuludur. Birçok çeşidi
vardır. Faydası: Vücudu kuvvetlendirir. Hasta olmayı önler. İdrar söktürür ve karında biriken suyu
boşaltır. Böbrek ve mesane hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Mide ve bağırsak tembelliğini
giderir. Sinirleri kuvvetlendirir. Yüksek tansiyonu
düşürür. Bağırsak kurtlarını döker. Safra ifrazatını
arttırır ve safra taşlarının dökülmesine yardımcı
olur. Karaciğer kifayetsizliğini ve şişliğini giderir.
Ateşi düşürür. Dişdibi taşlarını eritir. Cilde tazelik
ve güzellik verir. Damar sertliği, mafsal iltihabı, romatizma, ve nikriste de faydalıdır. Şeker hastaları
da yiyebilir. Midesi zayıf olanlar suyunu içmelidir.
Alerji yapabilir. (BİT-2)

Çim Bot. 1. Buğdaygillerden, bahçelerin, yol kenarlarının ve parkların yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium). 2. Yeşilliği bol olan
yer. • çim çim (TDK-2); Kısa ve ince yapraklı bir
nevi ot ki bahçeleri tezyin için kullanılır, tohumu
ekilerek yetiştirilir. Fr. Gazon. (ARS); 1. Çemen
otu, bahçelerde, yol kenarlarını ve bâzı oturulacak
yerleri yeşillendirmeğe yarayan kısa ve sık çayır
otu. 2. Bâzı taş ve ağaçların üzerinde biten yeşillik,
yosun. (KAM); Kısa ve ince yapraklı, buğdaygillerden sun’i çayır yapmak için ekilen bitki (lolium).
[es.] Yosun. (MED); Çayırı teşkil eden basit yeşil
ot. (ATI); Bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki. (ARK); Bot. Buğdaysılardan, bahçeleri yeşillendirmek için ekilen çok yıllık
bir ot (Eş anl. Çimen). (TEM); 1. Çimen otu.
Bahçelerde yol kenarlarını ve bazı oturulacak yerleri
örtmeğe mahsus kısa ve sık çayır otu. 2. Bazı taş ve
ağaçların üzerine peyda olan yeşillik, yosun (Lehce,
Ş.). (VLD); Çayırı teşkil eden basit yeşil ot (ATI)

Çileme 1. İnce yapraklı, çiçeksiz, ekşimsi bir ot.
2. Otlu bulgur pilavı. (MER)

Çimenli

Çilemek
(BAY)

(yağmur) çiselemek (ATI); Dağ çileği.

Çimen Kendiliğinden yetişmiş çim. (TDK);
“Ağaç ve çiçekleri hâvî çayır” ma‘nâsına olan bu
kelimenin doğrusu “cîm”in fethiyle çemendir.
(DGA); Arazi üzerinde ve bahçelerde bulunan yeşil
ve kısa otlar. Uzunlarına çayır denir. Fr. Pré. (ARS);
Örtülmüş sahra, çemen-zar. İnce otluk, yeşillik feza.
Bahçelerde çim tarhı, çimen otu lüsâs, kûm. Envai
çoktur. Bastırma çimeni, çeyiz çimen hediye, zinet.
(LEH); Düz, hem-vâr olan çayır ve bağ ve bahçe
gülistan mahalli ve ağaçlık gölgelik mahal. (MÜN)
Çimen döşek Bahçelerde çimen dikilmiş, çeşitli
biçimlerde, büyük ve çiçeksiz sade çimenli kısımlar. (TRM); Bahçelerde çimen dikilmiş muhtelif
şekillerde büyük ve çiçeksiz sade çimenli kısımlar.
Fr. Pelouse. (ARS)
Çimeni olan. (TDK)
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Çimenlik 1. Çimenle örtülü toprak. 2. Bahçelerde çimenle örtülü olarak yapılan geniş sahalar. Fr.
Pelouse. (ARS)
Çimit

A

Y
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Keten. (BAY)
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Çimit

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Çimlendirmek Ekilecek tohum ve çekirdekleri
veya dikilecek bağ çubuklarını filiz verinceye kadar
geçici olarak toprak, kum veya su içinde bekletmek:
Ağaç çekirdeklerini, bostan tohumunu, bağ çubuklarını çimlendirmek. (KAM); Suya koyup tohumu yeşillendirmek, netş, intâş, ifrâh ettirmek, kök
verdirmek. (LEH)
Çimlenmek 1. (Tohum) Nemli yerde uç verip
yeşermek. 2. Üzerinde çim bitmek. (TDK); (Tohum, çekirdek, bağ çubuğu vesaire). 1. Ekilip dikilmeden önce geçici olarak toprak veya kum veya
suyun içinde durdurulup filizlenmek: Bağ çubukları, karpuz tohumu, ağaç çekirdekleri önce çimlenip sonra dikmeli. 2. Çim yemek, çimlenmek =
meç. Nasibini almak, kenardan geçinmek. (HAY);
(Tohum) Filizlenmek uçlar peyda etmek, yeşermek.
Üstü çimle örtülmek. (MED)
Çimlik 1. Bahçelerde çim ve çimen ekili tarh
döşekleri, İng. Lawn “Plot, Greensward” 2. Fidan,
taze dal, (TRM);Bahçelerde çim ve çimen ekili tarh
döşekleri. Bunların içine çiçek dikilmez. At koşuları
için hazırlanmış olan çimenli büyük sahalar. Çimli
saha da denir. Fr. Pelouse. (ARS)

Çin çamı

Bot. Mabet ağacı. (TDK-2)

Çin gülü

Bot. Kamelya. (TDK-2)

Çin hatmisi Hibiscus rosasinensis / Çin Gülü
/ Vatanı Doğu Hindistan ve Çin’dir. Ülkemizde
daha çok saksı çiçeği olarak yetiştirilirse de, Batı
ve Güney Anadolu’nun kıyı kesimlerindeki park
ve bahçelerde, güneşli ve sıcak yerlerde dekoratif
özelliğinden dolayı bolca yetiştirilir. Çin Hatmisi,
2. 5 m’ye kadar boylanabilen, dağınık tepeli, herdem yeşil bir çalı veya küçük bir ağaçtır. Yaprakları sürgünlere sarmal dizilişlidir. Yapraklar yumurta-mızrak biçiminde, bazen lopludur. Ayanın
ucu sivri, kenarları kaba dişlidir. Yapraklar tüysüz,
üst yüzü parlak yeşil, alt yüzü mat açık yeşildir.
Yazın açan çiçekleri çok büyük, göz alıcı renklerde
(kırmızı, pembe, turuncu ve sarı), uzun saplı, trompet biçimli, yalın ya da katmerlidir. Gül gibi güzel
ve gösterişli çiçeklerinden dolayı halk arasında Çin
Gülü olarak adlandırılır. Çiçek petalleri yırtık ve
dağınıktır. İlkbahardan Sonbahara kadar uzun bir
zaman dilimi içinde çiçek açar. Çiçeği 13 cm çapa
ulaşabilir. Meyvesi kapsül tipindedir. İyi bir duvar
önü bitkisidir, canlı çit yapımında kullanılır. (AGÇ)
Çin karanfili

Hüsnüyusuf. (BAY)

Çimşir Bir ağaç çeşidi < şimşir kelimesinin dissimilation’lu varyantı. (ATI); Tarak ve kaşık gibi
şeyler yapılmasına yarayan ve yaz kış yaprağını dökmeyen kısa bir ağaç. (HAY); Baks, şimşad, haşy,
sadi, sirşe, her dem taze bir nev ağaçtır. Çimşir kaşık
tarak envai çoktur. (LEH)

Çin kâğıdı Bambu kamışı yapraklarından veya
ipekten yapılan sarımtırak ince kâğıd ki umumiyetle kazıresimler bu nevi kâğıdlara basılır. (Bak. Japon kâğıdı.) (ARS)

Çimşirlik 1. Çimşir ağaçlarıyla mestur yer. 2.
Çimşir ağaçlarıyla tezyîn olunmuş bahçe (Lehce,
Ş.). Anadolu’da “şimşir” olarak şayidir. (VLD); 1.
Çimşir ağaçlarıyla örtülü yer, çimşir ormanlığı. 2.
Çimşir ağaçlarıyla süslenmiş bahçe. (HAY); Tarhlı
bahçe. (LEH)

Çin tarçın ağacı (Lat. Cinnamonum cassia, Alm.
Kassein Zimtbaum, Fr. laurier casse, cannellier
casse, İng. Chinese cinnamon tree, cassia tree) Defnegiller (Lauraceae) familyasından, parlak yapraklı,
çiçekleri yaprak koltuklarında ya da dal uçlarında
bulunan, gövde ve dal kabuklan baharat olarak kullanılan bir tür. (BİY)

Çin anasonu Bot. Manolyagillerden, sarı renkteki çiçekleri anason kokan bir ağaççık (lllicium anisatum). (TDK-2)
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Çin leylağı

Bot. Tespih ağacı. (TDK-2)

Çinararya Yaban karanfiline andırır bir çiçek.
Galatı çizelya. (LEH)
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Çincar Isırgan. (BAY)
Çineralya İt. Yabanî karanfile benzeyen bir tür
çiçek. (KAM); Bir bitki, cineraria maritima. (ATI)
Çingene sakızı
Çingil

Yakı otu. (BAY)

(cingil) Ağaç veya dağ doruğu (ATI)

Çinilemek

Tohumu ilaçlamak. (MER)

Çiniştürük Bir ağaç meyvesi (fındığa benzer,
kırmızımsı beyazı olur, ilk yazda yetişir, yenir)
(DLT)
Çintar

Kanlıca mantarı. (BAY)

Çintmek Soğanı, kabağı, salatalığı ince ince
doğramak ya da bir ağacı kesici bir araçla ince ince,
kıymık kıymık kesmek. (MER); 1. Diş diş etmek,
gedik açmak, gedik gedik etmek, kertmek: Kılıcı
çintti. 2. İnce ince doğramak: Soğanı çintip kavurdu. (KAM)
Çiper Bahçenin kenarına dikenli bitkilerden
yapılan çit, koruluk. (TRM)
Çipriska Sâter. (BAY)
Çipuri (çıpra / cibre) Sıkılıp suyu alınan üzüm ve
başka meyvaların posası (ATI)
Çir Dilinmeden kurutulan kayısı, erik gibi meyvelerin kurusu. (HAY); Meyve kurusu (daha çok
kayısı ve erik kurusu). (MED); Meyve kurusu (ATI)

Gülük (Tahir-Erzurum), Kiriş (Divriği-Sivas), Sarı
çiriş, Sarı zambak. Yabanî pırasa. (BAY)
Çiriş Maraş işinde kullanılan ve Maraş’ta yetişen
saz cinsinden bir bitkinin patatesinden elde edilen
zamka denir. Bitkiden çıkarılan ve yapıştırma sıvısı
olarak kullanılan toz. (TYS); Bir çeşit sebze (Doğu
Anadolu) (EVL); dağ pırasası, allium vineale. (ATI)
Çiriş otu Bot. Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir
bitki (Asphodelus). (TDK-2); Asphodelus aestivus
Brot. (Liliaceae). 100 cm kadar yükselebilen, yumrulu, çok yıllık, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir.
Yumru köklerinden elde edilen un, eskiden çiriş
yerine kullanılırdı. Güney Anadolu bölgesinde Asphodeline türlerine de Çiriş otu adı verilmektedir.
Bk. Çiriş, Dededeğneği. Eş anl. Beyaz çiriş, Yalancı
çiriş. (BAY); Zambak türünden çiçekli bir bitki.
(KAM); Beyaz salkım çiçekli, zambakgillerden ve
kökünden çiriş denilen yapıştırıcı elde edilen bitki (asphodelis). (MED); (Lat. Asphodelus aestivus,
Alm. Affodill, Fr. Asphodèle, İng. Asphodel) Zambakgiller (Liliaceae) familyasından 1-1. 5 m’ ye kadar boylanabilen, yumrum, beyaz çiçekli, baharda
çiçek açan, otsu bir bitki. Beyaz çiriş. (BİY); Beyaz
salkım çiçekli, zambakgillerden ve kökünden çiriş
denilen yapıştırıcı elde edilen bitki (asphodelis).
(MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (sarızambak): Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitkidir. Kökündeki
yumrulardan çiriş yapılır. Nisan-Temmuz aylarında çiçek açar. Faydası: Kadınlarda görülen beyaz
akıntıyı keser. Memeli basuru tedavi eder. Mafsal ağrılarını dindirir. İdrar ve adet kanı söktürür.
Saçkıran tedavisinde de kullanılır. (BİT-2)
Çiriş. (BAY)

Çirişne
Çireş Eremurus spectabilis Bieb. (Liliaceae).
100-150 cm yükseklikte, sarımsı çiçekli ve otsu bir
bitkidir. Genç yaprakları sebze olarak kullanılır.
Toprak altı kısımları kurutulup toz edildikten sonra Çiriş veya Çirişne adı altında yapıştırıcı madde
olarak ciltçilik ve ayakkabıcılıkta kullanılan önemli bir madde idi. Halen Erzurum bölgesinde ehram
kumaşına sertlik ve parlaklık vermek için kullanılmaktadır. Bk. Çiriş otu. Eş anl. Çireş, Dağ pırasası,

Çirişsiki

B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U

Bir otun ve çiçeğin adı. (ATI)

Çirmik Bahçelerin sulanmasında kullanılan
suyun geçmesi için duvar altından açılan delik.
(TRM)
Çirpi

A

Ağaççık, fidan, nihal, çali çirpi (MEN)
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Çis Kudret helvası, bazı ağaçlara konan mengez.
(LEH); Kudret helvası, “bâzı bitkilerden sızan ve
sertleserek sarımtırak rente bir görünüş kazanan
tatlı madde, özsu. “ (KAM); Bazı bitkilerden sızan
şekerli usare, kudret helvası. (MED); Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası:
Çis, hekimlikte müshil olarak kullanılır. (TDK)
Çit Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine
çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar.
(TDK); Bahçe, tarla gibi yerlerin çevresine dal vb.
‘den çekilmiş duvar (OSM); avlu, avlağı ve avlağu
(çalıdan yapılmış -), dizeme (bağ, bahçe çevresine
kamış ya da ağaçtan yapılmış -), fırakdı (büyük
-), leşe, siyeç. (TSD); ‘bahçe, bostan gibi yerlerin
çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen
duvar. (ATI); Çalı, ince değnek ve kamış gibi şeylerden hasır gibi örülmüş bölme ve çevre duvarları.
Çitten hafif bahçe duvarları, köşk ve kulübeler de
yapılır. Bunlara çitek ve çiti de derler. Fr. Treillage,
haie. Çit: l, 2. Çalı çit. 3. Kazık çit. 2. (Dok.) Kenevirden yapılmış bir nevi kaba örgülü bez, alaca
nakışlı Çin ipeklisi. Fr. Treillis. (ARS); kamıştan
veya dikenden yapılmış duvar veya hüğ, çardak
(DLT); 1. Bahçe, bostan gibi yerleri sınırlandırmak için çevresine çalı, kuru dal, kamış, çalı çırpı
veya dikenli telden yapılmış engel, alçak duvar, İng.
Fence “Hedge”; 2. Sebze bahçesi, 3. Göl kenarında,
sazlardan kurulan, kamıştan örülmüş bir çeşit ağ; 4.
Dallardan silindir biçiminde örülmüş mısır anban,
5. İpekböceğini yetiştirmek için kullanılan çubuk
örmesi. 6. Çuval, 7. Yüksek kenarlı saman arabası,
8. Ağaç örgülü saman taşıma kabı, 9. Yetişkin kuzuların konulduğu ağıl, 10.Mısır arabası. (TRM);
Bahçe, tarla gibi yerlerin çevresine çalı, kamış,
dal gibi şeylerden çekilen duvar. (TEM); (Eski
Türkçe’den beri kullanılır) Bostan, bahçe, merâ gibi
yerlerin etrâfına, sınırlarını belirlemek veya kolayca
girilip çıkılmasını önlemek için çalı, dikenli bitki
veya telden yapılan alçak engel. (KUB)
Çit çekmek (İng. To make a fence). İki bahçe
veya tarlayı bir duvarla ayırmak. (TRM)
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Çit kaymak Krema, Çitle çevirmek. Bir bahçe
veya tarlanın çevresini çitten bîr duvarla kapatmak.
(TRM)
Çit sarmaşığı Bot. Çit sarmaşığıgillerin örnek
bitkisi olan, genellikle tarla kenarlarında yetişen,
beyaz çiçekli, tüysüz ve uzun saplı, sarılıcı, çok
yıllık ve otsu bir bitki (Convolvulus sepium). (TDK2); Calystegia sepium Lat. R. Br. (Convolvulaceae).
Otsu, tırmanıcı, beyaz çiçekli ve sütlü bir tür. Bk.
Mahmude otu. Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.Boyatan sarmaşık (Amasra), Buruk (Giresun). Orman kenarlarında yetişen beyaz çiçekli bir tür.
Calystegia soldanella Lat. R. Br.-Kum sarmaşığı.
Deniz sahili kumluklarında yetişen pembe çiçekli
bir tür. (BAY); Daha çok tarla kenarlarında yetişen,
beyaz çiçekli bir bitki. (KAM); (convolvulus sepium): Uzun ömürlü, 1-5 metre boyunda sarılıcı bir
süs bitkisidir. Haziran-eylül aylarında çiçek açar.
Kökü, oldukça uzundur. Yaprakları gövde üzerinde
sarılmış vaziyettedir. Hekimlikte kök ve yaprakları
kullanılır. 30 kadar türü vardır. Faydası: Kabızlığı
giderir. (BİT-2)
Çit sarmaşığıgiller Bot. Bitişik taç yapraklı iki
çeneklilerden, çit sarmaşığı, kahkaha çiçeği, mahmude, küsküt vb. Bitkileri içine alan bir familya.
(TDK-2)
Çitdeli Yaprakları ayva yaprağına benzer, pembe
çiçekli, büyüyünce ağaç olan bitki, erguvan. (MER)
Çitdeliğeçi Kırmızı çiçekli, fasulye gibi meyvesi
olan bir bitki. (MER)
Çitek Bahçelerde sarmaşık sardırmak veya kameriye yapmak için ince ağaç çubukları birbirine muvazi veya çaprazlama olarak fasılalı bir şekilde tertip
ve birbirine çivilemek veya tellerle bağlamak suretiyle yapılan kafesler, çitme de denir. (ARS); Bahçelerde sarmaşık sardırmak ve kameriye yapmak için
ince ağaç çubukları birbirine koşut veya çaprazlama
olarak aralıklı bir şekilde düzenlemek ve birbirine
çivilemek veya tellerle bağlamak suretiyle yapılan
kafesler. (TRM)
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Çitemek

Çitlembik. (BAY)

Çitemik

Çitlembik. (BAY)

Çiten (Osm. Sepet) Çit denilen ince ağaç dallarından öte beri koymak için örülerek yapılmış sepet.
Fr. Panier. (ARS); Bahçe ve ağılların etrafına çekilen
çit. (KAM); Bahçe ve ağılların çevresine çekilen çit.
(TRM); 1. Fındık sürgünlerinden örülerek yapılma,
saman ve yaprak taşımada kullanılan sırt küfesi. 2.
Fındık sürgünlerinin örülmesi yöntemiyle yapılan
saman taşıma arabası. 3. İnce çıtalardan yapılmış
çık-masız pencere kafesi. (ZAN)
Çitenlik

Bahçe, avlu, sebzelik. (TRM)

Çiti (Kafes) İnce ağaç çubuklarından kafes gibi
örülerek yapılan ve bir yerin etrafına duvar gibi
çekilen çit ve perdeler. Fr. Treillis. 2. (Osm. Yara.)
Bir şeyin üstüne diğer bir şeyin çarpmasiyle hâsıl
olan çetele yarıkları gibi ufak çentik ve gedik. Çitili
kavun. Fr. Blessure. (ARS)
Çitil

Sebze fidesi (ATI); (= çıtıl) fide, fidan (MER)

Çitim (Tez.) Aslı çitmiktir. Üzüm salkımının
küçük dalı ve parça Fr. Fragment manasınadır.
Çiçek dallarının küçük bir parçası hakkında da kullanılır. (ARS)

Aşağıdaki türlerin meyveleri pazarlarda satılır ve
kavut olarak yenir. Celtis. Glabrata Steven ex Planchon-Dargun (Divriği-Sivas). Meyve sarımsı turuncu renkli. Celtis tournefortii Lam. -Dağdağan (Gazi
Antep), Dağum (Erzincan, Tokat). Eş anl. Dadağan,
Dardağan, Dardahan, Davılga, Davin, Davum,
Doğdoğan, Doğun. Bazı yörelerde Menengiç (Pistacia) meyvelerine de “Çitlembik” adı verilmektedir.
(BAY); İçinde tek çekirdeği bulunan küçük taneli,
siyah renkli ve lezzetli bir meyve. (KAM); Kayın
ağacını andırır sert kesresteli bir ağaç ve yuvarlak, siyahımsı fıstık tadındaki meyvası, melengiç
(celtis). [mec.] Ufak tefek ve sevimli (kız). (MED);
Çıtlamık / cırtlambuk / çitlemik; Menengiç. (BAY);
Siyah tatlı yemiş ağacı, butm, yalancı abanoz, bir
nev merlengeç, meneviş. (LEH); (Lat. Celtis, Alm.
Zürbelbaum, Fr. Micocoulier, İng. hackberry, nettle tree) Karaağaçgiller (Ulmaceae) familyasına ait
bazı yörelerde meyveleri yenen, yaprak döken Celtis cinsi ağaççıklara verilen genel ad. Çıtlak, çıtlık.
(BİY); (Maranta nişastası / Arrowroot) (BİT-3);
(celtis): Karaağaçgiller familyasından; 70 kadar türü
olan bir çeşit sakız ağacının meyvesidir. Çitlembik
ağacının meyveleri mercimekten az büyük ve buruk
fıstık tadındadır. Hekimlikte meyvesi, yaprakları,
tohumları ve sakızı kullanılır. Faydası: Ayak terlemelerini keser. Yaraları tedavi eder. Böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur. Mide ağrılarını
dindirir. Öksürüğü keser. (BİT-2)

Çitin (Cüz) Parça ve dalın ince sapları mânasına
gelir. Bir çitin üzüm demek: Salkımın küçük bir
parçası yani üzerinde birkaç üzüm bulunan küçük
bir sap demektir. (ARS)

Çitlembik ağacı Bu meyveyi veren merlengiç
türünden bir ağaç. (KAM)
Çitlenbek

Çitlembik. (BAY)

Çitlembik Bot. 1. Kara ağaçgillerden, düz kabuklu, kerestesi sert ve dayanıklı bir ağaç, çıtlık,
melengiç (Celtis). 2. Bu ağacın mercimekten büyük,
yuvarlak, buruk lezzette meyvesi. Çitlembik gibi
ufak tefek, esmer ve sevimli. (TDK-2); Celtis (Ulmaceae) türlerine verilen genel ad. Kışın yapraklarını döken ağaççıklar. Aşağıdaki türlerin meyvesi yenir. Celtis australis Lat. Çitlembik. Meyve
siyahımtırak esmer renkli. Eş anl. Çıtlak. Çıtlık,
Çitemek, Çitemik, Çitlenbek, Ilıç (Tekirdağ).

Çitlenbik

Çitlembik. (BAY)
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Çitme Bahçenin çevresine dikilen ağaç fidanları.
(TRM)

U

Çitmik Üzüm salkımının küçük dalları, kolları,
ufak ufak salkımları, hasıla. (LEH)

Y

Çivit Yapraklarından çivit elde edilen baklagillerden bitki, çivitotu. Çivit bitkisinin yapraklarından
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çıkartılan boya maddesi. Maviye boyamada ve
sararmış çamaşırların son suyuna eklenerek bu
sarılığı gidermekte kullanılır. Çiğit. (MED); (yahut çiğit ve galatı: çevid). Hind’de ve Yemen’de
yetişen bir bitkiden çıkarılan koyu mavi boya ki,
sarılığı kaybettirmek için az miktarda çamaşıra da
konur. (HAY); Hindistan ve Yemen’de yetişen bir
bitkiden çıkarılan mavi boya. Sarılığını gidermek
için az miktarda çamaşırın durulama suyuna katılır.
(KAM)

Çiy Havada buğu durumundayken akşamın ve
gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan
küçük su damlaları, şebnem. (TDK)

Çivit otu Bot. 1. Baklagillerden, yapraklarından
çivit çıkarılan bitki türü (İndigofera). 2. Turpgillerden, yapraklarından mavi boya çıkarılan bitki
(İsalis tinctoria). (TDK-2); (Lat. Jsatis tinctoria)
Yapraklarından küp boyama yöntemiyle mavi boyarmadde (indigo) elde edilen bir bitki. (TEK);
Yapraklarından çivit elde edilen bir bitki. (KAM);
Yapraklarından çivit tozu elde edilen bitki. (MED);
Isatis tinctoria Lat. (Cruciferae). 40-90 cm yükseklikte, iki veya çok yıllık, parlak sarı çiçekli ve otsu
bir bitkidir. Toprak üstü kısımlarından mavi renkli bir boyar madde elde edilir. Bitkinin toprak üstü
kısımlarının küp içinde mayalandırılması sonucu
elde edilen lâcivert renkli boyar maddeye Küp mavisi denir (Bor-Niğde). Eş anl. Deve mercimeği,
Guvşak, Kızlargöbeği. (BAY); (Lat. Isatis tinctoria,
Alm. Fär-kerwaid, Fr. Guède, İng. İndigo plant,
wood) Turpgiller (Cruciferae) familyasına ait, 50100 cm boyda, iki ya da çok yıllık, sarı çiçekli, otsu
kısmından mavi renkli çivit boyası elde edilen bir
bitki. (BİY); (lsatis tinctoria): Turpgiller familyasından 1 metre kadar boyunda, çok yıllık otsu bir bitkidir. Önasya ve Avrupa’da kireçli ve taşlı topraklarda yetişir. Çiçekleri sarıdır. Faydası: Çivit mavisi
renginde boya elde edilir. (BİT-2)

Çiydem Çiğdem. (BAY)

Çivitağacı (indigo): Baklagiller familyasından;
1,5 metre kadar boyunda, bodur ağaç veya ağaçcıktır. Afrika, Asya, Amerika ve Avusturalya’da yetişir.
Çiçekleri pembe ve beyazdır. Faydası: Yapraklarından çivit çıkarılır. (BİT-2)
Çivtan Çiğdem. (BAY)
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Çiyanaya Boz, göbekli, göbeğinden çiçek açan bir
ot. (MER)
Çiydam Çiğdem. (BAY)
Çiyde Hünnap. (BAY)

Çiye Kabuklu meyvelerin ve fasulyenin içi, çam
kozalağının tohumu (ATI)
Çiyelem

Çiğdem. (BAY)

Çiylan Unnâb Ve asıl Türkçe çiğde denilen meyvenin bahçelerde yetiştirilen terbiyelisi ki iri ve pek
kırmızı olur (Lehce, Ş.). (VLD)
Çizecek Ağacı çizmeye yarayan, çember kesitli,
ucu sivri ve ağaç saplı el aracı. (TDK); Ağaç çizmekte kullanılan sivri ve kıvrık uçlu bıçak. (KAM);
[Alm. Relssolıle] [Fr. pointe à trocer] [eski terim
çizecek]: Çember kesitli, ucu sivri ve ağaç saplı el
aracı. Ağacı çizmeye yarar. (AGA)
Çizek Birşeyin sathını çizmeğe yarayan alet;
haşhaş tohumunun kabuğunu çizmeye yarayan alet
(ATI)
Çoban çantası Bot. Turpgillerden, yemişleri
torbayı andıran bir yaban bitkisi (Capsella bursa
pastoris). (TDK-2); Turp cinsinden, yemişleri çantaya benzeyen bir yabani bitki. (KAM); Turpgillerden yabanî bitki (capsella bursa pastoris). (MED);
Yaban çiçeği (ÇİÇ); (Çobankesesi / Çobantorbasi
/ Capsella bursa pastoris) (BİT-3); (çobankesesi):
Turpgillerden, bir çeşit yaban bitkisidir. Meyveleri, torbaya benzer. Yaprakları rozet şeklinde olup,
demet görünümündedir. Çiçekleri beyazdır. Yaz
aylarında toplanıp, kurutulur. Faydası: Böbrek kum
ve taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Ağrıları
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giderip, vücuda rahatlık verir. Burun kanamalarını
durdurur. (BİT-2)
Çoban dikeni Peygamber çiçeği. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Çoban lâlesi

Lâle. (BAY)

Çoban salatası Domates, salatalık, biber vb. Taze
sebzelerle yapılan salata. (MED)
Çobançırası Keçeli yapraklı, bademyeşili renkli,
sarı çiçekli, keskin kokulu, adaçayına benzer, kaynatılıp çay olarak içilen bir bitki. (MER); Ala cehri.
Kiraz. (BAY)
Çobançiçeği Yaylalarda yetişen; sarı çiçekli, ince
yapraklı, kuruduğunda da çiğsarı rengini koruyan,
hoş kokulu bir ot. (MER); Çuha çiçeği. (BAY)
Çobançökeren Yaprakları toprağa yatık, hardala benzer; ortasından dikenli bir tomurcuk çıkarıp,
eflatun çiçek açan bir bitki. (MER)
Çobançökerten

Demir dikeni. (BAY)

Çobandağarcığı Bot. Turpgillerden yabani bir
bitki, kuşekmeği (Thlaspi). (TDK-2); kuşekmeği.
Bkz. Bitki. (YAK); Turpgillerden yabanî bir bitki,
kuş ekmeği (Thlaspi) (TDK); Turpgillerden yabanî
bir bitki (thlaspi). (HAY); Turpgillerden yabani bitki (thlaspi). (MED)
Çobandeğneği Bot. Karabuğdaygillerden, beyaz
veya pembe çiçekli, yürek biçimi yapraklı, otsu bir
kır bitkisi (Polygonum aviculare). (TDK-2); Otsu
ve tırmanıcı, karabuğdayın bir çeşidi olan bitki (polyganum avidaular). (MED); Kuşekmeği. (BAY);
Bot. Yürek biçiminde yaprakları olan. Beyaz veya
pembe renkli bir cins sarmaşık. (KAM)
Çobandöşeği Mahmude
çiçeği (ÇİÇ)

otu.

(BAY);

Yaban

Çobandüdüğü Bot. İki çeneklilerden, sap ve
yapraklarında keskin bir koku ve acı bir tat olan,
nemli yerlerde yetişen bir bitki, meyhaneci otu (Asarum europaeum). (TDK-2); meyhaneciotu. Bkz.
Bitki. (YAK); Nemli yerlerde yetişen, yapraklan keskin kokulu ve acı bir bitki, meyhâneciotu. (KAM);
Loğusaotu familyasından bir bitki, meyhaneci otu
(asarum europaeum). (HAY); Nemli yerlerde yetişen, lohusaotu ailesinden bitki, meyhaneci otu
(asarum europaeaum). (MED); Afşar otu. (BAY);
(meyhaneciotu): Lohusagillerden, nemli yerlerde
yetişen, uzun ve yeşil yapraklı bir bitkidir. Sapları sivri, kısa ve parlaktır. Çiçekleri de çana benzer. Hekimlikte kökü kullanılır. Faydası: Kabızlığı
giderir. (BİT-2)
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Çobanekmeği Madımak. (BAY)
Çobangavırkası (= çobangavurgası) çam kozalaklarının içindeki kahve tanelerine benzer tohumlar. (MER)
Çobaniğnesi Bot. Itır çiçeği cinsinden kokulu bir
bitki (Geranium). (TDK-2); İğnelik. (BAY); Kokulu, ıtırçiçeği cinsinden bitki (geranium). (MED);
Itır çiçeği cinsinden güze! kokulu bir bitki. (KAM);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Çobankaldıran Centaurea calcitrapa Lat. (Compositae). Bir veya çok yıllık, dikenli, soluk pembe
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Bk. Peygamber çiçeği. Eş
anl. Timur dikeni. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Çobankalkıtan Bir bitki, Fr. Tribulus. (HAY);
Bot. Boğadikeni de denilen bir cins bitki. (KAM)
Çobankavurgası Kayakoruğu.
çiçeği (ÇİÇ)

A

(BAY);

Yaban

Çobanpüskülü Bot. Çobanpüskülügillerden, bir
süs bitkisi (llex aquifolium). (TDK-2); Gösterişli ve
dayanıklı bir süs bitkisi (ilaxapuifolinum). (MED);
İkiçeneklilerden bir bitki familyası. (HAY); Işığan.
(BAY); (Stechpalme / Houx / Holly / Houx commun / Ilex aquifolium) Çogunlukla çali, bâzan
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da, 10-15 metreye kadar boyu uzayabilen bir agaç.
Yapraklar kalici, derimsi, oval, kenarlari genis disli ve dislerin tepesi dikenlidir. Çiçekler iki evcikli
olup, kurullar hâlinde bulunur. Meyvesi yuvarlak
ve parlak kırmızıdir. Kuzey Afrika, Bati ve Güney
Avrupa ve Bati Asya’dan Çin’e kadar olan bölgelerde
yetisir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Trakya ve Kuzey
Anadolu. Kullanıldığı yerler: Atesi düsürür, terletir
ve vücuda rahatlik verir. Meyvenin iç kabugu ökse
yapiminda kullanılır. Odunu çok sert, agir ve koyu
renktedir. Çok iyi cilâ tutar. Tornacilikta, kaplamacilikta, çark disi yapiminda kullanılır. Körpe dallari
kamçi sapi yapmaya yarar. Süs bitkisi olarak da yetiştirilir. (BİT); (Stechpalme / Houx / Holly / Houx
commun / Ilex aquifolium) (BİT-3); (ilex auifolium): Çobanpüskülügillerden; hekimlikte yaprakları
kullanılan bir bitkidir. 300 kadar türü vardır. Faydası: Ateşi düşürür, terletir ve vücuda rahatlık verir.
(BİT-2)
Çobanpüskülügiller Bot. İki çeneklilerden,
örnek bitkisi çobanpüskülü olan bitki familyası.
(TDK-2)
Çobansüzgeci Bot. Yoğurt otu. (TDK-2); Yoğurtotu da denilen çiçekli bir bitki. (KAM)
Çobantarağı Bot. Maydanozgillerden, tarlalarda çok rastlanılan, beyaz çiçekli bir bitki (Scandix).
(TDK-2); Fesçitarağı. (BAY); Maydanoz cinsinden
beyaz çiçekli bir bitki. (KAM); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Çobantuzluğu Bot. Sarıçalı. (TDK-2);
Sarıçalı da denilen bir bitki (KAM)

Bot.

(Sürmene-Trabzon), Yer liforu (Îkizdere-Rize).
(BAY); (Lat. Vaccinium arctosta-phyllos, Alm.
Broussate, Fr. Airelle de Cappadoce, İng. oriental
whortle berry) çiçekleri yaprak koltuklarında ve rasemöz durumda olan, siyah ve etli meyveleri yenen,
Karadeniz Bölgesi’nde daha çok yaprak döken ormanların altında yayılış gösteren, 1-6 m kadar boyda yaprak döken çalılar. Trabzon çayı. (BİY)
Çobanyastığı Pişik geveni.; Thymelaea tartonraira Lat. All. (Thymelaeaceae). (BAY)
Çocuk bahçesi Çocukların oynaması ve hava
alması için hazırlanmış bahçe. (HAY); Çocukların oynaması ve hava alması için düzenlenmiş
bahçe, çocuk parkı. (MED); Çocukların gezinmesi, oyun oynaması ve hava alması için yapılmış
bahçe. (TDK); Çocukların oynaması ve hava alması
için her mahallede yapılan ve şehircilik nazariyelerine göre her beşyüz metrelik mesafede bir tane bulunması lâzımgelen bahçelerdir ki bunlarda küçük
çocukların oyun oynaması için havuzlar, kum
kümeleri, salıncaklar, tahtaravalliler, kayma yerleri
v.s. Bulunur, İstanbul’da Moda’daki çocuk bahçesi gibi. Fr. Jardin Pour les enfants (ARS); [Fr. jardin d’enfants] [İng. children’s garden]: Genellikle
okul öncesi ve ilkokul çağında bulunan çocukların
oynamaları için ayrılan ve düzenlenen, içinde kum
havuzu, salıncak, kaydırak, tahteravalli, tırmanma
merdiveni gibi oyun araçlarının bulunduğu bahçe.
(EĞT); Çocukların oynaması, hava alması için
ayrılan, içinde salıncak vb. oyuncaklar da bulunan
park (KUB)
Çocuk parkı

Çobanüzümü Bot. Yaban mersini. (TDK2); Vaccinium myrtillus Lat. (Ericaceae). Kışın
yapraklarını döken, 30 cm kadar yükseklikte, çalı
görünüşünde ve soluk yeşilimsi pembe çiçekli bir
bitkidir. Meyveler olgunlukta siyahımtırak kırmızı
renkli. Meyveleri çiğ olarak yenir veya reçel yapılır.
Bk. Çay üzümü. Eş anl. Çalı çileği (Giresun), Gara
gilik (Erzurum), Kuş üzümü (Uludağ-Bursa), Lifora
(Maçka-Trabzon), Yaban mersini. Yayla liforu (Sürmene-Trabzon), Yayla likapası (Rize), Yer ligarbası
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Çocuk bahçesi. (MED)

Çoğan Çokan otu, çöven, sabun otu, (Bot. Saponaria officinalis) (BAH); Saponaria, kökü ve sapları
sabun yerine kullanılan bir bitki (ATI)
Çoha çiçeği

Bir cins çiçek. (KAM)

Çok dallı adaçayı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Çok hücreli Yapısında birden çok hücre bulunan
(hayvan veya bitki). (TDK); Birden fazla hücreden
meydana gelen bitki veya hayvan. (MED)
Çok spermalılık (Yun. polys: çok; sperma: tohum, Alm. Polyspermie, Fr. polyspermie, İng. polyspermy) l. Er-kekteki sperma sayısının normalin çok
üstünde olması durumu. 2. Bir yumurta içine birden çok sperma girmesi durumu. Polispermi. (BİY)
Çok tablalı pres [Alm. Etogenpresse] [eski terim çok tobloli pres]: Kaplama yapıştırmada ya da
kontrplak üretiminde kullanılan, birden fazla sıkma boşluğu olan hidrolik düzenli pres, sıkıştırıcı.
(AGA)
Çok vidalı pres [Alm. Furnierbock] [eski terim
çok vidalı pres]: Sıkıştırmayı çok sayıda vidası ile yapan kaplama presi. (AGA)
Çok yıllık Bot. 1. Yıllarca toprak üstünde ve toprak altında canlılığını sürdürebilen bitki. 2. Sf.
Çiçek açmadan önce birçok yıl yaşayan (bitki).
(TDK-2)
Çok yıllık bitki (Alm. perenne Pflanze, Fr. plante pérenne, İng. perennial plant) Yaşamlarını iki
yıldan daha fazla sürdüren bitkiler. (BİY)
Çok yıllık kırteresi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Çokum (meyve ve sebze için) toplu, bir arada
birkaç tane, küme halinde. (MER)
Çokum çokum (meyve ve sebze için) dalında
öbek öbek, çok, bol, birkaçı bir arada, toplu toplu.
(MER)
Çom Küme, bir tutam (saç; küçük tümsek, yumru ağaçlarda) (ATI)
Çomağ Ak çöpleme. (BAY); zehirli bir bitki
(ATI); Zehirli bir bitki (HLK)
Çomah

Ak çöpleme. (BAY)

Çomak (Aslı çokmak) Ağaç ve dalların tomruktu
kısımlarından yapılan iri ve toparlak başlı değnek.
Baston ve cob makamında kullanılır. 2. Çelik-çomak denilen bir oyunda ince ve kısa bir çubuktan
ibaret olan çeliğe vurup çelmek için kullanılan
uzunca ve kalınca değnek. Fr. Bâton. (ARS); Ak
çöpleme. (BAY)
Çopul Soluma çukuru, bostan sulamak maksadıyla yağmur suyu biriktirilen çukur. (MED);
Bostan sulamak yerine içinde yağmur suyu biriktirilen çukur. (KAM)
Çopur Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük
yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse).
(TDK); aşırı çiçekbozuğu olan kimse. (ATI); Çopuru olan, çiçek bozuğu (yüz). (MED); Yüzü çiçekten
delik deşik olmuş, çiçek bozuğu. (KAM)
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Çor Bir çeşit ağaç hastalığı. (MED); Sarılgan bitki (DLT)

K

Çor çop Kara diken, çalu, çalı, karamuk, çalı çirpi (MEN)

M

Çorak 1. Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan. 2. (Su için) Acı. 3. İs. Toprak damlara çekilen su geçirmeyen killi toprak. 4.
İs. Bazı toprakların yüzünde beyaz bir katman durumunda toplanan ve eskiden barut yapmakta kullanılan potaslı, sutlu tuz. (TDK); deniz kıyılarında kumlu, tuzlu, verimsiz, çorak toprakta yetişen,
yaprakları burçak yaprakları gibi küçük küçük olan,
tuzlu, devenin çok sevdiği bir bitki. (MER); bitkilere elverişli olmayan (toprak). (ATI)
Çoraklaşma (Alm. unjruchbar Bekommen, Fr.
Devenir infertile, İng. Become barren) Toprak alt
tabakasında bulunan tuz ve bazların kılcallık yolu
ile toprak yüzeyine çıkması sonucu bitki gelişiminin
zorlaşması. (BİY)
Çorakotu Boz yapraklı, yaprakları dikenli ve tuzlu bir karış boyunda kevene benzer bir bitki. (MER)
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Çordik Çorduk. (BAY)

Çöğcu Çöven. (BAY)

Çorduk Çorduk. (BAY); (Lat. Echinophora tenuifolia, Alm. Stacheldolde, Fr. échinophore, ‘İng.
Sea parsnip, Osm, zât ü şok) Maydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, san çiçekli, güzel kokulu, çiçekli ve otsu kısımlan turşulara koku ve lezzet
verici olarak kullanılan bir bitki. Çöğür, çörtlük.
(BİY)

Çöğmek İnsan ya da bitki, birden boy atmak.
(HLK)

Çortun Üstü açık olmayan ağaç oluk. Kalın tulumba ağacı. Çorten dahi derler. (LEH)
Çot Ağaç dallarının gövdeye birleştiği yer.
(MER); Ağaç dallarının gövdeye bitiştiği yer ve
bunlardan iki dalın arasında kalan kısım. (ATI)
Çotara (Çotura) (Osm. Matara) Ağaçtan yapılmış
yassı su kabı ki köylerde bardak yerine kullanılır.
2. İçine bir mayi konup yolda taşımağa mahsus
tahtadan matra, tahta kab. (ARS); Ağaçtan yapılmış
yassı su kabı. Tahta matara. (MED)
Çotra (ço’tra) Yun. Ağaçtan yapılmış küçük
su kabı. (TDK); Ağaçtan yapılmış yassı bardak.
(KAM); (çötre / çutra / çotara / çutura) tahta şişe,
tek tahtadan ya da ağaç gövdesinden oyulmuş su
kabı. (ATI)
Çotuk 1. Dışarda kalmış ağaç kökü. 2. Kesilen
ağacın topraktan yukarıda kalan bölümü. 3. Asma
kütüğü, tevek. (TDK); 1. Yer üstündeki ağaç kökü,
dışarıda kalmış kök. 2. Kesilmiş ağacın topraktan
dışarda kalmış kütüğü. 3. Asma gövdesi, tevek.
(KAM); Yerden çıkmış toprak üzerinde bulunan
ağaç kökü. Kesilmiş ağaç kütüğü. Asma gövdesi, tevek. (MED); Yassı kök, toprak yüzünde ağaç
kökü. Ummadığın çotuk araba devirir; Yassı, çalık,
burnu yassı. Çotira, çotra yassı ağaç bardak. (LEH);
Yerden dışarı çıkan ve üstüne oturulabilen ağaç
kökü. Fr. Tronc d’arbre. (ARS)
Çögen Degenecik, ağaç, çübuk, çubucik (MEN);
Çöven. (BAY)
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Çöğre

Menengiç. (BAY)

Çöğür Bot. 1. Maydanozgillerden bir çeşit dikenli
yaban bitkisi. 2. Tohumdan yetişmiş küçük fidan:
Dut çöğürü. (TDK-2); Çördük; Çöven. (BAY); 1.
Ekin içinde biten büyük bir cins diken. 2. İri gövdeli, telli bir tür halk sazı. 3. Tohumdan yetişmiş olan
fidan. (KAM); dikenli ağaç; ağaç dalları üzerinde
bulunan uzunca diken. (ATI); Maydanozgillerden
dikenli bir bitki. Fidan, tohumdan yetişmiş olan fidan. (MED); Ekin içinde olur iri diken. Gayet iri
keman. (LEH)
Çöğürdük

Çördük. (BAY)

Çökek Çöküntü, çukurluk. Bataklık. Tortu, dibe
çöken şey, rüsub. Çökülüp oturulan yer. Toprakta
tohum için açılan çukur. (MED)
Çökülçe Çiğdem. (BAY)
Çöl Kumluk ve susuz ova, yaban, Eş anl. Beyaban, beriyye, berr: Sihir çölleri, Arabistan çölü. S.
Susuz ve bitkisiz, kıraç (yer): Çöl yer. (KAM)
Çölleşme (Alm. wüste bekommen, Fr. Déserté,
İng. Become desert) Yan kurak ya da kurak bölgelerde bitki örtüsünün yok edilmesiyle toprağın ince
tabakasının aşınması ve rüzgârla taşınması sonucu
yerini kumul ortamlann alması. (BİY)
Çömçe Ağaçtan yapılmış kepçe. Ateş küreği.
(MED)
Çömlek Boduç, botuç, buduç, çölmek, dağar,
tağar, zenen (küçük-). (TSD)
Çömlek havıcı
lar. (BAH)

Yemeğe katılan sebze ve baharat-
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Çömlek otu

Ban otu. (BAY)

Çömlekçatlatan

Boynuzlu gelincik. (BAY)

Çöp Bazı meyvelerde sap: Üzümün çöpü, armudun sapı. (MED)
Çöp bitkisi (Lat. rudus: çöp, Alm. Ruder-alpflanze, Schuttpflanze, Fr. plante rudérale, İng. ruderal plant) Genellikle çöplüklerde ve terk edilmiş
yerlerde yetişen, yapılan nitrat anyonunca zengin
olan bitkiler. Ruderal bitki. (BİY)
Çöp salebi Basur otu. (BAY)
Çöp-i çini (smilax): Çinde ve Hindistan’da yetişen Smilax China adlı bitkinin köklerinden ve
dışkabuklarından ayrılmış risomudur. Faydası:
Ateşi düşürür, terletir ve vücuda rahatlık verir.
(BİT-2)
Çöpboya Kökü havuç kökü gibi, kaynatılınca
kırmızı renk veren ilaç yapımında kullanılan bir bitki, kökboyası. (MER); Kök boya. (BAY)
Çöpedizen Saksıgüzeli de denilen, değişik renkleri olan bir çiçek, kınaçiçeği. (MER)
Çöpik Meyve yenildikten sonra atılan şey, çöp
çöp (DLT)
Çöpkanak Çengel sakızı. (BAY)
Çöpleme Bot. Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç
sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil
çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus). • akçöpleme (TDK-2);
Boynuz otu’ ve ‘dana kıran’ da denilen bir bitki.
Ak Çöpleme, kara Çöpleme Bu bitkinin cinsleri.
(KAM); Pek çok türü bulunan koyu yeşil yapraklı,
uzun ömürlü düğünçiçeğigillerden otsu bitki (telleborus). (MED); marulcuk (YAK); bir çiçek ismi,
helleborus (ATI); (Lat. Helleborus, İng. hellebore)
Düğün çiçeğigüler (Ranunculaceae) familyasından, yapraklan geniş ve parçalı, çanak yapraklan

taç yapraklarından daha büyük, meyvesi zarsı folikülden oluşan, ülkemizde iki türle temsil edilen,
çok yıllık, otsu bitkiler. (BİY); (boynuzotu):
Düğünçiçeğigillerden bir çeşit bitkidir. Birçok çeşidi vardır. Akçöpleme denilen çeşidi; uzun yapraklı,
geniş ve güzel çiçekli zehirli bir bitkidir. Boyu 1-1,5
metre kadardır. İçeriğinde A ve B vitaminleri vardır.
Hekimlikte, kökü kullanılır. Faydası: Ağrıları
dindirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Ev ilaçlarında
kullanılırken, tavsiye edilen dozu aşmamak gerekir.
(BİT-2)
Çöplemecik Karaca ot. (BAY)
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Çöplü Salkım, şemruh, üzüm salkımının budağı
yemişiyle çitmik. (LEH)

I

Çöpmalı Basur otu. (BAY)

J

Çör

K

Ağaç dikeni. (MED)

Çördek Yaban kerefisi, yabanî durak otu, südâb-ı
berrî (Eczâ Lügati). Bu nebatın bostanî nev’inin
yaprağı kerefis yaprağına ve havuç yaprağına da
şebîh olur ve ta’mı telhnâkdir. Şîrâz’da “âhû dostek”
ve Türkîde “delüce kişniç” derler. “Dînârûye” dedikleri dahı budur (Tıbyân). halîfe: yaban kerefisi tohumudur. Nebatına âhû dostek, sultan otu, delüce
kişniç, yaban dere otu dahı derler (Tıbyân). (VLD)
Çördük Echinophora tenuifolia Lat. Subsp. Sibthorpiana (Guss.) Tutin (Umbelliferae) 20-50 cm
yükseklikte, iki veya çok yıllık, sarı çiçekli ve kuvvetli kokulu bir bitkidir. Yaprakları ve çiçekli dalları
turşulara koku ve lezzet vermek için kullanılır. Eş
anl. Çordik, Çorduk, Çöğür, Çöğürdük, Çörtlük,
Çörtük, Çövürdük, Çöyür otu. Echınophora orientalis Hedge et Lamond Kökleri Van bölgesinde
Çöven adıyla tanınır ve helvaya koku ve gevreklik
vermek için kullanılır; Ahlat. (BAY); Turşu küplerinin ağzına konan sarı çiçekli, küçük yapraklı ve güzel kokulu bir yaban bitkisi. (ZAN)
Çöre otu

İ

Çörek otu. (BAY)
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Çörek mantarı Bot. Ormanlık alanlarda yetişen
bir mantar türü. (TDK-2); Ayı mantarı, Zehirli
mantar. (BAY)
Çörek otu Bot. 1. Düğün çiçeğigillerden,
çiçekleri sapının ucunda bulunan otsu bir bitki, karacaot (Nigella damascena). 2. Bu bitkinin hamur
işlerine lezzet ve koku vermek için ekilen, susam
iriliğindeki siyah tohumu. (TDK-2); Nigella sativa
Lat. (Ranunculaceae). 20-50 cm yükseklikte, bir
yıllık, mavi çiçekli ve otsu bir bitkidir. Anadolu’da
yabanî olarak bulunduğu gibi, Orta Anadolu’da
(Karamanlı-Burdur) ekimi de yapılmaktadır. Ekmek, pide ve çöreklerin üzerine koku vermek için
konur. Tohumların sıkılması ile Çörek otu yağı
elde edilir. Nohut ile karıştırılarak Çörek otu kahvesi yapılır. Eş anl. Cöcce, Cöccem, Cüccam, Cüccem, Cüccum, Cütcan (Konya), Çöre otu, Karaca,
Karaca occanı (Ermenek-Konya), Karaca otu, Kara
çörek, Otçam, Siyah kimyon. (BAY); 1. Çörek otu
(Bot. nigella sativa), 2. Kişniş (Bot. coriandrum
stivum) (BAH); Kahve. (BAY); Süs bitkisi olarak
da kullanılan düğünçiçeğigillerden güzel kokulu bir
ot ve bu otun susama benzer tohumu ki, ekmek ve
çörek üzerine ekilir. (MED); (Çöreotu / Siyah susam
/ Sevkerak / Nigella / Schwarz-küemmel / Nigelle
/ Black cumin) Haziran-temmuz aylari arasinda
yeşille karisik açik mâvi renkli çiçekler açan, 20-40
cm boyunda bir senelik, otsu bir bitki. Yol kenarlari
ve bilhassa ekin tarlalari içinde bulunur. Gövde
dik ve kisa tüylüdür. Yaprakların alttakileri sapli,
üsttekileri sapsizdir. Çiçekler uzun sapli ve tek tektir. Taç yaprakları iki loplu ve bal özü bezleri tasiyan
8 tâne küçük parça hâlindedir. Meyveleri çok tohumlu olup, tohumlar siyah renkli ve oval sekillidir.
Güney Avrupa, Balkan memleketleri, Kuzey Afrika,
Türkiye ve Hindistan’da yetiştirilmektedir. (BİT);
(Lat. Nigella sativa, Alm. Schwarzkümmel, Fr. fenovil, İng. nigella, domascus fennel flower) Düğün
çiçeğigüler (Ranunculaceae) familyasından, 20-40
cm kadar boyda, çiçekleri açık mavi, tohumlan siyah
renkli olan, pasta, çörek ve diğer yiyeceklerde lezzet ve koku verici olarak kullanılan, tek yıllık, otsu
bitkiler. (BİY); (Çöreotu / Siyah susam / Sevkerak) (BİT-3); (siyah susam): Düğünçiçeğigillerden;
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susam iriliğinde siyah tohumları olan bir çeşit bitkidir. Güzel kokuludur. Hamurişlerine çeşni vermek için kullanılır. Yurdumuzda 12 türü vardır.
Faydası: İştah açar. Vücuda kuvvet ve dinçlik verir. Hazmı kolaylaştırır. Mide ve bağırsak gazlarını
söker. Koklanacak olursa; baş ağrısını keser. Nezle
ve sara hastalığında tütsü yapılır. Suyu ile sivilcelere
pansuman yapılır. (BİT-2)
Çörtlük Çorduk. (BAY)
Çörtük

Çorduk. (BAY)

Çörtün (Osm. Mîzab.) Su akmak için bir ağaç
kütük oyularak yapılmış olan ağaç oluk ki ekseriya
su değirmenlerinde ve tulumbalardan çekilen suları daha ötede bir yere veya havuza akıtmak için
kullanılır. Eski kagir binalarda damların sularını
dışarıya akıtmak için yapılan üstü açık taş oluklar.
(Bak. Çörten). Fr. Gargouille. (ARS); 1. Üstü kapalı
ağaç oluk. 2. Kalın tulumba ağacı. (HAY)
Çötur

Ahlat. (BAY)

Çöven Bot. 1. Kökü ve dalları, suyu sabun
katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki,
sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis). 2.
Çevgen. (TDK-2); 1. Kökü ve dalları, suyu sabun
katılmış gibi köpürten bir bitki, bu yüzden sabun
otu denir (saponarla officinalls). Çöven ağdayı
ağartmak için helvacılıkta da kullanıldığından helvacı kökü diye de anılır. (HAY); Sarı, pembe veya
kırmızı çiçekleri olan, kökü kaynatıldığında sabun
gibi köpüren, helvlacıların ağartıcı olarak kullandıkları otsu bitki (saponaria afficinalis). (MED);
Çok yıllık ve kazık köklü Gypsophila (Caryophyllaceae) türlerine verilen genel ad. Pembe veya beyaz
çiçekli ve otsu bitkilerdir. Aşağıdaki türlerin kökleri
Çöven kökü adı altında ticarete çıkartılmaktadır.
Bk. Dağ çöveni. Helva kökü, Pişik geveni. Eş anl.
Çevgen, Çoğan, Çöğcu, Çöğen, Çöğür, Dişi çöven,
Helvacı çöveni. Helvacı kökü, Şark çöveni, Şekerci
çöveni. Tarla çöveni. Gypsophila arrostii Guss.-Orta Anadolu. Gypsophila bicolor (Freyn et Sint.)
Grossh.-Doğu Anadolu (Van). Gypsophila eriocalyx

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Boiss.-Orta Anadolu. Gypsophila perfoliata Lat.
Orta Anadolu. Gypsophila. venusta Fenzl Orta ve
Doğu Anadolu. Köklerin su ile kaynatılması ile elde
edilen hulâsa helva yapımında kullanılır. Çöven
kökü ile kaynatılmış üzüm suyundan yapılmış
olan koyu pekmeze Telbis adı verilir (Kilis-Gazi
Antep). Bazı Acantholimon (Pişik geveni), AnkyropelaJum (Helva kökü), AstragaJus (Deli çöven),
ffchinophora (Çorduk) ve Scorzonera (Dağ çöveni)
türlerinin kökleri de çöven yerine kullanılmaktadır.
Bk. Çorduk, Dağ çöveni, Geven, Helva kökü, Pişik
geveni. (BAY); helvacıkökü; sabunotu. Bkı. Bitki;
sabun. (YAK); (Gipskrau / Gypsophile / Gypsophila / Sabunotu / Helvacikökü / Saponaia officinalis) Haziran-temmuz aylarinda beyaz çiçekler açan,
50-60 cm yüksekliginde çok dalli, çok senelik, kazik köklü, otsu bir bitki. Yaprakları sapsiz, soluk
yeşil renklidir. Çiçekler küçük pembe ve beyaz renklidir. Tohumlar küçük, hemen hemen böbrek seklinde esmer renkli ve üzeri pürtüklüdür. Köklerinin
dövülmesinden çöven elde edilir. Memleketimizde
27 kadar türü bulunur. Türkiye’de yetiştiği yerler:
Orta ve Dogu Anadolu Kullanıldığı yerler: Bitkinin
kullanılan kısımları kökleridir. Konya ve Beysehir
havâlisinde bu bitkiye disi çöven ismi verilmektedir. Idrar söktürür. Terletir. Vücuda rahatlik verir.
Kusturur ve balgam söktürür. Çöven köklerinde
saponin, reçine ve seker vardir. Eskiden beri temizleyici olarak, lekeleri çikarmak için kullanılır. Memleketimizde ve Yakın Doğu’da “”tahin helvasi””
yapımında da kullanildığı için buna, helvaci çöveni ismi de verilmektedir. Bâzi yörelerimizde ve Kibrıs’ta, pişirilerek salamura edilen hellim tipi peynirin bozulmamasi için suyuna çöven kökü bırakılır.
Trakya bölgesinde çöven otundan “”köpük helvasi”” ismiyle beyaz, köpüksü helva yapılır. (BİT);
(Lat. Gypsophila) Karanfilligiller (Caryophyllaceae)
familyasından, çiçekleri küçük, kazık köklü, ülkemizde 46 türü bulunan, bir, iki ya da çok yıllık, otsu,
ya da yan çalımsı türleri olan bir cins. Gypsophila
arrostii, G. Bicolor, G. Eriocalyx türlerine ait kökler
beyaz helva yapımında kullanılır. Helvacı çöveni, helvacı kökü. (BİY); (Sabunotu / Helvacıkökü)
(BİT-3); (sabunotu): Kökü ve dalları, suyu sabun
katılmış gibi köpüren, kir temizleyici bir bitkidir.

Helvacılıkta, ağdayı ağartmak için de kullanılır.
Kökü, büyük ve kalındır. Dışı, hafif kırmızımtıraktır. Çiçekleri; pembe, beyaz olup, salkım şeklindedir. Köklerin dövülmesinden çöven elde edilir. Faydası: İdrar söktürür. Terletir, ateşi düşürür. Vücuda
rahatlık verir. Kusturur ve balgam söktürür. Cilt
hastalıklarında da faydalanılır. Temizleyici olarak
da kullanılır. (BİT-2)
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Çövür Ahlat. (BAY)

F

Çövürdük Çördük. (BAY)

G

Çöyneşmek Bitkiler gelişmemek, ekildiği gibi kalakalmak. (MER)

J

Çöyür otu Çördük. (BAY)

Çubek

K

Ağaç kalem (RIZ)

L

Küçük ağaç parçası, çubuk. (OTS)

M
N

Çubpare Ağaç parçası. Yonga. (OTS)
Çubriza

I
İ

Çöyür Ahlat. (BAY)

Çub hame

H

O

Sâter. (BAY)

Çubuk Ağaç; baget; balina; bızbız; budak; cetvel;
cop; Çelik; Çevgen; Çiftlik; Çomak; Çöğen (çöven);
Çöp; Çötele; dal; değnek; dikme; direk; gergi;
gömüldürük; gönder; harbi (harbe); hatıl; herek;
hilal; ispalya; isteka; kamış; kazık; kızaklık; kiriş;
kötek; kürdan; lobut; matrak; mertek; mil; misvak; oklava; sırık; söven; sopa; terazi [cambazlarda];
zelve (zil-ve). Deyim: boyunbağı çubuğu; dolap sopası, argo: çakanoz; gece zammı. Bkz. Baston; Çıta;
kamçı; ok; omuzluk; yelken çubuğu. (YAK); ağaç,
çop, budak, dal, şah, gusn, fidan (MEN)
Çubuk ağacı Bot. Sütleğengillerden, içi delik olan, dalları çubuk gibi kullanılan bir ağaççık
(Mabea). (TDK-2); Dalları içi delik olduğu için
çubuk olarak kullanılan sütleğengillerden ağaçcık
(mabea). (MED)
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Çubukboya Kökboya. (BAY)
Çubukçayı Bir metre kadar uzayan, yaprakları adaçayına benzer, sarı yuvarlak çiçekli bir ot.
(MER)
Çubuklu kilit [Alm. Stongenschloss] [eski terim
ispanyolet kilit]: Büyük kapakların alt ve üst kenarlarından bağlantı sağlayan, uzun madensel çubuklu kilit. (AGA)
Çubukluk Tütün çubuklarının konulduğu yer.
Fidanlık. Çubuk yapmaya elverişli. (MED)
Çubî Ağaçtan, tahtadan. (OTS)
Çugan Çöğen, hurz, gâsûk, şehâr, kebestu, ağdayı ve melbûsâtı beyaz eder bir nev kalye, bir nevi
bahçelerde ud ağacı çiçeği, sabuncular otu çöğeni.
(LEH)
Çuha çiçeği Bot. İki çeneklilerden, çok yıllık,
değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere
kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi, onbiraylık.
(TDK-2); Üstü çuha gibi havlı bir cins çiçek. Fr. Primevère. (ARS); (Lat. Primula, İng. primula) Çuha
çiçeğigüler (Primulaceae) familyasından, çok yıllık,
otsu, rozet yapraklı, beyaz, san, pembe ya da mor
renkli çiçekli, nemli yerlerde yetişen türleri olan bir
cins. Ayıkulağı, gelin gülü, primula. (BİY); Primula (Primulaceae) türlerine verilen genel ad. Çok
yıllık, otsu, rozet yapraklı, beyaz, san, pembe veya
mor renkli çiçekli bitkiler. Sulak çayırlar ve dere kenarlarında bulunur. Bazı türleri bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Eş anl. Ağda çiçeği,
Ayıkulağı, Bahar otu. Gelin gülü, Su çiçeği, Tutça
(Kütahya), Tutya (Tortum-Erzurum. Van). Primula
algida Adams-Sosun (Doğu Anadolu), Tutya (Doğu
Anadolu). Çiçekleri süs çiçeği olarak pazarlarda
satılır. Göz hastalıklarına karşı iyi geldiği söylenmektedir (Erzurum, Kağızman, Van). Primula veris
Lat. Çoban çiçeği, Sarı çiçek (Sürmene-Trabzon),
Tutya (Oltu-Erzurum). Çiçekler altın sarısı renkli.
Kökleri balgam söktürücü olarak kullanılır. Primula vulgaris Huds.-Mart çiçeği (Durusu-İstanbul).

190

Çiçekleri pazarlarda ve çiçekçilerde (İstanbul) satılmaktadır. (BAY); (baharçiçeği): Çuhaçiçeğigillerden; sık çiçek açan bir süs bitkisidir. Kökü kırmızı;
yaprakları sarıdır. Çiçekleri ise; koyu sarı renkte
olup, çuha gibi kıvrıktır. Faydası: İdrar ve balgam
söktürür. Vücuda rahatlık verir. Sinirleri yatıştırır.
Rahat uyku sağlar. Yarımbaş ağrılarını dindirir.
(BİT-2)
Çuha çiçeğigiller Bot. İki çeneklilerden, örneği
çuha çiçeği olan bir bitki familyası. (TDK-2); (Lat.
Primulaceae, İng. primulas) Yapraklan karşılıklı ya
da dairesel dizilişli, çiçekleri ışınsal simetrili, çanak
ve taç yapraklan 4-9 parçalı, er dişi, ovaryum üst
nadiren orta durumlu, kapsül tipi meyveleri olan,
ülkemizde 9 cins ve 40 türle temsil edilen, bir ya
da çok yıllık, otsu ya da çalımsı bitkiler. (BİY); İki
çeneklilerden, örneği çuha çiçeği olan bir bitki familyası. (TDK); İkiçeneklilerden bir bitki familyası.
(HAY); İkiçenekli, bitişik taç yapraklı bitki ailesi.
(MED)
Çuka Çiçeği bahar kırmızı çuka, bir nev şeb-bû.
(LEH)
Çukurçanak İçi kahverengi dışı beyaz, küçük,
kıvırcık bir tür mantar. (MER)
Çulbuş Elbiseye ve ele yapışan meyve yapışkanlığı (DLT)
Çulluca Saçak mantarı. (BAY)
Çullukca Saçak mantarı. (BAY)
Çum Kızılcık. (BAY)
Çumçuma Çamçak denilen ağaç çanak, kap.
(FED)
Çumra

Rezene. (BAY)

Çunkor Saz, kamış (İtalyanca giunco) (EVL)
Çup-ı nihal

Düzgün fidan sopası (RIZ)
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Çurtun 1. Üstü kapalı, ağaçtan yapılmış su oluğu.
2. Kalın tulumba ağacı. (KAM); (Osm. Mizap.) İçi
delik tulumba ağacı ve su akmağa mahsus her nevi
içi delik veya oyuk ağaç ve taş boru. Bunların üstü
umumiyetle açık olur. Fr. Tuuau en bois, gargouille.
(ARS)
Çutra (Çotra da denir.) (Osm. Mastaba.) Zeminden biraz yüksek olarak sed ve seki gibi kapı
aralıklarına ve bahçelerle havuz kenarlarına yapılan
peykeler. Sedir kelimesiyle münasebeti göze çarpmaktadır. Fr. Exèdre, estrade. (ARS); 1. Ağaçtan
yassı bardak. 2. Rom gibi ısıtıcı bir mayi konan ve
seyahat sırasında taşınan, ağaçtan yassı ve ağzı dar
kap. (HAY)
Çuvaldız
(LEH)

Bizin nevi, çuval diken büyük iğne.

Çuñulgulak (çuñulçanak) Toprağa gömülü, içi
oyuk bir tür mantar. (MER)
Çücce Meyve ve sebze meyvelerinin yavrusu,
küçüğü (garpız çüccesi, haraç çüccesi) (MER)
Çücük Buğday tohumunun fisillemesi. (YÖR)
Çüçcek Keçiboynuzunun çiçekten sonraki yeşil
yeşil ince meyveleri. (MER)
Çüçcelemek Meyve ve sebzeler meyve vermek,
küçük küçük meyveler dökmek. (MER)
Çünk Trollius ranunculinus (Smith) Stearn (Ranunculaceae). Çok yıllık, otsu ve sarı çiçekli bir bitki. Sulak yerlerde yetişir. Van bölgesinde köklerinden boyar madde elde edilmektedir. Bk. Su teresi.
Van bölgesinde ranunculus polyanthıemos Lat. (Ranunculaceae) türüne de aynı ad verilmektedir. Bk.
Düğün çiçeği. (BAY)
Çürdükotu (çördekotu): Dallı, budaklı, yaprakları sivri ve ayva biçiminde bir çeşit bitkidir.
Çiçekleri mavi renkte olup, dikenlidir. Çiçeklerinin
tozu; sarı veya sarımsıdır. Tadı acıdır. Faydası: İdrar

söktürür. Hazımsızlık ve mide zafiyetini giderir.
Kulunç ağrılarını keser. Zayıf çocukların gelişmesine yardımcı olur. (BİT-2)

A
B
C

Çürük Çürümüş. (ATI); Dokusu bozulup tutmaz hâle gelerek çürümüş, sulanmış ve kokuşmuş:
Çürük meyve, çürük tahta. (KAM); Rutubetli bir
yerde durmaktan lifleri tutmaz olup sulanmış ve
kokmuş: Çürük meyve, çürük tahta. (HAY)

D

Çürük çarık (meyve ve sebze için) içinde
çürükleri çok olan. (Ayvagediği / Mersin) (MER)

G

Çürükçül Tabiî olarak hayvan ve bitki
kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan (bitki ve organizmalar), saprofit. (TDK)
Çürüklük Dokuları
çözülerek
kokuşmuş olan şeyin hâli:. (KAM)

çürümüş,

Çürüksüz Çürüğü olmayan: Çürüksüz meyve
seçiyordu. (TDK)
Çürüme havuzu Sapları lif eldesinde kullanılan
keten, kendir ya da jüt gibi bitki saplarının dış
kısımlarının çürütülmesi için konulduğu su dolu
havuz. (TEK)
Çürümek 1. (Bitki veya hayvan) Türlü etkilerle
ve en çok mikropların etkisiyle, kimyasal değişikliğe
uğrayarak bozulup dağılmak. 2. Sağlamlığını,
dayanıklılığını yitirmek. 3. Vurulma veya sıkışma yüzünden vücutta lekeler oluşmak. (TDK); 1.
Dokusu bozulup tutmaz olmak ve yumu-şayarak
kokuşmak, Eş anl. Tefessüh etmek: Bu meyveler çürüdü. Bu direkler çürümüş. 2. Berelenmek,
morarmak, zedelenmek: Bedeni yer yer çürümüş.
(KAM); acılanmak; acılaşmak; acımak; ağırlaşmak; ayrışmak; bayatlamak; bozulmak; bo-zunmak; böceklenmek; böcelenmek; cılklaşmak;
cıvıklaşmak; cıvımak; Çözünmek; donmak [bitki]; ekşimek; eprimek; geçmek [kavun, karpuz];
infisah etmek; karıncalanmak; kekremek;. Kepeklenmek [elma]; kesilmek; koflaşmak; kokmak;
kokuşmak; kötülemek; kurtlanmak; küflenmek-,
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pamuklanmak; pör-sünıek; pörtlemek [meyva];
sasımak; sirkeleşmek (şarap, vs.); şekerlenmek
[reçel, vb.]; taaffün etmek; tefessüh etmek; turşulaşmak; turşu olmak. Deyim: cılk (cılkı) çıkmak;
içi geçmek; kırağı çalmak (vurmak); küf bağlamak
(tutmak); sası sası kokmak; soğuk çalmak [bitkiyi].
Bkz. Bozuk; yıpranmak. (YAK)
Çürütme [eski terim çürütme]: Bir tabla ya da
tahtada çalışmayı azaltmak, bazen de hafifletmek
için daire testeresinde kanallar açma işlemi. (AGA);
Sapları lif eldesinde kullanılan keten, kendir ya da
jüt gibi bitki saplanm, liflerini ayırmak için, demetler halinde açık havuzlarda, akar ya da durgun
sularda çürümeleri için gerekli bir süre tutma işlemi.
(TEK)

Çâiye

Bot. Çaygiller. (FED)

Çâl-pâre Ağaçtan yapılmış dört parçadan ibaret
köçek zili, çalpara. (bk çâr-pâre). (FED)
Çîşkan

Cıcırgan. (BAY)

Çûb Ağaç parçası, odun, sopa. (OSM); Ağaç,
değnek odun (RIZ); Ağaç değnek, odun, sopa; Çöp.
(FED)
Çûbhâr

Ağaç kurdu. (OSM); Ağaç kurdu. (FED)

Çûbîn, çûbîne Ağaçtan yapma şey, değnek gibi
kuru nesne. (FED)

Çürütmek Yaş bir yerde bırakmakla bir cismin
liflerini, tutmayacak hâle getirmek, kokutmak: Bu
meyveleri çürütmüşsünüz. (HAY)
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D
Daba Hastalık nedeniyle bitkin ve cılız olma
(Isp.) (HLK)
Daban çuvalı Küçük çizgi ve çiçekle süslü dokuma çuval. (DRS)
Dabb

Hurma çiçeği. (OSM)

Dadırak Ada çayı. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Dafne Daphne (Thymelaeaceae) türlerine verilen genel ad. Kışın yaprak döken veya dökmeyen, yeşilimsi beyaz, sarı veya pembe çiçekli ve çalı
görünüşünde bitkilerdir. Zehirli bileşikler taşırlar.
Bk. Tavşan elması. Eş anl. Dulaptal otu. Daphne
gnidioides Jaub. Et Spach -Develik, Havaza (Alanya-Antalya). Daphne mezereum Lat. Kirkat (Artvin), Mezeryon. Daphne oleoides Schreber-Develik
(Ermenek-Konya, Mut-lçel), Göğçe (Tekir yaylası -Kayseri), Gökçe (Sivas), Yaygıç (Sivas), Yaygıç
gökçesi (Sivas), Yazkış gökçek (Sivas). Daphne pontica Lat. Kurtbağı, Sırımagu, Sırımbağı. Daphne
sericea Vahl-Tavuk çiçeği. Basura karşı kullanılır
(Belen-iskenderun). (BAY); (Lat. Daphne) Thymelaceae familyasından, bir kısmı yaprak döken, bir
kısmı dökmeyen, beyaz, sarı, yeşilimsi ya da pembe
çiçekli, çalı görünümündeki Daphne türlerine verilen genel ad. Dulaptal otu. (BİY)
Dağ armudu
Dağ cehrisi

Bot. Ahlat (TDK-2)
Kuzu otu. (BAY)

Dağ çamı Bot. Dağda yetişen çam türü. (TDK-2)
Dağ çayı Bot. Ada çayı. (TDK-2); Sideritis ve
Stachys (Labiatae) türlerine verilen genel ad. Çok

yıllık, kuvvetli kokulu ve çalı görünüşünde bitkilerdir. Bazı türlerden elde edilen yapraklı ve çiçekli dallar, sıcak su ile çay gibi hazırlanmakta ve elde
edilen sulu kısım, şeker ile tatlandırıldıktan sonra içilmektedir. Özellikle aşağıdaki türlerin kullanıldığı saptanmıştır. Bk. Ada çayı, Çalba, Dağ
reyhanı, Pisik otu. Eş anl. Ot çayı. Siderya (yalnız
Sideritis türleri için kullanılır), Yayla çayı. Sıderitis arguta Boiss. Et Heldr. -Antalya bölgesi. Sideritis argyrea P. H. Davis-Eşek çayı. Antalya bölgesi. Sideritis bilgerana P. H. Davis-Konya bölgesi.
Sideritis condensata Boiss. Et Heldr. -Kozalı kekik.
Antalya ve Burdur bölgesi. Sideritis congesta P. H.
Davis-Antalya bölgesi. Sideritis hispida P. H. Davis-Konya bölgesi. Sideritis leptoclata O. Schwarz
et P. H. Davis-Kızlan çayı. Muğla bölgesi. Sideritis libanotica Labill. -Acem arpası, Altınbaş, Çay
otu, Yara otu. Antalya, Burdur ve Mersin bölgeleri.
Sideritis perfoliata Lat. Güney Anadolu bölgesi.
Sideritis pisidica Boiss et Heldr. -Eldiven çayı (Akseki-Antalya). Antalya ve Muğla bölgeleri. Sideritis
stricta Boiss. Et Heldr. -Antalya bölgesi. Sideritis
syriaca Lat. Güney ve Güney-Doğu Anadolu bölgeleri. Sideritis tmolea P. H. Davis-Balbaşı, Sivri çayı.
İzmir bölgesi. Sideritis trojana Bornm. -Kazdağı
çayı. Çanakkale bölgesi. Slacays erecta Lat. Antalya
bölgesi. Sideritis Javandulifolia Vahl-Eşek otu (Van),
Tokalı çay, Tüylü çay (Akseki-Antalya). Kahraman
Maraş, Konya ve Van bölgeleri. Morina persica Lat.
(Morinaceae) türünün çiçekleri, koku verici olarak
çaya katılır (Gümüşhane). (BAY); Dorystoechas
hastata Boiss. Et Heldr. Ex Bentham (Labiatae).
40-100 cm yükseklikte, basit yapraklı, kuvvetli
kokulu, tüylü, beyaz çiçekli ve odunsu bir çalıdır.
Antalya bölgesinde yapraklan çay yerine kullanılır.;
Taş nanesi. (BAY); (Lat. Sideritis, Stachys, Salvia)
Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, otsu, san,
eflâtun renkli, gövde ve çiçekleri kaynar suya katılıp
çay olarak içilen Sideritis, Stachys, Salvia cinsine
ait türlere verilen genel ad. (BİY); 1. İnce uzun dalları üzerindeki her boğumda nohut büyüklüğünde
pıtrağa benzer tohumları olan, adaçayı gibi kaynatılıp suyu içilen hoş kokulu bir bitki. 2. zeytin
yaprağı gibi yaprağı olan, boz renkli, yere yayılan,
ortasından çıkardığı göbekten beyaz beyaz çiçekler
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açan, adaçayı gibi kaynatılıp suyu içilen bir bitki.
(MER)
Dağ çayırı Bot. Dağlık bölgelerde derin ve rutubetli toprağa sahip alanlarda gelişen doğal çayır.
(TDK-2)
Dağ çileği Bot. Dağda yetişen çilek, yaban çileği.
(TDK-2); Fragaria vesca Lat. (Rosaceae). Çok yıllık,
sürünücü, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Olgun
meyveleri çiğ olarak veya reçel halinde yenir. Bolu ve
Düzce pazarlarında satılmaktadır. Eş anl. Amahta,
Amofta, Col (Yusufeli-Artvin), Çiğelek, Çiğelem.
Çile (Trabzon), Hamofta (Trabzon), Hamuçara,
Hamukara, Hamukera, Hanıfta (Trabzon), Yabanî
çilek, Yer çileği. (BAY); Çileğin yabanisi (lezzet ve
kokuca hepsinden üstündür). (HAY); (Lat. Fragaria
vesca, Alm. Walderdbeere, Erdbeere, Fr. fraisier,
fraisier des bois, İng. common strawberry) Gülgiller
(Rosacea) familyasından, olgun meyveleri yenen ya
da reçeli yapılan, çok yıllık, sürünücü, beyaz çiçekli, otsu bir bitki. Yabanî çilek. (BİY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Dağ çöveni Scorzonera rigida Aucher (Compositae). 10-30 cm yükseklikte, tüylü, kalın köklü,
sarı çiçekli ve çok yıllık bir dağ bitkisidir. Doğu ve
Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişir. Kökleri bazen çöven yerine satılmaktadır. Bk. Çöven, Yemlik.
(BAY)
Dağ dalak otu Bot. 5-10 cm yükseklikte, yere
yatık ve çiçekleri soluk sarı renkli bir dalak otu türü
(Teucrium montana). (TDK-2)
Dağ elması Bot. Yabani elma. (TDK-2)

U

Dağ eriği Bot. Yabani erik. (TDK-2); Erik.
(BAY); (Lat. Prunella vulgaris, Alm. Kleine brunellei Prunelle, Braunelle, Fr. Brünette, İng. Self heal,
all heal, sickle wort) Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, yapraklan basit ya da hafif parçalı, dairesel dizilişli, fındıksı tipte meyveleri olan, çok yıllık,
otsu bitki. (BİY)
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Dağ ıtırı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Dağ karanfili Xeranthemum annuum Lat.
(Compositae). Toprak üstü kısımları Doğu Anadolu
bölgesinde süpürge olarak kullanılır. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Dağ kavağı
(BAY)

Bot. Titrek kavak. (TDK-2); Kavak.

Dağ kekiği

Kaya kekiği.; Mercanköşk. (BAY)

Dağ kerevizi
(HAY)

Imparatorya denilen bitki cinsi.

Dağ kestanesi Bot. Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen sert yapılı ağaç ve bu ağacın meyvesi
(Sloane berteriana). (TDK-2)
Dağ kimyonu Kefe kimyonu. (BAY)
Dağ kirazı Kiraz. (BAY)

T
V

Dağ horozcuğu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Dağ lalesi Bot. Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimli tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris). (TDK-2); Manisa lâlesi. (BAY); Çan şeklinde, tüylü ve mor
renkli çiçekleri olan bir bitki. (KAM); anemon;
manisalalesi. Bkz. Çiçek. (YAK)
Dağ marulu Hyoseris radiata Lat. (Compositae).
10-25 cm yükseklikte, çok yıllık, sarı çiçekli ve
otsu bir bitkidir. Ege bölgesinde, haşlandıktan sonra salata olarak yenir. Eş anl. Keçi marulu (İzmir).
(BAY)
Dağ minesi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Dağ misgisi

Müşkülüm. (BAY)

Dağ muşmulası Tavşan elması. (BAY)
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Dağ nanesi Bot. Yüksekliği 20-50 cm arasında
olan, sık beyaz tüylü, kuvvetli nane kokulu, çok
yıllık ve otsu bir bitki (Cyclotrichium niveum).
(TDK-2); Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden.
Et Scheng. (Labiatae). 20-50 cm yükseklikte, beyaz
tüylü, pembe çiçekli, çok yıllık ve çalı görünüşünde
bir bitki. Yaprakları Doğu Anadolu (Erzincan,
Malatya ve Sivas köyleri) bölgesinde, çorba ve yemeklere koku vermek için kullanılır. Bk. Dağ reyhanı.
Eş anl. Kül otu (Kemaliye-Erzincan). Cyclotrichıum
origanıfolium (Labill.) Manden. Et Scheng. -Nane
ruhu (Antalya, Ulukışla). Aynı maksat için kullanılır. (BAY)
Nohut. (BAY)

Dağ nohudu

Dağ pancarı Pancar yaprağına benzer, uzun
yapraklı, yapraklarının üstü kırmızı renkli; beyaz
çiçekli, yumrusuz bir bitki, yabanî pancar. (MER);
Yabanî pancar. (BAY)
Dağ papatyası

Beyaz papatya. (BAY)

Dağ pazısı Lâbada. (BAY)
Dağ pırasası

Çiriş. (BAY)

Dağ reyhanı Bot. Anık (TDK-2); Ziziphora (Labiatae) türlerine verilen genel ad. Bir veya
çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar kuvvetli kokulu,
çiçekler morumsu kırmızı renklidir. Toprak üstü
kısımları bitkisel çay olarak kullanılır. Anadolu’da
5 tür bulunmaktadır. Bk. Dağ nanesi. Ziziphora clinopodioides Lam. -Keklik otu, Kır nanesi,
Nane ruhu. Ziziphora taurica Bieb. -Nane ruhu.
Ziziphora tenuıorLat. Anık (Arguvan-Malatya),
Fare otu (Balıkesir), Kannağrısı otu, Morkız çayı.
Nane ruhu. Gaz söktürücü olarak kullanılır. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Dağ salebi

Salep. (BAY)

B

Dağ serçesi

Ağaç serçesi (BİY)

Dağ servisi

Bot. Sedir (II). (TDK-2)

Ç

Dağ soğanı Scilla hyacinthoidesLat. (Liliaceae).
100 cm kadar yükseklikte, büyük soğanlı, mavimsi-mor çiçekli ve otsu bir bitki. Soğanları haricen
romatizma ağrılarına karşı, Bitlis bölgesinde, kullanılır. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

D

Dağ sümbülü Bellevalia ve Muscari türleri (Liliaceae)’ne verilen genel ad. Bk. Müşkülüm, Sümbül.
Eş anl. Arap otu, Arap sümbülü, Arap taşağı, Camış
memesi (Erzurum), Camız memesi, Gâvur soğanı
(Elmalı-Antalya), Morbaş, Yalancı sümbül. Muscari
comosum Lat. Miller- Dağ sümbülü. Anadolu’da
yaygın bir türdür. Muscari neglectum Guss.-Dağ
sümbülü. Anadolu’da yaygın bir türdür. Muscari
tenuiflorum Tausch- Dağ sümbülü. Orta Anadolu’da yaygındır. (BAY); (Lat. Muscari, Bellavalia)
Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, Arap otu
(Muscari) ve Bellavalia cinslerinin türlerine verilen
genel ad. Arap sümbülü, gâvur soğanı. (BİY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)

H

Dağ tırtılı

C

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Dağ yemişi
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Kocayemiş. (BAY)

Dağcıl Bot. Dağ şartlarına ve iklimine göre yetiştirilen bitki. (TDK-2)
Dağdağan Ban otu.; Çitlembik.;
(BAY); bir ağaç cinsi. (ATI)

E

Ö

Dağ üçgülü Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Dağdığan
Dağ sakızı Hindiba.; Kannık.; Marul.; Yemlik.
(BAY)

A

Dağ sarmaşığı Bodur otu. (BAY)

Gilaburu.

S
Ş
T
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V

Gilaburu. (BAY)

Dağlama Bazı Chrysanthemum (Compositae)
türlerine verilen genel ad. 20-70 cm yükseklikte, bir
yıllık, sarı çiçekli ve otsu bitkilerdir. Çiçek açmadan
önce toplanır, suda haşlanır ve salata olarak yenir.
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Aşağıdaki türler Batı Anadolu bölgesinde kullanılmaktadır. Chrysanthemum coronarium Lat. C.
Segetum Lat. Bk. Horozibiği. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Dağlama resmi Ağaç üzerine kızgın demirle yapılan bir tür resim, yakma resmi, pirogravür.
(TDK)

F

Dağun Çitlembik. (BAY)

G

Dahan ağacı Deri yayığın bağlandığı birbirine
çatılmış üç ağaç. (MER)

H
I
İ

Dahk Ağzı yarılmış olan çiçek tomurcuğu.
(OSM)

J

Dahlia Yıldız çiçeği. (ARK)

K

N

Dahra Testere gibi dişli ve eğri budama âleti.
Bağ budamak için kullanılan testere gibi dişli olan
bıçak. (OSM); tahta, destere gibi dişli ve bağ budamaya mahsus bıçak. (FED); (Türkçe’de: dahra).
Testere gibi dişli ve eğri budama âleti. (HAY); Bir
çeşit budama bıçağı (ATI)

O

Dahya‘

L
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Ağaç ismi. (OSM)

Daire testere [Alm. Kreissögeblatt] [Fr. lame de
scie circulaire] [eski terim daire testere]: Daire biçiminde, ortası delik, çevresine diş açılmış çelik lama.
(AGA)
Daire testere makinesi [Alm. Kreissögemoscbine] [Fr. Scie circulaire] [eski terim daire testere
makinesi]: Yatay miline takılan daire biçimindeki
testeresi ile değişik eğimlerde kesme yapan ağaçişleri
makinesi. (AGA)

Y

Dakal Geminün diregi, tir, tir-i keşti, diraht,
ağaç, sütun, orta direk, sütun-i sefine (MEN)

Z

Dakırdalak

Â

Dakka otu İğnelik. (BAY)
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Isırgan. (BAY)

Dal Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her
biri. (TDK); Budağın büyüğü, ağacın ilk verdiği
kollar. Bunların ikinci derecede olan şubelerine budak denir. Fars. şah, Ar. c. Gusûn: Dal salmak = Dal
budak peyda etmek. Dalbastı = Ağacın dallarını
eğriltecek kadar bol (kiraz vesair meyve). Dil, budak
salmak = iyice dallanıp çoğalmak. Bir daldı durmamak = Sebat etmemek, maymun iştahlı olmak. Daldan dala = Sebatsızlık, Ar. Televvün. (HAY); budak, şah, gusn, çubuk, fidan (MEN); Tezhib motifi.
Levhaların köşelerine yapılan çiçek demetine verilen
ad. (YKS); Bir ağacın kütüğünden ayrılan daha ince
kollar. Fr. Branche, perche. 2. (Dok.) Dokuma ve
işleme kumaşlar üzerine süs olarak yapılan yapraklı
ağaç dalı veya bunu andırır şekildeki bezeme (ornoman) örgesi. Üzerinde böyle yapraklı dallar bulunan
ipek veya basmalara dallı diba, dallı basma denir.
Eskiden böyle dallarla işlemeli kumaşlara bindallı
tâbir olunurdu. Dalsız olarak yalnız çiçek ve yapraklardan ibaret tezyinata sadece çiçek veya yaprak denir. Fr. Ramage. (ARS); Türkîde dal, söğüt, sürgün,
düzgün, şimal manasınadır. Şâh, nihai, gusn, ağsân.
Dalbastı bol meyveli kiraz, dal budak salmak şah ve
bün peyda etmek. (LEH); Tezhib motifi. Levhaların
köşelerine yapılan çiçek demetine verilen ad. (YKS)
Dal kerestesi Ağacın dallarından çıkarılan kereste. Fr. Bois des branches. (ARS)
Dal kesmek Budamak, bağ ayıtlamak, bağ budamak (MEN)
Dal vermek (bitki) budaklanmak, uruk atmak.
(TSD)
Daladiken
Dalağaan

ısırgan otu (ATI); Isırgan. (BAY)
Isırgan. (BAY)

Dalakotu Bot.
Ballıbabagillerden,
Akdeniz çevresinde kuru yerlerde yetiştirilen, yüz kadar
türü bulunan, güçlendirici, uyarıcı ve yara sağaltıcı
olarak kullanılan otsu veya odunsu bitki, duvar
sedefi (Teucrium chamaedrys). (TDK-2); Altın otu.;
Kısamahmut. (BAY); Eğreltiotugillerden bir bitki,
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duvar sedefi (dichapelatum). (HAY); Ballıbabagillerden sıcak bölgelerde yetişen, tedavi maksadıyla
kullanılan bir bitki (teucrium). (MED); (Gemeiner
/ Gamander / Germander / Kurtluca / Duvarsedefi
/ Teucrium chamaedrys / Yermesesi) Haziran-eylül
aylari arasinda pembe veya beyazimsi renkli çiçekler
açan, 10-30 cm boyunda, çok senelik, otsu bir bitki.
Kisamahmuz, yer mesesi ve yer palamudu gibi adlarla da taninir. Orman altlari ile kurak çayirlarda
rastlanır. Gövdeleri yatik, gövdeden çikan dallar
ise dik, alt kısımları yuvarlak üst kısımları ise dört
köseli ve tüylüdür. Çiçekler yaprakların tabaninda
gruplar teskil ederler. Pembemsi renkteki çiçekler
tüp seklindedir. Dalakotunun tüylü olani “”Teucrium polium”” mayasil otu olarak taninmaktadir.
Bitki, üzerini tamâmen kaplamis olan tüylerden
dolayi beyaz-gri renktedir. Yaprakların kenarlari
bilhassa uca dogru disli ve içe dogru kivriktir.
Çiçekleri beyaz renkli olup oval durumlarda toplanmistir. Anadolu’da çogu yerde yaygındır. Ayni dalak
otu gibi kullanılmaktadır. Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Karadeniz, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesi. Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan
kismi, toprak üstü kısımları, yâni çiçekli bitkidir.
Çiçek açma mevsiminde çiçekli dallar toplanir, demet yapilip havadar bir yerde kurutulur. İştah açıcı,
uyarıcı, yaraları iyi edici ve ateş düşürücü olarak
kullanılır. Bitki uçucu yağ, aci maddeler, tanen,
glikozit ve saponinler tasir. (BİT); Yaban çiçeği
(ÇİÇ); (Kurtluca / Duvarsedefi / Teucrium chamaedrys / Yermesesi) (BİT-3); (kurtluca): Eğreltiotugillerden; sıcak bölgelere yetişen bir bitkidir. Güzel kokulu, pembe çiçekleri vardır. Yapraklarının
üstü parlak, altı donuk yeşil kadife rengindedir.
Tadı acıdır. Faydası: Ateşi düşürür, vücuda kuvvet verir. Dizanteri ve ishali keser. Nefes almayı
kolaylaştırır. Öksürüğü keser. Karaciğer ve mide
hastalıklarının iyileşmesine yardım eder. (BİT-2)

Dalcık Bot. Ana dalın kollarından her biri, küçük
dal. (TDK-2)
Daldırma cilâsı [Alm. Tauchpolieren] [eski terim daldırma cilâsı]: Ağaç eşyayı, sürme aracı kullanmadan, uygun akıcılıktaki verniğe sokarak
vernikleme yöntemi. (AGA)
Daldırma verniği [Alm. Tauchlack] [eski terim
daldırma verniği]: Seri üretimde uygulama âlânı
bulan, genellikle küçük ağaç eşyanın daldırılarak
verniklenmesinde kullanılan özel vernik. (AGA)
Daldırmak Batırmak,
sokmak,
geçmek,
çekiştirmek, zem etmek, ağaç sürgünlerini daldırma
yapmak. (LEH)
Daldız 1. Marangozların kullandığı ağaç oymaya yarayan oluklu demir âlet. 2. Ağaçtan oyulmuş
arı kovanı. 3. Ağaçtan oyulmuş yayık. 4. Petekten
bal almak için kullanılan demir kepçe, demir bıçak.
(TDK)
Dalıgan

D
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Ağaç iyice gelişmek.

Dallanmak Dal budak salmak, dallı budaklı olmak. (KAM); Dal peyda etmek, yayılmak: Ağaç
dallandı. (MED)
Dalları basmak Ağaçta dalları eğecek kadar çok
meyve olmak. (TDK)
Dallı

Ç

Ö

Dalayan diken Isırgan. (BAY)
Dalbacak Çok uzayıp gitmiş, çıkılması güç ağaç
(MER)

C

N

Budamak. (TDK)

Dallanıp budaklanmak
(MED)

B

M

Isırgan. (BAY)

Daliya Bot. Dahlia denilen çiçeğin türleri.
(KAM)
Dallamak

A

Dalları olan (TDK)

R
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Dalmaçya pire otu Parçalı yapraklı, kömeçleri
beyaz çiçekli, çok yıllık otsu bitki. (ARK)

Dalbastı kiraz Pek bol ve iri cinsi. (HAY)
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Dalsepet Ağaç dallarından yapılmış sepet. Fr.
Ciste. (ARS)
Dalsı 1. Dalı andıran, dala benzeyen. 2. Bot.
Görevi, biçimi ve durumu yaprağa benzeyen yassı
(dal). (TDK-2)
Dalu Üzerinde dalları, çiçekleri olan kumaş.
(TDK)
Dalya [Fr. Dahlia.] Bir cins çiçek, “yıldız çiçeği.
“ (KAM); (İsveçli bitki bilimci Dahl’in adından)
Yıldız çiçeği (Dahlia). (TDK); bir bahçe çiçeği çeşidi. Fr. Dahlia. Bu güzel çiçeğe, 18. Asırda yaşıyan
isveçli botanikçi anders dahl’in şerefine bu isim verilmiştir. (ATI)
Dam turası Bir damın kenarında fırdolayı
dolaşan saçak tahtası, pervazı veya silmesi. Fr. Bordure du toit. (ARS)
Daman
(ATI)

Damar Bot. İçinde ongun besi suyunun dolaştığı
odunsu dokudan boru. (TDK); (Alm. Gefass, Vene,
Fr. vaisseau, veine, İng. vessel, vein) Bitki yapraklanndaki iletim sisteminin uzanulan. (BİY); [Alm.
Faser] [Fr. fibre] [eski terim, çizgi, elyaf, damar]:
Aynı mevsimde oluşan gözeler gurubunun, kesitlerde öbür gözelerden ayrı renkte görünüşü. (AGA)
Damar mühresi Tezhiblerde yaldızlanan yaprak
damarlarını, tezyinatın girintili çıkıntıh yerlerini
parlatmak için kullanılan mühre. Tırnak mühresi
de denir. (ARS)

Y

Damar otu Bağa. (BAY)

Z

Damar yaprağı
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Damarlaşma (Lat. nervus: kiriş, Alm. Nervatur,
Aderung, Fr. nervation, venation, İng. nervation,
venation) Böcek kanadının ya da yaprağın damarlaşması. (BİY)
Damarlı Damarları olan ağaçlar veya taşlar ve
mermerler hakkında kullanılır Fr. Veiné, ronceux.
(ARS)
Damartartık Salep. (BAY)
Damatbohcası Parlak, yuvarlak yapraklı, katmerli pembe çiçekli begonya türü bir çiçek. (Karadiken
/ Tarsus) (MER)
Damızlık 1. Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen
yüksek nitelikli (hayvan veya bitki). (TDK)

Kira ile tutulan ekili bağ, bostan, bahçe.

Damancı Bağ, bahçe veya tarlayı kiralayan.
(TRM)

Â

Damarhindi Demirhindi. Hindistan’da yetişen
bir ağaç (tamarindus indica); bu ağacın meyvesi; bu
ağacın meyvesinden yapılan şerbet. (ATI)

Bağa. (BAY)

Damkoruğu Bot. Dam koruğugillerden, bir veya
çok yıllık türleri olan, ılık iklimlerde yetişen otsu bir
bitki (Sedum). (TDK-2); (Dach-Hauwurz / Orpin /
brûlant / Joubarbe / Des toits / Wallpepper / creeping jack / Kulokotu / Saksigüzeli / Sedum / Sempervium) Etli yaprakları olan, bir veya çok çiçekli
bir bitkidir. Beyaz-sari-pembe renkli olan çiçekleri,
kürevi veya salkim durumunda bulunurlar. Çoğunluğu kuzey yarimkürede bulunan 600 türü vardır.
Türkiye’de 35 türü bulunur. Tek veya çok yıllık
bitkilerdir. Yaprakları tabanda rozetler meydana
getirirler. Türkiye’de yetiştiği yerler: Trakya ve
Anadolu. Kullanıldığı yerler: Basır memelerini gidermek ve nasır tedavisi için kullanılır. (BİT); Güzel çiçeklerinden ötürü süs bitkisi olarak yetiştirilen
bitki (sedum). (MED); Ilık iklimlerde yetişen güzel
çiçekli bir süs bitkisi. (KAM); Damkoruğugillerden, bir bitki (sedum). Buna kayakoruğu da dertir. (HAY); (Kulokotu) (BİT-3); (kulakotu): Damkoruğugillerden ılık iklimlerde yetişen bir bitkidir.
Çiçekleri kırmızıdır. Yaprakları etli ve çiçeklerin
dibindedir. Haziran-Ağustos ayları içinde toplanır.
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Çoğu zaman taze halde kullanılır. Faydası: Basur
memelerini giderir. Nasırları söker. (BİT-2)
Damkoruğugiller Bot. İki çeneklilerden örnek
bitkisi dam koruğu olan bir bitki familyası. (TDK2); Bot. İki çeneklilerden bir bitki familyası. (HAY)

bir tür. (BİY); 1. zool. Eklembacaklılardan, ön bacakları kazıcı tipte, vücudu kadife gibi tüylü, tarla
ve bahçelerde toprak altında yaşayan, bitki köklerini
keserek yiyen, zararlı bir böcek (gryl-lotalpa vulgaris). 2. Bot. Aslanağzı. (TEM)
Danadili

Damlama (Lat. Gutta: damla, Alm. Guttation,
Fr. Guttation, İng. Guttation) Yapraklar üzerinde su
damlacıklannın oluşması ve damlalar hâlinde hidatod-lardan su kaybı. Gutasyon. (BİY)
Damtaşı dilinimi [Alm. transversal Schieferung]
[Fr. clivage ardoisier] [İng. slaty cleavage] [eski terim
arduvaz tefliki]: Damtaşlarının, yapraklar biçiminde
katmanlanma ya da verev yönde ayrılma özelliği.
(YTS)
Damzırıcı Çam
kimse (ATI)

ağaçlarından

sakız

Danaayağı Bot. Yılanyastığıgillerden, yaprakları
lekeli bir bitki (Arum). (TDK-2); Bot. Yaprakları
lekeli bir bitki. (KAM); Yılanyastığı. (BAY)
Danabağırtan

Karaca ot. (BAY)

Danaburnu 1. Toprak içinde yaşayıp bitkilere,
köklerini keserek zarar veren bir böcek, kök kurdu
(Gryllotalpa vulgaris). 2. Bot. Aslanağzı. (TDK-2);
1. Toprak içinde yaşayıp bitkilere, köklerini keserek
zarar veren bir böcek, kök kurdu (Gryllotalpa vulgaris). 2. Bot. Aslanağzı çiçeği. (TDK); Toprağın altında sebze vb. Bitkilerin köklerini kesen, irice başlı
bir böcek. (KAM); 1. Bitkilere, köklerini keserek
zarar veren bir böcek (curtilla). 2. Arslanağzı denilen
çiçeğe de denir. (HAY); Toprak altında yaşayıp bazı
bitkilerin kökünü kesen iri başlı bir böcek (curtilla). Aslanağzı çiçeği. (MED); (Lat. Gryllotalpa
gryllotal-pa, Alm. Gemeine Maulwurfsgrille, Fr.
Taupe grillon, İng. Mole cricket) Böcekler (Insecta)
sınıfının, düz kanatlılar (Orthoptera) takımından,
uzunluğu 5-6 cm kadar, ön bacaklan kazıcı tipte,
vücudu kadife gibi tüylü, tarla ve bahçelerde toprak
altında yaşayan, bitki kökleri yediği için zararlı olan

C
Ç
E

Danagöbeği Domuzağırşağı. (BAY)
Danakıran Karaca ot. (BAY); Nemli yerlerde yetişen salepgilllerden bir bitki (epipactis). (MED)
Danakıran out Bot. Salepgillerden, bataklık yerlerde yetişen bir bitki (Epipactis). (TDK-2); Salepgillerden bir bitki (epipactis). (HAY)

sızdıran

B

D

Geyikdili. (BAY)

Danakuyruğu

A

Sığırkuyruğu. (BAY)

F
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Dane 1. Arpa, buğday gibi mahsulatı teşkil eden
ufacık meyve: dâne-i hardal. 2. Çekirdek: dâne-i
sîb. (OSM); 1. Tane, tohum. 2. Çekirdek. (FED);
hububat tanesi, meyva çekirdeği (ATI)
Dantel ağacı Bot. Dulaptal otugillerden, Antillerde yetişen, sünger gibi kullanılan, kabuk lifleri
dantele benzeyen bir ağaç (Lagetta). (TDK-2); Dulaptalgillerden, Antiller’de yetişen bir ağaç (lagetta).
(HAY)

K
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Danzig fiği Yaban çiçeği (ÇİÇ)

R

Dar yapraklı kuş fiği Yaban çiçeği (ÇİÇ)

S

Dar yapraklı sinirotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ş
T

Dar yapraklı üçgül Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Darağ out

U

Dere otu. (BAY)

V

Darağacı İdam sehpası (ATI); Dâr Fârisî’de “ağaç
ve ale’l-husûs mücrimînin salben i‘dâm edildikleri
ağaç” ma‘nâsına olmasına göre buna tekrar ağaç
lafzını ilâve etmeğe hâcet yoktur. (DGA); Asılacaklar için dikilen direk. Dar, esasen ağaç demek
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olduğundan dar’a ağaç ilâvesi fazla ise de ikisi birden mürekkep bir isim olarak kullanılmaktadır.
Farsça’da Derdar asılmış manasına gelir. (YAN)

Ç

Darah otu

Dere otu. (BAY)

D

Darak otu

Dere otu. (BAY)

E
F
G
H
I
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Daraklık otu Diş otu. (BAY)
Dara‘ Birbirine girmiş olan sık bitmiş ağaçlar.
(OSM)
Darcan

Darıcan otu. (BAY)

Darçın (tarçın) (maruf baharat) meninski [dar
‘ağaç’ ve çini ‘çin’e ait’]. (ATI)
Dardağan Bot. 1. Palmiye cinsinden bir
ağaç (Milium effusum). 2. Bu ağacın çitlembik
büyüklüğünde, sert çekirdekli tatlı yemişi. (TDK2); Çitlembik. (BAY)

Ö

Dardağan darısı (büyücülükte kullanılan) ılgın
tohumu’: evini barkını dağıtıp altüst etmek için
etrafına okunmuş darı tanesi serpmek: daha alası
“dardağan darısı” denilen ılgın tohumunu saçmak.
(ATI)

P

Dardahan
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Çitlembik. (BAY)

Dare Ağaç (ATI)

Darıca Darıca otu. (BAY)
Darıca otu Echinochloa crusgalli Lat. P. Beauv.
veya Eoryzoides (Ard.) Fritsch (Gramineae). 1.5 m
kadar yükselebilen, bir yıllık ve otsu türler. Sulak
yerler ve pirinç tarlaları içinde yetişir. Meyvelerine,
iyi temizlenmemiş pirinç içinde rastlanır. (BAY)
Darıcan Sulak yerlerde yetişen, küçük küçük,
koyu kırmızı tohumları olan, ekine benzer bir ot.
(MER); Darıca otu. (BAY)

Dargun Çitlembik. (BAY)
Darı Bot. 1. Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı
bir bitki, akdarı (Panicum miliaceum). 2. Bu bitkinin buğday yerine besin olarak kullanılan tohumu. 3. Hlk. Mısır. Darı unundan baklava, incir
ağacından oklava olmaz kötü gereçle iyi iş görülemez. Darısı. Başına (veya darısı başına) bir başarı,
bir mutluluk başkası için istendiğinde söylenen bir
söz • akdarı, ballıdarı, cin darısı, Hint darısı, karaca darısı, süpürge darısı (TDK-2); Taneli bitkilerden olup Türklerin eskiden beri bildikleri ufak
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taneli tahıl, Eş anl. Erzen: Arnavut darısı. (KAM);
Meyveleri (halk arasında tane denir) için yetiştirilen
veya yabanî olarak bulunan Graminae familyasına
bağlı, bir yıllık ve otsu bitkilere verilen genel ad.
Aşağıdaki türler Anadolu’da yetiştirilmektedir. Bk.
Darıcan otu. Panicum miliaceum Lat. Arnavut
darısı, Boz darı, Boza darısı, Kum darısı, Saçak
darı. Setaria italica Lat. P. Beauv. -Acı darı, Salkım
darı, Tilkikuyruğu. Sorghum bicolor Lat. Moench.
Bk. Kanyaş. Ev. ‘ Cernuum ‘ -Ak darı, Gigil darısı
(Elazığ, Malatya). Ev. ‘Dochna’ -Süpürge darısı. Ev.
‘Durra’ -Ak darı. (BAY); (Lat. Panicum miliaceum,
Alm. Echte Hirse, Fr. Millet, panic millet, İng. Millet, Osm. Erzen) Buğdaygiller (Gramineae) familyasından sulak yerlerde ve pirinç tarlalan içinde
yetişen, meyveleri kullanılan, tek yıllık, otsu bitki.
Boz dan, saçak dan, Arnavut dansı. (BİY); (akdarı):
Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı bir bitkidir.
Tohumları besin olarak kullanılır. Faydası: Darı
unundan yapılan yiyecekler, zihin yorgunluğunu
giderir. Sinirleri kuvvetlendirir. Hamilelere de faydası vardır. (BİT-2)

Darıfülfül Bot. Doğu Hint Adalarında yabani olarak yetişen, tırmanıcı, meyveleri 6 cm uzunluğunda, 7 mm çapında, koni biçiminde, açık esmer
renkli, yakıcı ve keskin lezzetli, iştah açıcı bir bitki (Fructus Piperis longi). (TDK-2); bir biber cinsi, piper longus (dar ‘ağaç’ ve filfil / fulful ‘biber’).
(ATI); Kara biberin uzunca bir çeşidi, tarçın tohumu denilen kuyruklu biber, (FED); bitki adı, DLT
batmul, butmul; karabibere benzer bir bitki (BAY)
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Darib Ağaçlı yer. (OSM)
Dartı Hasır dokunan tezgahta atları sıkıştırmaya
yarayan ağaç. (DRS)

Davşanguyruğu Tombul tombul, pembe çiçekli,
bir sele kadar boyunda, kaynatılıp suyu içilen bir ot.
(MER)
Davşankulağı

Daşbayamı Kayalıklarda yetişen, küçük küçük
bademleri olan bir ağaç ve meyvesi, yabanî badem.
(MER)
Daşgoru Beyaz çiçekli, meyvesi koruğa, yaprağı
puştoğlana benzer, bıçılgan için dövülerek kullanılan bir bitki. (MER)
Daşşaklı avı Boru gibi beyaz çiçekli, dikenli ceviz
gibi meyvesi olan ağılı, çalı gibi büyüyen bir bitki.
(MER)
Datlı kenger

Kenger. (BAY)

Datlıot Yaprakları dilimli, beyaz çiçekli, yere
yayılan, börek yapılan bir ot. (MER)

Domuzağırşağı. (BAY)

D

Davul Tahtadan enlice tekerlek bir kasnağın iki
tarafına deri gerilmek suretiyle yapılan ve bu deriye
bir tokmakla vurularak ses çıkarılan alet. Türklerde
asker toplamak ve bir hâdiseyi haber vermek için
kullanılır. Türklerde davulun mühim bir mevkii
vardır. Selçuk Sultanı Alâeddin, Osmanlılara istiklâl alâmeti olmak üzere sancak ve davul göndermişti. Mehterhane takımlarında da usul tutmak için
çalınırdı. Davul çalanlara tçblzen denirdi. (ARS)

F

I
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Davulcu

Kocayemiş. (BAY)

L
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Davulgu Kocayemiş ağacı ve meyvesi (ATI)

Ö

Davun Çitlembik. (BAY)

P

Çitlembik. (BAY)

Davşangula Bir karış kadar boyunda, küçük
yapraklı, çiçeksiz, kaynatılıp çay gibi suyu içilen bir
ot. (MER)

H

K

Davulgo Kocayemiş. (BAY)

Davşanekme 1. (= davşanotu) sütlü, dilimli yapraklı, sarı çiçekli bir ot. 2. Yaprakları marula
benzer, yenilen bir ot. (MER)

G

Kocayemiş. (BAY)

Davılga Çitlembik. (BAY)

Davşançıbı Yasemin yaprağı gibi yaprağı, siyah
yuvarlak nohut büyüklüğünde meyvesi olan bir bitki. (MER)

E

Davulca

Ilgın ağacı meyvesi (DLT)

Davmeran Fesleğen denilen iyi kokulu çiçek.
(OSM)

C

Davşantopu Kırlarda yetişen, boz yapraklı, sarı
çiçekli, adaçayına benzer bir ot. (MER)

Davulgı Kocayemiş. (BAY)

Davin

B
Ç

Datura (Fr. Datura) Tatule denilen bitki. (TYS)
Dava

A

R

Davun otu Canavar otu. (BAY)
Dayak Bir şeyin yıkılmaması için dayatılan ağaç,
destek, payanda: Dayak vurmak. Evlerin kapısının
açılmaması için kapının arkasına konulan kol,
destek, sürgü. (TDK); Değnek; falaka; kamçılama; kötek; odun; sopa; sopalama; tartaklama;
tartaklayış, deyim: meydan dayağı; sıra dayağı,
argo: ameliyat; kızılcık hoşafı; mariz; patak. Bkz.
Dövmek; işkence; kamçı; sille; vurmak; vuruş.
(YAK); (Aslı tayaktır) Yıkılmak tehlikesi gösteren
bir bina veya duvarı tutmak için dayanan ağaç direkler. Kapı arkasına konulan ağaç ve demirlere de
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denir. (Bak. Payanda ve göğüsleme) Fr. Etai, chevalement, cale, étau, étançon. (ARS)
Dayanak [Alm. Anschlaglineal] [eski terim siper]: Ağaçişleri makinelerinde, işlenen parçayı gerekli
konumda ve yönde ilerletmeye yarayan aygıt. (AGA)
Daybane Bitki yağı çıkarmakta kullanılan bir
araç. (Başkışla *Karaman -Kn.) (ZAN)
Dazlak

Ağaçsız (ATI)

H

Debâle

Ağaç kavunu. (FED)

I

Dede gülü Jurinella moschus (Habl.) Bobrov
(Compositae). Bodur, çok yıllık, otsu ve pembe
çiçekli bir bitkidir. Çiçekleri kuvvetli kokuludur. Bu
ad Anamas dağlarında (Beyşehir) kullanılmaktadır.
Bk. Müşkülüm. Eş anl. Müşgül. (BAY)

G

İ
J
K

Ö

Dedebört Lepiota procera (Fr. Ex Scopoli) Quélet
(Agaricaceae). Şapka sütlü kahve rengi veya beyaz.
Üzerinde koyu renkli parçacıklar bulunur. Ortasında mememsi bir çıkıntı vardır. Sapta bulunan halka serbest olup, sap üzerinde kolayca hareket eder.
Sapın dibinde çanak bulunmaz. Bolu çevresinde toplanır ve pazarlarda satılır. Yenen bir mantardır. Bk.
Şemsiye mantarı. (BAY)

P

Dedebörtü Kuzukulağı. (BAY)
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Dededeğneği Asphodeline tenuior (Fisch.) Ledeb.
(Liliaceae). Çok yıllık, yumrulu, beyaz çiçekli ve
otsu bir tür. Köklerinden çiriş elde edilir (Tunceli).
Bk. Çiriş. Asphodeline globıfera J. Gay ex BakerGelinsaçı (Çepni, Gemerek-Sivas). (BAY)
Dedekılıcı Boyunduruk ve sapanı birbirine
bağlayan kayış halkaya geçirilen ağaç çivi (ATI)

Y

Dedekuleti Tekesakalı. (BAY)

Z

Dedemene Hint yağı ağacı (BAY)

Â

Dedemsakalı

202

Tekesakalı. (BAY)

Dedesakalı Tekesakalı. (BAY)
Dedesakalı mantarı Hericium coralIoides (Fr.)
Pers. (Hericiaceae). Çok dallanmış, dalları üzerinde
dikensi çıkıntılar bulunan, kar beyazı veya soluk
sarı renkli bir mantardır. Çürümeye başlamış kayın
gövdeleri üzerinde yetişir. Bolu bölgesinde bulunur.
Son baharda pazarlarda satılır ve yenir. Bk. Saçak
mantarı. Eş anl. Gelinteli mantarı. Tellice. (BAY)
Defne (de’fne) Yun. Bot. Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç,
develik (Laurus nobilis). • defneyaprağı, defne
yaprağı, Arabistan defnesi, yaban defnesi (TDK2); Yapraklan güzel kokulu, şenliklerde süs olarak
kullanılan taflan cinsinden küçük bir ağaç. Eş anl.
Secerü’l-gâr. (KAM); Akdeniz ikliminde yetişen,
yaprakları sert ve üst yüzleri parlak, açık sarı çiçek
açan ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç (laurus nobilis). (MED); Yaprakları güzel kokan kış
yaz yeşil olan bir bitki. (TYS); her mevsimde yeşil
bir ağaç; onun baharat olarak kullanılan yaprağı’
(ATI); Yun. Rend, gâr, dehem-şet. Defne balığı.
Defne dalı. Defne tohumu habbü’1-gar. Ağridos
defnesi habb-i kanidos. Gül-i defne katmer, zakkum, olander. Yemişli defne taflan, terkeş. (LEH);
Laurus nobilis Lat. (Lauraceae). 2-5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, dioik. Sarı çiçekli
bir çalı veya ağaççıktır. Yapraklan baharat olarak,
meyveleri ise yağ elde etmek için kullanılır. Türkiye’nin önemli bir dış satım ürünüdür. Eş anl. Har
(Kadirli-Adana), Nehtel. Tahnal. Tefrün. Tehnel.
Tenel, Tenhel, Teynel. (BAY); Yapraklarını dökmeyen bir ağaç olan defne ağacının kurutulmuş
yaprakları baharat olarak kullanılır. Akdeniz ülkelerinde çok rastlanan defne ağacı güneşli ve kuytu
yerlere dikilmesi şartıyla Doğu Anadolu Bölgesi’
nde de yetiştirilebilmektedir. Yapraklan çok güzel kokulu olduğundan Türk mutfağında ve diğer
ülke mutfaklarında çok önemli bir yer tutmaktadır.
Defne yaprakları çeşitli balık, et, kümes ve av hayvanlannın etlerinden yapılan yemeklerde, soslarda
kullanıldığı gibi bazı turşulann ve konservelerin
de önemli malzemesidir. Avrupa’ da zeytinyağında
konserve edilen mantarlarınn içine mutlaka birkaç
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defneyaprağı konulur. (BİT); (Lat. Laurus nobilis,
Alm. Edler Lorbeerbaum, Edle Lorbeer, Fr. laurier
des poètes, laurier franc, İng. laurel, roman laurel)
Defnegiller (Laura-ceae) familyasından, yapraklan baharat olarak kullanılan, meyvelerinden yağ
elde edilen, yapraklarını dökmeyen, san çiçekli çalı
ya da ağaççıklar. Har, nehtel, tefrün. (BİY); (Lorbeer / Laurier / Sweet bay laurel / Laurus nobilis)
(BİT-3); (laurus nobilis): Defnegillerden yaprakları
güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan ağaçtır. Boyu 2
metre kadardır. Akdeniz kıyılarında yetişir. Meyveleri yuvarlaktır. Rengi siyahımtıraktır. Yapraklarından yeşil renkli bir yağ çıkarılır. Faydası: Terletir, ateşi düşürür, vücuda rahatlık verir. İdrar ve
adet söktürür. İştah açar, Hazmı kolaylaştırır. Sinir
ağrılarını (nevralji) dindirir. Yağı bazı merhemlerle
karıştırılır. Baharat olarak da kullanılır. Hamileler
kullanmamalıdırlar. (BİT-2)
Defne bakısı [eski terim defne falı] [Alm. Daphneomancie] [Fr. Daphneornancie] [in£. Daphneomancy]: Ateş üzerinde tutulan kuru defne ağacı
dalının çıkardığı seslere dayanılarak geleceği okuma
işi. bkz. bakı. krş. bitki bakısı. (HTS)
Defne yapraklı laden

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Defnegiller Bot. Örnek bitkisi defne olan, iki
çeneklilerin ayrı taç yapraklılarından, yaprakları kokulu birçok türü içine alan bir bitki familyası. (TDK-2); İkiçenek-lilerin ayrı taçyapraklılar
kısmından, bir bitki familyası. (HAY); (Lat. Lauraceae) Yapraklan almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizilişli, san ya da beyaz çiçekli, iki ya da nadiren tek
eşeyli, ovaryum üst durumlu, eriksi ya da bakka tipi
meyveleri olan, ülkemizde doğal olarak bir cins ve
bir türle temsil edilen, her dem yeşil, ağaç ya da çalı
formundaki bitkiler. (BİY)
Defva Boyu uzun ağaç. (OSM)
Değek (devek / tevek / tefek / tiyek) asma kütüğü
ve çubuğu; asma, karpuz, kavun, kabak vs. Bitkilerin dalları. (ATI)

Değenecik

Ağaç, çubuk, çubucik, çögen (MEN)

Değenek Kötek, ağaç, sopa, asa, toyaka, mifac,
çop, dürbaş (günl.), durbaş (MEN)
Değirmen çakıldağı Değirmen taşma tane veren
oluğun ağzını açıp kapamağa mahsus kendinden
hareketli tahta parçası. Fr. Claquet. (ARS)
Değirmendere fındığı Bot. İnce kabuklu, uzunca, yağı az ve taze taze tüketilen bir tür fındık.
(TDK-2)
Değnek (Dayanak kelimesinden gelmesi muhtemeldir.) Uzunca ve sopa gibi ince ve eğilebilir ağaç.
Yürürken dayanacak baston ve saire nev inden
uzunca ve ince ağaç çubuk. 2.-Orkestra şeflerinin
müzik heyetini idare etmek için ellerinde tutarak
salladıkları ince ve kısa çubuk. Orkestra değneği,
hokkabaz değneği gibi. Fr. Baguette, bâton. (ARS);
ağaç, ağaç, bizlenc, bizlengec ve bizlengic (yük hayvanlarını sürmek için kullanılan ucu sivri demirli-), çokmar (ucu topuzlu-), değenek, deyenek,
karağı (ucu orak gibi eğri-), meçik ve rneçük (av
aygıtı olarak kullanılan ucu topuzlu-) met (küçük-),
soymantı, toyağa, toyaka (kalın-). (TSD); Elde
taşınacak incelikte düzgün ağaç (TDK); Düzgün
ağaç, sopa. (ARK)
Dehre (Dahra) Testere gibi dişli ve eğri budama âleti. Bağ budamak için kullanılan testere gibi
dişli olan bıçak. (OSM); tahta, destere gibi dişli ve
bağ budamaya mahsus bıçak. (FED); (Türkçe’de:
dahra). Testere gibi dişli ve eğri budama âleti.
(HAY); Ağaç dalı kesmeğe dişli testere gibi çakı,
bağ budama bıçağı, dâskele. (LEH)
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Dekebuynuzu Toprağa yayılan, tohumları boynuza benzeyen hoş kokulu bir ot. (MER)

U

Dekesakalı İnce yapraklı; sarı çiçekli, çiçeğini
geçirdiğinde tohumu pamuk gibi uçuşan bir ot, tekesakalı. (MER)

Y
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Dekne Ağaçtan yapılmış uzun ve geniş kap (ATI)
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Dekompozerler (Lat. De: uzakta; cum: birlikte;
pousare: istirahat etmek, Alm. Zersetzer, Fr. Décomposeur, İng. Decomposers) Ölü bitki ve hayvansal maddelerle beslenerek, onları parçalayıp tekrar
besin zincirine sokan organizmalar. (BİY)

Deli bal Arıların zehirli çiçeklerden topladıkları
bal. (TDK); Zehirli çiçeklerden toplanmış bal.
(MED)

Dekumbent (Lat. Decumbere: uzanmak, Alm.
liegent, Fr. couché, İng. Decumbent) Yalnız dalların
uç kısmı yukarı doğru yükselmiş, yerde yatık olarak
gelişen bitki. (BİY)

Deli batbat Ban otu. (BAY)

Dekurrent (Lat. Decurrere: aşağı doğru gitmek,
İng. Decurrent) Yaprak ayasının gövde üzerine
yapışık olarak aşağı doğru uzaması. (BİY)

Deli çaşur Çakşır otu. (BAY)

Dekussat (Alm. Dekussiert, kreuzgegen-ständing, kreuzweise gegenständing, Fr. Déçusse, İng.
Decussate) Her nodyumda karşılıklı olarak bir çift
yaprak bulunması hâlinde ve alt alta gelen çiftlerin çapraz yapacak şekilde olması ile oluşan durum.
(BİY)

Deli erik

Erik. (BAY)

Deli lale

Lale. (BAY)

Delgi kolu, matkap kolu [Alm. Bohrwinde]
[eski terim matkap kolu]: Ucunda delgi (matkap)
takılabilecek düzeni olan ve sapından tutulup
dönme hareketi sağlayan el aracı. (AGA)
Delgi, matkap [Alm. Bohrer] [Fr. Mèche] [eski
terim matkap]: Delik delmek için elle ya da makine
yardımı ile kullanılan aygıt. (AGA)

U

Delgiç Ucu sivri demirli, ağaçtan tutacak yeri
olan ve tütün dikmeye yarayan araç. (TDK); Delik
delmeğe mahsus alet ki kâğıtları klasöre geçirmek
veya üzerlerine birer delik açarak battal etmek için
kullanılır. Muhtelif şekilde olanları vardır. Tahta ve
saire delmeğe mahsus olanlarına burgu veya matkap
(Fr. Foret) denir. Fr. Perforateur. (ARS)

V

Deli ağaç
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Çok hızlı büyüyen ağaç. (MED)

Deli alan maydanozu
çiçeği (ÇİÇ)
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Çayır sedefi. (BAY); Yaban

Deli bardağan Ban otu. (BAY)

Deli boynuz
(BAY)

Bot. Erguvan. (TDK-2); Erguvan.

Deli çöven Çöven. (BAY)

Deli mantar Yenmeyen veya zehirli olan mantar türlerine verilen genel ad. Bk. Zehirli mantar.
(BAY); (Lat. Amanita muscaria, İng. Bride mushroom) Şapkası kırmızı veya turuncu renkli, zehirli olmakla beraber öldürücü olmayan bir mantar.
Sinek mantarı, gelin mantarı. (BİY)
Deli maydanoz Oenantte pimpinelloidesLat.
(Umbelliferae). 30-60 cm yükseklikte, yumru köklü, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Rozet
yapraklan sebze olarak kullanılır. İlk baharda İstanbul pazarlarında satılmaktadır. Eş anl. Kazayağı
(Bk. Falcaria vulgaris L). (BAY)
Deli nane Nane. (BAY)
Deli otu Bot. Turpgillerden, bahçelere süs olarak
dikilen bir bitki, kuduz otu (Alyssum). (TDK-2);
Güzel avrat otu. (BAY); Bot. Bahçelere süs olarak
dikilen, çarpıntıya, kuduza iyi geldiği söylenen
turpgillerden bir bitki (Eş anl. Kuduzotu; alyssum). (TEM); Kuduz otu da denilen bir süs bitkisi.
(KAM), Turpgillerden, çarpıntılara ve kuduza karşı
ilaç olarak kullanılan bir süs bitkisi, kuduzotu (alyssum). (MED); kuduzotu bkz. Bitki. (YAK)
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Deli salep Colchicum ciliticum (Boiss.) Dammer
(Liliaceae) (İt sarımsağı) türünün kurutulmuş yumrularıdır. Göksün (Kahraman Maraş) bölgesinde
elde edilir ve salep yerine satılır. Bk. Basur otu,
Güz çiğdemi, Salep. Eş anl. Sarımsak salebi. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Deli şalba Çalba. (BAY)
Deli tütün Nicotiana rustica Lat. (Solanaceae). 150 cm kadar yükselebilen, büyük yapraklı ve
yeşilimsi san çiçekli bir tütün türüdür. Gazi Antep,
Kâhta ve Kahraman Maraş bölgelerinde yetiştirilir.
Bk. Yabanî tütün. Eş anl. Hasankeyf tütünü, Tömbeki tütünü. Bu türün kurutulmuş yaprakları toz
edilip meşe odunu külü, mazı, nane veya tarçın ile
karıştırıldıktan sonra enfiye gibi burna çekilmekte
veya ön dişler ile dudak arasına konularak emilmektedir. Bu şekildeki kullanılış özellikle Gazi Antep
ve Kahraman Maraş bölgelerinde yaygındır. Kullanılan bu karışıma Ağız otu, Burn ot, Burnotu,
Burnut, Burun otu ve Maraş otu gibi adlar verilmektedir. Bu karışımın konduğu kaba “ot çanağı” denir (Elbistan-Maraş). Van bölgesinde Conringia orientalis Lat. Andrz. (Cruciferae) türünün yapraklan
tütün yerine kullanılmaktadır. Tütünün fermantasyonu ve kokulandırılması ile elde edilen “Enfiye” ye de halk arasında Burun otu denilmektedir.
Nicotıana tabacum Lat. Tütün. Sigara tütünü elde
etmek için yetiştirilir. (BAY); (Lat. Nicotiana rustica, Alm. Bauerntabak, Fr. Tabac rustique, tabac
du Brésil, İng. wild tobacco, Brazilian tobacco) Domatesgiller (Solana-ceae) familyasından 1.5 m kadar
boylanabilen, geniş yapraklı, sarımsı renkte çiçekleri
olan bir bitki. Hasankeyf tütünü, tömbeki tütünü.
(BİY)
Deliaçık Ayva yaprağına benzer yaprağı olan, leylak rengi çiçek açan bir ağaç. (MER)
Delice 1. Bot. Buğdaygillerden, genellikle buğday
tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabani bir bitki (Lolium temulentum). 2. Bot. Aşılanmamış zeytin ağacı, yabani ağaç. • delice bakla, delice doğan
(TDK-2); Yabanî (bitki). Buğdaygillerden, zehirli

tohumlu yabanî bitki, külçer (loium temulentum).
(MED); yabani, aşılanmamış (bağ kütüğü veya zeytin ağacı), bir otun ismi, blau (ATI); Buğday içinde
olan kasal, züvân, çavdar tohumu illeti. Argu külçer,
ya-rakanjenge, arkan. (LEH); Lolium temulentum
Lat. (Gramineae). 50-100 cm yükseklikte, bir yıllık
ve otsu bir bitkidir. Zehirlenmelere neden olduğu
bilinmektedir. Eş anl. Eres, Erez (Silifke). Zivan.;
Zeytin. (BAY); 1. Delimsi, deli gibi hareket eden. 2.
Her şeyin yabanisi, terbiyesizi, zararlısı, azgını: Delice mantar, delice doğan, delice bal, delice ırmak.
3. Buğday ve çavdar ekini içinde biten hastalıklı siyah bir tane ki, ekmeğin içinde yenince bir nevi sarhoşluk ve sersemlik verir. (HAY)
Delice bakla Bot. Termiye. (TDK-2)
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Delice otu Buğdaygillerden bir bitki (EVL)

J

Delidiken 20 cm. uzunluğunda dikenli bir bitki.
(MER)

K

Delidolu Bot. Turpgillerden, bir süs bitkisi, kuduz otu (alyssum). (HAY)

M

Deligöz dikeni
çiçeği (ÇİÇ)

Peygamber çiçeği. (BAY); Yaban

Deliğeçi Pembe çiçekli, bağ yaprağına benzer,
enli yapraklı, çiçekleri yenen, halk hekimliğinde
kullanılan bir tür çalı. (MER)
Delik Açıklık; adese [bitkide]; ağız; bastika;
cırnık; Çatlak; Çatlaklık; fetha; göz; gözenek; ilik;
kovucuk [bitkide]; mesame; oyuk; patlak [lastikte];
yırtık; yıtmaç [giyside]; yirik; yurdu; zımba. Deyim: budak deliği; iğne deliği (gözü, y urdu). Bkz.
Çukur; delgi; delmek; geçit; kapak; kovuk. (YAK);
Bir cisim üzerinde bir yandan öbür yana açılmış
boşluk. Bir tahta, bir taş veya kâğıttan sivri bir alet
geçirmek suretiyle husule getirilen boşluk. Bu suretle delmeğe delik açmak denir. Fr. Trou. (ARS);
Gül tohumu. (OSM); gül tohumu. (FED); aydınlık
delüğü (ışık-i), baca (ışık-i), delük, düden (suyu yer
altına çeken-), gever (bahçe ve bostanlara arktan su
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verilen-), gözenek (bir arada bulunan birçok deliklerden her-biri-), oyum. (TSD)
Delik kalemi [Alm. Lochbeitel] [Fr. Bédane]
[eski terim delik kalemi]: Kalınlığı eninden çok olan
ve tokmakla sapına vurularak iş gören delik açma
aygıtı. (AGA)
Delik makinesi [Alm. Langlochbahrmoschine]
[Fr. Mortaiseuse à mèches] [eski terim delik makinesi]: Zıvana ve kavela deliği delmede kulb. Mlan
ağaçişleri makinesi. (AGA)
Delikli kılıçotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Delisıra El ayası genişliğinde yuvarlak yapraklı,
uzun uzun saplar üzerinde maydanoz tohumu gibi
çiçeği olan bir ot. (MER)
Delitohum Mercimek bitkisine benzer, eflatun
çiçekli bir ot. (MER)

M

Delüce bakla Domuz baklası. (BAY)

N

Dem-i zehre Bot. Kırmızı ve san çiçek açan ve
buğday tarlalarında bulunan bir zehirli ot. (FED)
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Demet Yun. 1. Bağlanarak oluşturulmuş deste,
bağlam: Tel demeti. 2. Bitki veya çiçek destesi:
“Öyle fukara çocuklara rastlıyorduk ki, bize demet demet kır çiçekleri hediye ediyorlardı. “ -Y. K.
Karaosmanoğlu. 3. Bot. Üstün yapılı bitkilerde öz
suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden
damarlı veya lifli kordon. 4. Anat. Uzunlamasına
birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas
telleri topluluğu. 5. fiz. Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu. • elektron demeti (TDK2); (Fr. Demation) Birlikte bağlanmış çiçek, ekin
gibi şeyler. (TYS); 1. Ekin bağı, bir araya getirilip
bağlanmış biçilmiş ekin. 2. Birlikte bağlanmış, “bir
kaçı veya bir çoğu bir arada olan” çiçek vb. Eş anl.
Deste: Bir demet çiçek, bir demet çalı. 3. Bir kısım
bitkilerde, özsuyun akmasını sağlayan damarlı veya
lifli kordon. (KAM); Kesilmiş çiçek ve yaprakların
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bir arada toplanıp bağlanışından vücuda gelen
deste. Biçilerek bağlanmış ekin. Buğday demeti,
çiçek demeti, bir demet çalı gibi. Fr Gerbe. (ARS);
[eski terim demet]: Kesim sıraları bozulmadan bir
araya bağlanmış kaplama yaprakları. (AGA); (Fr.
Demation) Birlikte bağlanmış çiçek, ekin gibi şeyler. (TYS); Yun. Cerze, deste, buğday demeti kedre.
Çalı demeti ebbâle. Çiçek demeti huzme, demet
bağlamak tayibe yapmak için çubuk tertip etmek.
(LEH)
Demir ağacı Bot. İki çeneklilerden, ana yurdu
Avustralya olan bir veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina). (TDK-2); Casuarina (Casuarinaceae) türlerine verilen genel ad. 30 m kadar yükselebilen ve
kışın yapraklarını dökmeyen ağaçlar. Vatanı Kuzey
Avustralya’dır. Memleketimizde Batı ve Güney
Anadolu’nun sahil bölgelerinde yetiştirilmektedir.
Odunu çok serttir. Aşağıdaki tür memleketimizde
yetiştirilmektedir. Casuarina equisetifolia Forst.;
Dişbudak. (BAY); (Lat. Casuarina equise-tifolia,
Alm. Eisenholz, Keulenbaum, Kasuarbaum, Fr.
casuarine, filào, bois de fer, bois de ßlao, İng. Australian oak, beefwood, she oak) Demir ağa-cıgiller
(Casuarinaceae) familyasından 30 m kadar boylanabildi, yapraklarını dökmeyen, odunu çok sert bir
ağaç. (BİY); Anayurdu Avustralya olan, sıcak ülkelerde yetişen sert odunlu bir ağaç. (KAM); Sapotgillerden, odunu sert bir ağaç (sideroxylon). (HAY);
Sert odunlu, sıcak ülkelerde yetişen bir cins ağaç
(sideroxylon). (MED); [Alm. Eisenholz] Çok sert
ağaçlara verilen ad. (AGA)
Demir ağacıgiller (Lat. Casuarinaceae, İng.
İronwood family) Yapraklan dairesel dizilişli, erkek
ve dişi çiçekleri ayrı ayrı olan, demir ağacı (Casuarina equi-setifolia) türü Baü ve Güney Anadolu’da
yetişen, odunu sert olan ve süs eşyası yapımında
kullanılan, çok yıllık bitkiler. (BİY)
Demir bıtırağı

Demir dikeni (BİY)

Demir dikeni Bot. Toprak üzerinde yatık olarak
bulunan, boynuz biçiminde dikenli çiçekleri küçük
ve açık sarı renkli bir tür bitki (Tribulus terrestris).

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

(TDK-2); Tribulus terrestris Lat. (Zygophyllaceae).
15-80 cm boyunda, çok yıllık, otsu, sürünücü ve
san çiçekli bir bitki. Meyveleri boynuz biçiminde
dikenlidir. Bk. Aptesbozan otu. Eş anl. Çarık dikeni, Çobançökerten, Demir bıtırağı, Demirliyen,
Deveçökerten. (BAY); (Lat. Tribulus terrestris,
Alm. Echter Bürzel, Fr. Tribute terrestre, croix de
malte, İng. caltrops, land caltrops) Zygophyllaceae
familyasından 15-80 cm boyunda, sürünü-cü, otsu,
san çiçekli, meyveleri sert dikenli bir bitki. Demir
bıtırağı. (BİY)
Demir
dikenigiller (Lat.
Zygophyllaceae)
Yapraklan karşılıklı ya da almaşlı dizilişte, çiçekleri
ışınsal simetrili, er dişi, çanak ve taç yapraklan beşli ve serbest, ovaryum üst durumlu, kanatlı findik,
kapsül nadiren de üzünısü meyveleri olan, ülkemizde beş cins ve ara türle temsil edilen, otsu ya da
çalımsı, bir ya da çok yıllık bitkiler. (BİY)
Demir otu Ayrık otu. (BAY)
Demir rende [Alm. Eiserner Hobel] [eski terim
demir rende]: Gövdesi dökme demirden yapılmış
rende. (AGA)
Demirbuturak öbek öbek genişleyen, çok dikenli
bir tür pıtrak. (MER)
Demircik Bot. Dişbudak. (TDK-2); Dişbudak.;
Kızılcık. (BAY); Yaprakları kızılcık ve erik ağacına
benzer, dokunulduğunda ısırgan gibi yakan, sağlam
çubuklu, çubukları sepet örmede kullanılan bir
ağaç, dişbudak. (MER)
Demirdelen
(ÇİÇ)

Kayışkıran. (BAY); Yaban çiçeği

Demirhindi Bot. 1. Baklagillerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç (Tamarindus indica). 2. Bu
ağacın meyvesi. 3. Bu meyveden yapılan şerbet. 4.
Sf. Argo Pinti, hasis. (TDK-2); Hindistan’da yetişir
bir nevi ma‘ruf meyve ismi olan bu kelime “Hind
hurması” ma‘nâsına olarak temr-i Hindîden galattır.
Temr “hurma” demektir. (DGA); (baklagilerden).

Meyvesinden şerbet yapılan bir bitki (tamarindus
indica). (HAY); (Tamarindearinde / Tamarinier /
Tamarind / Tamarin / Tamarindus indica / Pulpa
tamarindorum cruda) Hindistan ve tropikal bölgelerde yetisen, yayik dalli boyu 20-25 metreye ulasan
sıcak iklim agacidir. Anayurdunun Habesistan oldugu tahmin edilmekte ise de bugün bütün tropikal bölgelerde yetismektedir. Çiçek açtigi zaman
çok güzel bir görünümü oldugundan yetiştiği bölgelerde, yol kenarlarina park ve bahçelere dikilir. Çiçekleri sarı veya kırmızı renkte olup, dallarin
ucunda salkim seklinde bulunurlar. Meyveleri 20
cm civarinda, kahverengi, çok tohumlu olup, olgunlasinca açilmazlar. Gövde kismi tahta isleri ve oymacilikta kullanılır. Türkiye’de yetiştiği yerler: Güney
bölgelerde yetisir. Kullanıldığı yerler: Yaprakları
kaynatilarak elde edilen suyu solucan düsürmede
ilâç olarak kullanılır. Meyvelerinden ise ilâç yapiminda istifâde edilir. Meyvenin bilesiminde elma
asidi, sitrik asit, asetik asit, seker ve pektin bulunur.
Tibbî kullanilmasinin disinda seker ve tatlicilikta ve
vücuda serinlik ve rahatlik verdigi için serbet olarak
kullanılır. Ayrıca, susuzlugu giderici, ve müshil etkileri de bilinmektedir. (BİT); Hindistan’da yetişen bir ağaç (tamarindus indica); bu ağacın meyvesi; bu ağacın meyvesinden yapılan şerbet. (ATI);
(tamarin): Baklagillerdn bir çeşit ağaçtır. Boyu 25
metre kadardır. Meyvesinden şerbet yapılır. Sıcak
ülkelerde yetişir. Çiçekleri sarı kırmızı salkımlar
halindedir. Meyvesi koyu kırmızımtırak, büyük ve
tohumludur. Meyvesinin mayhoş lezzetli, macuna
benzeyen öz kısmı kullanılır. İçeriğinde ekşi maddeler, nişasta ve şeker vardır. Faydası: Susuzluğu
giderir. Vücuda rahatlık ve serinlik verir. 20 gramı
müshil tesiri gösterir. Bağırsakları temizler. Soğuk
içilir. (BİT-2)

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T

Demirli sirke asidi [Alm. holzessigsaures Eisen]
[eski terim demirasetat]: Ağacı külrengine ya da
kara renge boyamada kullanılan, suda erir, yeşil
kristalleri olan bir madde. (AGA)

U

Demirliyen Demir dikeni. (BAY)

Z

Demirotumsu adaçayı
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Demü’l-ahaveyn Bot. Kardeş kanı. (FED);
Kardeş kanı, iki kardeş kanı, yedi kardeş kanı, ejder
ağacı. Bu bitkinin yaşlı gövdesinden akan kırmızı
reçine halk arasında bu isimle bilinir. Sanguis draconis (liliaceae). (CER)
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Demü’s-su’bân
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Bot. Kardeşkanı (FED)

Demür diken Çobankalgıdan, demir bıtırağı
veya demirliyen de denilen dikenli bitki (BAH)
Dendroit (Yun. Dendron: ağaç; eidos: şeklinde,
Alm. Dendroid, Fr. Den-droïde, İng. Dendroid)
Çok dallı; ağaç dalı biçiminde dallanmış yapı. (BİY)

K

Dendrokronoloji (Yun. Dendron: ağaç; chronos: zaman; logos: bilim, Alm. Dendrochronologie,
Jahresringdatierung, Fr. Dendrochronologie, İng.
Dendrochronology, tree-ring dating) Yaş halkaları
sayılarak ağaç yaşlarının belirlenmesi bilimi. (BİY)
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Deni Bağ, bahçe kazmaya yarayan bel. (TRM)
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Deniz börülcesi Salicornia europaea Lat. (Chenopodiaceae). 40 cm kadar yükseklikte, çok yıllık
ve otsu bir bitkidir. Deniz kenarlarında ve tuzlu topraklarda yetişir. Haşlandıktan sonra salata olarak
yenir. İzmir pazarlarında satılmaktadır. Eş anl. Geren otu, Karakoruğu, Kurşun otu. (BAY)
Deniz güneşi Deniz memesi gibi bir çeşit deniz
bitkisi. (KAM)
Deniz marulu Bot. Sığ sularda bulunan, ince
levhaya benzeyen yaprakları olan yeşil su yosunu
(Ulva lactuca). (TDK-2); Esmer su yosunlarından
bir deniz bitkisi (ulva lactuca). (HAY)
Deniz menekşesi Bot. Çan çiçeğinin bir türü.
(TDK-2); Bot. Çamçiçeğinin bir türü. (KAM); Bir
cins çan çiçeği. (MED)
Deniz otu (Lat. Crithmum maritimum, Alm.
Seebazillkraut, Meerfenchel, Fr. fenouil marin,
passe-pierre, crithnte, İng. Samphire, sea fennel,
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Peter’s cress) Maydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, kayalarda yetişen, sarımsı çiçekli, yapraklarından turşu yapılan, çok yıllık, otsu bir bitki.
Deniz teresi. (BİY); Deniz teresi. (BAY)
Deniz pelini Yavşan. (BAY)
Deniz rezenesi Bot. Maydanozgillerden, deniz
kumsallarında bol olarak yetişen, güzel kokulu bir
bitki, denizibiği (Crithmum maritimum). (TDK-2);
Deniz kıyılarındaki kumluk yerlerde yetişen güzel
kokulu bir bitki. (KAM)
Deniz sarmaşığı Bot. Çok yıllık, sürünücü,
beyaz sütlü ve otsu bir bitki (Convolvulus soldanella). (TDK-2)
Deniz soğanı Ada soğanı. (BAY); ada soğanı
(BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Deniz teresi Crithmum maritimum Lat. (Umbelliferae). 50 cm kadar yükseklikte, sarımsı çiçekli, çok yıllık ve otsu bitkidir. Deniz kenarlarındaki
kayalar üzerinde yetişir. Taze yapraklarından turşu
yapılmaktadır (Kıbrıs, Erdemli-Mersin). Eş anl.
Deniz otu (Fethiye-Mugla). Cakile maritima Scop.
(Cruciferae) türüne de aynı ad verilmaktedir. (BAY)
Deniz üzümü Bot. 1-2 m yükseklikte, dik dallı,
dalları yeşil renkli, yaprakları pulsu ve kın biçiminde dalları sarmış, çalı görünüşünde, meyvesi bezelye büyüklüğünde, kırmızı ve nadiren sarı
renkli, çok yıllık bir bitki (Ephedromajor). (TDK2); Ephedra (Ephedraceae) türlerine verilen genel
ad. Kozalakları sarı veya kırmızı renkli ve etlidir.
E. Distachya Lat. Türünün dallan terletici, romatizma ve nıkris ağrılarını hafifletici olarak kullanılır. Eş anl. Alyanak. Ephedra campylopoda C.
A. Meyer-Dalları sarkık, tırmanıcı bir türdür. Bati
ve Güney Anadolu’da bulunur. E. Major Host.
-Hum (Erzincan). (BAY); Dünyanin kurak yerlerinde yetisen bir bitkidir. Yeşil ve çok dalli olan
sürgünlerinde pul seklinde karşılıklı iki yaprak bulunur. Yapraklar terlemeyi azaltmak maksadiyla çok
küçülmüs ve pul seklini almistir. Bu sebeple dallar
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özümleme vazifesini üzerine almis ve yeşillenmistir.
Bu dallar dügüm ve dügümler arasi kisimlara ayrilmislardir. Ephedralar normal olarak iki evciklidir.
Fakat bir evcikli hatta erdisi çiçekli olanlar da vardir. Ephedra cinsinin orta Asya’dan Akdeniz çevresi
memleketlerine kadar olan bölgede, Orta Avrupa’da
Kuzeybati Amerika, Meksika ve G. Amerika And
Dağlarında yetisen 40 kadar türü, memleketimizde
yetişen üç türü vardir. (BİT); (Lat. Ephedra, İng.
Ephed-ra) Deniz üzümügiller (Ephedraceae) familyasından Ephedra cinsinin türlerine ait, sarı ya
da kırmızı kozalaklı, açık tohumlu bitki. Efedra.
(BİY); (ephedra campylopoda): Yurdumuzun hemen
hemen her yerinde yetişen her zaman yeşil, uzun
ömürlü, çalı görünümünde bir bitkidir. Gövdesi
incedir. Yaprakları, gövde üzerine karşılıklı, çapraz
şekilde dizilmiştir. İçeriğinde “efedrin alkoloid”
bulunur. 35 kadar türü vardır. Faydası: Astım
hastalığının şikayetlerini giderir. Terletir. Ateş
düşürür. Romatizma ağrılarını dindirir. (BİT-2)

Denizsaçı (mousse de corse): Deniz kayalarında bulunur. Kuru iken saç gibi ince, esmer, birbirine girmiş liflerdir. Deniz bitkileri gibi kokar. Tadı
tuzludur. Faydası: Bağırsak solucanlarını düşürür.
(BİT-2)

Deniz yavşanı

Yavşan. (BAY)

Deniz yosunu Bot. Denizlerde biten ve genellikle
kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki
türü. (TDK-2)
Denizibiği

Bot. Deniz rezenesi. (TDK-2)

Denizkadayıfı Bot. Esmer su yosunlarından bir
deniz bitkisi (Alaria esculenta). (TDK-2); Esmer
su yosunlarından bir deniz bitkisi (alaria esculenta). (HAY); (Alaria esculenta / Carrageen) (BİT-3);
(carrageen): Esmer su yosunlarından bir çeşit deniz
bitkisidir. Faydası: Solunum ve hazım sistemi nezlelerini giderir. Vücudu besleyici olarak da kullanılır.
(BİT-2)
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Dentat (Lat. Dens: diş, Alm. Gezähnt, Fr. Denté,
dentelé, İng. Toothed, dentate) İri ve keskin olan
dişlerin eksenleri yaprağa dikey durumda olması.
(BİY)

D

Depbesi eriği Siyahı da beyazı da olan, iri, oval
meyveli bir tür erik. (MER)
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Depdevi Çürümüş ağaç kütükleri. (MER)

I

Dere çayı Kaya kekiği. (BAY)

İ
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Dere gülü Baldırıkara. (BAY)

K

Dere kirazı Tavşan kirazı. (BAY)
Deniz üzümügiller (Lat. Ephedraceae) İki ya da
bir evcikli, 2 m kadar boyla-nabilen, zengin dallanma gösteren, yapraklan nodlarda pul şekline
dönüşmüş, meyveleri eriksi tipte, sürunücü ya da
tırmanıcı bitkiler. (BİY)

A

L

Dere nanesi Nane. (BAY)

M

Dereotu Bot. Maydanozgillerden, ince yapraklı, bazı yemeklere konulan güzel kokulu bir bitki
(Anethum). (TDK-2); Anethum graveolens Lat.
(Umbelliferae). 60 cm kadar yükseklikte, sarı çiçekli, bir yıllık ve otsu bir bitkidir. Yapraklı dalları salata ve yemeklere koku ve lezzet vermek için kullanılır.
Meyveleri gaz söktürücü olarak çocuklara verilir
(Van). Bk. Tere. Eş anl. Börek otu (Karaman-Burdur), Darağ otu, Darah otu. Darakdalı. Darak otu,
Donak otu, Dorag otu, Dorak, Dorağ otu, Dorog
otu, Dor otu, Doru otu. Durak, Hadimala, Hezertere, Hukar (Van), Sakal otu, Samit, Samuk, Somit,
Tarak otu (Kars), Tarakdalı (Daday-Kastamonu),
Tara otu, Tarhana otu. (BAY); Salataya konulan
bir çeşit bitki. (KAM); Maydonozgillerden, güzel
ve keskin kokulu, ince yapraklı, yemeklere tat vermekte kullanılan bir bitki (anethum). (MED); (Dill
/ Aneth / Anet / Tereotu / Anethum / Anethum
graveolens / Peucedanum graveolens) Nisan-haziran aylari arasinda, sarimtrak renkli çiçekler açan
30-70 cm boyunda, güzel kokulu, bir senelik otsu
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bir bitkidir. Dereotu, durakotu olarak da bilinir.
Rutubetli, sulak ve gölgeli yerleri sever. Gövdesi
dik, dalli, tüysüz, üstü çizgili ve içi bostur. Yapraklar ince ve dar parçali, koyu yeşil renkli ve etlidir.
Yaprak sapinin alt kisminda gövdeyi saran genis bir
yaprakçik bulunur. Alt yaprakları sapli, üst yapraklar sapsizdir. Çiçekler bilesik semsiye durumunda
toplanmislardir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde bahçelerde yetiştirilir. Yetiştirilmesi: Dereotu ekilecek yer, ilkbaharda
bellenir ve yanmis gübre ile gübrelenir. Hazırlanan yere serpmek sûretiyle tohum ekilir. Bir tahta
yardimiyla bastirilarak, tohumların toprakla temasi
saglanir. Ekilen tohumlar, 3-4 hafta geçtikten sonra çimlenir. Yabanci otlar görüldügü zamanlarda
elle yolunarak temizlenir, sulamalar yapılır. Hasadi,
yaprakları kesmek suretiyle olur ve yikanip demet
hâline getirilerek pazara sevk edilir. Kullanıldığı
yerler: Bitkinin kullanılan kismi meyveleridir. Meyveler eylül sonunda toplanir ve gölgede kurutulur.
Meyvelerinde sâbit ve uçucu yag, pektin ve azotlu
bilesikler vardir. Meyveler yatistirici, mide ve bagirsak gazlarini önleyici olarak kullanılır. Hazimsizlik
ve hiçkiriga da tesiri iyidir. Yaprakları da yemek ve
salatalarda kullanılır. (BİT); (Lat. Anethum graveolens, Alm. Gartendill, Dill Fenchel, Fr. fenouil
puant, aneth, fenouil bâtard, İng. Dill, anet, dill
seed) Maydanozgiller (Umbelliferae) familyasından,
yaprak ve dallan, salata ve yemeklere koku ve lezzet
verici olarak kullanılan, meyveleri gaz söktürücü
olan, 60 cm kadar boyda, sarı çiçekli, tek yıllık,
otsu bitki. Börek otu, tarhana otu. (BİY); (Tereotu / Anethum) (BİT-3); (tereotu): Maydanozgillerden iplik biçiminde yaprakları olan güzel kokulu
bir bitkidir. Sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur. Faydası: Mide ve bağırsak gazlarını söktürür.
Hazmı kolaylaştırır, midenin gereği gibi çalışmasını
sağlar. Hıçkırık ve hava yutmayı önler. Sinir zafiyetini giderir. Uyku verir. Aybaşı kanamalarının kolay olmasını sağlar. Anne sütünü artırır. İştah açar.
Ağız kokusunu giderir. Çocuklardaki gaz ağrılarını
giderir. Yemeklere ve salatalara tat vermek için
konur. Hamileler kullanmamalıdır. (BİT-2)
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Deri Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.
(TDK); Meyvenin kabuğu, Eş anl. Kısır: Kirazın
derisi pek kolay soyulmaz. Eriğin derisi çıkarılırsa
dişleri kamaştırmaz. (KAM); (Yun. Derma: deri,
Alm. Haut, Fr. peau, İng. Skin) Bir hayvan ya da
bitkinin vücudunu, meyvenin, tohumun üzerini
örten en dış örtü. Omurgasız hayvanlarda silindir
biçiminde hücrelerden oluşmuş epidermisten, memelilerde keratinli çok tabakalı yassı epitel kapsayan
epidermis ile bağ do-kusunca zengin dermiş tabakalarından oluşur. (BİY)
Deri tutkalı [Alm. Lederleim] [eski terim deri
tutkall]: Hayvan derilerinden üretilen ve ağaç
yapıştırıcısı olarak kullanılan glüten tutkalı. (AGA)
Derici sumağı Sumak. (BAY)
Derim Derleme, toplama; sonbahar ortasında
elma derleme günleri (ATI)
Derimevi Ağaçtan ve keçeden yapılan eve denir ki oba ve yurt da tâbir olunur. Toplanma yeri
mânasına da gelir. (ARS)
Dermatofit (Yun. Derma: deri; phyton: bitki,
Alm. Dermatophyte, Fr. Derma-tophyte, İng. Dermatophyte) Deri hastalıklarına sebep olan mantar.
(BİY)
Dern Bot. Ur. (KAM)
Derya eriştesi Bir tür deniz bitkisi (EVL)
Deste 1. Bir araya getirilerek toplanmış şeylerden ibaret demet ve bağ. Bir deste kurşun kalemi,
bir deste mendil, bir deste kâğıt gibi. Fr. Paquet.
2.-(Sap.) Bir şeyin tutacak yeri, sapı ve kabzası; Fr.
Manche. 3. Havan eli. Fr. Mortier. 4. (Bağlam.)
Bir araya getirilerek bağlanmış ince çubuklar. Çubuk destesi. Fr. Faisceau. 5. On yaprak altın varaktan ibaret paket. (ARS); El, tutam, bağ, demet: Bir
deste çiçek, bir deste kasık. (HAY)
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Deste-çin Çiçek toplayan (YUS)

Deve gülü Hatmi. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Destek doku Bot. Kalın çeperli, güçlü hücrelerden oluşmuş, bitkiye diklik, sertlik ve sağlamlık
kazandıran doku. (TDK-2); (Alm. Stützzellen, Fr.
cellules des soutiens, İng. Supporting cells) Tat alma
tomurcuğu gibi bazı organlarda duygu hücrelerinin yanında bulunan ve art arda destek teşkil eden
hücreler. (BİY)

Deve kangalı

Deşdiye salebi

Salep. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Deve dikeni Bot. Birleşikgillerden, yol ve tarla
kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2
yıllık ve otsu bir bitki, meryemana dikeni, peygamber dikeni, sütlü kengel (Silyum marianum). (TDK2); Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv. (Leguminosae).
30-100 cm yükseklikte, dikenli, pembe çiçekli ve
çok yıllık bir bitkidir. Acem kudret helvası denilen
drog elde edilir. Bk. Boğa dikeni, Eşek dikeni,Gengel. Eş anl. Kara yandık, Kara yantak. Carduus hamulosus Ehrh.-Deve kangalı (Ispir-Erzurum). Genç
gövdesi yenir. Carduus nutans Lat. Deve dikeni
(Orta Anadolu), Kuşkonmaz (Doğubayazıt-Ağrı).
Bk, Kazankulpu.; Boğa dikeni.; Eşek dikeni. (BAY);
Gengel. (BAY); Mugaylân.; Bot. Bileşikgillerden
bir çeşit diken (cicium arvense). Büyük deve dikeni = Yabanî enginar (cynara cardunculus). (HAY);
(Lat. Alhagi pseudoalhagi, İng. Tissle) Baklagiller
(Leguminosae) familyasından, 30-100 cm boyunda, dikenli, pembe çiçekli, çok yıllık, otsu bir bitki. Acem helvası. (BİY); Birleşikgillerden, tarlalarda
biten ve tarım bitkileri için zararlı olan bitki (circium arvense). (MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (Circium
arvense / Chardon / Yabani enginar) (BİT-3); (chardon): Bileşikgillerden; tarlalarda yetişen 1 metre kadar boyunda bir bitkidir. İnce ve çengellidir. Yaşken
güzel kokuludur. Kuruyunca bu koku kaybolur.
Faydası: Ateşi düşürür, terletir ve vücuda rahatlık
verir. (BİT-2)

Deve dikeni. (BAY)

A
B
C

Deve mercimeği Çivit otu. (BAY)

Ç

Devebaldıranı Kırmızı yumrulu, ince yapraklı
bir bitki. (MER)

D

Deveboynu Zerrin denilen sarı renkli çiçek
(ARS); Zerrin çiçeği. (MED)

F

Deveçökerten

Demir dikeni. (BAY)

G
H

Deveelması Bot. Çakırdiken. (TDK-2); Boğa
dikeni. (BAY); Maydanozgillerden, devedikenine
benzeyen bitki (eryngium). (MED)
Devegözü
(TDK-2)

E

Bot. İri ve siyah taneli bir üzüm çeşidi.

Devekulağı Limonium meyeri (Boiss.) Kuntze
(Plumbaginaceae). 40-90 cm yükseklikte, çok yıllık,
mavimsi mor çiçekli ve otsu bir bitkidir. Kökü iplik boyamakta kullanılır (Kars). (BAY); (büyük dulavratotu): Bileşikgillerden bir çeşit bitkidir. Yaprakları enli ve yeşildir. Altları sincabi renktedir. Kökü
kalındır. Çiçeklerinde ince, uzun dikenleri vardır.
Kökleri toplanır, ince ince dilimlenip, kurutulur.
Acıdır. Yaprakları da gölgelik bir yerde kurutulur.
Faydası: İdraryollarında biriken kum ve taşların
dökülmesine yardımcı olur. Kanı temizler. Terletir,
vücuda biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar.
Romatizma ve nikrisin şikayetlerini giderir. Vücuda
rahatlık verir. (BİT-2)
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Develangır Ebe gümeci.; Lâbada. (BAY)

Deve dişi Bir cins nar. (HAY)

Develik Bot. Defne. (TDK-2); yaprakları zeytin
yaprağına benzer; gülkurusu renkli, mumçiçeği gibi
çiçeği olan bir bitki. (MER); Dafne.; Ebe gümeci.;
Lâbada. (BAY)

Deve gengeli Gengel. (BAY)

Develik otu

Yılan otu. (BAY)
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Develiksüpürkesi Yaprağı zeytin yaprağına benzer, kırmızı çiçekli, bahçe süpürgesi yapılan bir tür
çalı. (MER)
Kabalak. (BAY)

Ç

Deveşaplağı

D

Devetabanı Bot. Birleşikgillerden, geniş yapraklı bir süs bitkisi (Phlodentron). (TDK-2); Tropik
iklimde yetişen, kalın yapraklı sürüngen kök saplı ağçcık, evlerde süs bitkisi olarak da yetiştirilir (philodendron verrucosum). (MED); Buhur-ı
Meryem denilen bitkisiz bir çeşidi. (HAY); Çakmuz.; Domuz ağırşağı.; Ebe gümeci.; Kabalak.;
Nilüfer. (BAY); (phlodentron): Bileşikgillerden
geniş yapraklı, her türlü toprakta yetişebilen bir
bitkidir. Çiçekleri, yapraklarından önce açar, altın
sarısı rengindedir. Hekimlikte çiçekleri ve yaprakları kullanılır. Çiçekleri Nisan’da, yaprakları ise,
Haziran ve Temmuz aylarında toplanıp, kurutulur.
Faydası: İdrar söktürür. Ağrıları dindirir. Sinirleri
yatıştırır ve vücuda kuvvet verir. Astım, nefes darlığı, bronşit ve soğuk algınlığında şikayetleri geçirir.
Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser. Nezle ve ciğer
iltihabında da kullanılır. Yaraların iyileşmesinde ve
çıbanların olgunlaşmasına yardımcı olur. (BİT-2)
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Devetopalağı

Çakmuz. (BAY)

Devha Büyük ağaç. Ulu ağaç, şecer-i azîm
(OSM); Çok geniş ve yüksek ağaç (ATI)
Devhatü’z-zeheb “Büyük altın ağaç” Hz. Ali’yi
takdis etme anlamına gelen bir deyim. (FED)
Devirme Belli mevsimlerde tarla, bağ, bahçede
pulluk veya çapa ile toprağı altüst etme. (TRM)
Devm Mısır’da yetişen ve yenir meyvesi olan bir
çeşit palmiye. (ATI)
Devrik Yatırılmış, yıkılmış, dik durumunu
yitirmiş: Devrik çam ağaçları. (TDK); Devrilmiş,
yatırılmış, çevirilip katlanmış; yatık. Köküyle birlikte devrilmiş (ağaç). (MED)
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Devrinti

Leylak. (BAY)

Devşirme Meyve toplama, meyvesini
(KAM); Yemiş ve mahsul toplamak (HAY)

alma.

Devşirtmek Meyve ve mahsul toplatmak: Artık
üzümü devşirtmeli. (HAY)
Devâî-i nebatî Bitkiden yapılan ilaç (TIP)
Deynek Bir metreden biraz uzun, ince ağaç
parçası. (YÖR)
Deysem Sultan böreği denilen kırmızı çiçekli bir
ot. (OSM)
Deñizbıtırağı Dikenli, ince yapraklı, deniz kenarında yetişen, böbrek ağrısına karşı kullanılan bir
tür çalı. (MER)
Dıbk 1. Bürc dedikleri nesne ki ağaçta biter; yazda ve kışta bitmez. 2. Ağaç posası. (OSM)
Dıbkıyye Bot. Ökseotugiller. (FED)
Dığdığı Ahlat. (BAY)
Dıhan Meyveleri alıçtan küçük, leblebi gibi,
olgunlaşınca sararan; tadı tahin tadına benzeyen, yaprakları erik ağacının yapraklarını andıran,
kömür yakımında kullanılan, Mut çevresinde çok
yetişen bir tür ağaç. (MER)
Dıka Toprak kapların ağızlarını kapamaya
yarayan ağaçtan yapılan veya çam kozağından
kapak. (YÖR)
Dımışki Bot. Esk. Bir çeşit üzüm. (TDK-2)
Dıraht Ağaç. (ATI); Ağaç. Şecer. (OSM); Geminün diregi, dakal, tir, tir-i keşti, ağaç, sütun, orta
direk, sütun-i sefine (MEN); ağaç (FED)
Dıraht-ı bi-esmâr

Meyvesiz ağaç (YUS)
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Dıraht-ı Meryem
ağaç. (FED)
Dıraht-ı meyvedâr
(FED)

Meryem’in altında oturduğu

Yemiş veren, yemişli ağaç.

Dıraht-ı Vakvak Üzerinde meyve yerine insan
başı gösterilen mitolojik ağaç. (FED)
Dırahtek

Ağaççık, şüceyre (MEN)

Dırahtistan
(MEN)

Ağaçlık yer. (OTS); ağaçlık, meşçer

Dırahtpare Ağaç parçası. (OTS)
Dırahtân

Dış zar Bot. Aynı irilikte olmayan, kütin durumuna gelmiş çiçek tozu tanecikleri. (TDK-2); Çiçek
tozu dış zarı, haricî gışa, dış glaf. (MED)

Ağaçlar (SÜL); ağaçlar. (FED)

Dırap Arabanın yan tahtası; kağnının iskeletini
oluşturan iki ağaç’ (ATI)
Dırbalan Kanlıca mantarı. (BAY)
Dırmaşmak Tırmanmak; asma, sarmaşık, diken
gibi bitkiler bir yere sarılarak tırmanmak. (ATI)

Dıştabaka kerestesi Ağacın dış tabakalarından
çıkarılan kereste Fr. Bois d’acebier. (ARS)
Dızdığı Ahlat. (BAY)
Dızlağan
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Isırgan. (BAY)

Dibek İçinde herhangi bir maddeyi dövmeğe
mahsus ağaçtan, taştan veya madenden yapılmış
büyük havan. Kahve dibeği, pirinç dibeği gibi ki
ekseriya yerinden oynamaması için toprağa veya bir
duvar içine gömülü bulunur. Fr. Mortier. (ARS);
Taştan veya ağaçtan yapılmış çukur âlet. İçinde tokmakla buğday, arpa vb. Döğülür. (MED); 1. Taştan
veya ağaçtan yapılmış büyük havan: Kahve dibeği.
2. Dibekte dövülmüş olan: Dibek kahvesi. (TDK)
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Dicac Ummanda yetişen büyük bir dikenli ağacın
suyudur ve sabun gibi kiri izâle eder. (OSM)

M

Dicaeidae Çiçek gagalayangiller (BİY)
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Dırmık Tırmık tarla ve bahçe aleti (ATI)

Didemsakalı Tekesakalı. (BAY)

Dış kavuz Bot. Buğdaygillerde başakçığın en
altında, bazı türlerde çiçeğin bütün organlarını
içerisine alacak bir biçimde gelişmiş olan kavuz.
(TDK-2); (Lat. Gluma: dış yaprak, Alm. Spelze,
Fr. Glume, İng. Glume) Buğdaygillerin başaklarında, başakçıklann tabanında bulunan ve çiçekleri
saran alt gluma ve üst glumadan oluşan örtü pulu.
Glume. (BİY)

Difenbahya Alm. Dieffenbach Bot. Yapraklarının güzelliği nedeniyle sera ve salonlarda yetiştirilen bir süs bitkisi. (TDK-2)

Dış odun Kabukla olgun ağaç bölümleri arasında
bulunan, tam olgunlaşmadığı için marangozlukta
kullanılması sakıncalı olan odun bölümü. (TDK);
[Alm. Splintholz] [eski terim dışodun]: Kabuk ile
olgunağaç bölümleri arasında bulunan, tam olgunlaşmadığı için bazı hallerde kullanılması sakıncalı
olan ağaç. (AGA)

A

Difosfatidil gliserol (Alm. Diphosphatidylglycerol, Fr. Glycerol diphospha-tidyle, İng. Diphosphatidyl glycerol) Başlıca bitkilerde bulunan ve hayvanlarda kardiyolipin şeklinde görülen, iki molekül
fosfotidik asitle birleşen gliserolün yağ asitleri ile
yaptığı ester. (BİY)
Diğenik
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Kerdeme. (BAY)

Dijital (Fr. Digitale) çiçekleri eldiven parmağı
büyüklüğünde olan zehirli bir bitki, yüksükotu.
(TYS)
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Dijitalin (Alm. Digitalin, Fr. Digitaline, İng.
Digitalin) Digitalis purpurea adlı bitkinin yapraklarından çıkanları, kalp hastalıklannın tedavisinde
kullanılan, kalbi uyaran bir çeşit madde. (BİY)
Dijitoksin (Alm. Digitoxin, Fr. Digitoxin, İng.
Digitoxin) Digitalis purpurea adlı bitkinin yapraklarından çıkarılan bir çeşit glikozit. (BİY)
Dijitonin (Alm. Digitonin, Fr. Digitonine, İng.
Digitonin) Digitalis purpurea bitkisinden elde
edilen bir steroit glikozit. Retinadan rodopsinin
çıkarılması, mitokondri dış zarlarının daha sıvı hâle
getirilmesi, steroit tanımlanması ve kademeli çökeltilmesi için kullanılan, suda çözünen yüzey aktif bir
madde. (BİY)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

J

Dik parmakotu

K

Dikasyum (Yun. Dichazein: ikiye bölünmek,
Alm. Dichasium, Fr. Dichasium, cyme bipare, İng.
Dichasium) Tepe çiçeğin altındaki çiçek saplarının
karşılıklı ve aşağı yukan aynı boyda olması. İki yan
dalın aynı seviyede olması. (BİY)
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Dikeç 1. Bağ çubuğu dikmek için delik açmaya
yarayan demir. 2. Kazık, sırık, ağaç çubuk. (TDK)
Diken 1. Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri: Gül dikeni. 2. Dikeni çok olan bitki.
(TDK); 1. Bitkilerde bulunan sivri ve batan iğne.
Fars. har: Gül dikeni, çalı dikeni. 2. Dikenleri çok
ot veya çalı. Eşek dikeni = Yaban enginarı. Ölmez
diken = Yaban mersini Boğa dikeni = Deve elması.
Çakır dikeni = Beş parmak. Deve dikeni = Mugaylân. (HAY); atlasçiçeği; Çakırdikeni; devedikeni;
deve-elması; eşekdikeni; geven (keven); kaktüs;
karayandık; kengel (kenger); omca; yaban-enginan.
Deyim: Meryem ana dikeni; peygamber dikeni.
Bkz. Akdiken; bitki. (YAK); Bazı bitkilerde bulunan ucu sivri ve batıcı çıkıntı. (ARK); diken, iğneli
bitkiler (BAH); Çalı, çirpi, tiken (MEN); Bazı bitki ve hayvanlarda bulunan ucu sivri, delici çıkıntı;
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diken. (SKA); Bazı bitkilerde ve hayvanlarda bulunan sivri uçlu batıcı çıkıntı: Gül dikeni, kirpi dikeni. Dikeni çok miktarda olan bitki. [mec.] Engel,
mâni, hâil. (MED); 1. Bazı bitkilerin üzerinde ve
bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri
ve batıcı çıkıntılardan her biri. (TRK); Bazı nebatatta bulunan sivri ve dik iğneler, kirpi, gül hân,
şevk, düşmen, mani, hâ’il, hâr. Mısır dikeni akasya
olmaz, diken yaban mersini. Ak diken boğa dikeni,
demir dikeni çoban kalkıdan. Çakır dikeni, beşparmak deve dikeni mugaylân. Eşek dikeni enker,
yaban enginarı, kenger, peygamber dikeni ve İbrahim dikeni deve elması. Sincan dikeni avsec. İnsana döğen yarar deveye diken, diken olmak adu add
olmak. (LEH); atlasçiçeği; Çakırdikeni; devedikeni; deve-elması; eşekdikeni; geven (keven); kaktüs;
karayandık; kengel (kenger); omca; yaban-enginan.
Deyim: Meryem ana dikeni; peygamber dikeni.
Bkz. Akdiken; bitki. (YAK); (Osm. Har.) Bazı nebatların dal ve saplarında hâsıl olan iğne gibi ucu
sivri kısımlar. Tezyinat motifi olarak kullanılır. Fr.
Epine. (ARS)
Diken çileği Böğürtlen. (BAY)
Diken dutu Bot. Böğürtlen. (TDK-2); Böğürtlen meyvesi. (HAY); Böğürtlen. (BAY);Böğürtlen.
(MED)
Diken otu

Sikan. (BAY)

Diken özü Silcan. (BAY)
Diken ucu Silcan. (BAY)
Diken üzümü
Dikenbaşı

Karamuk. (BAY)

Topuz. (BAY)

Dikenleşmek Diken halini almak, batıcı olmak.
(MED)
Dikenli 1. Dikenli olan: Dikenli çiçek. 2. Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer): Dikenli tarla. (TDK); Dikeni çok olan: Dikenli çalı. (HAY);
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Dikeni olan. Dikeni çok olan. Üzerinde çok dikenli
bitki bulunan yer. (MED)
Dikenli acı ot

Tilkişen. (BAY)

Dikenli ayıpençesi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Dikenli ıspanak Tohumları köseli ve dikenli,
yaprakları yirtmaçli, uçlari ise mizrak gibidir. Kisa
dayanikli (-8, -10 dereceye dayanir), lezzetlidir.
(BİT)
Dikenli kabak Vatani Orta Amerika olan, memleketimizin güney bölgesinde yetiştirilen çok yıllık
bir bitkidir. Meyveleri etli ve büyük bir armut seklinde, bes dilimlidir. Içinde bir büyük tohum vardir. Meyveleri pişirildikten sonra sebze olarak yenir.
(BİT)
Dikenli meyan Bot. 1-2 m yükseklikte,
beyazımsı mor çiçekli, tüysü yapraklı çok yıllık bir
bitki, acı meyan (Glycyrrhiza echinata). (TDK-2);
Meyan. (BAY)
Dikenli öküzçanı

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Dikenli sıraca otu

Pıtırak. (BAY)

Dikenli tel Üzerinden geçilmesi güç olmak ve
elbiseye takılarak, geçmek istiyenlere mâni olmak
için, bahçe kenarlarına ve siper önlerine gerilen, ucu
sivri birer iğne ve çivi gibi dişleri olan tel örgü. Fr.
Fil de fer barbelé. (ARS)
Dikenligüzel

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Dikenlik Dikenli bitkileri çok olan yer. (TDK);cÜzerinde dikenli bitkilerin çok olduğu yer.
(KAM); Dikenli bitkilerin bol bulunduğu arazi.
(MED); Çoplık, çopılık, çorlık (MEN)
Dikensi Dikene benzer. (TDK); Dikeni andıran,
dikene benzeyen. (KAM)

Dikensiz gül bahçesi
olduğu yer. (MED)

Hep iyilik ve güzelliklerin

Dikensiz ıspanak Tohumları dikensiz, yuvarlakça, yaprakları genis ve yirtmaçsiz ince naziktir.
En fazla ekilen bu çesittir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Sebze olarak heryerde yetiştirilir. Anavatani Kafkasya ve Afganistan’dir. Kullanıldığı yerler: İçinde
A, B, C, D vitaminleri vardır. Proteince de zengindir. Daha çok sebze olarak, pişirilerek veya salata hâlinde yenilir. C vitamini ve demirce zengin bir
kis sebzesidir. Vücudun dayanikliligini artırır. Agiz,
bogaz ve gögüs hastalıklarında faydalıdır. Hamilelerde özellikle tavsiye edilir. Kansizligi giderir ve ruhi
çöküntüyü azaltir. (BİT)
Dikik “Bağın dallarını ve fidanlarını bağlamak
için yere dikilen küçük destek”, bağ hereği. (KAM)
Dikili kese İçine güzel kokulu maddeler ve lavanta çiçeği gibi koku veren şeyler konup ağzı dikildikten sonra çamaşırlar arasına konan kese. Sadece kese
de denir. Fr. Sachet. (ARS)
Dikilifost İçi beyaz, üstü kahverengi beyaz
benekli mantar. (MER)
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Dikilmek Bitkinin
toprağa
yerleştirilmesi.
(ARK); 1. Ayakta durdurulmak, Eş anl. İkâme
edilmek. 2. (Ağaç, fide vb.) yerleştirilmek, toprağa batırılmak: Çam ağacı bu mevsimde dikilir.
(KAM); Dikmek işi yapılmak: Buraya anıt dikilecek. Bahçeye ağaçlar dikildi. (TDK); Saplanmak.
Bitki toprağa sokulmak. (MED)

Ö

Dikim 1. Dikmek işi veya biçimi. 2. Bitki dikmek işi. (TDK); (ağaç vs.) dikme ameliyesi (ATI);
(İng. Plantİng.). 1. Ağaç dikme İşi, 2. Yeni dikilmiş
fındık bahçesi. (TRM)

T

Diklamideik (Yun. Diş: iki kere; chlamys:
manto, Alm. Dichlamyd, Fr. Dichlamyde, İng.
Dichlamydeous) Bir çiçekte kaliks ve korolla
farklılaşmasının bulunması. (BİY)
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Dikme 1. Dikmek işi. 2. Fidan, yeni dikilmiş fidan. 3. Ağaç, direk. (TDK); Ahşap yapılarda alt
ve üst taban arasına birbirine paralel olarak konulan direkler. Bunlara kuşaklama dikmesi de denir
(kuşaklama). Kapı ve pencerelerin iki tarafına konulan ağaçlara da dikme denir. (SAN); [Alm. Lisene]
[eski terim dikme]: Mobilyanın düşey yöndeki çatkı
parçalarına verilen ad. (AGA)
Dikme fener Yere dikilmiş bir sırık üstüne
takılmış fener ki ekseriya eski kahve bahçelerinde
bulunurdu. Sokaklara dikilen lâmba ve fenerlere de
denir. Bunların duvar veya binaya bir kolla asılmış
olanlarına kollu fener ve yukardan asılmış olanlarına asma fener denir. Fr. Lampadaire. (ARS)
Dikmek Kökleşmek üzere yere koymak. Osm.
Gars etmek: Ağaç, fidan dikmek. (HAY); Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek:
Bahçeye ağaç dikmek. (TDK); Bir şeyi dik şekilde
durdurmak. Fidanı, ağacı kök kısmı toprak içinde
kalacak şekilde yerleştirmek. (MED); Ağaç ve
çiçeklerin kökünü toprağa sokarak dik bir vaziyette
durdurmak. Çiçek dikmek, ağaç dikmek gibi. Fr.
Planter. 3. (Dok.) İki parça kumaşı iplikle birbirine tutturmak. Dikiş dikmek de denir. Fr. Coudre.
(ARS); Ağaç gars, adam ve direk nasb, ikame, rekz,
gönder sancıyıp sancak ref etmek. İğne ve sert şeyle sokup derz, hıyâtat etmek, eti yiyip kemiğe göz
dikmek tamah. Göz dikmek tamah. Mum dikmek,
ocağa incir dikmek tahrip, söndürüp harap. Sökük
dikmek. Sözü dikmek dayatmak, dikçe söylemek,
kelâm-ı kat’î. Suyu dikmek su kabını baş aşağı ağıza
boşaltmak, tüy dikmek heder. Bir dikili ağacı yok.
(LEH); ağaçlamak; ağaçlandırmak; ekmek; kö-kertmek. Deyim: ekin ekmek; tohum atmak. Bkz.
Dikim; üretmek. Karşıt anlam: sökmek. (YAK);
Kökleşmek üzere toprağa sokmak, Eş anl. Gars etmek: Ağaç, fidan dikmek. (KAM)
Dikmelik Fidan dikilen ve yetiştirilen yer, fidanlık. (KAM); Fidan dikilen yer, fidanlık: Orman
dikmeliği. (TDK)
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Dikotomik dallanma (Yun. Dichia: ikili;
temnein: kesmek, İng. Dichotomical branching)
Genellikle tek apikal hücre ya da apikal hücre grubunun iki parçaya bölünmesiyle meydana gelen,
eğreltilerde yaygın olarak, tohumlu bitkilerde ise nadiren görülen dallanma tipi. (BİY)
Dikse Ağaçsız yerlerde, kuş yakalamak için
üstüne ökse yerleştirilen ağaç. (TDK); Kuş yakalamak için üstüne ökse yerleştirilmiş ağaç (OSM);
ağaçsız yerde kuş yakalamak için üstüne ökse yerleştirilen sunî ağaç. (ATI); Kuş tutmak için üstüne
ökseler yerleştirilmiş ağaç. (KAM)
Diktirmek Kökleşmek üzere toprağa koydurmak,
“sokturmak. “ Eş anl. Gars ettirmek: Ağaç. Bağ diktirmek. (KAM)
Diktiyozom (Yun. Diktyon: iğ; soma: cisim,
Alm. Diktyosom, Fr. Dictyosome, İng. Dictyosome) Bitki hücrelerindeki Golgi komplekslerine
verilen özel ad. (BİY)
Dil mantarı Balaban mantarı. (BAY)
Dilburan Kanlıca mantarı. (BAY); Yabani acı
mantar. (MED)
Dilcik Bot. 1. Buğdaygillerde, yaprak ayası ile
yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan
sivri uçlu, küçük, saydam çıkıntı. (TDK-2);. Bot.
Tahıllarda, yaprakların dip kısımlarında bulunan
küçük çıkıntı. (KAM)
Dildamak Salep. (BAY)
Dildik 1. Dere kenarındaki bahçe, tarta; 2.
Kalburdan geçen tahılın döküntüsü, 3. Yün ve
pamuğun kırıntısı, 4. Hayvanları bağlamaya
yarayan zincir. (TRM)
Dildin (Yun. Di: iki; Mine: yatak, Alm. Diklin,
Fr. Aidine, İng. Diclinous) çiçeğin sadece erkek
ya da sadece dişi üreme organlarına sahip olması.
(BİY)
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Dilfil 1. Küçük yapraklı, beyaz çiçekli, bir karış
kadar boyunda, toprağın üzerine yayılan bir ot. 2.
Baharda mor, sarı çiçekler açan, kavun gibi kokusu
olan; ufak, yuvarlak yapraklı bir ot. (MER)
Dilfir Uzun uzun kollar atan, pembe çiçekli, yoncaya benzer bir ot. (MER)
Dilganadan İnce ince kolları üzerindeki boğumlarda öbek öbek, ince ince yapışkan yaprakları olan,
kara tohumlu bir tür ot. (MER)
Diliçıkık Salep. (BAY)

Dindinkana İltihaplı yaraları deşmek için kullanılan iri yapraklı, sinirleri olan bir ot (Ur. Ada.)
(HLK)
Dioik (Yun. Diş: iki; oikos: ev halkı, Alm. zweihäusig, diözisch, Fr. Dioïque, diécique, dioecique,
İng. Dioecious) Dişi ve erkek çiçeklerin ayrı ayrı bitkiler üzerinde bulunması durumu. (BİY)
Dioksin Bitki öldürücülerde bulunan, son derece
zehirli maddeler kümesi. (ÇEV)
Dioskorides Yunan
uğraşmıştır. (ARK)

hekimi,

Botanikle

de

Diliçıkırık Salep. (BAY)
Dilimli yonca (Tez.) Yapraklarının ucu dilimli
yonca şeklinde bezeme örgesi. Fr. Ache. (ARS)
Dilkimen Silcan. (BAY)
Dilli düdük Söğüt, kavak gibi ağaçların ince
dallarından veya kamıştan yapılan bir çeşit düdük.
(TDK)
Dilme Dört köşe kesilmiş ağaç. (TDK); dört köşe
kesilmiş ağaç, kereste’ (ATI)
Dilme makinesi (Mar.) Keresteleri dilerek yaprak
halinde tahtalar çıkarmağa mahsus makine. (ARS)
Dilmecli Bir tahtayı veya bir mâdeni münhani
profillerde keserek oymak tarzı. Ro-kay üslûbundaki bezemeler hep böyle dilmec-lidir. Fr. Chantourné. (ARS)
Dimari Ham meyve (RİZ)

Dip Ağaç ve duvar gibi şeylerin aşağısı, kütük,
kök, temel. (KAM); Aslı tip. Kök, esfel, safvere,
gavr, bün, temel, makat, alt. Altta olan manasına
vasıf dahi olur. Aslı tüp ve tip, depe tümsek gibi top
şey. Dip bağırsak sürm. Dip diş tahine, dip karpuzu
tohumluk, dibe darı ekmek tefahhus, istiknâh, künhüne varmak. Ağaç dibi altı, gölgesi, denizin dibi
ka’r-ı derya. Duvar dibi. Kazan dibi. Kürek, elma,
samur dibi. Kılıç kını dibi, pabucu. Mum dibi’payı.
Tencere dibi kara yeri, içinde dibine yapışan matbûh. Tırnağı dibinde peşin, tırnak dibi beyazı tunç.
Yerin dibi ka’r. (LEH)
Dip buzu [Alm. Grundeis] [Fr. glace de fond]
[İng. anchor;’ce]: Nehirlerde, dip sularının donmasıyle oluşan sünger gibi gözenekli, çoğunlukla
içine kum, çamur ve bitki köklerinin girmesiyle kirlenmiş buz. (YTS)
Dip karpuzu Köke yakın yerde olgunlaşan karpuz. Tohumu ekilmeğe elverişlidir (KAM)
Dip sakızı

Dimnit Bot. Erken olgunlaşan ince kabuklu bir
çeşit siyah üzüm. (TDK-2)
Dimyat Bot. Seyrek ve yuvarlak taneli bir çeşit
üzüm. (TDK-2)
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Çengel sakızı. (BAY)

Dipçik Tüfek dibi, ağaç kundağın altı, darbesi.
(LEH)
Dipetal (Yun. Diş: iki; petalon: yaprak, Alm.
Dipetal, Fr. Dipétale, İng. Dipe-talous) İki petali
olma. (BİY)

217

V
Y
Z
Â

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z

Diplemek

(Bitkiyi) Kökünden sökmek. (TDK)

Diploblâstik (Yun. Diploos: çift; blastos: tomurcuk, Alm. zweischichtig, Fr. Dip-loblastique, 0ng.
Diploblastic) Sölen-terlerde ve süngerlerde olduu gib
Direk 1. Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve
kalın destek: Vapur direği. Telgraf direği. Çatı direği. 2. (Kimi özel adlarda) Sütun: Direklerarası.
Binbirdirek. (TDK); 1. Düz ve uzun ağaç. Ahşap
binalarda köşelere konur: Altılık, sekizlik direk,
meşe direği, çadır direği. 2. Gemide yelken serenlerini tutmak üzere dikilen ağaç. Altındaki kalın
parçasına anadirek denir: Bir, iki, üç direkli gemi.
3. Binaların bir tarafını tutmak üzere ağaç veya
taştan sütun, Eş anl. Amûd: Mermer direklerin üzerine kurulmuş kemerler. (KAM); ağaç ve
saireden yapılan uzun ve kalın destek. (ATI); Uzun
ve düz ağaç. Daha çok ağaçtan yapılan kalınca ve
uzun destek. Sütun. Çok uzun adam. Dayanak:
Ailenin direği. Gemi sereni. Mevlevilerde sema
ederken bükülmemesi gereken sol ayak. (MED);
(Osm. Sütun.) Ahşap inşaatta şakuli olarak dikilen
ve ekseriya köşelere konulan dört köşe veya yuvarlak uzun ağaçlar ki çaplarına göre altılık ve sekizlik direk denir. Ağacın cinsine göre meşe direk,
gürgen direk tâbir olunur. Fr. Poteau. (ARS); Düz
ağaç, servi, kavak ve ona kıyasen adi şeyler, bina direği, ocak, çadır direği veted. Mermer direk amud,
sütun, geminin ana direkleri parça parça keresteden
mizana, kıç direği grandi. Sancak direği perve. Baş
direği, bayrak direği gönder, küçük direkler cıvadra
direği gibi başlıklı çubuk, Bomba, seren, baston ana
direkleri üstünde babafingo, grandi, gabya, kontro.
Meyhane direkler arası, sakife burun direği, direk
ağacı kavak, direk gibi tavil. Göğün direkleri alınmak kıyamet haracı. (LEH)
Direk başlığı Direklerin üzerine konacak tabanların yükünü direk tepesinde daha geniş bir alana
oturmak için kullanılan ağaç parçası. Direk yastığı.
(SAN)

Direklik Direk yapmaya elverişli (ağaç). (TDK);
Direk yapmakta kullanılabilecek şey (daha çok
ağaç). (MED)
Diren Ekin saplarını derlemeğe, toplamağa
mahsus köylülerin kullandıkları ucu çatallı ve
kürek gibi saplı tahta alet. Doğrusu Deren’dir. Fr.
Fourche. (ARS); Dirgen, harman savurmaya yaba.
Kalını çatal, ağaç, azm, kürek gibisi. Diren babanın
düdüğü gibi kalmak. (LEH)
Direngeç Duvarların yıkılmaması için konulan
ağaç destek, payanda (ATI)
Diri Solmamış pörsümemiş: “Diri çiçek. Diri
yaprak. (TDK); (Sölpük şey) sertleşmek, katılaşmak: Bu çiçekler artık dirilmez. (KAM)
Dirileşmek Bitkin, pörsümüş veya solmuşken
yeniden diri duruma gelmek. (TDK)
Dirilmek (Bitki için) Solmuş, pörsümüş durumdayken yeniden canlılık kazanmak, diri duruma
gelmek. (TDK); (pörsük şey) Sertleşmek, katılaşmak: Bu çiçekler artık dirilmez. (HAY)
Dirim Bot. Gelişme durumundaki fidan veya
yaprakların sürgen dokulu ucu. (TDK)
Dirim ağacı Eski Türk çadırlarını kurmak ve
tutturmak için çepeçevre yere dikilen ağaç sırıklar.
(ARS)
Dirim konisi Bot. Gelişme durumundaki fidan
veya yaprakların sürgen dokulu ucu. (TDK-2)
Dirimbilim Bitkibilim; biyoloji; botanik; genetik;
gözebilim; hidrobiyoloji; hücrebilim; kalıtımbilim;
mikrobiyoloji; nebatat; sitoloji. Deyim: doğa bilgisi;
tabiat bilgisi. Bkz. Bilgi; gözebilim. (YAK)
Dirmit

(tirmit) Bir cins mantar (ATI)

Dirşok Kuzukulağı. (BAY)
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Dirve Dağ ağaçlarından pelit ağacına benzer bir
ağaç. (OSM)
Diskzımpara
makinesi [Alm.
Schèibenschleifmaschfne] [eski terim diskzlmpara makinesi]:
Üzerine zımpara kâğıdı yapıştırılmış döner plakalı
zımparalama makinesi. (AGA)
Diş Bâzı (meyve) içlerinin ince ve uzun dilimleri,
hu şekilde olan tane: Sarımsak dişi.; [Alm. Zahnform,- Zinken] [eski terim dis]: 1- Testerelerde kesmeyi sağlayan çıkıntı. 2- Dişli birleştirmelerin temel
elemanı. (AGA)
Diş hilâli Diş otu. (BAY)
Diş makinesi [Alm. Zinkenfräsmaschine] [eski
terim diş makinesi]: Dişli geçmelerin hazırlanmasında kullanılan, değişik biçim ve ölçüde dişler
açabilen ağaçişleri makinesi. (AGA)
Diş otu Bot. Diş otugillerden, kurak ve çorak
yerlerde yetişen, çok yıllık ve otsu bir bitki, mısır
anasonu, kurşun otu (Plumbago europea). (TDK2); Ammi visnaga Lat. Lam. (Umbelliferae). 20-100
cm yükseklikte, bir veya iki yıllık, beyaz çiçekli otsu
bir bitkidir. Meyveleri kurt düşürücü, çiçek durumu sapları ise kürdan olarak kullanılır. Eş anl. Daraklıotu, Diş hilâli, hırhır (Amasya), Hıltan. Hilâl
otu, Kılır, Koşni (Muğla), Köşni, Kürdan otu, Mısır
anasonu.; Ban otu.; Kurşun otu. (BAY); (Lat. Ammi
visnaga, Alm. Zahnstocherkraut, Fr. herbe aux cure
dents, İng. pick tooth, tooth pick) Maydanozgiller
(Umbelliferae) familyasından, 100 cm kadar yükselebilen, bir ya da iki yıllık, beyaz çiçekli, meyveleri solucan düşürücü, çiçek saplan kürdan olarak
kullanılan otsu bir bitki. Kürdan otu. (BİY); Çakıllı
ve çorak arazilerde yetişen, ikiçeneklilerden kısmen
odunsu bitki (plumbago). (MED)
Diş otugiller Bot. Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği diş otu olan ve genellikle sıcak ve
kurak yerlerde yetişen bitkilerden oluşan familya.
(TDK-2); Kurak yerlerde yetişen, Ikiçeneklilerden
bir bitki familyası. (HAY)

Dişboşluğu [Alm. Zahnlücke] [eski terim
dişboşluğu]: Testerede iki diş arasında kalan, içine
talaş dolan açıklık. (AGA)
Dişbudak Bot. Zeytingillerden, kerestesi sert ve
değerli bir ağaç (Fraxinus ex-celsior). (TDK); kerestesi sert bir ağaç, fraxinus, diş ve budak, sertliğinden dolayı dişe benzer. (ATI); Meşhur bir çeşit
meyvesiz orman ağacı. (KAM); Zeytingillerden,
kerestesi sert bir ağaç (fraxinus ex-celsior). (HAY);
Dayanıklı, sert odunlu zeytingillerden bir cins
ağaç (fraxinus excelsior). (MED); [Alm. Esche] [Fr.
frêne] [Lat. fraxinus excelsior]: [eski terim. Dişbudak] Özbdunu kahverengi, olgun odunu beyaz
sarı, iri gözenekli ve belirli yılhalkalı, özgül ağırlığı
0,75grlcm3 olan bir tür mobilya ağacı. (AGA); (Lat.
Fraxinus excelsior, Alm. Echte Esche, gemeine Esche, Fr. frêne commun, İng. common ash) Zeytingiller (Oleaceae) familyasından 40 m kadar yükselebilen bir ağaç türü. (BİY); Fraxinus excelsior
Lat. (Oleaceae) ve diğer Fraxinus türlerine verilen
ad. 40 m kadar yükselebilen gösterişli bir ağaçtır.
Özellikle Kuzey Anadolu ormanlarında bulunur. Eş
anl. Demir ağacı, Demircik, Suvarmılık (Konya).
(BAY); beyaz veya gümüşi renkte sert bir ağaçtır.
Canik, Trabzon, İzmit, Kastamonu ve Sinop taraflarında çıkar. (ARS)
Dişbudak ağacı (fraxinus excelsior): Zeytingillerden sert keresteli bir ağaçtır. Boyu 30 metre kadardır. Yaprakları 9-13 parçalı bir dantela
görünümündedir. İlkbahar ve yaz aylarında kabuğu
ve yaprakları toplanıp kurutulur. Faydası: Ateşi
düşürür, vücuda kuvvet verir. Anne sütünü artırır.
Romatizma ve nikris ağrılarını keser. Kabızlığı
giderir. (kabuğu ise kabızlık yapar, ishali keser) idrar
söktürüp, vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Mobilyacılıkta da kullanılır. (BİT-2)
Dişbudak yapraklı akçaağaç Acer negundo. Vatanı Kuzey Amerikadır. Florida’dan Kanada’ya kadar geniş bir alana yayılır. Hızlı büyüyen
Dişbudak Yapraklı Akçaağaç, 15-20 metre boy,
yuvarlak bir tepe yapar. Gövde kabuğu grimsi-bej,
düzensiz çatlaklıdır. Gövde kısa ve eğridir. Genç
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sürgünler düzgün, koyu yeşil renkte, ma-vimsi-dumanlıdır. Bileşik yaprakları 3-5, bazen 7-9 yaprakcıktan oluşur. Tek tüysü (bileşik) yaprakları 13-25
cm. Boyundadır. Her bir yaprakcık yumurtamsı,
ucu sivri ve derin dişlidir. Uçtaki yaprakcık genelde üç lopludur. Yaprakcığın üst yüzü parlak yeşil,
alt yüzü soluk yeşil renktedir. Sonbaharda san bir
renge dönüşür. Yaprakcığın kenarları dişli veya
lopludur. Erkek ve dişi çiçekleri Nisan ayında ayrı
ayrı ağaçlarda yapraklardan önce açar. Çiçekleri
sarımsı-beyaz yeşil renktedir, salkımlar halinde
aşağı doğru sarkar. Kanatlı meyve 3-4 cm. Boyunda
ve dar açılıdır (30°-40°). Kanatlar genellikle içe doğru kıvrıktır. Gençlikte hızlı büyür, en fazla 80 yıl
yaşar. Soğuğa oldukça dayanıklıdır. Su baskınları ve
rüzgara dayanıksızdır. Avrupa’ya ilk defa 1688 yılında getirilmiştir. Tepesinin estetik güzelliği nedeniyle, park ve bahçelerde dekoratif bir ağaç olarak kullanılır. Pek cok kültivarı bulunur. Bileşik yaprakları
13-25 cm boyunda, herbir yaprakçık yumurtamsı,
ucu sivri ve derin dişlidir. Uçtaki yaprakçık genellikle üç lopludur. Kanatlı meyve salkımlar halinde,
3-4 cm boyunda aracılıdır. Genellikle doğru kıvrıktır. (AGÇ)

Dişlemek [Alm. Abzahnen] [Fr. passer au rabot
à dents] [eski terim dişlemek]: Dişli rende ile ağaca
çizgi biçiminde kanallar açma eylemi. (AGA)
Dişli birleştirme [Alm. Zinkenverbindung] [Fr.
queue d’aronde] [eski terim dişli birleştirme]: Çekmece, dolap vb. Yerlerde başvurulan, geniş tahtaları baş taraflarından eklemede kullanılan yöntem.
(AGA)
Dişli rende (Man) İki tahtanın birbirine iyice
yapışması için bu tahtaların temas edecek satıhlarına sürülecek tutkalın girmesine mahsus oyuk çizgiler açan dişli rende. Fr. Rabot à rainure. (ARS);
[Alm. Zahnhobel] [Fr. rabot à dents] [eski terim dişli rende]: Tığının ağzı testereye benzeyen ve ağaçta
ince kanallar açan rende. (AGA)
Dişönü [Alm. Brust] [eski terim dişönü]: Testerede dişin ağaca çarpan yüzü. (AGA)

Dişbuğdayı 1. Çocuğun diş çıkaracağı inancıyla kaynatılıp dağıtılan buğday. 2. Aşure yapılan iri
buğday. (KAM)

Dişsırtı [Alm. Zahnrücken] [eski terim dişarkası]: Testerede dişucu ile bir sonraki dişönü arasındaki yüzey. (AGA)

Dişdibi doğrusu [Alm. Zahngrundlinie] [eski
terim dişdibi doğrusu]; Testerede dişdiplerini
birleştiren doğru. (AGA)

Dişucu [Alm. Zahnspitze] [eski terim dişucu]:
Testerede ağaçtan talaş koparan sivri uç. (AGA)

Dişi Hayvan ve bitkilerin, erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş cinsi. (TDK); [eski terim
dişi]: Geçmelerde yuvalarda delik açılan parçaya
verilen ad. (AGA)
Dişi çöven

Çöven. (BAY)
Kızılcık. (BAY)

Y

Dişi kızılcık

Z

Dişi organ Bot. Çiçeklerde yumurtalığı içine
alan, döllenme sonucu meyve ve tohumları oluşturan organ. (TDK-2)

Â

Dişi zıvana [eski terim dişi zıvana, morsa]: Zıvanalı birleştirmede ortası boşaltılan parçadaki eklenti
yeri. (AGA)
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Dişucu doğrusu [Alm. Zahnspitzenlinie][eski
terim dişüstü doğrusu]: Testerede dişuçlarını
birleştiren doğru. (AGA)
Divanhane Eski Türk evlerinde yazın oturmak ve
yatmak için bir tarafı afık olarak yapılan ve sergâh
veya yazlık dahi denilen bir tarafı açık ve bahçeye
bakan büyük sofalar. (ARS)
Divçe Kadın tuzluğu adı verilen bir bitki çeşiti.
(OSM)
Divek Ağaç kurdu, güve. (FED)
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Divik Ağaç kemiren karınca, akkarınca. (MED)
Diyadrom (Yun. Diadromos: dolaşan, Fr. Diadrome, İng. Diadromous) Yelpaze şeklinde yayılan
damarlı yapraklar. (BİY)
Diyagram Fr. Diagramme Bot. Bir çiçeğin bütün
ayrıntılarını gösteren taslak. (TDK-2); Bir çiçekteki
kısımların sayısını ve durumunu gösteren bir çeşit
plan. (KAM); Çiçek diyagramı: Bir çiçeğin bütün
teferruatını gösteren taslak. (HAY)
Diyalipetal (Yun. Dia: ayrı ayrı; lyein: erimek,
çözülmek; petalon: yaprak, Alm. freikronblättrig,
choripetal, Fr. Dialypétale, choripétale, İng. Dialypetalous, choripetalous) Taç yapraklann (petallerin)
ayn olması. Apopetal, koripetal. (BİY)
Diyalisepal (Yun. Dia: ayrı ayrı; lyein: erimek,
çözülmek, Alm. Chorisepal, Fr. Dialysépale, chorisépale, İng. Dialy-sepalous, chorisepalous) Bitkilerde çanak yapraklarının (sepallerin) ayn olması.
Aposepal, korisepal. (BİY)
Diyaridon Zerdeçal, karanfil, kakule vb. ’nin
karışımından meydana getirilen bitkisel ilâç. (KAR)
Diyatome Fr. Diatomées Bot. Silisli sert kabukları olan ve fosilleri, kalın yer katmanları oluşturan
bir algler familyası. (TDK-2); Bot. Silisli sert kabukları olan ve fosilleri kalın yer tabakaları meydana getiren bir alk familyası. (HAY)

Doğal kurutma [Alm. natürliche Holztrocknung] [eski terim tabiî kurutma]: Kerestenin doğal
hava akımı bulunan yerlere istiflenip bekletilerek
kurutulması. (AGA)
Doğal lif Dokuma hammaddesi olarak kullanılan
doğal kaynaklı liflerin genel adı. Kıl kökenli, salgı
kökenli lifleri gibi hayvansal, tohum, sak, yaprak,
meyve lifleri gibi bitkisel ve amyant gibi madensel
kaynaklı olurlar. (TEK)

Doğma Müvelled, hanegî. Doğma, büyüme yerli,
an-asl cebeli, anadan doğma çırçıplak. Çiçek tomruklarının doğması tevlîd-i ekmâm. Gün doğması
tulü. (LEH)
Doğrama Dülgerlik işlerinden daha ince, fakat
marangoz işlerinden daha kaba olan ve keresteyi
parçalar halinde kesmek ve birleştirmek suretiyle
yapılan kapı, pencere, pancur ve kanat gibi yapı marangozluğu işleri. Fr. Fusterie. 2. Bir binanın doğrama olarak yapılmış olan ağaç kısımları. (ARS)
Doğramacı
kısacı Birbirine
yapıştırılması
lâzımgelen iki parça tahtayı tutmak ve sıkıştırmak
için doğramacı ve marangozların kullandıkları bir
nevi kıstırma aleti ki demir veya tahtadan olur.
Buna işkence de denir. Fr. Sergent. (Serre-Joint).
(ARS)

Dobuç Çam bardak; ağaçtan yapılmış, suyu
soğuk tutan kap (ATI)
Doğa bilimleri (Alm. Natürliche Wissenschaften, Fr. Sciences naturelle, İng. Natural Sciences) Zooloji, botanik, jeoloji gibi bilim dallarını içine
alan ve doğadaki hayvan, bitki ve yer ile uğraşan
bilim dallan topluluğu. Tabiî ilimler. (BİY)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Doğu ayıkulağı

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Bot. Yönelim, tropizm. (TDK)

Doğu akrepotu

B

G

Doğdoğan Çitlembik. (BAY)

Doğrulum
Dizeme Bahçe ve tarla kenarındaki parmaklık,
çit, tahta perde. (TRM)

A

Ş
T
U

Doğu ballıbabası Yaban çiçeği (ÇİÇ)

V

Doğu çınarı (Lat. platanus oriantalis) Kabuğundan kırmızı bitkisel kaynaklı doğal boya elde edilen
bir bitki. (TEK); Platanus orientalis. Biladan, Çaymığ, Çilbirtir, Gavulağan, Kavlağan / Doğu Çınarı,
güneydoğu Avrupa’dan Himalayalar’a kadar çok
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geniş bir alana yayılır. Ülkemizde, tüm orman bölgelerindeki dere içlerinde, ırmak ve nehir yataklarında kendiliğinden yetişir. Mitolojide dallarının uzun
ve yaygın olması nedeniyle, cömertliğin, sağlam
karakterin ve yüksek ahlaki değerlerin simgesi
olarak kabul edilir. Doğu Çınarı 25-35 metreye kadar boylanabilen, 5-6 metre çap yapabilen ve 2000
yıl yaşayabilen uzun ömürlü, ulu-anıt ağaçlardandır. Serbest büyüdüğü zaman kısa gövde, kalın dal
ve geniş bir tepe yapar. Gövde ve dallar açık gri veya
yeşilimsi-gri renktedir. Silindir şeklindeki gövdesi beyazımsı-gri renkli bir kabukla örtülüdür. Yaşlı
gövdelerin kabukları küçük levhalar halinde kavlar
ve yavaş yavaş dökülür. Yaprakları 5-7 loplu, lob
oyuntuları çok derindir, orta damara kadar ulaşır.
Lopların boyu, genişliğinden daha fazla, uçları sivri,
kenarları düzensiz kaba dişli veya düzdür. Açık
yeşil renkli yapraklan, önceleri hafif tüylü, sonraları
ise hemen hemen tüysüzdür. Yaprağın genişliği
10 -12 cm. ‘e ulaşır. Yaprak sapı oldukça uzundur,
boyu 3-8 cm arasında değişir. Yaprak sapının dip
tarafı, huni gibi genişleyerek, tomurcuğu içinde
saklar. Meyveleri küre biçimli, bileşik ve 2-6 tanesi uzun bir sap üzerinde yer alır. Her bir meyvenin
çapı 2-2, 5 cm. ‘dir. Bileşik meyvelerin durumu
Doğu Çınarı’nın tanımlayıcı bir özelliğidir. Doğu
Çınarı’na çok benzeyen Batı Çınarı’nda, bileşik
meyveler tek tek bulunur veya birkaç tanesi tek bir
eksen üzerinde yer alır. Yapraklan tozdan ve gazlardan fazla etkilenmediğinden, büyük şehirlerin yol,
park ve bahçelerinde peyzaj amaçlı kullanımı oldukça yaygındır. Genç yaşlardan itibaren hızlı bir
büyüme yapar. Zamanla içleri çürüyüp boşalmasına rağmen, yaşamlarına devam ederler. Yaprakları
5-7 loplu, lob oyuntuları çok derindir, orta damara
kadar ulaşır. Lopların boyu, genişliğinden daha fazla, uçları sivri, kenarları düzensiz kaba dişli veya
düzdür. Açık yeşil renkli yapraklan, önceleri hafif
tüylü, sonraları ise hemen hemen tüysüzdür. Gövdesi beyazımsı gri renkli bir kabukla örtülüdür. Yaşlı
gövdelerin kabukları küçük levhalar halinde kavlar
ve dökülür. (AGÇ)
Doğu çöplemesi
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Doğu dağsümbülü

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Doğu haşhaşı Haşhaş. (BAY)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Doğu kaplanotu
Doğu kasidesi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Doğu keçisakalı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Doğu küreçiçeği

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Doğu ladini (Lat. Picea orientalis, Alm. Taurische Fichte, Fr. Sapin d’orient, İng. oriental spruce
fır) Çamgiller (Pinaceae) familyasından, her dem
yeşil, iğne yapraklı, 35 m kadar boyla-nabilen,
yapraklan uzun sürgünler üzerinde almaşık olarak
dizili, koza-laklan aşağı sarkan, ülkemizde Doğu
Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaç türü. Ladin.
(BİY)
Doğu mayasılotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Doğu mazısı (Lat. Thuja orientalis, Alm. Echter Fächerlebensbaum, Lebensbaum, Fr. Arbre de
vie, arbre de paradis, İng. Arbor vitae) Servigiller (Cup-ressaceae) familyasından ana vatanı Çin
olan yapraklan tamamen yeşil, kozalaklan 6-8
pullu, park ve bahçelerde yetştirilen çalımsı bitkiler. (BİY); Thuja orientalis (Biota orientalis). Vatanı
Kore, Mançurya, Kuzey ve Batı Çin’dir. Ülkemizde, park ve bahçelerde çok yetiştirilir. Vatanında
20-25 metreye kadar boylanmasına rağmen, Avrupa
ve ülkemizde boylu bir çalı veya 5-10 metreye kadar
boylanabilen küçük bir ağaçtır. Kırmızımsı-kahverenkli gövde kabuğu ince ve düzdür, sonraları,
asma gövdelerinde olduğu gibi, ince uzunlamasına
dar şeritler halinde çatlaklıdır. Bol dallanma yapar,
oval ya da konik tepelidir. Yapraklı dal ve dalcıklar,
kitap sayfası gibi birbirine dik yönde paralel dururlar. Dik bir düzlemde yayılma gösteren sürgünlerin
her iki yüzü de yeşil veya sarımsı-yeşildir. Sürgünlerin üst: yüzündeki pul yaprakların sırtlarında,
çizgi halinde bir çukur ve bu çukurun içerisinde de
yağ bezesi bulunur. Pul yaprakları elde ovulunca
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hafif bir reçine kokusu verir. Bir yılda olgunlaşan
kozalakları 1-2 cm. Boyunda, olgunlaşmadan önce
mavi-yeşil dumanlı, buğulu ve etlidir. Kozalaklar
olgunlaşınca kahverengi, odunsu ve serttir. Her bir
kozalağın 6 adet kozalak pulu vardır. Pulların uçları
geriye doğru dönüktür, çengel biçiminde mahmuzludur. Ureyimli kozalak pullarının altında 2-3
adet kanatsız tohum bulunur. Ucu sivri olan tohumların dip kısmında, açık renkli bir benek bulunur.
Kokulu, budaklı bir odunu vardır. Öz odunu koyu
kahverengi-kırmızı, diri odunu ise sarımsı-beyazdır.
Bir yılda olgunlaşan kozalakları 1-2 cm. Boyunda,
olgunlaşmadan önce mavi-yeşil dumanlı, buğulu ve
etlidir. Kozalaklar oigunlasınca kahverengi, odunsu ve serttir. Her bir kozalağın 6 adet kozalak pulu
vardır. Pulların uçları geriye doğru dönüktür, çengel
biçiminde mahmuzludur. (AGÇ)
Doğu noelgülü Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Doğu soğanı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Doğu süseni Süsen. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Doğu yavşanotu
Doğu zerrini
Doğun

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Çitlembik. (BAY)

Doğun otu Yara işletmekte kullanılan yapraksız,
dut gibi taneleri olan bitki (Es.) (HLK)
Doku (Alm. Gewebe, Fr. Tissu, İng. Tissue,
Osm. nesîc) Bitki ve hayvan organlarını meydana
getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, benzer hücre topluluklarının hücreler arası
maddeyle beraber oluşturdukları yapı. Epitel, bağ,
kas, sinir dokusu gibi. (BİY)
Dokunaç Böcek yiyen bitkilerde böceği yakalamaya yarayan yapışkan uzantılar. (BİY)
Dokutma Hayvanatın mezrû bahçeye girmemesi
için araya yapılan mania (VLD)

Dokuzbaşlı

A

Ak çöpleme. (BAY)

B

Dokuzdon Hanımeli. (BAY)
Dokuzdonlu

C

Hanımeli. (BAY)

Ç

Dokuzdüğmeli Adaçayına benzer, her boğumunda tohumu olan bir bitki. (MER)

D
E

Dokuztepe Arslanpençesi (BAY)

F

Dokuztepeli Ak çöpleme. (BAY)

G

Dokuzudonnu (= dokuzdonnu, dokuzuboncuk)
dallarının içi kargı gibi boş; yaprakları yapışkan,
biçim olarak armut yaprağını andıran; Çiçekleri
hanımeline benzer, kırmızı üzümlü bir sarmaşık
(Dalları tesbih tanesi gibi 9 ya da 40 tane kesilip bir
ipliğe dizilerek yaralı kimselere yarayı iyileştirmek
amacıyla takılır). (MER)
Dolama otu Bot. Dolama otugillerden, çiçekleri
küçük, yeşil veya beyaz bir bitki (Paronychia serpilifolia). (TDK-2); Yeşil veya beyaz renkli, küçük
çiçekleri olan bir bitki. (KAM); Dolama otugillerin
örnek bitkisi (paronychia ser-pilifolia). (HAY); Eskiden dolama tedavisinde faydalanılan, dolamaotugillerden küçük çiçekli bir bitki (panaris). (MED);
(Pronychia serpilifolia) (BİT-3); (paronychia serpilifolia): Karanfilgiller familyasından yeşil ve beyaz
renkte küçük çiçekleri bulunan bir çeşit bitkidir.
Yaprakları beyazımtırak yeşildir. Kökü kullanılır.
Faydası: Dolama ve çıbanların tedavisinde kullanılır. (BİT-2)
Dolama otugiller Bot. İki çeneklilerden, örnek
bitkisi dolama otu olan ve içine kasık otunu da alan
karanfilgillerin alt familyası. (TDK-2); İki çeneklilerden bir bitki familyası. (HAY)
Dolaman Keme. (BAY); (Lat. Terfesia) Tuberaceae familyasından patatesi andıran, ilkbaharda bol
olarak yetişen ve yenen mantarlar. Keme, domalan.
(BİY)
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Dolandırıcılık Dolan; gabin. Argo: definecilik;
dızdızcılık; manita; manitacılık; mantarcılık; matizcilik; papelcilik; şıkşık; şıkşıkçılık; tav; tavcılık;
tokat; tokatçılık; üçkâğıt; üçkâğıtçılık. Bkz. Dalavere. (YAK)
Dolap Kuyudan su çıkarıp bahçeleri sulamaya
yarayan döner makine, Eş anl. Sakiye, nâ’ûre: Kuyu
dolabı, bostan dolabı, sakız dolabı. (KAM); Kuyu
dolabı. At, katır ya da eşek ile döndürülerek kuyudan su çeken âlet. Eskiden, büyük bahçeler, bostanlar kuyulardan dolapla çekilen su ile sulanırdı. Bostanlarda kullanılan büyük dolaplara bostan dolabı
denirdi. (KAR)
Dolap çektirmesi [Alm. Schrankschliessen] [eski
terim dolap çektirmesi]: Elemanları gerektiğinde
ayrılabilen mobilyaların çatılmasında kullanılan gereç. (AGA)
Dolap sopası [Alm. Schrankrohr] [eski terim
dolap sopası]: Dolaplarda elbise askılarının asıldığı
ağaç sopa ya da madensel boru. (AGA)

Dolma yaprağı

Dolukapı [Alm. Abgesperrte Tür] [eski terim
dolukapl, preskapı]: İskelet adı verilen çerçeve biçimindeki çatkının iki yüzüne ince plakalar yapıştırarak hazırlanan kapı. (AGA)
Doma Evlerin dam ve duvarlarına konulan ağaç
direk (ATI)
Domalan Bot. Asklı mantarlardan, toprak içinde
yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer
mantarı, karakeme (Tuber melanosporum). (TDK2); Asklı mantarlardan bir bitki, yer mantarı (tuber melanosporum). (HAY); Beyazı kemâle, siyahı
yer mantarı, fatrur, koz, koç, huşne. Yumru, çıban
manasına tâ’ûn kırlağan. (LEH); Keme. (BAY); yer
elması, arap mantarı, keme (ATI); Yenilebilen bir
çeşit akslı mantar, yermantarı, keme (tuber melanosporum). (MED); güzün yetişen, üst kısmı beyaz,
alt kısmı kahverengi çizgili, dış kabuğu kalın, sapı
uzun, şapkası etli, bir cins büyük mantar. (MER)
Domat

Dolgu cilâsı [Alm. Grundieren] [eski terim dolgu cilâsı]: Cilalamada ağaç gözeneklerinin doldurulduğu evre. (AGA)
Dolgu lifi [Alm. Palmfaser] [Fr. crin d’Afrique]
[eski terim vijital]: Oturma mobilyalarının döşemelerinde dolgu gereci olarak kullanılan esnek, bitkisel
lif. (AGA)
Dolma ahşap Direk ve dikmelerin araları taşla ve
kerpiçle doldurulan ahşap binalarda ağaç kısmı; Fr.
Pan de bois (ARS)
Dolma otu Bot. Dolma otugillerden, çiçekleri
küçük, yeşil veya beyaz bir bitki (Paronychia serpilifolia). (TDK-2)
Dolma otugiller Bot. İki çeneklilerden, örnek
bitkisi dolma otu olan ve içine kasık otunu da alan
karafilgillerin alt familyası. (TDK-2)
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Şalba. (BAY)

Domates (ATI)

Domates (domates) Rum. Bot. 1. Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda,
vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir
bitki (Lycopersion esculentum). 2. Bu bitkinin yenilen kırmızı veya yeşil ürünü. • domates çorbası,
domates dolması, domates salçası, bahçe domatesi,
sırık domatesi (TDK-2); Patlıcangillerden bir bitki
ve içi pek sulu kırmızı meyvası, domates. Domatesin hem tazesi, hem de saklanmış suyu veya ezmesi
yemeğe lezzet vermek için kullanılır. Amerika’dan
gelmiştir ve çok çeşitleri vardır: Kırmızı domates,
salkım domates: Yeşil domates = Bazı yemek ve
turşularda kullanılan ham domates (Fr. Tomate).
(HAY); [Meksika dilinden. İ. Bit.] Patlıcangillerden
otsu, tüylü yapraklı, meyvesi olgunlaştıkca kızaran
bir bitki (salanum iycoperseium). Bu bitkinin meyvesi. (MED); İçi oldukça sulu ve mayhoşça gerek
tazesi, gerekse şişelerde korunan suyu veya salça:
yemeğe tat vermek için kullanılan, hemen hemen
muı fağın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olmak
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değerin kazanmış olan bir sebze. Amerika’dan
gelmiş olup bi çok çeşitleri vardır: Kırmızı domata, salkım do mata. (KAM); (maruf meyva) < Yun.
(dom·tes), domata kelimesinin çoğulu. (ATI); Frenk
patlıcanı. Envai sarı salkım, düz domates, acı domates. Bk. Kavata. Üzüm domates. (LEH); (Lat. Lycopersicum esculentum, Alm. Tomate, Fr. Tomate,
İng. Tomato) Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından, san çiçekli, yuvarlak ya da oval, kırmızı renkli, bakka tipi meyvesi olan, salgı tüyleri bulunan,
ülkemizin her tarafında kültürü yapılan bir tür.
(BİY); (solanum lycopersium): Patlıcangillerden bir
çeşit bitkidir. Ürünü için yetiştirilir. Vatanı Meksika
ve Peru’dur. Yabani türünün meyveleri yuvarlak ve
kiraz kadar küçüktür. Domatesin içeriğinde lycopin denilen bir madde bulunur. A, B, C vitamileri
bakımından zengindir. Gövde ve yapraklarında solanin denilen zehirli bir alkoloid bulunur. Faydası:
Bol idrar söktürür. Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını ve kanın durulmasını sağlar, damar
sertliğini giderir. Romatizma ve nikriste faydalıdır.
Safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı
olur. Üremiyi düşürür. Hazmı kolaylaştırır. Kabızlığı giderir. Mide ve bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Cilde tazelik ve pembelik verir. İsiliği ve mayasılı giderir. Nasırların sökülmesine
yardımcı olur. Çıbanların olgunlaşmasını sağlar. Arı
sokmasında ve yanıkların tedavisinde faydalanılır.
Kansere karşı korur. Midesi zayıf olanlar, böbrek ve
mesanelerinde iltihap olanlar, suyunu içmelidirler.
(BİT-2)
Domik Bahçe ve bostanları beklemek için ağaç
ve çamurdan yapılan kulübe. (TRM); bahçe ve
bostanları beklemek için ağaç ve çamurdan yapılan
kulübe; avcıların kışın yaptıkları bekleme yeri.
(ATI)
Domurcuk
hası (ATI)

Sap, çiçek veya yaprak başlangıç saf-

Domuz ayrığı (Lat. Cynodon dactylon, Alm.
Echter Hundszahn, Bermuda-gras, Fr. herbe du
Bermudes, gros chiendent, İng. Bermuda grass,
Dog’s tooth grass) Buğdaygiller (Gramineae)

familyasından, rizomlu, sürünücü, otsu bir bitki. Büyük ayrık otu. (BİY); Cynodon dactylon
Lat. Pers. (Gramineae). Rizomlu, çok yıllık ve otsu
bir bitkidir. Rizomları ayrık yerine kullanılır. Bk.
Ayrık. Eş anl. Büyük ayrık otu. (BAY); Bataklıklarda hasıl olan bir çeşit saz. (HAY)
Domuz ayrık otu Bot. Buğdaygillerden, tarıma
zararlı bir bitki (Cynodon dactylon). (TDK-2)
Domuz baklası Lupinus (Leguminosae) türlerine
verilen genel ad. Bir yıllık, tüylü, beyaz veya mavi
çiçekli ve otsu bitkilerdir. Tohumları zehirlidir. Bk.
Termiye. Eş anl. Acı bakla, Camuz baklası (İsparta),
Delüce bakla, Gâvur baklası, Koyun baklası, Kurt
baklası, Mısır baklası, Yaban baklası, Yahudi baklası. Lupinus varius Lat. Acı bakla. Güney Anadolu
bölgesinde yetişir. (BAY); (Lat. Lupinus) Baklagiller (Leguminosae) familyasından, beyaz ya da mavi
çiçekli, tek yıllık, otsu, meyveleri suda kaynatıldıktan sonra yenen, Lupinus türlerine verilen genel
ad. Acı bakla, yaban baklası, kurt baklası, termiye.
(BİY)
Domuz dikeni Bot. Yaprakları sapsız ve dikenli,
çiçekleri etli, otsu bir bitki. (TDK-2); Pişik geveni.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Domuz elması Domuzağırşağı. (BAY; Toprak
içinde yetişen, yenilen bir bitki, yer mantarı (KAM);
Keme. (BAY)
Domuz eriği
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Erik. (BAY)

Ş

Domuz lâhanası Yılanyastığı. (BAY)

T

Domuz otu Bot. Kumsallarda ve kayalıklarda yetişen sarı çiçekli ot. (TDK-2)

U

Domuz pıtrağı Pıtrak. (BAY)

V

Domuz soğanı
Domuz turpu

Y

Kardelen. (BAY)

Z

Domuzağırşağı. (BAY)
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Domuz üzümü Actaea spicata Lat. (Ranunculaceae). Çok yıllık, otsu, rizomlu ve beyaz çiçekli bir
bitki. Meyveler 10 mm kadar çapta ve parlak siyah
renkli. Zehirli bir bitkidir. (BAY)

M

Domuzağırşağı Cyclamen (Primulaceae) türlerine verilen genel ad. Yumrulu, pembe veya beyaz
çiçekli, çok yıllık ve otsu bitkilerdir, yumruları zehirli bileşikler taşır. Eş anl. Buhur otu, Buhurumeryem, Danagöbeği, Davşankulağı, Devetabanı,
Domuz arşağı, Domuz elması, Domuz turpu, Kır
menekşesi, Köstüköpeği, Kuskusa, Menekşe kökü.
Tavşankulağı, Tavşanpaçası, Topalak, Yer somunu.
Cyclamen cilicicum Boiss. Et Heldr. -Yumruları,
süs bitkisi olarak dış ülkelere satılır. Cyclamen
coum Miller- Domuzağırşağı (Sürmene-Trabzon).
Çiçekleri ilk baharda İstanbul çiçekçilerinde satılır.
Cyclamen graecum Link-Elmacık (Alanya-Antalya).
Cyclamen hederifoliumAiton- Tavşankulağı. Son
baharda çiçek açar ve Batı Anadolu’da yetişir. Cyclamen persicum Miller- Ala yaprak. Muğla (Marmaris) bölgesinde yapraklarından et dolması sarılır.
(BAY)
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Domuzarşağı
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Domuzağırşağı. (BAY)

Domuzburnu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Don Hava sıcaklığının sıfırdan aşağı düşmesiyle
suların buz tutması. (TDK)
Don çatlağı [Alm. Frostriss] [Fr. fente de gelée]
[eski terim don çatlağı]: Fazla soğuk yüzünden gövdenin köke yakın bölümlerinde oluşan, bazen öze
ulaşan çatlak. (AGA)

Dondönderen Yaprakları, dalları yapışkan, 2530 cm. Boyunda ilkbaharda pespembe çiçek açan
bir ot. Kırmızı kırmızı sümbül gibi çiçekleri, kekik
yaprağı gibi yaprakları olan, börek yapılan bir ot.
(MER)
Donma (Bitki için) Soğuktan zarar görmek;
yararlanılamaz duruma gelmek. (TDK)
Donmak (Bitkiler için) soğuğun tesiriyle bozulmak. (KAM)
Dor otu

V

Donak otu Dere otu. (BAY)
Donanma Bir binayı veya bahçeyi fenerlerle ve
bayraklarla donatmak, Fr. Illumination. (ARS)
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Dere otu. (BAY)

Dorağ otu

Dere otu. (BAY)

Dorakotu

Dere otu. (BAY)

Dormansi (Lat. Dormire: uyumak, Alm. Keimruhe, Wachstumsruhe, Dormanz, Fr. repos germinatif, İng. Dormancy) l. Tohumun ana bitkiden
aynlıp çimle-ninceye kadar geçen, embriyonik
faaliyetlerin sıfıra yakın olduğu dönem. 2. Bitkilerde ışık, ısı ve su gibi maddelerin yetersiz olduğu
dönemlerde gelişmelerini yavaşlattıkları ya da
dur-durduklan dönem. (BİY)
Dere otu. (BAY)

(bitki) soğuktan bozulmak, don-

Don kesmek
mak. (TDK)

Z

Donbaha Bot. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen kırmızımsı ya da pembeye çalar beyaz
çiçekler açan, sardunyagillerden bir bitki (Eş anl.
Turnagagası; generanium). (TEM)

Doru otu

U
Y

Donattırmak L. Süsletmek, süs verdirmek:
Bahçesini bahçıvana güzel donatt (KAM)

Doñuzbutura Yere yayılan dikenli, dilim dilim
yapraklı, mor çiçekli, yılan sokmasında kullanılan
bir ot. (MER)
Doñuzöğsütdüren Yerine göre bir karıştan bir
metreye kadar uzayabilen, papatya yaprağından
daha ince yapraklı, beyaz, küçük çiçekli bir ot.
(MER)
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Doñuztopallağı Yaylalarda ardıç ağaçlarının
dibinde yetişen, patates yaprağı gibi yaprağı, mor
mor çiçekleri, kırmızı kırmızı yuvarlak meyveleri
olan, sarılığa karşı kullanılan bir bitki. (MER)
Döbür 1. Küçük ağaç parçaları, ince odun. 2.
Dökülmüş çam yaprağı. (MER)
Döğecek Ağaçtan yapılan sarmısak vs. Ezen alet.
(YÖR)
Döğen Harmanlarda ekini döğerek tanelerini çıkarmak için kullanılan ve hayvan veya öküzle
çekilen, altı sivri çakmak taşlarıyla mücehhez, kalın
tahta. 2. (Silâh.) Eskiden muharebelerde kullanılan
zincirle bir sapa bağlı dişli topuz. Kamçı da denir.
(Bak. Silâh.) Fr. Fléau. (ARS); Harman döverken
hayvanların çektikleri üstü ağaç, altı çakmak taşı
olan aygıt. (YÖR)
Döğgü

Topraktan yapılmış bahçe. (TRM)

Dökgü Oğlakların ve kuzuların altına serilen otlar, ağaç dalları. (MER)
Dökmek Sebzeler ürün vermeye başlamak.
(MER); Düşürmek. Eş anl. İskât etmek: Ağaçların
bir kısmı güzde yapraklarını döker, bir kısmı dökmez (KAM)
Dökülgen

Bot. Bir çeşit üzüm. (TDK-2)

Dökülmek Munassap, mensur, meksûb, rîhte
olmak, taşımak, ifâza, rîze rîze perişan olup insibâb, düşman üzerine inhidâr, karaya asker ihraç olmak, arması dökülmüş yelken gemisi pejmürde-hâl
adam Baştan soğuk su dökülmek, dişler dökülmek
aciz kalmak, yapraklar dökülmek hazan. Yola
dökülmek. (LEH)
Döl

(bitki için) ürün vermek. (TDK)

Dölcek Fındık dalları ile yapraklı ağaç dallarından yapılan kuzu ağdı. (ZAN)

Dölek Kavun, karpuz piçi, bostan bozumu, ufak
yemiş, karga döleği eşek hıyarı tohumu, tekerlek
döleği değe, tekerlekleri araba iğisine tutturan baş.
Esbet, mutlaka yumru ve top şey, gümren döleği.
(LEH); Kavun ve karpuzun keleği, bostan bozumu
ufak yemiş. (HAY); ilkah etmek; tohumlamak, deyim: gebe bırakmak; hamile bırakmak. Dölyatağı.
hazne; karın; kulunluk [hayvanda]; meşime; rahim.
Deyim: ana karnı. Bkz. organ, dönbaba. Turnagagası. Bkz. Bitki. (YAK)
Döllenme Bot. Tozlanma. • yapay döllenme
(TDK-2); Bot. Çiçek tozunun çekirdeğinin yumurtaya girerek onun çekirdeği ile birleşmesi. (KAM)
Dönbaba Bot. Turnagagası. (TDK-2); Süslemede
kullanılan bir çiçek biçiminin adıdır. Turna gagası
da denilir. (YKS); Itır çiçeği cinsinden yaprakları
güzel kokulu bir süs bitkisi, turnagagası. (KAM);
Bot. Itır cinsinden bir bitki. (HAY); Turnagagasıgillerden kırmızımsı çiçekli bir süs bitkisi. Süslemede bu bitki esas alınarak yapılan motif. (MED);
bir çiçek ismi, erodium cicutarium, tohumunun
kıvrık şeklinden dolayı. “dön baba dönelim” diye
bir çiçek tohumu vardır, onun gibi kıvrılmış, acayib bir şeydir. (ATI); İğnelik. (BAY); Süslemede kullanılan bir çiçek biçiminin adıdır. Turna gagası da
denilir. (YKS); Tezyinatta kullanılan bir nevi çiçek.
Turna gagası da denir. Fr. Bec de héron. (ARS);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Döndüreç 1. Saç ekmeğini pişirirken döndürmeye yarayan ağaçtan yapılan aygıt. 2. İp eyirmeye
yarayan ağaçtan yapılan aygıt. (YÖR)
Döner Dokuma tezgahlarında dokunan kumaşın
sarılmasına yarayan yuvarlak ağaçlar. (DRS)
Döner kapı [Alm. Drehtüren] [Fr. porte tournante] [eski terim döner kapı]: Üç ya da dört kanatlı olan ve düşey ekseni çevresinde dönerek geçiş
sağlayan kapı. (AGA)
Döner kurutma fırını [Alm. Spiralzentrifugentrockenkammer] [eski terim santrifüj kurutma
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fırını]: İçindeki döner tablaya yerleştirilen keresteyi
döndürerek kurutan, doğal ya da ısıtılmış hava ile iş
gören, ağaç kurutma düzeni. (AGA)

Ç

Döngal Döngel. (BAY)

D

Döngaracaoğlan Yere yonca gibi kollar atan, eflatun çiçekli, tohumu yelkovana benzer bir ot, turnagagası. (MER)
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Döngel Mespilus germanica Lat. (Rosaceae). 2-3
m yükseklikte, çalı görünüşünde, dikenli ve beyaz
çiçekli bir ağaççıktır. K. uzey Anadolu ormanlarında yabanî olarak yetişir. Olgun meyveleri yenir.
Aşılı döngelin meyvelerine Muşmula, büyük meyveli bir kültür çeşidinin meyvesine ise Beşbıyık adı
verilir. Eş anl. Döngal, Ezgil, Gelinboğan, Tongel,
Töngel. (BAY); Muşmula denilen meyve. Ezgilden
büyük ve beşbıyıktan küçüktür. (HAY); Muşmula
denilen meyve ki ezgilden büyük ve beş bıyıktan
küçüktür (VLD)
Bozkırda biten bir çeşit diken (ATI)

M

Döngele

N

Dönümlük 1. Dönüm büyüklüğünde: 15
dönümlük tarlaya pancar ekiyor. 2. Dönüme yeterli
miktarda olan: 10 dönümlük tohum ayırdı. (KAM)

O
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Dört taneli fiğ Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Dört yapraklı kum tıfılı

S

Döşek

Ş

Döşeme çivisi [Alm. Gurtnägel] [eski terim
döşeme çivisi]: Oturma mobilyalarında kolan, deri,
kumaş ve benzeri gereçleri tutturmaya yarayan
büyük yassı başlı ve dört köşe kesitli özel çivi.
(AGA)

U
V
Y
Z

Harman için serilmiş ekin sapı. (MED)

Döşemeci [Alm. Tapezierer] [eski terim döşemeci]: Mobilyaların kumaş ve benzeri gereçlerle hazırlanan bölümünü yapan sanatkâr. (AGA)

Â
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Dövec Ağaçtan yapılmış havan: Sarımsak döveci. (TDK); Ağaçtan yapılan havan veya havan eli.
(KAM)
Döven otu Kurşun otu. (BAY)
Dövme Demet halindeki keten ve kendir gibi lifli
bitkilerin çürütülüp kurutulduktan sonra özel tokmaklarla elyafını odun kısmından ayırma işlemi.
(TEK); Havanda veya diğer bir âletle vurarak kırmak veya ezmek. Osm. Sahk etmek: Keten tohumu,
şeker, pirinç, mısır dövmek. (HAY)
Dövülmüş avrat otu

Sarmaşık. (BAY)

Drenaj Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı
olan fazla suların akıtılması, akaçlama. (TDK)
Drosera (drose’ra) Fr. Droséra Bot. Droseragillerden, topuz biçimindeki yapraklarının üst yüzeyi,
böcekleri yakalayan yapışkan tüyler ile örtülü otsu
bir bitki (Drosera rotundifolia). (TDK-2)
Droseragiller Bot. İki çeneklilerden, örnek bitkisi
drosera olan bitki familyası. (TDK-2); Yapraklarıyla
küçük böcekleri yakalayan ikiçeneklilerden bir bitki
ailesi, sinekkapangiller. (MED)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

R

T

Döşüm Mültezimlerin ekin yığını damgaladıkları
tahta nişanı resim. (LEH)

Drupa (Yun. Dryppa: zeytin, Alm. Stein,
Steinkern, Fr. noyau, İng. Drupe, stone fruit) Etli
bir mezokarp, sert bir endokarptan oluşan meyve.
Eriksi meyve. (BİY)
Druz (Alm. Druse, Fr. Druse, İng. Druse) Bitkilerdeki inorganik artıkların, kalsiyum tuzlan ve silikanin anhidritleri şeklinde birikmesi sonucu meydana gelen kristal şeklindeki yapı. (BİY)
Dryope Kral Dryops’un biricik kızı. Oeta Dağında babasının sürülerini otlatırdı. Ağaç perileri olan
Hamadryad’lar bu güzel çobanı oyun arkadaşı
olarak alıyorlar, ona şarkı ve Tanrıların danslarını
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öğretiyorlardı. Apollon, bir gün Dryope’yi gördü ve
ona gönlünü kaptırdı. Ona yaklaşmak için, bir kaplumbağa oldu. Genç kız onunla oynamaya başladı
ve onu kucağına aldı. O zaman kaplumbağa bir
yılan şekline girdi ve kızla birleşti. Dryope korktu
ve eve kaçtı fakat durumdan kimseyi haberdar edemedi. Dryope, o aralık Andraemon ile evlendi ve bir
oğlu oldu. Ona Amphissos adını verdiler. Bir gün
Dryope, eski oyun arkadaşları olan ağaç perilerine
kurban takdim etmeye gitmişti. Peri kızları, onu
kaptılar, kendi aralarına aldılar, Drope’nin perilere karıştığı yerden büyük bir kavak ağacı çıktı ve
güzel bir kaynak fışkırdı. Ovidius, bu miti başka
türlü anlatır: Rivayete göre Dryope, bir gün, berrak
sulu bir gölün kenarına geliyor, erilere orada kurban
kesmek istiyor; fakat orada parlak çiçekleri olan bir
ağaç görüyor. Küçük çocuğu Amphissos’a vermek
için o ağacın çiçeklerinden koparmak istiyor. Bilmiyor ki, o ağaç peri kız Lotis’in ta kendisi… Çiçekli bir dal koparılınca ağaçtan kan fışkırıyor. Canı
yanan peri kızı, Dryope’yi de kendisi gibi bir ağaca
dönüştürüyor. O sırada Dryope’nin yanında bulunan başka kızlar da bu değişmeyi gördükleri için
onlar da birer çam ağacına çevriliyorlar. Onlar siyah
ve mahzun ağaçlardır. (MİT)
Dubak Bir metre boyunda kesilmiş ağaç (ATI)
Dudakpatlatan

Koyunekmeği. (BAY)

Dugata

Eğri bir ağaç cinsi. (OSM)

Duhne

1. Tek tane, tohum tanesi 2. Darı. (FED)

Duhâ Ulu ağaç. (HAY)
Dulaptal otu Bot. Dulaptal otugillerin örnek bitkisi olan, Kuzeydoğu Anadolu dağlarında yetişen,
çiçekleri güzel kokan, çalı görünüşünde, çok yıllık
bir bitki (Daphne mezereum). (TDK-2); Arctium
tomentosum Miller (Compositae). 30-60 cm yükseklikte, iki yıllık, otsu ve kırmızı çiçekli bir bitki.
Doğu Anadolu bölgesinde sebze olarak kullanılır.
Eş anl. Dulkarıgömleği, Hanımyaması, Ulu avrat
otu. Arctium minus (Hill) Bernh.-Bk. Galabak. A.

platylepis (Boiss. Et Bal.) Sosn. Ex Grossh.-Bal dikeni (Anzer, İkizdere-Rize).; Dafne. (BAY); Yüksek
bölgelerde yetişen, güzel kokulu çiçekleri olan bir
bitki (daphne mezereum). (MED); (Daphne mezereum) çiçekleri güzel kokulu olan bir agaççiktir.
Yüksek yerlerde yetisir. Meyveleri kırmızımtirak,
yapraklaaçik yeşildir. Kabuklari kullanılır. Kullanıldığı yerler: Zona (arpacik) tedavisinde kullanılır. (BİT); (daphne mezereum): Dulaptalotugillerin örnek bir bitkisi olan bir ağaçcıktır. Yüksek
yerlerde yetişir. Çiçekleri güzel kokuludur. Meyveleri kırmızımtıraktır. Yaprakçıkları ise, açık yeşildir.
Kabukları kullanılır. Faydası: Zona tedavisinde faydalıdır. (BİT-2)
Dulaptal otugiller Bot. Örnek bitkisi dulaptal
otu olan, taçsız iki çeneklilerden bir familya. (TDK2); Bot. Taçsız ikiçeneklilerden bir familya. (HAY)
Dulavrat otu Bot. Birleşikgillerden, hekimlikte
kullanılan bir bitki (Arctium tomentosum). (TDK2); meyveleri hayvanların tüylerine yapışan bir ot,
‘arctium lappa’ (ATI); Arakiton da denilen, “tıpta
kullanılan” bir bitki. (KAM); Geniş yapraklı çalan
çiçek açan, birleşikgillerden çok yıllık otsu bitki
(arctium). (MED); Bot. Bileşikgillerden, hekimlikte kullanılan bir bitki (artium lappe). (HAY); (Lat.
Arctium tomentosum, Alm. Filzklette, grosse Bergk,
Klette, Fr. Bardante, bardane tomenteus İng. Burdock, beggar’s buttons, Osm. Kalabak) Papatyagiller (Compositae) familyasından 30-60 cm boyunda,
iki yıllık, otsu, kırmızı çiçekli, çiçek durumu dikenli bir bitki. Hanımyaması. (BİY); (pıtrak): Bileşikgillerden; yol kenarlarında ve seyrek koruluklarda
yetişen bir bitkidir. 1-1,5 metre boyundadır. Kökü
ve yaprakları kullanılır. Faydası: Yapraklarından
yapılan ilaçlar, romatizma ve nikris ağrılarını giderir. Mide iltihaplarını iyileştirir. Kökünden yapılan
ilaçlar ise, deri iltihapları ve egzamanın tedavisinde
ve karaciğer hastalıklarında kullanılır. (BİT-2)
Dulkarıgömleği
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Dul avrat otu. (BAY)

Dulup gibi (ağaç çiçekleri için) çok, çok fazla
(MER)
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Duman Ateş dudu, hava pusu, taze yemişlerin
buğusu, dumanı üstünde erik, üzüm ter ü taze. İş
duman olmak tebah. Toz duman tüffe. Tozu dumana katmak şiddet, acele. (LEH); Meyve ve çiçeklerin
ve sıcak havada içinde soğuk bir sıvı bulunan kapların üzerinde beliren ince buğu. (KAM)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

E

Duman asması

F

Duman otu Canavar otu. (BAY)

G

Dumanı üstünde (sebze, meyve, yemek için) çok
taze. (TDK); Taze kesilmiş (meyve). (KAM)
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Dumanlı 1. Duman, sis, pusu veya buğusu olan:
Dumanlı hava, dağ, çiçek, meyve. 2. Sıkıntılı. Bulanık, sarhoş. (KAM)
Dumanlı mantar

Koç mantarı. (BAY)

Durak Müzehheb çiçeklere verilen ad. Bunlar
kitap süslemesinde genellikle âyetlerin sözbaşlarına
veya sonlarına konulduğu için bu adı almışlardır.
Vakfe de denir. (YKS); Cümle sonuna konulan
nokta. Ayet sonlarına konulan çiçek motifi, vakfe.
(MED)
Bir cins bitki. (HAY)

Ö

Durakotu

P

Durbaş Degenek, kötek, ağaç, sopa, asa, toyaka,
mifac, çop (MEN)
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Durumlu çiçek (Yun. Epi: üzerinde; gyne: kadın,
Alm. Epigyn Blüte, Fr. fleur épigyne, İng. Epigynous flower) Korolla, kaliks ve stamenlerin ovar-yumun üst tarafında yer aldığı ve ovaryumun alt durumlu olduğu çiçek durumu. Epiğin çiçek. (BİY)
Duşab Üzüm veya başka meyvadan yapılmış
şurup (ATI)
Dut Bot. 1. Dutgillerden, kuzey yarım kürenin
genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus). 2. Bu ağacın,
ak, kara, pembe renkte ekşi veya tatlı, sulu meyvesi.
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Dut gibi olmak 1. Çok sarhoş olmak; 2. utanmak,
mahcup olmak. Dut yemiş bülbüle dönmek neşe ve
konuşkanlığını yitirmek, susmak: “Sabahtan akşama kadar durmadan söyleyen geveze Çalıkuşu, dut
yemiş bülbüle dönmüştü. “ -R. N. Güntekin. • dut
kurusu, dut pekmezi, akdut, karadut, diken dutu,
kâğıt dutu (TDK-2); Dutgillerden, beyaz, siyah ve
pembe çeşitleri bulunan tanınmış meyve. Yaprakları ipek böceklerini beslemede kullanılır. Ak dut,
kara dut; dut şurubu. Dut ağacı = Bu meyveyi veren
ağaç. Ahududu = Kırmızı ağaç çileği. Diken dudu
= Böğürtlen meyvesi. (HAY); Dutgiller ailesinden,
ak, mor, kara renkte meyveleri olan, yapraklarıyla ipek böceği beslenen bir ağaç (morus) ve meyvesi. (MED); (morus): Dutgillerden yapraklarıyla
ipek böceği beslenen bir ağaçtır. Meyveleri, Beyaz
ve kara olur. Karadut ekşidir. Dutusaresi çıkartılır.
Hekimlikte şurubu, meyveleri, ve yaprakları kullanılır. Faydası: Beyaz dut yaprakları idrar söktürür.
Vücutta biriken suyu boşaltır. Aç karnına yenen
beyaz dut, Bağırsak solucanlarının düşürülmesini
sağlar. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını
sağlar. Karadut şurubu pamukçuk hariç diğer ağız
ve bademcik iltihaplarını giderir. (BİT-2)
Dut ağacı Morus (Moraceae) türlerine verilen
genel ad. Kışın yapraklarını döken büyük ağaçlar.
Yaprak ve meyvesi için bütün Türkiye’de yetiştirilmektedir. Türkiye’de aşağıdaki türler bulunur.
Morus alba Lat. (Syn:M. constantinopolitana Hort.
Ex Poiret)-Ak dut, İstanbul dutu. Meyveleri beyaz
renklidir. M nigra Lat. Kara dut. Meyveleri siyah
veya morumsu siyah renklidir. M rubra Lat. Mor
dut. Meyveleri kırmızımtırak mor renklidir. (BAY)
Dutgiller Bot. Dut, incir vb. cinsleri içine alan
iki çeneklilerden bir bitki familyası. (TDK-2); Dut
ağaçlarının türlerini içine alan bir bitki familyası.
(HAY); Dut türlerini ihtiva eden çok çeşitli bitki
ailesi, tutiye. (MED); (Lat. Moraceae) Ağaç ya da
çalı formunda olup, tek evcikli, bazen taç yapraklan
bulunmayan, meyveleri fındıksı, eriksi ya da küçük
kapçık şeklinde, dut (Morus) ve incir (Ficus) cinslerini de içine alan bir familya. (BİY)
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Dutgu

Keçiboynuzu çiçeği. (MER)

Dutluk Dut ağaçlarının çok olduğu yer, dut
bahçesi. (TDK); Dut bahçesi, dut ağaçları çok
olan yer. (KAM); Dut ağaçlarının çok bulunduğu
yer, dut bahçesi. Dut fidanlığı. (MED); (İng. Full
of mulberry trees). Dut bahçesi. (TRM); 1. Dut
bahçes. 2. Dut ağaçları çok olan yer. (KUB)
Duvaklı mantar
Duvaklıca

Evlek mantarı. (BAY)

Evlek mantarı. (BAY)

Duvar ayağı (İnş) Set ve bahçe duvarlarını
sağlamlaştırmak için duvar Deste ayak boyunca fasıla’ı olaruk yapılan kalın ve çıkıntılı ayaklar.
Bunlara pekitme ayağı da denir. Fr. Pied de mur
(ARS)
Duvar baldırıkarası Baldırıkara. (BAY)
Duvar fesleğeni Yapışkan otu. (BAY)
Duvar kirpisi Bahçe duvarlarının üzerinden aşılmamak için üstlerine konulan ve uçları sivri şişlerden yelpaze şeklinde yapılan parmaklık ve hailler.
Fr. Hérisson. (ARS)
Duvar sarmaşığı Bot. Yaprak dökmeyen, gövde
yaprakları saplı, üst yüzü koyu, alt yüzü açık yeşil
renkli, sert ve derimsi, küçük çiçekli, meyvesi bezelye tanesi büyüklüğünde etli, sarı veya morumsu siyah renkli bir bitki (Hedera helix). (TDK-2);
Hedera helix Lat. (Araliaceae). Çok yıllık, kışın
yapraklarını dökmeyen, odunlu ve tırmanıcı bir
bitki. Meyveler 6-13 mm çapında, olgunlukta sarı
veya siyahımsı mavi renkli. Zehirli bitkidir. Eş anl.
Kara yaprak (Akseki-Antalya), Orman sarmaşığı.
(BAY); (Lat. Hedera helix, Alm. Gemeiner Efeu,
Epheu, Fr. lierre, lierre grimpant, İng. common ivy,
hedera) Araliaceae familyasından, çok yıllık, sanlici, yaprak dökmeyen, odunsu bir bitki. Orman sarmaşığı. (BİY); (ivy): Sarmaşıkgiller familyasından;
uzun ömürlü, 50 metre kadar boyunda, her zaman
yapraklı, tırmanıcı bir bitkidir. Yaprakları tüysüz

ve serttir. Üst yüzeyleri koyu, alt yüzeyleri ise açık
yeşil renktedir. Meyvesi, siyahımsı mor renktedir.
İçeriğinde “hederin” vardır. Zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmamalıdır. Faydası: Kabızlığı giderir.
Kusturur ve aybaşı kanı söktürür. Haricen kullanılacak olursa, yaraları tedavi eder. (BİT-2)
Duvar sarmaşığıgiller (Lat. Araliaceae, İng.
common ivies) Yapraklan almaşlı, nadiren karşılıklı
dizilişli, çanak yapraklan körelmiş, taç yapraklan
5-10 tane olup serbest ya da birleşik, ovaryum alt
durumlu, bakka ya da eriksi meyveleri olan, ülkemizde bir cins ve iki türle temsil edilen, ürma-nabilen
otsu, çalı ya da ağaçsı bitkiler. (BİY)
Duvar sedefi

Bot. Dalak otu. (TDK-2)
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Duzluca Üzerine tuz serpilmiş gibi görünen, yuvarlak yapraklı, çiçeksiz, yenilen bir ot. (MER)
Dücür Bot. Böğrülce. (FED)
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Düğer Toprak evlerin çatısına boydan boya konulan ağaç. (YÖR)
Düğme Çiçek tomurcuğu veya yuvarlakça şekilde
yapılmış düğmeye benzer oyma bezeme. Fr. Bouton.
(ARS)
Düğme gomlak [Alm. Knopf-Schelfock] [eski
terim düğme gomlak]: Düğmeye benzeyen biçimde
satışa çıkarılan gomlak türü. (AGA)
Düğmeli ot Gelincik. (BAY)
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Düğül 1. Çam ağacının çiçeği. 2. Çitlembik çiçeği. 3. Erkek çitlembik ağacının başındaki
kırmızı meyveler. (MER)
Düğüm (Lat. nodus: düğüm, Alm. Knoten, Fr.
noeud, İng. node) 1. Yaprağın ayrıldığı eklem yeri.
Nod. 2. Yürekte yürütücü dokuya ait atriyoventriküler ve sinüatriyal düğümler. 3. Ranvier boğumu. (BİY)
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Düğüm oluşması (Lat. nodulus: düğümcük,
Alm. Modulation, Fr. nodulation, İng. nodulation)
Bitki kökleri üzerinde azot tespit eden düğümlerin
oluşması. Nodülasyon. (BİY)
Düğümlü (Mar.) Elyafı buruk ve örülmüş gibi
birbirine karışık olan ağaçlar hakkında kullanılır.
Bunlar az elâstikî olurlar fakat delk ve temas ve
aşınmaya fazla mukavemet ederler. (ARS)
Düğün çiçeği Bot. Düğün çiçeğigillerin örnek
bitkisi, turnaayağı, sütlüce (Ranunculus). (TDK-2);
Bot. Düğün çiçeğigillerin örnek bitkisi (Ranunculus). (TDK); Düğün çiçeğigillerin örnek bitkisi.
(HAY); Süs için yetiştirilen bir bitki. (KAM); Bir
çok çeşidi olan zehirli bir çiçek, giritlâlesi (ranunculus). (MED); Ranunculus türlerine (Ranunculaceae) verilen genel ad. Bir veya çok yıllık, otsu ve
genellikle parlak sarı çiçekfi bitkiler. Bazı çeşitleri
süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bk. Basur otu. Eş anl.
Gelebek otu, Kelebek otu (Köyceğiz), Yaraaçan otu
(Borçka-Artvin). fianuncaJus asiaticus Lat. Acem
düğün çiçeği. Kırmızı çiçekli, otsu ve çok yıllık bir
tür. Güney Anadolu bölgesinde ekin tarlaları içinde
yetişir. Katmerli bir çeşidi İstanbul’da süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ranunculus cuneaius
Boiss. -Körük otu (Kemaliye-Erzincan). Ranunculus. ficaria Lat. Bk. Basur otu. Ranunculus. polyanthemos Lat. Bk. Çünk, Sav. (BAY); (Hahnenfuss /
Buttercup ranunculus / Giritlalesi / Şekayıklalesi /
Turnaayağı / Kurbagaotu / Sütlüceotu) Nisan-temmuz ayları arasında, ekseriya parlak sari, nâdiren
beyaz renkli çiçekler açan bir veya çok senelik otsu
bitkilerdir. Çiçekleri ekseriya tek baslarina 5 veya
daha çok parçalidirlar. Taç yaprakları genellikle
parlak sari renktedir. Yapraklar elsi dilimli veya tam
kenarlidir. Memleketimizde 78 türü bulunmaktadir. Kullanıldığı yerler: Dügünçiçegi (Ranunculus)
türleri yakıcı, tahris edici, kızartıcı ve zehirli bitkiler olarak tanınmışlardır. Tedâvi sahasinda nâdiren kullanılır. Tedâvi maksadiyla kullanilmakta
olan türler sunlardir: Yakici dügünçiçegi (R. Acer),
yumrulu dügünçiçegi (R. Bulbosus), bâsurotu (R.
İcaria) bataklik dügünçiçegi (R. Scelerotus). Bâsurotu ortaçagdan beri bâsura karsi kullanılmaktadır.
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Saponin, glikozit ve yakici bir uçucu yag tasir. Kavak merhemi ile birlikte hâricen basura karsi verilmektedir. Bataklık dügünçiçegi ise zehirli olarak
taninmis bir türdür. Hâricen kizartici ve kan toplayıcı olarak kullanılır. (BİT); sütlüce; turnaayağı.
Bkz. Çiçek. (YAK); Bot. Süs için yetiştirilen bir bitki. (KAM)
Düğün çiçeği (Giritlalesi / Turnaayağı / Kurbağaotu) (BİT-3); (Girit lalesi): Düğünçiçeğigillerden; 30-60 cm. boyunda, uzun ömürlü bir bitkidir. Kökleri ipliksidir. Nisan-Haziran aylarında
çiçek açar. Zehirlidir. Yaprakları çok küçüktür ve üç
parçalıdır. Hekimlikte nadiren kullanılır. Faydası:
Basur memelerinin şikayetlerini giderir. (BİT-2)
Düğün çiçeğigiller Bot. İki çeneklilerden,
bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya. (TDK-2); İki çeneklilerden bir bitki familyası.
(HAY); Bir çok çeşidi olan zehirli bir çiçek, giritlâlesi (ranunculus). (MED); (Lat. Ranunculaceae,
İng. Buttercup family, crow foot) Yapraklan parçalı
ve karşılıklı dizilişli, çanak ve taç yapraklan beş
parçalı, ışınsal ya da bilateral simetrili, aken ya da
folikül meyveli, hermafrodit, nadiren bir eşeyli,
dünyada 50 cins ve 1800 türle, ülkemizde ise 17
cins ve 180 kadar türle temsil edilen, bir ya da çok
yıllık, otsu, nadiren çalımsı ya da tırmanıcı özellik
gösteren bitkiler. (BİY)
Düğün otu Yara işletmekte kullanılan yapraksız,
dut gibi taneleri olan bitki (Vn.) (HLK)
Dühn Ot, yemiş veya çiçekten çıkarılan yağ.
(OSM); 1. Bitkiden (ot, yemiş veya çiçekten)
çıkarılan yağ. 2. Sürünecek yağ. (OTS)
Dülek Kavun ve karpuz keleği, bostan bozumu
ufak yemiş. (KAM)
Dülger
(TDK)

Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse.

Dün çadırı Bir tür sakız, şeytan tersi, kasnı (Bot.
Asafoetida) (BAH)
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Dünüşge “Sülüklü pancar” denen sebze (DLT)
Dünyagüzeli
(ÇİÇ)

Şekerci boyası. (BAY); Yaban çiçeği

Dürdâriyye
(FED)

Bot. Karaağaçgiller, Fr. ulmacees.

Dürûd

Yontulmuş ağaç, kereste. (FED)

Düşah 1. Çatal ağaç. Tomruk. 2. Suçlu boynuna
geçirilen çatal ağaç. (OTS); 1. Çatal ağaç; tomruk.
2. Suçlunun boynuna takılan çatal ağaç. (FED);
Çatal ağaç. Tomruk. Eskiden suçlunun boynuna
takılan çatal ağaç. (OSM)
Düşek

Tohum ekilen yer. (MED)

Düşey freze [Alm. Oberfräse] [eski terim şakulî
freze]: Bıçak taşıyıcı düzeni makine tablasının üzerinde bulunan, değişik biçimli işler yapan ağaçişleri
makinesi. (AGA)
Düşey istif [eski terim dik istif]: Tahta ya da kalasların düşey konumda yan yana getirildiği bir kereste dizme yöntemi. (AGA)
Düşme kapak [Alm. Klappe] [eski terim düşme
kapak]: iki yan ucundaki milli menteşeler yardımı
ile dönerek açılan ve yatay konumda masa gibi de
kullanılabilen mobilya kapağı. (AGA)

Düz başlı vida [Alm. Flachkopfholzschraube]
[eski terim düz başlı vida]: Tepesi düz olan vida
türü. (AGA)
Düz birleştirme [Alm. Stumpfe Fuge] [eski terim
düz arakesitti birleştirme]: Yardımcı parçaya ya da
biçimlendirmeye başvurmadan, iki ağacın düzeltilerek yapıştırılması yöntemi. (AGA)
Düz boyama [Alm. Positiv-Beizung] [eski terim pozitif boyama]: Kimyasal yöntemle boyanmış
ağaçta, doğal halde iken açık renkli olan bölümlerin
boyadan sonra yine açık, koyu renkli olan bölümlerin de yine koyu görüntü vermesi durumu. (AGA)
Düz mil [Alm. Glattes Spindel] [eski terim düz
mil]: Testere, delikli freze bıçağı v.b. Kesicilerin
takıldığı, üzerinde delik, kanal, yarık olmayan makine eklentisi. (AGA)
Düz oluklu delgi [Alm. Langlochbohrer] [eski
terim makine matkabı]: Talaş boşaltma kanalları
düz olan ve delik makinesine takılarak kullanılan
delme aracı. (AGA)
Düz tornavida [Alm. Einfacher Schraubenzieher]
[eski terim düz tornavida]: Ucu, düz kanallı vidalara
uygun biçimde olan tornavida türü. (AGA)
Düzdiş [Alm. Fingerzinken] [eski terim düzdiş]:
Dikdörtgen ya da kare prizma biçiminde yapılmış
diş. (AGA)

Düşme kapak makası [Alm. Sehere] [eski terim
düşme kapak makasl]: Düşme kapakların gereğinden fazla açılmasını ve sarkmasını önleyen askı
aracı. (AGA)

Düztaban [Alm. Simshobel] [eski terim düztaban]: Dar tabanlı, tığı tabanı genişliğinde özel rende. (AGA)

Düvelik Lâbada. (BAY)

Düzük

Düver Yapılarda kullanılan kalın ağaç, direk,
mertek. (TDK)

Dâhül Bostan korkuluğu. (FED)

Düvlek 1. Kavun, karpuz keleği, bostan bozumu
ufakları. (VLD)
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Huş ağacı (BAY)

Dâire-i muhîtiyye
(FED)
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Bot. Çevreteker, Fr. pericycle.
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Dânedân 1. Ambar. 2. Tohum atılmış tarla. 3.
Tohumluk. (FED)

Dârü’l-huld Baki olan yer. Cennetin bir bahçesi.
Cennet. (OSM)

Dânerîz Tane döken, tohum serpen (FED); Tane
döken, tohum serpen. (HAY); Tane saçan, tohum
döken. (MED)

Dâs-ı zerrin Bot. Sedef otu. (FED)

Dâr Ölüm cezasına çarptırılmış olanları asmak
için hazırlanmış ağaç. Darağacı. (KAM); 1. Darağacı. 2. Ağaç. 3. Direk. (FED); Ağaç direk. Darağacı. (MED); darağacı, asıl manası ‘ağaç, kiriş,
tahta’. (ATI); Konak, saray. Dârıdünya şimdiki
hâlde meskenimiz bulunan âlem-i kevn u fesâd.
Dâr-ı bekâ ve dâr-ı âhiret ve dârü’l-karâr kıyametten sonra dâhil olacağımız âlem. Dâr-ı berzâh vefat
ile kıyamet beyninde dâhil olacağımız mekân ve
zaman. Dârü’l-huld cennetin bir bahçesi. Dârü’sselâm cennetin diğer bir bahçesi. (MÜN)
Dâri‘ Hurma dikeni. Acı ve dikenli bir ağaç.
(OSM)

Dîde-i gâv (öküz gözü) 1. Sığırgözü denilen çiçek;
2. Bir çeşit üzüm. (FED)
Dîvâr Duvar, binâ, arsa, bahçe etrafına taştan
yapılan perde, cidar, hait. Dîvâr-ger: Duvarcı.
(MÜK)
Dûd, dûde Ağaç kurdu, ipek kurdu gibi kurtcağız. (OSM)
Dûh 1. otsuz, çıplak arazî, yer. 2. Yapraksız ve
meyvasız ağaç. 3. Bot. hasırotu. (FED)
Dûh-i lâl-i hindî Herhalde, eskiden kullanılan
bitkisel bir ilâç (Dûh: Hasırotu). (KAR)
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E
Ebegavık Beyaz, iç kısmı morumsu mantar.
(MER)
Ebegümeci Bot. Ebegümecigillerden, çiçekleri
ilaç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris). • ağaç ebegümeci, Yahudi ebegümeci (TDK-2); Ebe gümeci (Bot. Malva sylvestris)
(BAH); Çiçekleri ve kökü ilâç yapımında, yapraklan
ise sebze olarak kullanılan ve birkaç çeşidi bilinen
ve kendi kendine yetişen bir bitki, Eş anl. hubâzâ,
penirek. (KAM); (galatı ebem gümeci). Çiçeği ve
kökü tıpta kullanılan ve yaprağı sebze gibi yenilen
meşhur bitki, pinpirik. Ar. habbâzî. (HAY); Kendi
adı ile anılan bitki ailesinden, çiçekleri ve kökü ilaç
olarak kullanılan ot (malva silvestris). (MED); Malva (Malvacaae) türlerine verilen genel ad. Bir veya
çok yıllık, mor çiçekli ve otsu bitkiler. Yapraklı dallan ıspanak gibi pişirilerek yenir ve semt pazarlarında satılır. Aşağıdaki türleri sebze olarak kullanılmaktadır. Eş anl. Ale gömeci, Develangır, Develik,
Devetabanı, Ebe gömeci, Ebe gümeç. Ebe kömeci.
Ebe kömeç. Ebem gümeci, Ebem kömeci, Ebomeç,
Ebumeci, Eli gümeç, Emen kömeci, Evem kömeci,
Gaba, Gaba gömeç, Gomeç, Gömeç, Hamaylık, İlmik, Kazankarası, Kömeç, Paçık. Pencer, Saracak,
Tebük, Tolik (Van). Malva neglecia Wallr. Küçük
ebe gümeci. Malva. Sylvestris Lat. Büyük ebe gümeci. (BAY); (Lat. Malva) Ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından, Malva cinsi türlerine ait tek
ya da çok yıllık, yapraklan sebze olarak kullanılan,
beyaz ya da pembe çiçekli, otsu bitkilerin genel
adı. Kazankarası. (BİY); (Hubbaz / Malva silvestris / Feuille de mauve / Mallow) (BİT-3); (hubbaz):
Ebegümecigillerden; çiçekleri ilaç, yaprakları da sebze olarak kullanılan ve genellikle tarla kenarlarında kendi kendine yetişen bir ottur. 20-70 cm.

boyundadır. Yaprkalrı sarmaldır. Mayıs-Ağustos
ayları arasında çiçek açar. Yaprak ve çiçeklerinde fazla miktarda müsilaj vardır. Yaprak ve çiçekleri kurutulmadan kullanılır. Faydası: Göğsü yumuşatır,
öksürüğü keser. Mide ve bağırsakların muntazam
çalışmasını sağlar. Kabızlığı giderir. Mide bulantısı
ve kusmaları önler. Ateşi düşürüp, vücuda rahatlık
verir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Nezle,
bronşit, nefes darlığı tedavisinde kullanılır. Lapası çıbanların olgunlaşmasını sağlar. Burun kanamasını durdurur. Dişeti hastalıklarını tedavi eder.
Mide ağrısını keser. Burun tıkanıklığını giderir.
(BİT-2)
Ebegümecigiller Bot. Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi ebegümeci olan bir bitki familyası. (TDK-2); Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden,
örnek bitkisi ebe gümeci olan bir bitki familyası.
(TDK); Örnek bitkisi ebegümeci olan, tropikal ve
ılıman bölgelerde yetişen ikiçenekli bitki ailesi, hubbaziye. (MED); Bot. Ayrı taçyapraklı ikiçeneklilerden bir bitki familyası. (HAY); (Lat. Malvaceae,
İng. Mallows) Yapraklan almaşlı dizilişli ve parçalı,
çanak ve taç yapraklan beş parçalı,- şizokarp ya da
kapsül tipi meyveleri olan, yıldızsı tüylere sahip,
ülkemizde 10 cinsle temsil edilen, bir ya da çok
yıllık, otsu ya da çalmışı bitkiler. (BİY)
Ebelek Lâbada. (BAY)
Ebelik Lâbada. (BAY); Yaralara sarılan ve yarayı
yumuşatmaya yarayan geniş yapraklı bitki (HLK)
Ebem bükü

Tavşan elması. (BAY)

Ebem ekşisi

Kuzukulağı. (BAY)

Ebem gümeci

Ebe gümeci. (BAY)

Ebem kömeci Ebe gümeci. (BAY)
Ebembükbük

Sarı çiçekli, sütlü bir ot. (MER)

Ebembükme Hastaları iyileştirmekte kullanılan
bir çeşit bitki (Kn.) (HLK)
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Ebleme Bot. Sıcak memleketlerde yetişir, bakla gibi boğumlu ve bir ucundan diğer ucuna kadar
birden ayrılabilen bir ot. (FED)
Ebrim ebrim Bitkinlik, perişanlık, içten içe eriyişi anlatır (Mr.) (HLK)
Bot. Kan kurutan otu. (FED)

Ebrû-yi sanem

F

Ebucehil karpuzu (ebu:cehil karpuzu) Bot. Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı
ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı
elma, acı karpuz, it hıyarı (Citrullus colocynthis).
(TDK-2); eşek hıyarı, citrullus colocynthus’ < ar.
Abu cahl ‘tüm cahil’ (asıl manası ‘cahilin babası’),
her halde bu çok acı meyvayı yemeğe yanaşan çok
cahil olmalı. Karpuz değil mi’ kabağını da severim, olmuşunu da, çürümüşünü de. İsmi karpuz olması kafi olduğundan, bana karpuz olsun da isterse
varsın ebucehil karpuzu olsun! (ahmed midhat 1945
s. 12). (ATI); Arapça’da hanzal ve Fransızca’da coloquinte denilen acı bir meyve. (HAY); sarı çiçekleri
olan ve meyveleri müshil olarak kullanılan bir bitki (Bot. citrullus colocynthis). (BAH); Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki acı meyvesi müshil
olarak kullanılan bitki, acıhıyar (citrullus colcoynthus). (MED); (acıhıyar): Kabakgillerden elma
iriliğinde meyvesi çok acı ve ishal yapıcı bir bitkidir. İçeriğinde “colocynthine” vardır. Zehirlidir. 2
gramdan fazlası öldürebilir. Haricen kullanılır. Faydası: Romatizma, mafsal ve nikris ağrılarını dindirir. Kaşıntıları geçirir. (BİT-2)
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Ebucehil kozı Bir tür kokulu reçine elde edilen
bir ağaç türü, mekke pelesenk ağacı (Bot. Bdellium). (BAH)
Ebülmülük Civanperçemi. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
“Uyku babası” Bot. haşhaş. (FED)

Y

Ebünnevm

Z

Ebûtaylûn Hatmi çeşitlerinden bir çiçek. (HAY);
Hatmi türünden bir çiçek. (KAM); Hatmî envaından çiçek, ağaç küpesi, bk. Taylun yakısı, (LEH)

Â

Pıtırak dikeni. (FED)

Echere

E
G

Ecel-giyâ Bot. zehirli bir bitkinin kökü, bıldırcın
otu. (FED)
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Echinodermata Derisi dikenliler (BİY)
Gıvışkan otu. (BAY)

Ecibücü

Ecme Sık ağaçlı yer, orman. (FED)
Ecmât Sık ağaçlı yerler, ormanlar. (FED)
Ecmûd Bot. Kereviz. (FED)
Eczâl

Ağaç kökleri, tomrukları. (FED)

Edafik Toprakla ve onun bitki ve hayvan yaşamı
üzerindeki etkisiyle ilgili. (ÇEV)
Ederlik

Üzerine eğer konulan ağaç (DLT)

Edimme-i dahilî

Bot. İçderi. (FED)

Edviyye-i inbitiyye Bitkisel ilâçlar. (HAY)
Efedra Deniz üzümü (BİY)
Efek Burçak. (BAY)
Efek out Burçak. (BAY)
Efelek Karabuğdaygillerden, sulak yerlerde kendiliğinden yetişen ıspanağa benzer bir bitki, labada
(rume patientia). (MED); Labada, ıspanağa benzer
bir sebze. (HAY); Lâbada. (BAY); labada. (YAK)
Efelek otu

Burçak.; Lâbada. (BAY)

Efelik Lâbada. (BAY)
Efemeral (Yun. Ephemeros: bir gün süren, Alm.
Ephemere, Fr. éphémère, İng. Ephemeral, ephemer)
Hayat süresi, bir gün gibi çok kısa olabilen bitkiler.
(BİY)
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Efhâ‘ Soğan veya yemeklere konulan nane, kekik,
somak ve benzerleri gibi kuru otlar. (FED)
Eflâtun Asi hurmanın ve bazı ağaçların zamkı. Eflatun o zamkın rengine müşabih açık, mor
kırmızı. (LEH)

Eğef 1. Boyunduruğa düveni takmaya yarayan
ağaçtan halka. 2. Sabanda okla boyunduruğu birbirine bağlayan palamut ağacı ya da pırnaldan
yapılan ağaç halka. (MER)
Eğiç Ucu eğri, eğeçik, ağaç, ukâz, mişvâr, ekiş.
(LEH); Yemiş koparmak için ağaç dalını tutup
eğmeğe yarayan ucu eğri değnek, ağaçtan kanca.
(KAM); Dal eğerek meyva koparmaya yarayan ucu
çengelli âlet. (MED)

Eflâtunî Leylak ve erguvan renkleri arasında açık
mora çalan bir renk: Eflâtun! bir köşk. Eflâtun?
bir çiçek. İ. Bu rengin adı: Eflâtûniye boyamak.
Eflâtûniyi sevmem. [Bu renge neden bu ismin verildiği anlaşılmamıştır. Her halde filozof Eflâtun’a
kadar çıkmasa ve bu isim de başka bir şahsa ait olsa
gerektir.] (KAM)

Eğik başlı kangal Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Efnan Ağaç dalları. (OTS)

Eğik tükrükotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Efrenc-müşg Bot. reyhan, fesleğen. (FED)

Eğil Sarmaşık gibi kollar atan, dikenli, tomurcuklarından turşu yapılan, ilaç sanayiinde de kullanılan
bir bitki. (MER); Eğir otu (BAY)

Eftimun Çiçeği, yaprağı ve kabuğu hastalıklarda
kullanılan dağ bitkisi. (OTS)
Efânîn Sarmaşık gibi birbirine sarılmış sık ağaç
dalları. (HAY)
Efâtîh
(FED)

Mantar ve benzerleri gibi nebat, (bitki).

Eginc Isırgan. (BAY)
Egürgen Taneleri olan bir bitki, Karluklar bunu
yerler (DLT)
Egzotik Fr. Exotique Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş, yabancıl: Egzotik bitki.
(TDK); (Fr. Exotique) Getirildiği iklime göre yabancı olan bitki veya hayvan durumu. (TYS)
Eğaç ebegümeci Bot. Ebegümecigillerden, boyu
yüksek bir ot (Lavatere). (TDK-2)
Eğdi Tahtadan kaşık, çömçe yapımında kullanılan, ucu ağaç oymaya elverişli, keskin bir araç.
(MER)

Eğik akyıldız
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Eğir kökü Bot. Dere ve durgun su kenarlarında
yetişen, 50-125 cm yüksekliğinde, çok yıllık ve otsu
bir bitki (Acorus calamus). (TDK-2)
Eğir otu Acorus calamus Lat. (Araceae). Çok
yıllık, otsu ve rizomlu bir su bitkisi. Rizomları göz
söktürücü, terletici ve yatıştırıcı olarak kullanılır.
Bk. Bataklık süseni. Eş anl. Azak eğiri, Eğil, Hazambel, Hazanbel. Yel otu. (BAY); (Azakyeri /
Acarus calamus / Sweet sedge / Hazenbel) (BİT3); (azakeyeri): Yılanyastığıgiller familyasından;
akarsu kıyıları ve bataklıklarda yetişen 60-70 cm.
boyunda bir otsu bitkidir. Meyveleri yeşilimsi renktedir. Çiçekleri, siyahımsı-erguvani renklidir. Tadı
mayhoştur. Faydası: İştahı açar, mide ve bağırsak
gazlarını giderir. Mide ekşimesini geçirir. Mide
ülserini iyileştirir. İdrar ve adet söktürür. Dişetlerini kuvvetlendirir. Ter söktürür, ateşi düşürür
ve ağrıları dindirir. Kusturur, aksırtır. Sinirleri
yatıştırır. Sarılık ve nikris tedavisinde kullanılır.
(BİT-2)
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Eğlik Kökleri kırmızı boya yapımında kullanılan
otsu bitki, havacıva otu, enlik (Bot. Alkanna tinctoria) (BAH); Havacıva. (BAY)
Eğmeçli rende [Alm. Schiffhohel] [eski terim
eğmeçli rende]: 1- Tabanı, rendelenecek eğmece
göre biçimlendirilmiş ağaç rende. 2- Tabanı, rendelenecek eğmece göre düzenlenebilen, ayarlı madensel rende. (AGA)
Eğnik Havacıva. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Eğrelti Bot. Eğrelti otu. • eğrelti otu, kartallı
eğrelti otu (TDK-2); Çiçeksiz bir tür bitki (OSM);
(bir çeşit bitki) 1682’ye göre eğrelti anadolu’nun
birçok yerinde ’yıkılmak üzerinde olan’ manasına da
gelirmiş, fakat ihtimal eğreti’nin varyantı olan kelimenin eğrelti otu ile ne münasebeti olabilir (ATI);
Budakları kıvrık süren ve bazan ağaç gibi büyüyen
bir cins ot. Eğreltiotu (serhasiyye çişinden). (HAY);
Bazı iklimde ağaç olur, budaklan kıvrık sürer, envai kesir ot. Serhaş, kiyel, dârû. Yaldızlısı, altın otu.
Taş eğreltisi bir nevi bataris, bir nevi üfteri, kuzgun
ekmeği. (LEH); Pteridium aquilinum Lat. Kuhn
(Hypolepidaceae). Çok yıllık, çiçeksiz ve otsu bir
bitkidir. Doğu Karadeniz bölgesinde hayvan yemi
olarak kullanılır. Eş anl. Evratı, Eylentü, Eyraltu,
Güllük (Ordu ve Trabzon köyleri), İfteri (Karadeniz bölgesi), Kartal eğreltisi, Kızıl ot (Amasya, Sinop, Tokat), Kuzgun otu, Papra. Dryopteris filix-mas
Lat. Erkek eğrelti otu. Toprak altı kısımları şerit
düşürücü olarak tanınmıştır. Eş anl. Solucan eğreltisi (Akseki-Antalya). (BAY)
Eğrelti otu Bot. Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve
otsu bir bitki, aşkmerdiveni, eğrelti, fujer (Driopteris
filix-mas). (TDK-2); Eğreltiotugillerden, kumlu yerlerde yetişen, bir bitki cinsi (nepkrodium flllx mas).
Kartallı eğreltiotu = Enine kesiti iki başlı bir kartalı
andıran bir eğreltiotu türü (pteris aquilina). (HAY);
Yeryüzünde on bin kadar çeşidi bulunan, kıvrık ve
çok parçalı yapraklarının iç yüzlerinde spor ve spor
keseleri olan ikieşeyli bitki (nephrodium flixmas).
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(MED); (nepkrodium filixmas): Eğreltiotugillerden;
kumlu yerlerde yetişen bir cins bitkidir. Çok çeşidi
vardır. Boyu 120 cm. kadardır. Kökü kalındır. Dışı
siyahi, içi beyazdır. Zehirlidir. Tavsiye edilen miktarı aşmamak gerekir. Hekimlikte erkek eğreltiotu
kullanılır. Gebeler ve kansızlar kullanamaz. Faydası: Bağırsak solucanları ve tenyaları düşürür. Memeli basur ve variste de faydalıdır. (BİT-2)
Eğrelti otugiller Bot. Damarlı çiçeksizlerden,
örneği eğrelti otu olan bir bitki topluluğu. (TDK-2)
Eğren

Kızılcık. (BAY)

Eğri cetveli [Alm. Kurvenlineal] [eski terim
pistole]: Resim çizerken ya da atelyede çalışırken
pergelle çıkarılamayan eğmeçleri çizmeye yarayan
ince gönye. (AGA)
Eğri kazık Halı dokuma tezgahında ve halıyı
sıkıştırmaya yarayan kaldıraç biçiminde eğri bir
ağaç. (DRS); Halı dokuma tezgahında kullanılan ve
halıyı sıkıştırmaya yarayan eğri bir ağaç. (TEK)
Eğri-gazzık (= eğri-ağaç) ıstarda çözgünün
dolandığı yuvarlak ağacın kenarındaki deliğe sokulup çözgüyü yeri geldikçe gevşetip yeri geldikçe germeye yarayan ağaç. (MER)
Eğrica Kağnı arabalarının tekerlekleri arasında
mazı üzerine konan yay şeklinde ağaç (ATI)
Eğrim Eğerlerin altına merbut keçe kaplı ağaç
kalıp. (ARS); Eğerin altındaki keçe kaplı ağaç.
(KAM); Eyerlerin altına tutturulan keçe kaplı ağaç
kalıp. Küçük girdap. (MED); İğrim, eğer altına
merbut olan keçeli ağaç. Hadbe, rifâde, kefcük, edrem. Bunların çevrintisi, küçük girdap. (LEH)
Eğşikulak Kuzukulağı. (BAY)
Eğşimene Kuzukulağı. (BAY)
Ehli fiğ

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Ehrâmî kavak Bot. piramit kavak. (FED)
Ejdef

Kızılcık denilen meyva, alıç. (FED)

Ek kök Bot. Sapın yanlarından çıkan ince kök.
(TDK-2)
Ekahî Papatya çiçekleri. (FED); Ukhuvanlar, papatya çiçekleri. (MÜK)
Ekdi Bahçelerdeki otları ayıklamaya mahsûs alet
(Niğde, Kastamonu). (VLD)
Ekenek 1. Ekin ekmek için hazırlanan yer. 2.
Tahıl ve baklagil gibi ekilerek üretilen bitkilerin
genel adı. (MER)
Ekili Tohum serpilmiş ekilmiş, Eş anl. Mezru’:
Buğday ekili bir tarla. (KAM)
Ekilmek Tohum serpilmek, Eş anl. zer’ edilmek:
Bir tarla her sene ekilmelidir. Bu tarlaya arpa ekilir.
(KAM)
Ekimme Çiçek kapları. (OSM); Ekmâm, çiçek
kapları. (MÜK); Çiçek kapçıkları. (OTS)
Ekin Ekilmiş tahılın yerden bitmişi, tarlada çıkmış tahıl. Eş anl. Mezrûât: Yeni yetmiş, tohuma
gelmiş, sararmış ekin. Ekin biçmek. (KAM); Tahıl
tohumunun toprağa ekildiğinden mahsül alınışına kadarki hâli, mezruat. (MED); (ziraat takvimi bakımından) ‘ekme işi, tohum atma ameliyesi’
(ATI); alaz; anız; başak; firez; halaza; hasıl; sap;
tınaz; yolma. Deyim: gök ekin. (YAK)
Ekin fiği

Burçak. (BAY)

Ekin nohudu Nohut. (BAY)
Ekin otu

Kanarya otu. (BAY)

Ekindi tarıg Ekilen tohum (DLT)

Eklemli işkence [Alm. Kantholzzwinge] [eski
terim mafsallı işkence]: Oynar iki kolu ile asıl
parçaya bağlanan ve ortadaki saplı vida ile üstten
basınç yapan özel sıkma aygıtı. (AGA)

A
B
C
Ç

Ekli ot Atkuyruğu. (BAY)

D

Eklil Ağaç dallarından ve çiçeklerden yapılarak
zafer alâmeti olmak üzere başa takılan taç. (Bak.
Tac.) Fr. Couronne. (ARS)

E

Ekme Tohum serpme, tohum atma. Eş anl. zer’.
(KAM); Ekmek fiili. Ekilerek yetiştirilmiş (kendiliğinden veya dikilerek değil): Ekme soğan.
(MED)

G

Ekmek Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum
atmak veya gömmek. (TDK); Tohum atmak, tohum serpmek. Tarım yapmak. (MED), Tohum
serpmek, tohum atmak. Osm. zer’ etmek: Buğday,
pirinç ekmek. (HAY); Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek. (ARK); (tarlaya
tohum, yemeğe tuz) serpmek’ (ATI); Tohum serpmek, tohum atmak, Eş anl. zer’ etmek: Buğday,
pirinç ekmek. (KAM); Serpmek, tohum atmak, zer,
bezr, sürmek, hars, dikmek, gars. Yolda bırakıp satmak, savuşmak. Yolda düşürüp zayi etmek. Dibine
darı ekmek, tetkik, istiksâ. (LEH); bazlama (bazlamaç); bezdirme; fodla; francala; ful; katlama;
kirde; kömbe (gömbe); gömme; lavaş; nan; nimet;
pide; sandviç; somun; şebit; yufka. Deyim: baston
francala; Çavdar ekmeği; Çiçek ekmeği; dilimlenmiş ekmek; ekmek kırıntısı; ekmek ufağı; esmer ekmek; ev ekmeği; galeta unu; glüten ekmeği; kepek
ekmeği; mısır ekmeği; nam aziz; soya ekmeği; tam
ekmek; tandır ekmeği; tayın ekmeği; tost ekmeği;
tuzsuz ekmek; yufka ekmeği; yulaf ekmeği, argo:
habe (habbe, habibe). Bkz. Aş; börek; Çörek. (YAK)
Ekmek ağacı Bot. Dutgillerden, sıcak ülkelerde
yetişen, meyvesi beyaz etli ve biraz unlu, besleyici
bir bitki (Artocarpus incisa). (TDK-2); Sıcak ülkelerde yetişen, meyvesi etli ve biraz unlu, besleyici
bir bitki. (KAM); Unlu meyvesi öğütülerek ekmek
yapılabilen, dutgillerden tropikal bitki (artocarpus
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communis). (MED); (artocarpus): Dutgillerden;
tropik asya adalarında yetişen ve her mevsimde
mahsul veren bir bitkidir. Meyveleri ananasa benzer. İçeriğinde bol miktarda nişasta vardır. Meyve ve
yaprakları yenir. Ekmek yapmak için de kullanılır.
Faydası: Besleyicidir. (BİT-2)
Ekmek ayvası Bot. Gevrek ve sulu bir tür ayva.
(TDK-2); Bot. Gevrek ve sulu bir ayva cinsi. (KAM)

Ekşi 1. Sirke veya limon tadında olan. 2. Bu tadı
veren şey. (TDK)
Ekşi elma Bot. Sert, sulu ve şeker oranı düşük bir
tür elma. (TDK-2); Elma. (BAY); (yabani elma):
Gülgillerden; ormanlarda yetişen bir ağacın meyvesidir. Meyveleri küçük ve çok ekşidir. Çiçekleri, açık
pembedir. Faydası: Mide ve bağırsaklardaki gazı
boşaltır. Buralardaki iltihapları giderir. (BİT-2)

Ekmek küfü Bot. Ekmek, peynir vb. Besinler
üzerinde doğal olarak gelişen asklı mantar (Penicillium crustaceum). (TDK-2)

Ekşi kiraz

Ekmâm Ağaç çiçeklerinin kapçıkları. (KAM);
ağaç çiçeklerinin kapçıkları, tomurcukları. (FED);
Kimm’ler ağaç çiçeklerinin üzerindeki kaplar,
hapçıklar. (Müfredi kullanılmaz). (MÜK)

Ekşi tirfil

Ekosistem Birbirleri ile ve cansız ortamla ilişki içinde olan kendi içinde yeterli bitki ve hayvan
topluluğu. (ÇEV)
Ekoton Yağmur ormanı ile ona bitişik ağaçlık ya
da otlak gibi iki ekolojik topluluk arasındaki geçiş
alanı. (ÇEV); (Yun. oikos: ev; tonos: bağ, Alm.
Ökoton, Fr. écotone, İng. Ecotone) Birbirinden
farklı iki bitki birliği ve vejetasyon tipi arasındaki
geçiş zonu. (BİY)

Ekşi ot

Bot. Vişne. (TDK-2)

Kuzukulağı. (BAY)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ekşi yonca Bot. Ekşi yoncagillerden, çok yıllık
otsu bitki (Oxalis acetosella). (TDK-2); Oxalis acetosella Lat. (Oxalidaceae). Çok yıllık, otsu ve beyaz
çiçekli bir bitkidir. Çiğ halde salata olarak yenir
(Antalya). (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ekşi yoncagiller Bot. İki çeneklilerden yapraklarında kuzukulağı asidi bulunan bir bitki familyası. (TDK-2); İki çeneklllerden bir bitki familyası.
(HAY); İki çeneklilerden, kapalı tohumlu, ayrı taç
yapraklı çiçekli bitkiler ailesi (oxalidazeen). (MED)
Ekşice

Kuzukulağı. (BAY)

Eksen sinüsü (İng. Axial sinüs) Derisi dikenlilerde (Echinodermata), taş kanalı ile iştirakte olan ve
oral halka sinüsünün iç bölümüne açılan su kanal
sisteminin dik olan kanalı. (BİY)

Ekşikulak Bot. Kuzukulağı. (TDK-2); Kuzukulağı. (BAY)

Ekspirasyon (Lat. Expirare: soluk vermek, Alm.
Ausatmung, Fr. Expiration, İng. Expiration) Solunum organlarından hava ya da su çıkarılması; bitki
ve hayvanlar tarafından karbondioksit çıkarılması.
(BİY)

Ekşimcik Kuzukulağı. (BAY)

Ekstensin (İng. Extensin) Bitkilerde primer hücre
duvarının %15 kadarını oluşturan ve hidroksiprolin
bakımından zengin 300 amino asitlik bir glikoprotein. (BİY)

Ekşimenek Kuzukulağı. (BAY)
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Ekşilik Kuzukulağı. (BAY)

Ekşimelek Kuzukulağı. (BAY)
Ekşimen Karamuk. (BAY)

Ekşimik Kuzukulağı. (BAY)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Ekşincik Kuzukulağı. (BAY)
Ekvilâteral yaprak

İzolâteral yaprak (BİY)

Ekzodermis (Yun. Exo: dışa doğru; dermiş: deri,
Alm. Exodermis, Fr. Exo-derme, İng. Exodermis)
Bitkilerin köklerinde epidermis tabakasının alanda yer alan, hücre çeperleri süberin, selüloz ve lignin biriktiren birkaç şua hücreden oluşmuş tabaka.
(BİY)
Ekzokarp (Yun. Exo: dışa doğru; karpos: meyve,
epi: üzerinde, Alm. Exokarp, Epikarp, Fr. Exocarpe,
épicarpe, İng. Exocarp, epicarp) Meyvelerde perikar-pın en dış tabakası. Epikarp. (BİY)
Ekzospor (Yun. Exo: dışa doğru; sporos: spor,
Alm. Exospor, Exosporium, Fr. Exosporium, İng.
Exosporium) Ana bitkide bazı hücrelerin dışa doğru
meydana getirdikleri ve özel bir kese içinde teşekkül
etmeyen sporlar. (BİY)
Ekzotik (Yun. Exotikos: yalancı, Alm. Exot, Fr.
Exotique, İng. Exotic) Doğallaştırlmamış yabancı
bitki ya da hayvan. (BİY)
Ekâris Bot. Yenilen mantar. (FED)
Ela‘ Görünüşü güzel, tadı acı olan bir ağaç.
(OSM)
Elçik Salep. (BAY)
Eldiven çayı Dağ çayı. (BAY)
Elduran Mersin. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Eldüren Mersin. (BAY)
Elfaf Dalları birbirine sarılmış fidanlar, dolaşık
fidanlar. (OTS)
Elgaf

Sık otlar ve ağaçlar. (OSM)

Elgurtaran 1. Yaprağı beş dilimli bir ot. 2. Uzun
boylu, pembe çiçekli, küçük kozalar olan, sıtmaya karşı kullanılan bir ot. (MER); İncinen ele lapa
halinde sarılan, yaprağı ıtır yaprağına benzeyen bir
çeşit bitki. (HLK)
Elguvan

B
C
Ç
D

Erguvan. (BAY)

Eliomys quercinus

A

E

Bahçe uyuklayanı (BİY)

Ellik 1. Hlk. Eldiven. 2. Hlk. Ekin biçerken sol
elin parmaklarına geçirilen, eldiven biçiminde,
tahtadan yapılan bir araç. (TDK); 1. Eldiven. 2.
El ile ekin biçerken, ekini tutan elin her parmağına ayrı ayrı geçirilen bir çeşit ağaç eldiven, elcek.
(KAM); Ekin biçerken parmaklara takılan ağaçtan
yapılmış aygıt. (YÖR)
Ellikgeren Tomar tomar, boncuk gibi tohumu
olan, tohumlanınca yaprağını döken, üzerine incir
serip kurutmaya yarayan bir tür çalı. (MER)
Elma Bot. 1. Gülgillerden, çiçekleri pembe veya
beyaz bir ağaç (Pirus malus). 2. Bu ağacın kabuğu
parlak, sert, kırmızı, sarı ve yeşil renkte, kokusu hoş,
tadı ekşi veya tatlı, dokusu gevrek, ufak çekirdekli meyvesi. Elma da, alma da demesini biliriz şartlara göre uygun davranmayı ifade eder. Elma gibi
kırmızı (yanak). Elmanın yarısı o, yarısı bu bir
elmanın yarısı o, yarısı bu. • elmabaş, elma çayı,
elma sirkesi, elma suyu, elma şarabı, elma şekeri,
elma şurubu, acı elma, ekşi elma, Kızılelma, yabani elma, Âdem elması, Amerika elması, dağ elması,
deveelması, ferik elması, fil elması, Japon elması,
kiraz elması, pamuk elması, şeytan elması, yer elması (TDK-2); 1. Gülgillerden, çiçekleri pembe veya
beyaz bir ağaç (Pirus malus). 2. Bu ağacın kabuğu
parlak, sert, kırmızıdan yeşile kadar türlü renkte, kokusu hoş, tadı ekşi veya tatlı, dokusu gevrek,
ufak çekirdekli meyvesi. (TDK); Gülgillerden,
çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç, bu ağacın meyvesi. (ARK); (aslı: alma). Gülgillerden kırmızı, sarı
ve beyaz arasında değişik renkte meyveleri olan bir
ağacın ve meyvesinin adı. Ar. Tüffah, Fars sîb: Arnavut, Amasya, ferik elması, meç. Yuvarlak şey, top,
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kürecik: Göz, çene elması. Acı elma, diken elması
= Bitki çeşitleri. Yerelması = Şekli patates, lezzeti
elmaya benzer meşhur bir kök ki sebze çeşidinden
olup etli ve zeytinyağlı yemeği olur. Elm” bas = Bir
cins ördek. Elmakürk = Tilki postunun bir cinsi ki,
kenarına elma dibi denir. Bir elmanın yarısı = Pek
benzer. Kızılelma = Vaktiyle Roma şehrine verilen
ad. Meç. Osmanlı Türkleri’nin ülküsü. (HAY);
Gülgillerden, yetiştirilmesi kolay, soğuğa dayanıklı
ağaç ve bu ağacın kırmızı, sarı, yeşil, beyaz renkte;
ekşi, mayhoş ve tatlı cinsleri olan meyvası (maluz
pumila). Kapıları açmak için tutmaya yarayan elma
gibi yuvarlak şey. (MED); ayva (hayva); ekmekayvası; ferik; golden; kirazelması; starking. Deyim:
Amasya elması; misket elması. B (YAK); Tüffah,
sîb. Envai çoktur. Amasya, Arnavut, Canik, ferik,
Kalkandelen, kiras, misket, Malatyanın al elması.
Bazen yuvarlak şeye denir: çene elması, göz elması,
elma baş bir nev ördek, elma kürek tilki yatağı, elma
dibi onun kenarı, acı elma bir nev salibiye ağacı, acı
elma yağı dühn-i sâlûyâ. Bir elmanın yansı kemâl-i
müşabehet, deniz elması tatula, deve elması kursa’na, deniz dikeni, frenk yer elması patana ki
muahharan Amerika’dan gelmedir, kızıl elma Roma
şehri büyük kilisenin alemi makamında olan yaldızlı ve on beş arşın kutrunda küreden kinaye, şekerli
yer elması Afrika’nın bâdâtı. Yer elması şalgam ve
patana gibi bir maruf kök. (LEH); (Lat. Malus sylvestris, Alm. Apfel, Fr. pomme, İng. Apple) Gülgiller (Ro-saceae) familyasından, çiçekleri pembe ya da
beyaz, yapraklarını döken, ülkemizde meyvesi için
kültürü yapılan bir tür. (BİY); (malus): Gülgillerden
çiçekleri pembe, oldukça yüksek bir ağacın meyvesidir. Meyvesi (elma); çoğu yumruktan küçük ve
yuvarlak, kabuğu parlak ve sert, kırmızıdan yeşile
kadar türlü renktedir. Çekirdekleri ufaktır. Dokusu gevşektir. Kokusu hoş, tadı mayhoş veya tatlıdır.
Amasya, Gümüşhane, Niğde ve Ferik gibi birçok
çeşidi vardır. Faydası: Sinirleri ve adaleleri kuvvetlendirir. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Hamilelerin bulantı ve kusmalarını azaltır. Hastalıkların
çabuk geçmesini sağlar. İdrar söktürür, vücutta
biriken zararlı maddelerin atılmasında yardımcı
olur. Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine
yardım eder. Kanı temizler. Kolestrolü düşürür.
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Damar sertliği ve kalp krizlerini önler. Kandaki
şeker miktarını düşürür. Kabızlığı giderir. Şeker
hastaları için faydalıdır. Dizanteri ve paratifoda iyileşmeye yardımcı olur. Öksürüğü keser. Kompostosu ateşi düşürür. Susuzluğu keser. Uçukları geçirir.
Cildin taze ve güzel kalmasını sağlar. Göz ve kulak
ağrılarında da kullanılır. (BİT-2)
Elma (yabanî) Malus sylvestris Miller subsp.
orientalis (A. Uglitzkich) Browicz (Rosaceae). 10
m kadar yükselebilen, beyaz veya pembe çiçekli ve
dikensiz bir ağaçtır. Olgun meyveleri yenir. Yabanî
elma veya armut kurusuna Taşot veya Taşut adı verilir (Çankırı-Tokat). Eş anl. Acalma, Acamuk, Acı
elma, Acuk, Ekşi elma, Kivil (Şavşat-Artvin), Kratuna (Şavşat-Artvin), Sengeç, Senkeç, Yaban elması.
(BAY)
Elma ağacı Elma veren ağaç ve bu a-ğaçtan
çıkarılan kereste. Üzerine resim kazmağa yarıyan ve
bazı sanat işlerinde kullanılan bir ağaçtır. Fr. Pommier. (ARS); [Alm. Apfelbaum] [Fr. pommier] [Lat.
pirus molus]:[es. T. Elma ağacı] Özodunu kırmızı
kahverengi, dışodunu pembe, yıl halkaları belirsiz, hava kurusunun özgül ağırlığı 0,75 grlcms olan
dayanıksız bir ağaç. (AGA)
Elma çalbası Ada çayı. (BAY)
Elma çalısı Ada çayı. (BAY)
Elma çiçeği Elma ağacının verdiği çiçektir ki
tezyini bir örge olarak kullanılır. (Bak. Çiçek.) Fr.
Fleur de pommier. (ARS)
Elma yağı Ada çayı. (BAY)
Elmacık Domuzağırşağı. (BAY)
Elmalık Elma ağaçlarının bol olduğu yer. Eski
Türk evlerinde boydan boya yapılan ve ufak tefek
şeyler, tabak, sahan vb. Konulan raf. (MED); Elma
bahçesi. (TDK)Elma ağacı yetiştirilmiş bahçe.
(TEM); Elma ağaçlarıyla dolu bahçe, elma ağacı ormanlığı. (KAM); Elma ağacı bahçesi. (KUB)
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Elmelik Semiz otu. (BAY)
Eloç

Alıç. (BAY)

Elora Nohut ve mercimek gibi bitkileri biçmekte
kullanılan orağa benzer araç. (Kandilli *Bozüyük
-Bil.; Seydali, İnönü -Es.) (ZAN)

güllerin dikenleri gibi koruma görevi yapan çok
hücreli tüyler. (BİY)
Emerginat (Lat. Ex: disarda; marginare: sınırlandırmak, Alm. Emerginat, Fr. émerginate, İng.
Emerginate) Yaprak ayası ucunun çentikli olması.
(BİY)

Eltiyeküstü

Bot. Bir tür bitki. (TDK-2)

Elvâh-ı kışr
liber. (FED)

Bot. Soymuk damar (-demeti), Fr.

Emici Bot. Bitkilerin köklerinde bulunan ve topraktaki besin maddelerini emip beslenmelerine
yarayan tek hücreli uzant1l

Elyaf 1. Ağacın odun kısmındaki lifler. 2. İplik
biçimindeki şeyler. 3. nebatları (bitki) yumuşak
kısımlarını, insan ve hayvanlarda adaleleri meydana
getiren ince iplikler. (FED); Ağaçların ince iplikler
suretindeki kısımları. Tahtanın elyafı, taşın elyafı
gibi. Fr. Fibre. (ARS)

Emici kıllar Bot. Bitkilerin köklerinde bulunan
ve topraktaki besin maddelerini emip beslenmelerine yarayan tek hücreli uzantılar, emici tüyler.
(TDK-2); Bitki kökünde ve kök ucunun hemen
üstündeki kısımlarda bulunan ve topraktaki besin
maddelerini emerek bitkinin beslenmesine yarayan
tek hücreli canlı tüyler. (KAM)

Elyaprak El parmakları şeklinde tezyinî örge
(motif) ki Hurma yaprağı şeklinde de olur. Buna
Palma da denir. Fr. Palme. (ARS)
Embryophyta
Emcek

Tohumlu bitkiler (BİY)

Emzik otu. (BAY)

Emeç Bot. Su ve kara yosunlarının, kökü andıran
tutunma organı. (TDK-2); 1. Suda ve karada bulunan yosunların kök vazifesini gören tutunma
organı. 2. Asalak yaşayan bitkilerin, bulundukları bitkilere yapıştıkları emme organı. (KAM);
Bazı asalak bitkilerin, asalak yaşadıkları bitkilere
yapıştıkları uzuvları, miselyum. Su ve kara yosunlarında tutunma organı. (MED); Bot. Mantarların
gelişme organı. (HAY)
Emen Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur. (TDK); ağaç filan dikmek
için açılan çukur (ATI); Palamut. (BAY)
Emergens (Lat. Emergere: oluşmak, Alm. Emergenz, Fr. émergence, İng. Emergence) Epidermis
ya da hipodermisin oluşturduğu, tutunma ya da

Emici tüyler

Bot. Emici kıllar. (TDK-2)

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L

Emleç Bir ağaç ve onun yenen meyvası (prunus
cerasifera) (ATI)
Emlik Yemlik. (BAY)

M
N
O

Emlâk Ev, tarla, bağ, bahçe vesaire gibi sahip olunan mal ve mülk. (FED)

Ö

Emprime (Fr. Imprime) Mod. Dallı, çiçekli kumaş. (TYS); Çiçekli basma. (TRK)

R

Emzik Emzik otu. (BAY)

S
Ş

Emzik otu Onosma türleri (Boraginaceae) ne
verilen genel ad. Eş anl. Yalancı havacıva. Onosma
alboroseum Fisch. Et Mey. -Emzik (Kemah-Erzincan). Onosma aucheranum DC.-Emcek (Kemaliye-Erzincan). Onosma sericeum Willd. -Yaprakları
yara tedavisinde kullanılır (Doğu Anadolu). Onosma tauricum Pallas ex Willd.-Emzik otu (Eskişehir).
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Emâlîc

P

T
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Y
Z
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Uzun yapraklı otlar, fidanlar. (FED)
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Enabîb Bot. Kalbur damarları. (OTS)

Enderek Bazı yabani meyve ağacının adı (ATI)

Enberbâris Maruf meyve. (“amberbars” dahi denilir). (OSM)

Endirez Mahlep. (BAY)

Enbüh Ağacı armut ağacı büyüklüğünde, meyvasının kabuğu kalın, çekirdeği büyük, hamından
turşu yapılan, olgunları çok tatlı olan Hindistan’a
mahsus bir meyva. (FED)
Enbûbe Bot. İnce boru. Borucuk. (KAM)
Enbûbî Bot. İnce boru şekil ve biçiminde olan.
(HAY)
Enbûşe Bot. 1. Yer elması, patates gibi yerden
çıkarılan şeyler. 2. Ağaç kökleri. (FED)
Encel Bot. hatmi çiçeği. (FED)

Encidân Bot. Kasnı denilen ilâcın yapıldığı bir
ağaç. (FED)
Encür

Bot. ısırgan otu. (FED)

Encüriye Bot. Isırgan otu ailesinden olan bitkiler. Bir cins deri hastalığı. (MED); Isırgan cinsinden
bitkiler. (KAM)

T
U
V
Y
Z
Â

Endokarp (Yun. Endon: içinde; karpos: meyve,
Alm. Endokarp, Fr. Endocarpe, İng. Endocarp)
Meyve perikar-pırun en içteki tabakası. (BİY)
Endospor (Yun. Endon: içinde;, sporos: spor,
Alm. Endospore, Fr. Endo-spore, İng. Endospore)
Ana bitki üzerinde sporangiyum denilen spor keselerinin iç kısmında meydana gelen sporlar. (BİY)
Enek İnek, ene. Yanağın alt yanı. Enek ağacı
yavaşa ve tıkaç gibi deli hayvanların dudaklarına
kıstırırlar, terbiye harizma. Saban eneği saban geçirdikleri. (LEH)
Enek ağacı Zaptolunmaz hayvanların orasına
kıstırdıkları yavaşa. (HAY)

P

Ş

Endodermis (Yun. Endon: içinde; derma: deri,
Alm. Endodermis, Fr. Endoderme, İng. Endodermis) Damarlı bitkilerde kök ve gövdedeki korteks
hücrelerinin en iç tabakası. (BİY)

Bot. Isırgan otu. (KAM)

Encüre

S

Fr. Endoderme anat. ve Bot. İç deri.

Encere Bot. 1. ısırgan otu. (FED)

Ö
R

Endoderm
(TDK-2)

Encîr Maruf meyve. (Muhaveratta hemzenin kesriyle telaffuz olunur.) (OSM); malum olan meyva
(ATI)
Encûh Solmuş, buruşmuş (meyva). (FED)
Endeme Fidan dikmek için açılan çukur, sebzeleri
sulamak için açılan su yolu’ (ATI)

Enemek Tohumluk buğday sümbülesinin başını
kuyruğunu kırıp ayırmak. İhsa etmek. (LEH)
Enfeksiyon (Lat. İnficere: sirayet etmek, bulaşmak. Alm. Ansteckung, Fr. İnfection, İng. İnfection) LBakteri, virüs, mantar ya da protozoonlann
bir organizmaya girmesi. 2. Enfeksiyon yapan organizmaların bir hücre ya da canlıda meydana getirdiği durum. (BİY)
Enfiye

Deli tütün. (BAY)

Enger Kenger. (BAY)
Endemik Bot.
(TDK-2)
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bölgede

yetişen.
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Engerek otu Bot. Hodangillerden, türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen, yaprakları sert tüylü bir ot
(Echium vulgare). (TDK-2); Deniz kıyılarında ve
kumluk yerlerde yetişen bir çeşit süs bitkisi. (KAM);
Sığırdili familyasından, türleri süs bitkisi olarak
yetiştirilen yaprakları sert tüylü bir ot (echium vulgare). (HAY)
Engerekbaşımsı emzikotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Enginar Yun. Bot. 1. Birleşikgillerden çok yıllık,
dikenli bitki (Cynara scolymus). 2. Bu bitkinin
sebze olarak tüketilen, iri, yuvarlak, yeşil çiçeği.
• yabani enginar, sakız enginarı, yaban enginarı
(TDK-2); Herkesçe bilinen bitki. 2. Bu bitkinin iç
kısmı yenilen topuz biçimindeki meyvesi. (KAM);
Birleşikgillerden, çiçeği sebze olarak tüketilen çok
yıllık bitki (cynara scolymus). (MED); Birleşikgillerden, çok yıllık dikenli bir bitki. (ARK); (Lat. Cynara scolymus, Alm. Erdartischocke, Fr. Artichaut,
İng. Globe artichoke) Papatyagiller (Com-positae)
familyasından, sebze olarak kullanılan çok yıllık bir
kültür bitkisi. (BİY); Bileşkigillerden, uzun yıllar
yaşayan kökü her ilkbaharda süren, iri topuz biçimindeki çiçekliği sebze olarak yenen dikenli bitki
(cynara scolymus) (TEM); (cynara): Bileşikgillerden; kökü yıllarca yaşayıp, her ilkbaharda yeniden
süren dikenli bir bitki ve bunun sebze olarak yenen
iri topuz biçimindeki yeşil çiçeğidir. Killi, kumlu ve
rutubetli toprakalarda yetişir. Çok iyi bir besindir.
İçeriğinde “cynarine” vardır. Faydası: Kandaki
üre ve kolestrolü düşürür. İdrar söktürür. Kandaki şeker miktarını ayarlar. Şeker hastaları için çok
faydalıdır. Bedeni ve ruhi bitkinliği giderir. Vücuda
dinçlik verir. Sinirleri güçlendirir. Damar sertliği ve
kalp hastalıklarını önler. Böbreklerdeki kumların
dökülmesine yardım eder. Karaciğer hastalıklarının
çabuk geçmesini sağlar. Sarılıkta faydalıdır. Romatizmanın şikayetlerini geçirir. Mide ve bağırsakları temizler. İshali keser. Emzikli kadınlar,
böbreklerinde veya mesanelerinde itihap olanlar yememelidir. (BİT-2)

Engüjed “Encüdân” veya “encidân” da denilen
ağaçta meydana gelen ve “kasnı” adını alan bir nevî
ilâç. (bkz: hılrît). (FED)
Enikçalı Sarı tohumlu, dokunan nesneye yapışıp
kalan diken. (MER)
Enir Bot. Bir tür yaban mersini. (TDK-2); Tavşan
kirazı. (BAY)
Enison

Anason. (BAY)

Enleme

B
C
Ç
D
E
F
G

Enişen Alıç. (BAY)
Enkad

A

H

Kirpi, kara diken, har-püşt, senge (MEN)

I
İ

Mantar türü. (YÖR)

Enlik Havacıva. (BAY); Gayet kırmızı, bir ot
köküdür. Eskiden boya ve kadın yanaklarına
sürmek için “allık” yaparlardı. Enlik, kirti enlik enlik (n.). Kirti enlik ki “gerçek enlik” hakiki boya,
boya otunun en iyisi, bostanisi manasına olmak
üzere vaktiyle diğer çiçekler meyanında-bahçelere
ekerlemiş. Hâlâ Anadolu’da da malûmumuz bir ottur. Eşek marulu nevinden üstünde tuz gibi dikenleri olur. Kalın, uzun kökü gayet güzel kırmızı kök
boya olur. Buna “hava civa”da derler. Bal mumu
ile muşambasını yaparlar. Yaraya bağlarlar. Ennik-mum boyası. Hava civadaki eşek marulunun
dibidir (Müşkilât) enlik böğürtlen nevinden it burnu ağacına sarılır aşebetü’l-melik, inciyar (Lügat-i
Ecza) aşebetü’l-melik otu gayet kıymetli ot. Venedik’ten gelir. Venedik tiryakına katarlar. Dirhemi
kırk elli akçe eder (Lügat-i Ecza). (VLD)
Ennik Kayanın yüzünde yetişen, siyah çubuklu,
yaprakları farenin kulağına benzer, parmak kalınlığında kökü olan, siyah boya yapılan bir bitki.
(MER)
Ensice 1. Anatomide dokumaya benzetilen uzvî
teşekküller ve botanikte yaprakların ince örgüleri.
2. Dokumalar, kumaşlar, örmeler, [bu kelime Arapça bir kalıba sokularak uydurulmuştur]. (FED)
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Ensice-i müşekkile
steme. (FED)

Bot. Sürgendoku, Fr. Meri-

Ensiform (Lat. Ensis: kılıç; forma: şekil, Alm.
Schwertförmig, Fr. Ensiforme, İng. Ensiform) l.
Kılıç şeklinde olan. 2. Âyası kılıç şeklinde olan basit
yaprak. (BİY)
Ensâl-i nebâtiyye Bitki soyları. (ARK)

Epiğin çiçek Fist durumlu çiçek (BİY)
Enürüz Mahlep. (BAY)

H

Envâ-ı ezhâr Çiçeklerin türleri. (ARK)

I

Envâ-i reyâhîn ve ezhâr Türlü türlü fesleğenler
ve çiçekler. (KAR)

İ
J
K
L
M
N
O

Enzerot Dikenli bir ağaçtan çıkan kırmızı veya
beyaz renkli bir çeşit reçine. (KAM)
Enâr Nar ağacı veya meyvesi (ATI); Nar denilen
meyve. Enâristan: nar bahçesi, narlık. (MÜK)
Enâristân Nar yemişi bahçesi. (MÜN)
Ephedra

Deniz üzümü (BİY)

Ö

Ephedraceae

P

Epiderm
(TDK-2)

R
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Epifiz (Lat. pineus: çam ağacından, Yun. Epi:
üzerinde; phyein: büyümek, Alm. Zirbeldrüse, Fr.
épiphyse, İng. pineal gland, epiphysis) l. Omurgahlarda, birinci beyin karıncığından uzamış ve endokrin faaliyeti olan, vazotosin ve üreme olaylarını
kontrol altında tutan melâtonin salgılayan bir bez.
Pineal bez. 2. Uzun kemiklerin uç bölgesi. S. Parapineal organ. (BİY)

Deniz üzümügiller (BİY)

Fr. épiderme anat. ve Bot. Üst deri.

Epifit Fr. épiphyte Bot. Üst bitken. (TDK-2);
(Fr. Epiphyte) Bir bitki üzerinde, asalak olmayarak,
biten (bitki), üsbitki. (TYS); (Yun. Epi: üzerinde;
phyton: bitki, Alm. Epiphyten, Oberpflanzen, Fr.
Epiphyte, épiphytique, İng. Epiphyte) l. Bir bitkinin dış yüzeyinde yaşayan fakat ondan su ya da besin almayan bitki. 2. İnsan ya da hayvan üzerinde
yaşayan ektoparazit bir bitki. (BİY)
Epifitik alg (Yun. Epi: üzerinde; phyton: bitki,
İng. Epiphytic alga) Topluluklar hâlinde bitkiler
üzerinde yaşayan algler. (BİY)
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Epikaliks (Lat. calyculus: küçük çanak, Yun. Epi:
üzerinde; kalyx: çanak, Alm. Aussenkelch, Nebenkelch, Fr. calicule, İng. calycle, calide, epi-calyx)
Kaliksin dışında ve kalikse bağlı yaprağa benzeyen
yapılar halkası. Kalikulus. (BİY)
Epikormik (Yun. Epi: üzerinde; kormos: gövde,
Alm. Epikormisch, Fr. épicor-mique, İng. Epicormic) Uyuyan bir tomurcuğun büyümesi. Yangından
sonra yaprakların kaybolması ile birlikte kabuk altındaki meristemlerde büyüme olayının başlaması
ile yeniden yapraklanma. (BİY)
Epikotil (Yun. Epi: üzerinde; kotyle: kâse, Alm.
Epikotyl, Fr. épicotyle, İng. Epi-cotyl) Apikal meristemde sonlanan, bazen bir ya da birkaç genç yaprak
taşıyan, kotiledonun üzerinde genç bitki embriyosunun gövdeye benzer ekseni. (BİY)
Epipetal (Yun. Epi: üzerinde; petalon: yaprak,
Alm. Epipetal, Fr. épipétale, İng. Epipetalous) Stamenlerin petal ya da korollaya bağlı olması. (BİY)
Epistomatik yaprak (Yun. Epi: üzerine; stonta:
ağız, Alm. Epistomatisch Blatt, Fr. feuille épistomatique, İng. Epistomatic leaf) Stomaların üst yüzeyde
bulundukları yaprak tipi. (BİY)
Epitel reseptör hücreleri (Lat. recipere: kabul
etmek, Yun. Epi: üzerinde; thele: meme başı, Alm.
Rezeptorenepithel Zelle, Fr. cellules épithéliale
récepteurs, İng. Epithelial receptor cells) Örtü epiteli hücreleri arasında yer alan, görme olayında görev
yapan retina fotoresptörleri, kulakta ses dalgalarını
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alan duyu hücreleri ve dildeki tat tomurcuklarında
bulunan hücrelere verilen genel ad. (BİY)

Erdâne
Erekleme

Epriveş Güney ağacı, servi otu, kara pelin otu,
civan perçemi (Bot. Achillea millefolium l. / compositae) (BAH)
Eptesicus bottae
(BİY)

Akdeniz geniş kanatlı yarasası

Er dişi 1. Biy. Hem erkek hem dişi gametleri bulunan (birey), erselik, hünsa. 2. Bot. Çiçekliğinde
hem erkek hem dişi çiçeği bulunan (bitki). (TDK2); (Lat. Bis: iki kez; sexus: eşey, Yun. hermaphroditos: iki eşeyi birleştiren; öner: erkek; gyne: dişi,
Alm. Zwitter, Hermaphrodit, bisexuell, Fr. hermaphrodite, bisexuel, İng. hermaphrodite, bisexual) Bitki ya da hayvanların hem erkek hem de dişi
organları beraber taşıması. Biseksüel, hermafrodit,
androjin. (BİY)
Ercen Bot. Acıbadem ağacı, (bkz: erjen). (FED)
Ercik Bot. Çiçek tozu üreten ve on tanesi çeşitli
şekillerde birleşerek erkek organı meydana getiren
çiçek kısmı. (TDK-2)
Ercüvân Erguvan çiçeği. Kırmızı kadife. Kırmızı
şey. (OSM)
Ercâlûn Sarmaşık nevinden ören gülü, akasma, aksarmaşık denilen nebat (bitki), (bkz: kermetü’l-beyzâ). (FED)
Ercîl Bot. hindistan cevizi. (FED); Bot. Ceviz-i
hindi. Hindistan cevizi. (OSM)
Erda

Ağaç kurdu. (FED)

Erdirmek Tohum serptirmek. Osm. zer’ ettirmek: Bu tarlaya arpa ektireceğim. (HAY)
Erdşîrân, erdşîrdârû Bot. Koca yarpuzu denilen
hoş kokulu, tadı acı bir nebat (bitki). (FED)

Bot. Yabani şebboy, (bkz: ervâne). (FED)
Semiz otu. (BAY)

A
B
C

Eres Delice. (BAY)

Ç

Erez Ekinlerin içinde yetişen, ekine benzer bir
ot ve bu otun ince, bazen de kuyruklu olan, buğday tanesine benzer, yenildiğinde uyuşukluk veren
tohumları, deliceotu. (MER); Delice. (BAY); Bot.
Acıbadem ağacı. (FED)

D

Ereze kesmek Tahılın içi yarı yarıya erez denilen
bitki tohumu olmak, tahıla yabanî bir bitki tohumu
karışmak. (MER)

H

Erezene Tohumları anasona, gövdesi tohuma
dönmüş maydanoza benzer bir bitki ve tohumu.
(MER)
Erezli İçinde erez tohumu bol bulunan tahıl.
(MER)
Ergavân Erguvan da denilen kırmızımtırak bir
çiçek. (FED); eflatun ile kırmızı arası çiçek açan bir
ağaç, cercis siliquastrum (ATI); Bir kırmızı çiçek.
Ercüvân denilen kırmızı çiçekli ağaç. (OSM)
Ergeç sakalı (çayırmelikesi): Gülgillerden dalları
sağlam ve sert kırmızımtırak bir bitkidir. Çiçekleri
kar taneleri gibidir ve dalların ucunda toplanmışlardır. Yaz aylarında toplanıp kurutulur. Bitkinin her yeri kullanılır. Faydası: İdrar söktürür,
vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar.
Böbrek mesane ve idrar yollarındaki iltihapları
giderir. Soğuk algınlığını geçirir. Kanı temizler.
Sinirleri yatıştırır. Kalbi kuvvetlendirir. Nefes darlığı ve astımda faydalıdır. Diş ağrılarını keser. Diş
eti ve boğaz iltihaplarını giderir. (BİT-2)
Ergeçsakalı (Erkeçsakalı / Çayırmelikesi / Spirea
/ Flipendula ulmaria) (BİT-3)
Ergin (Alm. Erwacksene, Fr. Adulte, İng. Adult,
Osm. Kâhil) Organizmaların eşeysel olgunluğa
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erişmiş olması; eşey organlarında eşey hücrelerinin
olgunla-şarak çalışmaya başlaması. (BİY)

Erguvangiller Bot. Almaşık yapraklı ağaç familyası. (TDK-2)

Ergonomik (Yun. Ergon: iş; nomos: kanun, Alm.
Ergonomisch, Fr. Ergonomique, İng. Ergonomics)
İnsanların, kendi çalıştıkları çevrelerinde anatomi,
fizyoloji ve psikolojilerinin incelenmesi. (BİY)

Erguvani salep Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ergurtaranotu Yarım metre kadar boyunda,
pembemsi çiçekli, sarılık hastalığını sağaltmak için
sarı ibrişim bağlanan bir ot. (MER)
Erguvan Bot. Baklagillerden, eflatunla kırmızı
arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı, deliboynuz (Cercis siliquastrum) (TDK-2); (Far. Erguvan-ergavarr, Lat. cercis siliguastçum) Kabuklarından doğal boyarmadde elde edilen bir ağaç.
Boyarmaddesi yün boyamacılığında şap mordanla
açık kahverengi, krom mordanla koyu kahverengi verir. Akdeniz bölgesinde çokça rastlanan bir
ağaçtır. (TEK); 1. Güzel bir kızıl rengi olan, herkesçe bilinen çiçek. Arapça’da bu çiçeğe, bu kelimeden arapcalaştırılmış olarak ‘ercuvân’ denir. 2.
Bu çiçeği veren süs ağacı. (KAM); Erguvangillerden, kırmızımsı-mor çiçek açan, daha çok Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki (cercis silignastrum).
(MED); Cercis siliquastrum Lat. (Leguminosae).
2-10 m yükseklikte, kışın yapraklarını döken,
pembe çiçekli bir ağaç veya ağaççıktır. Çiçekleri
çiğ veya yağda kavrularak yenir (Batı Anadolu). Eş
anl. Deli boynuz, Elguvan. Selecek, Zazalak (Çorum). (BAY); Morumtırak pembe renkte çiçek açan
bir ağaç. Fr. Gainier. (ARS); Maruf kırmızı çiçek.
(MÜK); Kırmızımtırak bir çiçek. (ARK); (Lat. Cercis siliquastrum, Alm. Echter Judasbaum, Fr. Gaînier, arbre de judée, İng. purple colour, judas tree,
red bud, love tree) Baklagiller (Leguminosae) familyasından, yapraklan almaşık dizilişte ve kalp şeklinde olan, çiçekleri er dişi, taç yapraklan erguvan
renkli, 10 tane erkek organı bulunan, Baü ve Güney
Anadolu’da doğal olarak yayılış gösteren, çalı ya da
ağaç formunda yaprak döken bitkiler. (BİY)
Erguvan rengi Erguvan çiçeği renginde mora
çalan bir kırmızı renk. (SAN)
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Erguvani söğüt

Söğüt. (BAY)

Erguvani uyuzotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Erguvani üçgül Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ergûvânî Erguvan çiçeği renginde, güzel ve parlak kızıl. (ARK); Erguvan çiçeği renginde, güzel
ve parlak kızıl, Eş anl. Ercuvânî: Şarâb-ı erguvanı.
(KAM); Erguvan çiçeği renginde mora çalar pembe
renk. Fr. Mauve rosé. (ARS)
Erğavan
(RIZ)

Erguvan denilen kırmızımtırak bir çiçek

Erigen Lâtif meyve. (LEH)
Erik Bot. 1. Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç
(Ğrunus domestica). 2. Bot. Bu ağacın kabuğu ince,
çeşitli renklerde, mayhoş veya tatlı, eti sulu, tek ve
sert çekirdekli yemişi. • erik hoşafı, erik kompostosu, erik marmeladı, erik pestili, erik rakısı, erik
reçeli, kuru erik, sarıerik, bardacık eriği, bardak
eriği, can eriği, çakal eriği, dağ eriği, gövem eriği,
Malta eriği, mürdüm eriği, türbe eriği, yaban eriği
(TDK-2); Meşhur meyve ki, çeşitleri olup ekseri
ekşidir. Ar. İcas, Fars. âlû: Amasya, bardak, türbe, can, çakal, serfice, üryânî, mürdüm eriği. Erik
ağacı = Bu meyveyi veren ağacı. (HAY); Güllerden,
pek çok çeşidi bulunan, ceviz büyüklüğünde veya
daha küçük, ince kabuklu ve buruk tatlı, çeşitli renkte meyvesi olan bir bitki. (MED); aynabakar; bardakeriği; caneriği; Çağla; Ça-kaleriği; Çir
[kuru]; mürdümeriği; türbeeriği; üryani. Deyim:
yeşil erik. Bkz. Meyve. (YAK); Gülgillerden beyaz
çiçekli bir ağaç ve bu ağacın çekirdekli yemişi.
(ARK); (Lat. Prunus, Alm. Pflaume, Zwetschge, Fr.
prune, İng. plum) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, yapraklan basit, yenen etli ve sulu bir meyvesi
olan, yapraklarını döken, ağaç ya da çalı şeklinde
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bitkilerin genel adı. (BİY); (prune): Gülgillerden
beyaz çiçekli bir ağacın yemişidir. Erik, çoğu ceviz
büyüklüğünde, kabuğu ince, sarıdan kırmızıya ve
mora kadar türlü renkte, tadı mayhoş veya tatlı, etli,
sulu tek ve sert çekirdekli bir yemiştir. B vitamini
bakımından zengindir. Faydası: Sinirleri kuvvetlendirir. Zihin yorgunluğunu giderir. Kabızlığı giderir. İdrar söktürür ve vücudun rahatlamasını sağlar.
Karaciğer şişliğini giderir. Böbrekleri dinlendirir.
Kansızlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. İştah açar
ve hazmı kolaylaştırır. Romatizma, mafsal kireçlenmesi ve nikriste faydalıdır. Çekirdekleri de, bağırsak
solucanlarını düşürmekte kullanılır. (BİT-2)
Erik (yabanî) Prunus (Rosaceae) türlerine verilen genel ad. Dikenli veya dikensiz, kışın yaprağını
döken, beyaz çiçekli ağaç veya ağaççıklardır. Aşağıdaki türlerin olgun meyveleri yenir. Prunus divaricata Ledeb. -Yonus eriği. Yunus eriği. Meyveler olgunlukta 15-30 mm çapında sarı, kırmızı veya mor
renkli. Eş anl. Alca, Alsa (Kars, Van). Prunus spinosa Lat. Çakal eriği. Göğem, Deli erik. Meyveler
olgunlukta 10-15 mm çapında, siyahımsı mavi renkli. Olgun meyveler taze halde yenir, pekmez veya
ezme hazırlanır. Çekirdeklerinden tespih yapılır.
Eş anl. Ayı eriği, Dağ eriği, Domuz eriği, Göğ erik,
Göğem, Gövem, Güvem. Kum eriği, Silar, Yaban
eriği. Prunus spinosa Lat. Subsp. Dasyphylla (Schur)
Domin-Kuş eriği (İskilip-Çorum). (BAY)
Erik ağacı Sarı ve esmercedir, ipek gibi olur.
(ARS)

Yapraklan şerit şeklinde, l cm kadar genişlikte ve 50
cm kadar uzunluktadır. Yaprak ve rizom parçalarına
deniz kenarlarında rastlanır. Türkiye’de Ege ve Akdeniz sahillerinde bulunmaktadır. (BAY)
Erişte mantarı

Eriksi meyve Drupa (BİY)
Eriş 1. Bilek, (bkz: rusug). 2. Endaze, arşın. Bot.
Acıbadem ağacı, (bkz. (FED)

C
D

Eritromisin (Yun. Erythros: kırmızı; mykes:
mantar, Alm. Erythromycin, Fr. érythromycine,
İng. Erythromycin) Streptomyces erythreus tarafından sentezlenen ve bakterilerde protein sentezini engelleyen bir antibiyotik. (BİY)
Erke Misvak ağacı. Bu ağaç sıcak memleketlerde
ve bilhassa Yemende yetişir. (OSM)
Erkeçsakalı Bot. Keçisakalı. (TDK-2); Gülgillerden bir bitki, çayır melikesi (spirea). (HAY); Keçisakalı ve çayırmelikesi de denilen bir bitki. (KAM)
Erkek İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. (TDK); [eski terim erkek]: Geçmelerde bir yuva ya da deliğe giren bölümü üzerinde
bulunduran parçaya verilen ad. (AGA)
Eğrelti. (BAY)
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Erkek eğrelti otu (Dryopteris filixmas) (BİT-3)

S

Erkek incir İncir. (BAY)

Ş

Erika Bot. Süpürge otu. (TDK-2)
Eriklik Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi.
(TDK); Erik bahçesi. (KAM); Erik bahçesi. (TEM)

B
Ç

Saçak mantarı. (BAY)

Eritroblâst (Yun. Erythros: kırmızı; blastos: tomurcuk, Alm. Erythroblast, Fr. érythroblast, İng.
Erythroblast) Kemik iliğinde eritrositi verecek olan
çekirdekli hücre. (BİY)

Erkek eğrelti

A

T

Erkek kızılcık Kızılcık. (BAY)
Erkek organ Bot. Bitkilerde taç yaprakların
çevrelediği, döllenmeyi sağlayan tek veya birçoğu
bir arada bulunan organ. (TDK-2)
Erkek pelin

U
V
Y
Z

Yavşan. (BAY)

Erişte Posidonia oceanica Lat. Delile (Posidoniaceae). Rizomlu ve çok yıllık bir deniz bitkisidir.
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A

Bot. Yabani şebboy. (FED)

Erkek rende Altında tahtaya sürülen ve ayna
denilen kısmı inhinalı olan bir rendedir. Kar şılık
demiri yoktur ve talaşları yandan çıkarır. (ARS)

Ervâne

Ç

Erkek zeytin Zeytin. (BAY)

Erza Ağaç kurdu. (OSM)

D

Erkek zıvana [eski terim erkek zıvana]: Zıvanalı
birleştirmede iki tarafı kesilen parçanın eklenti yeri.
(AGA)

Erze Bot. Çam ağacı. (OTS); Bot. Çam, Fr. pin.
(FED)

B
C

E
F
G

Erkenci Erken olgunlaşan veya yetişen (meyve,
sebze). (TDK)

Eryngium Boğa dikeni (BİY)

Erzen Kendisinden sopa ve baston yapılan bir
cins sağlam ağaç. (OSM)

Ermek (Bitkiler veya bunların ürünleri için) Olgunlaşmak: Ekinler ermeden biçilmez (TDK)

Erâk ağacı (Salvadore Persica) Diş fırçalamada
kullanılan ve liflerinde diş etini ve mine tabakasını
güçlendirici maddeler bulunan bir ağaç türü. Misvâk kelimesi genel olarak dişleri temizleyen bütün
ağaçlar için kullanılıyorsa da Erâk ağacı bu işte
en yaygın kullanılandır ve hadîslerde de adı geçer.
Hamt adı verilen meyvesi de yenebilir. (BAT)

Ermenek adaçayı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Erûm

Bot. Sâk-ı cezri, köksap. (FED)

M

Ermeni kimyonu Frenk kimyonu. (BAY)

Esabe

Bir nevi ağaç. (OSM)

N

Eroin Beyaz zehir. Argo: ak toz; alçı; beyaz; beyaz
eritici; beyaz toz; beyza; beyza hanım; burun; burunluk; burun tozu; büyük kardeş; cank; Çekim;
Çiçek; eruş; fişek; horain; kar; kireç; kurukafa;
maden; mal; orain; papikli mal; prez; pudra şekeri;
spid; toz; toz kar; tuz; zevk pudrası. Bkz. Esrarkeş;
uyuşturucu; uyuşturucu almak. (YAK)

Esans Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya
kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı.
(TDK); Çeşitli bitkilerden sıkma, damıtma veya
çözündürme usülleri kullanılarak elde edilen veya
sun’i olarak yapılan uçucu koku, parfüm. (MED)
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Erkenci salep
Erkurtaran

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kısamahmut. (BAY)

Errehane Bıçkı ile ağaç kesilen yer. Bıçkıhane. Fr.
Scierie. (ARS)
Ertâ Tabakların, yaprağıyla
boyadıkları bir nevi ağaç. (FED)

sahtiyan

[deri]

Erük Şeftali, kaysı, erik gibi meyvelere verilen
genel ad (DLT)
Erüklenmek Eriklik, erik bahçesi (DLT)
Erüklük
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Esbgul Karnıyarık denilen tohum. [“gül” kulak
manasınadır; bu tohumun nebatı at kulağına benzediğinden bu ismi almıştır]. (FED)
Esediyye Bot. Sukamışıgiller (Fr. Typhacees).
(HAY)
Esel, esele Bot. Tifa denilen çeşit sukamışı.
(OTS)
Eseliyye Bot. Fransızcadan Typhhacees
kamışıgiller) karşılığı (XIX. Yy.). (OTS)

(su-

Eriklik, erik bahçesi (DLT)
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Esen Kağnı denilen iki tekerlekli eski Türk
arabasının yekpare olarak ağaçtan yapılmış dingilleri, eksen de denir. Fr. Essieu. (ARS)
Esi

Bot. Karaılgın ağacı. (bkz. Eşele). (FED)

Esmer su yosunları Bot. Şeritleri bölmeli, renkleri esmer su yosunları. (TDK-2)
Esmâr Yemişler, meyveler, mahsulat (OSM); Bot.
Mersin ağacı. (FED)

A
B
C
Ç

Esidyoşpor (Lat. Aecidium: kâse, kap, Yun. Sporos: tohum, Alm. Äzidiospor, Fr. Spore écidie, İng.
Aecidiospor) Puccinia graminis gibi mantarlarda
görülen iki çekirdekli olarak meydana gelen mantar
üreme hücresi. (BİY)

Esmâr-ı bünye-hîz Vücûdu canlandıran meyvalar. (FED)

D

Bot. Açılmaz yemiş.

F

Esidyum (Lat. Aecidium: kâse, kap, Alm. Äzidium, Aecidie, Fr. écidie, écide, İng. Aecidium, aecium) Pas mantarlardan Uredinales takımında ilkbaharda görülen, peridyumlu ya da perid-yumsuz,
içinde zincir şeklinde iki çekirdekli esidyosporlan
taşıyan yapı. (BİY)

Esmâr-ı gûnâ-gûn Türlü türlü, çeşitli meyvalar,
yemişler. (FED)

Esmâr-ı âniye

Eski Kuzukulağı. (BAY)

Esne Ağaç yosunu. (FED)

Eskin Işgıri. (BAY)

Esneklik [eski terim esneklik, elastikiyet]: Bir dış
kuvvet etkisi ile biçimi değişen ağacın, etki kalkınca kendiliğinden doğal biçimine gelmesi özelliği.
(AGA)

Esl Dikenli ağaç. Hasır otu. (OSM)
Eslaf-ı bağbanat
Eslak

Eski bahçıvanlar (OSM)

Ağaç, şecer. (OSM)

Eslenc Bot. Ulama yonca, yerde sürünerek açılan
yonca. (FED)
Eslâl Bot. Karaılgın ağaçları. (FED)
Esmer buğday
(TDK-2)

Esmâr-ı gayr-i münferice
(FED)

Esmâr-ı münferice

G

Bot. Açılır yemiş. (FED)

Olmuş meyvalar. (FED)

K

Esrar (esrar) i. Ar. Hint keneviri denilen bir bitkinin yaprağı. Tütün gibi içilince keyif verip insanı bâzı garip hayallere daldırır: Esrar çekmek.
Esrar tiryakisi. (KAM); Bir bitki yaprağı ki, tütün
gibi içilince keyif verip insanı birtakım hayallere
daldırır: Esrar çekmek; esrar tiryakisi. (HAY)
Kenevir. (BAY); Bot. Hint keneviri.

Esâbi’-sukur
kök. (FED)

Bot. Meryemana eli denilen bir

Eş’âr-ı guddeviyye
Esmer küfler Bot. Asalak yaşayışa uymuş türleri
de bulunan yosunumsu mantarlar familyası.
(TDK-2)

I
J

Bot. Koyu renkli bir cins buğday.

Esmer küf Bot. Esmer küfler familyasının asalak hayata uyabilen örnek türü, özellikle arılarda
öldürücü gelişmeler doğuran ilkel mantar (Mucor
mucedo). (TDK-2)

H
İ

Esnân-ı askeriyye Çürümüş ağaç kökleri. (FED)

Esrar otu
(TDK-2)
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Bot. Bez tüyler. (FED)

Z

Eş’âr-ı mümisse Bot. Emici kıllar. (FED)
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Eşcer

Çok ağaçlı yer. (OTS)

Eşek gömeci

Eşcâr Şecer’ler, ağaçlar. (OSM)

Eşek gülü

Eşcâr-ı mülteffetü’l-agsân Bot. Dalları birbirine
karışmış ağaçlar; fels. Fr. concomitant. (FED)

Eşek helvası

Eşefatma Ayçiçeği gibi uzayıp giden, iri yuvarlak, kalın yapraklı; Çiçekleri pembe, beyaz, koyukırmızı, tek katlı ya da katmerli, tohumları düğmeye benzer bir çiçek, hatmi. (MER)
Eşek baldıranı Lecotia cretica (Lam.) DC. (Umbelliferae). Çok yıllık, kalın rizomlu, otsu, beyaz
çiçekli ve tüysü yapraklı bir bitki, iskenderun (Belen) ve Tarsus (Çamlıyayla) bölgelerinde zehirli
olarak bilinir. Eş anl. Ayı baldıranı (Çamlıyayla-Tarsus). (BAY)
Eşek çayı Dağ çayı.; Pişik otu. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Eşek dikeni Bot. Kenger. (TDK-2); Boğa dikeni.; Gengel.; Onopordum tauricum Willd. (Compositae). 60-100 cm yükseklikte. İki yıllık, dikenli
ve pembe çiçekli otsu bir bitkidir. Meyveleri Deve
dikeni tohumu adı altında aktarlarda satılır ve kara
ciğer hastalıklarına karşı kullanılır. Bk. Boğa dikeni, Deve dikeni. Cengel. Eş anl. At dikeni (Daday-Kastamonu), Eşek helvası, Eşek kömürdeği,
Eşek közlemesi. Aşağıdaki türler Kangal, Sıyırma,
Sıyırma dikeni, Sıyırtma adlarını alır ve gövdeleri, kabuğu soyulduktan sonra çiğ olarak yenir.
Onopordum acanthium Lat. Galagan, Kalagan
(Erciş-Van). Onopordum bracteaturn Boiss. Et
Heldr.-Kaluğan (Kızılcahamam-Ankara), Kangal, Kangal dikeni (Sivas). Gövdesi Sivas ve Konya
bölgesinde yenir. Onopordum carduchorum Born.
Et Beauverd.-Eşek dikeni. Onopordum illyricum
Lat. Eşek dikeni. (BAY); Yaban enginarı. (HAY);
Kenger bitkisinin başka bir adı. (MED); YYaban
çiçeği (ÇİÇ)
Eşek gevreği
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Eşek marulu. (BAY)

Hatmi. (BAY)

Ayı gülü. (BAY)
Eşek dikeni. (BAY)

Eşek hıyarı Bot. Kabakgillerden yabani tırmanıcı, otsu bir bitki, acı kavun (Ecballıum elaterium). (TDK-2); Ecballium elaterium A:Richard
(Cucurbitaceae). Çok yıllık, sarı çiçekli ve otsu bir
bitkidir. Meyvelerinin usaresi müshil olarak kullanılır. Eş anl. Acı düğlek, Acı dülek, Acı düvelek,
Acı düvlek, Acı kavun, Cırtatan. Cırtlak, Cırtlangıç, Hıyarcık, İt hıyarı, Karga düğeleği, Karga
düleği, Karga düveleği. Karga ibiği, Karga keleği,
Karga kozağı, Karga bostanı, Karga cevizi, Şeytan
keleği. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Eşek kekiği Mercanköşk. (BAY)
Eşek kömüdeği

Eşek dikeni. (BAY)

Eşek közlemesi

Eşek dikeni. (BAY)

Eşek lâlesi

Süsen. (BAY)

Eşek madımağı Kuşekmeği. (BAY)
Eşek mantarı Kerna (MEN)
Eşek marulu Bot. Bir tür yabani marul. (TDK2); Marul.; Sonchus oleraceus Lat. (Compositae).
10-150 cm yükseklikte, bir veya iki yıllık, soluk
sarı çiçekli, sütlü ve otsu bir bitkidir. Yaprakları
haşlandıktan sonra salata halinde yenir veya lezzet
vermek için et yemeklerine konur. Rozet yaprakları ilk baharda İstanbul pazarlarında Kuzu gevreği
adı altında satılmaktadır. Bk. Marul. Eş anl. Eşek
gevreği, Eşek marulu, Kundrul. Kuzu gevreği,
Kuzukürkü, Süt otu. Sonchus asperLat. Hill subsp-glaucescens(Jordan) Ball-Eşek gevreği (Armutlu-Bursa). Sebze olarak kullanılır. (BAY)
Eşek
maydanozu Bot.
Maydanozgillerden
iki yıllık otsu bir bitki (Anthriscus silvestrisis).
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(TDK-2); Çalılıklarda, nernli ve gölgeli yerlerde yetişen irice bir bitki. (KAM)
Eşek navruzu

Navruz. (BAY)

Eşek otu Bot. Evliya otu. (TDK-2); Dağ çayı.;
Korunga.; Köygöçüren. (BAY); Hayvan yemi olarak
yetiştirilen bir bitki, evliyâotu. (KAM)
Eşek papatyası Beyaz papatya. (BAY)
Eşek turpu Yabani kırmızı turp, turp otu, hardal
otu, (Bot. raphanus raphanistrum) (BAH); Hardal
otu. (BAY)
Eşek yoncası Melilotus officinalis Lat. Desr.
(Leguminosae). 40-250 cm yükseklikte, bir veya
iki yıllık, san çiçekli ve otsu bir bitkidir. Çiçekleri
boyar madde olarak kullanılır (Erzurum). Eş anl.
Kokulu yonca. (BAY)
Eşekkulağı Bot. Karakafes. (TDK-2); Karakafes
denilen bitkinin bir adı. (HAY); Karakafes. (BAY);
karakafes. Bkz. Bitki. (YAK); (Karakafes / Mayasilotu) (BİT-3); (mayasılotu): Sığırdiligillerden;
çiçekleri beyaz ve menekşeye çalar renkte, yaprakları neşter şeklinde bir bitkidir. Mart-Temmuz ayları
arasında toplanıp, kurutulur. Faydası: Müzmin ishali keser. Nefes darlığını giderir. Göğsü yumuşatır.
Bronşitte faydalıdır. Öksürüğü keser. Ağız, dil ve
boğaz iltihaplarını giderir. (BİT-2)
Eşelek Elma, armut, ayva
yenmeyen iç bölümü. (TDK)
Eşenek

gibi

cinsiyet açıklığı) Eşey organlarının vücut dışına
açıldığı delik. Gonopor. (BİY)
Eşey bezi (Lat. Sexus: eşey, Yun. Göne: tohum,
Alm. Geschlechtsdrüse, Fr. Glande sexuelle, İng.
Sexual gland, Osm. cinsiyet guddesi) Eşey organlarında eşey hücrelerini meydana getiren ovaryum,
testis gibi bezler. (BİY)
Eşeysiz üreme (Alm. ungeschlechtliche Fortpflanzung, Fr. reproduction asexuelle, İng. Asexual reproduction, Osm. Gayr-i cinsî çoğalma) Eşey
hücreleri meydana getirmeksizin bölünme; tomurcuklanmayla, sporla, somatik bölünmeyle ya da vejetatif üreme. Asek-süel üreme. (BİY)

Eşey (Lat. Sexus: eşey, Alm. Geschlecht, Fr. Sexe,
İng. Sex, Osm. cins) Bitki ya da hayvanlarda dişi
ya da erkek olarak adlandırılmasını sağlayan görev,
yapı ve karakter topluluğu. Cins. (BİY)
Eşey açıklığı (Yun. Göne: tohum; poros: kanal,
Alm. Geschlechtsöflıung, Go-nopore, Fr. orifice
génital, gonopore, İng. Genital por, gonopore, Osm.
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Eşgın Işgın. (BAY)

J

Eşgigulak (= eşgi-ğulak, eşkigulak) yere yatık,
uzun uzun, enli yaprakları üzerinde kalın, bordo
renkli damarları olan, tadı ekşi, ıspanağa benzer,
yenilebilen, tohumu kaynatılıp suyu öksürüğe karşı
içilen bir ot. (MER)

M

Eşgun Işgın. (BAY)

N

Eşkın

K
L

O

Işgın. (BAY)

Ö

Eşkil Yaban soğanı. (OSM)

P

Eşme Koyun yatırılan kaya ya da ağaç dibi.
(MER)

meyvelerin

Sebze yetiştirilen bahçe. (TRM)

A

Eşne Ağaç yosunu. (OSM)

R
S
Ş

Eşşekbüberi İnce, dilim dilim yapraklı, sarı
çiçekli, gelinciğe benzer bir ot. (MER)

T
U

Eşşekdikeni

Sarı çiçekli, dikenli bir bitki. (MER)

Eşşekkekiği

(= eşşekkeki) bir kekik türü. (MER)

Y

Eşşeksakızlağı (= eşşeksakızlı) meyve vermeyen
çitlenbik ağacı. (MER)

Z
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Eşşeksakızlığı Yere yayılan yapraklarının ortasından sert dallar çıkaran, dalların boğumlu yerlerinden eflatun çiçekler açan bir ot. (MER)
Dikenler [bitki]. (FED)

Ç

Eşvâk

D

Et Meyvelerde çekirdekle deri arasındaki bölüm.
(TDK); Meyve özleri (LEH); Meyvenin kabuğu ile
çekirdeği arasındaki yenilen lezzetli bölüm: Şeftalinin eti. Etli erik. (KAM)
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Etiyolâsyon (Alm. Etiolasyon, Fr. Etiolation, İng.
Etiolation) Karanlıkta gelişen bitkilerde kloroplâstların ve klorofilin bulunmaması sebebiyle görülen
sararma olayı. (BİY)

Et mantarı
(BAY)

Ayı mantarı, Tavukbacağı mantarı.

Et şeftalisi Bot. Eti çekirdeğinden ayrılmayan bir
şeftali türü (Prunus persica duracina). (TDK-2)
Et tahtası
(ARS)

Üzerinde et kesmeğe mahsus tahta.

Etli (Meyveler için) Yenecek kısmı çok olan:
Etli, lezzetli bir zeytin.; Bot. ortası etli ve sulu olan
yemiş. (TDK)
Etli bitki Bot. Kurak ortamda yaşayan ve dokuları içinde bol su depo eden, yaprakları ve sapları
kalın bitki. (TDK-2)
Etli meyve Bot. Ortası etli ve sulu olan yemiş.
(TDK-2); (Alm. Sukkulent Frucht, Fr. fruit succulente, İng. Succulent fruit) Perikarpı kalın, etli ve su
bakımından zengin meyve. (BİY)
Etâ Bot. Kavak ağacı. (FED)

Etek Burçak. (BAY)

Eucalyptus

Eten (Lat. placenta: eten, Alm. Mutterkuchen,
Fr. placenta, İng. placenta) l. Döl yatağında ana
ile dölüt arasında bulunan dölütün ve ananın kan
damarlarının birbirine yakın bulunduğu, ozmoz
ile besin ve oksijen alış verişini sağlayan, damarlı,
süngerimsi bir yapı. Plasenta. 2. Bitkilerde ovaryumda övülün meydana geldiği ve olgunlaşana kadar bağlı kaldığı bölge. (BİY)

Ev ağacı Ev yapımında kullanılan ağaç, kereste
vs. (BAH)

Etene Bot. Meyve yaprağında yumurtacıkların
bağlı olduğu bölüm. (TDK-2); Bitkilerde yumurtacıkların yumurtalığa yapışık bulundukları doku.
Ar. Meşime. (HAY)

Ev’iye-i halkaviyye Bot. Bitkilerin gelişmesine
yarayan halka şeklindeki damarlar. (FED)

U

Etfâl Tıfl’lar, çocuklar. Etfâl-i bağ: Nev-resîde fidanlar. Etfâl-i bahar: Çemenler, çiçekler. (MÜK)

Ev’iye-i
(OTS)

V

Etfâl-i behâr Taze çimenler, çiçekler. (FED)

Ev’iye-i lebeniyye Bot. Süt kıvamında beyaz,
turuncu, san, yeşilimsi, hâsılı türlü renklerde bir
suyu bulunan bitki damarları. (FED)
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Etfâl-i bâg

Yeni yetişen, körpe fidanlar. (FED)

Etfâl-i mekâtib Taze fidanlar, çiçekler. (FED)
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Ev’iye

Sıtma ağacı (BİY)

Damarlar.

Ev’iye-i
halezöniyye Bitkinin
gelişmesine
yarayan ve birbiri üzerine sarılıp dolanan damarlar.
(FED)

Ev’iye-i haşebiye

Ev’iye-i
(FED)

Bot. odun damarlar (OTS)

helozoniyye Bot.

münakkata Bot.

Sarmal

noktalı

damarlar

damarlar.
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Ev’iye-i nâkile

Bot. İletken damarlar (OTS)

Ev’iye-i süllemiyye Bot. Basamaklı damarlar
(OTS)
Ev’iye-i şebekiyye Bot. Bitkilerin gelişmesine
yarayan ve balık ağı gibi birbirinin üzerine dolaşmış
bulunan ince damarlar. (FED)
Evcikkıran Bot. Köygöçüren. (TDK-2); Zehirli
mantar. (BAY)
Evelek

Lâbada. (BAY)

Evelik Lâbada. (BAY)
Evlek L. Bahçenin ve bostanın ayrıldığı bölüklerin herbiri, tarla. 2. Her dönümü dörde bölmek üzere
tarlada derin sürülen saban yolu: Çiftçi eğilmeyince
evlek doğru gitmez. 3. Uzunluğu ve eni kırk arşın
olan dönümün dörtte biri: Bir dönüm dört evlektir. 4. Su yolu, dere. Eş anl. hark. (KAM); Tarla
ve bahçelerde, ekim, sulama ve benzeri kolaylıklar
sağlamak için yapılan bölmelerden her biri. Arazi
ölçüsü olan dönümün dörtte biri. Su yolu. (MED);
1. Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen
bölümlerinden her biri. 2. Dönümün dörtte biri
kadar olan alan ölçüsü. 3. Hlk. Tarlalarda suyun
akması için açılan su yolu. (TDK); tarlanın, saban iziyle bölünen kısımlarından her biri. (ATI);
1. Saban izi, İng. Furrow; 2. Tarla ve bahçelerin
bölümlerinden lıerbiri, 3. Tarlalarda suyun, akması
için açılan su kanalı, 4. Değeri 229,75 metrekare
olan eski yüzölçümü, 5. Dönümün dörtte biri,
İng. A quarter of a donam, 6. Tarlaya tohum ekmek için saban iziyle bölünen kısımlardan herbiri,
7. Bahçelerde sebze vb. şeyleri dikmek için ayrılan
parçalardan herbiri, 8. Bahçe ve tarlalarda açılan
suyolu, 9. Suyun toprağı oyduğu yer, 10.Öküzlerin bir seferde sürebileceği tarla parçası, 11. Ensiz,
küçük bahge karığı, 12. Dönümün dörtte biri, 13.
Dönümün üçte biri. 14.) Dönümün yarısı. (TRM);
Kırk arşın boy ve kırk arşın eninde olan ve 1600
arşın veya 900 metre murabbaı tutarı dönümün
dörtte biridir ki 400 arşın murabbaına müsavidir.

Tarla ve bostanlarda beher dönümü dörde taksim
suretiyle sabanla derince kazılıp açılan harkların
ayırdığı kısma bir evlek denir. (ARS); Bahçe ve bostanın ayrıldığı kısımların, bölüklerin her biri. Saban
sürülürken toprakta bıraktığı iz. Ölçü olarak bir evlek, dönümün dörtte biridir. (RTK); Bir dönümün
dörtte biri ki on arşın murabbadır. Bahçe veya bostanın bölümlerinden her biri. Su mecrası. Tarlalarda
saban yolu. (YTL); 1. Bahçe ve bostanın münkasım
bulunduğu bölüklerin beheri, tarla. 2 Beher
dönümü dörde taksim etmek üzere tarlada derin
sürülen saban yolu: Çiftçi eğilmeyince evlek doğru gitmez. 3. Kırk arşın tul ve arzından ibaret olan
dönümün rub’ı: Bir dönüm dört evlektir. 4. Su mecrası, ulak, hark (Ş.). Çiftçi eğilmeyince evlek doğru
olmaz çiftçi sabanın üzerine eğilmeyince bir evleklik yeri doğru çizemez. (VLD); 1. Dönümün dörtte
biri. 2. Dönümün üçte biri. 3. Dönümün yarısı. 4.
Ensiz, küçük bahçe karığı. (ZAN); 1. Bir tarlanın,
tohum atılmadan önce sabanla derin bir iz yapılarak
bölünen dört kısmından her biri. 2. 40 arşın boyunda ve 40 arşın enindeki (1600 arşın veya 900 metrekare) dönümün dörtte biri, 225 m2’lik arâzi
ölçüsü. 3. Tarlada açılan su yolu, ark. 4. Bahçe ve
bostanlarda sebze vb. Dikmek için ayrılan bölümlerden her biri. (KUB); 1. Dönümün dörtte biri. 2.
Bahçelerde sebze gibi şeyleri yetiştirmek için ayrılan
parçalardan her biri. 3. Bahçe ve tarlalarda açılan su
yolu. (TEM)
Evlek mantarı Agaricus (Agaricaeae) türlerine
verilen genel ad. Çayır ve otlaklarda gruplar halinde
yetişen ve yenen türlerdir. Eş anl. Ak mantar, Çayır
mantarı, Duvaklıca, Duvaklı mantar, Guguvak,
Içikızıl, Keçi mantarı, Kirkin, Koyun mantarı,
Koyungöbeği, Köy mantarı, Küp evleği, Mıkbaşı, Şagrak mantarı, Tarla mantarı, Yazı mantarı.
Agaricus arvensis Fr. Ex Schaeffer -Içikızıl. Yenen
bir türdür. Agaricus bitorguis (Quél.) Sacc.-Koyungöbeği (Sivas). Agaricus. campestris Fr. Ex Lat.
(Psalliota) Çayır mantarı, İçikızıl. Yenen bir türdür.
Agaricus hortensiscooke var. BisporaLange (Syni.
Bisporus (Lange) Imbah) Özel şekilde yetiştirilip
yemeklik olarak satılır. Beyaz renklidir. (BAY)
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Evliya otu Bot. Baklagillerden, hayvanlara yedirilmek için ekilen bir bitki, eşek otu (Onobrychis).
(TDK-2); Korunga. (BAY); Hayvan yemi olarak
yetiştirilen bir bitki. (KAM); Baklagillerden çok
yıllık bir yem bitkisi, eşekotu (hedysarum). (MED);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

E

Evrak-ı ezhar

F

Evratı

G

Evreng
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Eyef Kağnı ya da saban oklarını boyunduruğa
bağlayan halka biçiminde bükülmüş ince ağaç.
(ATI); Ağaç dalı yaşken halka haline getirilip
biçilen ekin (YÖR)

Çiçek yaprakları (RIZ)
Eyer ağacı

Ağaç kurdu. (FED)

Evrim teorisi (Lat. Evolvere: açılmak, Alm. Entwicklungstheorie, Fr. Théorie d’évolution, İng.
Theory of evolution, Osm. Tekâmül nazariyesi)
Birbiri ardından gelen döller boyunca geçirdiği
değişmeler sonucu ortaya çıkmış olan farklılıklarla
meydana gelen çeşitli hayvan ve bitkilerin, köklerini daha önce yaşamış tiplerden almış olduklarını ve
basit yapılı organizmalardan daha yüksek yapılı organizmalara doğru bir gelişme olduğunu ileri süren
teori. Evolüsyon teorisi. (BİY)
Evrâk-ı halkaviyye Bot. Bir halka meydana getirmek suretiyle çıkan yapraklar. (FED)

Eyertmek 1. Toprağı derince işlemek, 2. Tarla ve
bahçeyi bozmak. (TRM); Tarla ve bahçeyi bozmak.
(ZAN)
Eyger Bot. “enir” denilen bir cins yaban mersini.
(FED)
Eyir

Evrâk-ı müteakibe
(FED)

Bot.

Evrâk-ı mütekabile
(FED)

Bot. Karşılıklı yapraklar.

Evrâk-ı tüveyciyye
(ARK)

Almaşık

yapraklar.

Kızılcık. (BAY)

Eyke Sık ve birbirine karışmış ağaç. Ağaç bitiren
bataklık. (OSM)
Eylentü Eğrelti. (BAY)
Eğrelti. (BAY)

Eyraltu
Eyvaz

Üvez. (BAY)

Ezahîr Çiçekler.
(OSM)
Ezanteri

Çiçekte küçük taç yaprakları.

Evsin [evşün] Küçük kuzu ve oğlakları korumak amacıyle dal ve yapraklardan yapılan kulübe.
(Kösten -Dz.) [evşün]: (*Alucra -Gr.) (ZAN)
Evtâd Ağaç veya demir kazıklar, direkler. (FED)

Z

Evâgî Bağ, bahçe, tarla ve bostanları sulamak için
açılan arklar, su akıtılacak yerler. (FED)
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Eyerin içindeki ağaç (BAH)

Eğrelti. (BAY)

Y
Â

Eyd ağacı Tütsü için ve güzel koku vermek için
yakılan ağaç, ödağacı. (HAY)

(OTS);

Çiçekler,

şükufeler.

Anason. (BAY)

Ezeltere Anason. (BAY)
Ezentere (Lat. Daphnea ginidioides) Doğal boyarmadde elde edilen otsu bir bitki. Çeşitli mordanlarla sarı ve hardal rengi verir. Işık haslık dereceleri
5-6’dır. Akdeniz bölgesinin dağlık yerlerinde yetişir.
(TEK); Anason. (BAY)
Ezgin Çürük, ezik (meyve). (TDK); Tâzeliğini
kaybetmiş, çürümüş (meyve). (KAM)
Ezgîl Dönlel (BAY)
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Ezhar-deste

Bir deste çiçek (MEN)

Ezhar-i erbaa (dört çiçek) Ebegümeci, hatmi,
menekşe, gelincik. (Eski hekimlik ilâçlarında kullanılmıştır) (OTS)
Ezhâr Çiçekler. (ARK); Çiçekler, şükûfeler.
(OSM); Zehre’ler, çiçekler, şükûfeler. (MÜK)
Ezhâr-ı bahar Bahar çiçekleri. (FED)
Ezhâr-ı erbaa Ebegümeci, hatmi, menekşe,
gelincik çiçekleri. (FED); (dört çiçek) Ebegümeci,
hatmi, menekşe, gelincik. (Eski hekimlik ilâçlarında
kullanılmıştır). (OTS)
Ezhâr-ı münkesife

Açılmış çiçekler. (FED)

Ezhâr-ı nev-bahâr Bahar çiçekleri. (FED)
Ezhâr-ı Ramazan (Ramazan çiçekleri) Selânikli Tevfık tarafından istanbul’da yılda bir defa olmak üzere Ramazan ayında yayımlanmış bir dergi.
(FED)

Ezmayiş Ağaçtan yapılmış, demir temrenli kuvvetli bir ok cinsi. (MED)
Ezme Sebze veya yemiş ezerek yapılan yiyecek.
(ARK); 1. Ezmek işi. 2. Sebze veya yemiş ezerek
yapılan yiyecek. (TDK); 1. Kırma arpa. 2. Kuru
erik, elma, armut gibi meyveleri haşlayıp süzekten
geçirerek yapılan içecek. (MER)
Ezmek Çekmek [değirmenle]; Çiğnemek; dövmek
[havanla, vb.]; öğütmek; püre yapmak; rendelemek;
sıkıştırmak; sıkmak [meyvayı, vb.]; tazyik etmek;
vıcıklamak [avuçla]. Deyim: presten geçirmek.
(YAK)
Ezrâr-ı ıbtıyye Bot. Yaprakların dibinde meydana gelen tomurcuklar. (FED)
Ezrâr-ı intihâiyye
cuklar. (FED)

Ezrâr-ı libâs Nebatların (bitkilerin) üzerinden ilk
ve son baharda meydana gelen tomurcuklar. (FED)
Ezrâr-ı şahmiyye

Ezhâr-ı rebîî

Bot. Dal tepelerindeki tomur-

Ezhâr-ı vaziyye

Basit çiçekler. (ARK)

Ezik Ziyade kurcalanmaktan, şey altında kalmaktan, olgunluktan, yumuşaklıktan parmak, pirinç, meyve gibi ezilmiş şey. (LEH)
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Bot. Kozalak. (FED)

Bahar çiçekleri. (FED)

Ezhâr-ı vahşiyye Vahşî çiçekler. (ARK)

A

Ezrâr-ı zühreviyye Bot. Çiçek tomurcukları.
(FED)
Ezrâr-ı ârızıyye Bot. Alışık olunmayan bir yerden

O
Ö
P
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çıkan tomurcuklar. (FED)
Ezverî Karaçalı denilen kalın ve çok dikenli bir
ağaç. (FED)

Ezim evi Tohumların ezilip yağ çıkarıldığı yer.
(TDK)
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F

Faraş Ferraşların süprüntü topladıkları tahta ve
teneke kulplu kap. (LEH)
Faraşı Bazı nebatın kelebek resminde olan tohumu. (LEH)
Fare dikeni

Fahm-i nebatî

Bitkisel kömür. (FED)

Fahri oyması Fahri ismindeki Bursalı bir sanatkâr tarafından katı’ (kesme) usuliyle rejlkli kâğıtların kesilip oyulduktan sonra diğer bir kâğıda veya
cama yapıştırılması suretiyle vücuda getirilen yazı
ve çiçek resimleri. (Bak. Katı” ve kesme.) (ARS)
Fakad Beş parmak dedikleri otun tohumu.
(OSM)
Fakha Andropogon muricatus denilen bir çiçek.
(FED); Her nebatın yeni açmış çiçeği. (OSM)
Fakihet Yemiş, mive, meyve, semer, semere, bar,
ber (MEN)
Fakihetü’l-cennet

Cennet meyvesi. (OSM)

Fakkah Ezhar otunun çiçeği. (OSM)
Fak‘

Bir cins beyaz yumuşak mantar. (OSM)

Falkat (Lat. faix: orak, Alm. Falkat, Fr. falcate,
İng. falcate) Ayası orak şeklinde kıvrık olan basit
yaprak. (BİY)
Fambur Ihlamur. (BAY)
Famiyy Yemiş satıcı, meyve satan kimse. (OSM)
Fanerofit (Yun. phaneros: gösterme; phyton: bitki, İng. phanerophyte) Tomurcuk taşıyan sürgünlerin, yerden en az 50 cm kadar yukarıda olması.
(BİY)
Fanerogamlar Tohumlu bitkiler (BİY)
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Tavşan kirazı. (BAY)

Fare otu Bot. Sütleğengillerden, mavi çiçekli, tohumları fare zehri olarak kullanılan bir bitki.
(TDK-2); Dağ reyhanı. (BAY); Sütleğengillerden
Amerika’da yetişen bir bitki meyvesi; fareleri zehirlemekte kullanılır. (HAY); Fare zehiri olarak kullanılan sütlegengillerden bir bitki. (MED)
Farekulağı Bot. 1. Çuha çiçeğigillerden, tohumu kuş yemi olarak kullanılan bitkilerin cins adı,
bağırsak otu, sıçankulağı (Anagallis). 2. Yabani
mercanköşk (Origanum vulgare). (TDK-2); Anagallis arvensis Lat. (Primulaceae). Bir yıllık, otsu
ve çıplak bitkilerdir. Yapraklar sapsız, çiçekler mavi
veya kırmızı renkli. Eş anl. Sıçankulağı, Sıçan otu.
(BAY); (güveyotu): Çuhaçiçeğigillerden; tohumları
kuşyemi olarak kullanılan bitkilerin cins ismidir.
Kokusu güzeldir. Çiçekleri, beyazımtırak erguvan
rengindedir. Dallarının ucunda, küçük demetler
halinde bulunur. Yapraklarının altı tüylüdür. Yaz
aylarında toplanıp, kurutulur. İçeriğinde; terpinol,
terpinin vethymol gibi kokulu maddeler vardır.
Faydası: İştahı açar, vücuda dinçlik verir. Nezleyi
keser. Göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir, balgam
söktürür. Diş ağrılarını keser. Sinir bozukluklarını
giderir. Görme zafiyetinde de faydalıdır. Midevi,
yatıştırıcı ve spazm gidericidir. Yaralar için hazırlanan ilaçların bileşiminde vardır. (BİT-2)
Farekuyruğu testere [Alm. Lochsäge] [Fr. Scie
passe-partout] [eski terim farekuyruğu testere]: Ucuna doğru daralan, kalınca lamalı el testeresi. (AGA)
Farfara otu Öksürük otu. (BAY)
Fasafıs

Beyaz söğüt dedikleri ağaç. (OSM)

Fasarlaklanmak Dikilen
gelişmek, büyümek. (MER)

bitkiler

epeyce

Fasıl Ekinlerin içinde yetişen, bezelyeye benzer,
kahverengi tohumlu bir ot. (MER)
Fasile 1. Aile, anababa. 2. Bot. Bir cinsten olan
nebatların (bitki) hepsi, familya. (FED); 1. Takım,
tayfa, zümre, bir aile meydana getiren insanlar, az
k. 2. Bat. Aralarında benzerlikler bulunan, bir cinse
mensup olan bitki türlerinin hepsi: Fasile-i levzivye
“Badem, erik, kayısı, şeftali, vişne, kiraz gibi bitki
cinslerinin hepsi. “Fasîle-i inebiye” Üzüm ve üzüme
benzer cinslerin hepsi. (KAM); 1. Takım, tüfe,
zümre, bir aileyi teşkil eden halk. 2. Bot. Aralarında benzerlikleri olup bir cinse mensup olan bitki
cinslerinin hepsi: Fastle-i levziyye, fâsîle-i anebiyye.
Fr. famille. (HAY); Bot. Familya. (OTS); Takım,
bölük, sınıf, zümre. Botanikte familya, aile. (MED)
Fasile-i nebatât Bitki ailesi (TIP)
Fasla Hurma ağacının fidanı. (FED)
Fass

Meyve içi. Lüb. (OSM)

Fasulye Yun. Bot. 1. Fasulyegillerden, barbunya, çalı, ayşekadın, horoz vb. Türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris). 2. Bu bitkinin sebze olarak
yararlanılan yeşil ürünü ve kuru tohumları. (biri)
fasulye gibi kendini nimetten saymak kendine çok
değer vermek, kendini bir şey sanmak. fasulye sırığı
gibi zayıf, sıska ve çok uzun boylu: “Fasulye sırığı
gibi üç buçuk akasya ile park mı olurmuş?” -T.
Buğra. • fasulye pilakisi, fasulye piyazı, boncuk fasulye, kuru fasulye, taze fasulye, yeşilfasulye, zeytinyağlı fasulye, çalı fasulyesi, horoz fasulyesi, sırık
fasulyesi, soya fasulyesi, şeker fasulyesi (TDK-2);
(Ekser Doğu dilleri arasında ortak olup asıl hangi
dilin malı olduğu kestirilemezse de Latince “faseolus” dan olması uzak ihtimaldir). Bilinen sebze ki,
tazesi kabuğu ile beraber ve kurusu tane tane olarak
yenir. Barbunya, çalı, ayşekadın, yer fasulyesi vesair
çeşitleri vardır. (HAY); Baklagillerden, bir çok çeşidi olan, sarılgan bir bitki (phaseolus) ve bu bitkinin

taze ve kuru olarak yenilen proteince zengin ve
lezzetli meyvesi. (MED); Bilinen sebze. Tazesi kabuğuyla birlikte ve kurusu tane olarak yenen bir
gıda maddesidir. Barbunya, çalı, ayşekadın, yerfasulyesi vb. Çeşitleri vardır. (KAM); Rum. Lopya.
Ayşe kadın fasulyesi, çalı fasulye, çiçek fasulyesi,
karagöz fasulye, yer fasulyesi gibi bakliye fasilesinden envai çok nebattır. (LEH); (Lat. Phaseolus
vulgaris, Alm. Bohne, Fr. haricot, İng. Bean) Baklagiller (Leguminosae) familyasından, beyaz, pembe
ya da mor çiçekli, meyveleri legümen tipte, taze ve
kuru sebze olarak yenen, bir yıllık, otsu, ùrma-mcı
bir bitki. (BİY); (phaseouls vulgaris): Baklagillerden;
barbunya, çalı, ayşekadın, horoz gibi birçok çeşitleri
olan bir bitki ve bunun sebze olarak kullanılan yeşil
ürünü ve kuru tohumlarıdır. Faydası: Taze fasulye,
bedeni ve zihni yorgunlukları giderir. Vücudun
kuvvetlenmesini sağlar. Pankreas bezi’nin gereği
gibi çalışmasına yardımcı olur. Şeker hastalığını
önler ve kandaki şeker miktarını düşürür. İdrar tutukluğunu giderir. Albümini düşürür. Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur. Karaciğer yetersizliğini tedavi eder. Kalbi ve böbrekleri
kuvvetlendirir. Kalp çarpıntılarını giderir. Zehirlenmelerden sonra yenilecek olursa; çabuk iyileşmeyi
sağlar. Fasulye pişirilirken, pişirme suyunu en azından 2-3 kere değiştirmek gerekir. (BİT-2)
Fasulyegiller Bot. Kapalı tohumlu, iki çenekli,
ayrı taç yapraklı çiçekli bitkiler familyası. (TDK-2)
Fasîle-i ceresiyye Bot. Çançiçeğigiller. (FED)
Fasîle-i sabbâriyye
Fatmasaçı

Bot. Etli bitkiler (FED)
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Venüs saçı. (BAY)

T
U

Fatr Bot. Mantar. (FED)
Fattak

A

V

Zakkum. (BAY)

Fauna (Lat. faunus: ormanlar ilâhı, Alm. Fauna,
Fr. faune, İng. fauna) Bir ülke, bölge, özel bir çevre
ya da devreye has tüm hayvanlar. (BİY)
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Fava

Felka Çiçeklerde tohum kabuğu (OSM); Çiçeklerde tohum kabuğu, nebatâtın âlet-i te’nisi. (MÜK)

Fink baklası (BAY)

Fecace Meyvanın hamlığı. (OTS)
Fellaz Bostancı. (OSM)
Fecule Patates gibi bitkilerde bulunan nişasta.
(ARK)

Felloid Mantarımsı hücre (BİY)

E

Fegv Kına çiçeği. (OSM)

Felîn Bot. Mantar. (KAM)

F

Feha Çorbaya katılan veya dövüp yemek üzerine
ekilen bir ot. Soğan. (OSM)

Feneg, feng

Ç
D

G

Tarataulus bitkisi. (OTS)

Fener İçine mum veya lâmba konan etrafı camlı
ışık mahfazaları. Bahçe feneri (ARS)

H

Fekçe Bot. Çenek. (FED)

I

Fenerçiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)

J

Fekül Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında
bulunan nişasta. (TDK); Tekstil ürünlerinin aprelenmesinde kullanılan, bazı bitkilerin yumrularından elde edilen nişastalı madde. (TEK)

K

Felaka Düvene bağlanan uzun ağaç. (MER)

Fenike portakalı Bot. Fenike ve yöresinde yetiştirilen sulu ve kokulu bir tür portakal. (TDK-2)

İ

L
M

Felan itmek Tohum ekilmeden önce tarlayı bir
kez sürmek. (MER)

N

Felembur
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Ihlamur. (BAY)

Fenn-i menâfi‘ü’l-a‘zâ-yı nebâti Bitki organlarının faydalarını inceleyen ilim. (ARK)
Fenn-i nebâtât Botanik. (ARK)

Felence Hoş kokulu sarı renkli bir tohumdur. Yemen’den gelir. Besbâse yaprağı. (OSM)
Felfak Ağaç dibinden çıkan budağın yaprağı.
(OSM)
Felfelek Bot.
Hurmagillerden,
kestane
büyüklüğündeki yemişi şerit düşürücü nitelik
taşıyan Asya bitkisi (Areca catechu). (TDK-2); Hurmagillerden, kestane büyüklüğünde meyvası olan
bitki. (MED)
Feliklemek Bahçenin bağın içindeki otları orakla
çırparak biçip yerinde bırakmak. (MER)
Feliks Bot. Palmiye yaprağına benzeyen, park ve
bahçelerde süs için kullanılan iri gövdeli bir bitki
(Phoenix canariersis). (TDK-2)
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Feng Bot. Ebûcehil karpuzu, acı hıyar, (bkz: hanzal). (FED)

Fenn-i terbiyet-i ezhâr
(ARK)

Çiçekleri ıslâh ilmi.

Fenoloji (Yun. phainein: gözükmek; logos: bilim,
Alm. Phenologie, Fr. phéno-logie, İng. phenology)
çiçek açma, göç, üreme gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların kaydı ve
incelenmesi. (BİY)
Fer’-i talî Bot. Bitkinin dibinden süren filiz,
sürgün. (FED)
Feral Yabani koşullarda yaşayan hayvanlar ya da
bitkiler. (ÇEV)
Ferbiyuniyye Bot. Sütlüğengüler. Eupharbiacees karşılığı (XIX. Yy.). (OTS); Bot. Sütleğengiller.
(FED)
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Ferfiyun Ferbiyun, sütleğen, euphorbium, euphorbia resinifera (euphorbiaceae) bitkisinden
çıkarılan zamk. Müshil olarak kullanılır. (CER)
Ferâdîs 1. Bahçeler, 2. cennetler, uçmaklar.
(FED)
Ferâdîs-i cennet

Cennet bahçeleri. (FED)

Ferîs Ağaç halka, çenber. (OSM)
Fesçitarağı Dipsacus lacıniatus Lat. (Dipsacaceae). 2 m kadar bir boya erişebilen, iki yıllık, otsu,
dikenli, beyaz veya soluk pembe çiçekli bir bitkidir.
Kurutulmuş çiçek durumu tarak olarak kullanılır.
Eş anl. Çiğ, Çobantarağı, Karağan (Tarsus-İçel),
Pukiç (Doğu Anadolu), Tarak otu. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Fesçitarağıgiller (Lat. Dipsacaceae) Yapraklan
karşılıklı ya da dairesel dizilişli, çiçekleri toplu hâlde
ve bir simetrili, er dişi, çanak yapraklan 5-10 tane,
taç yapraklan 4-5 parçalı olan, ovar-yum alt durumlu, aken tipi meyveleri olan, ülkemizde 10 cins
ve 200 kadar türle temsil edilen, bir, iki ya da çok
yıllık otsu, nadiren çahmsı bitkiler. (BİY)
Feslan Fesleğen. (BAY)
Fesleğen Yun. Bot. Ballıbabagillerden, Akdeniz
ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz
veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum). • yaban fesleğeni,
yer fesleğeni (TDK-2); Ballıbabagillerden, yeşil renkli, güzel kokulu bir süs bitkisi, reyhan (ocimum
basilicum). (MED); Yeşil renkte çok güzel kokan
bir bitki. (ARK); Reyhan da denilen güzel kokulu bitki. Saksılarda yetiştirilir. Ak fesleğen, Hind
fesleğeni, yabanî fesleğen, yer fesleğeni = Bunun
çeşitleri. (HAY); (Basilienkraut / Basilic / Sweetbasil / Reyhanotu / Ocimum basilicum) Haziran-eylül aylari arasinda, pembemsi veya sarimsi-beyaz
renkli çiçekler açan, 20-40 cm yüksekliginde, çok
senelik, kuvvetli kokulu, otsu bir bitkidir. Reyhan
otu olarak da bilinir. Vatani Iran ve Hindistan’dir.

Gövdeleri dik, tüysüz veya hafifçe tüylü, çok dalli
ve yapraklidir. Yapraklar karşılıklı ve uzunca sapli
olup, hos kokuludur. Çiçekler üst yaprakların koltugunda ekseriya 6 çiçekli durumlar hâlinde toplanmistir. Çanak ve taç yaprakları tüp seklinde ve 2
dudaklidir. Meyveleri oval sekilli, küçük ve parlak
siyah renklidir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Yerli degildir. Süs bitkisi olarak yetiştirilir. Kullanıldığı
yerler: Bitkinin kullanılan kısımları, tâze çiçekli
dallari ve tohumlarıdir. Uçucu yag tasimaktadir. Bu
yag içinde estragol,linalol, cineol ve pinen vardir.
Feslegen midevî, yatistirici ve barsaklarda gaz tesekkülüne mâni olucu özelliklerinden dolayi % 1-2 lik
çay hâlinde kullanılır. Uçucu yagda da ayni hassalar vardir. Idrar yollari hastalıklarına karsi tesirlidir.
Tohumlarından öksürük kesici olarak istifade edilir.
Baharat olarak salata ve çorbalarda kullanılır. Ete,
baliga ve sosise konur. Süte ve hardala karistirilir.
Anadolu’da aroma vermesi için pekmez yapılırken
içine konulur. Uçucu yagi parfümeride de kullanılır. Ayrıca öksürügü kesici, hazimsizligi ve bas
dönmeleri giderici özelligi de bilinir. Ari sokmalarina karsi da faydalıdır. (BİT); Yun. Basilkon, reyhan, zamîrân-ı şâm, seyrem, nazu. Fesleğen karga.
Fesleğen üzümü. Ak felseğen ayzerân. Hint fesleğeni reyhân-ı fârisî, reyhân-ı Süleyman, cemes-ferm.
Yaban fesleğeni cüncat, cıva otu, ferenc, müşk. Yer
fesleğeni haşîşetü’l-utârid, şefeviye fasilesinden envai kesir bir ottur. (LEH); Ocimum basilicum Lat.
(Labiatae). 10-40 cm yükseklikte, beyaz veya pembe
çiçekli, özel ve kuvvetli kokulu, otsu ve bir yıllık bir
bitkidir. Bahçelerde ve saksıda yetiştirilir. Baharat
olarak kullanılır. Bk. Dağ reyhanı. / Eş anl. Fesliyen, Irıhan, Peslan, Rahan, Reyhan. (BAY); reyhan.
Bkz. Bitki. (YAK)
Fesleğen (reyhanotu): Ballıbabagillerden; yaprakları güzel kokan bir çeşit süs bitkisidir. Akfesleğen,
hindfesleğeni, yabanifesleğen, yerfesleğeni gibi
çeşitleri vardır. Faydası: Öksürüğü keser. Hazımsızlığı giderir. Baş dönmesini durdurur. Zafiyeti
giderir. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını
tedavi eder. Fesleğen kokusu; sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratı kaçırır. (BİT-2)
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Feslihan Fesleğen. (BAY)

Fılambur Ihlamur. (BAY)

Feslikan Fesleğen. (BAY)

Fılandıra Bot. Kara baldıran denilen bitki.
(KAM); Kara baldıran denilen bitki. (KAM)

Ç

Fesliken Fesleğen. (BAY)

D

Fesliyen

E
F

Fess Kıtlık günlerinde
yapılan bir ot. (OSM)

G

Fesîl
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Fılarız Keten vesaireyi dövüp tohumunu ayırmaya mahsus tokmak, keten tokmağı. (HAY)

Fesleğen. (BAY)
tohumundan

ekmek

Hurma ağaçlarının küçüğü. (OSM)

Feş‘ Böğürtlen ağacına benzer bir ağaç. (OSM)
Fetîle-i hacer Bot. Dağ keteni. (FED)
Fevfel Hindistancevizi gibi sert bir meyvedir; siyahı ve kızılı vardır. Türkçede Fûfal ağacı, Arek
hurması diye bilinir. Latince adı, Areca Catechu’dur. (BAT)
Fevâid Yazmalarda kitabın baş ve sonunaya da
boş yapraklarına okurca eklenen yararlı bilgiler.
(KTP)
Fevâih Çiçek ve meyva kokuları. (FED); Çiçek ve
meyve kokuları, güzel kokular. (HAY); Çiçeklerin
ve yemişlerin kokuları. (OTS)
Meyveler, yemişler, fâkiheler. (OSM)

R

Fevâkih

S

Fevâkih-i lezize

Ş

Feyezân-ı evrak Bot. Bitkilerin azıp çok yaprak
vermesi ki, mahsule engel olur. (HAY)
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Lezzetli, tatlı meyvalar. (FED)

Fıçı otu Euphorbia apios Lat. (Euphorbiaceae). 30
cm kadar yükseklikte, yumrulu, beyaz sütlü, otsu ve
zehirli bir bitkidir. Yumruları eskiden müshil olarak
kullanılırdı (24, 30). Bk. Sütleğen. Eş anl. Burçalar
(Yenice-Antalya). (BAY)
Fık otu
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Böğürtlen. (BAY)

Fındık Bot. 1. Kayıngillerden, kuzey yarım
kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun genellikle
Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen, boyu 6-7 m,
yaygın tepeli bir ağaççık (Corylus avellana). 2. Bu
ağaççığın sert bir kabuk içinde bulunan yağlı,
nişastalı ürünü. 3. Argo Hileli zar. fındık kabuğunu
doldurmaz önemsiz, değersiz. fındık kırmak çapkınlık yapmak. • fındık altını, fındık ateşi, fındık
biti, fındık faresi, fındıkkabuğu, fındıkkıran,
fındık kurdu, fındık sıçanı, fındık yağı, fındık yuvası, Değirmendere fındığı, kuyu fındığı (TDK-2);
(Haselnuss / Noisetier / Hazel-tree / Corylus avellana / Cobnut / Noisetier) Kuzey yarimkürenin iliman bölgelerinde yetisen, çalimsi veya alçak boylu,
tek evcikli, erkek ve disi çiçek ayri agaçta, ayri yerlerde olan bitkiler. Findigin erkek çiçekleri tirtilsidir. Disi çiçekler ayri agaçta ve tomurcuk hâlinde
küçüktür. Genel olarak çiçekler yapraklardan önce
açarlar. Yaprakları yuvarlak, oval veya yürek biçiminde, tüylü, yaprak kenarlari dislidir. Disi çiçeklerin çanak yapraklarından olgunlasan findiklarin toplanmasi temmuz ve ağustos aylarindadir. Findik
agaci türlere bagli olarak çali formunda oldugu gibi,
15-20 m’ye kadar da boylanir. Kültür çesitlerinin
çogu 3-4 m boyundadirlar. Bununla beraber bazi
memleketlerdeki tek gövdeli agaç seklinde yetiştirilir. Findiklar, meyvelerin iriliklerine ve sekillerine
göre isimlendirilir. Yurdumuzda yetiştirilen baslica
kültür çesitleri; tombul findik, sivri findik, badem
findik, kan findigi ve fosa findigidir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Dogu Karadeniz bölgesi (Ordu, Trabzon, Giresun); Zonguldak, Bolu. Kullanıldığı yerler: Iç findigin bilesiminde ortalama olarak % 4’ü
su, % 65,4’ü yag, % 15,6 protein, % 2,6 selüloz, %
0,98 azotsuz ekstrak maddeler ve % 1,55 kül vardir. Yağ ve proteinler bakimindan önemli bir besin
maddesidir. Findik, vitamin bakimindan da iyi bir
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kaynaktir. En fazla Bvitamini bulunur. 100 gram
iç findikta 0,54 mg B vitamini, ayrıca az miktarda
A ve C vitaminleri de vardir. Külünde % 0,29 Ca,
%35 P ve % 0,0041 Fe bulunur. Zengin bir besin
maddesi olan findigin 1000 grami 725 kalori saglar.
Bu özellikleriyle findik, bedeni ve zihni yorgunluklari giderir. Vücuda kuvvet verir. Hamilelik ve variste de tavsiye edilir. (BİT); (Lat. Coryllus, Alm.
Haselnuss, Fr. noisette, İng. hazel nut) Fındık-giller
(Coryllaceae) familyasından, yapraklan basit ve kenarları dişli, 1-8’li gruplar Münde olan meyveleri
fındıksı, yapraklarını döken ağaç ya da çahmsı bitkiler. (BİY); Katı ve sert bir kabuk içinde yuvarlak
veya uzunca bir içi olan meyve. Yabanisi yanında
bahçede yetişeni de vardır. (KAM); 1. Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana). 2. Bu ağaççığın
sert bir kabuk içinde bulunan yağlı, nişastalı
ürünü.; (Farsça olup Arapça’da da kullanılır, kelime
aslen, Karadeniz’e mensup manâsıyla Yunanca’dır;
Çünkü en çok Karadeniz’in güney kıyılarında yetişir). Maruf meyve ki, katı ve sert bir kabuk içinde
yuvarlak bir meyvesi vardır. Yabanîsi de olur. fındık
ağacı = Bu meyveyi veren ağaç ki, pek büyük olmaz.
Fındık sıçanı = Küçük fare. Fındık kıran = Fındık,
ceviz ve badem gibi şeyler kırmağa mahsus demirden kıskaç. Fındık kurdu gibi = Ufak, tefek. Fındık
kabuğunu doldurmaz = Pek az miktarda, ehemmiyetsiz. Fındık yuvası = Etli ellerin dış tarafında,
parmak diplerindeki çukur. (HAY); Palamutgillerden, ılık iklimlerde, Türkiye’de daha çok Karadeniz bölgesinde yetişen ve aynı adlı kabuklu meyvası
olan bitki (corylus ayelana). (MED); (Lat. corylus
avelland) Yapraklarından koyu kırmızı doğal boya
elde edilen bir bitki. (TEK); (corylus avellana): Palamutgillerden; kuzey yarımküresinin ılık yerlerinde
ve yurdumuzun en çok Karadeniz Bölgesinde yetişen ufak bir ağaçtır. Meyvesi (Fındık), sert bir
kabuk içindedir. İçeriğinde nişasta ve yağ vardır.
Faydası: Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Vücuda kuvvet verir. Nekahat devresinin çabuk geçmesini sağlar. Hamilelere de faydalıdır. Dövülmüş
yenirse öksürüğü keser. Varise faydalıdır. Fındıkyağı, böbrek ağrılarını giderir. Kum ve taşların

düşürülmesinde yardımcı olur. Bağırsak solucanlarını düşürür. Sarada da faydalıdır. Mideleri hasta
olanlar, damar sertliği ve yüksek tansiyondan şikayet edenler, çok az yemelidirler. (BİT-2)
Fındık ağacı Corylus türleri (Corylaceae) ne verilen genel ad. Bazı türler Kuzey Anadolu bölgesinde
yabanî olarak yetişir ve yetiştirilir. Corylus avelIana
Lat. Yaban fındığı. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde
yabanî olarak yetişir. Corylus maxima Miller- Meyvesi için Kuzey Anadolu bölgesinde yetiştirilir.
(BAY)
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Fındık gülü Gül. (BAY)

I

Fındık otu Arslanpençesi. (BAY)

İ

Fındık tirmiti Tavukbacağı mantarı. (BAY)

J

Fındıkçı Fındık satan, demek değildir. Koket,
huvarda kızlara ve kadınlara denilir. Türkçe sözlükde “Erkeklere yüz vererek eğlence kadın” diye tarif edilir. Fındık, bilinen ve yenilen şekildeki meyve
değildir. Venedik altını manasına gelir. Bizim Venedik dediğimiz İtalyan şehrine Arablar Benedik derler. Arab harfleri arasında B ile F biri ötekisinin yerine kullanılageldiğinden bunehre, bunduk, benedik
de denilir. Arab memleketlerine Venedik’den getirilen silâhlara Arablar Memlûklar devrinde ve bu
silâhları kullanan en büyük askere Bundukdar derlerdi. III. Ahmet devrinde Venedik altını ayarında
ve kıt’asında basılan küçük altını Kağıthane gezintilerinde sahilde oturup kayıkları seyretmekte olan
kadınlara b fındık altınını atıp yaşmakları arasında
memeleri arasına düşürmek yarışına kalkışılmış,
kadınlar da hem güzelliklerini göstermek hem de altını alabilmek için gönüllerini açmak adeta tehalük
göstermişler ve bundan dolayısıdır ki fındıkçı adını
almışlardır. Selçuklular zamanında Venedik tacirlerinin Anadolu’da ve Suriye’de konup göçtükleri
ve alış veriş yaptıkları hanlara da Funduk denilirdi.
Bugün bazı Arab memleketlerine otellere funduk
denilmesi de bundan kalmıştır. (YAN)
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B
C
Ç
D
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F
G

Fındıklık Fındık ağaçları çok olan yer, (TDK);
Fındık ağacı ormanı, fındık ağaçları ile örtülü yer.
(KAM)
Fındıkmenteşe [Alm. Nussbond] [eski terim
pomel menteşe]: Mobilyaya takıldığında göriinen
bölümleri fındığı andıran bir menteşe tUrU. (AGA)
Fındıksı meyve (Alm. Nuss, Nussfrucht, Fr.
noix, İng. nut) Bir tek tohumu bulunan, kendiliğinden açılmayan, sert, kuru meyve. Nuks. (BİY)

H

Fırat kavağı Kavak. (BAY)

I

Fırça sapı Fırçaların, tahtadan, ince bir kalem
gibi olan sapı. Fr. Hampe, (ARS)

İ
K

Fırça verniği [Alm. Plnsellock] [eski terim fırça
verniği]: Fırça ile sürülmeye uygun özellikte ve
akıcılıkta hazırlanmış vernik tiirü. (AGA)

L

Fırçalık
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Bırçalık. (BAY)

Fırıldak Çakıldak (bostanlarda kuşları ürkütmek
için yapılan ve ses çıkaran-), parlağuç, pırlağaç, pırlağıç, pırlağuç, pırlan-guç, pırlankuç, pırpır. (TSD)
Fırıldak çiçeği Bot. Çarkıfelek. (TDK-2); Bot.
Bir adı da ‘çarkıfelek’ olan çiçek. (KAM)
Fıstık Bot. Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer
fıstığı denilen yemişlerin genel adı. 2. Sf. Mec. Tombul, kısa boylu, tıknaz (kimse): “Anamızın büyük
babalarından biri kısa boylu, şişman, eli ayağı ufak
bir adam olmalıdır ki, ona fıstık demişler. “ -M. Ş.
Esendal. fıstık gibi tkz. 1. Dolgun, besili ve canlı; 2.
Çok güzel. • fıstık çamı, fıstık ezmesi, falan fıstık,
Antep fıstığı, çam fıstığı, Hint fıstığı, Siirt fıstığı,
Şam fıstığı, yer fıstığı (TDK-2); 1. Gaziantep bölgesinde yetişen bir cins ağaç ve bunun verdiği meyve
ki, kolay açılır ince kabuklarının içinde badem cinsinden yeşilimtrak, lezzetli bir meyvesi vardır: Antep fıstığı. 2. Çam çeşitlerinden çok dallı bir ağaç
ve bunun verdiği bir meyve ki, bir büyük kozalağın
içinde sert kabukla çevrili fındık uzunluğunda lâkin
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ince bir meyvesi vardır. Fıstık, kuş Uzümüyle beraber pilav ve dolma gibi yemeklere konur: Çamfıstığı,
fıstık ağacı. Hindfıstığı = Baharattan, arakıton da
denilen bir madde. Fıstık gibi = Semiz ve eti pek
katı, şişman ve sülpük olmayan, balıketli. (HAY);
Aslı Farisî piste, şam fıstığı, fıstık gibi yağlı, körpe.
Hint fıstığı arakitun. Bir nev maruf meyvedar çam
ağacı çam fıstığı ve kozak meyvesi kâç, yelguze. Bk.
Kozak çam. (LEH)
Fıstık çamı Bot. Çam fıstığı. (TDK-2); Dalları
şemsiye oibi olan ve kozalak veren çam ağacı (Bak.
Çam) Fr. Pin parasol. (ARS); Pınus pinea Lat. (Pinaceae). 20-25 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, kozalaklı bir ağaççıktır. Tohumlan yenir.
Bk. Çam. Eş anl. Günar, Küner (Denizli), Küna,
Künar, Küner, Püste. (BAY); (Lat. Pinuspinea, Alm.
Pinie, Fr. pignon, İng. Stone pine, umbrella pine)
Çamgiller (Pinaceae) familyasından her dem yeşil,
iğne yapraklı, 25 m kadar boylanabilen, deniz seviyesinden 350 m kadar olan yüksekliklerde yetişen
ülkemizde Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunan bir ağaç türü. (BİY);
Kozalağından çamfıstığı elde edilen çamgillerden
ağaç. (MED)
Fıstıklık Fıstık ağaçları dikilmiş yer, fıstık bahçesi. (TDK); Şam veya çam fıstığı ağaçlarını içine
alan koruluk. (KAM); Antep yahut çamfıstığı
ağaçlarından ibaret koruluk: Orada bir fıstıklık
vardır. (HAY); Fıstık ağaçlarının çok olduğu yer,
fıstık bahçesi. (MED); (İng. Pistachio grove). Fıstık
bahçesi, fıstık yeşitirilen yer. (TRM); Fıstık ağaçları
çok olan, fıstık yetiştirilen yer, fıstık bahçesi.
(KUB); Fıstık ağaçları dikilmiş yer, fıstık bahçesi.
(TEM)
Fışfış

Zerdali. (BAY)

Fışırdamak Sulu şeyler fısırtı etmek, mermer
fışkırmak, feveran, feyezan etmek, aletle bol su terşîş
etmek, nebat tohumu bol sürüp çıkmak. (LEH)
Fışkın Ağaç dalı gibi kökten çıkan sürgün.
(LEH)
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Fışkırmak (Bitkiler için) Toplu halde, gür olarak
yetişmek. (TDK); Tohum büyük bir güç ve hızla uç
verip birdenbire büyümek. (KAM)

Fışkırtmak Tohuma
verdirmek. (KAM)
Fıtık otu

birdenbire

hızla

uç

Koyun otu. (BAY)

veya bahçe, Eş anl. nihâlistân. 2. Yeni dikilmiş bağ.
(KAM); Başka bir yere dikilmek üzere fidan yetiştirilen yer. Yeni dikilmiş bağ. (MED); Tohumdan
fidan yetiştirmeğe mahsus tarla veya bahçe. 2. Yeni
dikilmiş bağ [1. Bizde yeni dikilmiş bağ çubuklarından yetişen mini minilerin hey’et-i mecmû’asına.
“yenice” denilir. Kütüğü bir arşın müke’abında olur
ve her kütüğe birkaç büyük salkım verirse o zaman
bağ denilir. Bizim yenice bu sene üzüm vermeğe
başladı.] fidanlık tohumdan yetiştirmek şart değil,
daldırma suretiyle de olur. (VLD)

Fıtohormonlar Bitki hormonları (BİY)
Fıtotoksin (Yun. phyton: bitki; toxikon: zehir,
Alm. Pflanzengift, Fr. phyto-toxine, İng. phytotoxin) Bitkilerden elde edilen herhangi bir zehir. (BİY)
Fi Mercimek bitkisine benzer, hayvan yiyeceği
olarak ekilen bir tür baklagil, fiğ. (MER)
Fiber Sıkıştırılmış bitki tellerinden yapılmış mukavva veya tahta. (TDK); Bitki liflerinin sıkıştırılması ile yapılan mukavva veya tahta. (KAM)
Fibroblâst (Lat. fibra: şerit, Yun. Blastos: tomurcuk, Alm. Fibroblâst, Fr. fibroblaste, İng. fibroblâst)
Bağ dokusunun temel hücresi. (BİY)
Ficc Şam karpuzu. Tam olmamış olan meyve.
(OSM)
Ficus canca
Ficus elasüca

İncir (BİY)
Lâstik ağacı (BİY)

Fidan biti Yaprak biti. (TDK)
Fidan boylu İnce, uzun ve mütenasip. (MED)
Fidan çukurı Üşhun (MEN)
Fidan dikilen yer

Döşek. (TSD)

Fidanlık Fidan yetiştirilen yer, dikmelik. (TDK);
1. Tohumdan fidan yetiştirmek için kullanılan tarla

Fide (fi’de) Yun. Bot. Tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe
çiçek. (TDK-2); Tohumu ilkin özel yerlere dikilip
tekrar başka yere dilkilmek üzere çıkarılan yeşillik
fidan. (TYS); Yastıkta tohumdan yetiştirilip tekrar
dikilmek üzere çıkarılan sebze fidanı: Pırasa, lahana, domates fidesi. (KAM); Mahsus yastığa tohumdan fışkıran körpecik fidanlar. (LEH); Başka yere
dikilmek üzere, tohumdan yetiştirilen ve belli bir
büyüklüğe varmamış sebze veya çiçek: Domates fidesi. (MED); Başka yere dikilmek için hazırlanmış
körpe çiçek veya sebze. (TRK)
Fidelemek Fidan dikmek. (TDK); Sebze fidanı
dikmek. (KAM); Sebze fidesi dikmek. (HAY)
Fidelik 1. Fide yetiştirilen yer. 2. Fide olmaya uygun: Fidelik tohum. (TDK); Fide yetiştirilen yer.
Fide elde etmeye uygun: Fidelik tohum. (KAM)
Fidân Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni. (ARK);
ağaççik, nihal, çirpi, çali çirpi, aşlama, aşlama kalemi, ğırs, budak, dal, şah, gusn, çubuk, şah, filis, nihal, aşlama fidanı, nihal, kalem (MEN), 1. Ağaç ve
ağaççıkların yeni yetişeni: Elma fidanı. Gül fidanı.
Selvi fidanı. 2. Başka bir yere dikilmek için bulunduğu yerden çıkarılan taze ağaç, dikme. (TDK);
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişmişleri (TYS); 1.
Ağaç ve çiçeğin tazesi: Ağaç, gül, karanfil fidanı. 2.
Diğer yere dikilmek üzere tohumdan yetişme olarak
sık bitmiş olduğu yerden çıkarılmış taze ağaç veya
çiçek: Fidan dikmek, fidan yetiştirmek, fidan tarlası. 3. Düz ve doğru ağaç dalı. Fars. nihâi. Fidan
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gibi = Fidan boylu, ince uzun. 4. Ağacın kökünden
çıkan sürgün. (HAY); Yeni yetişen ağaçcık. Başka
bir yere dikilmek üzere sık alarak dikilmiş ağaçcık.
Düz, eğri büğrü olmayan ağaç. (MED); Nebatın ve
hususan ağacın tazesi, nihâi, şekîr, gars, nahl. Servi fidanı. Karanfil fidanı. Ağacın kökünden çıkan
sürgün, aşıya gelir taze nihai. Ottan büyük ağaçtan
küçük olan nebat, tescîr, gül fidanı. Fidenin büyüğü
ki bir seneden ziyade ömrü olan. Uşak fidanı. Evlât
hakkında temeddüh için körpe fidan nev-nihâl,
neci, neçl. Teferrüc fidanı henüz fidelenmiş. (LEH);
l. “Yeni yetişen, henüz gelişmemiş ağaç ve çiçek”,
ağaç ve çiçeğin genci, “körpesi’’: Ağaç. Gül, karanfil
fidanı. 2. Başka bir yere dikilmek üzere tohumdan
yetişine olarak sık bitmiş olduğu yerden çıkarılmış
körpe ağaç veya çiçek: Fidan dikrrek. Fidan yetiştirmek. Fidan tarlası. 3. Düz ve doğru ağaç dalı.
Eş anl. nihâl. 4. Ağacın kökünden çıkan sürgün.
(KAM)

Filbahar Bot. Düğün çiçeğigillerden, ilkbaharda
beyaz ve güzel kokulu çiçekler açan, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen ağaççık (Philadelphus). (TDK-2); Ak asma. (BAY); Meryemana
asması veya akasma olarak da adlandırılan sarılgan
bir bitki. (MED); İlkbaharda beyaz ve güzel kokulu
çiçekler açan bir çeşit süs bitkisi. (KAM); Akasma
ve Meryem Ana asması da denilen bitkinin bir adı
(elematis). (HAY)
Filbahri
(BAY)

Bot. Bk. filbahar. (TDK-2); Ak asma.

Filburnu Gilaburu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Filis Şah, fidan, nihal, aşlama fidani (MEN)

Fiğ Yun. Bot. Baklagillerden, hayvan yemi olarak
yetiştirilen bir bitki (Vicia sativa). • sarıfiğ (TDK-2);
Baklagillerden bir bitki. Hayvan yemi olarak kullanılır. (HAY); Baklagillerden otsu yem bitkisi (vicia). (MED); Burçak. (BAY)

Filiskin Yun. Bot. Yerden 2-3 karış yükseklikte, çok yıllık ve otsu bir bitki (Mentha pulegium).
(TDK-2); Nane. (BAY); (Yarpuz / Mentha pulegium) (BİT-3); (yarpuz): Akdeniz bölgesinde yetişen,
tüylü 10-50 santimetre boyunda, kuvvetli kokusu
olan bir bitkidir. Yaprakları kısa saplı olup, oval şeklindedir. Çiçekleri morumsu pembelidir. İçeriğinde
uçucu yağ vardır. Faydası: Mide ağrısını keser. Kusma ve bulantıyı önler. İktidarsızlığı giderir. Vücudun dinç kalmasına yardımcı olur. (BİT-2)

Fik Burçak. (BAY)

Filişkin Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Fil elması Bot. 1. Turunçgillerden, Hindistan’da yetişen bir ağaç (Feronia elephantum). 2. Bu
ağacın yenilen meyvesi. (TDK-2); Turunçgillerden,
Hindistan’da yetişen bir ağaç ve yemişi (feronia elephantum). (HAY); Turunçgillerden, Hindistan’da
yetişen büyük bir ağaç ve meyvası (feronia elephantum). (MED)

Filiz Ağaç ve çiçek sürgünü, “yeni sürmüş dal
veya yaprak”. (KAM); Ağaç ve çiçek fidanı, taze
sürgünü: Filiz sürmek, filizlerini almak. Filizkıran
= Mayıs ortalarına raslayan fırtına ki, mevsim icabı
bağ filizlerini kırar. Asma filizi = Açık fıstıkî renk.
(HAY); Bitkilerde yeni sürgün, tohumdan çıkan ilk
uçlar. (MED); Nebatat sürgünlerinin uç tarafı, zelle
ağacın kökünden süren bk. fışkın. Cürsûme. Asma
filizi asmanın tırmanıp sarılması için kıvırcıklar,
halik, menşebe. filiz kıran nısf-ı mayıs fırtınası, filiz
kâğıt oyunda sayı feliko. (LEH); Nebatların yeni
süren genç kısımları. Yere atılan tohumların topraktan çıkan ilk uçları. Dalların yanlarından çıkan ince
ve körpe dal başlangıçları. Asma filizi gibi. 2. Eritilmemiş ham maden. Ocaktan çıkarıldığı haldeki

Fifra

Ağaçtan yapılma küçük flüt. (TYS)

Filan (Yun. phyllon: yaprak, Alm. Phyllarie, Fr.
phyllarie, İng. phyllary) İn-volukrumu meydana getiren pulsu yaprakların her biri. (BİY)
Filato [Alm. Ader] [eski terim floto]: Genellikle
kaplamalı işlerde, yüzeyi süsleme amacı ile kullanılan tek ya da çok renkli dar, uzun gereç. (AGA)
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maden. 3. (İnş.) Betonarmede demirleri biribirine
eklemek için bırakılan kısımları. (ARS)
Filizkıran Mayıs ayında ağaçların filizlendiği
mevsimde esen bir fırtına. (TDK); Mayıs ortalarına
raslayan fırtına ki, mevsim icabı bağ filizlerini kırar.
(HAY)
Filizlemek Bitkilerin gereğinden çok olan filizlerini kırmak. (TDK); Bitkinin fazla filizlerini kırmak.
(MED)
Filizlenme L. Bot. Filiz verme. 2. Yumruların
üzerinde uzun ve cılız filizlerin belirmesi şeklindeki
patates hastalığı. (KAM)
Filizlenmek

(Bitki) Filiz vermek. (TDK)

Filka Bot. Tohumda cücüğü kaplayan etli kısım.
(FED)
Filkulağı Bot. 1. Yılan yastığıgillerden ana yurdu
tropikal Amerika olan, kökü yumrulu bir süs bitkisi (Caladium). 2. Pazarlarda satılan bir tür sünger.
(TDK-2); Yılanyastığı. (BAY)
Filo

Yunanca yaprak anlanuna gelen ön ek. (BİY)

Filofaj (Yun. phyllon: yaprak; phagein: yemek,
Alm. phyllophag, Fr. phyllo-phage, İng. phyllophagous) Yaprak yiyen. Filofag. (BİY)
Filoidi (Yun. phyllon: yaprak; eidos: şeklinde,
Alm. Verlaubung, Fr. frondaison, İng. phylloidy) Bir
organın fotosentez yapan bir yapıya metamorfozu.
(BİY)
Filoklât (Yun. phyllon: yaprak; klados: filiz, Alm.
Phyllokladium, Fr. phyllo-clade, İng. phylloclade,
cladophyll) Kaktüslerde olduğu gibi gövdenin bir
yaprak gibi yassılaşması. (BİY)
Filoksera Fr. phylloxéra. Bot. Asma bitinin yol
açtığı bağ hastalığı. (TDK-2)

Filomorfoz (Yun. phyllon: yaprak; mor-phosis:
şekil, Alm. Phyllomorphose, Fr. phyllomorphose,
İng. phyllomor-phosis) Bir bitki organının yaprak
şekline değişimi. Farklı mevsimlerde yaprakların
değişimi. (BİY)
Filopodya (Yun. phyllon: yaprak; pous: ayak,
Alm. Filopodien, Fr. filopodes, İng. filopodia) l.
Bazı protozoonlarda yalancı ayak benzeri ipliksi
uzantılar. 2. Hücre kültüründe hücrelerin birbirlerine ya da zemine yapışmasını sağlayan ince ipliksi
uzantıları. (BİY)
Filori İt. Çiçekli manasına sabıkta altın sikke, bir
osmanî filori venedik filorisi eşrefi manasına. (LEH)
Filotaksi (Yun. phyllon: yaprak; taxis: düzenleme, Alm. Blattstellung, Phyllo-taxis, Fr. phyllotaxie, phyllotaxi
Filva (veya nilva?) Hollanda’da (Filimenk) bulunan bir tür rayihalı ağaç (EVL)
Filâriz Bazı tane ve tohum döğdükleri keten tokmağı. (LEH)
Fimbriat (Lat. fimbriatus: saçaklı, Alm. Befraust,
Fr. fimbrié, İng. fimbriate) Bitkilerde yaprak ya da
çiçeklerde saçaklı yapı. (BİY)
Finike ardıcı (Lat. Juniperus phoenicia) Servigiller (Cupressaceae) familyasından, yapraklan pulsu
ve kışın kalıcı, deniz seviyesinden 400 m kadar olan
yüksekliklerde, ülkemizde Muğla civarında yetişen
çalımsı ya da ağaçsı bitki. (BİY); Ardıç. (BAY)
Fink baklası Vigna unguiculata Lat. Walp. (Leguminosae). 30-300 cm boyunda, tırmanıcı, beyaz,
pembe veya kırmızı çiçekli, bir yıllık otsu bir bitkidir. Batı ve Güney Anadolu’da yetiştirilir. Tohumlarının suda kaynatılıp ezilmesi, limon ve zeytin
yağı ile karıştırılması sonucu elde edilen yemeğe
Fava denir. Fink baklasının bulunmadığı hallerde
bu yemek adî bakla (Vida faba L) ile hazırlanmaktadır. Eş anl. Börülce. (BAY)
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Firavun inciri Bot. Frenk inciri. (TDK-2)
Firdevs 1. Cennet, behişt, firdevs-âşiyan: makamı
cennet olan, cennet-mekân, 2. Bostan, bahçe.
(OSM); cennet, uçmak, bahçe. (RIZ); 1. Bahçe. 2.
Cennet, uçmak, Fars. Behişt (Avrupa dillerindeki
paradis bundan gelir). (HAY); Her çeşit bitkinin
yetiştiği vadi, bağ, bahçe Cennet, cennette altıncı
bahçe. Cennetin en şerefli, en yüksek yeri. (MED);
1. Cennet, behişt, firdevs-âşiyan: makamı cennet
olan, cennet-mekân, 2. Bostan, bahçe. (MÜK);
1. cennet, uçmak. 2. Bostan, bahçe. 3. Kadın adı.
(FED); 1. Cennet, behişt: sahn-ı firdevs. 2. Bahçe,
bostan. (CUD); Cennet, bahçe. (RTK); bi’l-kesr.
Şu bostan ki içinde bağ ağacı ve sair yemiş ağaçları
ola. Cem’i ferâdîs gelir Rum lügatinden mu’arrebdir
“(…Firdevs aynı zamanda cennette bir bahçe, yine
Yemâme’de bir bahçe.), (Ferâdîs Şam’da bir yer.)”.
(AHT); 1. Cennet, bihişt. firdevs-âşyân makamı
cennet olan. 2. Bostan, bahçe. (NAC); 1. Cennet. 2.
Bahçe. (KUB); (Cennetin tamamı veya bir bölümü
için kullanılan isimlerden biri. Kur’ân-ı Kerim’de
(18 Kehf 107, 23 Mü‘mimûn 11. İki yerde geçer.
Sözlükte “içinde her türlü ağacın, özellikle üzüm
bağlarının bulunduğu büyük bahçe” anlamındadır.
Çeşitli hadislerdeki ifadeden, cennetin ortasını, en
yüksek ve en değerli bölgesini teşkil eden kısımlarının adı olduğu anlaşılmaktadır. (SKA)
Firdevs Cenneti Sekiz Cennet’in altıncısı. / Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:
/ Hakîkaten îmân edip de iyi amel ve harekette
bulunanlar (var ya), onların konakları da Firdevs
Cenneti’dir. (Kehf sûresi: 107) / Cennet’te yukarıya
doğru birbirlerinin üstünde bulunmak sûretiyle
yüz derece ve mertebe vardır. Genişlikleri de çok
fazladır. Firdevs, makam bakımından en âlâsıdır.
Cennet’in dört nehri olan bal, süt, su, şarap (Cennet şarabı) Firdevs’ten akar ve o Firdevs’in üstünde
arş-ı âlâ vardır. Öyle ise Allahü teâlâdan Cennet’i
istediğiniz zaman, Firdevs’i isteyiniz. (Hadîs-i
şerîf-İhyâ) / Dünyâda alçak gönüllü olanlara müjdeler olsun; kıyâmet günü onlar kürsî sâhibleridir.
Dünyâda ara bulup barıştıranlara müjdeler olsun;

268

kıyâmette Firdevs Cenneti’ne onlar vâris olacaklardır. (Hazret-i Îsâ) (DİN)
Firdevs-i a’lâ

Cennet’teki altıncı bahçe. (FED)

Firenk asması Bot. Bir tür süs sarmaşığı. (KAM)
Firenk inciri Frenk inciri. (BAY); Kaktüsgillerden, etli yapraklı, yayvan, dikenli ve eklemli bir
bitki ve yemişi, firavun inciri, hint inciri (opuntia
ficus). (MED)
Firenk kimyonu Frenk kimyonu. (BAY)
Firenk lahanası Bot. Ceviz büyüklüğünde bir lahana türü. (KAM)
Firenk maydanozu Frenk maydanozu. (BAY);
Bot. Kendiliğinden yetişen veya bahçelerde yetiştirilen bâzı bitkilere verilen ortak ad. (KAM)
Firenk menekşesi Bot. Güzel kokulu çiçekleri
olan bir süs bitkisi. (KAM); Turpgillerden, güzel
kokulu çiçekleri olan süs bitkisi (hisperis). (MED)
Firenk üzümü Frenk üzümü. (BAY)
Firfahiyye
(FED)

Bot. Semizotugiller, Fr. portulacees.

Firik Olgunlaşmaya yüz tutmuş tahıl tanesi ve
ateşte kavrulmuşu. Taze meyve, turfanda. (MED)
Fisetin Sadece boyacı sumağı bitkisinde bulunan,
sarıdan kahverengi ve turuncuya kadar değişik tonda renklerin elde edilebildiği bir doğal boyarmadde.
(TEK)
Fisgermek Fasulye, nohut, mercimek; kabak, karpuz, kavun tohumları filizlenmek. (MER)
Fiske

Böğürtlen. (BAY)

Fisko

Böğürtlen. (BAY)
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Fisko kara yemişi Kara yemiş. (BAY)
Fisto [feston] (Fr. feston; İng. festoon; Alm. Gehânge): Kavisli, dilimli süsleme. Çiçek, yaprak ve
meyve motiflerinden yapılmış kabartma bina süsü.
(SAN)
Fistulariidae Hortum ağızlıgiller fito Yunanca
bitki anlamına gelen ön ek. (BİY)
Fitobiyoloji
Fitocoğrafya

Bitki biyolojisi (BİY)
Bitki coğrafyası (BİY)

phytopathology) Bitki hastalıklarının incelenmesi.
(BİY)
Fitopatolojik Fr. phytopathologique Bot. Fitopatoloji ile ilgili. (TDK-2)
Fitoplânkton (Yun. phyton: bitki; plangktos: dolaşan, Alm. Phytoplankton, pflanzliches
Plankton, Fr. phytoplancton, plancton végétal,
İng. phy-toplankton, plant plankton) Sularda pasif olarak yer değiştiren bitkisel organizmalar (Diatome, Dinoflagellata, Phytoflagellata, Xanthophyceae gibi). (BİY); Bitkisel plankton. (ÇEV)

A
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H

Fitofag (Yun. phyton: bitki; phagein: yemek,
Alm. Pflanzenfresser, phytophag, Fr. phytophage,
İng. phytophage, plant eater) Bitkilerle beslenen
canlı. (BİY)

Fitosönoloji (Yun. phyton: bitki; koinos: ortak;
logos: bilim, Alm. Phyto-coenologie, Fr. phytocoenologie, İng. phytocoenology) Bitki topluluklannın
(komünite) incelenmesi. (BİY)

I

Fitogenetik (Yun. phyton: bitki; genesis: soy,
Alm. Phytogenetik, Fr. phyto-génétics, İng. phytogenetics) Bitki genetiği. (BİY)

Fitosönoz (Yun. phyton: bitki; koinos: ortak,
Alm. Phytocoenose, Fr. phyto-coenose, İng. phytocoenosis) Belirli bir bölgede yaşayan bitki topluluğu.
(BİY)

K
M

Fitri Burç. (BAY)

N

Fitogenez (Yun. phyton: bitki; genesis: soy, Alm.
Phytogenese, Fr. phyto-genèse, İng. phylogenesis)
Bitkilerin evrimi. (BİY)
Fitokimya (Yun. phyton: bitki; chemeia:
dönüşme, Alm. Pflanzenchemie, Fr. phytochimie,
İng. phytochemistry) Bitki kimyası. (BİY)
Fitokinin (Yun. phyton: bitki; kinein: hareket etmek, Alm. Phytokinin, Fr. phytokinine, İng. phytokinin) Bitki hormonu; bir sitokinin. Sitokininler.
(BİY)
Fitokrom (Yun. phyton: bitki; chroma: renk,
Alm. phytochrom, Fr. phyto-chrome, İng. phytochrome) Bitkilerde bulunan ışığa duyarlı pigment.
(BİY)
Fitopatoloji Fr. phytopathologie Bot. Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalı. (TDK-2);
(Yun. phyton: bitki; pathos: ızdırap; logos: bilim,
Alm. Phytopathologie, Fr. phytopathologie, İng.

İ
J
L

O

Fitruka Kestane. (BAY)
Fiziksel yapı kaydı [İng. collation]: Fişlerde, kitabın cilt, sayfa, yaprak, sütun, resim, harita, boy
gibi öğeleriyle ilgili olarak verilen yazılı bilgi. (KTP)
Fizyoloji (Fr. Physiologie) Bitki ve canlıları meydana getiren organların görevlerini inceliyen bilim.
(TYS)
Flavin (Alm. Flavin, Fr. flavine, İng. flavin) Yüksek hayvan ve bitkilerde genellikle riboflavin olarak
bulunan, FAD ve FMN’de olduğu gibi bir enzime
bağlı olan, yeşilimsi san flüo-resans gösteren san
pigment grubundan herhangi biri. (BİY)
Fleol Fr. fléole, phléole Bot. Çayır otu (Pheleum
pratense). (TDK-2); Buğdaygillerden, bir çeşit çayır
bitkisi (pheleum pratense). (HAY)
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Flor Çiçek ilâhına verilen isimdir. Fr. Flöre. Bir
memleketin tekmil çiçeklerine denir. (ARS); Bir
bölgede yetişen bitkilerin tümü. Böylece bu bitkileri
anlatan kitap (TYS); Lat. flora Bir bölgede yetişen
bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey. (TDK)
Flora Lat. Bot. Bitki örtüsü. (TDK-2); Lâtince.
“Belirli bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü” anlamında kullanılan bu söz için daha
önce “bitey” kelimesi önerilmiş, ancak tutunamamıştır. Kurulumuz, flora için bitki varlığı sözünün
uygun bir karşılık olduğunda birleşmiştir. Örnek
Türkiye’deki dağların bitki varlığı üzerinde çeşitli
araştırmalar yapılmış, büyük bir bölümü de yayımlanmıştır. (YKK); Bir jeolojik dönem ya da yöre ile
ilgili bitki yaşamı. (ÇEV); Bir ülkede yetişen bitkilerin bütünü. (KAM); Bir bölgede veya bir ülkede
yetişen bitkilerin tamamı. (HAY); Bir memlekette
yetişen bitkilerin tamamı, bir ülkenin bitki örtüsü.
Bu konuda yazılmış kitap: Anadolu florası. (MED);
Mitolojide çiçek tanrıçası. (SAN); (Lat. floş: çiçek,
Alm. Flora, Fr. flora, İng. flora) Bir bölgenin bitki
Örtüsü topluluğu. (BİY); Yetişen bitkilerin, çiçek
açan ağaçların Tanrıçası. (MİT)
Florya

Bir nevi sarı çiçek. (HAY)

Flöron (Fr. fleuron; İng. fleuron; Alm. Giebelblume, Kreuzblume): Bir alınlık tepesine, süslenen bir alanın en yüksek ve sivri noktasına konulan
tomurcuk şeklindeki süs. Tepe tomurcuğu, tepe
çiçeği. (SAN)

karpelden meydana gelen ve olgunlukta kann ham
boyunca açılan kuru meyve. (BİY)
Formasyon (Lat. forma: şekil, Alm. Formung, Fr.
formation, İng. formation) Vejetasyonun ekolojik
ve bitki coğrafyası bakımından sınıflandırılması.
Örnek: Tropik yağmur ormanı formasyonu. (BİY)
Formik asit Karıncalarda ve bazı bitkilerde bulunan asit, karınca asidi. (TDK); Karıncalarda,
tırtılkırda ve bâzı bitkilerde bulunan asit. Karınca asidi. (KAM); (Alm. Formischsäure, Fr. Acide
formique, İng. formic acid, Osm. Karınca hamızı)
-Karıncalarda ve bazı bitkilerde bulunan organik bir
asit. Karınca asidi. (BİY)
Fos mantarı

Pos mantarı. (BAY)

Fosil Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase. (TDK); Eski jeolojik
devirlerde toprak altında kalmış hayvan veya bitki
kırıntısı. Geri fikirli insan, çok eskiden kalma eşya.
(TYS); Jeolojik zamanlarda toprak katları altında
kalarak taşlaşmış bitki ve hayvan kalıntıları veya
izleri, müstehase. (MED)
Fosil yakıtlar Kömür, petrol, doğal gaz vb. Gibi
doğal organik yakıtların tümü. Fosil yakıtlar bitki
ve hayvan maddesinin milyonlarca yıl boyunca toprak altında ayrışmasından oluşur. (ÇEV)
Foskulak

Pos mantarı. (BAY)

Fodra İt. Elbise beslemesi, doldurma, pamuk fodrası tahta pamuk. (LEH)

Foslak Gücü, kuvveti olmayan, bitkin ve üzerine
gevşeklik çökmüş kimse (Çr.) (HLK)

Folik asit (Alm. Folischsäure, Fr. Acide folique, İng. folie acid) B vitaminleri grubundan,
bira mayası, karaciğer ve yeşil bitkilerde bulunan,
eksikliğinde bir çeşit kansızlığa yol açan, nükleik
asit metabolizmasında önemli olan, suda çözünen
bir vitamin. Bc vitamini. (BİY)

Fota

Folikül meyve (Lat. folliculus: küçük kese, Alm.
Balgfrucht, Fr. fruit follicule, İng. follicle fruit) Tek
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Uzun üzüm varili. (LEH)

Fotoloji Işığın canlı yaratıklar ve bilhassa ağaçlar
üzerindeki tesirini inceleyen ilim dalı. (KAM)
Fotoperiyodizm (Yun. phos: ışık; peri-odos:
devre, Alm. Photoperiodismus, Fr. photopériodisme, İng. photoperiodism, photoperiodicity)
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Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri
tepki. (BİY)

önce görülen ve daha sonra burada hücre plâğının
meydana geleceği sitoplâzma diski. (BİY)

Fotosentez Yeşil
bitkilerin
ışıkta
basit
birleşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller
yapması. (TDK); Klorofil içeren bitkilerin atmosferdeki karbondioksitten ve sudan, güneş ışığını enerji
kaynağı olarak kullanarak karbonhidrat oluşturması, serbest kalan oksijenin ise atmosfere bırakılması süreci. (ÇEV); Yeşil bitkilerin güneş ışığından faydalanarak çok basit birleşiklerden karmaşık
yapılı organik maddeler yapmaları hâdisesi. (KAM);
(Yun. phos: ışık; synthesis: birleştirme, Alm. Photosynthesis, Fr. photosynthèse, İng. photosynthesis)
Yeşil bitkilerin kloroplâstlannda karbon kaynağı
olarak karbondioksidin, hidrojen kaynağı olarak da
suyun kullanılması ile yeşil pigment olan klorofilde
tutulan güneş enerjisiyle ATP oluşması ve karbohidratlann sentez-lenmesi. (BİY)

Frambuvaz Ağaççileği. (TYS)

Fototaksi
(TDK-2)

Fr. phototaxie Bot. Işığa göçüm.

Fototaktizm
(TDK-2)

Fr. phototactisme Bot. Işığa göçüm.

Fototropizm Fr. phototropisme Bot. Işığa doğrulum. (TDK-2); (Yun. phos: ışık; trope: dönüş, Alm.
Phototropismus, Fr. phototropisme, İng. phototropism) Işık uyarısına cevap olarak bir bitkinin
büyüme hareketi. Helyotropizm. (BİY)
Fragmoplâst (Yun. phragmos: bölme; plastos:
oluşmuş, Alm. Phragmoplast, Fr. phragmoplaste,
İng. phragmo-plast) Bitki hücrelerinde mitoz bölünmenin telofaz safhasında iğ ipliklerinin meydana
getirdiği ve hücre bölünmesinde hücre plâğının
teşekkülünde rol oynayan ve bölünmeden sonra halka şeklinde yayılan fici şeklindeki yapı. (BİY)
Fragmozom (Yun. phragmos:bölme; soma: vücut,
Alm. Phragmosom, Fr. phragmosome, İng. phragmosome) Bitki hücrelerinde mitoz bölünme sırasında ekvator düzleminde fragmoplâst teşekkülünden

Frangula alnus

A
B
C
Ç

Barut ağacı (BİY)

D

Frenk arpası Sütlaç ve çorba yapılan kabuksuz
arpa. (KAM)

E

Frenk asması Bot. Asmagillerden, sonbaharda
yaprakları güzel bir renk alan süs sarmaşığı (Ampelopsis). (TDK-2)

G

F
H

Frenk çileği Bot. Kokusuz, kırmızı iri meyve
veren çilek türü. (TDK-2); İri taneli, mayhoşçası.
(HAY); Kokusuz ve iri meyve veren bir çilek türü.
(KAM)

I

Frenk inciri Bot. Atlasçiçe-ğigillerden, yaprakları
etli yayvan ve dikenli bir bitki ve bunun meyvesi
(opuntia ficus india). Buna firavun inciri veya Hint
inciri de denir. Frenk inciri.

K

Frenk kimyonu Carumcarvi Lat. (Umbelliferae).
20-80 cm yükseklikte, çok yıllık, beyaz veya pembe
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Meyveleri baharat olarak
kullanılır. Kars bölgesinde (Çıldır) genç dalları
koku vermek için çorbaya ve yemeklere konur. Bk.
Kimyon, Nanahan, Yabanî kimyon. Eş anl. Çemen
(Çıldır-Kars), Ermeni kimyonu, Firenk kimyonu,
Karaman kimyonu, Keraviye, Nemse kimyonu.
(BAY)
Frenk lahanası Bot. Ceviz büyüklüğünde bir lahana türü, Brüksel lahanası (Brassica oleracea gemmifera). (TDK-2)
Frenk maydanozu Bot. Maydanozgillerden, salata ve salçalarda kullanılan bodur ve güzel kokulu bir bitki. (TDK-2); Anthriscus cerefolium Lat.
Hoffm. (Umbelliferae). Bir yıllık, otsu, tüylü ve
beyaz çiçekli bir bitki. Bk. Hırhındilik. Eş anl. Firenk maydanozu. Anthriscus sylvestris Lat. Hoffm.
-Eşek maydanozu. (BAY); Kendiliğinden yetişen
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veya bahçelerde yetiştirilen bâzı bitkilere verilen ortak ad. (KAM); (Caerefolium / Chervil / Carfeuil)
(BİT-3); (chervil): Maydanozgillerden ıtırlı bir bitkidir. Birçok çeşidi vardır. Faydası: İdrar ve aybaşı
kanı söktürür. Basur memelerinin verdiği şikayetleri giderir. Suyuyla kirpiklere kompress yapılırsa,
uzamalarını sağlar. (BİT-2)
Frenk menekşesi Bot. Turpgillerden, çiçekleri
güzel kokulu bir süs bitkisi türü (Hesperis). (TDK2); Turpgillerden, bir süs bitkisi cinsi (hesperis).
(HAY); Turpgillerden, güzel kokulu çiçekleri olan
süs bitkisi (hisperis). (MED); Güzel kokulu çiçekleri
olan bir süs bitkisi. (KAM)

ve salkım şeklinde, mayhoş tadda meyvesi (ribes rubrum). (MED); (ribes rubrum): Taşkırangillerden;
bir çalıdır. Yemişi uzun salkım şeklinde olup, taneler, ufak ve kırmızıdır. Tadı mayhoştur. 150 kadar
türü vardır. Daha çok şurubu yapılarak kullanılır.
İçeriğinde organik asitler vardır. Faydası: İştah açar,
hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürür, vücuda rahatlık verir. Böbreklerdeki taşların düşürülmesine
yardımcı olur. Karında toplanan suyu söker. Karaciğer şişliğini giderir. Sarılığı giderir. Romatizma
ve mafsal kireçlenmelerinde de faydalıdır. Sindirim
yollarındaki iltihapları temizler. Şurubu, çok besleyicidir. (BİT-2)
Frenk yemişi

Frenk patlıcanı
(KAM)

Eskiden domatese verilen ad.

Frenkpatı Bir çeşit pat, çiçek. (KAM)

Frenk sicimi Avrupa’dan gelen iyi bükülmüş bir
sicim. (KAM)
Frenk üzümü Bot. 1. Taşkırangillerden bir çalı
(Fibes nigrum). 2. Bu bitkinin genellikle şurubu yapılan, uzun salkım biçiminde, taneleri ufak,
kırmızı ve mayhoş yemişi. (TDK-2); Ribes rubrum
Lat. (Grossulariaceae). Dikensiz, parçalı yapraklı ve kırmızı meyveli bir çalı. Bahçelerde yetiştirilir ve olgun meyveleri yenir. Ribes nigrum Lat.
Türüne de aynı ad verilmektedir. Eş anl. Firenk
üzümü. Ribes orientale Desf. -Çeçem (Erzurum),
it üzümü. Dikensiz bir çalı. Meyveler olgunlukta
turuncu renk alır. Meyveleri Erzurum bölgesinde
yenmektedir. Ribes cubrum. (Syn:R. Grossularia
L.)-Bektaşi üzümü. Dikenli bir çalı. Meyveler yeşil,
sarı veya kırmızı renkli. Bahçelerde yetiştirilir ve
meyveleri yenir. (BAY); (Lat. Ribes, Alm. Johannisbeere, Fr. Groseille rougue, İng. red currant) Grossulariaceae familyasından, dikenli ya da dikensiz,
çanak yapraklan taç yapraklarından daha büyük
olan, yaprak döken nadiren dökmeyen, ülkemizde
alu türü bulunan, çalı formundaki bitkiler. (BİY);
Taşkırangillerden bir çalı ve bunun kırmızı ve mayhoş meyvesi (ribes rubrum). (HAY); Şurubu yapılan
ufak taneli bir cins meyve. (KAM); Taşkırangillerden, bir metre kadar boyu olan çalı şeklinde ağaç
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Frenk inciri. (BAY)

Freze bıçağı [Alm. Kehlmesser] [eski terim freze
bıçağı]: Freze makinesinde ağacı biçimlendiren ve
döner mile takılarak kullanılan kesici. (AGA)
Freze makinesi [Alm. Kehl-Frôsmaschlne] [Fr.
Toupie] [eski terim freze makinesi]: İş parçalarının
kenarlarına lamba, kiniş, kordon vb. Biçimlendirmeleri yapan ağaçişleri makinesi. (AGA)
Freze mili [Alm. Kehlspindel] [eski terim freze
mili]: Freze makinesinde düşey yönde inip çıkan,
bazı makinelerde işe göre istenilen açıda çalışan
döner bir aygıt; kesici bıçakları taşır. (AGA)
Frfiktoz (Lat. fructus: meyve, Alm. Fruktose,
Lävulose, Fruchtzucker, Fr. fructose, lévulose, sucre
de fruit, İng. fructose, laevulose, fruit sugar) Meyve
şekeri de denilen, ata karbonlu bir monosakkarit.
CeH^Oe, levüloz. (BİY)
Früktifikasyon (Alm. Fruchtbildung, Fruktifikation, Fr. fructification, 0ng. fructification) Mey
Früktoz Fr. fructose Levüloz, meyve şekeri.
(TDK); Meyve sekeri. (KAM)
Fujer Fr. fougère Bot. Eğrelti otu. (TDK-2)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Fukuku Böğürtlen. (BAY)
Fukusgiller Bot. Su yosunlarından, gelgitli denizlerin kayalıklara yakın yerlerinde yetişen esmer bir
yosun. (TDK); Suyosunlarından bir yosun familyası. (HAY)
Fukuslar Bot. Su yosunlarından, gelgitli denizlerin kayalıklara yakın yerlerinde yetişen esmer bir
yosun. (TDK-2)
Ful Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan
ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac). 2. Küçük taneli bir bakla türü. •
Hint fulü, Mısır fulü (TDK-2); Bakla (bizde yalnız
Mısır’da yetişen bir cins küçük taneli baklaya denir). (HAY); Çiçekli bir ağaç. (ARK); Küçük taneli
bir bakla çeşidi. Taşkırangillerden, beyaz çiçekli bir
ağaçcık (casmir sambaç). (MED); Yasemin. (BAY);
Ful denilen nebatın çiçek ve yapraklarından alınmış
bir bezeme örgesi ki eski Hint ve Mısırda tenasül
ve hayat remzi olarak kullanılırdı. Buna Mısır fulü
veya lotus de denir. Eski Mısır mimarisinde sütun
başlıklarını tezyin etmek için çok kullanılmıştır.
(Bak: Lotus ve sütun başlığı.) Fr. Lotus. (ARS)
Ful çiçefulya İt. Pulya vilâyetinin fatihi Gedik
Ahmet Paşanın getirdiği sarı soğan çiçeği, katmer
fulya deve boynu, fulya balığı vatoz nevi. (LEH)
Ful-bahar
(HAY)

Yaban asması çeşidinden bir çiçek.

Ful-bahrî Ful çiçeği. (HAY)
Fulya İt. foglia Bot. Nergisgillerden, soğan köklü
bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla
da anılan güzel kokulu çiçekleri, zerrin (Narcissus
jonquilla). (TDK-2); İtalya’nın Pulya eyaletinin
Otranto şehrinden, oranın fâtihi Gedik Ahmed
Paşa tarafından getirilmiş sarı soğan çiçeği. (HAY);
Nergisgillerden, sarı renkte çiçeği keskin ve güzel
kokulu bir bitki, sarısoğançiçeği (narcissus lonquilla). (MED); Sarı Soğançiçeği. (TYS); Nergis. (BAY);
Nergisgillerden, sarı renkte çiçeği keskin ve güzel

kokulu bir bitki, sarısoğançiçeği (narcissus lonquilla). (MED)
Fulya sarısı Fulya çiçeği renginde parlak sarı
renk. Fr. Jonquille. (ARS)
Funda Yun. Bot. Süpürge otu. • funda sıçanı,
funda tavuğu, funda toprağı (TDK-2); Süpürge otu.
(BAY); süpürgeçalısı; süpürgeotu. (YAK)
Funda (Süpürgeotu / Erika / Heath / Erica / Galluna vulgaris / Buruyere) Fundagiller familyasindan, alçak boylu, yaprak dökmeyen 500 kadar çali
türünün ortak adi. Türlerinin bâzilari süs bitkisi olarak kullanıldığı halde, bâzilari da orman alti
zararli florasindandir. Gök funda (Erica cinerea)
adli türü, evcil hayvanlar için altlik olarak kullanılır. 1-3 m boyunda, beyaz renkli güzel kokulu
çiçekleri vardir. Erica scoporia isimli özel bir tür
olan funda, yeşilimsi çiçeklidir. 2-3 m boylu olup,
süpürge yapiminda kullanılır. Türkiye’de yetiştiği
yerler: Trakya, Marmara ile Anadolu’nun hemen
bütün sâhil bölgelerinde yetisir. Kullanıldığı yerler: Bâzi türlerinin dallari ipek böcekçiliginde askı
olarak kullanılır. Cezayir’de yetisen bir türünün
köklerinden dünyâca meshur “”Bruyere”” pipolari
yapılır. Dallari çali süpürgesi yapiminda, ayrıca
yakacak olarak kullanılır. Ihtivâ ettigi “”ericolin””
isimli bir glikozit maddesi, idrar yollari taslarina
karsi idrar söktürücü olarak, sulu hülâsâ halinde
kullanılır. Funda ayrıca, ishal ve böbrek taşları tedavisinde kullanılır. Zeytinyağı ile hazırlanan merhemi çiban ve egzamada faydalıdır. Zayiflamak için
de kullanıldığı bilinmektedir. (BİT); Süpürge çalısı.
Fasîle-i halenciyyeden halene cinsi. Güzel çiçek
veren envai, dörtyüze baliğ olur. (LEH); (süpürgeotu): Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve
çan şeklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir. Çalı görünümündedir. Süpürge çalısı
da denilen bu bitkinin kökünden ağızlık; dallarından da kaba süpürge yapılır. Çiçekleri, Ağustos
ayından itibaren toplanıp, kurutulur. Faydası: İshali keser, idrar söktürür. Böbrek kum ve taşlarının
düşürülmesine yardımcı olur. Nikriste de faydalıdır. Anne sütünü artırır. Lapası, ağrıları keser.
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Zeytinyağı ile hazırlanan merhemi, çıban ve egzamada faydalıdır. (BİT-2)
Funda toprağı İçinde, çürümüş yaprak, çiçek, sap
vb. Maddeler bulunan ve gübre olarak kullanılan
toprak. (MED)
Fundagiller Bot. Fundalar takımından, bayağı
funda veya süpürge çalısı, açelya, yaban mersini,
koca yemiş gibi çoğu her zaman yeşil birçok çalı
ve ağaççığı içine alan bir bitki familyası. (TDK-2);
Fundalar takımından, birçok çalı ve ağaççığı içine
alan bir bitki familyası. (HAY); Funda vb. Çeşitli çalı ve ağaçcığı ihtiva eden bitki ailesi, halenciye. (MED); (Lat. Ericaceae, İng. The heat tribe)
Yapraklan çoğunlukla almaşlı, nadiren karşılıklı,
çiçekler er dişi, ışınsal simetrili, kapsül ya da kabaksı
meyveleri olan, her dem yeşil, tırmanıcı, ülkemizde
8 cins ve 19 türle temsil edilen çalı ya da yan çalımsı
bitkiler. (BİY)

Ö

Fundalar Bot. Fundagillerle birlikte bunlara benzeyen daha başka familyaları da içinde toplayan
bir bitki takımı. (TDK-2); Fundagillerle birlikte
bunlara benzeyen daha başka familyaları da içinde
toplayan bir bitki takımı. (TDK); Fundagillerle
beraber daha başka benzer familyaları da içinde toplayan bir bitki familyası. (HAY)

P

Fundalık
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Funda ile kaplanmış yer. (TDK)

Funikulus (Lat. funiculus: küçük ip, Alm. Funikulus, Samensteil, Fr. funicule, İng. funicle, seed
stalk) Plasenta ile tohum taslağını birleştiren sap.
(BİY)
Furçak Burçak. (BAY)
Fuska

Böğürtlen. (BAY)

Futur Mantarlar. (OTS); Büyük ve beyaz mantar.
(OSM); Bot. zehirli mantar. (FED)
Futur-ı harakiyye
Futur-ı
(FED)

Bot. pasmantangiller. (FED)

kaidü’l-büzûr

Bot.

Bazitli

mantar.

Futur-ı muhâtiyye Bot. cıvıkmantar. (FED)
Fülfülşahı Harem ağacı. (LEH)
Fürzum Yuvarlak ağaçtan yapılıp, üstünde bir şey
yontmağa mahsus dülgerler örsü. (OSM)
Fâih Çiçek ve meyva kokusu. “fâyih” şeklinde de
kullanılır. (FED); Meyve ve çiçek kokusu. (OSM)
Fâkih

Yaş meyve, yemiş, yaş hurma ağacı. (OSM)

Fâkihe Yemiş, meyve, semer. (OSM)

Fungi (Lat. Fungi, Mycophyta, Yun. Mykes:
mantar; phyton: bitki) Tek hücreli mantarlar ve
bira mayalarını içine alan modern sınıflandırmanın
üçüncü âlemi. (BİY)

Fâlîz Sebze bostanı. (LEH); Bostan. (OSM);
Bostan. Cem’i fevâlîz gelir. (AHT); Farisîde kol
atan nebatat, hıyar, kabak, kavun, karpuz bostanı.
(LEH)

Fungus Mantar (BİY)

Fâyiha Çiçek ve meyva kokusu. (FED); Meyve ve
çiçek kokusu.

Fungusit (Yun. fungus: mantar, Alm. Fungicide, Fr. fungicide, İng. fungicide) Mantar (küf)
öldürücü madde. (BİY)

Z
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Gaf

G

Ağaç cinslerinden bir nevi. (OSM)

Gafis Kara ağaç. (OSM)
Gagaç

Gelincik. (BAY)

Gaggoç Koşkoz. (BAY)
Gaba Ebe gümeci. (BAY)
Gaba gömeç
Gabaarmıd
(MER)

Ebe gümeci. (BAY)
Meyveleri büyük bir tür armut.

Gal Ağaçlı çukur yer. Muz ağacı. Selem ağacının
bittiği yer. Bir ot cinsi. (OSM); (Alm. Gallen, Fr.
Galle, İng. Gall) Bitkilerde, böcek ya da mantar
gibi organizmaların sebep olduğu anormal gelişen
yapılar. (BİY)

Gabalah

Kabalak. (BAY)

Galaba Altı kırmızı, şemsiye biçiminde bir tür
mantar. (MER)

Gabalak

Kabalak. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Galabah

Gabarcık Zambak yaprağı gibi yaprağı, mısırınkine benzer kırmızı taneli koçanı olan yumrulu bir
bitki, yılanyastığı Koçanın üzerindeki taneler mayasıla karşı hap gibi yutulur. (MER)
Gabartlan Yaprakları nergis yaprağına benzer
çiçeksiz bir bitki. (MER)
Gabere

Galabak. (BAY)

Galabak Arctium minus Bernh. Subsp. pubens
(Babington) Arènes (Compositae). l m kadar yükselebilen, iki yıllık, mor çiçekli ve otsu bir bitkidir.
Erzurum bölgesinde genç gövdeleri çiğ olarak yenir ve yapraklarından et dolması sarılır. Bk. Dul
avrat otu. Eş anl. Galabah, Galagan, Şoropok.
(BAY); Çam ve selvilerin altında yetişen, etli, beyaz,
küçüklü büyüklü mantar. (MER)

Ağaçlık yer. (OSM)
Galagan

Gabıt Yumuşak toprakta, koza tarlasında yetişen,
karanfil yaprağı gibi yaprakları olan, beyaz çiçekli,
25-30 cm. Kadar boyunda, öbek öbek gelişen bir
bitki. (MER)

Eşek dikeni.; Galabak. (BAY)

Galbâ Ağaçları gür ve sık olan koruluk, bahçe.
(OSM); Birbirine girmiş sık ağaçlar. (AHT)
Galdırık Ispıt. (BAY)

Gabram Soymuk. (BAY)
Gada Dağ armudu ağaçları. Dikenli ağaçlar. Ateşi
uzun müddet devam eden seksek ağacı. (OSM)
Gadıngası Yarım metreye kadar uzayabilen,
dikenli, beyaz çiçekli bir ot. (MER)

Galdırım Bahçe ya da bağ kulübesi. (ZAN)
Galdirek Ispıt. (BAY)
Galdireyik Ispıt. (BAY)
Galdurayak
Gadirî (Gadiriyye) Gölde yaşayan hayvan veya
bitki. (OSM)

Ispıt. (BAY)

Galduruk Ispıt. (BAY)
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Galeden

Güz çiğdemi. (BAY)

Galeziyo

Botanikçi. (ARK)

Galkamak Ağaçtan yontulan parça
kayadan kopmuş taş parçası. (MER)

İdrar söktürücü ve kum dökücü olarak kullanılır.
(MER)

ya

da

Kalkan. (BAY)

E

Galkan

F

Galle Tahıl, zahire. Mahsûl, ürün. Gelir, varidat.
Vakıf geliri, vakıf mallarından alınan ürün. Yağda
pişirilmiş sebze yemeği. (MED)
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Gandille Ağaçtan oyulmuş üzüm tepelemeye
yarayan tekne. (MER)
Gangal (= kangal tikeni) Yeşilken kavrulup
yenen, tohumlarından kahve yapılan dikenli bir bitki, kangal. (MER); Gengel. (BAY)
Gangal dikeni Gengel. (BAY)
Gankal

Galle-i vakf Vakfın faide ve mahsulü. Bununla vakfın tabiî ve hukukî semereleri anlaşılır. Vakıf
paraların ticareti ve vakıf akarların kirası, vakıf
bahçelerin sebze ve meyveleri bu kabildendir.
(OSM)
Galâktoz, Gal (Alm. Galaktose, Fr. Galactose,
İng. Galactose) Altı karbonlu aldoz şekeri. Bir disakkarit olan laktozda glikozla beraber, bitki hücre
duvarındaki peklinde, glikolipitlerde ve glikoproteinlerde bulunan bir monosakkarit. (BİY)

Ganturun (= anturun, ganturunotu) sarı çiçekli, ince ince küçük yapraklı, yara ya da kesikler için
zeytinyağıyla karıştırılıp ilaç yapılan, kaynatılıp
içildiğinde mide ağrısına iyi gelen, damarları açan
bir bitki. (MER)
Ganyaş

Kanyaş. (BAY)

Ganyaşı

Kanyaş. (BAY)

Ganyeş
Gametofit (Yun. Gametes: eş; phyton: bitki, Alm.
Gametophyt, Fr. Gaméto-phyte, İng. Gametophyte)
Gametleri meydana getiren fertler ya da döller.
(BİY)

Gengel. (BAY)

Kanyaş. (BAY)

Ganyeşi Kanyaş. (BAY)
Ganyeşil

Kanyaş. (BAY)

Gametoklon (Yun. Gametes: eş; klon: dal, Alm.
GametoMone, Fr. Gametoclone, İng. Gametoclone) Mayosporlar, gametler ya da gametofitlerden
yapılan hücre kültürlerinden gelişen bitkiler. (BİY)

Gapsağa (= gapsa) ağaçlardan yapılmış bahçe
kapısı. (MER)

Gamîs Üstü kuru, altı yaş olan ot. Ağaç ve otların
arasında olan küçük su arkları. (OSM)

Gara kavık Çengel sakızı. (BAY)

Ganak Uzun ganak, kokar ganak, çöp ganak
ya da eşşekgana, keklikgana gibi türleri olan, sarı
çiçekli, ince uzun gövdeli, sakızlı, sakızı çiğnenen
bir bitki. (MER); Kanak. (BAY)
Gandak Koyu yeşil, üçgen gibi ucu sivri yaprağı,
kırmızı nohut gibi meyvesi olan, dikenli bir bitki.
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Gara gavık

Çengel sakızı. (BAY)

Garaağaç Yaprağı erik yaprağına, gövdesi kiraz
ağacına benzer bir ağaç. (MER)
Garaasap Pembe çiçekli; küçük, dilim dilim
yapraklı bir bitki. (MER)
Garabaşkeki Eflatun çiçekli adaçayına benzer bir
tür kekik. (MER)
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Garabaşot Mor çiçekli, kara tohumlu, hoş kokulu, yağı çıkarılıp sancıya karşı içilen bir ot. (MER)
Garaca Soğan tohumu. (MER)
Garacık Yaprağı ve dalı susam bitkisine benzer,
sarı çiçekli derelerde yetişen bir bitki. (MER)
Garadal Yaprağı erik yaprağına benzer, beyaz
çiçekli bir ağaç. (MER)
Garadilfir Yoncaya benzer, koyu yeşil yapraklı,
kollar atan, mor çiçekli bir ot. (MER)
Garafil Yaylalarda yetişen; uzun, çatal köklü,
beyaz çiçekli, kaynatılıp suyu içilen bir ot. (MER)
Garagilik Kırmızımtırak çiçekli, yonca yaprağına
benzer, dilim dilim ince yapraklı, koyu kırmızı tohumlu bir bitki. (MER); Çoban üzümü. (BAY)
Garagöyündürme Tozpembe çiçekli, koyu yeşil
yapraklı, uzun uzun sürgünler atan, yoncaya benzer,
yara tedavisi için kullanılan bir ot. (MER)
Garağan göbeleği
(MER)

Garans Kızılkök bitkisi. Boya sanayiinde Fransızcada “laque de garance”; Almancada “Krapplack”
adlı boya. Kızılkökten çıkarılır. Saydam, ışıklı bir
boya olup dayanıksızdır. (SAN)
Garaot 1. Yaprakları koyu yeşil, biber yaprağına benzer, turp tohumu gibi tohumu olan, kavrulup yenilen bir ot. 2. Çiçekleri horozibiği bitkisinin
çiçeklerine benzer, yaprakları ince uzun, yenilebilir
bir ot. 3. Tüylü yapraklı, sarı çiçekli, tazeyken yenen
bir ot. 4. Kekiğe benzer bir ot. (MER)
Garatohum Ekinlerin içinde yetişen, yaprakları
zeytin yaprağına benzer, beyaz-eflatun çiçekli, nohut büyüklüğünde keselerin içinde kara kara tohumları olan bir ot. (MER)
Garavuk Çengel sakızı. (BAY)
Garayonca Eflatun çiçekli, uzun boylu, çınar
yaprağına benzer yaprakları olan bir bitki. (MER)
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Garde Yılanyastığı. (BAY); Mantar. (OSM)

N

Gardelen

O

Kardelen. (BAY)

Gardenbar İng. Bahçe meyhanesi, bahçe birahanesi. (RTK)

İri taneli, geç yetişen bir üzüm türü.

Gardenparti Bir bahçede veya parkta yapılan
davet. (TDK); Bahçede verilen eğlence ziyafeti.
(TYS); Bahçede yapılan eğlence, bahçede verilen
ziyafet. (HAY); Bahçe veya parkta verilen ziyafet,
bahçe toplantısı. (MED); Bir bahçede yapılan
büyük eğlence. (TRK); Bir bahçede düzenlenen
danslı eğlence. (TEM); Bir park veya bahçede
yapılan eğlenceli dâvet. (KUB)

Garamık Yaylalarda yetişen, yaprakları alıç
ağacının yapraklarına benzer, meyveleri mersin
ağacının meyvelerinden biraz daha küçük, olgunlaşınca simsiyah bir boncuk gibi olan, yenilebilen,
kaynatılarak halk hekimliğinde de kullanılan, bir
tür çalı. (MER); Karamuk. (BAY)

C

Garçiçegi Kar çiçeği. (BAY)

Yumrusu yenilen bir tür bitki.

Garakökleme Ağaç fidesini bulunduğu yerden
söküp bir başka yere dikme. (MER)

B

J

Garağilik Yapışkan, ince yapraklı, sarmaşık gibi
yere uzayıp giden, siyah tohumlu bir ot. (MER)
Garağulak
(MER)

A

Gardenya (garde’nya) Fr. Gardénia Bot. 1. Kök
boyasıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç
veya ağaççık cinsi (Gardenia). 2. Bu ağaççığın güzel kokulu çiçeği. (TDK-2); (Fr. Gardenia) Sıcak
bölgelerde yetişir ve çiçeği süs için kullanılır bir
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bitki. (TYS); Sıcak bölgelerde yetişen bir çeşit ağaç
ve bu ağacın güzel kokulu çiçeği. (KAM); Kökboya-;sıgillerden, bir ağaç veya ağaççık. Çeşidi
çiçeği (gardenia). (HAY); Sıcak iklimlerde yetişen
kökboyasıgillerden ağaçcık ve hoş kokulu çiçeği.
(MED); [İskoçyalı botanikçi Alexandre Garden’in
adından] 1. İki çenekliler sınıfının kök boyasıgiller
familyasından, tropik bölgelerde yetişen ağaç veya
ağaççık. 2. Bu ağacın güzel kokulu, beyaz, gösterişli
meşhur çiçeği. (KUB)
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Gargan

Ağaç üzengi. (OSM)
Karabaş otu. (BAY)

Garık İçine sebze dikilen ark. (MER)
Garig (İng. Garig) Akdeniz ülkelerinde, makinin
tahribinden sonra ortaya çıkan daha kısa boylu çalı
toplulukları. (BİY)

M

Gark 1. Tarh, bölüm (tarla için); 2. Bahçe ve bostanlarda, sulama için açılan ark, hendek. (TRM)

N

Garkad

O
Ö
P

Bir dikenli ağaç. (OSM)

Gars Ağaç fidanı dikmek. Dikilmiş fidan.
(OSM); Ağaç dikme, fidan dikme: Gars-ı escâr:
Ağaçların dikilmesi (KAM)
Gars-ı escâr Ağaç dikimi. (OSM)

S

Gartalmak Yaşlanmak, kocamak, sertleşmek, bitkiler tazeliğini yitirmek. (MER)

T
U
V

Gartî Görünüşü limon ağacına benzeyen bir bitki; tadı armudu andırıyor. (BAT)
Garîf Birbirine girmiş sık ve çok ağaç. (OSM)

Y

Garîse Yeni dikilmiş fidan. (OSM)

Z

Gatırsırna 1. Çiçeği dikenli, yaprağı tere yaprağına benzer, börek yapılan bir ot. 2. Yaprakları çiğdem
yaprağına benzer, eflatun çiçekli, yumrularının

Â

Gav Ağaçların gövdesinde oluşan mantar, kav.
(MER)
Gavakmantarı Selvilerin dibinde yetişen, üstü
beyaz, altı pembemsi, etli, uzun saplı bir tür mantar.
(MER)
Gavcar 1. Kargıya ya da mısır bitkisine benzer;
deynek, baston yapılan bir bitki. 2. Ardıç ağacının
kuruyup soyulmuş dış kabuğu. (MER)
Gavetikeni İri yapraklı, kozalı, kozalarının içinde
bulunan tohumlarından kahve yapılan bir tür diken. (MER)
Gavgav Masıra yapmakta kullanılan içi oyuk bir
bitki. (ZAN)
Gavlagan
Gavlan

R
Ş

kabuğu tırnak gibi kalkan, soyulup yenilen bir ot.
(MER)
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Çınar ağacı (BAY)
Çınar ağacı (BAY)

Gavrıklamak Soğan, fasulye, et gibi yiyecekleri
yağda hafif kavurmak. (MER)
Gavsara İnce ince şeritler halinde biçilmiş
ağaçlardan örülmüş, ince, uzun, kulpsuz sepet.
(MER)
Gavşak

Kestane. (BAY)

Gavta Ağaçlık, sulak yer. Toprakta çukurluk.
(OSM)
Gayagoruğu Deniz
kenarındaki
kayaların
yüzünde yetişen, dalları bir karış kadar uzayan,
zeytin yaprağına benzer dolgun yapraklı, ekşimsi,
turşusu yapılan; guatr, kalp gibi hastalıklara karşı
iyi geldiği söylenen bir bitki. (MER)
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Gayışgıran Ayrıkotuna benzer, uzun uzun kollar atan, ince yapraklı, beyaz küçük çiçekli bir ot.
(MER)
Gayl

Ağaç, şecer. (OSM)

Gayna

Yaprakları çok olan yaş ağaç. (OSM)

Gayne Aralarından su akamayan birbirine girmiş
ve dolaşmış ağaçlar. (OSM)

Gazelmantarı İçi mor, dışı ak, pelit gazelinde yetişen bir tür mantar. (MER)

Gazino Bahçeli büyük kahvehane (OSM); İt.
Kahve, çay, gazoz gibi içeceklerden başka, bazen içki
de içilebilen bahçeli büyük kahvehane. -. (TEM)

Verimsiz, faydasız, meyvesiz.

Gaysak gırmak Sulanan ağaçların, bitkilerin
toprağında oluşan kabuğu kazmayla ya da çapayla
kırıp toprağı yumuşatmak. (MER)

Gazlı boya [Alm. Räucherbeizen] [eski terim gazlı boya]: Kimyasal boya ya da anilin boya eriyiğine
amonyak konularak elde edilen, bu yüzden gaz etkisi de taşıyan ağaç boyası. (AGA)

Gaytele Sık bitmiş olan ağaç. Seslerin karışması.
(OSM)

Gazoz ağacı Bir sözün çok saçma olduğunu
bildirmek için söylenir: Bu dediğin gazoz ağacı!
(TDK)

Gaytân Bahçe (EVL)
Gazandelen

Kazankulpu. (BAY)

Gazat Dağ armudunun ağacı. Dikenli ağaç. Seksek ağacı. (OSM)
Gazayak

Gazel otu Dictamnus albus Lat. (Rutaceae). Çok
yıllık, beyaz veya pembe çiçekli ve otsu bir bitkidir.
Kuzey Anadolu bölgesinde yetinir. Eş anl. Geyik
otu, Girit otu. (BAY)
Gazelboynuzu Sepik. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Gazellemek 1. (Yaprak) Sararıp kurumak. 2,
(Ağaç) Yapraklarını dökmek. (TDK); Yapraklar kuruyup dökülmek. (LEH)

Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L

Gaztaşı [Alm. Künstliche Abziehstein] [eski terim göztaşı]: Korindon ya da karborandum tanelerinden hazırlanan bileme taşı. Gazyağı, mazot v.b.
Yardımcı sıvılarla kullanılır. (AGA)

M

Gazyak Kazayağı. (BAY)

Ö

Gazîz Gılâfından yeni çıkan çiçek. Taze. (OSM)

P

Kazayağı. (BAY)

Gazel Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.
(TDK); Kuruyarak dökülmüş ağaç yaprağı. (MED)

B
C

Gazeyağı mak Kazayağı. (BAY)

Gaziye Mimoza envaından sarı amber çiçeği
ağacı (LEH); Sarı amber çiçeği ağacı, mimoza cinsinden bir küçük ağaç. (KAM)

Gayr-ı müsmir
(OSM)

A

Gebe Botlacı ve potlacı (-deve), kulunlacı, kunlacı, kunnacı, yüklü. (TSD)
Gebelek

N
O

R
S
Ş

Burç. (BAY)

Gebere Gebreotu, kebere, kibariye (krş. Kebbârî;
gül-ü-gebere) (EVL); Kebere. (BAY); İlâç yapılan ve
yenilen, yuvarlak boz renkli bir çeşit bitki (HLK)
Gebre Bot. Gebre otunun yemişi. • gebre otu
(TDK-2); Büyük beyaz çiçekli turşusu yapılan
çalı, kebere (Bot. capparis spinosa) kebere (BAH);
Kebere. (BAY); Yun. Bir yabani çalının turşuluk
yemişi, kapari çiçeği dahi derler. (LEH)
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Gebre otu Bot. Sürekli yeşil kalan çalı
görünümünde bir bitki, kebere, kapari (Capparis).
(TDK-2); Kebere. (BAY); Büyük pembe çiçekleri
olan bodur küçük bir ağaç. (KAM); Kapari; kebere.
Bkz. Aş; baharat; bitki. (YAK)
Gebre otugiller Bot. Gebre otu vb. Bitkileri kapsayan familya. (TDK-2); İkiçeneklilerden, bir bitki
familyası. Familyanın örnek bitkisi gebreotudur.
(HAY); İkiçeneklilerden, daha çok tropikal bölgelerde yaygın olan 46 cins ve 700 türe sahip bitki ailesi,
kibiriye. (MED)
Gece menekşesi Hesperis matronalis Lat. (Cruciferae). 100 cm kadar yükselebilen, iki yıllık, pembe veya beyaz çiçekli, otsu bir bitkidir. Çiçeklerinin gece açması nedeniyle bu ad verilmiştir. Eş anl.
Gecegündüz çiçeği. (BAY)
Gecegündüz çiçeği Gece menekşesi. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Gecesefası Bot. Akşamsefası. (TDK-2); İkiçeneklilerden, gece açan küçük kokulu çiçekleri olan, otsu
bir bitki (Mirabilis jalapa). (TDK); İkiçeneklilerden,
süs bitkisi olarak yetiştirilen bir bitki (mirabilis ialapa). (HAY); Gece çiçek açan, sürüngen gövdeli, iki
çeneklilerden süs bitkisi (mirabilis jalapa). (MED);
Mirabilis jalapa Lat. (Nyctaginaceae). Vatanı tropikal Amerika olan bir süs bitkisidir. Bahçe ve parklarda yetiştirilir. Çiçekler beyaz, sarı, kırmızı veya
alacalı renklidir. Çiçekler akşam üstü açar. (BAY)
Gecesefasıgiller Bot. Örnek bitkisi gecesefası
olan bir bitki. (TDK-2)
Gecik

Gecik, kaşıntı otu, bir cins bitki. (KAM)

Gecikotu

Bir cins bitki. (HAY)

Y

Geçek Küçük tahta köprü. Fr. Passerelle. (ARS)

Z

Geçibici (geçibiciği) Havuca benzer, beyaz yumrusu olan bir bitki. (MER)

Â

280

Geçisakalı

Tekesakalı. (BAY)

Geçit Bir bahçede iki tarh arasındaki geçit yeri,
İng. Passage “Pass, Passway” (TRM)
Geçit köprü Buna atma köprü de denir. Bir taraftan öbür tarafa geçmek için atılan sırık ve ağaçlardan ibaret köprü Fr. Passerelle. (ARS)
Geçkin (Bitkiler için) Gereğinden çok olgun
veya solmaya başlamış: Geçkin bir karpuz. (TDK);
1. Geçmiş, çok olmuş, lüzumundan fazla olgun:
Geçkin meyve. 2. Kesildikten sonra uzun zaman
kalarak kullanılmadığı için kızarıp üzerinde lekeler oluşan, bozulan (kereste): Geçkin ağaç. [‘yangın
ağaç’ da denilir]. (KAM)
Geçmiş Çok olmuş, lüzumundan fazla olgun:
Geçmiş meyve. (KAM); Çok olmuş, lüzumundan
fazla olgun: Geçmiş meyve. (HAY)
Gedevet Bahçe ve ekinleri sulamak için açılan su
arkları. (TRM)
Gedigen Kebere. (BAY)
Gedik 1. Çiftliğin arazisinin dört. Te biri, 2. 320
dekarlık alan, 3. Bahçe, Bağ kapısı; 4. Bahçe ya da
tarlalara hayvanların geçmemesi için yapılan engeller, çit. (TRM)
Gedim

Kerdeme. (BAY)

Gedime Kerdeme. (BAY)
Gedüg Bahçenin giriş yeri. (TRM); Bahçenin giriş yeri. (ZAN)
Geğeçotu

Bir cins bitki. (HAY)

Geğicek Yaprağı alıç yaprağından biraz büyük,
meyvesi armuta benzer bir ağaç ve meyvesi. (MER)
Gelberi 1. Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek
için kullanılan uzun saplı demir araç. 2. Tırmık. 3.
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Harman döküntülerini toplamaya yarayan araç. 4.
Ağaç dallarını budamak için kullanılan eğri demir.
(TDK)
Gelebek otu (= gelebeğ-otu) kışın çıkan, çamurlu yerlerde, göletlerde yetişen, ıspanağa benzer,
sarı çiçekli, nane boyunda, halk hekimliğinde kullanılan bir ot. (MER)
Geleboru Gilaburu. (BAY)
Geliç (= gelinç) daha çok sulak yerlerde yetişen,
ekine benzer, kökü çok derinlere inen, ayrık gibi
yayılan, kırmızı, saçak saçak tohumu olan, hayvanlara pek yaramayan bir ot. (MER)
Gelif Tarla bağ ve bahçelerde yapılan basit bekçi
kulübesi. (TRM)
Gelik 1. Kestane bahçesi, 2. Kurumuş sebze
yaprağı. (TRM)
Gelimkara Burç. (BAY)
Gelin çiçeği Bot. Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis). (TDK-2); Ağlayangelin. (BAY);
Zambak türünde bir çiçek. (KAM)
Gelin duvağı Bougainvillea spectabilis / Begonvil, Rodos Sarmaşığı, Konsolos çiçeği, Onbiray çiçeği / Vatanı Güney Amerika’nın tropik ve
subtropik bölgeleridir. Brezilya ve Peru’da yaklaşık
13 türü doğal olarak yetişir. Daha dar bir kuşakta
olmakla beraber, Ege ve Marmara Bölgelerinde ve
bütün Akdeniz kıyı kuşağında yetiştirilir. İzmir,
Bodrum, Marmaris, Datça, Kemer, Antalya, Mersin ve Adana illerinde yetiştirilen ve kültürü yapılan
çalı veya çoğunlukla odunsu sarıkçı bir bitkidir.
Değişik adlar almıştır. Ülkemizde ilk olarak Mersin’deki italyan Konsolosluğunun bahçesinde
görüldüğünden “Konsolos çiçeği” adıyla da anılır.
Marmaris dolaylarında çiçeklenmesinin çok uzun
sürmesinden dolayı “Onbiray çiçeği”adı verilmiştir. Anadolu’da gelinlerin yüzlerini örttükleri
duvak pembe veya kırmızı renginde olduğundan

“Gelin Duvağı” da diğer bir ismidir. Gelin Duvağı 10 metreye kadar tırmanabilen, boylu, sarılıcı
bir odunsu bitkidir. En belirgin özelliği yanlışlıkla
taç yaprak olduğu sanılan, parlak siklamen renkli
brahteleridir. Sürgünleri dikenli ve çıplaktır. Herdemyeşil yaprakları küçük yumurta şeklinde ve
sivri uçludur. Yaprağı 60 mm boyunda, parlak yeşil
bir yüzeye sahiptir. Yaprak kısa bir sapla sürgüne
bağlanır ve sürgün üzerinde almaşık dizilişlidir.
Beyaz-krem renkli, tüp şeklindeki çiçekleri, koyu
pembe-mor renkli brahtelerle çevrilmiştir. Brahteler
üçlü salkımlar halindedir. Her bir salkımın içinde
14-24 mm boyunda çiçekleri bulunur. / çiçekleri
Haziran-Temmuz aylarında açar ve Ekim ayı ortalarına kadar çiçeklenme sürer. / Herdemyeşil
yaprakları küçük yumurta şeklinde ve sivri uçludur.
Yaprağı 60 mm boyunda, parlak yeşil bir yüzeye
sahiptir. Yaprak kısa bir sapla sürgüne bağlanır ve
sürgün üzerinde almaşık dizilişlidir. Beyaz-krem
renkli, tüp şeklindeki çiçekleri, koyu pembe-mor
renkli brahtelerle çevrilmiştir. (AGÇ)
Gelin gülü Çuha çiçeği.; Gelincik.; Lâle.; Çuha
çiçeği (BİY)
Gelin mantarı
tar (BİY)

Zehirli mantar. (BAY); Deli man-

Gelin odası (Osm. Hacle.) Gelini görmeğe tahsis edilmiş oda. Eski zamanda askılar ve çiçeklerle
süslenen bu odaya bir taht kurulur ve gelin, telli duvakları ve pullu elbiseleriyle o tahtın üzerinde oturarak ziyaretçileri kabul ederdi. (Bak. Gerdeklik.) Fr.
Salon nuptiale. (ARS)
Gelin otu Bot. Güveyfeneri. (TDK-2); Gelincik.;
Güveyfeneri. (BAY); Bot. Bir çeşit bitki, güvey
feneri. (KAM)
Gelinalı 1. Gelincik ağacının çiçekleri. 2. Al al,
iri iri çiçekleri, gelinciğe benzer yaprakları olan,
börek yapılan bir ot. 3. Gelincik otu. (MER)
Gelinaya Parlak yapraklı, beyaz çiçekli, yenilen
bir ot. (MER)
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Gelinbarnagı

Gelinparmağı. (BAY)

Gelinboğan Bot. Bir ahlat türü. (TDK-2); Bot.
Bir ahlat türü. (KAM); Döngel. (BAY)
Gelincik Bot. 1. Yazın kırlarda, özellikle ekin
tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki, gün
gülü (Papaver rhoeas). • tatlı su gelinciği (TDK-2);
Yazın kırlarda yetişen kırmızı çiçekli bitki. (ARK);
Çayırlarda yetişen koyu kırmızı bir tür çiçek. İlaç
olarak şurup ve reçelini yaparlar. (KAM); İnce saplı, gelincikgillerden, parlak kırmızı renkli bir çiçek
(papaver rhaeas). (MED); 1. Ayva ağacına benzer,
yuvarlak yapraklı, leylak rengi çiçekleri olan bir
ağaç, erguvan. 2. İlkbaharda pembe pembe açan,
çiçeklerini açtıktan sonra yapraklarını çıkaran bir
ağaç. (MER); Gelincik çiçeği. (BAH); (Mayis-ağustos aylari arasinda, kırmızı renkli çiçekler açan, 2030 cm boyunda bir veya bâzan çok senelik otsu ve
beyaz sütlü bir bitki. Buğday tarlalarinda, ekilmemis
yerlerde çok rastlanır. Gövdeleri dik ve tüylüdür.
Çiçekler dallarin uçlarinda bulunur. Çanak yaprakları çiçek açma esnâsinda dökülür. Çiçekleri de çabuk dökülür. Meyveleri sarimsi esmer renkli olup,
deliklidir ve bu deliklerden tohumlar saçilir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Hemen hemen her yerde yetismektedir. Kullanıldığı yerler: Kullanılan kısımları
çiçekleridir. Çiçekler güneste ve mümkün oldugu
kadar çabuk kurutulur. Bilesiminde zamk, seker,
müsilaj ve çok az miktarda alkaloit bulunur. Hafif
yumusatıcı ve uyusturucu bir tesiri vardir. Öksürük
ve nezle gibi hastaliklarda yumusatıcı olarak surup
hâlinde verilir. Uykusuzlugu giderir. Yaniklari iyilestirir. Çiçekleri su içinde siselerde güneste bekletilerek serbeti çıkarılır. İçine limon tuzu konursa rengi
çabuk ve daha güzel çikar. Yazin serbet olarak içilir.
(BİT); Bir yıllık Papaver (Papaveraceae) türlerine
verilen genel ad. 60 cm kadar yükselebilen, kırmızı
çiçekli, bir yıllık ve otsu bitkilerdir. Çiçekleri
öksürük kesici, yapraklan ise sebze olarak kullanılır.
Batı Anadolu pazarlarında satılır. Çiğ olarak salata
halinde veya yağ ve yumurta ile kavrularak yenir.
Bk. Haşhaş. Eş anl. Alvala, Arıgülü, Aş otu (Gazi
Antep), Börek otu, Çaplançanak, Düğmeli ot,
Gagaç, Gelincik mancan, Gelineli (Düziçi-Adana),
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Gelin gülü, Gelinkadın, Gelin otu, Gündüz gülü,
Gülgülü. Hüddüdü (Dörtyol), İbiççe, îbibitce,
İbibitce, Kahma, Kahmacık, Kakma, Kangılız,
Kapçık, Kapçık otu, Kapıncak, Kapırcak, Kapurcak, Karagöz, Karakazancık, Köpeklolosı, Malaşa,
Mümülü, Titregızım, Tultuk, Vıccı vıccı, Yordanlı.
Özellikle aşağıdaki türler kullanılır. Papaver dubium Lat. Kapsülü silindir biçiminde. Papaver lacerum Popov-Kara gelincik (Kemah-Erzincan). Papaver rhoeas Lat. Kapsül az çok küre biçiminde.; Salep.
(BAY); (Lat. Papaver rhoeas, Alm. Klatschrose, Fr.
coquelicot, İng. corn poppy) Gelincikgiller (Papaveraceae) familyasından, kırmızı çiçekli, kapsül
tipi meyvesi olan, yol kenarlarında, çayırlıklarda
yetişen, tek yıllık, otsu bitki. (BİY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ); (poppy): Yazın kırlarda yetişen ve gelincikgillere örnek olarak alınan bir çeşit çiçekli bitkidir.
Çoğu kırmızı renklidir. Yaz aylarında toplanıp,
gölgede temiz bir kağıt üzerine serilerek kurutulur.
İçeriğinde rheadine vardır. Kokusu hoş değildir.
Tadı da acıdır. Faydası: Nefes darlığı, astım, bronşit
ve göğüs nezlesinde rahatlık sağlar. Boğmacayı keser. Kan tükürme ve kan kusmayı keser. Uykusuzluğu giderir. Yanıkları iyileştirir. Yılancık da faydalıdır. (BİT-2)
Gelincik çiçeği Ayu gülü, ayu kulağı, gelincük.
(TSD); İri yapraklı ve ince saplı kırmızı renkte
çiçek. Fr. Coquelicot. (ARS)
Gelincikgiller Bot. Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, gelincik, haşhaş, kırlangıç otu vb. Bitkileri içine alan familya. (TDK-2); Ayrı taçyapraklı,
ikiçeneklilerden bir bitki familyası. (HAY); (Lat. Papaveraceae, İng. poppy family, Osm. fasile-i haşhaşiye) Yapraklan almaşlı, genelde tek çiçekli ve ışınsal
simetrili, taç ve çanak yapraklan gösterişli, erkek
organlan çok sayıda ve bir ya da birkaç sıra dizili,
meyveleri kapsül, lomentum ya da ince uzun kapsül
şeklinde olan, bir ya da çok yıllık, otsu, çalmışı bazen de ağaçsı türleri olan, dünyada 28 cins ve 250
kadar türle, ülkemizde ise 5 cins ve 45 kadar türle
temsil edilen bir familya. (BİY)
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Gelinçatalı Çulfalık tezgâhının yan taraflarında
yere çakılı bulunan, 1.5 m. Kadar uzunluğunda,
uçları çatal ağaçlar. (MER)
Gelindamat Bir sapta yan yana bir çift çiçek açan,
kırmızı, pembe ve beyaz cinsleri olan, katmerli; iri
çiçekli bir tür begonya. (MER)

(Kars). Kadınparmağı, Koluncuk (Polatlı-Ânkara).
(BAY)
Gelinsaçı Bot. Küsküt türünden, sarı ya da
beyazımsı iplik gibi sapı olan yapraksız, parazit bir bitki (TEM); Eftimon denilen bir cins bitki.
(HAY); Bostanbozan.; Dededeğneği. (BAY); Bot.
Gelin. (KAM); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Gelindili Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Gelindonu İnce yapraklı beyaz çiçekli üçgen üçgen tohumları olan bir ot. (MER)

Gelingöbeği Kara hindiba. (BAY)
Gelingüyekekiği (=
gelingüyekeki,
gelingüye-otu, güyeotu) yarım metre boyunda, küçük,
boz yapraklı, beyaz çiçekli; Çamaşır yıkanacak suya
atılan, yünlüleri güve yememesi için kullanılan bir
kekik. (MER)
Gelingüyeotu beyaz çiçekli, hoş kokulu, yün
eşyaların arasına konan bir ot. (MER)
Gelinkirpiği Kasımpatı çiçeği. (MED)
Gelinküpesi

Tavşan kirazı. (BAY)

Gelinlikçi Gelinlik diken kimse. (TDK); Gelinlik diken, yapan veya satan. (MED)
Gelinparmağı Bot. Uzun taneli bir üzüm türü.
(TDK-2); Sempervivum armenum Boiss. Et Huet
(Crassulaceae). Rozet yapraklı, yapraklan etli, sarı
çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Ankara, Erzurum ve Kars bölgelerinde yapraklan çiğ olarak yenir. Ankara’nın değişik semtlerinde kurulan, köylü
pazarı denen pazarlarda, civar köylerden getirilerek
satılmaktadır. Eş anl. Gelinbarmağı. Gelindüğmesi

B
C
Ç
D
E

Gelinteli mantarı Tellice. (BAY)

F

Gemi dibi Gemide ambarın alt kısmında kalıp
hasar görmüş meyve. (MED)

G

Gelineli Gelincik. (BAY)
Gelinfeneri Bot. Kuş kirazı. (TDK-2); Güvey
feneri. (BAY); Bot. Gelin. (KAM); Elgengeç denilen
bir cins bitki. (HAY)

A

Gemma (Lat. Gemma: tomurcuk, Alm. Gemme,
Brutkörper, Fr. Gemme, İng. Gemma) l. Rizoitlilerde, yaprak koltuklannda, gövdede, yaprak yüzeylerinde ya da özel noktalardaki eşeysiz üretken
doku. 2. Hayvanlarda yeni organizmalar şeklinde
gelişen dış büyümeler, tomurcuklar. (BİY)
Gence (Lat. Dalışça cannabina) Cebeli hindi de
denir. Doğal boya elde edilen kenevire benzeyen bir
bitki. Kafkaslarda, Himalaya eteklerinde ve Karadeniz Bölgesi’nde yetişir. Boyama için bitkinin tümü
kullanılır. Şap mordanla çok parlak sarı bir renk
verir. (TEK); Gengel.; Renk otu. (BAY)
Genç (Bitki, hayvan için) Gelişmesini tamamlamamış olan: Genç ağaç. Genç at. (TDK); Taze,
yeni, körpe: Genç ağaç. (HAY); Civan, şâb, taze.
Körpe yavru, fidan. Nev-nihal genç, irisi gürbüz.
Genç adam, Genç ağaç. Genç hayvan. (LEH)
Genec
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Renk otu. (BAY)

T

Genegerçek otu Hint yağı ağacı (BAY)
Genel gider [Alm. Gemeinkosten] [eski terim
umumi masraf]: Bir işin üzerinde görülmeyen, fakat
yapımı için gerekli olan yardımcı giderler toplamı.
(AGA)
Generçek

H

Hint yağı ağacı (BAY)
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Genetik Alm. Genetik, Fr. Genetique biy. Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi. (TDK); [Fr.
génétique] [İng. genetics]: İnsan, hayvan ve bitkilerde soyaçekim, evrim ve değişim olaylarını inceleyen biyoloji dalı. (EĞT)

Genger Gengel. (BAY)

Gerdeme

Geniş halkalı ağaç [Alm. Grobjähriges Holz]
[eski terim geniş halkalı ağaç]: Hızlı büyüme sonucu yılhalkaları normalden fazla gelişen ağaç. (AGA)

Gerdi Sebze bahçelerinde
parçalar. (TRM)

Gentiyan (Lat. Gentiana lutea, Alm. Gelber Enzian, Fr. Gentiane jaune, grande gentiane, İng. Gentian, yellow flowered gentian) Kantarongiller (Gentianaceae) familyasından, rizomlu, san çiçekli, çok
yıllık otsu bir bitki. Jansiyan. (BİY)

Y
Z
Â

Gerçemek (= keçemik, kerçemek) yaprak sapları
ve damarları kırmızı; ortasından sürgünler veren,
beyaz çiçekli, hardala benzer yenilen bir ot. (MER);
Keçibiciği. (BAY)
Gerçimek

Keçibiciği. (BAY)

Gerdanlık

Kuzu otu. (BAY)

Gerdel Üstü ve altı aynı genişlikte kab. Küçük ve
ağzı geniş kısa tahta kova. Fr. Baquet. (ARS)
Kerdeme, Su teresi. (BAY)
ayrılmış

küçük

Gerdime Kerdeme, Su teresi. (BAY)
Geniş halkavi tabakalı ağaç. Fr. Bois aux cernes
larges. (ARS)

Ş

V

Gerce Yaprakları palamut ağacının yapraklarından biraz daha küçük ve ince dilimli; palamuttan
biraz daha küçük meyveli bir ağaç, meşenin bir
türü. (MER)
Gerçek mantarlar Bot. Bağlarda mildiyu
hastalığını yapan, emeçleri iyi gelişmiş mantarlar
(Peronospora viticola). (TDK-2)

Geniş yapraklı pıtrak Yaban çiçeği (ÇİÇ)

U

Şimalleri budanan dut vesair ağaç. (LEH)

Gengel Silybum marianum Lat. Gaertner (Compositae). 30-100 cm yükseklikte, iki yıllık, mor
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Genç sürgünleri, suda
haşlandıktan sonra salata halinde veya et yemekleri
içine sebze olarak konularak yenir. Gövde, dış kısmı
soyulduktan sonra çiğ olarak yenmektedir (Edirne,
Kırklareli). Anadolu’da Ganga!, Cengel, Kangal,
Kenger gibi adlar, soyularak gövdesi yenen, dikenli
bitkiler için kullanılmakta ve bölgelere göre, değişik
cins ve türlere verilmektedir. Bk. Eşek dikeni,
Kenger. Eş anl. Akkız, Ala kangal, Ala kenger, Deve
dikeni, Deve gengeli, Eşek dikeni, Gangal. Gangal
dikeni, Gankal, Genge, Genger, Kıbbun, Kocabaş,
Kocabaşı, Meryem ana dikeni, Sütlü kengel, Uslu
kengel. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

S
T

Ger

Geofitler (Yun. Ge: dünya, yer; phyton: bitki,
Alm. Geophyten, Erdpflanzen, Fr. Géophit, İng.
Geophytes) Uygun olmayan dönemlerde tomurcuklan toprak atanda korunan yumrulu bitkiler. (BİY)

Gerdirici [eski terim şerit testere gerdirme
ağırlığı]: Şerit testere makinesinde, testere lamasına süreli olarak gerekli gerginliği vermeye yarayan
düzen. (AGA)
Gerdüme Kerdeme. (BAY)
Gerede Bahçe ve tarla kenarlarına uzun sırıklardan yapılan avlağı. (TRM)
Gerelemek örgüyü seyrek seyrek örmek, baştan
savma işlemek; bahçe, bağ, bostan girişini çalılarla
gelişigüzel kapatmak. (MER)
Geren Dikeni Aptesbozan otu. (BAY)
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Geren otu

Deniz börülcesi. (BAY)

Gereviç Bağ ve bahçelerin sınırlarına konulan
dam budaklı ağaç. (TRM)
Gergi 1. Bahçe çevresine çekilen çalı yığınları,
Ahırlarda, iki hayvanın yerini birbirinden ayırmak
için aradaki direkten duvara uzatılan ağaçlar, 2. Çit
yerine kullanılan çok budaklı çam ağacı. (TRM)
Gergicek Sandalye, iskemle ve masaların ayaklarını birbirine bağlıyan ince ağaçlar. (ARS)
Gerilemek [bitki]; cılızlaşmak; Çoraklaşmak [toprak]; Çölleşmek; dejenereleşmek; dejenere olmak;
fosilleşmek; güçsüzleşmek; ilkelleşmek; inhilal etmek; inhitat etmek; inkıraz etmek; izmihlal etmek; kokuşmak; körelmek; körlenmek; körleşmek;
küsmek [bitki] (YAK)
Germe 1. Avlu, 2. Bahçe, 5. Tavuk kümesi
(TRM)
Germesik Gilaburu. (BAY)
Germeşa Gilaburu. (BAY)
Germeşik Çalı kızılcık, maruf yabani bir ağaçtır.
Çubuk cirit, deynek ve sap olur. (LEH)
Germeşük Gilaburu. (BAY)
Germhane
(OTS)
Germişe

[Germ-hane] çiçek seri. Limonluk.

Gilaburu. (BAY)

Germişek Gilaburu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Gevan

Bir cins dikenli ot, koğan dikeni. (KAM)

Gevar Bahçeleri sulamak için çayırdan ufak bir
arkla alınan kol. (OSM)

Gevare resmi Rüsum-ı Örfiyenin tekâlif cinsinden olup yaş meyva ve sebzeden her eyalette o
eyaletin kanunnamesine göre alınan bir verginin
adı. (Bak. Tekâlif). (OTL); Yaş meyva ve sebzeden
alınan bir cins vergi. (TLG)
Gevç
Gevele

B
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D

Ağaç zamkı. (OSM)

E

Burç. (BAY)

Geven Bot. Baklagillerden, çok yıllık, bazı
türlerinden kitre denilen zamk çıkarılan, dikenli bir
çalı, keven (Astragalus). • bozgeven (TDK-2); Bir
tür çalı, kitre elde edilen çalı, geven (EVL); Baklagillerden dikenli bir çalı. (TRK); Kanat, kitira
envamdan bir dikenli ot. Kovan dikeni, ejder dikeni, titre, geven otu koğalık. (LEH); Baklagillerden,
yabanî olarak yetişen ve kökünden kitre adı verilen bir çeşit zamk elde edilen çalımsı bitki, keven,
şecere-i ketire (astragalus). (MED); Yaylalarda olan
bitki türü (YÖR); Astragafas (Leguminosae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık, dikenli ve yastık
biçiminde dağ bitkileri. Bazı türlerin gövdelerinden kitre zamkı (Geven hıcı, Geven pusu. Geven
püzü, Kitire, Kitre, Piz, Pus) elde edilir. Dikenleri
yakıldıktan sonra hayvan yemi olarak kullanılır.
Bazı Astragalus (Geven) türlerinin kökleri, Konya bölgesinde, Deli çöven adı altında çöven yerine
satılmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde çiçekleri
çiğ olarak yenir. Bk. Çöven, Pişik geveni. Eş anl.
Çekme, Gön, Kavan. Ketire, Ketre, Keven. Astragalus acmophyllus Bunge- Sarı geven (Erciyeş
dağı-Kayseri). Astragafas angustıfolius Lam.-Keçi
geveni (Erciyeş dağı-Kayseri). A, aureus Hfilld.-Altın geveni. Astragafas gummifer Lab. -Ak geven
(Develi-Kayseri), Püs geveni, Zamk geveni. Astragafas microcephalus Willd. -Boz geven (Erciyeş
dağı-Kayseri). Kara geven (Çepni, Gemerek-Sivas),
Kayseri (Develi) bölgesinde kitre zamkı bu türden
elde edilmektedir. Astragafas pısidicus Bois. Et Heldr.-Yılancık otu (Isparta). Astragafas subrobustus
Boriss.-Bk. Koçkuyruğu. (BAY)
Geven hıcı

A

Geven. (BAY)
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Geven püsü

Geven. (BAY)

Geven püzü

Geven. (BAY)

Geyik dikeni Bot. Akdiken. (TDK-2); Ak diken.;
Alıç. (BAY); Bot. Hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir çeşit bitki, akdiken. (KAM)

Gever 1. Bahçe ve tarla sulamak için açılan ince
suyolu, ark; 2. Arklardaki suyun yolunu değiştirmek
için önüne yapılan toprak set, (TRM)

Geyik lâlesi
Gevermek Bahçeyi sularken kürekle suya yol acımak. (TRM)
Gevil (= geğil II., gevil dikeni) yuvarlak yapraklı, dikenli, uzun uzun kollar atan, sarmaşığa benzer, eflatun-beyaz çiçekli, tomurcuklarından turşu
yapılan, ilaç sanayiinde de kullanılan bir bitki.
(MER)
Geviş atmak Domuz girdiği bağ ve bahçede
bitkileri çiğneyip çiğneyip atmak, zarar vermek.
(MER)
Gevreğen Sebzeyi kurutan bir hastalık.; Çörekotu gibi siyah tohumları, maydanoz yaprağı gibi
yaprağı olan, sarı küçük çiçekli bir bitki. (MER)
Gevreği Tohumu mersin meyvesine benzer bir
tür çalı. (Kargıcak / Silifke) (MER)
Gevrek

Pelemir. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Söğüt. (BAY)

R

Gevrek söğüt

S

Gevreyik Yaprakları tütün yaprağına benzer,
beyaz çiçekli bir ot. (MER)

Ş
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Geyik körmeni
(ÇİÇ)

Gevşek
(YAK)

Sünger gibi; tereyağı gibi [elma, armut]

Geyik boynuzu Tıpta kullanılan bir bitki.
(KAM); Geyiklerin ağaç dallarına benziyen boynuzları ki bunlardan bıçak ve çakı sapları vesaire
yapılır. Fr. Bois. (ARS); Bir tıbbî bitki. (HAY)

Soğan. (BAY); Yaban çiçeği

Lâle. (BAY)

Geyik mantarı Balaban mantarı.; Chroogomphus rutilus O. K. Miller (Gomphidiaceae). Bolu
bölgesinde yetişir ve bölge halkı tarafından yenir.
Bk. Balaban mantarı. (BAY)
Geyik otu Bot. Sedef otugillerden, bahçelerde süs
olarak yetiştirilen güzel kokulu bir bitki (Dictamnus fraxinella). (TDK-2); Gazel otu.; Sâter. (BAY);
Sedefotu cinsinden ıtırlı bir süs bitkisi. (KAM);
Sedefotugillerden kokulu bir süs bitkisi (dictamnus
fraxinella). (MED); Bot. Sedefotugillerden, bahçelerde süs için yetiştirilen, ıtırlı bir bitki (dictamnus
fraxinella). (TEM)
Geyikdili Bot. Eğrelti otugillerden, Kuzey ve Batı
Anadolu’nun kıyı kesimlerinde yetişen, yaprakları
uzunca dil biçiminde çok yıllık otsu bir bitki (Scolopendrium officinale). (TDK-2); Eğreltiotu cinsinden yapraklan uzunca bir bitki. (KAM); Eğreltiotugillerden, nemli ormanlarda yetişen bir bitki
(phyllitis scoloppendrium). (HAY); Scolopendrium
officinale Lat. Lam. (Aspleniaceae). Rizomlu, çok
yıllık, otsu ve çiçeksiz bitkiler. Kökleri idrar söktürücü ve göğüs yumuşatıcı olarak kullanılır. Eş
anl. Danadili (Giresun). (BAY); (Lat. Phyllitis scolopendrium, Alm. Echte Hirschzunge, Fr. langue de
cerf, scolopendre des officines, İng. Hart’s tongue
fern) Aspleniaceae familyasından, rizomlu, 8-50
cm kadar boyunda, basit yapraklan olan, orman altlarında yetişen çiçeksiz bitki. Kar-kazayağı. (BİY)
Geyzi

Anason. (BAY)

Gezağacı (fraxinus ornus): Ege ve Akdeniz’in sahil kısımlarında yetişen bir çeşit dişbudak ağacıdır.
Sarı boya elde etmekte ve kudret helvası yapmakta
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kullanılır. Faydası: İdrar söktürür ve kabızlığı giderir. (BİT-2)
Gezengevi Bazı Quercus (Fagaceae) türlerinin
yaprakları üzerinde meydana gelen tatlı lezzetli usare. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde (Diyarbakır, Erzurum, Mardin ve Siirt) elde edilir. Tat
verici olarak şeker yerine kullanılır. Bk. Meşe. Eş
anl. Aruro (Mardin-Süryanice), Gezengi (Elazığ),
Gezo (Diyarbakır), Kudret helvası. Men (Mardin-Arapça), Türk kudret helvası, Yağcı pelidi
(Amasya). Gezengevi özellikle aşağıdaki türlerden
elde edilmektedir. Quercus brantii Lindley- Güney
ve Güneydoğu Anadolu. Q. libani Olivier-Güney
Anadolu. (BAY)
Gezengi
Gezgez
Gezik
Geznik
Gezo

Gezengevi. (BAY)
Isırgan. (BAY)
Ilgın. (BAY)
Isırgan. (BAY)

Gezengevi. (BAY)

Gıcı Acı gıcı.; Gıcıgıcı. (BAY)
Gıcıgıcı Silene alba (Miller) Krause subsp. Divaricata (Reichb.) Walters (Caryophyllaceae). 30-80
cm yükseklikte, bir veya çok yıllık, beyaz çiçekli ve
otsu bir bitkidir. Erzurum ve Kars bölgesinde pişirilerek yenir. Bk. Gıvışgan otu, Salkım çiçeği. Eş anl.
Ballıca (Konya), Gıcı, Gıcık, Gıcime. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Gıcık (hayvan, bitki ve baklagiller için) küçük,
ufak, gelişmemiş. (MER); Gıcıgıcı. (BAY)
Gıcık otu Uyuz otu. (BAY)
Gıcıkdan out

Isırgan. (BAY)

Gıcır Ekseriya kadınların ağızda çiğnedikleri
sakıza elastikiyet vermek için kullanılan lâstik gibi

bir madde ki, dişbudak ağacının meyvesinden çıkar.
Gıcırı bükme = Alelacele bir lakırdı uydurup söyleyiverme: Gıcırı bükme bir lâf. (HAY); loğ taşının iki
ucuna takılıp taşı çekmeye yarayan ağaç. (MER);
Bir özdür ki meyvesinden çıkar, sakız patlatır.
(LEH); Silcan. (BAY)

A
B
C
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D

Gıcır dikeni Silcan. (BAY)

E

Gıcırdamak Gıcırtı, sarir, tahta şeyler sert ses etmek. Dişler gıcırdamak, kapı, makara gıcırdamak.
(LEH)

F

Gıcırgapı İnce ağaçlardan yapılan giriş kapısı,
bahçe kapısı, sokak kapısı. (MER)
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Gıcime Gıcıgıcı. (BAY)

J

Gığış Lâbada. (BAY)
Gılaburu Viburnum opulus Lat. (Caprifoliaceae).
2-4 m yükseklikte, yapraklar genellikle 3 parçalı,
çiçekler beyaz renkli, meyve olgunlukta kırmızı renkli. Olgun meyvelerin sıkılması ile elde edilen usare
içecek olarak kullanılır. Meyvelerinden turşu yapılır
(Bünyan, Pınarbaşı-Kayseri, Sille-Konya). Bk. Kokar ağacı Eş anl. Dağdağan ağ, Dağdığan, Geleboru, Gilabada, Gildar (Tunceli), Giligili (Sille-Konya), Giraboğlu, Girabolu, Gireboğlu, Gireboli.
Viburnum lantanaLat. Germişek (Sivas). Yapraklar
tam, dişli kenarlı, alt yüz tüylü. Meyveler olgunlukta siyah renkli. Sivas bölgesinin ünlü ağızlıkları bu
türün dallarından yapılmaktadır. Ağızlık yapımında kullanılan germişek ağacı Tokat ve Niksar bölgesindeki ormanlardan elde edilir. Eş anl. Germesik,
Germeşa, Germeşe, Germeşük (Tokat), Özübüyük
(Sivas). Viburnum. opulus Lat. var. Steritis DC.
-Kartopu. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Viburnum tinus Lat. Filburnu, Yabanî defne.
Kışın yaprak dökmeyen bir ağaççık. Bahçelerde süs
bitkisi olarak yetiştirilir. Bk. Ak asma. (BAY)
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Gıldır Aşısız keçiboynuzu meyvesi. (MER)
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B
C

Enli yapraklı, sarı çiçekli bir tür adaçayı.

Gıllıçay
(MER)

Ç

Gımd Bakla ve benzerleri gibi bitkilerin kabuğu.
(OTS)

D

Gıncırop

E
F
G

İncirop. (BAY)

Gındıra Sulak yerlerde yetişen, kargıya benzer,
yarım metreye kadar uzayabilen, sert, ince uzun
yapraklı bir bitki. (MER)

H

Gıraba Karamuk. (BAY)

I

Gıraf

İ

Gıras Ağaç budağı. Ağaç dikecek vakit. (OSM)
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Gırgat

Bahçe. (TRM)

Gızakçağşır Bir metreye kadar uzayabilen, enli
enli uzun yapraklı, göbekli, göbeğinden tombul
tombul sarımsı renkte çiçekler açan, yiyen hayvanları kızdıran bir ot. (MER)
Gızambah

Karamuk. (BAY)

Gırs Dikilmiş ağaç. (OSM)
Gırt Es. Boğazın elemli ses etmesi. Sair sert katı
şey sesi. Tahtayı gırt gırt kesmek. (LEH)

Gızılçaltı
(MER)

Gırâbuh Karamuk. (BAY)

Gızılgıvrım olmak Kuluçkaya konulan yumurtanın içinde civciv gelişimini tamamlamadan
ölmek; bitkiler çimlendikten sonra tezeğin ya da
taşların altında kalarak gelişememek. (MER)

Gısamahmıt Soğuk yerlerde, taşların yüzünde
yetişen, yaprakları aşkmerdiveni yaprağına benzer,
çiçeksiz bir ot. (MER)
Gısga Dikmek için yetiştirilen küçük soğan.
(MER)

Gıvırşık Gıvışgan otu. (BAY)
Gıvışgan otu Silene vulgaris (Moench) Garke
(Caryophyllaceae). 80 cm kadar yükselebilen, çok
yıllık, beyaz veya kırmızı çiçekli, otsu bir bitkidir.
Çiçek açmadan toplanan yaprak ve dalları, Güney
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Dikenli, küpe gibi tohumları olan çalı.

Gızılsürgün Meyvesiz
Silifke) (MER)

sürgün.

(Şahmurlu

/

Gızlarboyu Yoncaya benzer, tohumu orak biçiminde, hoş kokulu bir ot. (MER)

V

Â

Çivit otu. (BAY)

Gızılcık Kızılcık ağacı ve meyvesi. (= gızılcak,
kızılcık) mercimek bitkisine benzer, dalları koyu
kızıl kahverengi, ince yaprakvlı, sarı çiçekli, halk
hekimliğinde kullanılan, bir ot, kantaron (MER)

Gırmızı mantar Dışı kırmızı, tas biçiminde bir
tür mantar. (MER)

Gıta Şal kabağı. (BAY)

Z

Gıvşak

Gızamık Karamuk. (BAY)

Alıç. (BAY)

U
Y

ve Batı Anadolu’da sebze olarak kullanılır. Bk.
Gıcığın, Salkım çiçeği. Eş anl. Cıvrmcık, Çığıştak,
Gıvırşık, Gıvışgan, Ecibücü, Ibişgıbış, Kıvırşık
(Daday-Kastamonu), Kıvışgan, Kıvışık, Kıvışkan,
Kıvnşık, Kıvşıyık (Ermenek-Konya), Tavukyastığı
(Tekirdağ). Aşağıdaki türler de sebze olarak kullanılmaktadır. Silene alba Lat. Bk. Gıcıgıcı. Silene
inflata Sm. -Serçe otu (Muğla). (BAY)

Giberellinler (Alm. Gibberellin, Fr. Gibbérelline,
İng. Gibberellins) Bitki büyümesini etkileyen bir
grup madde. Bazı tohumlarda enzim sentezim uyararak diyapozu kıran, gelişmeyle ilgili pek çok etkisi
bulunan doğal bitki büyüme hormonu. (BİY)
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Giderge veya gideryol Bir bina veya bir parkta nihayet bulan ve ona doğru giden geniş ağaçlı
caddeler. Parklar ve bahçeler içinde ekseriya böyle
gidergeler yapılır. Bunların iki tarafında büyük
ağaçlar olur. Bu ağaçların dalları yolu örterek bir
gölgelik hâsıl ederse onlara ağaç örtülü gideryol (Fr.
Allée couverte.) denilebilir. Bu gibi bir hedefe giden
caddelere gidiş caddesi de tâbir olunabilir. Fr. Allée
couverte. (ARS)

İng. Ginkgo, Kew tree, maiden hair tree, Osm.
Mâbad ağacı) Ginkgoaceae familyasından 40m kadar boylanabilen, yapraklarını döken tabiî olarak
Kuzey Çin ve Japonya’da yetişen, günümüzde soyu
tükenmekte olan bir ağaç türü. (BİY)

Isırgan. (BAY)

Gil-i ser Hindistan’da bulunan bir ağaç (EVL)
Gilaburu Bot. İki çeneklilerden, Kuzey ve Orta
Anadolu’da yetişen, beyaz renkli çiçekler açan,
kırmızı renkli meyvesinden meyve suyu elde edilen,
2-4 m yükseklikte bir ağaççık (Viburnum opulus).
(TDK-2)
Gildar

G

Girağu Ucu çengelli, bahçe ve tarla temizlemekte
kullanılan uzun saplı değnek. (TRM)

Açık tohumlular (BİY)

H
I

K
L
M

Gilaburu. (BAY)

N
O

Darı. (BAY)

Gimnospermler

F

J

Girabolu Gilaburu. (BAY)

Gireboli Gilaburu. (BAY)

Kimi. (BAY)

E

İ

Giraboğlu Gilaburu. (BAY)

Gildişgen Isırgan. (BAY)

Gimi

Ç

Ginseng Bot. Çin, Japonya, Kore vb. Uzak Doğu
ülkelerinde yetişen, geleneksel tedavilerde kullanılan, kazık köklü, otsu ve çok yıllık bir bitki (Panax ginseng). (TDK-2)

Gireboğlu

Gilik ağacı Andız ağacına benzer, meyveleri nohut büyüklüğünde bir ağaç. (MER)

C
D

Gilaburu. (BAY)

Gilgil darısı

B

Ginomonoik (Yun. Gyne: dişi; monos: yalnız; oikos: ev, Alm. Gynomonözisch, Fr. Gynomonoïque,
İng. Gynomonoecious) Hermafrodit (er dişi) ve dişi
eşeyli çiçekleri birlikte taşıyan bitki. (BİY)

Gidirne Porsuk. (BAY)
Gidişgen otu

A

Girit fulü Büyük çiçekli yasemin. (HAY)

Ö

Girit kekiği Bot. Girit adasında yetişen, beyaz
tüylü, pembe çiçekli ve çok yıllık bir bitki (Origanum dictamnus). (TDK-2)

P

Girit lâlesi

Manisa lâlesi. (BAY)

R
S
Ş

Ginekeum (Yun. Gyne: dişi; oikos: ev, Alm. Gynäzeum, Fr. Gynécée, İng. Gynoecium) Pistlilerin
meydana getirdiği, bir çiçekte bulunan dişi organların tümü. Sadece dişi organı olma. Ginosiyum.
(BİY)

Girit out Gazel otu.; İt üzümü. (BAY)

T

Girit pelini Bir çeşit bitki. (KAM)

U

Ginkgo biloba Ginko ağacı (BİY)

Girit şakayığı

Ginko ağacı (Lat. Ginkgo biloba, Alm. fâcher
Ginkgobaum, Fr. Ginkgo, arbre aux quarante ecus,

Girânbâr Meyvesi çok ağaç. (OSM); Yemişi çok
ağaç. (OTS)

Girit sateri

V

Kaya kekiği. (BAY)

Y

Manisa lâlesi. (BAY)
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Giyah-puş Bitki örtüsü (RIZ)
Giyâ, giyâh Taze ot, taze bitki, nebat (RIZ); Nebat, bitki, taze ot, hafifletilmiş! “giyen” dir. (HAY)
Gizli çiçekli adaçayı

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Gizli diş [Alm. Doppelverdeckter Zinken] [eski
terim gizli diş]: Dişlerinin biçimi iki yandan da
görünmeyen birleştirme. (AGA)
Gizli yağış Potansiyel bir kirlilik nedeni oluşturan ve ağaçlarla bitkileri etkileyen, yağmur dışındaki
nem durumu. (ÇEV)
Gizven Buttum. (BAY)
Glayöl Bot. Kuzgunkılıcı. (TDK-2); Kuzgun
kılıcı denilen süs bitkisi. (TYS); Pek çok çeşidi olan
zambak cinsinden bir süs bitkisi. (KAM); Bir süs
bitkisi, kuzgunkılıcı. (HAY); Çok yıllık, soğanlı,
uzun başak biçiminde çiçekleri olan süs bitkisi, kuzgunkılıcı. (MED)
Gleba (Alm. Gleba, Fr. Gléba, İng. Gleba) Gasteromycetes’e dahil mantarlarda, bazidiyokarpın
peridyum tarafından örtülü kısmı. (BİY)
Glikolik asit (Yun. Glykys: tatlı, Alm. Glikolsäure, Oxyessigsäure, Fr. Acide glicolique, İng.
Glycolic acid) Bitki hücrelerinde bulunan ve ışık
solunumu için substrat oluşturan, olgunlaşmamış
meyvelere buruk tat veren organik bir asit. Glikolat.
(BİY)
Glikoneogenez (Yun. Glykys: tatlı; neo: yeni;
genesis: soy, döl, Alm. Gluko-neogenese, Glykoneogenese, Fr. Gluco-néogenèse, néoglucogenèse,
glyconéo-genèse, İng. Gluconeogenesis, glyco-neogenesis) Karaciğerde, böbrekte özellikle bitki tohumlarında, glikozun, lâktat, bazı amino asitler, gliserol gibi karbohidrat olmayan maddelerden yeniden
sentezlenmesi. Glukoneogenez. (BİY)

Glikoz (Yun. Glykys: tatlı, Alm. Glukose, Dextrose,Traubenzucker, Fr. Glucose, dextrose, sucre de
raisin, İng. Glucose, dextrose, grape sugar) Hayvan
ve bitkilerde bulunan altı karbonlu bir şeker; monosakkarit. Üzüm şekeri, dekstroz, glukoz. (BİY)
Glikozit Birçok bitkilerde bulunan glikoz
birleşiklerinin genel adı. (TDK); Bitkilerde bulunan glikozlu birleşiklerin genel adı. (KAM); Bitkilerde bulunan tabiî glikoz birleşiklerinin ortak adı.
(MED)
Globulin (Alm. Globulin, Fr. Globuline, İng.
Globulin) Suda çözünmeyen, sulu tuz çözeltilerinde
çözünen, kan serumunun başlıca proteini. Tohumlarda ve diğer salgılarda da bulunan, büyük bir protein grubundan herhangi biri. Beta globulin, gama
globulin. (BİY)
Glokit (Yun. Glochis: ok ucu; idion: küçültme
eki, Alm. Glochidium, Fr. Glochidium, İng.
Glochidium) Üzerinde kanca gibi dikenimsi yapı
taşıyan tüy. Gloşidyum. (BİY)
Gloryet Bahçelerde yeşillik vesaire ile yapılan
kameriye nev’inden küçük köşk ve (Fr. Belvédère
denilen) cihannüma nev inden manzaralı küçük
binalar. Fr. Gloriette. (ARS)
Gloşidyat (Yun. Glochis: ok; idion: küçültme
eki, İng. Glochidate) Üzerinde kanca gibi dikenimsi
yapı bulunan tüy. (BİY)
Godon Aucı Alıç. (BAY)
Gofalık

Goftigoda Bırçalık, Iskorçina, Yemlik. (BAY)
Goğuşmak (= goğul-, govul-, govuş-) büyük ve
küçükbaş dişi hayvanlar çiftleşmek, inekler tohumlanmak, hamile kalmak. (MER)
Gokçe

Â
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Hasır otu. (BAY)

Burç. (BAY)
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Golasdar Ağaç kesiminde kullanılan, 1. 60 cm.
uzunluğunda bıçkı. (MER)
Gomalaka (İtalyancadan.) Hindistanda bazı
ağaçlardan akan siyahımtırak esmer renkli (ARS)
Gomalastik Komalastik bk. lâstik. Kurşun kalemi, Seylân Hint inciri, zamkı. Hint incirinin donmuş sütü, galatı lastik, ressamların kurşun kalem
sildikleri madde. (LEH)
Gomeç Ebe gümeci. (BAY)
Gomlak [Alm. Sehellock] [Fr. Gomme-faque]
[eski terim gomlok]: Reçine benzeri doğal gereç.
İspirtoda erir ve sürüldüğü yüzeyde parlak, koruyucu bir katman yapar. (AGA)

Goramazan Keven gibi öbek öbek olan, eflatun
çiçekli, kekik kokusuna benzer hoş kokulu bir bitki.
(Gülnar) (MER)
Goruk

Bağ, bahçe (Şerh-i Kudat). (VLD)

Gomlak matı [Alm. Schelfockmottierung] [eski
terim gomlak matı]: gomlak cilâsı eriyiği ile yapılan
düşük değerli cila katı. (AGA)
Gonadektomi (Yun. Göne: tohum; ek: dışarı;
tome: kesmek, Alm. Gonadektomie, Fr. Gonadéctomie, İng. Gonadectomy) Gonadlann çıkarılması.
Erkeklerin ya da dişilerin kısırlaştmlması. (BİY)
Gonca Bot. Henüz açılmamış veya açılmak üzere
olan çiçek, tomurcuk. (TDK-2); (Türkçe halk
dilinde: konca. Asıl Farsça’da: gönce). Açılmamış
gül veya diğer bir çiçek tomurcuğu. (HAY); Henüz
açılmamış veya açılmak üzere olan çiçek. (ARK);
Tam açılmamış (çiçek). (TRK)
Gonce Yaprakları açılmamış çiçek tomurcuğu.
(Ekseriya gül tomsuğuna ıtlak olunur.) (MÜK)
Goramaz
(MER)

Yaylalarda yetişen, sarı çiçekli bir ot.

B
C
Ç
D

Goşgoz Koşkoz. (BAY)

E

Gova Hasır otu. (BAY)
Govaltikeni Bir-bir buçuk metreye kadar uzayabilen, eflatun çiçekli bir tür diken. (MER)

F
G
H

Govcar (ağaç için) içi kovuk, oyuk. (MER)

I

Goyce Burç. (BAY)

İ

Goyun Süpürge otu. (BAY)
Gomlak macunu [Alm. Schellockkitt] [eski terim
gomlak macunu]: Gomlaktan hazırlanan onarma
macunu. (AGA)

A

J

Goyunalıcı Sarı, kırmızı renkli, iri meyveli bir
tür alıç. (Mut) (MER)

K

Goyunçiçeği (= goyungözü) yaylalarda yetişen,
bir karış boyunda, mimoza çiçeğine benzer sarı
çiçekli, hoş kokulu, boz yapraklı, yılan gelmesin
diye evlere asılan, uğurlu olduğuna inanılan bir bitki. (MER)

M

Goyungözü (Ayrıca bkz. Goyunçiçe) yaylalarda
yetişen, yuvarlak, sarı çiçekli bir bitki. (MER)
Goyunkekiği Küçük küçük yapraklı beyaz çiçekli, hoş kokulu bir ot. (MER)
Gozgoçu

L
N
O
Ö
P
R
S
Ş

Koşkoz. (BAY)

Göbek Bazı sebze ve meyvelerin ortası. (TDK);
Lahana ve marul gibi bâzı sebze ve meyvelerin ortası, merkezi: Marul ve salata göbek bağlamak. Karpuz göbeği. (KAM); Bahçe, halı, tavan, tepsi gibi
şeylerin ortasındaki şekil. (TEM)
Göbek bağı Bot. Bir bitkide yumurtacığı yumurtalığın etenesine bağlayan kordon. (TDK-2)

291

T
U
V
Y
Z
Â

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

Göbek gülü Şemselerin ve yıldız biçimindeki geometrik orta süslemelerin merkezine yapılan
küçük ve yuvarlak çiçekler. (YKS)

Göğçe Burç. (BAY)

Göbek mantarı Ayı mantarı,
(BAY); Ayı mantarı (BİY)

Göğe otu

Kuzugöbeği.

Göbek otu Bot. Yaprakları etli, otsu bir bitki
(Umbilicus pendulinus). (TDK-2)
Göbelek Yenilen bir çeşit mantar. (TDK); Burç.;
Kuzugöbeği. (BAY); Yelli mantar. (TSD); Yenen bir
çeşit mantar. (KAM); Bir cins yenilebilir mantar.
(MED); (= göbelen) çamların altında yetişen, bardak şeklinde, açık kahverengi, kenarı kıvrım kıvrım,
toprağın hemen üstünde olan bir tür mantar (MER)
Göcek 1. Yeni dikilmiş, bağ, 2. Sebze bahçelerinde açılan aralıklı çukurlar. (TRM); Yeni bitmiş
buğday. Yeni bitmiş bostan. (MED)
Göç (Alm. Migration, Fr. Migration, İng. Migration) Bitkilerin yeni alanlara yer değiştirmesi. Migrasyon. (BİY)
Göçerme Bitkileri yerinden çıkarıp başka yere
dikme. (TDK)
Göçermek Bitkileri yerinden çıkarıp başka yere
dikmek, değiştirmek, göçürmek. (TDK); Bir bitkiyi
yerinden alıp başka yere dikmek. (KAM)

Göğçe Dafne. (BAY)
Canavar otu. (BAY)

Göğelek (= gövelek) Meşe, köknar, andız gibi
ağaçların gövdesine sarılıp asalak yetişen, mersin
bitkisinin yaprağına benzer, koyu yeşil yapraklı;
yuvarlak, sarı meyveli, bağırsak ve mide rahatsızlıklarında kaynatılıp suyu içilen, keçilerin de çok
sevdiği bir bitki, ökseotu. (MER); Burç. (BAY)
Göğem Erik. (BAY)
Göğeri
(LEH)

Sebze, mahsûl, göğeri resmi sebze öşrü.

Göğermek Gökleşmek, yeşermek. Otlar bitmek,
(ağaçta) yapraklar çıkmak, filizlenmek, çimlenmek.
Morarmak: Elime taş düştü, hemen göğerdi. Küflenmek. (MED); (Gövermek) 1. Yeşermek: Ağaçlar
göğerdi. 2. Morarmak: Omuzumu öyle çarptım
ki, göğerdi. (HAY); Mavileşmek, tazelenmek, otlar sürmek, ağaçlar yapraklanmak, yara çürümek,
kararmak. (LEH)
Göğerti Göklük, yeşillik: Tarlalardaki göğerti
hissediliyor. Yemek yapmakta kullanılan bitkiler,
zerzevat. Morartı, morluk. (MED)
Göğerti (Göverti)

Göçgitçiçeği Çiçeği biçimce arpaçiçeğine benzer,
eflatun renkli, küçük yumrulu, sonbaharda açan bir
bitki, güzçiğdemi (MER)
Göçkovan Güz çiğdemi. (BAY)
Göçürmek Bitkileri yerinden çıkarıp başka yere
dikmek, göçermek. (TDK)
Göden alıcı

Alıç. (BAY)

Gögüşdürme Boynuzlu gelincik. (BAY
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Sebze bahçesi. (TRM)

Göğündürme Göz hastalığının tedavisinde kullanılan bir bitki (Nğ.) (HLK)
Göğündürme lalesi Göz hastalığının tedavisinde
kullanılan bir çeşit bitki (HLK)
Göğüş Palamut. (BAY)
Gök (meyve ve sebze için) olgunlaşmamış, ham,
henüz daha yeşil, kızarmamış ya da sararmamış
(MER); bitkilerin meyvalarının olgunlaşmayanı
yeşili. (YÖR)
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Peygamber çiçeği. (BAY); Yaban çiçeği

Gök baş
(ÇİÇ)

Göl Büyük durgun sulara denir. Bahçelerde ve
parklarda yapılan ve gölü taklideden gayet büyük
havuzlara da denir. Fr. Lac. (ARS)

Kök boya. (BAY)

Gök boya

Çiğdem. (BAY)
Topuz. (BAY)

Gök diken

Gök erik Erik. (BAY)
Gök soğan Yeşil soğan. (MER)
Süsen. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Gök süsen
Gökçe

Burç. (BAY); Dafne. (BAY)

Gökçe ağaç Taşköprü’ye mülhak bir kazadır.
(LEH); Söğüt ağacı. (KAM)

Göl kestanesi Bot. Suda yetişen ve meyvesi kestane gibi yenilen bitki (Trapa natans). (TDK-2);
Trapa natans Lat. (Trapaceae), Bir yıllık, otsu ve
yapraklan ile su yüzünde yüzen bir bitki. Meyve 2-3
cm çapında, sert ve 2-4 boynuz biçiminde dikenli.
Tohumu yenir. Özellikle Trakya bölgesi göllerinde
bulunmaktadır. Eş anl. Su kestanesi. (BAY); Suda
yetişen, meyvesi kestane gibi yenen bir çeşit bitki.
(KAM); Suda yetişen, ve meyvesi kestane gibi yenilen bitki (Trapa natans). (TDK); Suda yetişen,
meyvası kestane gibi yenilen bitki (trapa natans).
(MED)

D

Gökgöğerti
(TRM)

Bahçede bulunan çeşitli sebzeler.

Gökgöz Yapraksız, çöp gibi dallarına eflatun, ince
dilim dilim çiçekleri dizilip giden bir ot. (MER)

Göleğez (= gölevez) sıcak bölgelerde, sulak yerlerde yetişen yaprakları zambak yaprağı gibi geniş,
yumrulu bir sebze. (MER); Colocasia esculenta Lat.
Schott (Araceae). Yumrulu, büyük yapraklı ve otsu
bir bitki. Güney Anadolu bölgesinde yetiştirilir ve
yumruları yenir. Eş anl. Göleğiz (Gazipaşa-Antalya), Gölevez, Kolokaz. (BAY)
Göleğiz

Göknar

Köknar. (BAY)

Gökri resmi Sebze vergisi. (KAM)
Göktaş Göz, deri ve bitki hastalıklarında kullanılan, mavi renkte zehirli kimyasal bir tuz, göz
taşı (Brd.) (HLK)
Göktiken Eflatun çiçekli, çiçeğinin çevresi dikenli bir ot. (MER)
Göküş Keçiboynuzunun olgunlaşmamış, yeşil,
küçük meyveleri. (MER)

E
F
G
H
I
İ
J
K

Çan çiçeği. (BAY)

Keten (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Gökgız Çiğdem. (BAY)

C
Ç

Göl soğanı
Gökdün

B

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Göl karabaşı
Gök dedem

A

L
M
N
O
Ö
P

Göleğez. (BAY)

Gölge bitkileri (Yun. Skia: gölge; phyton: bitki,
İng. Sciaphyte) Gelişmelerini en iyi gölgede yapan
bitkiler. (BİY)
Gölücül Toprağın üzerine yayılan, dokunduğu
yere yapışan, ince yapraklı, küçük siyah tohumlu bir
ot. (MER)
Gömcük Çağataycada bir ucu yanmış odun.
(ARS)
Gömeç Bal peteği, petek; peteği meydana getiren
altı köşeli gözenek. Külde pişirilen ekmek. Haşlanarak yenilen bir tür bitki. (MED)
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Gömele 1. Bağevi. 2. Bağ, bahçe, bostanlardaki
bekçi kulübesi. (TRM)

Gövde kerestesi Ağacın gövde kısmından
çıkarılan kereste Fr. Bois de tronc. (ARS)

Gön Geven. (BAY)

Gövdesiz Bot. 1. Gövdesi olmayan. 2. Görünürde
gövdesi olmayan. (TDK)

Göndürme

Boynuzlu gelincik. (BAY)

Gönek Ağaçtan oyulmuş kova gibi kab. Çelek de
denir. Fr. Sceau. (ARS)
Gönyeburun [Alm. Verkröfıfung] [eski terim
gönyeburun]: Düz ya da kordonlu parçaları köşe
yapacak şekilde uç uca alıştırma işlemi. (AGA)
Gönyeburun rendeleme düzeni [Alm. Gehrungsstosslade] [Fr. Boite à receler] [eski terim
gönyeburun rendeleme aparatı]: Uçları gönyeburun
kesilmiş işleri rendelemek için tezgâhın arka mengenesine takılarak kullanılan vidalı düzen. (AGA)

N

Gönyeburun testeresi [Alm. Gehrungssäge]
[Fr. Scie à onglets] [eski terim gönyefaurun kesme
aparatı]: Dar parça ve çıtaların uçlarını istenilen
eğimde kesmek için geliştirilmiş testere aygıtı.
(AGA)

O

Görece
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Cincile. (BAY)

Göreklik (Osm. Cihannüma.) Bahçe ve parklarda etraftaki güzel görünüşleri seyredebilecek vaziyette bulunan yüksek mevkilere de denir. Fr. Belvédère. (ARS)
Görpeboku (=körpeboku) meyve ağaçlarının
çiçeğini döktükten sonraki zeytin kadar büyüklükteki meyveleri. (MER); [Alm. Stamm] [eski terim
gövde]: Ağacın dalları ile kökü arasındaki bölümü.
(AGA); (Alm. Stengel, Stiel, Spross, Stamm, Fr.
Tige, İng. Stem) Bitkilerde yaprak ve üreme organlarını taşıyan genelde toprak üstünde olan yapılar.
(BİY); Bot. Ağacın dal ve budaklan dışında kalan
kütük kısmı (KAM)

Göve out Canavar otu. (BAY)
Göveldek Burç. (BAY)
Gövelek Burç. (BAY)
Gövem Erik. (BAY); Deve kaçıran da denilen bir
çeşit iri sinek. Gövem eriği = Hur-magiilerden, geyik dikeni de denen bir bitki cinsi, akdiken. (HAY)
Gövem eriği Bot. Akdiken. (TDK-2); Âk diken.
(BAY)
Göveri Yeşillik, göverti, sebze, zerzevat. (TDK);
Sebze, yeşillik. (HAY); 1. Yeşillik, sebze 2. Bostan
bahçe.; Sebze bahçesinde ve bostan da yetişen ürünler. (TRM)
Gövermek Budaklanmak; filizlenmek; göğermek;
tomurcuklanmak; tomurmak; uyanmak; yeşermek;
yeşillenmek; zümrütlenmek; zümrütleşmek, deyim: filiz vermek; yaprak vermek. Bkz. Çiçeklenmek;
filiz; yosunlanmak; yetişmek. (YAK)
Göverti Göğerti; göveri; sebze; sebzevat; yeşillik;
zerzevat. Bkz. Aş; bakliyat; biber; bitki; domates;
havuç; ıspanak; kabak; lahana; nane; patlıcan; salatalık; soğan. (YAK); Göveri, sebze, zerzevat. (TDK)
Gövrek Sığırdili. (BAY)
Göye otu

Canavar otu. (BAY)

Göyendirmek (Meyve vb.) Oldurmak, kemâle
erdirmek, esk. (KAM)
Göylek Burç. (BAY)

Gösterişli safran Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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(Meyve) olmak, olgunlaşmak.

gözdeğmelik, büyülü gözdeğmelik. krş. muska, tapmcak. (HTS)

Göynek Karaciğer hastalığına iyi gelen dikenli ve
pembe çiçekli otsu bir bitki, eşek dikeni, deve dikeni, kangal dikeni (Bot. onopordum tauricum, onopordum acanthium) (BAH)

Göze Bitki ve hayvanlarda, protoplazma ve
çekirdekten meydana gelen, ince bir zarla kaplı,
yapı ve vazife bakımından organizmanın en küçük
kısmı, hücre. (KAM)

Göyner (köknar yerine mi?-krş. Köknar) göyner
ağaçları (EVL)

Gözemek Seyrek kalmış bitkilerin arasını yeni dikimle sıklaştırmak. (KAM); Dikilen bitkilerin seyrek yerlerini sıklaştırmak. (TDK)

Göymek, göğmek
(KAM)

Göynümek Ham meyve olgunlaşmak. (TDK)
Göyündürme 1. (= göyündürme otu) sarı çiçekli, yaprakları karpuz yaprağına benzer, bazen karpuz gibi kol atan bir ot. 2. Kırmızı çiçekli, küçük
yapraklı, küçük tohumlu bir ot. (MER)
Göyündürmek (meyve vesaireyi)
Osm. Kemâle erdirmek. (HAY)

Oldurmak,

Göyünmek (meyve) Olmak, Osm. Kemâle ermek. (HAY)
Göz Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri:
Göz aşısı. (TDK)
Göz dikeni

Boğa dikeni. (BAY)

Göz otu Ban otu. (BAY); Bamya bitkisine benzer, sarı küçük çiçekli, başında nohut gibi tohumları
olan bir bitki. (MER); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Gözaşısı Ağaç gözleriyle yapılan bir nevi ağaç
aşısı. (MED)
Gözdeğmelik [eski terim nazarlık] [Alm. Amulett gegen böser Blick] [Fr. amulette contre mauvais ceil] [İng. amulet against evil eye]: Halkın,
kendisinde gözdeğmesine karşı doğal koruma gücü
bulunduğuna ya da bir dizi işlemle bu gücü kazandığına inandığı nesneleri bir araya getirerek değişik
biçimlerde kullandığı geleneksel koruma aracı. bkz.
Yapımsal gözdeğmelik, bitkisel gözdeğmelik, dinsel

Gözenek Bitkilerde solunum ve fotosentez için
gerekli okjisen ve karbondioksit alış verişine, suyun
buhar olarak dışarı atılmasına yarayan, yaprakların
ait yüzeyinde çok sayıda bulunan, hücreler arasındaki mikroskobik deliklerden her biri, mesame.
(TDK); Bitkilerin yaprak ve saplarındaki birtakım
küçük organlar. Bunlar, bitkinin solumasını kolaylaştırır. (HAY); Çiğdem. (BAY); [Alm. Poren des
Holzes] [eski terim mesamat]: Ağaç kesitlerinde
görülen büyük ya da küçük çukurcuklar. (AGA);
(Yun. Stoma: ağız, Alm. Storno, Spaltöffnung, Fr.
Stomate, İng. Stoma) Epidermis dokusunda bitkilerin gaz alış verişini yapan yaprak dokusundan su
buharının (terleme) geçişini hızlandıran ve epidermis hücrelerinden farklı olarak klorofilli, böbrek
şeklindeki iki hücrenin aralarında açıklık bırakarak
oluşturdukları yapılar. Stoma. (BİY)
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Gözenek macunu [Alm. Porenfüller] [eski terim
mesamat macunu]: Cilâlanacak ya da verniklenecek
ağacın gözeneklerini doldurmada kullanılan bir tür
macun. (AGA)

R

Gözlü burgu [eski terim gözlü burgu]: Sapındaki deliğe sokulan ağaç yardımı ile döndürülen ağaç
delgi aracı. (AGA)

T

Gözlükotu (Gözotu / Euphraia rostkovina) (BİT3); (gözotu): Kırlarda kendiliğinden yetişen bir çeşit
bitkidir. Yaprakları dantela şeklindedir. Çiçekleri;
ufak, beyazımtırak, mavi ve kırmızı benekli olup,
yapraklarının ortasındadır. Çiçekleri, yaz aylarında toplanıp, kurutulur. Faydası: Göz nezlesi ve göz
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iltihaplarını iyileştirir. Mide ve bağırsak gazlarını
giderir. (BİT-2)
Göztaşı Bazı göz, deri, bitki hastalıklarında ve
bağcılıkta kullanılan, koyu mavi renkte zehirli bir
tuz, bakır sülfat (Cu SOJ. (TDK); Bazı göz, deri
ve bitki hastalıklarında ve bağcılıkta kullanılan ve
kimyada bakır sülfatı denilen zehirli bir tuz. (HAY);
Kimyevî adı bakır sülfat olan ve bazı göz, deri ve
bitki hastalıklarının tedavisiyle boya yapımında
kullanılan zehirli madde. (MED)
Gradine Hevenk yaptıkları kırmızı kuru üzüm
hevengi. (LEH)
Granatfels [Alm. Granatfels] [Fr. gorneenne o
grenat] [İng. gornetfels]: Bülursal yaprak kayaçlar
grubundan kayaç. (Başlıca minerali granat -grenaolup bileşiminde daha az amfibol, piroksen, epidot
ve kuars bulunabilir.) (YTS)
Gravür Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar halinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra
üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden
yararlanma tekniği, kazıma resim. (TDK); Ağaç
veya madenî levhalar üzerine kazıyarak yapılan resim. (HAY)
Greyfurt İng. Grapefruit Bot. 1. Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana). 2. Bu ağacın portakaldan daha iri,
kanarya sarısı renginde, tadı acımsı meyvesi. (TDK2); Bahçelerde yetiştirilen bir ağacın portakaldan
biraz büyük, kanarya şansı renginde, ekşi veacımsı
bir meyvesi, altıntop. (KAM); Turunçgillerden
acımtırak tatda bol sulu meyve, altıntop, kızmemesi. (MED); (Vatanı Çin ve Hindistan olan, fakat
bugün birçok çesit ve kültür formlariyla bütün subtropikal memleketlerde yetiştirilen, yaprak dökmeyen, uçucu yag tasiyan küçük agaçlar. Yaprakları
derimsidir. Çiçekler, beyazimsi renkli, meyveleri
büyük, toparlak yassi, açik sari renkli, ince kabuklu, bol usârelidir. Meyvelerinin çekirdekli ve çekirdeksiz cinsleri bulunur. Meyve dilimlerinin kabuklari soyulunca acilik kalmaz, rahatlikla yenebilir.
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Kizmemesi veya altintop gibi isimlerle de taninir.
Türkiye’de yetiştiği yerler: Güney, Güneybati,
Kuzeydogu Anadolu’da yetiştirilir. Kullanıldığı yerler: C vitamini bakimindan zengindir. Meyve kabuklarindan marmelat yapılır. Karacigerin normal
çalismasini saglar. Hazmi kolaylastirir. Vücudda
biriken suyu ve zehirli atiklari atar. Kani temizler.
Bedeni ve zihni yorgunluklari giderir. Akciger ve
gögüs hastalıklarında faydalıdır. (BİT); (Lat. Citrus paradisi, Alm. Pampelmuse, Fr. pamplemousse,
İng. Grape fruit) Turunçgiller (Rutaceae) familyasından, ülkemizin Akdeniz kıyılarında meyveleri
için kültürü yapılan, her dem yeşil bir bitki. (BİY);
(altıntop): Turunçgiller familyasından; bahçelerde yetiştirilen bir ağaç ve meyvesidir. Meyvesi,
portakaldan daha iri, kanarya sarısı renginde, tadı
hafif acımsı ve ekşidir. İçeriğinde C vitamini vadır.
Faydası: İştah açar. Karaciğerin normal çalışmasını
sağlar. Safra ifrazatını arttırır. Hazmı kolaylaştırır.
İdrar tutukluğunu giderir, bol miktarda idrar söktürür. Vücutta biriken suyu ve zehirli atıkları atar.
Kanı temizler. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Felç ve kanamaları önler. Akciğer ve göğüs
hastalıklarında faydalıdır. (BİT-2)
Greypfrut 1. Turunçgillerden sıcak bölgelerde
yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana) 2. Bu
ağacın kanarya sarısı renginde, tadı acımsı meyvesi, altın top. (TDK); Altıntop denilen meyvenin ingilizce adı (citrus grandis). (HAY)
Gubar Bot. Pollen (OTS)
Gubur Çam ağaçlarının dibindeki
yapraklardan oluşan toprak. (MER)

çürümüş

Gubâr-ı tâli‘ Bitkilerin cinsiyet tozları. (ARK)
Guddeme çiçeği Ölmez çiçek. (BAY)
Guga dikeni

Böğürtlen. (BAY)

Gugu çiçeği Bot. Hüsnüyusuf. (TDK-2); Karanfilgillerden, bahçelere süs için dikilen bir bitki çeşidi
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(Fr. lychnide). (HAY); Karanfilgillerden bir süs bitkisi (lychnide). (MED)

Guşdili Beyaz, küçük çiçekli, küçük, ince, dilim
dilim yapraklı, kokusuz, yenilen bir ot. (MER)

Guguvak Evlek mantarı. (BAY)

Guşgonmaz tikeni Eflatun çiçekli, ucunda ponpon gibi tüyleri olan, sonra tüy gibi uçuşan, yumuşak dikenli bir ot. (Alanboğaz Mah. Köseçobanlı
/ Gülnar) (MER)

Gulak Bir tür mantar. (MER)
Gulakmantarı
(MER)

Kulak biçiminde bir tür mantar.

Gumeti Bir tür sebze (RİZ)
Gumuç Yoğurt ya da çürük meyvelere, sebzelere
konan, beyaz, küçük sinek, kumuç. (MER)
Gumuçlanmak Yoğurt ya da ayran torbasına,
çürük meyve ve sebzelere küçük, beyaz sinekler
üşüşmek. (MER)

Guşgözü Küçük küçük, pembe pembe çiçekler
açan, yaprağı dereotuna benzer bir bitki. (MER)

Gurante

Soğan. (BAY)

Gurcata Ana direğin mavuna kolları üzerine
omurgaya aykırı olarak konulan ağaçlar ki, çanaklık
bunların üzerine oturur. (HAY)
Gursağotu Naneye benzer, hoş kokulu, beyaz
çiçekli bir ot. (MER)
Gurtgulağı

Kurtkulağı. (BAY)

Guruya vurmak
dikmek. (MER)

dilim

Guyrukyaran 1. Mor çiçekli, yere yayılan, hoş
kokulu bir ot. 2. fasulye gibi uzayan, çiçekleri
gülkurusu renkli, şebboy koçanı biçiminde; yaprakları mercimek, burçak yapraklarına benzer bir ot.
(MER)
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Guzer Yemlik. (BAY)
Guzugöbele İçi beyaz, dışı kahverengi bardak
biçiminde mantar, göbelek. (MER)
Guzugulağı

Ç

J

Mercanköşk. (BAY)

Sebzeleri sulanmayacak biçimde

C
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Guturlu Kalın gövdeli ağaç. (MER)
Guy otu

B

G

Guşguş Kuşguş otu. (BAY)
Guşotu Aşkmerdivenine benzer dilim
yapraklı, börek de yapılan bir bitki. (MER)
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Kuzukulağı. (BAY)

S

Gusayn Bot. Dalcık, küçük dal veya budak
(HAY);

Guzulak Yaylalarda yetişen, su tası biçiminde,
beyaz mantar. (Melleç / Anamur) (MER)

Gusa‘ Sel köpüklerine karışmış çürük ağaç
yaprakları tortusu, köpüğü. (OSM)

Gübre Verimini artırmak için toprağa dökülen
her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel
madde. (TDK)

U

Gübre mantarı Söbelen. (BAY)

Y

Gübrelenmek Gübre ile beslenmek, gübre verilmek. (HAY)

Z

Gusn Ağaç dalı, budak. (KAM); Ağaç dalı, budak. (MED); Budak, dal, şah, çubuk, fidan (MEN)
Gussa Ağaç, diken. (OSM)
Gusun Ağaç dalları. (MED)
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Güçcükorusbu Kahverengili, parlak yapraklı; beyaz, pembe ve kırmızı renkli, parlak çiçekli,
büyükoruspu cinsi de bulunan, iki cinsin arasında
çiçeklerinin küçüklük büyüklük farkı olan bir çiçek,
bir tür begonya. (MER)

D

Güdün

B
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Güeşeyik

Keten. (BAY)
Hindiba. (BAY)

Güeyk Hindiba. (BAY)

H

Gügeyik Hindiba. (BAY)

I

Gügük Lâle. (BAY)

İ

Gügündürme lâlesi

J

Boynuzlu gelincik. (BAY)

K

Güğem 1. Odunu sert bir ufak ağaç. 2. Bu ağacın
verdiği eriğe benzer meyve. (KAM)

L

Güğeyfeneri
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Kâkünç denilen bitki. (KAM)

Güğeyotu Bir çeşit bitki, Eş anl. Merzencûş.
(KAM)
Güğüm 1. Sert bir ufak ağaç. 2. Bu ağacın
verdiği, eriğe benzer mavi meyve. (HAY); Bir sert
şecer, Türkîde gücim meyvesi ufak erik gibi göğdür.
Hûhu’d-dübb, gabira, (LEH)
Güğündürme

Boynuzlu gelincik. (BAY)

Gül Bot. 1. Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa). 2.
Bu bitkinin katmerli, genellikle kokulu olan çiçeği.
(TDK-2); Meşhur çiçek ki, küçük ve dikenli bir
ağaçta olup şeklinin ve kokusunun güzelliği ile
meşhur ve şairlere göre bülbülün sevgilisidir. Pek
çok çeşidi vardır: Al, penbe, sarı katmerli gül, gül-i
zîbâ. (HAY); Bodur ağaç, çalı ve tırmanıcı çeşitleri
olan gülgillerden bitki ve bu bitkinin tek katlı veya
katmerli renkli ve çok defa kokulu çiçeği (rosa).
(MED); Çiçeklerin, otların çiçeği. (MER); Gonca; menekşegülü; yabangülü. Deyim: kayısı gülü;
sarmaşık gülü; yediveren gülü. Bkz. Bitki; Çiçek.
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(YAK); Rosa (Rosaceae) türlerine verilen genel ad.
Kışın yapraklarını döken, dikenli, beyaz, sarı, pembe veya kırmızı çiçekli ve çalı görünüşünde bir bitkidir. Türkiye’de 25 kadar yabanî gül türü yetişmektedir. Birçok kültür çeşidi bahçelerde süs bitkisi
olarak yetiştirilir. Bk. Yabanî gül. Petallerinden Gülbeşeker veya Gül reçeli yapılan, çiçekleri katmerli ve
büyük olan çeşitlere Hokka gülü veya Okka gülü
adı verilir. Rosa alba Lat. Beyaz gül. Eskiden Bursa ve İsparta bölgesinde gül yağı elde etmek için yetiştirilirdi. Bu gün terk edilmiştir. Süs bitkisi olarak
ekilir. fi. Banksj’ana Aiton-Sakız gülü, Tırmanıcı, az
dikenli, küçük, sarı veya beyaz çiçekli. Eskiden İstanbul bahçelerinde çok yetiştirilirdi. Rosa caninaLat. Asker gülü, İt gülü, Köpek gülü. Bk. Yabanî gül.
Rosa centifolia Lat. Has gül, Hokka gülü, Katkatı
gülü. Okka gülü, Sadberk gülü, Van gülü. Rosa
damascena Miller- İsparta gülü, Şam gülü, Yağ
gülü. Burdur ve İsparta bölgelerinde, gül yağı elde
etmek için yetiştirilir. Aynı tür, gül yağı elde etmek için İnegöl köylerinde Fındık gülü adı altında
yetiştirilmektedir. Rosa foetida J. Herrm.-Osurgan
gülü, Sarı gül. Çiçekler sarı renkli ve fena kokulu.
Rosa gallica Lat. Kırmızı gül. Kuzey Anadolu bölgesinde yabanî olarak bulunur. Bunların çiçekleri
yalın kat, koyu pembe renkli ve kuvvetli kokuludur.
Rosa hemisphaerica J. Herrm.-Kadıngöbeği (Çepni, Gemerek-Sivas). Çiçekler sarı renklidir. Rosa
moschata Lat. Misk gülü. Osmanlı döneminde Bursa’da yetiştirilir ve çiçeklerinden gül yağı elde edilirdi. Rosa multiflora Thunb.-çiçekler küçük ve çok
adettedir. Vatanı Çin veya Japonya olup bahçelerde
süs bitkisi olarak yetiştirilir (Eskişehir). Türkiye’de
25 kadar gül türü yabanî olarak bulunmaktadır.
Buna karşılık yüzlerce kültür çeşidi süs bitkisi
olarak yetiştirilmektedir. Türkiye’de yetiştirilen yerli ve yabancı kökenli kültür çeşitlerinde bazılarına
özel adlar verilmektedir. Aşağıdaki adlar bazı bölgelerde kullanılmakta ise de, bunlara ait örnekler
sağlanmadığı için bilimsel adları saptanamamıştır.
Hafız gülü- Dikensiz, çiçekler çok adette, küçük
ve kırmızı. Osmanlı döneminde Bursa bölgesinde
yetiştirilir ve çiçeklerinden gül yağı elde edilirdi.
Neşterin gülü (Ağustos gülü)- Beyaz, katmerli ve
küçük çiçekli bir türdür. Tevrizi gülü- Elazığ’da
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yetiştirilen bir gül türü. (BAY); Küçük ve dikenli
bir ağaçta olup şeklinin ve kokusunun güzelliği ile
meşhurdur. Şairlere göre bülbülün sevgilisidir. Pek
çok cinsi vardır. (OSM); Bir çiçek çeşidi olan gülün
klasik ve stilize edilecek gümüşe uygulanması, sanatta, kullanıldıkları yerlere göre çeşitli isimler alırlar.
Cüz gülü, gülçe, gülbezek, aşir gülü gibi. (GÜM)
ş Gülgillerin örnek bitkisi, bu bitkinin katmerli
çiçeği. (ARK); (Rosa / Damaszener Rose / Hundsrose / Rose / Damask rose / Dorgrose herbrose /
Rosaceae / Rosier) Mayis-haziran aylari arasinda, pembe, beyazimsi, sari, kırmızı renkli çiçekler
açan, güzel kokulu çok senelik, çalimsi ve dikenli
bir bitki. Gövdeleri silindir biçimli, yeşilimsi, esmer renkli, çok dalli ve dallar sik dikenlidir. Dikenlerin uçlari kivrik ve genellikle kırmızı renktedir.
Yapraklar sapli ve kulakçikli, 5-7 yaprakçiklidir.
Çiçekler dallarinda tek tek veya kümeler hâlinde
bulunur. Çanak yaprakları 5 parçali, taç yaprakları ise çok parçalidir. Deniz seviyesinden îtibâren,
3500 m yükseklige kadar, kâfi derecede rutûbetli
ve geçirgen topraklarda yetisir. Türkiye’de yabânî
olarak yetisen 23 türü bulunmaktadir. Çok eski
bir kültür bitkisidir. Mensei kesin olarak bilinmemekle birlikte, çogu gül çesitlerinin menseinin
Asya’nin mutedil bölgeleri oldugu kabul edilmektedir. Çiçeklerine göre: Yalin kanat, yarim katmerli
ve katmerli güller. Boylarina göre: Bodur, yüksek ve
sarilici güller. Çiçeklenme zamanina göre: Yilda bir
çiçek açanlar, yilda birden fazla çiçek açanlar ve yediveren güller diye siniflandirilmaktadirlar. (BİT);
Far. Verd. Beyaz yabanîsi ak gül, nesteren, katmer,
kayısı gül. Gül aşina azerbûyeden bir sarı çiçek,
gülbeşeker gül çiçeği evrakından mamul tatlı. Gül
pembesi, gül rengi gülgülî renk gülsuyu gülâb. Gül
süzmesi lühûk. Eli eline karışmış gülü gülüne şrmin
ve siirhîn. Çapdan gülü. Dağ gülü kokar. Fındık,
menekşe, yediveren, yosunlu gül. Göbekli gül sadberg. Van gülü gül-i surh, gül-i sûrî. Ebru, güğez.
San. Dikensiz, gül. Yeşil gül. (LEH); (Lat. Rosa,
Alm. Rose, Fr. rose, İng. rose) Gülgiller (Rosaceae)
familyasından, reseptakulumu olgunlukta etlenen
ve fındıksı meyveleri saran, genellikle yapraklarını
döken dikenli çalılar hâlinde olan, ülkemizde 24
tür ile temsil edilen bir cins. (BİY); Rüyada gül

iyiye yorulur. Yeni açan gül toplamak bir genç kız
ise çok kısa bir süre sonra evlenir. Güllerin rengine
göre rüyaların anlamları değişir. Bahçesinde gül
ağacı gören bir erkek mesleğinde. Aynı şekilde gören
kadın ise bereket, şöhret ve mutluluk olarak yorumlanır. (RÜY); Far. Çiçeklerin maruf hoş kokulu
nev-i mümtâzı, en rengîn sınıf-ı ser-firâzı: Geh güle
geh şem’e benzettim ruh-ı cânâneyi / Bülbül-i pervâne hâl ettim dil-i dîvâneyi. “ -Muhlis. Gül-âb gül
suyu. Gül-âb-dân gül suyu hıfzına mahsus ucu sivri
kap. Gül-beden bedeni gül gibi rengîn ve muattar
olan. Gül-berg gül yaprağı. Gül-be-şeker gül reçeli,
gül tatlısı. Gülbün gül fidanı, gül ocağı. Gül-çehre gül çehreli. Gül-çîn gül devşirici. Gül-dân gül ve
saire vaz’ına mahsus kap, çiçeklik. Gül-deste gül demeti, çiçek destesi. Gül-ruh, gül-ruhsâr gül yanaklı.
Gül-reng gül renkli. Gül-rû(y) gül yüzlü. Gül-zâr,
gül-istân, gül-şen gül bahçesi, güllük. Gülşen-sarây
bağ bahçe içinde olan köşk. Gül-izâr yanağı gül
gibi olan. Gül-gonce gül goncası, açılmamış gül.
Gül-fâm gül renkli. Gül-feşân gül saçıcı. Gül-geşt
gül bahçesi. Gül-gûn, gül-gûne gül renkli. Gülnâr nar çiçeği. Gül-nahl gül fidanı. Gül-nekbîn bal
ile yapılmış gül murabbası. (CUD); Güzel kokulu
maruf çiçek. Gül-berk gül yaprağı. Gülbe-şeher gül
reçeli. Gül-bin gül ağacı. Gül-çehre gül yüzlü. Güldeste gül demeti. Gül-ruh gül yanaklı. Gül-renk gül
renginde, pembe. Gül-rû gül yüzlü, güzel. Gül-zâr,
gül-sitân gül ağaçları çok mahal, gül bahçesi. Gülşen gül bahçesi. Gülşen-serây gül bahçesi içinde
köşk. Gül-izâr gül yanaklı. Gül-gonce gül goncası,
henüz açılmamış gül. Gül-fam gül renginde olan,
pembe. Gül-feşân gül saçan. Gül-geşt gül ağaçlarıyla müzeyyen teferrüç mahal. Gül-gûn gül renginde,
pembe. Güllük gül ağaçları bulunan yer. Güllü gül
ile müzeyyen. Gülyağı gülden çıkarılan güzel kokulu yağ. (YTL); (rosa): Gülgillerin örneği olan bitki
ve bunun çiçeğidir. Bir çok çeşidi vardır. Bunlar;
kokusu, rengi, şekli, iriliği ve ufaklığı bakımından
birbirinden ayrılır. En çok görülen çeşitleri; sarı
gül, van gülü, yediveren gülü, Yabani gül ve Şam
gülüdür. Pembe gülün taze çiçeklerinden gülsuyu
ve gül esansı elde edilir. İçeriğinde geraniol, rodinol, eugenol, citronel ve feniletilalkol vardır. Hekimlikte çiçeklerinin renkli yaprakları kullanılır.
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Bunlar, gonca halindeyken toplanıp, sıcak bir yerde
kurutulur ve ışık almayan kutularda saklanır. Faydası: Antiseptik olarak kullanılır. İshali keser. Boğaz
ve bademcik iltihaplarını giderir. Göz kanlanmaları ve göz nezlelerinde faydalıdır. Ayrıca krem ve
parfümeri sanayiinde kullanılır. (BİT-2)

Gül-geşt Gül ağaçlarıyla süslendirilmiş, bezenmiş
gezinti yeri: Gülgeşt-i musalla. (KAM); Gül bahçesi, gülistan. (MÜN)

Gül-i arûs Düğün çiçeği. (ARK)

I

Gül ağacı Bu çiçeği veren küçük ağaç. (HAY);
İnce marangozlukta ve kaplamalarda kullanılan
gül ağacı ve buna benzer ağaç. Fr. Bois de rosé.; Pek
makbul ağaçlardandır. Marangozlukta kullanılır.
XIV üncü ve XVI nci Louis zamanlarındaki mobilyalarda çok kullanılmıştır. (ARS); [Alm. Rosenholz] [eski terim gülağacı]: Kerestesinin kokusu ya
da rengi güle benzeyen ağaçlara verilen ad. (AGA)

İ

Gül bahçesi

B
C
Ç
D
E
F
G
H

J

Güllük. (TSD); Güllük. (TRM)

Gül bayramı
kot). (HAY)

L

Gül elması

N
O

Gül gibi

Mûsevîler’in bir bayramı, (pante-

Yabanî gül. (BAY)

Çok iyi, çok güzel. (TDK)

Gül kurusu Gül kurusu. (TDK)
Çiçeklü lahana, karnebit (MEN)

Ö

Gül lahana

P

Gül lâle Manisa lâlesi. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Gül piyâde Nergis, suzen, menekşe gibi yabanî
çiçeklerin ismi. (ARK)
Gül suyu Gül suyu. (TDK); Gülden çıkarılan
güzel kokulu su. (HAY)
Gül yağı Gül yağı. (TDK); Gülden çıkarılan
kokulu yağ (sıfat terkiplerine de girer). (HAY)
Gül-bağ Gül bahçesi, gülistan. (OSM); Gül
bahçesi. (KUB)
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Gül bahçesinin seyri, gezinti-

Gül-i bağ-ı nübüvvet Peygamberlik bahçesinin
gülü (YED)
Gül-i bağ-ı tecemmül Güzellik bahçesinin gülü
(YED)
Dikensiz gül (RIZ)

Gül-i bi-har

K
M

Gül-geşt-i gülistan
si (OSM)

Gül-i bostan-efrûz Gül-i yusuf, bostan güzeli,
horoz ibiği dedikleri çiçek. (ARK)
Gül-i erbe
(ARK)

Anber bû, meryem saçı denilen çiçek.

Gül-i gül-zar

Gül bahçesinin gülü (RIZ)

Gül-i gül-zâr-ı hûbi Gül bahçesinin güzel gülü
(YUS)
Gül-i gîtî Beyaz ve sarı renkte, yaprakları dikenli
güldür. (ARK)
Gül-i kûze Mısır gülü ve Van gülü denilen beyaz
renkli çiçek nergis türündeki çiçeklere de bu isim
verilir. (ARK)
Gül-i nihal

Taze fidanın gülü (RIZ)

Gül-i sad-berk Yabanî gül. (HAY)
Gül-i sîn Kelime anlamı Çin çiçeği; mozaik motifi? (EVL)
Gül-i Yûsuf Bostan güzeli, horoz ibiği, gül-i bostan-efrûz denilen çiçek. (ARK)
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Gülabdan Gül suyu kabı. İçine gül suyu konularak Mevlût gibi toplantılarda gelenlerin ellerine dökmek için düşünülmüş kap. Çoğunlukla gümüşten yapılmıştır. Vidalı bir ayak üzerine
oturmuş genellikle soğan veya çam kozalağı biçiminde gövdeli ve ona vidalı zarif bir boynu vardır.
Gülabdanlar buhurdanlarla beraber satılırlardı. Bir
zamanlar her evde mutlaka bir gülabdan bulunur
ve gelenlere kolonya gibi gül suyu ikrâm edilirdi.
(GÜM)
Gülbeşeker Gül çiçeği ve şeker ile yapılan macun
kıvamında bir çeşit reçel. (TDK)
Gülburnu Yabanî gül. (BAY)
Gülbün 1. Gül fidanı. 2. Gül ocağı. (OSM); Gül
ağacı. (HAY); Gül ağacı. Gül fidanı. (OTS)
Gülçe Gülcük, küçük gül, çiçekcik. (HAY);
Küçük gül, gülcük, çiçekçik. (OSM)

Yumruları Hakkâri bölgesinde romatizmaya karşı
kullanılır. Bk. Acı çiğdem. (BAY)

Gülgiller Bot. Çilek, armut, elma, badem vb.
Türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası. (TDK-2);
Ayrı taçyapraklı ikiçeneklilerden, bir bitki familyası.
Örnek bitkisi gül olan bu familyaya çilek, armut,
elma, badem, şeftali ve benzerleri de girer. (HAY);
(Lat. Rosaceae, İng. rose family, Osm. verdiyye)
Yapraklan almaşlı dizilişte, çiçekleri er dişi ya da
tek eşeyli, ışınsal simetrili, çanak ve taç yapraklan
4-5 tane olup serbest, bazen taç yapraklan olmayan,
bazı türlerinin kültürü yapılan, ülkemizde 35 cins
ve 242 kadar türle temsil edilen, otsu, çalımsı ya da
ağaçsı bazen dikenleri olan bitkiler. (BİY)

Gülgülüm
Güldamlası Yaprakları bağ yaprağı gibi dilim
dilim, mor çiçekli, nane gibi kaynatılıp suyu içilen,
hoş kokulu bir çiçek, ıtır. (MER)
Güldeste Gül demeti, çiçek destesi. (ARK); bir
tutam çiçek, kelale (MEN); Gül demeti, çiçek destesi. (MÜK)
Güldân Gül mahfazası, çiçeklik, vazo. (HAY);
Çiçeklik, içine çiçek konulan kab, saksı. (OSM);
Gül mahfazası. 2. Çiçeklik, vazo. (OTS)
Gülek İçine süt, yağ vb. Gibi şeyler konan ağaçtan
kova. (BAH)
Gülendam Gül fidanı gibi ince, nazik, hoş endamlı. (OTS)
Gülfaki Merendera kurdica Bornm. (Liliaceae).
20 cm kadar yükseklikte, soğanlı ve pembe çiçekli bir bitki. Van ve Hakkâri dağlarında yetişir.
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Gülguristan Mantar, kema, küma (MEN)

Gülçin Çiçek devşürici (MEN)

B
C

Gülfatma Boynuzlu gelincik.; Hatmi. (BAY)

Gülgülü

A

L

Boynuzlu gelincik. (BAY)

M

Boynuzlu gelincik. (BAY)

N

Gülhane Sarayburnu’ndan Topkapı sarayının duvarlarına ve bir taraftan Çizme kapısı hizasına kadar
devam eden saha. Bunun deniz tarafında, şimdiki
hat boyunun batısında vaktiyle sıra ile gül bahçeleri
bulunduğundan bu ismi almıştır. (OTL)
Gülhatem (hatmi) Alaca renkli ağaç hatmisi.
(HAY)
Gülhatmi Bot. Ebegümecigillerden, yaprakları
geniş ve yuvarlak, çiçekleri büyük ve türlü renklerde olan, çok yıllık otsu bir bitki (Althaea rosea).
(TDK-2); Ebegümecigillerden, yaprakları geniş,
yuvarlak bir süs bitkisi (althaea rosea). (HAY);
Ebegümecigillerden, geniş yapraklı, büyük ve çeşitli renkte çiçekli süs bitkisi (althaea rosea). (MED);
Hatmi. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (Althaea rosa /
Hubbaze) (BİT-3); (althaea rosa): Ebegümecigillerden; yaprakları geniş ve yuvarlak, çiçekleri büyük
ve türlü renklerde olan bir süs bitkisidir. Faydası:
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Balgam söktürür. Vücuda rahatlık verir nezle ve
öksürükten kaynaklanan şikayetleri giderir. Boğaz,
bademcik ve diş eti iltihaplarını tedavi eder. Bağırsak iltihaplarını giderir. (BİT-2)
Gülhatun Boynuzlu gelincik. (BAY)
Gülibrişim Bot. İpek ağacı. (TDK-2); Albizia julibrissin Durazz. (Leguminosae). 10 m kadar yükselebilen, tüysü yapraklı, çiçek örtüsü yeşilimtırak,
stamenler soluk pembe renkli. Vatanı subtropikal Asya olan ve Kuzeybatı Anadolu’da süs bitkisi
olarak yetiştirilen bir ağaççıktır. Eş anl. İpek ağacı,
İpek gülü. (BAY)
Gülistan (Gülsitân) Gülyeri, gül bahçesi.
(OSM); Çiçeklik, gülşen (MEN); Gül bahçesi, gül
ağaçlarının çok olduğu bahçe. [Fars Edebiyatında Şîrâz’lı Şeyh Sa’dî’nin meşhur eserinin ismidir.]
(KAM); Gül bahçesi. Fr. Roseraie. (ARS); Çiçeklik;
Gül bahçesi, gülü çok olan yer:. (KUB)

M

Gülistan-ı havatır

N

Gülistan-ı hüsn

O
Ö
P

Fikirlerin gül bahçesi (OSM)

Gülistan-ı pâyidâr
Gülistan-ı şeri‘at

Gülnâr Nar çiçeği, ağacı. Gülnârî: Nar çiçeği
renginde (MÜK); Nar çiçeği. (HAY); Katmer çiçek
narı. (LEH); Nar çiçeği, Türk tezyinatında çok kullanılan bir bezeme örgesidir. Fr. Fleur de grenadier.
(ARS)

Güllük, gül bahçesi (YED)

Şeriatın gül bahçesi (OSM)
Gülşan

Gülşen, gül bahçesi. (TÜR)

Süslü gül bahçesi (OSM)

Ş

Güllü Gül ile süslenmiş, donatılmış: Güllü çiçekli. (KAM); 1. Gülü olan. 2. Üzerinde gül motifi
veya yapma gülü bulunan. (KUB)

Z

F. S. Nar çiçeği renginde. (OTS)

Gülnihâl Gül fidanı. (HAY)

Gülsitan

S

Y

Gülnarî

Kalıcı gül bahçesi. (ARK)

Gülistan-i havatır Fikirlerin gül bahçesi (RIZ)

V

Gülnahl Gül fidanı. (OSM)

Gülrû Gül yüzlü. (HAY)

Gülistan-ı zib

U

Güllâbi Güllâbî bir nev armut kelepçe. Bk. Kelep.
(LEH)

Güzelliğin gül bahçesi (OSM)

R

T

Güllük Gül bahçesi veya gülü çok olan yer.
Güllük gülistanlık bolluk ve rahatlık içinde
olan yer. (TDK); Gülü çok olan yer, gül bahçesi,
gülistan.; Eğrelti. (BAY); Gül yeri, gül ağaçları ile
dolu yer, gülzâr, gülistan. (HAY); (Gül bahçesi) 1.
Gül bahçesi veya gülü çok olan yer, İng. Rose garden “Rossary, Rose bed”) 2. Eğreltiotu. (TRM);
Gül bahçesi veya gülü çok olan yer. (ARK); Gülü
çok olan yer. (KUB)

Gülşen Gül bahçesi. (ARK); Gül bahçesi.
Güllük. (OSM); Çiçeklü, açilmış, şüküfte, reyyan,
zahir, nazır, manzur, taze vü handan (MEN); Gül
bahçesi, gülistan. (KUB)
Gülşen ü gülzâr
(OSM)

Gül bahçesi ve gül tarlası.

Güllügöndürme Boynuzlu gelincik. (BAY)
Gülşen-i bihişt Cennetin gül bahçesi (OSS)
Güllügöyündürme Sivri, mekik gibi tomurcuğu; kenarı sarı, ortası turuncu, gelincik şeklinde
çiçekleri olan, yaprakları dilim dilim bir ot. (MER)

Gülşen-i cennet Cennet bahçesi (RIZ)
Gülşen-i dehr

Â
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Dünya gül bahçesi (YED)
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Gönül bahçesi (RIZ)

Gülşen-i dil

bahçe evi, kümelti. Avcı kulübesi. Orman kulübesi.
(MED)

Gülşen-i eyyam Zamanın gül bahçesi (YED)
Güzelliğin gül bahçesi (YED)

Gülşen-i kuy Sevgilinin mahallesinin gül bahçesi
(YED)
Gülşen-i naz Naz gül bahçesi (YED)

Gümren Yabani dağ soğanları, belbûs, hususan
sünbül-i hindî soğanı. (LEH)
Gümüldü 1. Bostan ve ormanda daldan yapılan
bekçi ve avcı kulübesi. 2. Bostan korkuluğu, üyük
(VLD)

Gülşen-i ruhsar Yanağın gül bahçesi (YED)
Gülşen-saray Gül bahçesi içindeki saray. (KUB);
Bağ ve bahçe içinde olan kasr, kâşâne: gülşenserâ-y-ı behişt. (MÜK); Bahçe içinde olan saray.
(MÜN); Bahçe içinde olan saray. (OTS)
Gülşen-ârâ

Gül bahçesini süsleyen (HAY)

Gülşengâh

Gül bahçesi. (OTS)

Gümüldürük Sığırların boyunları altından geçip
boyunduruklarına sokulmuş olan yarım halka seklinde eğik ağaç. (HAY)
Gümülgen

Gülzar-ı temaşa

Temaşa gül bahçesi (YED)

Gümültü 1. Bostan ve ormanda daldan yapılan
bekçi ve avcı kulübesi. 2. Bostan korkuluğu, höyük.
(HAY); Buna gümelti de denir. Bostan ve bahçelerde dallardan yapılan bağcı ve avcı kulübesi. (ARS)

Gülzâr Gül bahçesi. Gül tarlası. (OSM); Gül
bahçesi, güllük, gülistan. (MED); Gül bahçesi ve
gül ağacı çok olan mahal. (MÜN); Gül bahçesi.
(KUB)
Güme 1. Göl veya bataklık kıyılarında av
kuşlarını çekmek için kurulan, daha çok üstü
örtülü, altında bannılabilecek şekilde yapılan avcı
kulübesi. 2. Bostanda yapılan serinletici, derme çatma, küçük, bekçi kulübesi. (KAM); 1. Avcı kulübesi. 2. Bostanda yapılan bekçi kulübesi. (TDK);
Bostanda yapılan serinletici, derme çatma, küçük,
bekçi kulübesi. (KAM)
Gümele 1. Avcı kulübesi. 2. Bostanda yapılan
bekçi kulübesi. (TDK); Bir tarafı açık yazlık basit

Gümüren 1. Yaban soğanı, yabani soğan. 2. Hint
sünbülü soğanı. (KAM)
Gümürgen

Soğan. (BAY)

Gümürsen

Soğan. (BAY)
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Gümüşi adaçayı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Gümüşî ıhlamur

D

O

Gümüşdüğme Tanacetum parthenium Lat.
Schultz Bip. (Compositae). 20-60 cm yükseklikte,
çok yıllık, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Çiçekli
dalları ateş düşürücü ve uyarıcı olarak tanınmaktadır. Bk. Pire otu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Gümüşi akasya

Ç

İ

Soğan. (BAY)

Gülük Çiriş. (BAY)
Gülzar-ı cemal Güzelliğin gül bahçesi (YED)

B
C

Gümrah Bol, gür (saç, bitki, ses vb.). (MED)
Gülşen-i hüsn

A

U

Bot. Mimoza. (TDK-2)

V

Ihlamur. (BAY)

Y

Gün çiçeği Bot. Ayçiçeği. (TDK-2); Ay çiçeği,
günebakan, gündöndü. (TDK); Bot. Ayçiçeği,
günebakan. (KAM)
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A
B

Gün gülü
(BAY)

C

Günar

Ç
D

Bot. Gelincik. (TDK-2); Gelincik.

Fıstık çamı. (BAY)

Gündöndü Bot. Ayçiçeği. (TDK-2)

E

Gündüz gülü Gelincik. (BAY)

F

Gündüzsefası Bot. Kahkaha çiçeği. (TDK-2);
Kahkaha çiçeğinin başka bir adı (convolvulus).
(HAY); Gündüzün açılıp gece kapanan bir cins
çiçek. (KAM); Yalnız gündüzleri açan süs bitkisi,
kahkaha çiçeği (convolvulus). (MED)
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Günebakan Bot.
Ayçiçeği. (KAM)

Ayçiçeği.

(TDK-2);

Bot.

Günedoğrulum Bitkilerde güneş ışığı tesiriyle
meydana gelen dönüş. Bk. Göçüm. (HAY); Güneş
ışığının bitkilere tesiri sonucu meydana gelen
dönme, göçüm. (MED)
Güneğik Bot. Hindiba. (TDK-2);
(BAY); Bot. Hindiba. (KAM)

Hindiba.

Günek Hindiba. (BAY)
Güneş çiçeği
(ÇİÇ)

Ölmez çiçek. (BAY); Yaban çiçeği

S

Güneştopu Bot. Acem lalesi. (TDK-2); Bot. Acemlâlesi. (KAM)

Ş

Günevrik

T

Günlük ağacı Bot. Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde
bir ağaç, sığla (Liquidambar orientalis). (TDK-2);
Asya’nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika’da
yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan
değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad. (TDK); Kabuğundan günlük elde edilen ağaç (styraks). (MED)
Günnaz Uzun yapraklı beyaz ve kırmızı çiçekli
bir ot. (MER)
Günnük Günlük. (BAY)
Günnük sakızı

Y
Z

Güneylik Hindiba. (BAY)

V

Günlük (Buhur / Boswellia / Styrax / Frankincense / Encens) (BİT-3); (buhur): Tropik bölgelerde
yetişen sığala ağacından elde edilen reçinedir. Faydası: Nefes darlığını giderir, vücuda rahatlık verir
Tütsü olarak kullanılır. (BİT-2)

Hindiba. (BAY)

Güneyik Hindiba. (BAY); “Kâsnî -Meşhur bir
ottur. Arapça hindibâ derler. Bostanlarda ekerler.
Berrîsine “güneyik” derler. Gök çiçeği olur. Güneşe
karşı döner. Onun için güneyik derler- (Câmi).
(VLD)

U

Günlük Liquidambar orientalıs Miller (Hamamelidaceae). 20 m kadar yükselen, kışın yapraklarını döken, çınar görünüşünde bir ağaçtır. Gövdenin yaralanması ile elde edilen belseme Buhur
yağı, Günnük sakızı. Kara günlük yağı veya Sığala
yağı, geri kalan kabuklara ise Buhur veya Yaprak
buhur denir. Bu ürünler tedavide ve tütsü olarak
kullanılır. Eş anl. Günnük ağ, Kara günlük ağ,
Sığala ağ, Sığla ağacı (BAY); Tütsü için kullanılan
bir çeşit ağaç sakızı: Akgünlük. Kara günlük.
Mevlitte günlük yakmak âdettir.; Tütsü olarak kullanılan, yakıldığında güzel koku veren bir tür zamklı ağaç kabuğu. (MED)
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Günlük. (BAY)

Günâşık Bot. Ayçiçeği. (KAM)
Gür üzüm Böğürtlen. (BAY)
Güren

Kızılcık. (BAY)

Gürgen Bot. 1. Gürgengillerden, Karadeniz
kıyılarındaki ormanlarımızda çok yetişen, kerestesi değerli bir ağaç, karagürgen (Carpinus betulus)
2. Sf. Bu ağaçtan yapılmış. • karagürgen (TDK-2);
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Carpinus (Corylaceae) türlerine verilen genel ad.
Kışın yaprak döken ağaçlar. Carpinus betulus Lat.
Kara gürgen (Tekirdağ), Orsit. Carpinus orienlalis Miller-Ak gürgen (Tekirdağ). (BAY); Şezâ. Ak
gürgen kayına müşabih neb. Kara gürgen serban
ki dağ eteğinde olur, bir nevi çukurlarda çok olur.
Ala gürgen şevhat. Kerestesi türlü türlü ağa tahtası,
fıçı tahtası, korampa (kerempe) kızaklık verke ağacı.
(LEH)

Güvem

Gürgen ağacı Sert ağaçlardandır. Umumiyetle
ahşap inşaatta ikinci derecedeki direk ve dikmelerde kullanılır. Sert olmakla beraber işlenmesi kolay ve dayanıklıdır. İnce beyaz kumludur. Sinop,
Kastamonu, Bursa, Trabzon, Sivas’ta çıkar. Akdeniz kıyılarında buna kayın deıler ki ak gürgen dir.
(ARS)

Güvercin üzümü

Gürgengiller Bot. İki çeneklilerden, gürgen, huş,
fındık, kızılağaç vb. Kerestelik ağaçları içine alan
çiçek durumları tırtılsı bir familya. (TDK-2); Gürgen, meşe, kestane vs. Gibi ağaçları içine alan bir
bitki familyası. (HAY)
Güriz Sığırdili. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Gürleşmek Gür duruma gelmek, gelişmek: Bahçeye diktiğimiz fidan gürleşti. Çeşmenin suyu kışın
gürleşiyor. (TEM)
Güşad otu Gentiyane. (BAY)
Gütaperka (Malezya dilinden) Sumatra’da ve
çevresindeki adalarda yetişen büyük bir cins ağaçtan
elde edilen, kablo yapımında kullanılan, kauçuğa
benzer, zamklı bir madde. (TDK); (Malezya dilinden). Sumatra ve o çevredeki adalarda yetişen bir
cins ağaçtan çıkarılan, zamklı bir madde. (HAY)
Güvegüve Tosbağa otu. (BAY)
Güveldek Burç. (BAY)
Güvelek Burç. (BAY)

A

Erik. (BAY)

Güvem eriği

B

Bot. Ak diken. (TDK)

C

Güveotu Bir cins bitki. (HAY); Ölmez çiçek.
(BAY)
Güvercin Bir nevi mine çiçeği (LEH); Bir cins
mine çiçeği. (HAY)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ç
D
E
F
G

Güvercingözü Burçak ve dereotunun yaprakları
gibi ince yapraklı, küçük küçük, yuvarlak yuvarlak
leylak rengi çiçekli bir ot. (MER)
Güvercinkökü (jatrorrhiza palmata): Jatrorrhiza
palmata adlı bitkinin köküdür. İçeriğinde kolombin ve barberin denilen maddeler vardır. Tadı acıdır.
Faydası: İshali keser. İştahı açar. Mideyi kuvetlendirir. Fazla kullanıldığı takdirde, mide ve bağırsaklara
zarar verir. (BİT-2)
Güvercinotu Mineçiçeği denilen bir çeşit bitki,
Eş anl. ra’yü’l-hamâme. (KAM)
Güveyfeneri Bot. Patlıcangillerden, kırmızı ve
ekşimsi meyvesi idrar söktürücü olarak kullanılan,
çok yıllık ve otsu bir bitki, gelin otu (Physalis alkekengi). (TDK-2); Kâkünç denilen bitki. (HAY); Patlıcangillerden, sürüngen gövdeli bitki. Meyvası tıpta
kullanılır, gelinotu, fener çiçeği (physalis alkekengi). (MED); Gelinotu. (YAK); Physalis alkekengi
Lat. (Solanaceae). 30-60 cm yüksekte, çok yıllık,
rizomlu beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Meyve
10-17 mm çapında küremsi şekilli ve parlak turuncu kırmızı renklidir. Meyveleri idrar artırıcı, ateş
düşürücü ve yatıştırıcı olarak kullanılır. Eş anl.
Gelinfeneri, Gelin otu, Kembel otu, Karabil otu,
Kandil otu, Kızıl kaytarma. Teleme otu, Yabanî
biber (Sürmene-Trabzon). Withania somnifera Lat.
Dunal- Meyve 5-8 mm çapında ve parlak kırmızı
renkli. Güney Anadolu (Alanya, Mersin) bölgesinde
yetişir. Zehirli bir bitkidir. (BAY); (Gelinfeneri
/ Fenerçiçegi / Gelinotu / Askelmasi / Kış kirazı /
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Physalis alkakengi / Winter cherry / Lanterne);
(gelinfeneri): Patlıcangillerden; kireçli topraklarda
yetişen bir çeşit bitkidir. Çiçekleri pembe-beyazdır.
Yemişleri kiraza benzer. Terkibinde C vitamini
vardır. Lezzeti acımtıraktır. Meyveleri Eylül-Ekim
aylarında toplanıp, kurutulur. Faydası: İdrar ve ter
söktürür. Karında toplanan suyu boşaltır. Böbrek
taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Sarılıkta da
faydalıdır. (BİT-2); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Güveyotu Bir cins bitki Fars. Merzencûş. (HAY);
(Ayrıca bkz. Gelingüyekekiği) kayanın yüzünde yetişen, hoş kokulu, boz yapraklı, küçük, beyaz çiçekli, kekiğe benzer; böcek yemesin diye yün giysi ve
dokumaların arasına konulan, halk hekimliğinde de
kullanılan bir ot (MER); Mercanköşk. (BAY)

J

Güvlek Ağaçtan yapılan kova, tahta sukabı.
(MED)

K

Güvüç Palamut. (BAY)
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Güyegü otı Mercanköşk otu, kekik, zater (Bot.
origanum vulgare, o. Sipyleum) (BAH)
Güyekeki 1. 25-30 cm. Boyunda, kuş dili gibi
ince ince, boz yapraklı, çiçeksiz bir tür kekik. 2.
Küçük, yuvarlak yapraklı, badem yeşili renkli bir
tür kekik. (MER)
Güyeotu Kayanın yüzünde yetişen, hoş kokulu,
boz yapraklı, küçük, beyaz çiçekli, kekiğe benzer;
böcek yemesin diye yün giysi ve dokumaların arasına konulan, halk hekimliğinde de kullanılan bir ot
(MER)

U

Güz Bağbozumu;
güzün;
hazan;
kırlangıçdönümü; sonbahar, deyim: pastırma yazı;
yaprak dökümü. (YAK)

V

Güz acı çiğdemi

T

Y
Z
Â

Güz çiğdemi. (BAY)

Güz çiğdemi Bot. Acı çiğdem. (TDK-2); Son baharda çiçek açan tolchicum (Liliaceae) türlerine verilen genel ad. Zehirli bitkilerdir. Bu türler son baharda yalnız çiçek meydana getirirler, yapraklar ve
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meyve ancak gelecek ilk baharda görülür. Bu nedenle bu türlere bazı bölgelerde Aliöksüz, Aliökrüz
(Yozgat) Oksuzalı veya Öksüzoğlan (Ankara. Sivas)
adları verilmektedir. Göçkovan, Kalkgit (kalk, git)
ve Vargit (var git) adları bu türlerin son baharda
çiçek açmaları ile ilgilidir. Bu türlerin çiçek açması
yayladan inme zamanının geldiğinin bir işareti olarak kabul edilir. Bk. Acı çiğdem, çiğdem. Eş
anl. Aliöksüz, Göçkovan (İkizdere-Rize), Güz acı
çiğdemi. Öğsüz çiçeği Öksuz çiçeği ‘(GöynücekAmasya), Öksüzoğlan (Şarkışla-Sivas), Kalkgit.
Morca, Öksüzali,Vargit Aşağıdaki türler zehirli bitki ve süs bitkisi olarak bir öneme sahiptirler. Colchicum autumnaleLat. İtboğan, Sürincan (Osmanlı dönemi yayınlarında görülen bir addır). Bu tür
Anadolu’da bulunmaz. Bir Avrupa bitkisidir. Colchicum baytopiorum C. D. Brickell- Güz çiğdemi.
Antalya bölgesinde (Termessos harabeleri) yetişen
endemik bir tür. Colchicum boissieri Orph. -Morca (Muğla). Bu ad bitkinin çiçek rengi ile ilgilidir.
Bölgede “Morca, kekliği vurma zorca” deyimi kullanılır. Bu tür son baharda çiçek açar ve bu mevsimden sonra keklik avı zorlaşır. Colchicum cilicicum
(Boiss.) Dammer-İt sarımsağı (K. Maraş). Güney
Anadolu bölgesinde yaygın bir türdür. Bir melez
olarak bahçelerde yetiştirilen Colchicum byzantinum Ker- Gawler çeşidinin elde edilmesinde kullanıldığı sanılmaktadır. Zehirli bir bitkidir. Kurutulmuş yumruları Kahraman Maraş bölgesinde Deli
salep veya Sarımsak salebi adı altında salep yerine
kullanılmaktadır. Bk. Deli salep, Salep. Eş anl. Ayı
çiğdemi. Colchicum macrophyllum B. Lat. BurttGüz çiğdemi. Çok geniş yapraklı olup Güneybatı
Anadolu bölgesinde (Marmaris-Muğla) yetişir.
Colchicum speciosum Steven-Cambırt (Bulancak).
Galeden (Yusufeli), Likofor (Doğu Karadeniz bölgesi), Ligoser (Çaykara), Zumak (Sürmene). Tohumları dış ülkelere satılır. Colchicum trapezuntinum
Boiss. (Syn: Colchicum umbrosum Stev.)- Trabzon
güz çiğdemi. Kuzey Anadolu bölgesi dağlarında yetişen küçük çiçekli bir türdür. Colchicum turcicum
Janka-Tarhana çiçeği (Terkos köyü-İstanbul), Türk
güz çiğdemi. Colchicum variegatum Lat. Yumruları
Romalılar döneminde Hermodactylus adı altında
tanınır ve müshil olarak kullanılırdı. (BAY)
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Güz dokusu [Alm. Spätholz] [eski terim sonbahar dokusu]: Yaşayan ağaçta yazın oluşan ve güzün
tamamlanan sert, sıkı dokulu bölüm. (AGA)
Güz nergisi Nergis. (BAY)
Güzel keklikçiğdemi
Güzel kırlalesi
Güzel nane

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Güzel yavşanotu

siyah renktedir. İçeriğinde Atropin vardır. Zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmaması gerekir. Faydası:
Hekimlikte ağrıları dindirmek için kullanılır. Mide
ve bağırsak hastalıkları, astım, beyin hastalıkları,
kalp hastalıkları ve sinir hastalıklarında kullanılır.
(BİT-2); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Güzelhatun çiçeği Bot. Nergis zambağı. (TDK2); Keskin kokulu, parlak çiçekli süs bitkisi (amariylis). (MED); lufah; nergiszambağı. (YAK)
Güzelyaprak

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Güztohumu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Güzelavrat otu Bot. Patlıcangillerden atropin denilen zehirli ilacın çıkarıldığı pis kokulu, çok yıllık
ve otsu bir bitki, belladonna (Atropa belladonna).
(TDK-2); Atropa belladonna Lat. (Solanaceae). 50200 cm yükseklikte, çok yıllık, mor çiçekli bir bitkidir. Meyve 1-2 cm çapında, parlak siyah renkli.
Zehirli bir bitkidir. Bk. Mürver. Eş anl. Avrat otu,
Ayı çileği (Trabzon), Ayı liforu (Trabzon), Ayı ligarbası (Trabzon), Deli otu, İpkeseği (Beşikdüzü-Trabzon), Kurt böğürtleni (Azdavay-Kastamonu),
Yidin (Tirebolu-Giresun), Yiğdin otu (Azdavay-Kastamonu). Bu adın, yiğdin (=kötü koku) veya
yiğe (=zarar veren) kelimeleri ile ilgili olduğunu
düşünüyoruz. (BAY); (Lat. Atropa belladonna,
Alm. Wolfskirche, echte Tollkirsche, Belladonna,
Fr. Atrope, belladone, bouton noir, İng. Deadly
nightshade, belladonna, dwale, banewort) Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından, çiçekleri tekli, er
dişi, çanak ve taç yapraklan beşer adet ve birleşik,
bakka tipi meyvesi olan, siyah renkli, atropin ihtiva
ettiğinden dolayı eskiden kadınların göz bebeklerini
büyüterek güzel görünmelerini sağlamak için kullandıktan, ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde doğal
olarak yetişen, çok yıllık, otsu bitkiler. (BİY); Patlıcangillerden, atropin adlı ilâcın çıkarıldığı bitki
(atropa belladonna). (HAY); Patlıcangillerden, eczacılıkta kullanılan, kötü kokulu, zehirli otsu bitki,
lüfah (atropa belladonna). (MED); (Belladon / Atropa belladonna / Deadly nightshade); (belladon): Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yetişen 180 santimetre kadar boyunda, birkaç sene yaşayan nahoş
kokulu bir bitkidir. Meyveleri kiraz gibi yuvarlak ve
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Güzü Dokuma tezgahında iplikleri çaprazlama
işinde kullanılan ağaç. (TEK)

I

Gymnospermae Açık tohumlular (BİY)

J

Gâsül, kâsûl Bir bitki (Mısır) Krş. Dozy 11, 213
gösül rûmî: euphorbia spinosa (bir tür sütleğen)
(EVL)
Gâvırgeçibiciği Yaprakları yere yayılan, mor
damarlı, tüylü; göbekli, beyaz çiçekli, hardala benzer bir ot. (MER)

İ
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Gâvırpancarı Pancar bitkisine benzer, mor çiçekli bir bitki. (MER)

Ö

Bot. Termiye. (TDK-2); Domuz

R

Gâvur baklası
baklası. (BAY)

P
S

Gâvur haşhaşı Ban otu. (BAY)

Ş

Gâvur pancarı Yılanyastığı. (BAY)

T

Gâvur soğanı Dağ sümbülü. (BAY)

U

Gâvur tilkişeni
Gâvurbaşı
Gîlabada

V

Sarmaşık. (BAY)

Y

Müşkülüm. (BAY)

Z

Gilaburu. (BAY)

Â
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H
Hab Tane, yuvarlak tane. Hap. Çekirdek, tohum.
(MED)
Habarîr Dağçiçekleri. Dağda yetişen çiçekler.
(OSM)
Habb Tane, çekirdek. Yuvarlak olarak hazırlanmış ilâç. Buğday tanesi veya buna benzer tohum.
(OSM)
Habbat Habbeler, tohumlar, tâneler. (OSM);
tane, tohum, çekirdek (RIZ)
Habbe

Habl (anatomi ve botanik), ip gibi bağlayıcı şeyler. (HAY)
Hablü’l-mesakîn Sarmaşık bitkisi. (OSM)
Hacılar otu Adam otu. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Hacıout Bir çeşit bitki, (KAM)
Haçbezek Haç şeklinde tertip olunmuş yaprak
ve çiçeklerden mürekkep oyma mimari tezyinat ki
umumiyetle Gotik üslûbundaki katedrallerin kule
tepelerinde süsleme bir remiz olarak kullanılır.
(Bak. Gotik.) (ARS)
Hadd-i gül-nâr Nar çiçeği yanaklı 6127. (YUS)
Hadebe

Hadebiyyet Bot. Kamburluk, yumruluk. (HAY)

Tohum, dane. (OSM)
Hadimala

Habbecik Tohumcuk. (OSM)
Habbü’l-âs Mersin ağacı meyvası. (FED)
Haberci 1. Haber veren, haber getiren kimse. 2.
Mec. Bir hâdise veya durumun ortaya çıkmadan
önceki belirtisi: çiçekler baharın habercisidir.
(KAM)
Habeş

Dere otu. (BAY)

Hadra Sebze. En yeşil. Pek yeşil. (OSM); Sebze.
Gökyüzü. (MED)
Hadâik Bahçeler. (OSM); Hadîkalar, bahçeler (HAY); Hadîkalar, bahçeler, bağ, bostanlar.
(MÜN); Bahçeler. (KUB); Bahçeler; “hadîka”nın
cem’idir: hadâ’ik-i cenân. (CUD); Hadikalar,
bahçeler, bağ, bostan: bk. hadîka. (YTL)

Kuşburnu. (BAY)

Habitat İng. habitate 1. Yerleşme, oturma. 2. Bot.
Bitkinin doğal olarak yetiştiği yer, yurt. (TDK2); Bot. Bitkinin yerindeki durumu, dallanması,
köklerinin toprak içerisindeki dağılmasını belirten
morfolojik görünüş. (TDK-2)
Habitüs (Lat. habitus: görünüş, Alm. Habitus,
Fr. habitus, İng. habitus) Bir bitki ya da hayvanın
genel görünüşü. (BİY)
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Bot. Kambur, yumru. (KAM)

Hadâik-i Hassa Saray haricinde bulunan has
bahçe ve bostanlar. Bunlara “hassa bostancıları” adlı
bostancılar bakarlardı. Hassa bostancıları “usta”.
Denilen başlarının nezaretinde olarak on beş ile yüz
kişilik ayrı ayrı bölükler halinde idiler. Hadâiki hassa denilen bahçe ve bostanlann başlıcaları şunlardı:
Kadıköy bağı, Davutpaşa bahçesi, Beşiktaş bahçesi, Bakırköy’deki İskender Çelebi bahçesi, Dolmabahçe, Kuruçeşme, Arnavutköyü, Bebek, Emirgân,
Kalender, Büyükdere, Beykoz’da Tokat, Sultaniye bahçelerıyla Paşabahçesi, Çubuklu, Kandili,
İstavroz, Üsküdar, A yazma, Salacık, Haydarpaşa,

Fenerbahçe, Florya, Halkalı, Topçular, Vidos, Alibeyköyü, Kâğıthane, Karaağaç, Hasköy vb. Bahçe
ve bostanları. (TLG); Saray dışındaki saraya ait
bahçe. (MED); Pâdişah sarayı bahçeleri. (KUB)

Hakiki kediotu
Hakiki köpekdili

Hadâyık Hadîkalar. hadâyık-ı hâssa has bahçe.
(LEH)

A

Hakiki karagünnük Yaban çiçeği (ÇİÇ)

B

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

C

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Hakiki sığırkuyruğu

Ç
D

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

E

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Hadîka Etrafı duvarla çevrilmiş bahçe. Sulu,
ağaçlı bahçe. (OSM); Ağaçlı bahçe, meyve ağaçları
bulunan bahçe, ağaçlık. (KAM); Ağacı çok, sulu
bahçe. (MÜK); Bahçe, ağacı çok sulu bağçe: hadîka-i cennet-nişân. (CUD); Ağaçlı bahçe, ravza, firdevs, bağ bostan. (LEH); Meyve bahçesi, ağaçlık.
Etrafı duvarla çevrili bahça. (YTL); Etrafına duvar
çekilmiş bahçe ve bostan; ağacı çok sulu bahçe.
(NAC); Ağaçları ve suyu bol bahçe. (KUB); Ağaçlı
bahçe. (RTK)

Hal Kapalı toptancı pazar yeri: Sebze ve meyve
hali. (HAY)

H

Halas Üzüm ağacına benzer bir ağaç (yanındaki
ağaca sarılır gider; hoş kokusu vardır; akik gibi taneleri olur. (OSM)

İ

Hadîka-i ferahfeza İç açan bahçe. Gönüle ferahlık veren bahçe. (OSM)

Halastar Bahçe çevresindeki çit ya da tahta perde. (TRM)

K

Pâdişâh sarayının bahçeleri.

Halat 1. Tarlaların, bahçelerin çevresine çalı ve
ağaçlarla yapılar, çit; 2. Tahıl, 3. Saban. (TRM)

M

Hadîka-i hâssa
(KAM)

Hadîkat Bahçe ve bostan. Eğer duvarı olmaya
hadîka denmez. (AHT)
Haffe Çulhaların bez sardıkları ağaç. (OSM)
Hafız gülü

Gül. (BAY)

Hafızali Bot. Seyrek taneli, kalın kabuklu, etli
ve parlak altın sarısı renginde büyük taneli bir tür
üzüm. (TDK-2)

Hakiki yavşanotu
Hakiki zenbil çiçeği

F

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

G

Halat burması (Silme.) Halat gibi burmalı şekilde taştan veya ağaçtan oyulmuş silme. Kablo silme
de denir. Fr. Moulure encablée. (ARS)
Halaza Dökülen tohumlardan çıkan, kendi
haline büyüyen bitkiler ya da bir önceki yıldan toprakta kalıp filizlenen soğan, sarmısak. (MER)
Halenc

Ağaç, şecer. (OSM)

Hakiki hodan Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Hakiki kadınaynası Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Halep lâlesi

Hakiki boynuzotu
Hakiki cincile

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Cincile. (BAY)

J
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Halep çamı (Lat. Pinus halepensis, Alm. Aleppokiefer, Aleppofıchte, Fr. pin d’Alep, pin de Jérusalem, pin blanc, İng. Aleppo pine tree, Jerusalem
pine) Camgiller (Pinaceae) familyasından, her dem
yeşil, iğne yapraklı, 25 m kadar boylanabilen, deniz
seviyesinden 100-150 m kadar yükseklerde yetişen,
ülkemizde Kozan civarında görülen bir ağaç türü.
(BİY); Çam. (BAY)

Hakiki andızotu

I
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Z
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Lâle. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

309

A

Ç

Halfa Bot. Buğdaygillerden, lifleri ip, çuval ve
kâğıt yapımında kullanılan bir bitki (Sitipa tenacissima). (TDK-2); Liflerinden çeşitli dokuma
yapılabilen buğdaygillerden bir bitki, rami (stipa tenacissima). (MED)
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Halfat
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Ahlat. (BAY)

Halısaçağı

Saçak mantarı. (BAY)

Haliç Alıç. (BAY)
Halile Doğu Hindistan’da yetişen bir bitki (Terminalia citrina): Kara halile. • karahalile, sarıhalile (TDK-2); Tohumları tıpta kullanılan bir bitki.
(KAM)
Halk bahçesi (Osm. Millet bahçesi.) Şehirlerde
halkın hava alması ve istirahat etmesi için yapılan
büyük ve umumi bahçeler ki parklardan ayrıdır.
Bunlara millet bahçesi de denir. Mahalle arasında
yapılan küçüklerine mahalle bahçesi (Fr. Square)
tâbir olunur. (Bak. Bahçe.) Fr. Jardin publique.
(ARS)

Halka dizilişli Bot. Aynı eksen çevresinde
dizilmiş: Halka dizilişli yapraklar. (TDK-2)
Halkalı damar Bot. Bitkilerin gelişmesine
yarayan halka biçimindeki damar. (TDK-2)
Halkbilgisi [eski terim halk ilmi] [Alm. Volkswissen, Aberwissen] [Fr. science populaire] [İng.
popular science]: Halkbilimin, çevreyi oluşturan
canlı, cansız doğal nesnelerle ilgili inanç ve uygulamaları konu alan dalı. bkz. halk bitkibilimi, halk
hayvaııbilimi, halk havabilgisi, halk yıldızbi-limi,
bakı. krş. halkbilim. (HTS)
Halofit (Yun. hals: tuz; phyton: bitki, Alm. Salzpflanzen, Halophyten, Fr. halophytes, İng. halophyte) Tuzlu topraklarda, deniz kıyılarında yetişen
bitkiler. (BİY)
Halta Is. Köpeklerin boyun halkası, sâcûr, tahta
burun halkası, tavk. (LEH)
Haluç

Alıç. (BAY)

Halk bitkibilimi [Alm. Volksbotanik] [Fr. flore
populaire] [İng. plant-lore]: Halkın bitki dünyasıyla
ilgili bilgi ve uygulamalarını içeren bilim dalı bkz.
halkbilim, krş. halk hayvan bilimi, halk havabilgisi,
halk yıldızbilimi, bakı, düşyorum. (HTS)

Halvan Xanthogalum purpurascens Lallem.
(Umbelliferae). Çok yıllık, sarı çiçekli ve otsu bir
bitkidir. Boyu 4 metreye kadar erişebilir. Kuzey ve
Doğu Anadolu bölgelerinin dağ çayırlarında yetişir. Bu ad Hamsiköy-Trabzon’da kullanılmaktadır.
(BAY)

Halk karagözü Halka oynatılan Karagöz oyunu. Ramazan aylarında kahvelerde, bahçelerde
oynatılan Karagöz. (TİY)

Halît Su ve yol gibi şeylerde hissedâr-ı müşârik:
Şu bahçenin hakk-ı şürbünde halîtim, binaenaleyh
ona şefî’im. (CUD)

Halk yıldızbilimi [eski terim halk astrolojisi] [Alm. Volksastrologie] [Fr. astrologie populaire] [İng. popular astrology]: Halkın bilinmeyeni
çözmek amacıyla yıldızlarla ilgili olarak kullandığı
yöntem ve uygulamaları konu alan bilim dalı. bkz.
halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi,
halk havabilgisi, yıldızbilim, bakı, düşyorum.
(HTS)

Ham (Meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan:
Ham elma. (TDK); Alasulu [meyve]; Çağla [badem,
kayısı]; gök; hışır; kabak [karpuz]; kelek [kavun];
kozalak [meyve]; olgunlaşmamış; olmamış; tor;
yeşil [erik, domates]. Karşıt anlam: olgun. (YAK)
Ham besi suyu Bot. Kökler tarafından topraktan
emilip yapraklara kadar çıkan besi suyu. (TDK-2)

Â
310

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Ham madde İşlenmemiş madde Yün, pamuk,
keten ağaç, demir, kurşun gibi işlenmemiş maddeler. Fr Matières brutes. (ARS)
Hamak İki ağaç veya direk arasına asılarak içine
yatılan ağyatak. (OSM); (Karaib dilinden) iki ağaç
veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ
yatak. (TDK); iki ağaç veya direk arasına asılarak
içine yatılan ağ, ağ yatak. (HAY)
Hamalak

Sedir. (BAY)

A

Hamukara Dağ çileği. (BAY)

B

Hamur tahtası Üzerinde hamur açmağa mahsus
tahta ki eskiden yuvarlak ve ayaklı alçak bir masa
gibi olurdu. Yere oturularak üzerinde yufka açılırdı.
Fr. Planche à préparer les pâtes. (ARS)

Bahçedeki küçük arklar. (TRM)

Hambeles Mersin ağacı ve meyvesi. (MER); Mersin. (BAY)
Hamdakuka Böğürtlen. (BAY)
Hamıza Mahmude otu. (BAY); Kökünden
çıkarılan sütü, karın ağrısı ve sıtmaya iyi gelen, karpuz yaprağına benzer yaprakları olan bir çeşit bitki
(Ank.) (HLK)
Hami ağacı Arabistan akasyası denilen bir nevi
akasya. Fr. Acacia d’arabie. (ARS)
Hamle gergisi Kayıkçıların, kürek çekerken
ayaklarını dayadıkları tahta veya çubuk. (ARS)
Hamlık 1. Çiğlik. 2. Meyvenin olmamış halde
bulunması. (KAM)
Hamofta

Dağ çileği. (BAY)

Hampayı [Alm. Nutzapfen] [eski terim hampayı]:
Zıvanalı geçmeleri sağlamlaştırmak amacı ile, zıvanadan genellikle üçte biri oranında çıkarılan parça.
(AGA)
Hamuçara Dağ çileği. (BAY)

Ç
D

Hamurkesen Köygöçüren. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)

E

Hamut Araba koşumunda atların boyunlarına
geçirilen ağaç veya üstüne meşin geçirilmiş çember.
(TDK)

G

Hamaylık Ebe gümeci. (BAY)
Hambal

C

F
H

Hamzan kökü Yağı ilaç olarak kullanılan, sarmaşığa benzeyen bir çeşit bitki (Ada.) (HLK)

I

Baklaya benzer bir bitki. (OSM)

J

Hamîle Sıklığından dolayı birbirine girmiş olan
ağaçlar. Ağaç ve ot bitmiş kumlu yer. (OSM)

K

Hamze

Hançer çiçeği

Bot. Latin çiçeği. (TDK-2)

İ

L
M

Hanımdüğmesi Çiçekleri düğme biçiminde,
değişik renkleri olan, kasımpatıgillerden bir çiçek.
(MER)
Hanımeli Bot. 1. Hanımeligillerden tırmanıcı,
korularda, çalılıklarda yetişen bir bitki (Lonicera
caprifolium). 2. Bu bitkinin güzel kokulu çiçeği.
(TDK-2); Korularda, çalılıklarda yetişen bir bitki,
bu bitkinin güzel kokulu çiçeği. (ARK); Hanımeligillerden, hoş kokulu çiçek açan, çalı şeklinde
tırmanıcı bitki (lonicera caprifolium). (MED);
(Geissblatt / Chevrefeuillie / Honeysuckle / Lonicera caprifolium / Honey-suckle) Mayıs ve temmuz aylarında pembemsi beyazımtrak-sarı renkli çiçekler açan, 1-3 m yükseklikte, tüysüz veya az
tüylü tırmanıcı bir bitkidir. Yapraklar gövde üzerinde karşılıklı-çapraz, derimsi, tüysüz ve alt yüzü
az tüylüdür. Asagidaki yapraklar kisa sapli ve yumurtamsi sekilde olup, yukardakiler ise gövdeyi
saracak sekilde tabanlariyla birlesmis durumdadir.
Güzel kokulu olan çiçekler, tepedeki yaprakların
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koltugunda, genellikle üç demet hâlinde, oldukça
uzun sapli, basçik tipinde çiçek yaparlar. Çiçekler
uzun tüpsü ve sarkik dudaklidir. Olgunlukta
kırmızı renkli üzümsü meyveler verir. Türkiye’de
yetiştiği yerler: Marmara, Bati ve Güney Anadolu, Karadeniz, Dogu Anadolu. Kullanıldığı yerler:
Tipta yaprakları gargara yapmak için, çiçekleri antispazmodik olarak, meyveleri de idrar söktürücü ve
kusturucu olarak kullanılır. (BİT); (Lat. Lonicera,
Alm. Geissblatt, Fr. chèvrefeuille, İng. honeysuckle) Hanımeligiller (Caprifoliaceae) familyasından,
dik ya da tinnamcı, çiçekleri yaprak koltuklanndan bir çift olarak çıkan ya da uçta olan, ülkemizde 7 doğal türle temsil edilen, yaprak döken ya
da her dem yeşil bitkiler. (BİY); Lonicera (Caprifoliaceae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık,
kışın yaprak döken, beyaz, sarı veya kırmızı çiçekli
ağaççık veya tırmanıcı bitkilerdir. Lonicera japonica
Thunb.-Hanımeli. Türüz olu. Bahçelerde yetiştirilir.
Lonicera numlunulariifolia Jaub. Et Spach-Tavşançili (Erzincan). (BAY); Güzel kokulu beyazımsı bir
çiçek ve onu veren küçük ağaç. (KAM); ilkbaharda
güzel kokulu çiçekler açan bir süs bitkisi; hanımeligillerin örnek bitkisidir (lonicera capri-folium).
(HAY); Hanımeligillerden, hoş kokulu çiçek açan,
çalı şeklinde tırmanıcı bitki (lonicera caprifolium).
(MED); Lonicera (Caprifoliaceae) türlerine verilen
genel ad. Çok yıllık, kışın yaprak döken, beyaz, sarı
veya kırmızı çiçekli ağaççık veya tırmanıcı bitkilerdir. Lonicera japonica Thunb.-Hanımeli. Türüz
olu. Bahçelerde yetiştirilir. Lonicera numlunulariifolia Jaub. Et Spach-Tavşançili (Erzincan). (BAY);
(lonicera caprifolium): Hanımeligillerin örneği olan,
ilkbaharda güzel kokulu çiçekler açan bir süs bitkisidir. Çiçekleri, kabuğu ve yaprakları kullanılır. 100
kadar türü vardır. Faydası: İdrar söktürür. Karaciğer
hastalıklarında faydalıdır. Müzmin bronşitte rahatlık sağlar. Nefes darlığını giderir. Öksürüğü keser.
Nikriste de kullanılır. (BİT-2)

Hanımparmağı
di. (TDK-2)

Bot. Uzun taneli bir üzüm çeşi-

Hanımtuzluğu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Hanımyaması

Dul avrat otu. (BAY)

Hanıta Dağ çileği. (BAY)
Hannıp Keçiboynuzu. (BAY)
Hanzal Acı karpuz. (BAY); Ebucehil karpuzu, acı
karpuz, acı elma. citrullus colocynthis (cucurbitaceae). Meyveleri müshil olarak kullanılır. hanzal kabı:
ebucehil karpuzu kabuğu. hanzal köki: ebucehil
karpuzu kökü. (CER)
Hanzale Meyvesi acı bir bitki. (OSM)
Haptutan Yaprakları kaynatılarak içilen ve bağırsak bozukluğu hastalığına iyi gelen bir çeşit bitki.
(HLK)
Har Defne ağacı (BAY); Diken. (OSM); Diken.
(ARK); Diken, tiken, şevk, şuk, niş (MEN); Diken.
(TRK)
Har (Haraba) 1. Aşısız ağacın meyvesi, 2.
Bakımsızlıktan anormal gelişmiş bağ, bahçe.
(TRM)
Har u hara Diken ve kaya (YED)
Har u haşak
Har u hes
Har u şerer
Har-aver

Hanımeligiller Bot. İki çeneklilerden, örneği
hanımeli olan bir bitki familyası. (TDK-2);
İkiçeneklilerden bir bitki familyası. (HAY)

Â
312

Har-averd

Hışt, har-haşk, demır dikeni (MEN)

Diken ve çöp (YED)
Diken ve kıvılcımlar (YED)
Dikenlü, kılıclü, hardar (MEN)
Dikenlik, dikenlü yer, harca (MEN)

Har-haşk Hışt, demir dikeni, har ü haşak (MEN)
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Har-ı hicran

İç acısı, dikeni (RIZ)

Har-ı muğaylan Deve dikeni (RIZ)
Har-ı müjgan Kirpik dikeni (YED)
Haraç Keçiboynuzu. (BAY)
Harap (meyve ağaçları için) aşısız. (MER)
Haraşif (Harşef. C.) Balık pulları. Pul pul olan
şeyler. Yaprakları balık puluna benzeyen bitkiler.
(OSM)
Harbak Çöpleme. Kökleri iç sürdürücü olarak
kullanılan bir bitki. (KAM)
Harbele Kuyulardan su çekmeğe mahsus dolap.
Bostan dolabı. (OSM); Su dolabı, bostan dolabı.
(MÜK); Su dolabı, bostan dolabı: Hargele-i harbele-gerdân. (NAC)
Harbüze-zar Karpuz kavun bostanı. (OSM)
Harc Bahçıvanlıkta değişik nitelikteki toprak vb.
Maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış toprak.
(TDK); Bahçıvanlıkta farklı vasıfları olan toprak
vb. Maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen toprak.
(KAM)
Harca

Dikenlik, dikenlü yer, har-averd (MEN)

Harce Sık bitmiş ağaç. (OSM)
Hardal ¬ardal Bot. 1. Turpgillerden, 100-150
cm yükseklikte, sarı çiçekli, deriyi yakıcı nitelikte
olan ve tohumu hekimlikte kullanılan, tadı acı ve
bir yıllık bir bitki (Brassica nigra). 2. Bu tohumun
toz durumuna getirilmiş veya sirke ile karıştırılarak
yapılmış macunu: Sofra hardalı. • hardal gazı, hardal rengi, akhardal, sarımsak hardalı (TDK-2); Yakıcı
niteliği olan bir bitki, tane; kıçı. (KAM); 1. Meşhur
yakıcı tohum. Hardal tanesi = Pek küçük şey
mânâsına. 2. Doğulmuş hardal macunu ki, yemekte
ete sürülür: Fransız, İngiliz hardalı. Hardal lapası,

yakısı = Ağrıyan yere yapıştırılan lapa veya yakı,
dövülmüş hardal ile sıvanmış kâğıt: Hardal yakısı
koymak, gezdirmek. (HAY); Turpgillerden, gövdesi dallı ve tüylü, yakıcı bir tadı olan, tohumu tıpta
kullanılan otsu bitki (sinapis). Hardal tohumunun
toz hâline getirilerek sirkeyle karıştırılmasından elde
edilen ve yemeklerde iştah açıcı olarak kullanılan
macun. (MED); Turpgillerden, sarı çiçekli, tohumu hekimlikte kullanılan bir bitki. (ARK); (sinapis): Turpgillerden bir çeşit bitkidir. Vatanı Akdeniz
bölgesidir. Sarı veya beyaz çiçeklidir. Tohumlarında eterik yağ vardır. İki çeşidi vardır. Siyah hardal:
Çiçekleri sarı, meyvesi dört köşeli, kısa ve sivridir.
Hekimlikte; göğüs hastalıklarında kullanıllır. Beyaz
hardal: Soluk kırmızı veya beyaz çiçeklidir. Taneleri, siyah hardalınkinden daha büyüktür. Hekimlikte; daha ziyade siyah hardal tohumu kullanılır.
Tesirli maddesi “potasium mironat” ve “sinigrin”dir.
Hardal ruhu: Ilık suya, dövülmüş hardal tohumu
konularak elde edilir. Çok tahriş edici bir maddedir. Deriyi kızartır ve yakar. Hardal kağıdı: Hardal tozunun, kauçuk mahlülü aracılığıyla kağıda
yapıştırılması suretiyle elde edilir. Bu kağıt ılık su
ile ıslatılıp, hardallı tarafı cilde tatbik edilir. Hardal banyosu: Temiz bir tülbentin içine 150-500 gram
hardal tozu konur. Çıkın yapıldıktan sonra banyo
suyuna konur. Hardal kağıdı, keten tohumu lapası
veya hardal banyosu 10-15 dakikadan fazla tatbik
edilmemelidir. Faydası: Beyne veya akciğerlere kan
hücum etmesi hallerinde faydalıdır. Bronşit ve zatürreeden doğan şikayetleri giderir. İç organlarda
biriken kanı dışarı çeker. Sofrada kullanılan hardal
ise hazmı kolaylaştırıp, kabız olmayı önler. (BİT-2)
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Hardal kıçı Nebatı ve tohumu. (LEH)
Hardal otu Sinapis arvensis Lat. (Cruciferae). 2060 cm yükseklikte, bir yıllık, sarı çiçekli ve otsu bir
bitkidir. Genç dalları salata halinde veya pişirilerek
yenir. Bk. Turp otu. Eş anl. Acırga (Gemerek-Sivas),
Eşek turpu (Küre-Kastamonu), Manamıh, Manamuh, Mananık (Ilıca, Pasinler-Erzurum), Mananik, Tüppek (Çıldır-Kars), Yabani hardal.; Su teresi.;
Turp otu. (BAY)
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Hardalsı Bot. Uzun iki çenetli meyve: Hardalsı
meyve. (TDK-2)

sıcaklarında yetişir. Harrub şerbeti = Bu meyvenin
kurusu kaynatılmakla yapılan şerbet. (HAY)

Hardar Dikenlü, kılıclü, har-aver (MEN)

Harşef Enginar bitkisi; Enginar fidanı. Harşefiyye: dikenli nebâtât fasilesi. (OSM)

Harec Dar yer, sık ağaçlı yer. (OSM)
Harşefiyye
Haret Etmek Rendelemek, ağaç yonmak, ağaç
tıraş etmek, rendiden, takşiye etmek, sahl etmek,
naht tmek (MEN)

K

Harım 1. Sebze ve meyve bahçesi. 2. Tarla ve
bahçe çevresindeki çit. (TDK); Bahçenin etrafına çalıdan örülen çit (YÖR); 1. Bahçe, sebze ya da
meyve bahçesi; 2. İncir bahçesi, 3. Kolay sulanan
tarla, 4. Çukur yerler doldurularak yapılan bahçe, 5.
Köye, kasabaya yakın değerli tarla; 6. Tarla ve bahçe
çevresindeki çit, 7. Bodur palamut ağacı, 8. Bahçe
çiti. (TRM); Bahçenin etrafına çalıdan örülen çit
(YÖR); 1. Bahçe. 2. Bahçe çiti. (ZAN)

L

Harif Meyve toplama zamanı. (OSM)
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Harnıp Keçiboynuzu ağacı ve meyvesi. (MER);
Keçiboynuzu. (BAY)
Harnıp kekişi Keçiboynuzunun meyvesi. (MER)
Harnup Keçiboynuzu. (TDK-2); Keçiboynuzu.
(BAY); Keçiboynuzu. (HAY)

S

Harnûb Keçi boynuzu denilen kuru meyve.
(OSM)

Ş

Harpız Nane. (BAY)

T
U
V

Harput soğanı Soğan. (BAY)
Harpüşt Kirpi, kara diken, enkad, senge (MEN)
Keçiboynuzu. (BAY)

Y

Harrup

Z

Harrüb (Harnub) Fasulye ve bakla şeklinde olan
maruf siyah meyve. Keçiboynuzu. Harrub ağacı =
Bu meyveyi veren ağaç ki, mutedil iklimlerin en

Â
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Harşuf

Enginar cinsinden olan. (KAM)

Enginar bitkisi. (OSM)

Hart El ile ağacın yaprağını sağmak. Ağaç kabuğu soymak, yaprak toplamak. (OSM)
Hartlap Koca yemiş. (BAY)
Has

Dikenlü ot, diken, şevk, şuk, har (MEN)

Has gül

Gül. (BAY)

Hasandede üzümü Bot. Kırıkkale çevresinde
ve özellikle Hasandede yöresinde yetiştirilen, siyah
renkli, uzun ve etli bir tür üzüm. (TDK-2)
Hasankeyf tütünü Deli tütün. (BAY)
Hasar Meyve bahçesinin dört tarafına çevrilen
duvar. (TRM)
Hasat etmek Biçmek [ekini]; bozmak [bağı, bostanı]; Çıkarmak [patates, vb]; derlemek; dokumak
[yemiş]; silkelemek [dut, vb.]; toplamak, deyim:
bağ bozmak; bal sağmak [kovandan]. Bkz. harman
dövmek; koparmak (YAK)
Hasbahçe Eski saraylarda padişahların kendilerine mahsus olan bahçe. Umumî olarak saraya
mahsus olan bahçelere de denir. İstanbuldaki Topkapı sarayında Has bahçe içinde sanat işleri ve ilim
öğretilen binalar bulunurdu. O vakite göre bir ilim
ve sanat akademisi sayılan bu yere Has bahçe denirdi. Mimar Sinan ve mimar Mehmed gibi büyük
sanatkârlar hep bu Has bahçedeki atelyelerde yetişmişlerdir. Has bahçede ressamlar için de atelyeler
vardı ve nakkaşbaşılar burada otururlardı. (ARS);
Sarayın hududu dahilindeki bahçe ve bostanlar
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hakkında kullanılan bir tâbir. (OTL); Sarayın
hududu dahilindeki bahçe ve bostanlar hakkında
kullanılan bir tâbir. (TLG); Saray bahçesi. (MED);
Saraylarda hükümdarlara ayrılan bahçelere denir.
(SAN); Saray sınırları içindeki bahçe ve bostanlar.
(TEM); Saray sınırları içinde bulunan bahçe ve bostanlar. (TDS)
Hasbahçe bostancıları Bostancı Ocağı mensuplarından saray, bahçe ve bostanlara bakanlar.
(Bak. Bostancı Ocağı). Saraya ait olup saray dışında bulunan saray ve bostanlara bakanlara ise Hassa bostancılar denirdi. (Bak. Hadâiki hassa). Hasbahçe bostancıları 650, Hassa bostancıları 970
kişi kadardılar. (OTL); Saray sınırı içindeki bağ ve
bahçelere bakan bostancı ocağı görevlilerine verilen
ad. (TDS)
Hasbahçe ocağı Saray bahçe ve bostanlarını
işleyen, başka bir ödenek almadıklarından yetiştirdikleri yemiş ve sebzenin saray gereksemelerinden
artakalanını satmak yoluyle geçinen bahçıvanların
bağlı bulundukları örgüt. (TDS)
Hasbir Aspir. (BAY)
Hasda‘ Yaprağı çok olan ağaç. (OSM)
Hasebe

Ağaç, odun, yonga. (HAY)

Hasebi Ağaç liflerinden yapılan eski yazı kâğıtlarına verilen ad (YKS); Haşebiyye 1. Odun yapısında, odun gibi, oduna ait, odun cinsinden. 2. Bot.
Ağaç gibi, ağaca benzer. (HAY); Kin, adavet, hased.
Savaş âletlerinden, üç köşeli diken şeklinde bir silâh.
(OSM)
Hasek

Diken, çöp (YED)

Hasekiküpesi Bot. Düğün çiçeğigillerden bir süs
bitkisi (Aquilegia). (TDK-2), Bot. Çeşitli renklerde
çiçek açan, bir tür süs bitkisi. (KAM); Süslemede
kullanılan küpe biçimindeki çiçeğin adıdır. (YKS);
Aquilegia türleri (Ranunculaceae) ne verilen genel
ad. Çok yıllık, otsu ve gösterişli çiçeklere sahip

bitkiler. Bazı türler bahçelerde süs bitkisi olarak
yetiştirilir. Eş anl. Sultanküpesi. Aquilegia olympica Boiss.-30-60 cm yükseklikte, çok yıllık, otsu
ve mavi beyaz çiçekli bir türdür. Kuzey ve Doğu
Anadolu dağlarında bulunur. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)

A
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Hasekî Vaktiyle saray hizmetinde bulunan bostancı sınıfı. (YTL)

E

Hasıllık 1. Hayvanların yeşilken yemeleri için ekilen arpa tarlası, 2. Bahçe. (TRM)

G

Hasır Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle
örülmüş taban veya tavan örtüsü. (TDK); Keçe yaparken kullanılan bitkisel yaygı. (ZAN)
Hasır otu Bot. Hasır otugillerden, bataklıklarda
yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları
kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir
saz, su kamışı, kofa, kiliz (Typha). (TDK-2); Typha
(Typhaceae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık,
otsu bitkiler. Durgun su ve bataklıklarda yetişir.
Eş anl. Ak saz, Gofalık, Gova, Kiliz, Kofa, Kofalık,
Koğa, Kova, Kovalık, Puf sazı, Semerci sazı, Semer
otu, Su kamışı, Zembil otu. Typha domingensis
Pers. -Hasır, zembil ve semer yapmakta kullanılan
yaygın bir türdür. Typha latifolia Lat. Batı ve Orta
Anadolu’da yaygındır. Butomus umbellatus Lat.
Çiçekli hasır otu. (BAY); (saz): Hasırgiller familyasından; düz ince uzun, dayanıklı olan yaprakları;
minder ve yastık gibi şeyleri doldurmaya, hasır örmeye yarayan bir sazdır. Bataklıklarda yetişir. Faydası:
Bağırsak solucanlarının düşürülmesinde yardımcı
olur. (BİT-2)
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Hasır otugiller Bot. Su kıyılarında yetişen,
örneği hasır otu olan bir bitki familyası. (TDK-2)

U

Haspir Aspir. (BAY)

V

Hassa bahçeleri [eski terim hadaik-i hassa]:
Sarayın malı olup saray sınırları dışında bulunan
bahçe ve bostanlar. (TDS)
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Hassa bostancıları Sarayın dışında bulunan, ancak saraya özgü bahçe ve bostanlara bakan görevli.
(TDS)
Hastat (Lat. hasta: mızrak, İng. hastate) Ok şeklinde. Yaprak ayası tabandan dışarıya doğru uzamış
ve loblan orta eksene hemen hemen dik bir durum
almış olan yaprak. (BİY)
Haşeb Kereste imâlinde kullanılan kalın ve kuru
ağaç. (OSM)

I

Haşeb-i kâzib Bot. Ağacın kabuğu ile içi arasında her sene meydana gelen haşebî (odunumsu) bir
tabaka, henüz odunlaşmamış, yalancı odun. (FED)

İ

Haşebe Odun, ağaç. Yonga. (OSM)

H

J
K
L

Haşebî Odundan, odun cinsinden. Ağaca benzer,
ağaçsı. Odun lifinden yapılan kâğıt. (MED)

M

Haşef Hurmanın yaramazı. Eski elbise diken.
Devenin sütünün çok olması. (OSM)

N

Haşefe Bot. Esk. Başçık. (TDK-2)

O

Haşeş
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Haşhaş. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Haşgeş Haşhaş. (BAY)
Haşhaş Bot. Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık
ve otsu bir kültür bitkisi (Papaver somniferum). •
haşhaşhane, haşhaş yağı (TDK-2); (Schlafmohn
/ Poppy / Papaver / Papaveraceae / Papaver somniferum glabrum / Oplum poppy) Yüzyillardan
beri ekilmekte olan bir kültür bitkisidir. Hashas
ziraatinin ilk defa nerede baslamis oldugu kesin
olarak belli degildir. Bâzi yazarlara göre Akdeniz
havzasi, Anadolu ve Mezopotamya’dir. Türklerin
eski anayurtlari olan Orta Asya’da hashas ziraatini
yapmakta olduklari ve göçler ile bu kültürü etrafa yaydiklari düsünülmektedir. Etiler zamaninda
Anadolu’da hashas ekimi yapildigi arkeolojik kazilarla ortaya çikmistir. Anadolu birçok cografik ve
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ekolojik hashas gruplarinin toplandigi bir yerdir.
Bu sebeple Anadolu’da çok çesitli hashas gruplarina rastlanır. Memleketimizde yetiştirilen hashas
iki alt türe ayrilmaktadir: 1. Papaver somniferum
alt tür anatolicum (Körhashas): Bitki 50-120 cm
boyunda, az veya orta dalli, kapsülleri büyük (5 cm
çapli), kalin kabuklu, konik, yuvarlak, olgunlasinca
delikleri açilmayan türdür. Bu alt türün de beyaz ve
mor çiçekli olan varyeteleri (çesit) vardir. Varyete
albescens (Akhashas): çiçekler saf beyaz, tohumlar beyaz veya devetüyü renklidir. Ekilmekte olan
hashaslarin % 60-70’ini bu varyete teskil etmektedir. Bilhassa soft bölgede (Amasya, Tokat, Çorum,
Malatya) ekilmektedir. Varyete violascens (Karahashas, Gökhashas): çiçekler açik veya koyu mor, tohumlar gri veya kahverengidir. Yukaridaki varyeteye
göre daha az ve genellikle onunla birlikte ekilmektedir. 2. Papaver somniferum alttür spontaneum
(Açikhashas): Bitki 60-100 cm boyunda, kapsülleri
küçük (2,5 cm çapli), çok ve nadiren orta dalli, ince
kabuklu olup olgunlasinca kapsül meyvede delikler
açilir. Bu alt türün de varyeteleri vardir. Ekimi
körhashas alt türünün varyetelerine göre az olmakla beraber Bilecik, Kütahya, Usak, Afyon, Burdur,
Isparta, Denizli ve hashas zirâati yapilan hemen her
mintikada bulunur. Varyete violaceum’un çiçekleri
açik mordan koyu mora kadar degisen renkli, dip
kısımları koyu mor renklidir. Tohumlar mavimsi-gri veya kahverengidir. Anadolu’da açik hashasin
ençok rastlanan varyetesidir. Türkiye’de yetiştiği
yerler: Anadolu. Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan kısımları ham meyvelerinin çizilmesi ile elde
edilen afyon, kurutulmus ham meyveler, yapraklar,
tohumları ve tohumlarından elde edilen yagidir.
Hashas yapragi elde edildigi alt türe ve gövdedeki yerine göre sekli az çok degisir. Bilhassa hâricen
kullanılan bâzi merhemlerin bilesimine girer ve agri
dindiricidir. Hashasbasi, hashasin olgunlasmasindan, sütlüyken toplanan ve kurutulan, tohumları
çikarilan kapsül meyveleridir. Bilesiminde toplanma zamanina göre degisen afyon alkoloitleri vardir. Harici agri dindirici olarak, özellikle dis hekimliginde kullanılır. Tohumlarınin yagi ise, tohumları
sogukta tazyik edilmesi sûretiyle elde edilen yagdir.
Sogukta elde edilen yagin bilesiminde asitler az,
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sıcakta elde edilen yagin ise asitleri fazladir. Sogukta elde edilen yag, bâzi merhemlerin bilesimine girer. Sıcakta elde edilen yag, yemek yagi ve sanayide
sabun yapiminda kullanılır. İçerdiği zehirli maddeler dolayisiyla, hekim kontrolü ve tavsiyesi olmadan
kesinlikle kullanılmamalıdır. (BİT); Bazı Papaver
(Papaveraceae) türlerine verilen genel ad. Bir veya
çok yıllık, büyük ve kırmızı çiçekli, otsu bitkilerdir. Çiçek tomurcukları veya genç kapsülleri yenir
(Erzurum). Özellikle aşağıdaki türler kullanılmaktadır. Bk. Gelincik. Papaver macrostomum Boiss.
Et Huet -Adam haşhaşı (Alaköy-Van). Bir yıllık. Papaver orientale Lat. -Doğu haşhaşı. Çok yıllık. Papaver pseudo-orientale (Fedde) Medw. -Ala haşhaş,
Yabanî haşhaş. Çok yıllık. Papaver somniferum Lat.
-Afyon haşhaşı. Bir yıllık bir tarım bitkisidir. Taze
yaprakları salata halinde yenir ve buna Cacık denir
(Akşehir, Burdur). Kapsüllerinin çizilmesi ile Afyon
elde edilir. Tohumlarına Haşhaş darısı adı verilir.
Eş anl. Haşeş, Haşgeş, Haşikeş, Haşkeş, Haşşaş.
(BAY); (Lat. papaver somniferum) çiçeğinden eflatun renkli doğal boya elde edilen bir bitki. (TEK);
Gelincikgillerden, iki çanak yapraklı, uzun bir sapın
üzerinde ve tek çiçek açan, kapsül şeklindeki meyvesinden afyon ve tohumundan da yağ elde edilen
bitki (papaver). (MED); Afyon çıkarılan çiçek. Fr.
Pavot. (ARS); (Lat. Papaver somniferum, Alm.
Mohn, Fr. pavot, İng. poppy) Haşhaşgiller (Papaveraceae) familyasından, 1-1,5 metre boyunda, tek
yıllık, otsu, beyaz ya da mor çiçekli, kapsül meyvesinden afyon elde edilen, tohumlan yağ imalinde
kullanılan bir kültür bitkisi. Haşeş, haşgeç, afyon.
(BİY); (papaver): Gelincikler familyasından bir
çeşit bitkidir. Baş kısmından afyon, tohumlarında
da haşhaş yağı çıkarılır. Afyon, haşhaş meyvelerinin özel bıçakla çizilmesi sonucu akan, süte benzer
sıvının güneşte katılaşmış ve esmerleşmiş şeklidir.
İçeriğinde morfin, kodein, tebain, papaverin, narkotin gibi maddeler vardır. Uyuşturucudur, zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmaması gerekir. Faydası:
Hekimlikte; ağrı ve sancıları giderici ve ishal kesici
olarak kullanılır. (BİT-2)
Haşhaş darısı

Haşhaş. (BAY)

A

Haşhaş-ı berri Gelincik çiçeği. (HAY)
Haşhaşiye
er. (MED)

B

Haşhaş cinsinden bitkiler, gelincikgill-

Haşhaşyağı Haşhaş tohumlarının ezilmcsiyle
elde ediien yağ. (KAM); Haşhaş tohumlarından
çıkarılan bir yağ. (TDK)
Haşıl Çok yorgunluktan bitkin durumda olan.
(HLK)
Haşikeş Haşhaş. (BAY)
Haşkeş

Haşş Aslında hurma bahçesine ve bostana dahi
derler. Sonra kazâ-i hâcet mevziinde istimal olundu helâ ve müsterâh gibi. Ve mahrec-i necâsete dahi
derler. Cem’i huşûş gelir. Ve dübüre mahaşşe derler mimin ve hanın fethasıyla. Cem’i mehâşş gelir.
(AHT)

Haşşaş

Haşhaş. (BAY)
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Haşlamak (Don, kırağı için) Meyve ve bitkilere
zarar vermek. (KAM); 1. Bir şeyin üstüne kaynar su
dökmek veya bir şeyi kaynar suya daldırmak: Sebze
haşlamak. 2. (Don, kırağı için) Bitkilere zarar vermek. (TDK)

Ağaçtan anlayan. Ağaç satan. (OSM)

Ç

H

Haşhaş. (BAY)

Haşşab

C

İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R

Haşîş 1. Kuru ot. 2. Esrar denilen, tütün ve tönbeki ile içilen keyif verici bitki. (HAY)
Haşîşe Ot. Çeşitli isimlere katılarak birçok bitkinin isimlerini teşkil eder: Haşî-şetü’l-cereb,
haşîşetü’l-hanârîz vesaire. (HAY)
Haşûş Cem’ü’l-haşş bi’l-feth ve’z-zam “(Haşûş
[huşûş] aslında hurma bahçesi demektir. Sonra
tuvalet, helâ anlamında kullanılmıştır.). Helâ ve
müsterâh gibi. (AHT)
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C

Hatap Deve havutunun ön kısmında bulunan,
yük yüklerken ip takmaya yarayan ağaç çengel.
(MER)

Ç

Hatap Ağacı Deve havıdının ağaçları. (YÖR)

D

Hataî Merkezinde lotusu andıran stilize edilmiş
bir çiçek motifi ve etrafındaki dallarda stilize çiçek
ve yapraklar bulunan süsleme biçimi. Ayrıca eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adıdır. Türkistan’da Hatay şehrinde imâl edilir, ham olarak gelir
ve âbâdî gibi aharlanıp mührelendikten sonra kullanılırdı. Ağaç elyafından yapılmıştır. (YKS)
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Hatbi Hatmi çiçeği (BAH)

J

Hatmaotu İnce yapraklı, kırmızı çiçekli, yenilen
bir ot. (MER)

K

Hatme Hatme bitkisi (BAY)
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Hatmi Bot. Ebegümecigillerden, bazı cinslerinin
kök ve çiçekleri hekimlikte kullanılan çok yıllık
otsu bir süs bitkisi, ağaçküpesi (Althaea officinalis)
(TDK-2); hitmi, hatem çiçeği, hatmi çiçeği, gülhatmi, althaea officinalis (malvaceae). Çiçek ve yaprakları yumuşatıcı olarak kullanılır. A. flavovirens
türünün tohumları diş ağrılarına karşı, yaprakları
ise kalp güçlendirici ve idrar artırıcı olarak kullanılır. (CER); Ebegömecine benzer ve ondan büyük
bir çiçek. Kurusu haşlanarak göğsü yumuşatmak
için içilir. (KAM); Ebegümecigillerden, sulak yerlerde yetişen uzun boylu, şifalı tesirleri olan bir bitki
(althaea officinalis). (MED); Arabîde hatmî. Anadolu’da kuş ekmeği, gül hatmi. Bir nevi Ebutay-lun
ağaç küpesi, bk. Taylun (LEH); (Apothekerstockmalve / Guimauwe / Marshmallow / Althaea officinalis) Temmuz-ağustos aylarında, pembemsi-beyaz
renkli çiçekler açan, 50-150 cm yüksekliginde,
çok senelik, otsu ve tibbî bir bitkidir. Sulak çayirlar ve dere kenarlarinda bulunur. Gövdeleri dik ve
tüylüdür. Yaprakları sapli ve çok tüylüdür. Çiçekler,
dallarin ucundaki yaprakların koltugunda tek tek
veya gruplar hâlinde bulunur. Türkiye’de yetiştiği
yerler: Akdeniz bölgesi. Kullanıldığı yerler: Bitkinin
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kullanılan kısımları yaprakları, çiçekleri ve köküdür.
Yaprakları bitki çiçekliyken ve çiçekler tamâmen
açmadan toplanir ve gölgede kurutulur. Kökler ise
yasli bitkilerden sonbaharda alinir, kabuklari soyularak gölgede kurutulur. Bütün bitki fazla miktarda
müsilaj tasir. Bundan baska nisasta, sakkaroz, galaktoz, pektin, yag, tanen ve asparagin tasir. Yaprak,
çiçek veya kökleri haricen ve dahilen gögüs yumusatıcı olarak kullanılır. Çiçekleri gölgede kurutulup
çay gibi demlenince gögüsü yumusatir ve öksürüge
iyi gelir. Dövülmüs hatmi taneleri vücuda sürülürse,
sinek ve böcek isirmailarini önler. Ayni sekilde kullanılan diğer türler sunlardir: (BİT); Althaea ve Alcea (Malvaceae) türlerine verilen genel ad. Bir veya
çok yıllık, tüylü, genellikle büyük, beyaz, sarı veya
kırmızı çiçekli ve otsu bitkilerdir. Aşağıdaki türlerin çiçek ve yapraklan yumuşatıcı olarak kullanılır.
Eş anl. Deve gülü, Hıra (Erzurum, Mardin, Urfa),
Hıre (Malatya), Hırı (Van), Hitmiye, Silindir çiçeği.
Althaea cannabına Lat. Eşek gömeci, Hırra gömeci,
Yabanî gömeç. Althaea officinalis Lat. Tıbbî hatmi.
Beyaz veya pembe çiçekli. Alcea calvertii (Boiss.)Hıra çiçeği (Doğu Anadolu). Althaea flavovirens
(Boiss. Et Buhse) Iljin- Hıra çiçeği (Van). Sarı çiçekli bir türdür. Tohumları diş ağrılarına karşı, yaprakları ise kalp kuvvetlendirici ve idrar artırıcı olarak
kullanılır (Van). Althaea pallida Waldst. Et Kil.
-Kurutulmuş çiçekleri Bursa aktarlarında Hatmi
çiçeği olarak satılır. Althaea rosea Lat. Gül hatmi,
Gülfatma. Çiçekler pembe, kırmızı veya mor renkli. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir (istanbul). Althaea setosa (Boiss.) Alef.-çiçekler pembe
renkli. İstanbul civarında yaygın olup kökleri ve
tomurcukları tıbbî hatmi yerine kullanılır. (BAY);
(althaea officinalis): Ebegümecigillerden; büyük,
yuvarlak, yumuşak yapraklı ve uzun köklü bir bitkidir. Çiçekleri beyazımsı mor veya pembedir. Hekimlikte kökü ve yaprakları kullanıllır. İçeriğinde
fazla miktarda müsilaj vardır. Çiçekleri Temmuz ve
Ağustos aylarında, kökleri ise Sonbahar aylarında
toplanıp, kurutulur. Faydası: Nezle ve bronşitin sebep olduğu şikayetleri giderir. Ağız, boğaz ve diş eti
iltihaplarını iyileştirir. Bağırsak iltihaplarını giderir.
Sancıları dindirir. Dövülmüş hatmi taneleri, vücuda

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

sürülecek olursa, sivrisinek ve böcek sokmalarını
önler. (BİT-2)
Hatmi çiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Hatol İncirop. (BAY)
Hatun Baladona, badincaniye fasilesinden it
üzümüne benzer nebattır. (LEH)
Hatuntuzluğu

Karamuk. (BAY)

Hatîbe Ormanlık, ağaçlık yer. (OSM)
Hav Meyvenin ülkeri, çuha ve kadife tüyü, zi’ber,
ipek ve tel pürüzü, havlu halı, bk. Kemha. (LEH);
Şeftâli gibi bazı meyvelerin üzerlerinde bulunan
ince tüy. (OSM)
Hava hücresi
(BİY)

Bitki dokularındaki hava aralıkları.

Hava kurusu ağaç [Alm. lufttrockenes Holz]
[eski terim hava kurusu ağaç] Hiç bir zorlayıcı etken
olmadan, ağacın açık havada olabildiği kadar kurumuş hali. (AGA)
Havacıva Bot. Sığırdiligillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen ve köklerinden kırmızı boya elde
edilen çok yıllık otsu bir bitki (Alkanna tinctoria).
(TDK-2); Alkanna tinctoria Lat. Tausch (Boraginaceae). 10-30 cm yükseklikte, çok yıllık, tüylü, mavi
çiçekli, kırmızı köklü otsu bir bitkidir. Kökleri,
kırmızı renkli, boyar madde olarak kullanılır. Bk.
Tosbağa otu. Eş anl. Eğlik, Eğnik, Enlik, Hevecive,
Kızıl enik, Tüylü boya, Yerineği. Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb.-Eğnik (Sivas), Kırmızı kök. Sık
tüylü, sarı çiçekli ve çok yıllık bir bitkidir. Kökleri
boyar madde olarak kullanılır (Gürün-Sivas).
(BAY); Bot. Akdeniz bölgesinde kalkerli yamaçlarda
yetişen ve kökünden koyu kırınızı renkte bir boya
elde edilen mavi çiçekli bir bitki. (KAM); (alkanna tinctoria): Hodangiller familyasından; Akdeniz
bölgesinde yetişen bir bitkidir. Çiçekleri mavidir.
Köklerinin iç tarafı sarı, öz kısmı ise kırmızımtırak

renktedir. Kökünden boya elde edilir. Faydası:
Ağrıları giderir. Bağırsak hastalıklarında faydalıdır.
(BİT-2)
Havacıva otu (Lat. Alkanna tinctoria, Alm. Alkanet, Fr. orcanette, alkanna, İng. Alkanet, dyer’s
alkanet) Hodangiller (Boraginaceae) familyasından,
gövde ve yapraklarında batıcı ve salgı tüyleri bulunan, mavi çiçekli, kök ve kabuklarından kırmızı
boya elde edilen ve sanayide kullanılan, çok yıllık
otsu bitki. (BİY); (Lat. Alkanna tinctoria) Köklerinden koyu kırmızı ve kahverengi ile mor arası renkte
doğal boya üretilen, 10-30 cm uzunluğunda mavi
çiçekli sığırdili familyasından bir Akdeniz bitkisi.
(TEK)
Havalacı Bağ, bahçe ve tarlalara gelen suyu
yöneten adam. (TRM)
Havan İçine çukur delikler oyulmuş büyük ağaç
kütüğü. (OSM); Bir maddeyi doğup ufalamak için
kullanılan tahta, taş veya madenden içi derin ve
çukur kab ki envai vardır. Yunanlılar büyük havana kopanon derledi. (Bak. Dibek.) Kopanon ve kobanon ile kavanoz ve kovan veya havan kelimeleri
arasındaki münasebet göze çarpmaktadır. Fr. Mortier. (ARS)
Havaotu Vücudun fazla ateşini almaya yarayan
sabun köpüğü biçiminde bir çeşit bitki, sabun çiçeği
(Mğ.) (HLK)

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R

Havar 1. Sebze, 2. Bahçe, bostan; 3. Çitle çevrilmiş tarla. (TRM)

S

Havaz Meyveleri kırmızı renkli, yaprakları zeytin
yaprağına benzer bir ot. (MER)

T

Havaza 1. (= deve havazası) yaprakları zeytin
yaprağına, çiçekleri mumçiçeğine benzer, leylak
renkli, bir tür çalı. 2. Enli yapraklı türü akıllı, ince
yapraklı türü deli havaza adıyla anılan, sarı-beyazkırmızı çiçekleri olan; yumuşak, kırmızı buğday tanesi gibi tohumu sıtma için hap gibi kullanılan bir
bitki. (MER); Dafne. (BAY)
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Havıc
Havım

Yemeğe katılan baharat ve sebzeler. (BAH)
Değerli bahçe. (TRM)

Ç

Havış Avlu, bahçe. (TRM)

D

Havıtotu (= havıdotu) derelerde yetişen, deve
havudu basmaya yarayan, hasır örülen, çardakların
üzerine konulan, kargıya benzer bir bitki. [Karahacılı / Mersin; Kurtuluş (Çetrevli) / Silifke] (MER)
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Havla Bahçe kenarlarına, çevrilen ağaç çit, avlağı.
(TRM)
Havlan 1. Topalan ağacı. 2. Cehrî bitkisinin özsuyu. (HAY); Huzuz, kevlân, toparlak ağacı ve cehri
usaresi. (LEH)
Havlıcan Bot. Zencefilgillerden, aynı adla anılan
kök sapları baharat olarak kullanılan güzel kokulu bir bitki (Galanga officinalis). (TDK-2); Güzel
kokulu, kök saplan baharat olarak kullanılan bir
bitki. (KAM); Zencefilgillerden, bir çok türü olan
güzel çiçekli, hoş kokulu, kökleri baharat olarak
kullanılan bitki (alpipia). (MED); (Galgant / Alpinia / Galingale / Alpinia officinarum) Bir çenekliler
sinifinin Zencefilgiller familyasindan güzel çiçekli,
itirli, çok yıllık, otsu bitkidir. Diğer ismi galangal
veya Çin zencefilidir. Toprak üstü saplari çok fazla dallanmis rizomlardan (kök saplarindan) çikar,
ilâve saplari da olabilir. Bir metreden fazla yüksekligi vardir. Kırmızı çizgili, çiçekleri beyaz yaprakları bulunur. Havlican çok cazip çiçeklerinin ve
kokusunun güzelligi sebebiyle aranan bir bitkidir.
Kullanıldığı yerler: Kurutulmus rizomlari hamur
islerinde kullanılır. Bu rizomlardan elde edilen yag
sari sividir. Serinletici olup, kâfur benzeri kokuya
sâhiptir. Kurutulmus rizomlari ve türevleri acimtrak aromalidir. Havlican kökü, mesrubatlarda,
dondurma, sekerlemeler, tarim ürünleri, çikolata
çesitlerinde kullanilabilir. Rizomlari ayrıca zencefil
gibi baharat olarak da kullanılır. Tibbî faydasinin
çok oldugu bilinmektedir. Kaynatilan suyu bir miktar içilirse mîde agrilarina, romatizma ve kulunca iyi
gelir. Bel gevsekligi, çocuklarin yatagi kirletmesini
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önler. Balgam söktürür, tükürük ifrâzâtini arttirir.
Ağız kokusunu giderir. Mafsal ağrılarına ve mîde
ekşimesine iyi gelir. (BİT); (alpinia): Zencefilgillerden, ıtırlı bir bitkidir. Doğu Asya’da yetişir. Kök
sapları baharat olarak kullanılır. İçeriğinde “Alpinol” ve “Alpinin” gibi maddeler vardır. Faydası:
İştah açar. Tükürük ifrazatını artırır. Göğsü yumuşatır. Vücudun güçlenmesini sağlar. Mide, bağırsak gazlarını önler. Mideyi kuvvetlendirir. Hava
yutmayı önler. Grip ve soğuk algınlıklarında vücudun ısınmasını sağlar. Baş ağrısı ve baş dönmelerini dindirir. İdrar söktürür. Romatizma ve nikrisin
şikayetlerini hafifletir. (BİT-2)
Havotu Yaprakları elma yaprağına benzer, sarı
çiçekli, kekik gibi hoş kokulu bir bitki. (MER)
Havsa delgisi [Alm. Ausreıber] [Fr. fraise] [eski
terim havsa matkabı]: Vida ve kavela deliklerinin çevresine pah kıran, delgi gibi kullanılan araç.
(AGA)
Havşan Yavşan. (BAY)
Havt

1. Bahçelerdeki küçük havuz. (ZAN)

Havuç Bot. Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık
otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus
carota). • havuç suyu, kum havucu, yaban havucu
(TDK-2); Sebzeden sayılan kırmızılı sarılı uzunca
kök: Havuç bastısı. Havuç turşusu. [Asıl Türkçesi
keşir’dir.] (KAM); Maydanozgillerden, uzunca ve
kırmızımsı renkli, kökü yenilen otsu bitki (daucus carota) ve bu bitkinin kökü. (MED); (Mohrrübe / Carotte / Carrot / Daucus corota) Kökleri
sebze olarak yenen iki yıllık bir kültür bitkisidir.
Havucun vatani Orta Avrupa’dir. Yabânî olarak
Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’da rastlanır. Memleketimizde de rastlanmaktaysa da kültür havucu
özelliginde degildir. Bitki 1-1,5 m kadar boylarinda, az dalli, parçali yapraklidir. Çiçekleri yazin
açan küçük, beyazimsi renkli semsiye durumunda
toplanmislardir. Elverisli topraklarda ana kök bir
metre kadar derine inebilmektedir. Havucun kazik
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seklindeki etli kökleri kültür sâyesinde meydana
gelmistir. Havucun açik sari-turuncu renkteki dis
kismi kabuk kismidir. Kök meyveleri farkli türleri
sebebiyle çesitli sekil ve büyüklüktedir. Koyu sarimsi-turuncu renkte olan iç kismi odun dokusuna
tekâbül etmekle birlikte genellikle parankimatik
hücrelerden yapilmistir. Türkiye’de yetiştiği yerler:
Dogu Anadolu hâriç bütün Anadolu. Kullanıldığı
yerler: Bitkinin tohumları ve kazik kökleri (havuç)
kullanılır. Tohumlar eterik yag ihtiva eder ki, bu
da geraniol elde etmekte kullanilabilir. Ayrıca konserve ve parfümeri sanâyiinde kullanılır. Kültür kök
meyveler likopin, karotin provitamin A, B1, B2, C
vitaminleri, % 7 oraninda seker, % 29 kadar fosfor
ve mâdenî tuzlar ihtiva eder. Bu kök meyveler ham
madde olarak karotin elde etmede, gida olarak tâze
ve tursu hâlinde kullanılır. Provitamin A, vücutta
vitamin A hâline geçer. Vitamin A, hastaliklara karsi mukâvemet kazandiran, göz ve cilt hastalıklarıni
önleyen çok faydali bir maddedir. Tâze havuç,
günes yaniklari vakalarinda lapa hâlinde kullanılır.
Havuç unu ve suyu çocukların beslenmesinde çok
faydalıdır. (BİT); (Lat. Daucus carota, Alm. Echte
Möhre, Karrotten, Fr. carotte, İng. carrot) Maydanozgiller (Umbellife-rae) familyasından, taç
yapraklan beyaz, pembemsi ya da san renkli, meyveleri kanatlı findik (şizokarp) tipi olan, bir ya da
iki yıllık, otsu bitkiler. (BİY); (daucus carota): Maydanozgillerden; uzunca koni şeklinde ve etli olan
kökünden dolayı sebze olarak yetiştirilen bir çeşit
bitkidir. İçeriğinde şeker, A vitamini ve karotin
vardır. Faydası: Müzmin kabızlığı giderir. Çocuk
ishallerini keser. Bağırsak iltihaplarını giderir. Mide
ve bağırsak kanamalarını keser. Kansızlığı giderir. Cilde canlılık verir. Anne sütünü artırır. Cilt ve
göz hastalıklarını önler. Böbrek ağrılarını dindirir.
Vücuda kuvvet verir. Astım, bronşit, ses kısıklığında göğsü yumuşatır, rahatlık verir. Veremde de faydalıdır. Mide ve onikiparmak ülserinde şikayetleri
giderir. Kalp hastalıkları ve damar sertliğinde faydalıdır. İdrar ve bağırsak gazlarını söktürür. Aybaşı
halinin muntazam ve ağrısız olmasını sağlar. Diş
etlerini kuvvetlendirir. Yüz ve boyun kırıklıklarını
giderir. Görme gücünü artırır. (BİT-2)

Havuz Bahçelerin süslenmesi için yapılan muntazam şekilde su yerleri ki bunlar muhtelif derinlikte
ve altları mermer veya çimento döşeli olur, şekilleri
de her bahçe üslûbuna göre değişir. Bunlara fıskiye ve şelâleler de ilâve edildiği gibi balıklar ve su
çiçekleriyle de tezyin olunurlar Muhtelif mimarilerin kendilerine mahsus havuz üslûpları vardır. Iranilerde ve Türklerde havuzlar ekseriya dört köşeli
ve uzun olup derinlikleri azdır. Umumiyetle mermerden yapılır. Rönesansın Barok devrine ait havuzlar o zamanki tezyinat gibi mukavves ve girintili
çıkıntılı şekillerdedir. Fr. Bassın. (ARS); Bahçe,
meydan gibi yerlerde süs için, ya da su toplamak,
yüzmek gibi maksatlarla yapılan, dibi ve etrafı.
Suyu kaçırmayacak yolda sıvanan, çeşitli biçimlerde
çukur: Yüzme havuzu. Parktaki havuzda pek çok
süs balığı var. (TEM); Süs için veya su biriktirmek
için bahçelerde yapılan muhtelif vüs’atte ve şekilde
çukur. (RTK)
Havvaanaeli Bot. Küçük beyaz çiçekli bir yıllık
bir bitki (Anastatica hierochuntia). (TDK-2)
Havzan Sarı çiçekli, güzel kokulu bir çiçek.
Nilüfer çiçeği. Tarhun otu. (OSM)
Hay’it (Lat. vitex agmis-castus) Ayıt ya da
aydağacı da denir. Yapraklarından yeşil renkte doğal
boya elde edilen bitki. Ege ve Akdeniz kıyılarında
yetişir. 1-2 m yüksekliğindedir. (TEK)
Hayat (Lat. vita: hayat, Alm. Leben, Fr. vie, İng.
life) Bir hayvan ya da bitkiyi anorganik ya da ölmüş
organik maddeden ayıran özellik. Canlının metabolizma, büyüme, üreme, çevreye uyum gibi gösterdiği hayatî olaylar. (BİY); Yazın ev halkının oturduğu, üstü kapalı, önü tamamen bahçeye açık oda.
Hayat genellikle Trakya ve Ege’deki köy evlerinde
vardır. (SAN)
Hayat ağacı 1. Soy ağacı. 2. Meç. Beyinciğin
kesitinde dıştaki boz madde bölümüne yayılarak
dallanma gösteren ak maddenin oluşturduğu ağaç
biçimi. (TDK); (Alm. Lebensbaum, Fr. Arbre de
vie, İng. Arbor vitae) Beyinciğin içinde, dik geçen
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bir kesitte görülen ak ve boz sinir dokusunun meydana getirdiği ağaç biçimindeki oluşum. (BİY)
Hayatiyet Yaşama gücü, canlılık: Bu çiçek hayatiyetim kaybetmiş. (TRK)
Hayıt Bot. Ayıt. (TDK-2); Vitex agnus-castus Lat.
(Verbenaceae). 1-3 m yükseklikte, çalı görünüşünde,
soluk pembe veya mavi çiçekli bir bitkidir. Kökleri
iplik boyamakta kullanılır. Eş anl. Acı ayıt, Ayıd,
Hayıd, Beşparmak otu. Polentilla reptans Lat. (Rosaceae) türlerine de Beşparmak otu adı verilmektedir. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (ayıt): Mineçiçeğigiller familyasından; batı ve güney Anadolu’da
yetişen bir ağaçtır. Haziran-Temmuz aylarında mor
renkli çiçekler açar. Dalları ve yapraklarında, uçucu
ve sabit yağ, tanen, sineol, şekerleri kristalize maddeler ve bir glikozit vardır. Faydası: İdrar söktürür.
Sancıları keser. Aybaşı kanamalarını düzenler. Anne
sütünü artırır. Hazımsızlığı giderir. Karın ağrısını
ve ishali keser. Ayak şişlerini indirir. Akrep ve arı
sokmalarında faydalıdır. (BİT-2)
Hayiş Sık bitmiş olan hurma ağaçları. (OSM)

Hayvan heykeltıraşı Mermerden, tahtadan veya
madenden hayvan heykelleri yapan heykeltıraş Fr.
Animalier. (ARS)
Hayvanat bahçesi Bir müze gibi, çeşitli hayvanlardan birkaç örneği barındırmak için yapılmış yer.
(KAM); Çeşitli iklimlerde yetişen hayvanların kendi şartları oluşturularak yaşatıldığı ve halka teşhir
edildiği yer. (MED); (İng. Zoological garden). Yerli
ya da başka ülkelerden getirilmiş çeşitli hayvanların
bakım, görme, öğretme, bilimsel araştırma işlerinde
faydalanmak üzere saklandığı, bakıldığı, üretildiği
büyük bahçe. (TRM); İçinde çeşitli türdeki hayvanların barındırıldığı halka açık yer. (KUB)
Hayvansal muska [Alm. Tieramulett] [Fr.
omulette d’animal] [İng. omulet of animal]: Üzerinde bulundukları canlılarla nesnelere, ilgili oldukları hayvanların her türlü güç ve özelliklerini
yansıtarak onlard?, tehlikelere karşı korunma yetenekleri sağladıklarına inanılan hayvan organ ya
da parçaları, bkz. muska. krş. Yapımsal muska, insan muskası, bitkisel muska, gözdeğme, tapıncak.
(HTS)

Hayit (Ayit / Vitex agnus-castus / Agnus castus
/ Petit poivre) Mineçiçegigiller familyasından, Batı
ve Güney Anadolu’da yasayan bir agaççıktır. Temmuz aylarında mor renkli çiçekleri açar. Dallari
ve yapraklarında, uçucu ve sabit yağ, tanen, sineol, sekerler, kristalize maddeler ve glikozit vardir.
Kullanıldığı yerler: Idrar söktürür. Sancilari keser.
Aybaşı kanamalarını düzenler. Anne sütünü artırır.
Hazımsızlığı giderir. Karın agrısı ve ishali keser.
Ayak şişlerini indirir. Akrep ve arı sokmalarında
kullanılır. (BİT)

Hayât-ı nebâtiyye

Hayt Bitkilerdeki tel şeklinde organik madde, lif.
(HAY)

Hazd Ağaçtan diken koparmak. Ağacın kabuğunu soymak. (OSM)

Y

Haytî Bot. Tel şeklinde olan. (HAY)

Z

Hazeme Kabuğundan ip ve urgan yapılan bir
ağaç cinsi. (OSM)

Hayvan bezelyesi
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Bitki hayatı. (ARK)

Haza’ Asmacık denilen otun tohumu. (OSM)
Hazad Yaş ağaçtan kesilmiş budak ve diken.
(OSM)
Hazala Soğana benzer, zambak gibi bir bitki.
(MER)
Hazambel Eğir otu. (BAY)

Hazlamak Arkın suyunu belli ölçülere göre
birkaç bağa, bahçeye bölmek. (TRM)

Â
322

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Hazret Yeşillik, tazelik, nazaret, sebze, ser-sebzi,
taravet (MEN)
Otlar, nebatat, sebzevat, otlık (MEN)

Hazrevat

Hazânistân Hazan (sonbahar) görmüş, sararıp
solmuş yer, güz bahçesi. (HAY)
Hazîre Etrafında duvar veya çit bulunan ağıl,
bahçe. (OSM)

A

Helizan Çakşır otu. (BAY)

B

Helme Bazı bitkilerin kök, çiçek ve tohumlarında bulunan koyu kıvamlı madde. (TDK); Bazı bitki kökleri ile buğday, fasulye, pirinç gibi nişastalı
maddelerin kaynatılması sonucu elde edilen kıvam.
(MED); Bâzı bitkilerin köklerinde, çiçeklerimle veya tohumlarında mevcut olan kıvamlı madde.
(KAM)
Helmel Yabanî kimyon. (BAY)

Hazîretü’l-kuds

Hebil (= hebil göbeleği) Yürek biçiminde, koyu
yeşil yaprakları olan, duvarlara sarılan ya da kayaların yüzünde yetişen, dikensiz bir sarmaşık.
(MER)
Hedb

Meyve toplamak. (OSM)

Hekimana

Mürver. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Hekimbaşı sarısı Osmanlı botanikçilerinden Sâlih Efendi’nin icat ettiği gül. (ARK)
Heldine

Baklaya benzer bir bitki (EVL)

Helgin Su, süt vb. şeyleri koymaya yarayan,
çoğunlukla bakırdan yapılan, bakraçtan büyük bir
çeşit kova. (Haruniye Bahçe-Adana) (DS) (BKR)
Helige

Çakşır otu. (BAY)

Helimgara (= hellimgara) Çalı gibi büyüyüp
genişleyen, şebboy yaprağına benzer yaprağı olan,
romatizmal rahatsızlıklarda ağrıyan yere dövülüp
koyulduğunda orayı tahriş edip yara yapan yakıcı
bir bitki. (MER)
Helis Çakşır otu. (BAY)
Heliz

Çakşır otu. (BAY)

Ç
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Cennet bahçesi. (FED)

Hebid Hanzal otu tohumu. (OSM)

C

Helva kökü Ankyropetalum gypsophiloides
Fenzl. (Caryophyllaceae). Çok yıllık, otsu ve beyaz
çiçekli bir bitki. Kökleri Siirt helvası denilen helvanın hazırlanmasında kullanılır. (BAY)
Helvacı çöveni Çöven. (BAY)

H
I
İ
J

Helvacı kabağı Bot. Kabakgillerden, tatlısı
yapılan dışı boz, içi sarı renkli iri bir kabak türü,
kestane kabağı (Cucurbita maxima). (TDK-2);
(Lat. Cucurbita maxima, Alm. Speisekürbis, Fr.
potiron, courge, citrouille, İng. winter squash, large
gourd) Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından,
çiçekleri tek ve san renkli, bakka tipi meyveleri alt
durumlu ovaryumdan gelişen, sürünücü, tırmanıcı,
tek yıllık otsu bitkiler. (BİY); Kışın kurusu yenen
ve hayvanlara yem edilen pek iri ve yuvarlak cinsi. (HAY); Kabakgillerden, büyük ve sert kabuklu
meyvesi tatlı olarak pişirilen kabak cinsi (cusurbita
maksima). (MED); (kestanekabağı): Kabakgillerden
tatlısı yapılan bir çeşit kabaktır. Yaprakları uzun
ve büyüktür. Çekirdekleri yoktur. Ev ilaçlarında
çekirdekleri kullanılır. Faydası: Bağırsak kurtlarının
düşürülmesinde yardımcı olur. (BİT-2)
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Helvacı kökü Bot. Çöven. (TDK-2); Çöven.
(BAY); Helva ve reçelin için eko; bitki kökü. (KAM)

U

Helyofit Işık bitkileri (BİY)

Y

Helyotrop (Fr. Helliotrope) Günebakan çiçeği ve
bu çiçekle yapılmış bir koku markası. (TYS)

Z
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Helîle Tohumları tıpta kullanılan bir bitki ki,
çeşitleri vardır: Kara halîle, sarı halîle. (HAY); Sepicilikte ve boyacılıkta müshil yapımında kullanılan
meyveleri olan bir ağaç (Bot. phyllanthus emblica).
(BAH)

Hemşime Kuru odun. Kurumağa yüz tutmuş
ağaç. Ağaçları kurumuş yer. (OSM)

Hemal diken (Yun. haima: kan, Alm. Hämaldorn, Fr. épine hémale, İng. haemal spine) Kuyruk
omurlarının alt veya ventral dikeni. (BİY)

Henger

Hematoksilin (Alm. Hämatoxylin, Fr. hématoxyline, İng. haematoxylin) Bakkam ağacı (Haematoxylon campe-chianum) gövdesinden elde edilen ve
doku kesitlerinin boyanmasında yaygın bir şekilde
kullanılan doğal bir boya. (BİY)
Hemheme Rüzgârın esmesi ile ağaç yapraklarından çıkan sesler. (OSM)
Hemikriptofit (Yun. hemi: yarım; kryp-tos: gizlenmiş; phyton: bitki, Alm. Hemikryptophyt, Erdschürfepflanze, Fr. hémicryptophyte, İng. hemicrypto-phyte) Tomurcuklan toprak seviyesinde olan
rozet şeklindeki bitkiler ile iki yıllık bitkiler. (BİY)
Hemiselüloz (Lat. cellula: küçük hücre, Yun.
hemi: yarım, Alm. Hemisel-lulose, Fr. hémisellulose, İng. hemi-selltılose) Bitki hücresi duvannda
bulunan bir grup polisakkaritten biri; bazı tohumlarda depo karbohidratı. (BİY)
Hemlcik Güçsüz, bitkin (Kn.) (HLK)
Hemofiz (Yun. haima: kan; phyein: büyümek,
Alm. Hämepophyse, Fr. hémo-pophyse, İng. haemopophysis) Omurun merkezinin alt ucundan yana
doğru uzayan düz veya diken şeklinde çıkıntı. (BİY)
Hemositoblâst (Yun. haima: kan; kytos: hücre;
blastos: tomurcuk, Alm. Hümo-zytoblast, Fr%
hémocytoblaste, İng. haemocytoblast) Miyeloyit ana hücresi. Kemik iliğinde bulunan ve her tip
beyaz kan hücresi (monosit, granülosit, lenfosit) ile
megakaryosit ve eritrositleri veren çok yönlü hücre.
(BİY)
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Hemîl Bot. Sarı sarmaşık da denilen bir bitki.
(KAM)
Kenger. (BAY)

Hepcil Hem hayvansal, hem bitkisel besinlerle
beslenen. (TDK)
Her besini yiyen Hem bitki hemde hayvan tüketerek enerji sağlayan organizma. (ÇEV)
Her dem taze 1. Yaşlı olduğu hâlde genç görünen.
2. Bot. Yıl boyunca yeşil yapraklı olan (bitki).
(TDK-2); Bir tür çiçek. (KAM); Yaşı ilerlemesine
rağmen genç görünen; bütün mevsimlerde yeşilliğini koruyan bitki. (MED); Mürekkebe fasilesinden
bir çiçektir. Keble-i safvâ. (LEH); Bir cins çiçek.
(HAY); İt üzümü.; Ölmez çiçek.; Tavşan kirazı.
(BAY)
Her dem taze samançiçeği

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Heras Dikenli ağaç. (OSM); Heft renk menekşeye müşabih açıklı koyulu üç renkte kokusuz çiçektir. Hercaî adam. (LEH)
Hercai menekşe Bot. 1. Menekşegillerden, mor,
sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan
yıllık bir bitki (Viola tricolor). 2. Bu bitkinin çiçeği.
(TDK-2); Mayıs-eylül ayları arasında, açık sarı veya
mavimsi renklerde çiçekler açan, 10-30 cm boylarinda, bir yıllık otsu bitkiler. Anadolu’da yabânî
olarak yetistiği gibi süs bitkisi olarak da yetiştirilir.
Bitkinin çiçekli dallari idrar söktürücü bâzı deri
hastalıklarında kan temizleyici olarak ve romatizmaya karşı kullanılır. (BİT); Alacamenekşe de denilen, mor, sarı, beyaz renkte çiçekleri olan bir bitki. (KAM); Menekşe. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ);
(viola tricolor): Sarı, mor, mavi çiçekleri olan bir
çeşit menekşedir. Boyu 20 cm kadardır. Faydası:
İdrar söktürür. İdraryollarındaki iltihapları giderir.
Cilt hastalıkları ve özellikle egzamada faydalıdır.
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Öksürüğü keser. Damar sertliği ve sarılıkta da kullanılır. (BİT-2)

torbacıklan bulunan, kalın ve derimsi bir kabukla
örtülü etli meyve. Limonsu meyve. (BİY)

Hercâyî Bir dalda durmaz, mütelevvin. hercâyî
menekşe: heft renk menekşeye müşabih açıkla koyulu, üç renk kokusuz çiçek. (MÜK)

Heşve Meyve, sebze posası, çürüğü. (MER)

Herdem bahar Herdem taze (çiçek). (HAY); As-ı
berrî, hipoglosa çiçeği. (LEH)
Herek Asmaları, fidanları, fasulye gibi tırmanıcı
nebatları bağlamak için yanlarına dikilen sırık,
değnek. (OSM); Bağın dallarını, fidanları ve fasulye gibi şeyleri bağlamak üzere yere dikilen küçük
destek: Herek dikmek. Hereğe almak, bağlamak.
(KAM); Kısa bağ kazığı; asma, fasulye vb. Bitkileri desteklemek için dikilen küçük sırık, destek
sırığı. Kıvırcıkla karamanın melezi olan koyun
cinsi. (MED); Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya.
(TDK); Kısa sırıktan bağ desteği çatal ağaç. Uzun
tevek üzüm ve tütün kuruttukları sırıktan çadak,
hörük. Türkîde tembel, gayr-i müteharrik demektir. Galatı helek. (LEH); Kısa sırıktan bağ desteği.
Üzüm ve tütün kuruttukları sırıklardan yapılmış
çardak. (ARS)

Heterofili (Yun. heteros: diğer; phyllon: yaprak,
Alm. Heterophyllie, Fr. hété-rophyllie, İng. heterophylly) Bitkilerde, genç dönemde oluşan yapraklar
ile olgunluk döneminde oluşan yaprakların şekil
bakımından farklılık göstermesi durumu. (BİY)
Heterokarpi (Yun. heteros: diğer; kar-pos;
meyve, Alm. Heterocarpie, Fr. hétérocarpie, İng.
heterocarpy) Aynı bitkinin aynı çiçeklenme durumunda iki ya da daha fazla çeşitte meyve vermesi
durumu. (BİY)
Keçiboynuzu. (BAY)

Herkere
Herya‘

Ufak bahçe. (TRM)
Ağaç hışırtısı. (OSM)

Hesperid’ler (Hesperides) Güneşin battığı yerin
perileri. Gecenin, yani Nyks’ın kızları. Bazıları onları Zeus ile Themsi’nin ya da Atlas’ın kızları sayarlar. Onlar, Bahtiyarlar adalarında yaşıyorlar, Tanrı
bahçelerinde altın elmayı bekliyorlardı. (MİT)
Hespèridyum (Alm. Hesperidium, Fr. hespéridium, İng. hesperidium) Sinkarp ve üst durumlu bir
ovaryumdan meydana gelen, septumlarla bölünmüş bölümleri içinde öz su dolu çok sayıda öz su
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Hevea Kauçuk ağacı (BİY)

O

Hevenk Bir ipe geçirilmiş veya birbirine bağlanmış yaş yemiş veya sebze bağı. (TDK); Yahut âveng.
Asılıp muhafaza olunmak üzere bir sapa geçirilmiş
meyve bağı: ‘Bir hevenk üvez, üzüm, elma, incir.
Hevenk üzümü = Asılıp kış için muhafaza olunmuş üzüm. (HAY); Asılmak üzere bir ipe geçirilmiş,
sertce ve ince bir şeye dizilmiş veya birbirine bağlanarak tutturulmuş meyva bağı: Üzüm hevengi.
Askı demeti. (MED); Avenk. Üzüm. Elma hevengi,
tütün, nar hevengi. hevenk üzümü adi askı. (LEH)
Hevenk üzümü Asılıp kış için muhafaza olunmuş üzüm. (HAY)
Hevhulma

Ç

M

Hevecive Havacıva. (BAY)
Hereklemek Asma ve fasulye gibi sarılgan veya
destek isteyen bitkileri hereğe bağlamak veya bu bitkilerin yanına herek dikmek. (TDK)

B
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Heteroblâsti (Yun. heteros: diğer; blastos: tomurcuk, Alm. Heteroblastie, Fr. hétéroblastie, İng. heteroblasty) Birbirine benzemeyen hücrelerden meydana gelme. (BİY)

Hetten
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Aklar ot. (BAY)

Hevis Bahçeyi sulamak için açılan ark. (TRM)
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Hevişe 1. Üstü açık davar ağılı, 2. Bağ ve bahçelerde çalı çırpı ya da kerpiçten yapılan kulübecik.
(TRM)

Hezen Duvara atılan büyük ağaç kiriş (BAH);
evlerin çatısının alt kısmına yerleştirilmiş oymalı
ağaçlar. (MER)

Hevkeve 1. Küçük bahçe, sebzelik; 2. Avlu.
(TRM)

Hezeran

Sulu, ağaçlı yer. (OSM)

E

Hevr

F

Hevüş Bahçe. (TRM)

G

Heybeci ocağı Bostancı ocağına bağlı ve görevleri
heybe yapmak olan bir sınıf. (TDS)

H

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Hezir Dönümün üçte biri değerinde olup daha
çok arsa, tarla, bahçe ölçümünde kullanılan bir
arâzi ölçüsü. (KUB)
Hıdırellez çiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Hıdırellezkamçısı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

I

Heyet (Hayat) Bahçe. (TRM)

Hılc Kenger. (BAY)

İ

Heyşer Ot. Ağaç. (OSM)

Hılcan Kenger. (BAY)

Heyşur Ot. Ağaç. (OSM)

Hıltan Top durumundaki çiçekleri kuruduktan
sonra sapları kürdan olarak kullanılan yabanî bir
bitki. (TDK); Diş otu. (BAY)
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Hezar renk Yaprakları dereotuna ben-ziyen
muhtelif renkli bir çiçek. Birçok renkleri haiz olan
şeylere de denir. Fr. Multicolore. (ARS)
Hezaren Bot. Saray çiçeği (Delphinium).; Bot.
Esk. 1. Bambu. 2. Sf. Bambu saplarından yapılmış:
Hezaren koltuk. • hezaren örgü (TDK-2); Yaprakları dere otuna benzer çeşitli renklerde bir tür çiçek.
(KAM); Düğünçiçeğigillerden, renkli, tıpta kullanılan zehirli bir bitki (delphinium). (MED); (Aslı
heyzran) Hind kamışı da denir. Baston yapılan bir
nevi ağaçtır. Fr. Jonc. (ARS); Hayzeran galatı hint
kamışı, hezaran çiçeği yaprakları deve otuna benzer
elvan çiçek, hezar renk. (LEH); Delphinium (Ranunculaceae) türlerine verilen genel ad. Otsu, bir
veya çok yıllık, mor, beyaz veya sarı çiçekli bitkiler.
Yapraklar parçalı. Zehirli bileşikler taşır ve bazen
hayvanlarda zehirlenmelere neden olur. Bk. Mevzek
otu, Mor çiçek. Delphinium ajacis Lat. (Syn:Consolida orientalis (Gay) Schröd). -Bir yıllık, otsu ve
koyu mor çiçekli bir bitkidir. Anadolu’da çok yaygındır. Bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilir.
Bk. Mor çiçek. Eş anl. Bahçe hezareni. (BAY)

Â
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Hıltarmak (meyve ve sebze için) çürümeye yüz
tutmak, çok yumuşamak. (MER)
Hımış Ağaç çatkı arasına kerpiç doldurmak suretiyle yapılan duvar ve bina. (Bak. Dolma.) (ARS);
Kerpiç doldurarak yapılmış ağaç çatkı duvar veya
bina. (MED)
Hıngel

Yaprak sarması. (ZAN)

Hınnebân Bir tür rayihalı bitki (EVL)
Hınzırotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Hıra Hatmi. (BAY)
Hıra çiçeği
Hıre

Hatmi. (BAY)

Hatmi. (BAY)

Hıre çiçeği Terlemek için çay gibi kaynatılarak
içilen tek yapraklı çiçek (HLK)
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Hırhındilik Chaerophyllum bulbosum Lat.
(Umbelliferae). 60-90 cm yükseklikle, iki yıllık,
seyrek tüylü, parçalı yapraklı, yumru köklü, beyaz
çiçekli ve olsu bir bitkidir. Erzurum bölgesinde, kabuğu soyulduktan sonra, gövdesi çiğ olarak yenir,
Bk. Baldıran, Kimi. Eş anl. Hırhındirik. Chaerophyllum byzantinum Boiss. -Kuzey Anadolu bölgesinde yaprakları koku ve lal vermek için, çorba ve
yemeklere konur. Chaerophyllum libanoticum
Boiss. Et Kotschy-Mentik. Dörtyol bölgesindeki
dağ köylerinde gövdesi çiğ olarak yenir. Anthriscus
nemorosa (Bieb.) Sprengel-Erzurum bölgesinde bu
türe de Hırhındilik adı verilir ve gövdesi çiğ olarak
yenir. Bk. Peçek. (BAY)
Hırhır
Hırı

Diş otu. (BAY)
Hatmi. (BAY)

Hırnık Kara hurma. (BAY)
Hırnıyh Kara hurma. (BAY)
Hırra gömeci Hatmi. (BAY)
Hırva Hint yağı ağacı (BAY)
Hışır Olmamış meyve (daha çok kavun, karpuz için kullanılır). (TDK); Meyve, sebze çürüğü,
artığı; ezilmiş meyve ve sebze; üzüm, domates
posası. (MER)
Hışır olmak 1. Çok yorulmak (To. Ör. Gr. Mğ.)
2. Hastalıktan ya da yorgunluktan bitkin düşmek
(Gm. Ezm. Mğ.) (HLK)
Hışırdamak Yaprakların kurusu ses etmek, hayvanat ot yerken haşırdamak, haşır etmek. (LEH)
Hışt

Har-haşk, demir dikeni, har ü haşak (MEN)

Hıta Şal kabağı. (BAY)
Hıttık Şal kabağı. (BAY)

A

Hıtti Şal kabağı. (BAY)

B

Hıtâyî İçice geçmiş çiçek motifleriyle oluşturulan
bir tür tezhip (EVL)
Hıyar (I) is. Far. ¬iy¥r 1. Bot. Kabakgillerden,
uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus). 2. Bot. Bu bitkinin iri, yeşil
ürünü, salatalık. 3. Sf. Argo Kaba saba, görgüsüz,
budala. • hıyarağa, hıyarağası, hıyarşembe, acı hıyar, denizhıyarı, eşek hıyarı, Hint hıyarı, it hıyarı,
denizhıyarları (TDK-2); Sebze ile meyve arasında, kabaktan uzunca, salata ve turşusu yapılan bir
yeşillik: Langa, Rus, Japon hıyarı. [İncelikle ‘salatalık’ da denir.] (KAM); (aslı Farsça olup Türkçe ve
Arapça’da da kullanılır). Sebze ile meyve arasında
meşhur bir yeşillik ki, kabaktan uzuncadır; salata ve turşusu yapılır; kabakgillerdendir: Langa,
Çengelköy hıyarı (HAY); Kabakgillerden, uzun
sürüngen gövdeli otsu bitki ve bu bitkinin taze
olarak tüketilen uzun meyvesi, salatalık (cucumus
sativus). (MED); Şal kabağı. (BAY); (Lat. Cucumis
sativus, Alm. Gurke, Fr. concombre, İng. cucumber) Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından,
erkek ve dişi çiçekleri ayn olan, ovaryum alt durumlu, bakka tipi meyveleri olan, sanlıcı, kaba tüylü,
tek yıllık kültür bitkisi. Salatalık. (BİY); (salatalık):
Kabakgillerden bir çeşit bitkidir. Yemiş gibi yenen
veya salatası yapılan, gevrek, serinletici ve suluca
yemişine de hıyar denir. Terkibinde A ve C vitamini
vardır. Birçok çeşidi vardır. Faydası: İdrar söktürür.
Vücut yorgunluğunu giderir. Romatizma ve mafsal
ağrılarında faydalıdır. Susuzluğu keser. Kandaki
şeker miktarını düşürür. İnsülin ihtiyacını karşılar.
Ter bezlerinin düzenli çalışmasını sağlar. El, yüz,
boyun kırışıklıklarını ve lekeleri giderir. Cilde güzellik verir. (BİT-2)
Hıyar şenber Çekirdeği ve eti tıpta kullanılan
baklagillerden bir bitki, hıyarşembe, hint hıyarı
(BAH)
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Hıyarcık Eşek hıyarı. (BAY)
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Hıyarşembe Bot. Baklagillerden, siyah renkte
olan meyvelerinin içinde çekirdeklerden başka, hekimlikte kullanılan bir öz bulunan bitki, Hint hıyarı
(Cassia fistula). (TDK-2); Baklagillerden bir ağaç.
Hint hıyarı da denir (cassia fistula). (HAY); Baklagillerden çekirdekleri ilaç olarak kullanılan bitki,
hint hıyarı (cassia fistula). (MED)
Hıyâbân İki tarafı ağaç dikili yol. Bahçe yolu.
İki tarafı ağaçlı muntazam yol. Ortasından su akan
ağaçlık yer. (OSM); İki tarafı ağaçlı yol, bulvar.
(MED); İki tarafı ağaçlı muntazam yol, bahçe yolu.
(CUD)
Hızad

İ

Hibab Tohumlar, taneler. Haplar. (OSM)
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Hidrolik kaplama presi [Alm. hydraulische
Furnierpresse] [eski terim hidrolik kaplama presi]:
Sıkma eylemini hidrolik düzenle yapan kaplama
yapıştırma aygıtı. (AGA)
Hidrospor (Yun. hydor: su; sporos: tohum, Alm.
Hydrospore, Fr. hydrospore, İng. hydrospore) Suda
yüzen zoospor. (BİY)
Higrofil

I
J

Hidrofil (Yun. hydor: su; phyton: bitki, Alm. Hydrophyte, Fr. hydrophyte, İng. hydrophyte) Su hayatına uyum sağlamış bitkiler. (BİY)

Fr. hygrophile Bot. Nemcil. (TDK-2)

Dikensiz ağaç. (OSM)

Hibbe Hımhım otunun tohumu. (OSM)
Hibe Yaban otlarının tohumu. (OSM)

Higrofit (Yun. hygros: yaş, ıslak; phyton: bitki,
Alm. Hygrophyten, Fr. hygro-phyte, İng. hygrophyte) Hayat süreçlerinde yüksek oranda neme ihtiyaç duyan bitkiler. (BİY)

Hibrir Dağ çiçeği. (OSM)

Higromorf stoma (Yun. hygros: yaş, ıslak; morphe: şekil; stoma: ağız, Alm. hygromorphisch Stoma, Fr. Stoma hygromorphique, İng. hygromorphic
stoma) Sucul ortamlarda yaşayan bitkilerde fazla
suyu atabilmek için stomaların epidermis yüzeyinden daha yakanda oluşmuş şekli. (BİY)

Hibs Suyun aktığı yöne konan ve içinde su biriken ağaç veya taş. (OSM)

Hikmetü’l-eşya Eşyanın
hikmetleri.
kimya, botanik gibi ilimler. (OSM)

Hidatot (Yun. hydatos: sulu; hodos: yol, Alm.
hydatode, Fr. hydatode, İng. hydatode) Bitkilerde
su çıkarılması için özelleşmiş epidermis yapısı. Su
poru. (BİY)

Hilb

Hibeb Habbler. Taneler, tohumlar. (Hubub da
denir) (OSM)

Hidrant (Yun. hydor; su; anthos: çiçek, Alm. Hydranth, Fr. hydranthe, İng. hydranth) Hidrozoon
kolonilerinde beslenme için özelleşmiş birey. (BİY)
Hidrobiyoloji (Yun. hydor: su; bios: hayat; logos:
bilim, Alm. Hydrobiologie, Fr. hydrobiologie, 0ng.
hydrobiology) Su

Hiltik

Fizik,

Asma yaprağı. Tarp bitkisi. (OSM)
Çakşır otu. (BAY)

Hilum (Lat. hilum: ufak, Alm. Hilum, Fr.
hile, İng. hilum) Tohum taslağı sapının, tohuma
bağlandığı yer ya da sap ayrıldıktan sonra tohum
üzerinde kalan iz. (BİY)
Hilâl otu Diş otu. (BAY)
Hilâliyye Bot. Yunanca’dan alınmış olup ‘halidonya’ da denilen bitki, kırlangıç otu. (KAM)
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Himye-i nebatî
(TIP)

Bitki kökenli besinlerle diyet

Hind baklası Enfiyeye koydukları güzel kokulu
bir tohum ki Hind’den gelir. (HAY)
Hindeb (Hindebâ-Hindebâe)
gündöndü çiçeği. (OSM)

Hindibâ,

Hindiba Bot. Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir
bitki, güneğik, karakavuk (Cichorium endivia).
• karahindiba (TDK-2); Cichorium (Compositae) türlerine verilen genel ad. 20-100 cm kazık
köklü, rozet yapraklı, mavi çiçekli, çok yıllık ve
otsu bir bitkidir. Rozet yapraklan çiğ olarak salata
halinde veya pişirilerek sebze olarak yenir. İlk baharda İstanbul’un semt pazarlarında satılmaktadır.
Bk. Çengel sakızı, Kara hindiba. Doğu Anadolu bölgesinde kökündeki sütten Dağ sakızı denen
bir sakız hazırlanır. Eş anl. Acıgıcı, Angıcı kulağı,
Acı günek, Acıkıcı. Acıkulak, Acımak, Acıma, Ak
günek, Ak güneyik, Ak hindiba, Çakçak (Doğu
Anadolu), Çatlangaç, Çatlankoz, Çatlanguç, Çıtlık
(Kırşehir), Güeşeyik,Gügeyik, Güneğik, Günek,
Güneylik, Güneyik, Günervik, Hindibağ, Hindibahar (Balıkesir), Konik, Radika, Yabanî hindiba.
Cichorium endivia Lat. Bostan hindibası. Bahçe ve
bostanlarda yetiştirilir ve salata halinde kullanılır.
Cichorium glandulosum Boiss et Huet-. Yara iyi
edici olarak kullanılır (Doğu Anadolu). Cichorium
intybus Lat. Hindiba, Yabanî hindiba. Anadolu’da
en yaygın olan türdür. Rozet yapraklan salata olarak
kullanılır. Cichorium pumilum Jacq.-Ağ ganak,
Ak kanak (Kırobası-Silifke). (BAY); Sebze ve salata
gibi kullanılan mayhoşça yaprak, gügeyik: Ak, kara
hindiba Hindiba çeşitleri. (KAM); Ekşimsi taddaki
yaprağı haşlanarak salata yapılan bir bitki, güneğik
(cichorium endivia). (MED); Yabanisi üveyik. Mavi
çiçekli kara hindiba, san çiçeklisi arslan dişi, diğer
nevi kara tavuk de’âa. Bustanîsi kesnâc, ak hindiba, ya’zûd. (LEH); Nebatat envaından bir nevidir
ki ona baklatü’l-mübâreke diye tesmiye ederler. İki
sınıftır. Birisine bostanî derler. Bostanlarda ekerler,
Yassı yapraklı marula benzer bir ottur. Ak çiçeği

olur kâsinî derler marul gibi yerler. Ve birisine dahi
berrî derler uzun yapraklı bir ottur. Asumanî olur,
çiçeği olur, güneyik derler, daim güneşe karşı döner.
(AHT); (güneğik): Hindiba familyasının örnek bitkisidir. Çiçekleri sarıdır. Yaprakları az ve küçüktür.
Sapı yoktur. Kökü uzundur. Kökünün dışı beyaz,
içi esmer renktedir. Sütlü, acı bir suare ifraz eder.
Yaprakları haşlanıp, salata gibi yenir. Kökü de,
dövülerek kahve yapılır veya kahveye karıştırılır.
Lezzeti mayhoşumsudur. Ak ve kara olmak üzere
iki çeşidi vardır. Hekimlikte yaprakları ve kökü
kullanılır. Faydası: İdrar söktürür. Egzama, güneş
yanıkları, akrep ve arı sokmasında faydalıdır. Balgam söktürür. Nikris ağrılarını dindirir. Böbreklerdeki kumların dökülmesine yardımcı olur. Vücuda
kuvvet verir. (BİT-2)
Hindibağ Hindiba. (BAY)
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Hindibahar Hindiba. (BAY)
Hindistan cevizi Bot. 1. Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç, narcıl (Cocos nucifera). 2. Bu ağacın portakaldan büyük, çok sert
kabuklu yemişi. • küçük Hindistan cevizi (TDK2); 1. Baharattan sayılan sert bir tane ki, mideyi
kızdırmak ve sancıyı durdurmak için yenir, cevz-i
bua. 2. Kabuğu sert ve içi kestane gibi beyaz ve besleyici, portakaldan büyükçe bir meyve, narcıl, koka.
(HAY); İnce gövdeli, geniş yapraklı bir nevi palmiye
ve bu palmiyenin bir insan başı kadar olabilen meyvesi. (MED); (cocos nucifera): Tropikal bölgelerde
yetişen, hurma cinsinden bir çeşit ağacın yemişidir.
Portakaldan büyüktür. Kabuğu çok serttir. İçinde
sütümsü bir sıvı vardır. Yemişin içinde kabuğuna
bitişik yağlı ve nişastalı eti vardır. Büyük ve Küçük
olmak üzere iki çeşidi vardır. Hekimlikte küçükleri
kullanılır. Faydası: İdrar söktürür. Böbreklerdeki
kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur. Mide
ağrılarını giderir. (BİT-2)
Hindistan cevizi elyafi Hindistan cevizi meyvesinden elde edilen doğal bir lif türü. Sert lifler
arasında yer alır. Esnek, sağlam ve neme karşı
dayanıklı özellikleriyle bükülmüş iplik, paspas ve
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yol keçeleri yapımında kullanılır. Daha çok Hindistan, Seylan ve Pakistan’da üretilmektedir. (TEK)
Hint armudu Bot. Mersingillerden, sıcak bölgelerde yetişen, meyvesi yenen, tahtası sert bir ağaç
(Psidium). (TDK-2); Bot. Mersin cinsinden, daha
çok Amerika’da yetişen tahtası sert bir ağaç. (KAM)
Hint bademi Bot. Kakao. (TDK-2); Bot. Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, kakao.
(KAM)
Hint baklası Bot. Hint yağı ağacı, kene otu.
(TDK-2); Hint yağı ağacı (BAY)
Hint bamyası
(HAY)

Lif kabağı nevinden bir bitki.

Hint bezelyesi Bot. Baklagillerden, sıcak ülkelerde yetişen, tohumları fasulyeye benzeyen bir bitki.
(TDK-2); Bot. Bakla cinsinden tohumlan fasulyeye
benzeyen bir bitki, börülce. (KAM)
Hint biberi

Bot. Kırmızıbiber. (TDK-2)

Hint çiçeği
(TDK-2)

Bot. Hindistan’a özgü bir tür çiçek.

Hint darısı Bot. Buğdaygillerden, Doğu ülkelerinde ekilen, taneleri yenilen, darıya benzeyen bir
bitki (Sorghum vulgare). (TDK-2); Bot. Buğday
cinsinden, darıya benzeyen bir bitki. (KAM)
Hint fıstığı Bot. Kürkas. (TDK-2); Bot. Sütleğen
cinsinden, meyvesinin çekirdekleri zehirli bir bitki,
kürkas. (KAM)
Hint fulü Bot. Beyaz renkli bir nilüfer türü,
Mısır fulü (Nelubrium). (TDK-2); Bot. Beyaz renkli
bir nilüfer türü. (KAM)
Hint hıyarı

Bot. Hıyarşembe. (TDK-2)

Hint hurması Bot. Palmiyegillerden, taze filizleri
Hindistan’da sebze gibi yenen, meyvesinden reçel
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yapılan çok sert bir ağaç (Borrassus). (TDK-2); Bot.
Palmiye cinsinden, meyvesi mayhoşça sert bir ağaç.
(KAM)
Hint inciri Bot. Frenk inciri. (TDK-2); Frenk inciri. (BAY); Kaynanadili (BİY); Bot. Kaktüs cinsinden, yapraklan geniş ve dikenli bir bitki ve bu bitkinin yemişi. (KAM); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Hint irmiği Bâzı hurma ağaçlarının özünden
çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde. (KAM)
Hint kamışı Bot. Bambu. (TDK-2); Bot. Sıcak
ülkelerde yetişen, merdiven, mobilya gibi birçok
eşyanın yapımında kullanılan bir çeşit kamış, bambu. (KAM)
Hint keneviri Bot. Yapraklarından esrar elde
edilen bir tür kenevir, esrar otu (Cannabis sativa).
(TDK-2); Tohumundan yağ, yapraklarından esrar elde edilen bir çeşit kenevir (cannabis indica).
(MED); Bot. Yapraklarından esrar çıkarılan bir
çeşit kenevir. (KAM)
Hint kestanesi Bot. At kestanesi. (TDK-2); Bot.
25-30 metre yüksekliğinde, çiçekleri kokulu bir
ağaç ve bu ağacın kestaneye benzeyen meyvesi.
(KAM)
Hint keteni Esrar, haşhaş. (HAY)
Hint kirazı Bot. Sumak familyasından, sıcak
ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde, yenilebilen meyvesi olan, büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica). (TDK-2); Bot. Meyvesi zeytin
büyüklüğünde olan ve yenilen, sıcak ülkelerde yetişen büyük bir ağaç. (KAM)
Hint leylağı Bot. Oya ağacı. (TDK-2); Yalancı
tespih ağacı (BAY)
Hint pamuğu
türü. (TDK-2)

Bot. Hindistan’a özgü bir pamuk
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Hint pirinci Bot. Buğdaygillerden, Hindistan ve
Etiyopya’da yetiştirilen, taneleri pirinç yerine kullanılan bir bitki. (TDK-2); Bot. Buğday cinsinden,
taneleri pirinç yerine kullanılan bir bitki. (KAM)
Hint portakalı

Ayı elması. (BAY)

Hint safranı Bot. Zerdeçal. (TDK-2); Bot. Zencefil cinsinden, yapraklan sivri uçlu, çiçekleri sarı
renkli bir bitki. (KAM)
Hint yağı Kene otunun tohumlarından çıkarılan,
hekimlikte ve sanayide kullanılan bir yağ. (TDK);
Hintçiçeği bitkisinin tohumlanndan çıkarılan, hekimlikte ve sanayide kullanılan, renksiz ve kokusuz
yağ. (KAM); Sütleğengillerden bir ağacın tohumlarından çıkarılan yağ. (HAY); Sütleğengillerden bir
bitkinin tohumlarından elde edilen, tıpta ve sanayide kullanılan yağ. (MED); (Lat. Ricinus communis, Alm. Rizinusölpflanze, Fr. plante de huile de
ricin, İng. castor oil plant) Sütleğengiller (Euphorbiaceae) familyasından, 15 m kadar boylanabilen,
yapraklan almaşlı dizilişte, erkek ve dişi çiçekleri
ayn ayn, meyveleri dikenli şizokarp tipinde olan,
tohumlarından yağ elde edilen, bir ya da çok yıllık,
otsu ya da çalı formundaki bitkiler. (BİY)
Hint yağı ağacı Bot. İki çeneklilerden, tropik
bölgelerde, 8-10 m. Yüksekliğe ulaşabilen, çok
yıllık, tohumlarından zehirli yağ elde edilen bir bitki (Ricinus communa). (TDK-2); Ricinus communis Lat. (Euphorbiaceae). 5 m kadar bir boya erişebilen, bir veya çok yıllık, parçalı yapraklı, tohumları
kene görünüşünde bir bitki. Batı ve Güney Anadolu
bölgelerinde yetişir. Tohumları zehirlidir ve yağ elde
etmekte kullanılır. Eş anl. Dedemene, Genegerçek
otu, Generçek, Hırva, Hint baklası, Hindiye, Hinttaş (Adana), Japonika, Japon şemsiyesi (Antalya),
Kene ağacı, Kenek, Kene otu. (BAY); (genegerçekotu): Sütleğengillerden bir ağaçtır. Tohumlarından hindyağı çıkarılır. Hindyağı berrak, renksiz
veya soluk sarı renkli, koyu kıvamlıdır. Kokusu yok
denecek kadar azdır. Lezzeti hafif ve biraz tahriş
edicidir. Etkili maddesi Ricinoleik asittir. Faydası:
Müshildir. Kabızlığı giderir. Saçkıranda faydalıdır.

Lavmanlarda da kullanılır. Saçların dökülmesini
önler. (BİT-2)
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Hinttaş Hint yağı ağacı (BAY)
Hipantiyum (Yun. hypo: altında; anthos: çiçek,
Alm. Hypanthium, Fr. hypan-thium, İng. hypanthium) Çukurlaşmış reseptakulum. Feriğin çiçeklerdeki çu-kurlaşnuş çiçek tablası. (BİY)
Hipoderm Fr. hypoderme anat. ve Bot. Alt deri.
(TDK-2)
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Hipogin çiçek Alt durumlu çiçek (BİY)
Hipokotil (Yun. hypo: altında; kotyle: kâse, Alm.
Hypokotyl, Fr. hypocotyle, İng. hypocotyl, embryo
axis) Bitki embriyosunda kotiledonun altındaki gövde bölgesi; kök ile gövde arasındaki dokuları veren
yapı. (BİY)
Hipsofil (Yun. hypo: altında; phyllon: yaprak,
Alm. Hochblatt, Fr. feuille bractéale, İng. hypsophyll) Çiçeğe ait, çiçeği koruyan yapraklar; üst
yapraklar. Floral brakte. (BİY)
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Hir Bir çeşit çiçek. (OSM)

Ö

Hirase Bostan korkuluğu (OSM)

P

Hiri Bir tür hatmi çiçeği, hıra, deve gülü (Bot.
Althaea, alcea) (BAH); Öksürüğün tedavisinde kullanılan hatmi bitkisi. (HLK)

R

Hisîl Dağ ağaçlarından bir cins. (OSM)

Ş

Hitik

T

Çakşır otu. (BAY)

Hitit çiğdemi

S

U

Çiğdem. (BAY)

V

Hitmiye

Hatmi. (BAY)

Y

Hiyalık

Bahçe. (TRM)

Z
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Hiyaloplâzma (Yun. hyalos: cam; plasma: şekil,
Alm. Hyaloplasmus, Fr. hyaloplasme, İng. hyaloplasm) l. Sito-plâzma için kullanılan eski bir terim, sitoplâzmik matriks. 2. Bitki hücrelerinin dış
sitoplâzması. (BİY)

D

Hiyarsenbe (Hind hıyarı) (BİT-3)
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Hiyarşembe (hindhıyarı): Baklagillerden leguminoseae denilen büyük ağaçların meyvesidir. Doğu
Hind, Antil ve Brezilya’da yetişir. Meyvesi siyahtır
ve silindiriktir. Terkibinde şeker, pektin, zamk,
tanen ve esans vardır. Faydası: Kabızlığı önler, fazlası müshildir. (BİT-2)
Hizad

Dikensiz ağaç. (OSM)

Hizar Tahta ve kereste biçmeğe mahsus büyük
bıçkı. (ARS); Bahçe çevresine yapılan duvar veya
çit. (OSM)
Hodan Bot. Hodangillerden, çiçekleri hekimlikte
kullanılan ve kökü kavrularak yenilen, bir yıllık ve
otsu bir bitki (Borago officinalis). (TDK-2); Borago
officinalis Lat. (Boraginaceae). 30-60 cm yükseklikte, bir yıllık, otsu, batıcı, tüylü ve açık mavi çiçekli
bir bitkidir. Kuzey Anadolu bölgesinde yetişir. İdrar
artırıcı olarak kullanılır. Bk. İspit. Eş anl. Zembil
çiçeği. (BAY); Öküzdili türünden kökü sebze gibi
yumurta ile yenen bir bitki. (KAM); (Borretsch
/ Gurkenkraut / Bourrache / Borrego officinalis /
Borage) Mayis-eylül aylari arasinda mavi renkte
çiçek açan, sert tüylü, 15-60 cm yüksekliginde, bir
yıllık otsu bir bitkidir. Sigirdili olarak da bilinir.
Daha çok rutubetli yerleri sever. Yaprakları burusuk, sert tüylü, oval sekilli, alttakiler sapli, üstekiler sapsizdir. Çiçekler uzun saplidir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Kuzey ve Bati Anadolu.
Kullanıldığı yerler: Bitkinin çiçekleri ve yaprakları
kullanılır. Fazla miktarda müsilaj, reçine, mâdenî
tuzlar tasir. Yapraklar ve çiçekler ter verici, idrar ve
balgam söktürücüdür. Bogaz agrilarina ve öksürüge
karsi kullanılır. (BİT); (Lat. Boraginaceae) Yapraklan almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizilişli, çiçekleri
genellikle er dişi, ışınsal ya da bir simetrili, taç ve
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çanak yapraklan beşer adet, ovaryum üst du-rumlu,
findıksı ya da nadiren eriksi meyveleri olan, ülkemizde 32 cins ve 275 kadar türle temsil edilen, bir,
iki ya da çok yıllık, otsu, çalımsı ya da ağaçsı bitkiler. (BİY); (Borretsch) (BİT-3); (borage): Hodangiller familyasından mavi beyaz çiçekli bir bitkidir.
Hekimlikte çiçekleri ve kökü kullanılır. İçeriğinde
müsilaj ve madeni tuzlar vardır. Faydası: Öksürüğü
keser, balgam söktürür. İdrar zorluğunu giderir.
(BİT-2)
Hodangiller Bot. İki çeneklilerden, üzeri sert
dikenlerle kaplı otsu ve ağaçsı bitkiler familyası.
(TDK-2)
Hokka gülü
(HAY)

Gül. (BAY); Tatlısı yapılan cinsi.

Hokko (Lat. Crax alector, Alm. Glatt-schnabelhokko, Fr. hokko, İng. crested curassow) Tavuksular (Galliformes) takımının, ağaç tavuğugiller
(Cracidae) familyasından, 95 cm kadar uzunlukta,
eti yenen, Güney Amerika’da yaşayan bir tür. (BİY)
Hollanda kavağı

Bot. Akkavak. (TDK-2)

Honiton danteli Çiçek süslemeleri olan bir gipür
türü. Adını İngiltere’deki bir kasabadan almaktadır.
(TEK)
Hopan Bakımsız kalmış bağ, bahçe (TRM)
Hopban Dilim dilim, kalın yapraklı; ortasında
kalın filizleri olan, bu filizler tazeyken soyulup yenilebilen, daha geliştiğinde de mor büyük çiçekler
açan dikenli bir bitki. (MER)
Horasani (semen-contra): Bileşikgiller familyasından “Compositae”nin açılmamış çiçekleridir.
Halep, Türkistan, Buhara ve Volga nehri etrafında
yetişir. Hekimlikte sarımtırak esmer renkli ve küçük
tohuma benzer çiçek başları ile diğer kısımları kullanılır. Kokusu anasona benzer. Tadı acı, yakıcı ve
fenadır. Etkili maddesi Santonin’dir. Faydası: Bağırsak solucanlarını düşürür. (BİT-2)
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Hormonlu Hormon ihtiva eden, hormonla yetiştirilen ve bu yüzden aşırı gelişen (bitki, hayvan).
(MED)
Horoz fasulyesi
Horoz gülü

Bot. Bir tür fasulye. (TDK-2)

Keklikgözü. (BAY)

Horoz mantarı Bot. Yenilebilen bir cins mantar (Cantherellus cibarius). (TDK-2); Tavukbacağı
mantarı. (BAY)
Horozcuk Turpgillerden tere tadında bir dağ bitkisi (epidium campestre). (HAY)
Horozcuk otu Bot. Turpgillerden, eskiden kuduzun ilacı sanılan, güzel kokulu bir dağ bitkisi,
yaban teresi (Lepidium campestre). (TDK-2)
Horozgözü Bot. Maydanozgillerden, beyaz veya
pembe çiçekli bir bitki (Seseli tortuosum). (TDK-2);
Ahu dudu. (BAY); Maydanozgillerden, beyaz veya
pembe çiçekli bir bitki (Seseli tortuosum). (TDK);
Maydanoz cinsinden, daha çok çorak yerlerde yetişen, beyaz veya pembe çiçekli bir bitki. (KAM);
Maydanozgillerden, bir kır bitkisi (soseli). (HAY);
Maydanozgillerden daha çok çorak yerlerde yetişen
bir bitki (seseli). (MED)
Horozibiği Bot. Horozibiğigillerden, kırmızı
çiçekleri horoz ibiğini andıran bir süs bitkisi (Amaranthus). (TDK-2); Bir tür kırmızı çiçek. (KAM);
Chrysanthemum segetum Lat. (Compositae).
Bir yıllık, otsu ve sarı çiçekli bir bitkidir. Gövdesi
taze olarak yenir (Köyceğiz-Muğla). Bk. Dağlama.
(BAY); Horozibiğilgillerden, kırmızı çiçekleri horoz
ibiğini andıran bir süs bitkisi (amatanthus). (HAY);
Horozibiğigillerden koyu kırmızı renkte ve horoz
ibiğini hatırlatan çiçekleri olan süs bitkisi (amaranthus). Tüfek horuzunun üst parçası. (MED); Kazgagası. (BAY); beğbörkü. (TSD); Horoz ibiğine benzer
şekilde bir çiçek. Fr. Amarante. (ARS); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)

Horozibiğigiller Bot. Ispanaklar takımından,
örneği horozibiği olan bitki familyası. (TDK-2); Bir
bitki familvası. Örnek bitkisi horozibiğidir. (HAY);
Ispanaklar takımından bitki ailesi, lazebeliye.
(MED); (Lat. Amaranthaceae, Alm. Amarant, Fr.
Amarantes, İng. Amaranths) Yapraklan almaşlı ya
da karşılıklı dizilişli, çiçekleri er dişi, çanak yapraklan 3-5 tane, taç yapraklan olmayan, ovaryum üst
durumlu, aken, kapaklı kapsül, fındıksı ya da bakka
tipi meyveleri bulunan, ülkemizde bir cins ve dokuz
türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık, otsu, nadiren
çalı ya da ağaçsı bitkiler. Tilki-kuyruğugiller. (BİY)

(Fr. Hortensia) Ortanca çiçeği. (TYS)

Hortikültür (Fr. Horticulture) Bahçe tarım sanatı. (TYS)
Hortum Bazı bitki ve hayvanların boru şeklini
andırır ağız veya burunları. (MED); Bir musluktaki suyu istenilen yere akıtmak, bahçe sulamak için
kullanılan çoğu plastik ya da kauçuk uzun boru
(TEM)
Hoşaf hoş-âb Şeker şurubunda, bütün veya
dilimler durumunda kaynatılmış meyve, komposto. (TDK); Şekerli meyve suyu: Üzüm hoşafı, erik
hoşafı. (MED)
Hoşap navruzu
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Hortansıya
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

S

Hoşkıran Hoşkuran. (BAY)

Ş

Hoşkuran Bot. Çiçekleri dalları ıspanak gibi
pişirilen bir yıllık otsu bir bitki, tilkikuyruğu (Amaranthus lividus). (TDK-2); Amaranthus lividus Lat.
(Chenopodiaceae) ve büyük yapraklı diğer Amaranthus türleri. Bir yıllık otsu bir bitkidir. Çiçekli dalları İstanbul pazarlarında satılır, ıspanak gibi pişirilerek, sebze olarak kullanılır. Bk. Tilkikuyruğu.
Eş anl. Hoşmerik, Hoşkıran, Hoşmelik, Hoşuran,
Hoşvaran, Hoşveren, Ohraşan. (BAY)
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Hoşmerik Hoşkuran. (BAY)

bazı yerlerde huy denildiği vardır (Bak. Hüg). Fr.
Heuyıık, teli. (ARS); Yapma tepe, tümsek. Bostan
korkuluğu. (YTL)

Hoşvaran

Hoşkuran. (BAY)

Ç

Hoşveren

Hoşkuran. (BAY)

D

Hoyuk Bostan korkuluğu. (MER); Bostan korkuluğu. (ZAN)

C

E
F

Hubban Habbeler, tâneler, tohumlar. (Hibeb de
aynı meâldedir). (OSM)
Hublon

Şerbetçiotu bitkisi, biraya katılır. (TYS)

I

Hozan 1. Dinlenmeye bırakılmış, birkaç yıl işlenmemiş tarla, 2. Tarla, 3. Hiç sürülmemiş ya da çoktan, beri işlenmemiş tarla, 4. Ekin biçildikten sonra
tarlada kalan saplar, 5. Ekini yeni biçilmiş tarla, 6.
Otlak, 7. Evlere yakın bağ ve bahçe, 8. İşlenmemiş
bağ, bahçe. (TRM)

İ

Höbelek Kuzugöbeği. (BAY)

Hubûbât Taneli bitkiler; buğday, arpa, çavdar vb.
Ekmek yapmakta kullanılan taneli bitkiler, tahıl.
(MED)

Höbelen Şemsiye mantarı. (BAY)

Huc
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Hölebeş Hastalıkların tedavisinde
hodan bitkisinin tomurcukları. (HLK)

kullanılan

Hölemez Boğa dikeni. (BAY)

Hubub Tohumlar, tâneler. (OSM); Habbeler, taneler, tohumlar. (MED)
Hubâb Daneler, tohumlar. (OSM)

Horoz ibiği adlı bir çiçek. (OSM)

Hudayinabit 1. Bot. Kendiliğinden yetişen (bitki). 2. Mec. Başıboş büyümüş (kimse). 3. Mec.
Eğitim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiş olan
(kimse). (TDK-2)

Höreke 1. Pamuk ve yün eğirmekte kullanılan iğ.
2. Bükülerek iplik yapılacak yapağının konulduğu
uzun saplı, ucu çatallı ağaç. (TEK)

Hudud

Çiçek yaprakları. (OSM)

Hudâret

Yeşillik. Sebze. (OSM)

Höyük Bostan korkuluğu. (TDK); 1. İki tarla
arasına sınırı belitmek için yapılan işaret, 2. Bahçe
ve bostanlara konulan korkuluk. (TRM); Arazi üzerinde tepecik gibi yer. Kerpiçten yapılmış binaların
zaman ile yıkılıp bir küme teşkil etmesinden hâsıl
olan tepecikler ki buna Araplarda tel veya tâl denir.
Bunları kurganlar (tümülüs) ile karıştırmama-lıdır.
Höyükler şehir harabelerinden teşekkül etmiş tepelerdir. Tümülüs 1er veya kurganlar ise üstü toprak
örtülü mezarlardır. Bu kelimenin aslı huy dür. Tokat’ta Erbaa kazasında mısır koçanlarını muhafaza
için sazdan mahruti şekilde yapılan kulübelere huy
denildiği gibi Konya Ereğlisinde bostanlarda ot ve
hasırdan yapılan kulübelere de Huğ denir. Bu -itibarla huy ve hüuiik çadır veya kulübeye benziyen
demek olsa gerektir. Ekin ve buğday yığınlarına da

Huğ Çubuk veya kamıştan yapılmış bağ ve bahçe
kulübesi. (TDK); sazdan, pardıdan, değişik ot ve
ağaçlardan yapılan uydurma ev. (MER); Asma
çubuk ve yapraklarından yapılan bekçi kulübesi.
(ZAN)
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Hulb Ağaç dibinden çıkan budağın yaprağı. Lif.
(OSM)
Hulbe Boy tohumu, çemen otu, trigonella foenum-graecum (leguminosae). (CER)
Huld cenneti Sekiz Cennet’in dördüncüsü. /
Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu
ki: / (Ey Resûlüm!) de ki: Acabâ bu Cehenem mi
hayırlı, yoksa takvâ sâhiplerine (Allahü teâlâdan
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korkup haramlardan kaçan kimselere) vâd olunan
Huld Cenneti mi? Ki bu onlar için bir mükâfât, bir
merci’dir (dönüş yeridir). Orada devâmlı kaldıkları
hâlde, o takvâ sâhiblerinin her diledikleri vardır.”
(Furkân sûresi: 15-16) / Yâ Rabbî! SendenÎmân,
tükenmeyen nîmetler, Huld Cenneti’nde Muhammed aleyhisselâma arkadaş olmayı isterim.
(İmâm-ı Gazâlî) (DİN)
Hulle-pûş Hulle giyinmiş (SÜL)
Hum Deniz üzümü. (BAY)
Humaz Kırmızı çiçeği olan bir bitki çeşidi. Kuzu
kulağı. (OSM)
Humus Lat. Bot. Bitkilerin çürümesiyle oluşan
koyu renkte organik toprak. (TDK-2); Lat. Bitkilerin çürümesi suretiyle meydana gelen koyu renkte
verimli toprak. (KAM); Çürümüş bitki artıklarının
meydana getirdiği verimli toprak, kara toprak, türab-ı nebatî. (MED); (Lat. humus: toprak, Alm.
Humus, Fr. humus, İng. humus) Bitki ve hayvanların toprakta parçalanması sonucu meydana gelen
karmaşık yapılı siyah organik madde. (BİY); [Alm.
Humus] [Fr., İng. humus]: Çok küçük organizmaların etkisiyle ayrışmış bitki kalıntılarından bileşik,
koyu renkli organik madde. (YTS)
Humâsî Beş yaprağı, tanesi veya köşe vesairesi
olan (bitki): Humâsî’l-varak vesaire. (HAY); Bot.
Beş yaprağı, tanesi veya köşe vesai-resi olan (bitki):
Humâsî’l-varak vesaire. (HAY)
Hunsa Bot. Erkeklik ve dişilik alâmetlerini bir
arada taşıyan bitki. (HAY)
Hunuli mantar Koç mantarı. (BAY)
Hunza (Hünze?) Yeni Dünya’dan gelme, lahanaya benzer bir sebze (EVL)
Hurf Üzerlik tohumu. (OSM)
Hurfetü’l-cennet

Cennet bahçesi. (OSM)

Hurma Hurma ağacının yemişi. (TDK); Sıcak
ülkelerde yetişen bir meyve. Eş anl. Temr. (KAM);
Sıcak ülkelerde yetişen, uzun boylu ağaç ve bu
ağacın etli, tatlı ve besleciyi yemişi (phoeniks dactyfilare). (MED); Şeker ağacı (BAY); (Dattelpalme
/ Dattier / Date palm / Phoneix dactyfera / Datte)
Insanoglunun yetiştirdigi en eski bitki çesitlerinden
biridir. Bâbil’in en eski yerlileri Sümerler hurmayi
en azindan 5000 sene önce ilk defâ yetiştirmislerdir. Kuzey Afrika ve Orta Dogu bölgelerinin
ekonomisinde çok eskiden beri büyük bir rol oynar. Amerika’ya Ispanyollar tarafindan 19. Yüzyilin
baslarinda getirilmis ve Meksika civârinda yetiştirilmistir. Ilk defâ Basra Körfezinde yetiştirildiği tahmin edilen hurma bitkisi yaklasik 18-24 m boyundadir. Yapraklarınin bir kismi yere dogru sarkar ve
bir kismi da yukari dogrudur. Yapraklarınin uzunluklari 6 m civârindadir. Gövdeleri diktir. Tabanindan birçok sürgün verir. Yelpâze olan yapraklarınin
büyükleri tepede toplanmistir. Çiçekleri ekseriyâ tek
cinslidir. Basak tipindeki çiçekleri “”spata”” adi verilen büyük yapraklarla çevrelenmistir. Gövdesinde
yapraklar genellikle toplu olarak bulunur. Küçük
sari çiçekleri toplu hâlde açarlar. Farkli cinsiyetli
çiçekler ayri agaçlarda yetisir. Disi çiçekler zamanla tek tohumlu meyvelere dönüsürler. Meyveleri sarimsi kahve renkli, dis kabuk sarimsidir. Orta kisim
etli ve seker bakimindan zengindir. Tohum silindirik, sert ve bir yüzü boyuncaderin olukludur. Türkiye’de yetiştiği yerler: Memleketimizde Phoenix
dectylifera türü örnekleri azdir. Buna karsilik Phoenix canariensis daha çok yetiştirilmektedir. Gövde
tabaninda sürgünler vermesi ve tohumların daha
kısa ve şişkin oluşu ile ayırt edilir. Batı ve Güney
Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir.
Memleketimizde yetişenlerin hurma meyvelerinin
gidâ bakimindan önemi yoktur, daha çok gölge
verici olarak kullanılır. Kullanıldığı yerler: Hurmanin meyvesi tatli ve besleyicidir. Yaklasik % 20
nem ihtivâ eden tâze hurmalarda % 60-65 seker
ve % 2 protein vardir. Kurumus hurmalarda seker
orani % 75-85 civârindadir. Bir diğer hurma çesidi
olan Phoemx sylvestris’ten hurma sekeri elde edilir.
Ayrıca, bedeni ve zihni gelismeyi saglar. Kansere
karsi koruyucu oldugu bilinir. Bogaz agrisini
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keser. Bronsit, öksürük ve soguk alginligi sikayetlerini giderir. Kemik hastalıklarında faydalıdır. (BİT);
(şecere-i temir): Hurmagiller familyasından sıcak
ülkelerde yetişen bir ağacın meyvesidir. Ağacın
boyu 30 metre kadardır. Gövdesi sütun biçimindedir. Yaprakları büyük ve dilimlidir. Faydası: Bedeni ve zihni gelişmeyi sağlar. Besleyicidir. Kansere
karşı koruyucudur. Zihni yorgunluğu giderir. Anne
sütünün, bol ve besleyici olmasını sağlar. Boğaz
ağrılarını keser. Bronşit, öksürük ve soğuk algınlığının şikayetlerini giderir. Kemik hastalıklarında
faydalıdır. (BİT-2)
Hurma ağacı Bot. Palmiyegillerin eski çağlardan beri Kuzey Afrika’da kültürü yapılan, gövdesi
uzun, yaprakları büyük ve dikenli bir ağaç (Phoenix dactylifera). (TDK-2); Bu meyveyi veren ağaç.
Eş anl. nahl. (KAM); Hurma veren ağaç. İslâmlarda
cennete mahsus ağaçlardan sayıldığı cihetle ekseriya
mezar taşlarının ayak tarafındakine tezyinat olarak
yapılır. Keza çeşmelerde de hurma ağacı gibi motifler çok kullanılır. Fr. Datier, palmier. (ARS); Phoenix dacylifera Lat. (Palmae). 30 m kadar yükselebilen ve kışın yaprak dökmeyen bir ağaç. Meyvesi
için Kuzey Afrika bölgesinde bol miktarda yetiştirilir. Balı ve Güney Anadolu bölgelerinde süs bitkisi
olarak dikilir. Uzun bir sıcak döneme ihtiyaç olduğundan Türkiye’de ekilen bitkilerin meyveleri tam
olarak olgunlaşmamaktadır. Bk. Kara hurma, Şeker
ağacı Phoenix canariensis Hort. Ex Chabaut-Yalancı
hurma. Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde süs
bitkisi olarak yetiştirilir. Phoenix theoprasti Greuter-Yalancı hurma. Datça bölgesi ve Ege adalarında
yabanî olarak yetişmektedir. (BAY)

U

Hurma dalı (Tez.) Hurma ağacının dalı ve bu
şekilde tezyini motif ki zafer veya şehitlik (şehadet)
remzi olarak kullanılır. Fr. Palme. (ARS)

V

Hurma eriği
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Kara hurma. (BAY)

Hurmalık Hurma ağaçlarının yetiştiği veya çok
olduğu yer. (KAM); Hurma ağacı çok yer, hurma
bahçesi. (MED)
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Huru‘ Tanelerinden hintyağı çıkartılan ağaç.
Sütleğen otu. Yumuşak ot. (OSM)
Huş Bot. Gürgengillerden, kerestelik bir ağaç cinsi (Betula). (TDK-2); Bir çeşit akça ağaç. (KAM);
Kayıngillerden, zor şartlarda yetişen, kerestesi torna
işlerine elverişli bir ağaç (betula). (MED); Arabîde
gûş. Bir nevi akça ağaç. (LEH); (Lat. Betula, Alm.
Birke, Fr. Bouleau, İng. Birch) Huş ağacıgiller (Betulaceae) familyasından, kanatlı fındıksı meyvesi
olan, ağaç ya da çalılar. (BİY)
Huş ağacı Betula (Betulaceae) türlerine verilen genel ad. Kışın yapraklarını döken ağaç veya
ağaççıklar. Betula litwinowii Doluch. -Düzük
(Tunceli). Betula pendula Roth. -Ak huş. Salkım
huşu. (BAY); Beyaz kırmızımtırak renkte yumuşak
bir ağaçtır, zerratı gevşektir; marangozlukta az kullanılır, ince marangozlukta kollanılan birtakım
ağaçlar daha vardır ki onlara ince ağaçlar denir.
Bunlar da üvez, elma, armut, kiraz, şimşir, zeytin,
limon, erik, selvi, sandal, mahon ve pelesenk gibi
ağaçlardır. (ARS)
Huş ağacıgiller (Lat. Betulaceae, Alm. Birken,
Fr. Bouleaux, İng. Birch family) Bir evcikli, yapraklan almaşlı ve yapraklannı döken, çiçekleri tek eşeyli, ovaryum alt durumlu, meyveleri fındıksı ya da
kanatlı fındıksı (şamara) tipte, ülkemizde beş cins
ve 12 türle temsil edilen bir familya. (BİY)
Huşkuran Hoşkuran. (BAY)
Huydek Ağaç parçaları ve dallardan yapılmış ev.
(Hay Türkçede çardak manasınadır). (ARS)
Huzamî Lavanta çiçeği. (OSM)
Huzâre Sebze, sebzevât. (OSM)
Hücre Dokular içinde arı gömeci şeklinde bitki ve
hayvan dokularını meydana getiren unsurların her
biri. Her hücre bir zar içindeki çekirdek ve protoplazma’dan ibarettir. (HAY)
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Hücre duvarı (Yun. Kytos: hücre, Alm. Zellwand, Fr. paroi cellulaire, İng. cell wall) Bakteri,
mantar ve bitki hücrelerinde plâzma zarının üzerinde yer alan yapı. Gram pozitif bakterilerde kalın
bk. peptidoglikan ve periplâz-madan, gram negatif
bakterilerde ise lipopolisakkarit ve periplâzmadan
oluşan, bitki hücrelerinde ise plâzma zarının dışında selüloz telleri ile pektin, lignin, hemiselüloz vb.
Maddelerden oluşan, önce primer duvar, daha sonra
da ikincil duvar yapısına dönüşen dış örtü tabakası.
Hücre çeperi. (BİY)
Hücre plâğı (Alm. Zellplatte, Fr. plaque cellulaire, İng. cell plate) Bitki hücrelerinde hücre bölünmesi sırasında iki oğul hücre çekirdeği oluştuktan
sonra Golgi kesecikleri ve endoplâzmik reti-kulum
parçacıklarının hücrenin ortasında dizilmesi ile
oluşan ve ileriki safhalarda hücre duvarını verecek
olan yapı. (BİY)
Hücre teorisi (Yun. Kytos: hücre, Alm. Zelltheorie, Fr. Théorie cellulaire, İng. cell theory) Bütün
hayvan ve bitkilerin, hücrelerin belirli kurallarla bir
araya gelmesiyle oluştuğunun ileri sürüldüğü teori.
(BİY)
Hücum botu

Hücumbotu. (MED)

Hüddüdü Gelincik. (BAY)
Hülbür (= hülbül) Türbelerde ziyaretçilerin dilek
dileyip bez parçaları bağladıkları ağaç. (MER)
Hüma Bir çeşit diken. (OSM)
Hünkâr beğendi Bir nev sarı çiçektir, mavisine
bey beğendi denir. (LEH); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Hünnap Bot. 1. Hünnapgillerden, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu’da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba):
“Küçük bahçede acı badem, ayva, nar, hünnap
ağaçları görürüm. “ -S. F. Abasıyanık. 2. Bu bitkinin meyvesi. (TDK-2); [Ar. unnâb’dan) Kabuğu
kırmızı ve çekirdeği pek sert bir çeşit küçük meyve,

çiğde. (KAM); Çanakyapraklı ikiçepeklilerden bir
ağaç ve bunun kırmızı kabuklu sert çekirdekli meyvesi (zizyphus iniubar). (HAY); Çeşitli türleri olan
bir ağaç ve bu ağacın kırmızı kabuklu, çekirdekli ve
müshil tesiri olan meyvesi. (MED);Zizyphus jujuba
Miller (Rhamnaceae). 5-10 m yükseklikte, dikenli
ve kışın yapraklarını döken bir ağaççıktır. Meyve
2 cm kadar uzunlukta ve olgunlukta, kırmızı veya
siyahımtırak renklidir. Meyvesi çiğ olarak yenir.
Eş anl. Çiğde, Çiyde, Ünnap. Zizyphus lotus Lat.
Lam. -Adana bölgesinde yetişir ve meyveleri yenir.
(BAY); (Jujube / Jujubier / Jujube / Çigde / Zizyphus juiba / Zizyphus vulgaris / Chinese date / Jujuba) Nisan-mayis aylari arasinda, sari renkli çiçekler
açan, hos kokulu, 4-5 m yüksekliginde dikenli bir
ağacın, kırmızı kabuklu, sert çekirdekli, iri zeytin
biçiminde ve büyüklügünde bir yemisidir. En dis
çeperi derimsi ve ince, pulpasi (yumusak kisim) sari
renkli ve tatli lezzetlidir Ünnap da denilir. Bahçelerde yetiştirildiği gibi yabânî olarak da bulunur.
Asil vatani Suriye’dir. Agacinin gövdeleri silindir
biçiminde, esmer kabuklu, çok dallidir. Yapraklar
karşılıklı 2 sira hâlinde, kisa sapli, diken seklinde 2
küçük yaprakçiklidir. Çiçekler 3-6 tânesi bir arada
ve oldukça küçüktür. Çanak yaprakları 5 parçali
ve yeşil renklidir. Taç yaprakları sari renkli, kivrik
olup 5 parçalidir. Türkiye’de yetiştiği yerler:Yerli
degildir. Marmara, Bati ve Güney Anadolu’da yetiştirilir. Kullanıldığı yerler: Meyveleri tamâmen
olgunlastiktan sonra toplanir ve güneste kurutulur.
Meyvelerinde seker, tanin ve müsilajli maddeler bulunmaktadir. Çok eskiden beri yumusatıcı, balgam
ve idrar söktürücü ve kabiz edici olarak kullanılmaktadır. (BİT); (Lat. Zizyphus jujuba) Cehrigiller
(Rhamnaceae) familyasından, yapraklan almaşlı dizilişte, çiçekleri san, koyu kırmızı ya da siyah renkli
eriksi tipte meyveleri olan ve yenen, 5-10 m kadar
boyda, ülkemizin Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kültürü yapılan bir tür. (BİY); (çiğde): Ayrı
çanakyapraklı ikiçeneklilerden bir ağaç ve bu ağacın
verdiği kırmızı kabuklu, sert çekirdekli, iri zeytin
biçim ve büyüklüğünde bir yemiştir. Güz’ün olgunlaşır. Çiçekleri küçük ve yeşilimsidir. Meyveleri ise
tatlımsıdır. Faydası: Öksürüğü keser. Balgam söktürür. Vücuda rahatlık verir. (BİT-2)
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Hünnapgiller Bot. Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası. (TDK-2); Ayrıtaçyapraklı
ikiçeneklilerden bir bitki familyası. Örnek bitkisi
hünnaptır. (HAY)
Hünsa 1. Hem erkek hem dişi olan. 2. Bot.
Erkeklik ve dişilik organlarını kendisinde bulunduran (bitki). (KAM); Aynı çiçekte dişi veya erkeklik
uzvunun bulunması. (OSM)
Hünsaiyyet Bir ferdin hem erkek hem dişi olması. Bitkilerde de olur. (KAM)

I

Hürtmek 1. (= ürtmek) otların, sebzelerin, üzüm
bağlarının taze, sulu sürgünleri. (MER)

İ
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Bot. Bir çeşit elma. (TDK-2)

Hüsnüyusuf Bot. Karanfilgillerden, bazı türleri
bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği
(Dianthus barbatus). (TDK-2); Karanfilgillerden
güzel çiçekler açan bir süs bitkisi, Fr. Bychnlde.
(HAY); Karanfilgillerden güzel çiçekli bir süs bitkisi, gugu çiçeği (dianthus barbatus). (MED); Dianthus barbatus Lat. (Caryophyllaceae). 60-70 cm
yükseklikte, çok yıllık, pembe çiçekli ve otsu bitkidir. Süs bitkisi olarak yetiştirilir (İzmir). Eş anl.
Çin karanfili, Kızhanım (Gazi Antep). (BAY); (Guguçiçeği / Yalınkat karanfil) (BİT-3); (guguçiçeği):
Karanfilgiller familyasından bir çeşit süs bitkisidir.
Faydası: Mide üşütmesinden doğan şikayetleri
giderir. İktidarsızlıkta da faydalıdır. (BİT-2)
Hyoscyamus niger Mayıs-eylül aylari arasinda
sarimsi renkli çiçekler açan, 30-80 cm boylarinda,
2 senelik, otsu ve özel kokulu bir bitkidir. Gövdeleri dik, basit veya dallanmis ve yapiskan tüylüdür.
Yaprakları, donuk yeşil renkli, kenarlari girintilidir.
Çiçekler çok kisa saplidir. Çanak yaprakları tüp
seklinde, üzeri damarlidir. Taç yaprakları huni seklinde, bes parçali, kirli sari renkli ve mor damarlidir.
Meyvalari çanak yapraklar tarafindan sarilan, kapak
ile açilan bir kapsüldür. Bu kapsül içinde gri esmer
renkli, oval veya böbrek seklinde, üzerinde küçük
çukurcuklar bulunan çok miktarda tohum bulunur.
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Türkiye’de yetiştiği yerler: Memleketimizde alti
türü vardir. Hemen hemen her tarafta, tarla ve yol
kenarlarinda tesadüf edilir. Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan kismi; yaprakları, kökü ve tohumlarıdir. Yapraklar, bitki çiçekli iken toplanir ve kurutulur. Tohumlar tamamen olgunlastiktan sonra
alinir, güneste veya daha iyisi 40-50 derecelik firinlarda kurutulur. Yaprak, tohum ve bilhassa köklerde
alkaloitler bulunmaktadir. Kuvvetli bir uyusturucu
ve agri kesicidir. Bazi müshillerin tesir edebilmesini kolaylastirir. Çesitli merhemlerin terkibinde kullanılmaktadır. Bilmeden kullanıldığında sık sık zehirlenmelere sebeb olan bir bitkidir. (BİT)
Hâli arazi Üzerinde bina veya bostan ve tarla gibi
şeyler bulunmı-yan boş arazi. Şehirlerde üzerine
bina yapılmamış olan avlu ve arsa gibi kısımlara hâli
arazi denmez. Bunlara serbest veya boş sahalar (Fr.
Espace libre.) denir. Fr. Terrain vide. (ARS)
Hâr urmak Diken batırmak 555, 4031. (YUS)
Hâr-ı mihnet Dert dikeni (YUS)
Hâr-ı reşk Haset dikeni 3075. (YUS)
Hâr-ı üştür, hâr-ı şütûr Deve dikeni. (MÜK)
Hâr-ı ‘ukûmet İşkence dikeni 5687. (YUS)
Hâristân Çalılık, dikenlik (ENF)
Hârzâr Çalılık, dikenlik. (MÜK); Dikenlik, dikeni çok yer. (HAY); Dikenlik, dikenli yer. (MED)
Hâsıl virmek Meyve vermek (OSS)
Hâssa-i nebâtiyye

Bitkilerin duygusu. (ARK)

Hîbişcus (İng. hibiscus) Lif demetleri jüte benzeyen bitkisel bir elyaf. Bu lifin hücre boyutları: Boy
1,5-6 mm, incelik 44-22 mikron. (TEK)
Hîzrân Hezerân denilen maruf ağaç.; Yaban
mersini de denilen bir ağaç. (OSM)
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I
Içgın Işgın. (BAY)
Içkın Işgın. (BAY)
If Avrupa dağlarındaki bir ağacı temsilen bir ayak
üstüne üçgen şeklinde yapılmış bir çatmadır ki
kiliselerde üzerine mumlar dikilir veya şenliklerde
kandillerle donatılır. (ARS)
Iftminarya Bot. Bütün denizlerde yetişen, sarı
veya esmer renkte, emici köklerle kayalara tutunan,
uzun şeritler durumunda bir deniz yosunu (Laminaria). (TDK)
Igaç Ağaç, orman, ağaçlık
Ihlamur Yun. Bot. 1. Ihlamurgillerden, kerestesi beğenilen, büyük bir gölge ağacı (Tilia) 2. Bu
ağacın güzel kokulu çiçeği. 3. Bu çiçeğin kurutulup
kaynatılmasıyla elde edilen içecek (TDK-2); (Lat.
Tilia cordata) Çok has kahverengi doğal boyarmadde veren bir bitki. Boyarmadde bu bitkinin kabuklarının çam kabukları ve şapla kaynatılmasıyla
elde edilmektedir. (TEK); Kerestesi güzel cila aldığı
için marangozlukta kullanılan, güzel kokulu çiçeği
haşlanıp terlemek için içilen bir ağaç. Eş anl. şecer-i
zîzîfûn. S. Ihlamur ağacından yapılmış: Mamur bir
masa. (KAM); 1. Kerestesi güzel cila almakla marangozlukta kullanılan ve çiçeği haşlanıp terlemek
için içilen tanınmış bir ağaç ki, çiçeği güzel kokar.
2. Ihlamur ağacından yapılmış: Ihlamur bir masa.
(HAY); Sağlam yapılı, kerestesi güzel büyükçe
ağaç ve bu ağacın haşlanarak içilen hoş kokulu
çiçeği (MED); Tilia (Tiliaceae) türlerine verilen
genel ad. Kışın yapraklarını döken, sarımsı veya
beyazımsı çiçekli ağaçlardır. Çiçek durumları göğüs
yumuşatıcı olarak kullanılır. Süs bitkisi olarak

yetiştirilir. Aşağıdaki türlerin çiçek durumları kullanılmaktadır. Tilia argentea Desf. Ex DC.-Gümüşî
ıhlamur. Tilia platyphyllos Scop. -Büyük yapraklı
ıhlamur, Yaz ıhlamuru. Tilia rubraDC. Subsp. caucasica (Rupr.) V. Engler-Kafkas ıhlamuru, Kırmızı
ıhlamur. Bu türün İnebolu bölgesinden toplanmış olan çiçek durumları taze halde yazın (haziran sonları) İstanbul pazarlarında satılmaktadır.
Eş anl. Fambur (Güneyce-Rize), Felenbur (ÇayeliRize), Filanbur, Hamur, İllamur, Süğnük, Sügillük.
Süğünük, Süngüllük. Süülük. Süynük. (BAY);
(Yun. Flamouri) Büyük ve güzel bir gölge ağacı. Bu
ağacın ilaç olarak kullanılan çiçeği. (TYS); Çiçeği
yatıştırıcı, idrar verici, göğüs yumuşatıcı ve balgam
söktürücü olarak kullanılan, kerestesi değerli bir
ağaç. (TRK); (Linde / Tilleul / Linden tree / Linder
tree / Tilia / Tilia silvestris / Linden) Haziran-ağustos aylari arasinda beyazimsi-sari renkli, hos kokulu
çiçekler açan, yüksek boylu agaçtir. Genellikle ormanlarda tabiî olarak bulunursa da, süs agaci olarak
park ve bahçelerde de yetiştirilmektedir. Yaprakları
sapli, ucu sivri, kenarlari disli, taban kısımları kalp
biçiminde, üst yüzü yeşil, alt yüzü beyazimsi yeşil
ve tüylüdür. Çiçekler, en az üçü bir arada olmak
üzere sarkik durumlar teskil eder. Çiçek örtüsü kayik seklinde, sarimsi-yeşil renktedir. Meyveleri küre
sekilli ve tek tohumludur. Ihlamur agaci filizden iyi
büyür. Azami bir sene yasar. Ihlamurun, kis ihlamuru (T. cordata), yaz ihlamuru (T. platyphyllos),
kırmızı ihlamur (T. rubra) ve gümüsî ihlamur (T.
Tomentosa) gibi türleri bulunmaktadir. Türkiye’de
yetiştiği yerler: Marmara ve Karadeniz bölgesi. Kullanıldığı yerler: Güzel kokulu çiçeklerinden dolayi
ve bir gölge agaci olarak yetiştirilir. Ihlamur çiçegi
yatistirici, idrar verici, gögüs yumusatıcı ve balgam
söktürücü olarak çay halinde kullanılır. Ihlamur
çiçegi banyosunun da yatistirici bir özelligi vardir.
Balla karistirilip içilirse mide ülserine faydalıdır.
Kan dolasimini düzenler. (BİT); (Lat. Tilia, Alm.
Linde, Fr. lime, İng. lime) Ihlamurgiller (Tiliaceae)
familyasından, yapraklan almaşlı dizilişli, çiçekleri
kimoz dummlu, taç ve çanak yapraklan beşer adet
ve serbest, nuks tipi meyveleri olan, yapraklarını
(BİY); (tilia): Ihlamurgiller familyasından; kerestesi güzel, bir gölge ağacı ve bunun kurutularak çay
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gibi haşlanıp içilen güzel kokulu çiçeğidir. Temmuz
ve ağustos aylarında toplanıp, kurutulur. Birçok
çeşidi vardır. Faydası: Sinirleri kuvvetlendirir, sinir
bozukluğunu giderir. Uyku verir. Kan dolaşımının
normal olmasını sağlar. Kansızlığı giderir. Kalp kifayetsizliğinde faydalıdır. Damar kireçlenmesini önler. Böbrekleri ve mesaneyi temizler. İdrar söktürür.
Kum döker, taş oluşmasını önler. Ter söktürür. Grip
ve soğuk algınlığının şikayetlerini giderir. Göğsü ve
bronşları yumuşatır. Mide ifrazatını artırır. Balla
karıştırılıp içilirse, mide ülserine faydalıdır. Kabızlığı ve bağırsak spazmını giderir. Boyun ve yüze
güzellik verir. Burkulma ve ezilmelerde ağrıyı keser.
Saç dökülmesini önler. (BİT-2)
Ihlamurgiller Bot. İki çeneklilerden, örneği
ıhlamur ağacı olan bir bitki familyası. (TDK-2);
İkiçeneklilerden bir bitki familyası. Örnek bitkisi ıhlamurdur. (HAY); (Lat. Tiliaceae) Yapraklan
almaşlı dizilişli, her dem yeşil ya da yapraklanın
döken, çiçekleri er dişi, nadiren tek eşeyli, ışınsal
simetrili, çanak ve taç yapraklan beş parçalı, bazen
taç yapraklan olmayan, ovaryum üst durumlu, bakka, eriksi ya da fın-dıksı tip meyveleri olan, çiçekleri
çay gibi içilebilen, ülkemizde iki cins ve beş türle
temsil edilen, bir ya da çok yıllık, ağaç, çalı nadiren
de otsu bitkiler. (BİY)

ak ılgın tarfâ, gezmâzû. Kudret helvasının âlâsı,
bunun yapraklarında olur, sulak yeri sever, içi ılgın
esel. Yemişli ılgın acı günlük, esel-bend bunun zamkıdır, libân, câvî. ılgının bir nevi dağdağan. Seksek
ağacı tohumu, tohum. ılgın balığı turna balığı nevi.
(LEH); Tamarix (Tamaricaceae) türlerine verilen
genel ad. Çalı görünüşünde küçük ağaçlar. Çiçekler
beyaz veya pembe renkli. Dere ve deniz kenarlarındaki kumluk ve sulak topraklarda yetişir. Tamarix
smyrnensis Bunge- Anadolu’da yaygın bir türdür.
Tamarix tetrandra Pallas-Gezik (Erzincan). (BAY)
Ilgıncar Bot. Kuş kirazı. (TDK-2)
Ilgıngiller Bot. Örnek bitkisi ılgın olan, ayrı taç
yapraklı iki çenekli bitkiler familyası. (TDK-2)
Ilıbada Lâbada. (BAY)
Ilıbıda Lâbada. (BAY)
Ilıbıdı

Lâbada. (BAY)

Ilıç Çitlembik. (BAY)
Ilıkçıl Bot. Ortalama 15 °C sıcaklıkta yaşayan
bitki, mezoterm. (TDK-2)

Ilançıbığı Bağ çubuğu gibi çubuğunun üzerinde
salkım salkım, kırmızı, nohut gibi yuvarlak yuvarlak meyveleri bulunan, meyveleri basur için kaynatılıp içilen, bir tür sarmaşık. (MER)

Incalız Bir nev yaban soğanı yahut habbu’l-lezîz
gibi kök turşu ederler. (LEH); Turşusu yapılan bir
cins yaban sarımsağı veya soğanı. (KAM); Turşusu
yapılan yabanî soğan. (MED)

Ildıramak Bitkiler biraz gelişmek, canlanmak,
kendilerini göstermek. (MER)

Indız Andız ağacı (BAY)

Ilgın Bot. Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix). (TDK2); Çeşitleri olan bir nevi orman ağacı: Akılgın
= Başlıca sulak yerlerde hasıl olan ve açık penbe
çiçek açan çeşit ki, kudret helvasının iyisi bunun
yaprağında hasıl olur. Acı ılgın = Acı günlük denilen zamkı veren cinsi, (HAY); Kumlu topraklarda yetişen, çelikten üretilen ve çit bitkisi olarak
kullanılan ağaçcık (tamariks). (MED); Asi yılmak,
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Intisepal (Lat. Ante: önce; separare: ayırmak,
Alm. Antisepal, Fr. Anti-lépale, İng. Antisepalous)
çiçeklerde sepallerin karşısında olan, sepallerle almaşlı olmayan. (BİY)
Irgat
Irihan

Tarım işçisi, rençber. (TDK)
Fesleğen. (BAY)
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Irkü’z-zeheb İpeka (kusturucu etkisi olan bir
ağaç) (TIP)
Irzâl Bağ ve bahçe bekçisi aslan havfından ağaç
üzerinde ettiği yatak ve dahi sayyâdlar yatağında
cemettiği lahm-ı kadîd. (AHT)
Isbıt Ispıt. (BAY)
Isırgan Bot. Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırıldığında karınca asidi denilen çok
kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica) (TDK2); Isıran, dişle sıkıp koparan. Isırgın otu = Dokununca cildi yakan bir bitki ki, genişçe ve ince bir
havla örtülü yaprakları vardır. (HAY); Isırgangillerden, sert ve ince tüyüne dokunulduğunda kaşıntı
yapan otsu bitki (urtica membranacca). Isırma âdeti
olan. (MED); Isırıcı, bedhu. ısırgan otu sahihi ısı
manasından ısırgan, encüre. ısırgan dalaması encüri.
Tohumu kariza kezene. Isırgan balığı. Nebâtât-ı encüriyye. (LEH); Urtica (Urticaceae) türlerine verilen
genel ad. 50-150 cm yükseklikte, yakıcı, bir veya çok
yıllık otsu bitkilerdir. Genç dalları pazarlarda satılır
ve ıspanak gibi pişirilerek sebze olarak yenir. Tek
başına veya yumurta ile birlikte yağda kavrulduktan sonra üzerine yoğurt dökülerek hazırlanan yemeğe Borana (veya Boranı) denir (Alanlı, Kuyucak-Aydın). Türkiye’de 5 Urtica türü bulunmakta
ve bunların genç dalları bir ayırım yapılmadan sebze
olarak kullanılmaktadır. Eş anl. Ağdalak, Cımcar,
Cıncar, Cızlağan, Cızgan, Cızlağan, Cincar, Çincar
(Şavşat-Artvin), Dakırdalak, Dala diken, Dalagan,
Dalayan diken. Dalgan, Dalıgan, Erinç, Gezgez,
Geznik (Doğu Anadolu), Gıcıkdan otu, Gidişgen,
Gidişgen otu, Isırgı, Dancak otu, Sırgan, Sırgan otu,
Yığınç. Urtica dicoicaLat. Acı ısırgan, Büyük ısırgan
otu. 30-150 cm yükseklikte ve çok yıllık bir türdür.
Urtica piluliferaLat. Kara ısırgan otu. 30-100 cm
yükseklikte ve bir yıllık bir türdür. Tohumları aktarlarda Isırgan tohumu veya Kara ısırgan tohumu adı
altında satılmakta ve tedavide kullanılmaktadır. Urtica urens Lat. Küçük ısırgan otu, Tatlı ısırgan. 10-60
cm yükseklikte ve bir yıllık bir türdür. (BAY); (Lat.
Urtica, Alm. Nessel, Brennessel, Fr. ortie, İng. nettle)
Isırgan otugiller (Urticaceae) familyasından, yakıcı

tüyler taşıyan bir ya da çok yıllık otsu bitkiler. (BİY);
(Brennessel) (BİT-3); (urtica urenus): Isırgangillerden ilkbaharda yetişen, her tarafı sert tüylerle kaplı
bir büyük ottur. Tüylerinin içeriğinde formik asit
vardır. Sürüldüğü yeri kaşındırır ve yakar. Tohumları
da kullanılır. Faydası: Dıştan tatbik edildiği zaman,
iç organlarda biriken kanı çeker. Romatizma ve mafsal ağrılarını dindirir. Burun kanamasını keser. Egzamanın şikayetlerini giderir. Aybaşı kanamalarının
düzenli olmasını sağlar. Böbrek kumlarını döker.
Balgam söktürür. Haricen tatbik edildiği zaman, dalak hastalıklarına ve çıbanlara da faydalıdır. (BİT-2)
Isırgan otugiller (Lat. Urticaceae, İng. nettle family) Yapraklan almaşlı ya da karşılıklı dizilişte, gövde ve yapraklarında yakıcı tüyler taşıyan,
çiçekleri tek ya da iki eşeyli olan, ovaryum üst durumlu, aken ya da eriksi tipi meyveleri olan, ülkemizde iki cins ve dokuz türle temsil edilen, bir ya da
çok yıllık, otsu ya da çalımsı nadiren ağaç formundaki bitkiler. (BİY)
Isırgangiller Bot. İki çeneklilerden, örneği ısırgan otu olan, yapışkan otu, rami vb. Birtakım
türleri içine alan bitki familyası. (TDK-2); İkiceneklilerden, bir bitki familyası. Örnek bitkisi ısırgandır.
(HAY); İkiçeneklilerden otsu bitkiler ailesi, encüriye. (MED)
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Isırgı Isırgan. (BAY)
Iska Küçük soğan, ekilen küçük soğan. (MED);
Koçhisar lehçesinde soğan tohumu Kilis’te küçük
ufak soğana kıska derler. (VLD)
Iskara Ağaç veya demirden kafes şeklinde yapılan
şeyler ki muhtelif işlerde kullanılır. Fr. Grille.
(ARS); Çeşitli işlerde ve yerlerde kullanılan ağaç.
Demir vb. Den yapılmış kafes veya parmaklık, Eş
anl. şebeke. (KAM)
Iskarta Meyve ya da sebzenin iyileri seçildikten
sonra geriye kalan kısmı, kötüleri. (MER)
Iskorbutotu

A

Bir bitki çeşidi, Fr. Scorbut. (HAY)
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Iskorçuna İt. Sert kara kök manasına ka’barun,
debh dedikleri kök. Iskorçuna reçeli. Bostanisi lihyetü’l-hımâr. (LEH)
Iskuvar (Mahalle bahçesi.) Şehirlerin mahalle aralarında ve muhtelif yerlerinde halkın oturup
hava alması ve etrafındaki evlerin havasını tasfiye etmesi için yapılan ağaçlı küçük meydancık ve
bahçeler. Bunlara mahalle bahçeleri de denir. Iskuvarlar umumî halk bahçelerinden ve çocuk bahçelerinden başkadır. Bunlara park demek doğru olmaz.
Modern şehirlerde her mahalle halkının uzun bir
yol yürümeye muhtaç olmaksızın, evinin yakınında ağaçlı bir yer bulabilmesi için yapılan bu mahalle
bahçeleri şehir halkına büyülc sıhhî faideler temin
etmektedir. Eski İstanbulda mahalle aralarındaki bostanlar ve ağaçlı meydancıklar tamamiyle bu
ıskuvarların vazifesini görürdü. (Bak. Bahçe) Fr.
Square (ARS)
Islâh Bir hayvan veya bitki türünden daha iyi verim alabilmek amacıyla yapılan işlem. (TDK)
Isorhamnetin Boyacı papatyası (anthemis tinctoria) bitkisinden çıkarılan doğal sarı boyarmadde.
(TEK)
Ispanak Yun. Bot. Ispanakgillerden, yapraklarından sebze olarak yararlanılan bir bitki (Spinacia
oleracea). • kıymalı ıspanak, yabani ıspanak (TDK2); Ispanakgillerin örnek bitkisi (spinacia oleracea).
(HAY); Ispanakgillerden, yapraklarından faydalanılan, sağlığa yararlı bir bitki (spinacia oleracea).
(MED); Iştır; pazı; yabanilspanak; yabanpancarı;
yabanpazısı. Bkz. Aş; bitki. (YAK); (Lat. Spinacia
oleracea, Alm. Spinat, echter Spinat, Garten Spinat,
Fr. épinard, İng. Spinach, spinage) Kazayağıgiller (Çhenopodiaceae) familyasından, yapraklan
sebze olarak kullanılan, iki evcikli, otsu, bir yıllık
bitki. (BİY); (Spinat / Spinach / Spinacia oleracea)
(BİT-3); (spinacia oleracea): Ispanakgiller familyasından; kış sebzesi olarak yetiştirilen bir bitkidir.
İçeriğinde demir, vitaminler ve enzimler bulunur.
Faydası: Vücudun dayanıklılığını artırır. Kansızlığı
ve gelişme bozukluğunu giderir. Soğuk algınlığına
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karşı korur. Kalp ve gelişme bozukluğunu giderir.
Kalp adalelerini kuvvetlendirir. Ruhi çöküntünün
sıkıntılarını giderir. Kan miktarını artırır. Ağız,
boğaz ve göğüs hastalıklarında faydalıdır. Kanser
ve veremden korur. Hamilelerde faydalıdır. Doğacak bebeğin güçlü olmasını sağlar. Yara, yanık ve
dolamada da faydalıdır. Dişlerin çürümesini önler.
Şişmanlık ve şeker hastalığına da faydalıdır. (BİT-2)
Ispanakgiller Bot. İki çeneklilerden, örnek bitkisi ıspanak olan, pazı, pancar vb. Başka türleri de
içine alan bir familya. (TDK-2); İkiçeneklllerden,
bir bitki familyası. Örnek bitkisi ıspanaktır. (HAY);
Örnek bitkisi ıspanak olan ikiçeneklilerden bitki
ailesi, isfenahiye. (MED)
Ispanaklar Bot. Şekerciboyasıgiller, horozibiğigiller, ıspanakgiller familyalarını içine alan iki çenekli bitki takımı. (TDK-2)
Isparta gülü Bot. Isparta yöresinde yetişen kendine özgü kokusu ve değişik renkleri ile tanınan bir
tür gül. (TDK-2); Gül. (BAY)
Ispatan Derelerde yetişen, küçük küçük beyaz
çiçekli, parlak yapraklı, yoğurtlu yemeği yapılan bir
bitki. (MER); Su teresi. (BAY)
Ispıt Trachystemon orientale Lat. G. Don (Syn:Borago constantinopolitana Hill) (Boraginaceae). 30-40 cm yükseklikte, rizomlu, tüylü, mavi
kırmızı çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Kuzey
Anadolu bölgesinde yetişir. Çiçekli dalları İstanbul
pazarlarında satılmakta ve sebze olarak kullanılmaktadır. Bk. Hodan. Eş anl. Galdırık, Galdirik,
Galdireyik, Galdurak, Galdurayak, Galduruk, Ispıt,
Isput, İspit, Kaldırak, Kaldırık, Kalduruk (Bolu),
Sığırdili. (BAY)
Isput Ispıt. (BAY)
Istampa resim Ağaç, bakır, çinko, taş ve sair
levhalar üzerine kalem veya ecza ile kazılmış
kalıplardan kâğıt üzerine basılan resimlere denir.
Oda duvarlarının bezenmesi için tezyini şekillerde

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

kesilmiş mukavva kahbların tatbiki ile üzerinden
boya sürülmek suretiyle yapılan duvar tezyinatına
da ıstampa denir. Fr. Estampe. (ARS)
Istapan Su teresi. (BAY)
Istar Tarağı Çul ya da çuval dokumada kullanılan ağaç tarak. (Tahanlı-İçel) (TEK)
Isuz

Boş, ağacı ve bitkisi olmayan, tenha (BAH)

Işgın Lâbada. (BAY); Rheum ribes Lat. (Polygonaceae). 40 cm kadar yükseklikte, kalın köklü,
sarımsı beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitkidir.
Çiçek durumunun sapları, Doğu Anadolu bölgesi
şehirlerinde (özellikle Elazığ, Gazi Antep, Hakkâri
ve Van) demetler halinde satılır ve kabuğu soyulduktan sonra çiğ olarak yenir. Kökleri kabız etkilidir. Bk. Lâbada. Eş anl. Aşgın, Aşkın (Oltu-Erzurum), Eskin, Eşgın, Eşgin, Eşkin, Eşkin, Içgın,
Içkın, Işkın, Revam (Gevaş-Van), Rimbez (Mutki-Bitlis), Tatlı ravent, Uçgun, Uçkun (Mutki-Bitlis), Uşkun (Van), Uşgun, Uşkun. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Işgunmak Farsça’sı “aşhun olan bitki (DLT)
Işığa doğrulum Bot. Işık etkisiyle bir bitkinin
büyüme hareketi, fototropizm. (TDK-2); Bot. (uydurma kelime). Bitkilerde, ışık etkisiyle meydana
gelen göçüm. (HAY)

(Maçka-Trabzon), IIex aquifolium Lat. Çoban
püskülü. (BAY)
Işık bitkileri (Yun. helios: güneş; phyton: bitki,
Alm. Sonnenpflanze, Lichtpflanze, Heliophyt, Fr.
plantes hélio-phile, plante de soleil, héliophyte, İng.
heliophyte, sun plant) Gelişmelerini en iyi güneş
ışığı alanda yapan bitkiler. Helyofit. (BİY)
Işık göçüm Bot. Bitkilerde protoplazmanın ışığa
gösterdiği tepki. (TDK-2); Bitki protoplazmalarının
ışık karşısında gösterdikleri tepki, fototaksi. (MED)
Işıl küf Bot. Sığır, domuz ve insanlarda ışıl küflüce hastalığına yol açan, ışıl küflerin örnek türü
olan asalak mantar (Actinomyces bovis). (TDK-2)
Işıl küfler Bot. Çeşitli türleri, insan ve hayvanlarda asalak yaşayan tallı bitkiler takımı. (TDK-2)
Işıldak muska [Alm. Juwelenamulett] [Fr. amulette de la bijouterie] [İng. amulette jevellery]:
Kullananları tehlikelerden koruduktan başka onlaragüç ve iyi bir yazgı sağladıklarına inanılan altın,
gümüş, bakır, demir, taş, kemik, tahta, cam ve öteki
özdeklerden yapılan gerdanlık, bilezik, yüzük, küpe,
çelen, saç iğnesi gibi daha birçok süs aracının her
birine verilen ad. bkz. muska. krş. Yapımsal muska, insan muskası, bitkisel muska, taş muska, yazılı
muska. (HTS)
Işılgan
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Işığan. (BAY)

S

Işığa göçüm Bot. Bir hücrelilerde birdenbire
aydınlanma sonucu görülen tepkime, fototaktizm,
fototaksi. (TDK-2)

Işka Sarmaşık adı verilen bir bitki. (OSM)

Işığan Bot. Kışın yapraklarını dökmeyen, 3 m
boyunda, yaprakları sivri dikenli, beyaz çiçekli, meyvesi parlak kırmızı renkli bir çalı türü (Ilex
colchica). (TDK-2); IIex colchica Poj. (Aquifoliaceae). 1-3 m boyda, kışın yapraklarını dökmeyen,
yaprakların kenarı dikenli dişli ve meyvesi parlak
kırmızı renkli, çalı görünüşünde bir bitkidir. Kuzey
Anadolu bölgesinde yetişir. Eş anl. Işılgan, Kazmaç

Işkın Bot. Bir ravent türü. (TDK); Işgın. (BAY);
Bir tür bitki ışgun, sorrel (ravent, kuzukulağı)
(EVL); Uşkun 1. Bahçe ravendi denilen bitki. 2.
Küçük asma filizi. (HAY); Büyük yaprakları olan,
beyaz çiçek açan karabuğdaygillerden çok yıllık otsu
bitki (rheum affisinale). Bitki sürgünü, asma filizi.
Kuşburnuyu budarlar ışkın sürmesin diye-Türkü.
(MED); Uşkun, ravâsıl, bahçe ravendi. (LEH); (Lat.
Rheum ribes, Alm. Rhabarber, Fr. rhubarbe, İng.
Type of rhubarb) Karabuğdaygiller (Polygonaceae)
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familyasından, taban yapraklan geniş, yapraklan
ve kabuklan yenen, 40-60 cm kadar boyda olan bir
bitki türü. (BİY)

Itır çiçeği Bot. Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokulu, çiçekleri türlü renklerde bir süs bitkisi,
ıtır (Pelargonium radicula). (TDK-2)

Iştır Bulg. Bot. Ispanakgillerden, sapları etli
bir ot, yaban pazısı (Blitum capitatum). (TDK-2);
Chenopodium urbicum Lat. (Chenopodiaceae).
30-70 cm yükseklikte, bir yıllık ve otsu bir bitkidir. Trakya (Edirne) ve Batı Anadolu’da yapraklı dalları pişirilerek yenir. Bk. Sirken, Tel pancarı.
Eş anl. İştir. (BAY); Ispanakgillerden, yaban pazısı
olarak da anılan bitki (blitum capitatum). (MED);
1. Güzel kokulu yağ, bitki özü vb. Elbiselere, el ve
yüze sürülür. [Bu anlamda en fazla ‘ıtriyat’ kullanılır.] 2. Türkçe’de: Yapraklarının kenarları
tırtıllı, yeşil renkte bir bitki. Güzel kokulu ve beyaz
çiçekli olup bahçelerde bulunan bu bitki, soğuğa
dayanamadığından kışın limonluğa alınır. (KAM);
Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokan bitki,
turnagagası (palargonium graveolesen). (MED);
1. Güzel koku. 2. Itır çiçeği.; (Çobanignesi / Turnagagasi / Pelargonium odoratissimum / Geranium) Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokulu,
çiçekleri türlü renklerde bir süs bitkisidir. Kumlu
topraklarda yetisir. Yeşil kısımları tüylü ve oyalidir.
Çogunun çiçekleri pembe veya beyaz renktedir. Losyon yapiminda kullanılır. Kullanıldığı yerler: Cildi
güzellestirir. Ishali keser. Bogaz agrılarını giderir.
Mide ve barsak gazlarını söktürür. (BİT)

Itır yaprağı Türk tezyinatında üslûblanmış
olarak çok kullanılan bir bezeme örgesi. Fr. Feuille
de verveine. (ARS)
Itırşâhi Baklagillerden, tırmanıcı, çeşitli renkte
ve güzel kokulu çiçek açan ve bu çiçeklerinden esans elde edilen bitki, ıtrışâhi (lathyrus odoratus).
(MED); Halk dilinde ıdrısah denilen ve sarılıp çıkarak mor bir çiçek açan bitki ki, eskiden makbul
bir esans çıkarılırdı. (HAY)
Itr Hoş ve güzel koku. Güzel kokulu şey. Yapra
kları güzel kokulu bir bitki. (OSM)
Itr-ı müzehher

Itriyat Güzel kokulu esanslar, yağlar vb. şeyler,
ıtır maddeleri: Itriyat satıyor. Japon çiçeklerinden
yapılan ıtriyat pek makbuldür. Itriyat kullanılması
sünnettir. (KAM)
Iz
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Dikenli ağaçların küçüğü. (OSM)

Izahet Dikenli büyük ağaç. (OSM)
Izat

Itır Güzel kokulu yağ, bitki özü vb. Elbiselere, el ve
yüze sürülür. [Bu anlamda en fazla ‘ıtriyat’ kullanılır.]
2. Türkçe’de: Yapraklarının kenarları tırtıllı, yeşil
renkte bir bitki. Güzel kokulu ve beyaz çiçekli olup
bahçelerde bulunan bu bitki, soğuğa dayanamadığından kışın limonluğa alınır. 3. Güzel koku. (KAM);;
(Çobaniğnesi / Turnagagası) (BİT-3); (çobaniğnesi):
Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokulu, çiçekleri
türlü renklerde bir süs bitkisidir. Kumlu topraklarda yetişir. Yeşil kısımları tüylü ve oyalıdır. Çoğunun
çiçekleri beyaz veya pembedir. Losyon yapımında
kullanılır. Faydası: Cildi güzelleştirir. İshali keser.
Boğaz ağrılarını giderir. Mide ve bağırsak gazlarını
söktürür. Nikriste de faydalıdır. (BİT-2)

Çiçek açmış koku. (ARK)

Dikenli büyük ağaç. (OSM)

Izgara çatkı [Alm. Ranmenkonstruktion] [eski
terim ızgara konstrüksiyon]: Izgara ya da çerçevelerle yapılan mobilyada başvurulan çatkı yöntemi.
(AGA)
Izgın Bot. Tohumlarından yağ çıkarılan bir bitki
(Eruca cappadocica). (TDK-2); Eruca cappadocica Reut. (Cruciferae). 10-50 cm yükseklikte, rozet
yapraklı, sarımsı renkli çiçekli, bir yıllık ve otsu bir
bitkidir. Tohumlarından yağ çıkartılır. Bk. Roka.
(BAY)
Izmavle Bir cins ağaç çileği, sarı ahududu.
(KAM)
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İç göbek Bot. Çiçeklerin dişi organında yumurtacık ile kabuğu arasındaki bağ. (TDK-2); Çiçeklerin dişi organında yumurtacık ile kabuğu arasındaki
bağ. (TDK); Çiçeklerde dişilik uzvunun yumurtacıkla kabuk kısmı arasındaki bağ, sürre-i dahiliye.
(MED)

İ
İbbânü’l-fâkihe Meyva mevsimi. (OSM)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

İberya
İbişgıbış

Gıvışgan otu. (BAY)

İbrahim dikeni Karsa’-na, deve elması. (LEH)
İbre Çam, ardıç, sedir gibi ağaçların yaprağı.
(TDK)
İbrinşak

Ağaçta çiçek açmak. (OSM)

İbşas Bazı bitkilerin veya çiçeklerin birbirine
sarılıp karışması. (OSM)
İbtira‘ Ağaç yontma. (OSM)

İç kavuz Bot. Buğdaygil çiçeğinin erkek ve dişi
organlarını içerisinde tutan ve başakçık eksenine
aşağıdan ve dış taraftan bağlanmış olan kavuz.
(TDK-2); (Lat. Gluma: dış yaprak, Alm. Glumella,
Fr. Glumelle, İng. Glumella) Buğdaygillerin başağında bulunan tek bir çiçeği saran, alt glumella (lemma)
ve üst glumelladan (palea) oluşan örtü pulu. (BİY)
İç yüzey [Alm. Innenfläche] [eski terim iç. Yüzey]:
Ağaçta göze, gözenek ve aradaki tüm boşlukların
çevresel alanlarının toplamı. (AGA)
İç zar Bot. Çiçek tozunu saran iki zardan içte
olanı. (TDK-2)
İçikızıl

Evlek mantarı. (BAY)

İcam Çalılıklar, ağaçlıklar, meşelikler. (OSM)

İçlenmek L. (Meyve ve sebze) tanelenmek, iç tutmak, iç bağlamak. 2. Bir şeyi dert edinip duygulanmak. (KAM)

İctinâ’ Meyve
(OSM)

İçsiz (Taneli sebze veya kuru yemişler için) içi olmayan. (TDK)

İctiza’

toplamak.

Meyve

devşirmek.

Ağaç veya dal kesme. (OSM)

İç deri Bot. 1. Bitkilerin kök, sap ve yapraklarında
kabuğun iç bölümü, endoderm. 2. Anat. Sindirim
ve solunum kanallarının iç yüzlerini ve karaciğerin,
pankreasın içini örten tabaka, endoderm. (TDK-2);
Bitkilerde kabuğun iç tabakası, edimme-i dahiliye,
endoderm. (MED); Bitki kök, sap ve yapraklarında
kabuğun iç kısmı. (HAY)
İç gerilim [eski terim iç gerilim]: Kuruyan ağacın
genellikle iç tarafında oluşan ve küçülmeye yol açan
kuvvetler belirtisi. (AGA)

İçsoğanı Soğana benzer bir ot. (MER)
İd Koku, is, duman, sis, duhan, pusu. İd ağacı
buhur ve tütsü için yakılan ud. Sandal, tefârîk,
kalembik gibi şeyler, idli yağ ıtır, gül yağı, kalemisk
vesair revâyih-i dühn (LEH)
İdris Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz
türü, mahlep. (ARK); Kurutulan meyveleri baharat
(Mahlep) olarak kullanılan çiçekleri güzel kokulu
bir ağaç. (TRK)
İdris ağacı Bot. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi
güzel bir kiraz türü, kokulu kiraz, mahlep (Prunus
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mahaleb). (TDK-2); (Lat. prunus mahalep) Mahlep de denir. Gülgillerden 6-10 m yüksekliğinde
bmarya sarısı, kahverengi ve gri doğal boya elde
edilen bir bitki. (TEK); Meyvesi hoş kokulu,
ağacından iyi kereste elde edilen bir kiraz çeşidi,
kokulu kiraz. (KAM); Hoş kokulu meyvesi ve güzel
kerestesi olan bir cins kiraz, mahlep, kokulu kiraz
(prunus mahaleb). (MED)

F

İdris otu Bot. Bir tür ayrık otu. (TDK-2)

G

İfrah (Tohum) yeşerme. (OSM)

H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

İfteri

Eğrelti. (BAY)

İftisal Sütten kesilme, memeden ayrılma. Fidanı
çıkarıp başka yere dikme. (OSM)
İgcik İğ ağacı (BAY)
İgecen Yaprakları yulaf yaprağına benzer bir ot,
tatlı yonca, iğecen, (Bot. Melilotus), (BAH)
İgras Ağaç dikmek. Toprağa gömmek. (OSM)
İgriz

Kabuğundan henüz çıkan çiçek. (OSM)

İğ Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan,
ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez
çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen. (TDK)
İğ ağacı Bot. Ana yurdu Asya’nın dağlık bölgeleri olan, bazı türlerinde yaprakları kışın dökülen,
odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan,
kömürü ile kara kalem resim yapılan küçük bir
ağaç (Euonymus). (TDK-2); Euonymus europaeus Lat. (Celastraceae). 5-6 m kadar yükselebilen
bir ağaççıktır. Kışın yapraklarını döker. Eş anl.
Iğcik, Papazkülâhı, Papaztakkesi. (BAY); Odunu
tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan, kömürü
ile kara kalem resim yapılan küçük bir ağaç çeşidi.
(KAM)
İğde Bot. 1. İğdegillerden, kokulu, sarı çiçekleri
olan, çalı biçiminde bir ağaç (Elaeagnus). 2. Bu
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ağacın zeytin biçiminde, kabuğu kırmızıya çalan
sarı renkte, beyaz unlu, tadı mayhoş yemişi. • kuş
iğdesi (TDK-2); Ekşi pelesenk ağacı, meyve ve
çiçeği, Eş anl. Gabîrâ, senced. (KAM); İğdegillerden, çiçeği keskin kokulu bir ağaç ve zeytine benzeyen kırmızımsı-sarı kabuklu meyvesi (elaegnus).
(MED); Elaeagnus (Elaeagnaceae) türlerine verilen
genel ad. 7 m kadar yükselebilen, dikenli veya dikensiz, sarımsı renkli ve kuvvetli kokulu çiçekli bir
ağaç veya ağaççıktır. Memleketimizde yabanî olarak
yetiştiği gibi, bağ ve bahçelerde de yetiştirilir. Bahçe
iğdesinin meyveleri yenir. Elaeagnus angustıfolia
Lat. Çalıgaga, Kuş iğdesi, Pışat, Puşat, Yabani iğde.
E. Angustifolia var. orientatis Lat. Kuntze-Bahçe
iğdesi. (BAY); Gabîrâ, sincid, çûbdâne, ekşi pistenk
ağacı. Çiçeği sarı, muattar, yapraklan akçıl olur.
(LEH); (Lat. Elaeagnus angustifolia, Alm. Ölweide,
İng. oleaster) İğdegiller (Elaeagnaceae) familyasından, 10 m kadar boylanabilen, çiçekleri er dişi ya
da erkek ve dişi çiçekler ayrı ayn aynı bitki üzerinde
bulunan, eriksi aken tipi meyvesi olan, dikenli ya da
dikensiz, çalı ya da ağaç formundaki bitki. (BİY);
(Ölweide / Olivier / Sauvage / Oleaster / Elaeagnus
/) Kışın yapraklarını döken veya dâimâ yeşil kalan,
çali veya agaç hâlinde olan, çok dallanmis, dikenli veya dikensiz odunsu bitkilerin meyvesine denir.
Agacinin, sürgünleri çogunlukla dikenlidir. Tomurcuklari küçük, kisa saplidir. Yapraklar dar, serit
hâlinde ve tam kenarlidir. Yapraklar ve sürgünler
gümüsî renkli tüylerle örtülmüstür. Haziranda açan
çiçekler kisa salkimlar halinde sürgünlerin asagi
kisminda kümeler hâlinde yer alir. Çiçeklerin dis
tarafi gümüsî beyaz, iç tarafi sari renkte olup, çok
hos kokuludur. Igdenin vatani Akdeniz bölgesidir.
Kus igdesi adi verilen Eleognus angustifolia, Anadolu’nun hemen hemen her tarafinda yetisir. Bag ve
bahçe kenarlarinda çit bitkisi olarak da kullanılır.
7-8 m boylanabilir ve baygin kokuludur. Bu türün
meyvesi makbul olmayip, kültüre alinmis olan çesidine, E. Angustifolia varyete orientalis denir. Kullanıldığı yerler: Anadolu’da bag ve bahçelerde tatli
meyvelerinden dolayı meyve ağacı olarak yetiştirilmektedir. Meyveleri zeytin meyvesi büyüklügünde
ve sarimsi-kahve renginde olup yenilebilir. Bagirsak bozukluklarini ve ağız pasını gidermek için
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kullanılır. (BİT); İğde ağacı ve yemişi, (Bot. Elaeagnus angustifolia) (BAH); (elaeagnus): İğdeciler familyasının örneğidir. Yemişi, kızılcık biçimindedir.
Derisi sert ve sarı, eti beyaz un halinde mayhoş ve
burukçadır. Yaprakları tüylüdür. 10 kadar türü
vardır. Faydası: Bağırsak bozukluklarını ve ağız
pasını giderir. (BİT-2)
İğdegiller Bot. İki çeneklilerden, örneği iğde
olan bitki familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden bir
bitki familyası. Örnek bitkisi iğdedir. (HAY); (Lat.
Elaeagnaceae, İng. oleaster family) Yapraklan almaşlı dizilişte, basit ve stipülsüz, çiçekleri ışınsal
simetrili ve yaprak koltuklarından tek ya da demetler şeklinde çıkan, ovar-yum alt durumlu, çalı
ya da ağaç formunda genellikle dikenli olan bitkiler.
(BİY)

İğne yapraklılar

A

Bot. Kozalaklılar. (TDK-2)

B

İğnelik Erodium ve Geranium (Geraniaceae)
türlerine verilen genel ad. Bir veya çok yıllık, otsu
bitkiler. Meyvenin uzun gagalı olması ile tanınır.
Bazı Geranium türlerinin yapraklı dallan Ege
bölgesinde sebze olarak kullanılmaktadır. Dallar
haşlandıktan sonra peynir ile karıştırılarak börek
harcı olarak değerlendirilir. Bk. Çakmuz. Eş anl.
Çobaniğnesi, Dakka otu, Dönbaba, İğnelik otu,
İnelik otu, İnnelik, Leylekayağı, Leylekburnu, Leylekgagası, Saat otu, Turnagagası, Yelkovan otu.
Erodium acaule Lat. Becherer et Thell.-Tarak otu
(Kemah-Erzincan). E. cicutarium Lat. L’Herit.-Toprak üstü kısımları kabız etkilidir. (BAY)

İğrat Tohum.
(Kocapınar-Boğsak
İmamuşağı / Silifke) (MER)

İğdiş etmek Rüzgâr ağaçtaki meyvelerin gelişimini engellemek. (MER)

İhbal

Ç
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İğnelik otu İğnelik. (BAY)

İğdemir Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç. (TDK)

C

Mah.

Çiçekler dökülüp meyve tutma. (OSM)

J
K
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İğez Zayıf, hastalıklı cılız insan, hayvan ya da bitki (HLK)

İhkâr Eski hukukta, bir yeri, üzerinde bina yapmak veya ağaç dikmek üzere yıllık belirli bir bedel
ile ve sürekli olması şartıyla kiraya vermek. (HUK)

İğili Zayıf, hastalıklı, cılız insan, hayvan ya da
bitki (HLK)

İhlez Zayıf, hastalıklı, cılız insan, hayvan ya da
bitki (HLK)

Ö

İğilik Zayıf, hastalıklı, cılız insan, hayvan ya da
bitki (HLK)

İkbal çiçeği Ömür otu. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)

R

İğlez Zayıf, hastalıklı, cılız insan, hayvan ya da
bitki (HLK)

İkbal otu Ömür otu. (BAY)

İğli Zayıf, hastalıklı, cılız insan, hayvan ya da bitki (HLK)
İğne Bitkilerde yumurtacıkla tepecik arasındaki
sapçık. (TDK)
İğne yaprak Bot. Çam türlerinde görülen, ince
uzun, sivri uçlu yaprak. (TDK-2)

N
O
P
S
Ş

İkebana (Japoncadan) Belli kurallara göre
yapılan çiçek düzenlemesi. (TDK); Çiçek düzenleme sanatı. (MED); Belli bir kaide ve sisteme bağlı
olarak yapılan çiçek düzenlemesi. (KAM)
İki çenekliler Bot. Tohumlarında iki çenek bulunan kapalı tohumlu bitkiler sınıfı. (TDK-2); (Yun.
Di: iki; kotyledon: kadeh şeklinde boşluk, Alm.
zweikeim-blättrig, dikotyl, Fr. Dicotylédone, İng.
Dicotyledonous) İki kotiledonu olan embriyo ve
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böyle bitkiler. Dikotiledon. (BİY); Tohumlarında
iki çenek bulunan bitkiler sınıfı. (HAY); Tohumlarında iki yapracık (çenek) meydana gelen bakla,
fasulye, gelincik, gül vb. Gibi çiçekli bitkiler, zatülfilkateyn. (MED)
İki çenetli Bot. Çatladığında kabuğu iki çenete
ayrılan (meyve). (TDK-2); Bot. 1. Kabuğu çatladığı
zaman iki çenete ayrılan meyve. (HAY); Kabuğu
ayrıldığında iki çenete ayrılan meyve (ceviz gibi), iki
mısralı. (MED)
İki çenetliler Bot. İki çenetli kabuklu yumuşakçalar sınıfı. (TDK-2)
İki evcikli Bot. Erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı
bitkilerde bulunan (bitki). (TDK-2); Erkek ve dişi
çiçekleri ayrı köklerde bulunan bitki. (HAY); Erkek
ve dişi çiçekleri ayrı köklerde yer alan bitki, sünayiülmesken. (MED); Bot. Erkek ve dişi çiçekleri ayrı
köklerde bulunan bitki. (HAY)
İki yapraklı adasoğanı

N

İkiçiçekli safran Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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İkiyıllık İki yılda bir tohum veren bitki. (MED)
İkiz Aynı çiçekte oluşmuş birbirine yapışık iki
meyve. (TDK); Aynı çiçekte meydana gelmiş birbirine yapışık iki meyve. (KAM)
İklim İstînâs-ı iklim = Bir hayvan veya bitkinin
yaşadığı veya yetiştiği iklimden başka bir iklime
alıştırılıp orada da yaşatılması veya yetiştirilmesi.
Fransızca: acclimatation. (HAY)
İklîl Ar. l. Taç. Eş anl. Efser, dînîm. Gerz. Botanik ve anotomide taca benzeyen bâzı şeyler için kullanılır. 2. Tırnağın kenarındaki deri. (KAM)
İklîl-i müzehher

Çiçekli taç. (ARK)

İkmam Ağaçların tomurcuklanması. Çiçek tomurcuğu görünmesi. (OSM)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

M
O

İkiyaşayışlı Hem suda, hem karada yaşayabilen
bitki veya hayvan. (HAY)

İktitaf-ı Esmar

İkinci tüketici (Alm. Secundäres Konsument, Fr.
consommateur secondaire, İng. Secondary consumer) Besin zincirinde bitkileri yiyen canlılarla beslenen hayvanlar. (BİY)
İkinci zar Bot. Bitkilerde tohumu örten zarların
dıştan ikincisi. (TDK-2)
İkişekilli Değişik şekilde iki billur veren cisim
veya birleşik. Bitki ve hayvanlarda, aynı tür veya
cinste iki ayrı şekle sahip olan. (MED)
İkişer Her birine iki: Çocuklara ikişer lira verdi.
İkişer olmak İki kişi bir araya gelmek üzere sıraya
dizilmek: Çocuklar bahçede ikişer olup dershaneye
girdiler. (TEM)

Meyve toplama. (OSM)

İktitâf Meyve toplama, devşirme. (KAM); Üzüm
vesair meyveler devşirme. (HAY)
İlabada

Lâbada. (BAY)

İlamur

Ihlamur. (BAY)

İlanburça Yaprakları mercimek ve burçak
yaprağına benzer, eflatun çiçekli, bezelye gibi meyveleri olan bir ot. (MER)
İlanburçala Geniş yapraklı; mor, kadife gibi çiçek
açan, kırmızı taneli koçan veren, yumrulu, basur
için kullanılan bir bitki, yılanyastığı. (MER)
İlandili Yılanyastığı. (BAY)

İkiuçlu gecemenekşesi Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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İlbiççe

Gelincik. (BAY)

tabiatı seyrederek aldığı tesirle yaptığı bir esere tabiattan alınan ilham ile yapılmış bir eser denir.
Fırtınadan yıkılmış bir ağacı görerek ondan aldığı ilham ile düşmüş bir kadını tavsir eden bir
heykeltıraş ve ressam için oı. un eserine “bu ilhamı,
yıkılmış bir ağaç vermiştir” denir. Ressamın sevdiği
kadın onun ilham perisidir (Fr. Génie). Fr. Inspiration. (ARS)

İlbitce

Gelincik. (BAY)

İlibada

İlanotu 1. Üçgen üçgen yaprakları olan, sarmaşığa benzer bir bitki. 2. Yılan sokmasına karşı
panzehir olarak kullanılan, ince yapraklı bir ot.
(MER)
İlanpurçalağı Yılanyastığı. (BAY)

A
B
C
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E

Lâbada. (BAY)

F

İldamak Yaban çiçeği (ÇİÇ)

İlibade Lâbada. (BAY)

G

İldan Pamuk otu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

İlimar
(TEK)

İldon Pamuk otu. (BAY)
Lâbada. (BAY)

İlebadı
İledanaz
İledin
İlek

Köknar. (BAY)

Köknar. (BAY)
İncir. (BAY)

İletim demeti (Alm. vaskular Bündel, Fr. paquet
vasculaire, İng. vascular bundle) Bitkilerde organik
ve inorganik besin maddelerinin iletiminin yapıldığı
odun ve soymuk borularından oluşan yapılar. (BİY)
İletken Bitkilerde hücrelere besin maddelerini
ileten borucuklar. (TDK); Bot. Bitkilerde hücrelere
besin maddelerini ulaştıran küçük borular. (KAM)

Kamış ya da ağaçtan yapılan masura.

İlk ağız Bir yılda birden fazla ürün veren bitkilerin ilk ürünleri. (MED); (Yun. Blastos: tomurcuk; poros: geçit, Alm. Blastoporus, Urmund, Fr.
Blastopore, İng. Blastopore) Embriyonun gelişmesi
sırasında gastrula evresinde meydana gelen deliğin
dışarıya açıldığı açıklık. Blastopor. (BİY)
İlkah İncir ve hurma gibi ağaçların çiçeğine
erkeğinin tohumu gidip meyve vermesini sağlama.
(HAY)
İlkbahar dokusu [Alm. Frühholz] [eski terim ilkbahar dokusu]: Yaşayan ağacın ilkbaharda oluşan,
yumuşak ve gevşek dokulu bölümü. (AGA)

İletken damarlar Bot. Bitkilerde hücrelere besin
maddelerini ileten borucuklar. (TDK-2)
İlezik

Üzerlik. (BAY)

İlficce

Gelincik. (BAY)

İlgaz soğanı

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

İlham (G. S.) Harikulade bir kuvvetin tesiriyle
ruhta husule gelen halet ve duygu. Bir sanatkârın
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İlkbahar külürü Yaban çiçeği (ÇİÇ)
İlkbahar mantarı

H

S

Zehirli mantar. (BAY)

Ş

İlkbahar yoğurtotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

T

İlki 1. Küçük çalılık, 2. Yeni süren çalı ya da
ağaç filizleri, 3. Küçük ormanlık, 4. Sakızağacı,
5. At sürüsü, 6. Bağ ve bahçe geçitlerini kapayan
çalı. (TRM); Bağ ve bahçe geçitlerini kapayan çalı.
(ZAN)

U

İllamur Ihlamur. (BAY)

V
Y
Z
Â
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İlliyyin Alî ve refî olan cennetin bir bahçesi ismi,
illiyyûn. (MÜN)
İlm-i nebatat Bitkiler bilimi botanik (TIP)
İlmik

Ebe gümeci. (BAY)

F

İltifaf Çiçeklerin katmerleşmesi. (OSM); 1.
Bürünmek, örtünmek. 2. Çiçekler bürüm bürüm
katmer olmak. (MÜK)

G

İmam kavuğu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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İmirdik Mürdümük. (BAY)
İmparator mantarı Altın yumurta mantarı.
(BAY); (Lat. Amanita caesarea) Amanitaceae familyasından yenen bir mantar türü. Altın yumurta
mantarı. (BİY)
İmparator otu Bot. Maydanozgillerden, baharlı ve yakıcı olan kökü hekimlikte kullanılan bir
ot (Peucedaum imperatoria). (TDK-2); Süs bitkisi olarak yetiştirilen çeşitleri olduğu gibi, kökleri
hekimlikte kullanılır maydanoz cinsinden bir ot.
(KAM)
İmparipinnat (Lat. İmpar: eşit olmayan; pinna: kanat, Alm. unpaarig gefiedert, Fr. İmparipenné, İng. İmparipinnate, oddpinnate) Bileşik yaprak
ekseni ucunda yaprakçık bulunan bileşik yaprak.
(BİY)
İnbat Nebâtı bitirme. Tohumu yere dikip yeşillendirme. Nebâtın bitmesini sağlama. (OSM)
İncaliz Turşusu yapılan bir nevi, yaban sarmısağı
veya soğanı. (HAY)
İnce tutkal [eski terim ince tutkal]: Uygun
sıvılarla akıcılığı arttırılmış sıvı tutkal. (AGA)
İnci çiçeği Bot. Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında, ince bir sap üzerinde
küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs
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bitkisi, müge (Convallaria majalis) (TDK-2); Beyaz
ve yuvarlak bir tür ağaç çiçeği. (KAM); Zambakgillerden bir süs bitkisi. (MED); (Lat. convallaria
majalis) Yapraklarından şapla mordanlanmış yünde
sarı, krom mordanlı yünde koyu sarı elde edilen,
otsu, çan biçiminde küçük beyaz çiçekler açan bir
süs bitkisi. (TEK); ConvalIaria majalis Lat. (Liliaceae). Çok yıllık, rizomlu ve otsu bir bitki. Çiçekler
beyaz renkli ve kuvvetli kokulu. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Convallaria transcaucasica
Utkin ex Grosh. -Kars bölgesinde yetişir. (BAY);
Yer incisi. (TSD); Zambakgillerden bir süs bitkisi.
(MED); İnciye benzer boncuk gibi bir nevi toparlak
ve küçük beyaz çiçek. (ARS); (mayısçanı): Zambakgillerden, ok biçimindeki yaprakları arasında ince
bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler
açan bir süs bitkisidir. Boyu 20 cm kadardır.
Çiçekleri beyazdır ve üzüm salkımı şeklindedir.
Yemişleri küçük ve kırmızıdır. Kokusu çok güzeldir.
Faydası: Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Çarpıntıyı keser. Kalp hastalığından kaynaklanan
suyu söktürür. Ev ilaçlarında kullanılmaz. (BİT-2)
İnci mantarı Altın yumurta mantarı. (BAY)
İnci sümbülü İnci sümbülü
İncir Bot. 1. Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz
kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus
carica). 2. Bu ağacın yaş veya kuru olarak yenilen
etli, tatlı yemişi, ballıdarı. İncir çekirdeğini doldurmamak çok az veya çok önemsiz • incir kuşu, kuru
incir, lop incir, yabani incir, balçık inciri, firavun
inciri, Frenk inciri, Hint inciri, kavak inciri, patlıcan inciri, yaban inciri (TDK-2); Dutgillerden,
geniş ve dilimli yapraklı bir ağaç ve meyvesi. Patlıcan, kavak, lop inciri gibi çeşitleri vardır: Taze,
kuru incir, İncir çekirdeği = Küçüklük ifade eder:
Bir incir çekirdeğini doldurmaz. İncirkuşu = Sarı
sandal nevinden bir kuş. Frenk, Arap inciri = Kaktüs cinsinden kabuğu dikenli ve irice çekirdekli bir
nevi meyve, (HAY); Dutgillerden, yumuşak odunlu, genişce yapraklı bir ağaç ve bu ağacın yumuşak,
çekirdekli ve tatlı yemişi (ficus carica). (MED);
Bardacık; kavakinciri; yemiş. Deyim: balçık inciri;
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Çiçek inciri; kuru incir; lop incir; patlıcan inciri.
Bkz. Aş; bitki. (YAK); Ficus carica Lat. (Moraceae). Süt taşıyan ve kışın yaprağını döken ağaç veya
ağaççık. Türkiye’de yabanî olarak yetiştiği gibi.
Meyvesi için özel olarak da yetiştirilmektedir. Bk.
Kauçuk ağacı İncir sütü, Doğu Anadolu bölgesinde
(Gazi Antep, Urfa), sütü pıhtılaştırarak çökelek yapmak için kullanılır. Çobanlar incir sütü emdirilmiş
bir bez parçasını yanlarında taşırlar. Sütten çökelek
yapmak istediklerinde incir sütü emdirilmiş olan
bez parçasını süt içine koyarlar. Kısa bir sürede süt
pıhtılaşarak çökelek oluşur. Bu olay incir sütü içinde
bulunan bazı enzimlerin etkisi ile meydana gelmektedir. Ficus carica Lat. Subsp. carica var. Domestica
Tsch. Et Rav. -Çiçek durumunda yalnız dişi çiçek
durumları bulunur. Meyvesi için yetiştirilir. Ficus
carica Lat. Subsp. canca var. caprificus Tsch. Et Rav.
-Baba incir, Erkek incir, İlek, Top, Yoz incir. Çiçek
durumunda erkek ve dişi çiçekler bulunur ve var.
Domestica’nın döllenmesinde kullanılır. Ficus carica Lat. Subsp. rupestris (Hausskn) Browicz-İt inciri, Köpek inciri. (BAY); Tin. Farisîde encir. Yabani
incir ağacına aba ve delice derler ki tohum olur ve
âlâsına çiçek inciri denir. Beyazın âlâsına selimi, veziri siyahına badincan, iri nevine lu’b denir. Taban
inciri, Arap inciri, firavun inciri kaknus envaındandır, meyvesi yenir, incir kuşu, incir delen sarı sandal
nevinden sufâriye tebeşşir. (LEH); Bir çeşit meyve,
Eş anl. Ön. Patlıcan, kavak ve lop inciri gibi türleri
vardır: Taze, kuru incir. (KAM); incir ağacı ve
yemişi (Bot. ficus carica) (BAH); (Lat. Ficus carica,
Alm. Feige, Fr. figue, İng. ßg) Dutgiller (Moraceae) familyasından, sütlü, iki evcikli, çiçekleri etlenmiş çiçek tablası içinde bulunan ve etli tasım meyve
olarak yenen, yapraklarını döken, erkek ve dişi bireyin ayn ayn bulunduğu ağaç formunda bir bitki.
(BİY); (Feigenbaum / Figuier / Fig tree / Yemis / Ficus caria / Figue) Mart- nisan aylarinda çiçek açan,
1,5-6 m yüksekliginde, süt tasiyan iki evcikli bir
agaçtir. Yabanî olarak bulunursa da, daha çok yetiştirilir. Yemis olarak da bilinir. Erkek bitkiler Ficus carica varyete caprificus (baba incir), disi bitkiler
Ficus carica varyete domestica (yenen incir) ismini
alirlar. Çiçekler, çukurlasarak armut biçimini almis
ve etlenmis olan çiçek tablasinin iç çeperinde toplu

bir hâlde çiçek durumlarini teskil ederler. Baba incirin çiçek durumunda çiçek tablasinin agiza yakin
kisimda erkek çiçekler, daha asagi kısımlarında ise
mazi çiçegi denilen verimsiz disi çiçekler bulunmaktadir. Yenilmekte olan incirin tozlasmasi mazi
böcekleri (Blastophaga grossorum) tarafindan yapilmaktadir. Böcekler yumurtalarini mazi çiçeklerinin
yumurtaliklarina birakirlar. Genç böcekler çiçek
tablasini terk ederken, çiçek tablasinin agiz kismina yakin bulunan olgun erkek organ basçiklarina
süründüklerinden, üzerlerindeki çiçek tozlari ile gitmis olduklari disi bir bitkinin disi çiçegini dölleyebilirler. Olgunlasma esnâsinda çiçek tablasinin
çeperiyle, çiçegin taç yaprakları etlenip tatlilasarak
incir denen yalanci meyve hâsil ederler. Asil meyveler esmer renkli olan sert çekirdegimsi kisimlardir.
Yurdumuzda incir en çok Izmir-Aydin yöresinde
yetiştirilmektedir. En meshur ve en lezzetli incir de
Izmir inciridir. Izmir incirinin disinda seker inciri,
mor incir, Sultan Selim inciri, yediveren inciri, kavak inciri ve patlican inciri gibi çesitleri de vardir.
Sultan Selim ve kavak inciri Istanbul ve çevresinde
yetiştirilen mor renkli ve tatli bir incirdir. Incirin
kurutulmusu da çok degerli olup, iyi bir besin kaynağıdır. Kuru incirlerin de ince kabuklu ve çok tatli olan “”sari lop”” ve kalin kabuklu hafif yeşilimsi
“”gök lop”” gibi çesitleri vardir. Türkiye’de yetiştiği
yerler: Ege veAkdeniz bölgesi. Kullanıldığı yerler:
Incir meyvelerinde seker, organik asitler, sâbit yag
ve vitaminler (A, B, C) vardir. Meyveleri gerek yas
olarak gerek kuru olarak yenmektedir. Kuru meyveler balgam söktürücü olarak, yumusatıcı olarak
kullanılır. Halk arasinda sütle kaynatilan incir ses
kisikligina karşı kullanılır. Incir, kalbe ferahlik verir. Kuluncu ve sindirim organi sancilarini giderir.
Ayrıca, yas dallari kırıldığında akan sütümsü beyaz
sivi, nasir ve sigillere sürülürse tedavi eder. (BİT);
(yemiş): Dutgillerden asıl vatanı Akdeniz kıyıları
olan yaprakları geniş ve dilimli bir ağacın meyvesidir. Armut biçiminde ve büyüklüğünde yumuşak,
çekirdekleri darı şeklinde tatlı bir yemiştir. Faydası:
Bağırsakları yumuşatır. Kabızlığı giderir. Mide
tembelliğini tedavi eder. Vücudu ve sinirleri kuvvetlendirir. Enerji verir. Nekahat devresini kısaltır.
Bronşit, öksürük ve boğaz ağrılarında faydalıdır.
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Bronşları yumuşatır. Çıbanların olgunlaşmasını
sağlar. Lapası, yanık ağrılarını keser. Dallarından
akan süt, nasır ve siğilleri giderir. Basurda faydalıdır. Nezle ve sıtmada da kullanılır. (BİT-2)
İncirçiçegi (Mayisçani / Müge / Convallaria majalis / Muguet) Zambakgillerden, ok biçimindeki
yaprakları arasinda, ince bir sap üzerinde küçük
çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisidir.
Boyu 20 cm kadardir. Çiçekleri beyaz ve üzüm
salkimi seklindedir. Yemisleri küçük ve kırmızıdır.
Kokusu çok güzeldir. Kullanıldığı yerler: Hekimlikte kalp çarpintilari için kullanılır. Ev ilaçlarinda
kesinlikle kullanilmaz. (BİT)
İncirlenmek
(LEH)

Yumuşayıp balı ve zamkı akmak.

İncirlik İncir bahçesi, incir ağaçlarının çok sayıda bulunduğu yer. (KAM); 1. İncir yetiştirilen alan,
incir bahçesi. 2. İncir ağaçları çok olan yer. (TDK);
(İng. Fig-garden “Fig orchard”). İncir ağaçlarının
bulunuduğu yer, incir bahçesi. (TRM); İncir bahçesi, incir ağaçları çok olan yer. (KUB)
İncirop Bunium microcarpum (Boiss.) Freyn
(Umbelliferae). 10-35 cm yükseklikte, beyaz çiçekli,
çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitkidir. İlk baharda
çift sürerken açığa çıkan yumruları toplanır, çiğ
veya pişirildikten sonra yenir (Ardahan, Erzurum,
Kars). Bk. Çakmuz, Kimi. Eş anl. Ad ol. Atol, Attol, Çayır çömezi, Hatol, Gıncırop. Bunlum ferulaceum Sm. -Topalak. Silifke bölgesinde (Saraydın
köyü) yumruları çiğ olarak yenir. B, paucıfoliumDC-Yumruları taze iken yenir. Kurutulmuş yumruların öğütülmesi ile elde edilen un, ekmek yapımında kullanılır (Doğu Anadolu). (BAY)

MÖ. 3000 yıllarından beri olarak kullanılır. Suda
çözünmeyen bir madde olduğundan aykalide
çözünebilen leuco bileşiğine indirgenmeden boya
banyosuna eklenemez. Yün üzerinde orta renk şiddetinde, yeşilimsi mavi renkte sonuç verir. Boyamasının ışık haslığı orta fakat yıkama haslığı çok
yüksektir. Koyu renk şiddetlerinde sürtünme haslığı
düşer ama ışık haslığı yükselir. 1897’de Almanya’da
sentetik olarak elde edilen indigo, doğal indi-gonun
yerini almıştır. (TEK)
İndikatör organizma (Yun. Bios: hayat, Alm.
İndikatör Organismus, Fr. organisme indicateur,
İng. İndicator organism) Bitki ya da hayvansal organizmaların, çevrelerindeki yararlı ya da zararlı madde karışımlarından birine karşı en duyarlı olanı. Biyoindikatör. (BİY)
İndolasetik asit, IAA (Alm. Indolessig-säure, Indolylessigsüure, Fr. Acide indoleacétique, acide indolylacétique, İng. İndoleacetic acid, indolylacetic
acid) Bitki büyüme hormonlarından biri, doğal bir
oksin. (BİY)
İneb Üzüm. Bintü’l-ineb: Şarap. İnebü’s-sa’leb:
Tilki üzümü. İnebü’d-dübb: Koca yemişi. Semâr-ı
inebiyye: Habbe şeklinde olan meyveler. (OSM);
Bot. Ayı üzümü. İnebü’z-zi’b İt üzümü. (KAM)
İnekotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

İnelik otu İğnelik. (BAY)
İnficar Tohumun yerde çatlaması. (OSM); Bot.
Bâzı kapalı şeylerin vakti gelince kendiliğinden açılması (KAM)
İnfitah-ı ezhar

İncirsi meyve Bot. Gerçek bir meyve olmayan,
yumurtalıklardan değil, çiçeklikten oluşan incire
benzer meyve. (TDK-2)
İndigo Çivit boyası da denir. Indigofera tinctoria
adı verilen bir bitkinin yapraklarındaki “indigotin”
maddesinden elde edilen bir doğal boyannadde.
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Çiçeklerin açılması. (OSM)

İnfitahiyyet Kapalılığın açılıp inkişaf etmesi.
(Tohumların açılarak nebât hâline gelmesi gibi olan
hâl.) (OSM)
İnflüoresans Çiçek durumu (BİY)
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İngek küçi

Küçü otu tohumu (DLT)

İngiliz baklası

Pek uzunu, acı bakla. (HAY)

İngiliz lavanta çiçegi Haziran-ağustos ayları
arasinda mâvi renkli çiçekler açan, 20-50 cm boylarinda çok yıllık otsu bir bitki. Gövdeleri dik ve
odunludur. Dallar, yalniz alt kısımlarında yaprak
tasir. Yapraklar kisa sapli, dar ve uzunca, tüylü,
beyazimsi-grimsi-yeşil renklerdedir. Çiçekler dallarin ucunda, uzun saplar üzerinde toplanmisladir.
Çiçekler küçük ve çok kisa saplidir. Çanak ve taç
yaprakları tüp seklindedir. Meyveleri parlak siyah
renklidir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Kuzeybati-bati
ve güneybati Anadolu. Kullanıldığı yerler: çiçekleri
kullanılır. Çiçekleri açmadan toplanir ve su buhari
ile distile edilerek, hemen uçucu yag elde edilir.
Uçucu yaginda organik asitler, pinen, kâfur, camphen vs. Gibi maddeler bulunur. Lavanta çiçegi,
kuvvet verici, idrar söktürücü ve romatizmaya karsi çay hâlinde kullanılır. Çok iyi bir koku vericidir.
Hâricen yatistirici olarak da kullanılır. Parfümeri
sanâyiinde kullanılan önemli bir bitkidir. Lavanta
çiçeginin bir türü olan Lavandula stoechas, Karabas
olarak bilinir. (BİT)
İnibiçce

(bitki) gelincik. (MER)

İnnelik İğnelik. (BAY); Toprağın yüzüne kollar
atıp yayılan, ince dilim dilim yapraklı, küçük küçük
eflatun çiçekli, tohumu yelkovana benzer bir ot, turnagagası. (MER)
İnnelipohur Yoncaya benzer, tohumları iğne gibi
ince uzun; Çamaşırların, yatakların arasına konan
hoş kokulu bir ot. (MER)
İnsan duyguculuğu [Alm. Anthropopatismus]
[Fr. anthropopatisme] [İng. anth-ropopatism]:
Çevrede ve çevredeki nesnelerde insanlara özgü
duyu olduğuna ilişkin halk inanışının bilimsel adı.
bkz. bitkiye tapma, doğaya tapma, hayvana tapma.
(HTS)

İnsan muskası [Alm. human Amulett] [Fr. amulette humain] [İng. human amulet]: Ata kalıntılarından yapılan muska türü. bkz. muska. krş. hayvansal
muska, bitkisel muska, taş muska, yapımsal muska,
yazılı muska. (HTS)
İnsan otu
İntaş

A
B
C
Ç
D

Adam otu. (BAY)

E

(Tohum) toprakta çimlenme. (OSM)

İnterksiler (Lat. İnter: arasında; xylon: odun,
İng. İnterxylary) ikincil odun boruları içinde oluşan
soymuk boruları. (BİY)
İnvertaz (Lat. İnvertere: dönüştürmek, Alm. Invertase, Fr. İnvertase, İng. İnvertase) Sükrozu glikoz
ve früktoza parçalayan enzim. Bitki, mantar ve bakterilerde bulunan sükraz enzimi ile karıştırılarak bazen buna sükraz da denir. (BİY)
İnvolukrum (Lat.
İnvolucre:
örtü,
Alm.
Hüllkelch, Hülle, Fr. İnvolucre, İng. İnvolucre, involucrum) l. Bazı hidro-zoonlann koryum örtüsü.
2. Ortopterlerin metanotumu. 3. Pulsu yaprak
halkası. Çiçekleri toplu hâlde bulunan bitkilerde,
çiçeklerin üzerinde bulundukları çiçek tablasının
dış çevresinde kiremit dizilişli körelmiş yaprak
parçalan. (BİY)
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İpburması Yabanî gül. (BAY)

R

İpburnu Yabanî gül. (BAY)
İpcik Bot. Bitkilerin erkek organlarında başçığı
çiçeğe bağlayan ince sap. (TDK-2); Bitkilerde erkeklik uzvunun başcığını çiçeğe tutturan sapcık, hayt.
(MED); Bitkilerin erkeklik organlarında başçık
sapı. (HAY)
İpek ağacı Bot. Ekvatoral bölgelerde yetişen,
kerestesi ipek görünüşünde, sarı parıltılı, değerli
bir mobilya ağacı, ipek gülü, gülibrişim (Periploca). (TDK-2); Gülibrişim. (BAY); Ekvator bölgelerinde yetişen, ipek görünüşünde kerestesi olan ve
mobilyacılıkta kullanılan değerli bir ağaç. (KAM);
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[Alm. Satinholz] [Lat. fagara flava]: [eski terim
sotenoğocı] Ekvatoral bölgelerde yetişen, kerestesi
ipek görünüşünde, sarı parıltılı, değerli bir mobilya
ağacı. (AGA)

İplikhane
(TDK)

İpek çiçeği Bot. Semizotugillerden, güzel çiçek
açan bir bitki cinsi (Portulaca grandiflora). (TDK2); Her renkte çiçek açan semizotu türünden bir
bitki. (KAM); Semizotugillerden çeşitli renklerde
çiçek açan bir bitki (portulaca). (MED)

İrem Âd kavminin kralı Şeddad tarafından cennet bahçelerine benzetilerek yaptırılan bir bahçenin
adı, daha çok “ bağ-ı irem” şeklinde geçer. (OSS);
Şam’da ya da Yemen’de olduğu söylenen ve cennete benzetilerek yapılan bahçe (YED); İrem bağı.
İrem-i zâtü’l-imâd Cennetten kinayedir. [Aslında
eski ve meşhur bir bahçenin adıdır. Şeddâd tarafından yaptırıldığı ve” Şam’da veya Yemen’de bulunmuş olduğu söylenir.] (KAM); Vaktiyle Şeddâd
tarafından Cennet’e benzetilerek yapılan bahçe.
Bağ-ı irem = Cennet bahçesi. İrem-i zatü’l-imâd
= Cenneti kasteden. (HAY); Âd kavminin kralı
Şeddad tarafından cennet bahçelerine benzetilerek yaptırılan bir bahçenin adı, daha çok “ bağ-ı
irem” şeklinde geçer (OSS); Şeddad tarafından cennete benzetilerek yapılan bahçe (SÜL); Âd kavmi
zamanında şeddad tarafından sözde cennete benzetilerek yapılan bir bahçe, şam’da veya Yemende
olduğu söylenir. (YUS); “Şeddâd”ın cennete güya
nazire olmak üzere bina etmiş olduğu bir saray,
yahut bir şehir. Âlemde misli görülmemiş olan bu
saray, yahut şehir; en dil-rübâ bağları, bahçeleri
muhtevî olmakla lisanımızda “bâg-ı irem” tabiriyle yâd olunur: “Âlem behişt-ender-behişt her gûşe
bir bâg-ı irem. “ -Nefî. Kur’ân-ı Kerimde vaki “iramezatü’l-imâd”ı “bâg-ı irem” ile tefsir etmek isteyenlerden bir kısmı bunun “Aden” cihetlerinde
olduğunu rivayet ediyorlarsa da, Şam veyahut İskenderiye şehirlerinden biri olduğunu dermiyan edenler
de eksik değildir. (CUD); Efsanevî bahçe. Yalancı
cennet. “Bağ-ı irem” terkibinde kullanılır. (RTK);
Mülûk-ı küffârdan bir kâfirin adıdır ve dahi Şeddâd
bin Âd bina ettiği cennet “ (Yüce Allah’ın ‘Benzeri diğer ülkelerde olmayan direkli İrem bahçesi…’
anlamlı sözündeki İrem de buradandır.), (İrem yine
bir kabile adı.)”. (AHT)

İpek fidanı Periploca graeca Lat. (Asclepiadaceae). Sarıhcı, odunsu, kışın yaprağını döken, süt
taşıyan bir bitki. Çiçekler kırmızımsı mor renkli.
Tohumların ucunda ipek görünüşünde bir demet
tüy bulunur. Zehirli bir bitkidir. (BAY)
İpek gülü Bot. İpek ağacı. (TDK-2); Gülibrişim.
(BAY)
İpek mantarı

Kayın mantarı. (BAY)

Fr. İpéca Bot. Altın kökü. (TDK-2)

M

İpeka

N

İpekmatı [Alm. Seidenmatt] [eski terim lpekmatı]: Cila ya da vernikle ağaç üzerinde oluşturulan,
ipeği andıran yarı parlak görünüş. (AGA)

O
Ö
P

İpeksi gündüzsefası

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

R

İpeksi sarmaşık

S

İpkesiği

Ş

İplik Fasulye gibi sebzelerin veya bâzı meyvelerin
lifi. (KAM); 1. Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.
Dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her
biri. 2. Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu: ipek ipliği. Pamuk ipliği. 3. Fasulye gibi sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi. (TDK)

T
U
V
Y
Z

Güzel avrat otu. (BAY)

İplikborcak İnce uzun dallı, sarı, küçük çiçekli,
tohumu fasulyeye benzer bir bitki. (MER)

Â
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İras

Ham bitki liflerinin iplik yapıldığı yer.

(Ağaç) yapraklanma. Yosun olma. (OSM)

İremezât (bahçe v.b. İçin bir niteleme; < Kuran
89:7 İreme zâti’l-’imâd) (EVL)
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İri astrantiya Yaban çiçeği (ÇİÇ)
İri çanaklı kantaron

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

İri çanaklı kılıçotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
İri çanaklı koyunkıran
İri çuhaçiçeği

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

İri karnıyarık Yaban çiçeği (ÇİÇ)
İrik (Erik, İrük) Ermiş, erken yetişen meyve. Erik
bu kelimeden gelir. (HAY)
Bahçeler arasındaki yol. (ZAN)

İrimarası

İris (Lat, iris chamaeiris bertol) Taç yapraklarından doğal boya elde edilen mor çiçekli bir bitki.
Yün, bu taç yapraklarla kaynatılırsa yeşil tonlarda
boyanır. (TEK); susen çiçeği. Fr. İris. (ARS)
İrme

Bahçe aralarındaki geniş yol. (TRM)

İrrigatör Bahçe sulamaya mahsus tulumba. Tathiratta kullanılan bir nevi şırınga. (YTL)
İs Bazı bitkilerde görülen sürme veya rastık
hastalığı. (MED)
Kara çalı. (BAY)

İsa dikeni
İsagözü

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

İsas Çok sık ve uzun saç veya bitki. (OSM)
İsembik Evlerin yanındaki sebze bahçesi. (TRM)
İsfendan 1. Bot. Akçaağaç. 2. Sf. Bu ağaçtan
yapılmış olan. (TDK-2); 1. Beyaz biber tohumu. 2.
Akçaağaç. (HAY); Akça ağacı (BAY)
İsfenâniyye
(KAM)

Bot. Ispanak türünden olan bitkiler.

İshal otu

A

Venüssaçı. (BAY)

B

İskele Sebze bahçesinde yapılan büyük karık.
(TRM); Sebze bahçesinde yapılan büyük karık.
(ZAN)
İskenderiye sinamekisi Cassia acutifolia / Mısır
Sinamekisi, Sivri Yapraklı Sinameki / Vatanı Mısır,
Suriye ve Nijerya’dır. Ülkemizin sıcak bölgelerinde,
Ege, Marmara, Akdeniz park ve bahçelerinde yetiştirilir. İskenderiye Sinamekisi 1. 5-2 metreye kadar boylanabilen bir çalıdır. Kışın dökülen tüysü
yaprakları 3-7 arasında değişen yaprakçıktan
oluşur. Herbir yaprakçık dar mızrak şeklinde ve
sivri uçludur. Yaz sonları veya sonbahar başlarında açan çiçekleri yaprak koltuklarından çıkar ve
uzun salkımlar halindedir. Çiçeği parlak saıı renklidir. Meyvesi baklaya benzer, basık silindirimsidir.
Sinamekinin yapraklarından çok eski çağlardan
beri müshil olarak yararlanılır. Yaprakların bileşiminde antrasen türevleri bulunur. Yapraklar toz halde ya da daha çok suda kaynatılarak içilir. Yüksek
miktarları bulantı ve kusmaya neden olur. Meyveleri de aynı şekilde müshil etkisine sahiptir. Yaz sonları veya sonbahar başlarında açan çiçekleri yaprak
koltuklarından çıkar ve uzun salkımlar halindedir.
Çiçeği parlak sarı renklidir. Meyvesi baklaya benzer,
basık silindirimsidir. (AGÇ)
İskorçina İt. Scorzone Bot. Birleşikgillerden, lezzetli kökleri sebze olarak kullanılan, Akdeniz bölgesinde çok yetiştirilen bir bitki (Scorzonera). (TDK2); Teke sakalı denilen bitki. (TYS); Sarı çiçekli,
ince uzun yapraklı, kökleri sebze olarak kullanılan
bir bitki. (KAM); Tekesakallı da denilen bitki (scorzonera hispanica). (HAY); Birleşikgillerden, sarı
çiçekli, uzun yapraklı, filizleri yenen, ilaç olarak
da kullanılan bitki, teke sakalı (scorzonera hispanica). (MED); Scorzonera hispanica Lat. (Compositae). 30-50 cm yükseklikte, rizomlu, çok yıllık, sarı
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Toprak altı kısımları için
yetiştirilir. Çiğ olarak salata halinde yenir. Bk. Yemlik. Eş anl. İskorçine, Kara iskorçina. (BAY)
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İsli küf Bot. Toprakta ve gübreliklerde çürükçül
yaşamakla birlikte kulak, burun, akciğer asalağı
olarak da gelişebilen asklı mantar (Aspergillus fumigatus). (TDK-2)
İsmar Meyve ve semere vermek, fayda vermek.
(OSM)

F

İspalya Sarılgan bitkilerin yanlarına dikilen sırık.
(TYS)

G

İspanya süseni Yaban çiçeği (ÇİÇ)

H
I

İspatan Su teresi. (BAY)

J
K

İspergam

L

İspire Ağaç inci çiçeği. (LEH)

M
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Fesleğen çiçeği. Gül. Yeşillik. (OSM)

İstavroz İstanbul’un eski bahçelerinden. Beylerbeyi sahilinden tepelere doğru uzanan, padişahlara
ait has bahçe. (ARK)
İstefan (Yun. Stefanos) çiçek vea elmastan
yap1lma ba_l1k. Nikah tac1. (TYS); Yun. Çiçekten
ve elmastan yap1lma ba, iklil, dîhî
Su teresi. (BAY)

İstif Kereste, tahta gibi ağaç ürünlerini kurutmak
veya bekletmek amacı ile belirli düzenlerde üst üste
dizerek yapılan yığın. (TDK); [Alm. Stapelung] [Fr.
Mise en pile] [eski terim istif]: Kereste, tahta vb.
Ağaç ürUnlerini, kurutmak ya da bekletmek amacı
ile belli düzenlerde üst üste dizerek yapılan yığın.
(AGA)

İspirto boyası [Alm. Spiritusbeize] [eski terim
ispirto boyası]: Eritici sıvısı ispirto olan ağaç boyası.
(AGA)

İstif çıtası [Alm. Stope(lelsten] [eski terim istif çltası]: Kurutmak ya da bekletmek amacı ile üst üste
dizilen tahta, kalas, tabla vb. Gereçler arasına konulan belli ölçü ve biçimdeki ağaç parça. (AGA)

İspit Araba tekerleğinin çemberini teşkil eden
ağaçlardan her biri. (HAY); Araba tekerleğinin
çemberini tutan ağaçlardan her biri. (TYS); Ispıt.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

İstihkar İslâm hukukunda, bir yeri üzerinde
bina yapmak veya ağaç dikmek için yıllık bir bedel
karşılığında sürekli bir hak tanımak kaydıyla kiralama. (HUK)

İstalizatör Tohum yıkama aleti. (TYS); Tohum
yıkama cihazı. (MED)

İstihâliye Bitki ve hayvan cinslerinin iklime
göre başkalaşması, istihâleye, uğraması nazariyesi,
dönüşümcülük, transformizm. (MED)

T

İstanbul dutu Dut. (BAY)

U
Y

İstanbul kekiği Bot. Trakya, Batı ve Güney
Anadolu’da yetişen sık tüylü, beyaz ve pembe çiçekli, kuvvetli kokulu, çok yıllık bir bitki (Origanum
heradeoticum). (TDK-2); Mercanköşk. (BAY)

Z

İstanbul lâlesi

Â

İstanbul zambağı Zambak. (BAY)

V

İstavrit kara yemişi Kara yemiş. (BAY)

İstepan

İsperek neftisi Çivit ile isperek bitkisinin (rhamnus amydalinus) sarı tohumlarından elde edilen bir
tür yeşil boya (EVL)

İ

İstapan Su teresi. (BAY)

İstikak Bitkilerin sık ve çok olmalarından dolayı
birbirine dolaşık olmaları. (OSM)
İsveç üçgülü
İşa

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

(Ağaç) çiçek açma. (OSM)

Osmanlı lâlesi. (BAY)
İşa’-i eşcar Ağaçların çiçek açması. (OSM)
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İşammantarı El ayası kadar büyüklükte, sarı renkli bir tür mantar. (MER)

İt sarımsağı Deli salep. Güz çiğdemi. (BAY);
sarmısağa benzer, eflatun çiçekli bir bitki. (MER)

İşcar Ağaç yetiştirme. Ağaçlandırma. (OSM)

İt soğanı

İşe

Orman, sık ağaçlık. (OSM)

İşgüfe Çiçek. (OSM)
İşküfe

Çiçek. (OSM)

İşli (meyve için) çok, sık. (MER)
İşporta İng. Kulplu yayvan sepet. Meyve hususan üzüm nakline mahsus bir nev zembil ve sepet.
(LEH)
İştahlı

(bitkiler için) gürbüz. (MER)

İştır (Iştır) Ispanak cinsinden kendiliğinden yetişen bir. Sebze. (HAY)
İştir Iştır. (BAY)
İt alıcı Alıç. (BAY); Kırmızı, nohut gibi meyvesi
olan bir tür alıç. (MER)
İt hıyarı Bot. Ebucehil karpuzu. (TDK-2); Eşek
hıyarı. (BAY); Bot. Acıhıyar. (HAY); Ebûcehil karpuzu. (KAM)
İt inciri

İncir. (BAY)

İt kabağı Şeytan şalgamı. (BAY)
İt kişnişi Aethusa cynapium Lat. (Umbellifarae).
100 cm kadar yükselebilen, bir yıllık, beyaz çiçekli
ve otsu bir bitkidir. (BAY)
İt kuyruğu Bot. Kenarları düz şerit gibi yapraklı
ve saplarının ucu koçanı andıran, başak çiçekli, otsu
bir bitki (Phleum). (TDK-2)
İt nanesi

Nane. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

B
C

Soğan. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

İt üzümü Bot. 1. Patlıcangillerden, 20-50 cm
yüksekliğinde, bazı ilaçların yapımında kullanılan
bir yıllık otsu bir bitki, köpek üzümü, tilki üzümü.
2. Hlk. Böğürtlen (Solanum nigrum). (TDK-2);
Kuşüzümü, böğürtlen (Bot. Solanum nigrum),
(BAH); Chenopodium foliosum (Moench) Aschers.
(Syn: Blitum virgatum L.) (Chenopodiaceae). 25-70
cm yükseklikte, bir veya çok yıllık, otsu bir bitkidir.
Yapraklı dalları Erzurum ve Kars köylerinde sebze
olarak kullanılır. (BAY); Frenk üzümü.; Solanum
nigrum Lat. (Solanaceae). Bir yıllık, beyaz çiçekli ve
otsu bir bitkidir. Meyveleri bezelye büyüklüğünde ve
olgunlukta siyah renklidir. Meyvelerinin zehirlenmelere neden olduğu yayınlarda kayıtlıdır. Yapraklı
dalları Bodrum ve çevresinde pazarlarda satılır ve
haşlandıktan sonra salata olarak yenir. Bk. Yaban
yasemini. Eş anl. Bambil otu, Bambıl otu, Bambul
otu, Girit otu, İtboncuğu, Köpekmemesi, Köpek
üzümü, Kuş üzümü, Stifno (Ayvalık), Yaldıran.
Solanumpseudocapsicum Lat. Herdemtaze. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir (İstanbul). (BAY);
Patlıcan cinsinden bir bitki, Eş anl. İnebü’z-zi’b.
(KAM); Patlıcangillerden, bazı ilaçların imâlinde
faydalanılan bitki (solanum nigrum). (MED); Köpeküzümü. (YAK); (Köpeküzümü / Yandiran / Solanum nigrum / Black nightshade / Morelle noire);
Patlıcangillerden; ormanlarda yetişen bir bitkidir.
Çiçekleri beyaz, meyveleri parlak siyahtır. Meyvesi,
yaprakları ve çiçekleri kullanılır. Ev ilaçlarında çok
dikkatli kullanılması gerekir. Faydası: Romatizma
ve mafsal ağrılarını keser. Aybaşı düzensizliğini ve
rahim hastalıklarını giderir. (BİT-2); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
İtalyan
(MER)

A

İri, kırmızı, parlak meyveli bir tür kayısı.
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İtboğan Bot. Kaplanboğan. (TDK-2); Bot. Bir
çiğdem çeşidi. (HAY); Güz çiğdemi, Kurtboğan.
(BAY)
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İtboncuğu İt üzümü. (BAY)
İtburnu Bot. Yaban gülünün meyvesi. (TDK2); Yabanî gülün meyvesi. (HAY); Yaban gülü (tohumu), kuşburnu. (MED); Yabanî gül. (BAY);
Kuşburnu (Bot. cynorrhodon) (BAH)
Ak diken. (BAY)

E

İtcumurdu

F

İtegü Değirmende dönen taşın üzerine bindiriyen
ağaç parçası. (DLT)

G
I

İtgülü Yabangülü, kuşburnu meyvesinin sarmaşık
güle benzer ağacı. (MER); Gül. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)

İ

İtsinegi

H

J

Boz ot. (BAY)

M

İtsiyeği Bir metre boyunda, ince uzun yapraklı,
ortasından göbek çıkaran, göbeğinden çiçek açan,
güneş çarpasına karşı, dövülüp kepekle pişirilerek
sargı yapılan, temriye için de kullanılan bir bitki.
(MER)

N

İvaz Üvez. (BAY)
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İzbe Ağaç kütüklerinden yapılan ev. Umumiyetle. Rusyada ve şimal memleketlerinde böyle ağaç
kütüklerinden inşa olunmuş evlere denir. Türkler
bu nevi evlere çantı ev derler. İzbe tâbiri Türkçede
daha ziyade karanlık ve gizli yerler hakkında kullanılır. Fr. İşba. (ARS); Ağaç kütük ve dallarından
yapılmış ev. Karanlık, gizli, kuytu, pis yer. (MED)
İzemik Çam ağaçlarının gövdesinden akan beyaz
sakız. (MER)
İzk Ağaç dalı. Hurma salkımı. (OSM)
İzlanda likeni (İzlanda yosunu) (BİT-3); (izlandayosunu): Dağlarda ve ormanlardaki kayalar üzerinde bulunur. Zeytinyeşili renginde, dantel gibi
tırtıllı parçalar halindedir. Yaz aylarında toplanıp
kurutulur. Müsilajlı ilaç yapmakta kullanılır.
İçeriğinde “Lichenin”, “Dekstrolikenin” ve “Cetrarin” vardır. Faydası: Göğsü yumuşatır, öksürüğü
keser. Bağırsak bozukluğunu giderir, ishali keser.
Nefesdarlığını giderir. Bronşitin sebep olduğu şikayetleri giderir. Veremde faydalıdır. Şeker hastalarına
ekmek yapmakta da kullanılır. (BİT-2)
İzmavla

İvez Üvez. (BAY)
İvgi Ağaç oyan esnafların küçük el baltası.
(LEH); Ağaç oymaya yarar kesici araç. (TDK);
Ağaç oyan zanaatkarların kullandıkarı bir tür ufak
balta, el baltası. (KAM); Ağaç oymakta kullanılan
balta. (MED)
İvtimek 1. Maydanoz, ot gibi bitkileri elle tek tek
toplamak. 2. fıstıkları yapraklarından ayıklamak. 3.
Mısır ya da ayçiçeğini koçanlarından tek tek ayıklamak. 4. Didiklemek, haşlanmış eti lime lime ayırmak. (MER)
İzat 1. Bir tür dikenli akasya, demirdiken, 2. Bir
tür alıç (Bot. crataegus oxyacantha) (BAH)
İzbad
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Rum. Ağaç çileği, sarı ahu dudu. (LEH)

İzmir Sığla sancağının merkezi ve Aydın vilayetinin kürsüsü bir medîne-i cesimedir. Sığla kazaları
İzmir maa Bornova, Taryanda ve Cuma ve Kilizyan
ve Nif. İzmir siyahı maruf üzümdür. (LEH)
İzmir kekiği

Mercanköşk. (BAY)

İzmir mercanköşkü Mercanköşk. (BAY)
İzolâteral yaprak (Lat. Aequus: eşit; latus: yan,
Yun. İsos: eşit, Alm. Iso-lateralblatt, Fr. feuille isolatéral, İng. İsolateral leaf) İki tarafi eşit olma. Palizat parankimasının yaprağın her iki tarafında bulunduğu yaprak tipi. Ekvilâteral yaprak. (BİY)

(Ağaç) çiçek açma. (OSM)
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J
Japon armudu Bot. İki çenekliler sınıfından
olup Japonya’da ve Çin’de yetişen bir bitki türü.
(TDK-2)
Japon ayvası (Lat. Chaenomeles specio-sa, İng.
Japan quince) Gülgiller (Ro-saceae) familyasından,
park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen,
yapraklanmadan önce kırmızı renkli ve iri çiçekler
açan, yapraklan oval ve kenarlan testere dişli bir bitki türü. (BİY)
Japon elması Bot. Japonya’ya özgü bir bitki türü.
(TDK-2)
Japon fatsiyası Fatsia japonica / Vatanı Japonya
ve Güney Kore’nin kıyı kesimlerindeki ormanlık alanlardır. Ülkemizde süs bitkisi olarak parklarda ve
evlerde yetiştirilir. Genelde bir ev bitkisi ve ıhman
iklimlerde yetişen bir bahçe bitkisi olarak bilinmesine rağmen, vatanında 3-4 m’ye kadar boylanabilen,
tepesi tabana doğru sarkık biçimli küçük bir ağaçtır.
Sürgünleri çıplak ve kalındır. 2-3 m’ye kadar boylanabilir ve herdem yeşildir. Genel olarak genişliği kadar boy yapabilir. Sürgünlere sarmal dizili yapraklan,
15-35 cm boyunda, 20-40 cm genişliğinde, 5-9 ışınsal loplu ve eleri gibi kalındır. Yaprak genişliği boyundan daha fazladır. Lopların kenarı dalgalı ve hafif
dişlidir. Yaprak uçları sivri, yaprağın üst yüzü parlak
koyu yeşil, alt yüzü soluk yeşildir. Yaprak sapı olciukca uzundur (10-30 cm). Çoğunlukla kaim dallarda
bulunan bu gösterişli yapraklar, çalıya subtropikal bir
görünüm verir. Fazla gösterişli olmayan, krem beyazı
çiçeğinin ufak bir çanağı ve açıldığında dökülen beş
taç yaprağı vardır. Çiçekleri önceleri yuvarlak şemsiye
tipi kurul meydana getirir. Sonra bunlardan 8-10 adedi biraraya gelerek salkım tipi yukarıya dik durumlu çiçek kurulunu oluşturur. Çiçeklerime sonbahar

ortalarında, dalların ucunda olur. Küçük üzüzmsü
meyveleri ilkbaharda olgunlaşır. Meyve önce yeşil,
sonra beyazımst-yeşil ve olgunlaştığında da siyahlaşır.
Meyve yaklaşık 8 mm çapındadır. / Küçük üzümsü
meyvelf ilkbaharda olgunlaşır. Meyve önce yeşil,
sonr; beyazımsı-yeşil ve olgunlaştığında da siyahlaşır.
Meyve yakla 8 mm çapındadır. (AGÇ)
Japon gülü Bot. Kamelya. (TDK-2)
Japon hurması Bot. Trabzon hurması. (TDK-2);
Kara hurma. (BAY)
Japon kaktüsü

Bot. Sütleğen. (TDK-2)

Japon kriptomeriası (Lat. cryptomeria Japonica)
Varakları, ince dalları ve gövde kabuklarından
doğal boya elde edilen küçük ince yapraklı 3-5 m
boyunda bir ağaç. Çeşitli mordanlarla yünü kahverengi tonlarına boyar. (TEK)
Japon kâğıdı Japonya’da su kenarında yetişen
saza benzer bir bitkinin lifleri ayrılarak, elle yapılan,
krem renkli, parlak, çok sağlam ve pahalı bir tür
kâğıt. Özellikle, yazma eserlerin onarımında kullanılmaktadır. (YKS)
Japon sarmaşığı Bot. Asmagillerden, ana yurdu
Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş
olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica).
(TDK-2); Asma cinsinden, duvarlara tutunarak
yükselip yayılan bir süs bitkisi. (KAM)
Japon şemsiyesi
Japon üzümü
Japonika

Hint yağı ağacı (BAY)
Şeker ağacı (BAY)

Hint yağı ağacı (BAY)

Jarden (Fr. Jardin) Bahçe. (TYS)
Jardiniyer (Fr. Jardiniere) Alt parçasında çiçek
yetiştirilebilecek şekilde süslü bir ev-içi mobilyası.
(TYS); İçinde çiçek yetiştirilen veya saksı konulan
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mobilya. (MED); Salonlara süs için konulan ve
içine çiçek ekilmek üzere bir sandığı bulunan bir
mobilya. (OSM); İçinde çiçek yetiştirilen veya saksı
konulan mobilya. (MED)
Jele Dondurulmuş meyve suyu, yiyecek. (TYS)
Jenerasyon Fransızca generation. “Doğuş, soy,
nesil” anlamlarına gelen bu söz bitki ve hayvan
üremeleri için de kullanılır. (YKK)
Jeobotanik Fr. Bitkilerin yeryüzünde dağılışını
inceleyen ilim. (KAM)

capsularis). 2. Bu bitkinin liflerinden yapılan dokuma. (TDK-2); 1. Hintkeneviri de denen, ıhlamurgillerden bir bitkinin gövdesinden elde edilen doğal
elyaf türü. Kimyasal yapısı odunlaşmış selülozdur.
Hindistan ve Bengladeş gibi sıcak ve çok nemli
koşullarda üretilebilen, bir yıllık, 2-4 m boyunda
bir bitkidir. Elyaf elde edebilmek için, sapların suda
yumuşatıldıktan sonra elle ya da makine ile liflerin
ayrılması gerekir. Jüt, çuval, ambalaj bezi, ip, halat,
muşamba yapımında ve kıtık olarak da döşemecilikte kullanılır. Keten ve kenevir kadar sağlam değil
fakat ucuzdur. Bu nedenle yaygın olarak kullanılır.
2. Bu liflerle yapılan kumaş. (TEK)

Fr. Géotropisme Bot. Yere yönelim.

Jâj L. Deve dikeni, az k. 2. Boş ve anlamsız söz,
saçma, Eş anl. hezeyan, herze. (KAM)

Jöle Meyve suyunun şekerle kaynatılmasıyla istenilen yoğunlukta elde edilmiş şekerleme. (TDK)

Jâle Çiçek ve yapraklar üzerinde sabahları görülen
su damlacıkları, şebnem, çiğ. (TRK); Gece meydana gelen ve sabah çiçekler üzerinde görülen su
damlacığı, çiğ, şebnem. (MED)

jeotropizma
(TDK-2)

Jüt Fr. jute Bot. 1. Ihlamurgillerden, Hindistan
ve Bangladeş’te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus
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K
Kaba fiğ Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kaba gıvışganotu
Kaba lâle

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Lâle (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kabak 1. Bot. Kabakgillerden, sürüngen gövdeli,
sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki (Cucurbita).
2. Bot. Bu bitkinin türlerine göre yemeği ve tatlısı
yapılan ürünü. • kabak çekirdeği, kabak çiçeği, kabak dolması, kabak kafalı, kabak kemane, kabak
tadı, kabak tatlısı, başıkabak, armut kabağı, asma
kabağı, balkabağı, bal kabağı, barut kabağı, boru
kabağı, helvacı kabağı, kantar kabağı, kestane kabağı, sakız kabağı, su kabağı, testi kabağı, yan kabağı (TDK-2); 1. Kavun, karpuz ve hıyar cinsinden
olarak yere sürünen iri yapraklı bir bitki ve verdiği
meyve ki, sebzeden sayılır, çeşitli yemeklere girer
ve birçok türü vardır. 2. Sarışın, maviş: Kabak bir
oğlan. 3. Tatsız, lezzetsiz: Bir kavun kestik kabak
çıktı. 4. Çıplak, açık: Yalın ayak, başı kabak, kabak
kafalı adam. (HAY); Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, büyük yapraklı, sarı çiçek açan sebze ve süs
bitkisi (cucurbita). Birçok çeşitleri olan bu bitkinin
meyvesi. Bir çeşit esrarkeş nargilesi. Su kabı, içki
bardağı. Tam olgunlaşmamış, ham, tatsız ve renksiz
kavun veya karpuz. Açık, çıplak: Baş kabak, yalın
ayak. Saçsız baş. İki batman (24 okka) tutarındaki
zahire ölçüsü. [es.] İçine barut konulan balkabağı.
[mec.] Görgüsüz, nezaketsiz, kaba (kimse). (MED);
Armutkabağı; asmakabağı; balkabağı; borukabağı;
helvacıkabağı; kestanekabağı; sakızkabağı; sukabağı. Deyim: kara kabak; süs kabağı. (YAK); Kap
yapılan yahut kap resminde maruf esmâr. Ecnâs-ı
mütebâyine ve envâ’-ı muhtelife yemişlerdir. Dört
yaşında fidan, içi boşalmış kof ağaç, kabran, tefrem.
Vasfında çiğ, ham meyve, tuzlak, asla. Kabak kavun

hışır başkadır. Sarışın, maviş, güzel, başı kabak,
yalın ayak, çıplak. Sabıkta yalın ayak başı kaba denirdi. Tarihini gelicek hâlet-i nez’a dedi bunaldım
Cânib-i hakka başı kaba yalın ayaktır. Kabak başta
patlamak asmayı üzerine sıçratmak, yüzmek için kabak bağlamak, kabak lâlesi kürevî nevi. Kabak tadı
vermek tekrar usandırmak, bıktırmak, kabak terazi
kehribar resmi, tûlânî. Armut kabağı. Asma kabağı. Bal kabağı kar’a. Barut kabağı mutlaka barutluk boynuz ve maden olur. Bektaşi kabağı. Çerkeş,
helvacı yahut kara kabak, sakız kabağı. Kantar, kış
kabağı, nişan kabağı testi yerine asılan hedef, kedû,
her neden olursa, semiz kabak yaban asması, su
kabağı tatık, dübbâ. Taç kabağı takarun. (LEH);
(Küerbis / Courge / Gourd / Cucurbita /) Bir yıllık,
sürünücü otsu bir bitki. Gövdeleri tüylü sürünücü
olup, silindir biçimindedir. Kökleri uzun ve ig seklindedir. Yapraklar tüylü, büyük, böbrek veya kalp
seklinde, bes parçali, uzun saplidir. Çiçekler tek
eseylidir. Erkek çiçekler sarimsi renkte büyük, disi
çiçekler daha küçüktür. Meyveleri çesidine göre
küremsi, silindir veya yumurtamsi sekillerde ve saplidir. Meyve kabugu ince veya kalin, yumusak veya
serttir. Meyveleri çok tohumludur. Kabak, bir sıcak
ve mutedil bölge bitkisidir. Memleketimizde birçok
kabak türü ve bunlarin varyeteleri ekilmektedir.
Bilhassa sakiz kabagi (Cucurbita pepo) ve kestane
kabagi (C. Maxima) veya helvaci kabagi önemli
olup tibbî olarak da kullanılmaktadır. Türkiye’de
yetiştiği yerler: Memleketimizde kültür olarak yetiştirilir. (BİT); (Lat. Cucurbita pepo, Alm. Eierkürbis, Kürbiss, Fr. coloquinelle, courgette, citrouille,
İng. vegetable marrow) Kabakgiller (Cucurbitaceae)
familyasından, çiçekleri huni şeklinde ve san renkli,
ovaryum alt durumlu, etli ve olgunlukta açılmayan
bakka tipi meyvesi olan, sürünücü ya da tırmanıcı,
tek yıllık, otsu bitkiler. Sakız kabağı. (BİY); (cucurbita): Kabakgiller familyasından, meyvası sebze olarak kullanılan, otsu bir bitki cinsidir. Kökü
saçak şeklindedir. Gövdesi sürüngen, köşeli, ince ve
çok uzundur. Üzerinde sert ve kısa tüyler bulunur.
Yaprakları büyük, kaba, tüylü; çiçekleri sarıdır.
Meyvesi, etli ve suludur. İçinde kabak çekirdeği denilen pek çok tohum vardır. Faydası: İdrar söktürür
ve idrar tutukluğunu giderir. Böbrek ve mesane
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iltihaplarını temizler. Prostattan doğan şikayetleri
giderir. Mide ve bağırsaklara yumuşaklık verir,
kabızlığı giderir. Basuru olanlar için faydalıdır. Yüksek tansiyonu düşürür. Göğsü yumuşatır, öksürüğü
keser. Helvacıkabağının çekirdekleri bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur. Lapası dıştan tatbik edilecek olursa boğaz ağrılarını ve kadınlarda
görülen akıntıyı keser. (BİT-2)
Kabakgiller Bot. İki çeneklilerden, kabak, kavun, karpuz, hıyar vb. ni içine alan, geniş yapraklı,
sürüngen ve sarılgan bir bitki familyası. (TDK-2);
İkiçeneklilerden bir bitki familyası. Kabak, hıyar,
kavun, karpuz bu familyadandır. (HAY); (Lat.
Cucurbitaceae, İng. Gourd family, marrows and
pumpkins) Yapraklan almaşlı dizilişte olan, çiçekleri
tek ya da iki eşeyli; Çanak ve taç yapraklan beş
parçalı, eriksi, bakka ya da etli kapsül tipinde meyveleri olan, tohumlarında endosperm bulunmayan,
ülkemizde üç cins ve sekiz türle temsil edilen, otsu,
sürünücü, ya da tırmanıcı bitkiler. (BİY)
Kabakkulakotu (Lohusaotu / Venüsçiçegi / Aristolochia) Ikiçeneklilerden, 70-80 cm boyunda, ince
sapli tirmanici bir bitkidir. Çiçekleri koyukahverengidir. Kötü bir kokusu vardir. Kullanıldığı yerler:
Idrar söktürür. Aybasi (adet) kanamalarinin düzenli
olmasini saglar. (BİT)
Kabaklamak Ağaçların gençleşmesi için dallarını
budamak. (TDK); Ağacı, yalnız gövdesi kalacak
şekilde budamak. (HAY)
Kabakulak mantarı Kayın mantarı. (BAY)
Kabakulak otu Bot. Lohusa otu. (TDK-2); Loğusa otu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (venüsçiçeği):
İkiçeneklilerden; 70-80 cm boyunda ince saplı tırmanıcı bir bitkidir. Çiçekleri koyu kahverengidir.
Kokusu pistir. Faydası: İdrar söktürür. Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlar. (BİT-2)
Kabalak Bot. Hlk. Kabak yaprakları biçiminde
etli ve tüylü yaprakları olan, kırlarda ve su kenarlarında yetişen bir bitki. (TDK-2); Tussilago
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farfara Lat. (Compositae). Çok yıllık, rizomlu,
sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. Yapraklarının alt
yüzü, yünlü gibi, beyaz tüylüdür. Çiçekler erken
ilk baharda ve yapraklardan önce meydana çıkar.
Yaprakları göğüs yumuşatıcı olarak ve et dolması
sarılmasında (Azdavay, İnebolu bölgeleri) kullanılır.
Bk. Lapaza çiçeği, Şabla. Eş anl. Deveşaplağı, Devetabanı, Gabalah, Gabalak, Kavalak, Kusut
(Sürmene-Trabzon), öksürük otu. Sulandık otu
(Tekirdağ). Şabla. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kabb Makara ortasındaki ağaç. (OSM)
Kabbar Kebere. (BAY)
Kabe kekiği

Yavşan. (BAY)

Kabe süpürgesi Civanperçemi. (BAY); Yavşan.
(BAY); Boyu bir metreye kadar uzayabilen, dereotu
gibi ince yapraklı, hoş kokulu bir çiçek. (MER)
Kabil-i nüfuz
able. (FED)

Bot., coğr. Geçirimli, Fr. perme-

Kabliçsa Tahta kova, kabliçsa = ağaçdan bakraç
(EVL)
Kabran Dalları kesilmiş kütük, ağaç. (HAY);
ağaç kovuğu (EVL); dalları kesilmiş kütük ağaç,
Rumeli’de ölçeğe denir. (LEH)
Kabuk (Osm. Kısır.) Bir şeyin üstünü örten ince
ve sertçe tabaka. Ağaç kabuğu, böcek kabuğu, ceviz
kabuğu gibi. Fr. Ecorce. (ARS)
Kabuk doku Doğal lif elde edilen bitki saplarının
en dışındaki cuticula ve epidermisten tabakalarından sonra gelen, içinde liflerin demetler halinde bulunduğu tabaka. (TEK)
Kabuk elyaf Keten ve kenevir gibi kimi bitkilerin
gövde ve yapraklarında bulunan dayanıklı bir doğal
elyaf türü. (TEK)
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Kabuk kumaş 1. Tropikal ağaçların iç kabuklarının, bir tür keçeleştirme yöntemiyle, ıslatılıp
dövülmesiyle elde edilen dokunmamış kumaş. 2.
Ağaç kabuğu dokusu görüntüsünde kaba dokunmuş perdelik kumaş. (TEK)

familyasından, yapraksı talluslu, kireçli topraklar
üzerinde yaşayan bir tür. (BİY)

Kabuk reçinesi [Alm. Balsam] [Fr. Bäume] [eski
terim kabuk reçinesi, balsam reçinesi]: Çam türü
ağaçların yarılan kabuğundan akıp katılaşan ürün.
Eterli yağlarda erir; vernik yapımında kullanılır.
(AGA)

Kadehçe Çiçek çanağı (HAY); Küçük kadeh.
Çiçek çanağı. (MED)

D

Kadehçik Bot. Meşe, fındık, gürgen vb. Ağaçlarda, meyve sapının genişlemesiyle oluşan ve meyveyi
ortasına kadar içine alan küçük kadeh biçimindeki
oluşum: Palamut meşesinin kadehçiklerinde çok
miktarda tanen vardır. (TDK-2); Meşelerde meyveyi ortasına kadar İçine alan kadeh şeklindeki
kısım. (HAY)

F

Kabzımal Aslı kâbızı mâl’dır. Türçe diksiyonerler kabzımâl’ı meyve ve sebze üreticileri ile manavlar
arasında aracılık eden kimseler şeklinde açıklarlar.
Kabz almak manasın geldiğine göre, üreticilerin
parasını peşin almayarak gönderdikleri malları kabz
ederek satıp, kazancını ayırdıktan sonra kalanı üreticilere gönderen kimse demek olur. İşte bu satış ve
gönderişten türlü hiylekârlıklar yapıldığı hatta
malın çürütüldüğü veya satılmadığı için üreticilerin borçlu çıkarıldıklaı bile olur. (YAN); Meyve ve
sebze üreticileri ile satıcılar arasında aracılık eden
kimse, komisyoncu. (TDK); (Türkler’in yaptığı
yanlış bir terkiptir; kaabız-ı mâl olmalıydı). Meyve
ve sebze yetiştiricileriyle manavlar arasındaki aracı.
(HAY); Sebze ve meyve üreticileriyle satıcı arasında
aracılık yapan kimse. (HUK); Meyve, sebze ve benzeri şeyleri yetiştirenlerden satıcılara devredilmesini
sağlayan komisyoncu. (FED)

Kadeh-i meryem
çiçek. (FED)

Bot. Saksı güzeli denilen bir
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Ağaçtan oyulmuş nesne (DLT)

Kadıköy ustası Kadıköy bölgesindeki saraya
bağlı bahçelerin bostancı subayına verilen san.
(TDS)
Kadıköyü İstanbul iline bağlı ilçe. Anadolu yakasında Çamlıca eteklerinden, Bostancı-Küçükyalı
sınırına değin (ARK)
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Kaçık öz Bot. Uygun olmayan ortamda büyüme
sonucu ağaç özünün ortadan kaçık biçimde
oluşması. (TDK-2); [Alm. Exzentrischer Wuchs]
[eski terim kaçıköz]: Uygun olmayan ortamda
büyüme sonucu ağaç özünün ortadan kaçık biçimde
oluşması. (AGA)

Kadım Ağacı Porsuk ağacı (BAY)

Kadeh Çiçeklerin dibini ve etrafını kuşatan, kadehe benzer nebati yeşil zarf. (ARS); Çiçeklerin kâsı.
Kadeh-i laciverdî: Asuman. (MÜK); Bot. Çiçeklerin
çanağı. (HAY)

Kadındüğmesi Bot. Süs bitkisi olarak yetiştirilen,
düğme biçiminde çiçek açan otsu bir bitki. (TDK-2)

Kadeh likeni (Lai Cladonia pyxidata) Likenler
(Lichenes)
bölümünün,
Cladoniaceae

Kadınparmağı
(BAY)

S

Kadımalak Kuşekmeği. (BAY)

Ş

Kadın duzlığı Sarı çalı, (Bot. Berberis vulgaris),
44a-9 (BAH)

Kadıngöbeği

C
Ç

Kademeli setler Eski Yunan ve Roma tiyatrolar1nda seyircilerin oturmas1na mahsus arkaya
doru gittikçe merdiven gibi yüks
Kadık

B
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Gül. (BAY)
Gelinparmağı.; Saçak mantarı.
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Kadıntuzluğu Bot. Sarıçalı. (TDK-2); Bir cins
bitki, anberbâris. (HAY); Kadıntuzluğugillerden,
çitlerde, orman açıklıklarından yetişen küçük ağaç,
sarıçalı. (MED); Karamuk. (BAY); Bot. Sarıçalı.
(HAY)

D

Kadız
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Ağaç kabuğu (DLT)

Kadid-i nârven Kara ağaç kurusu (YUS)
Kadife çiçeği Bot. Birleşikgillerden, çiçekleri
genellikle parlak sarı renkte ve kadife görünümünde
bir süs bitkisi (Tagetes) (TDK-2); Yaprakları örgülü
çiçek çeşitleri. (HAY); Birleşikgillerden, çok dallı,
küme çiçekli süs bitkisi (tagetes). (MED); Çiçekleri
genellikle parlak sarı renkte ve kadife görünümünde
bir süs bitkisi. (ARK); Beğbörkü. (TSD); Üstü
kadife gibi olan bir çiçektir ki Türk tezyinatında
kullanılır Fr. Amarante. (ARS)
Kadifeli Kadife
çiçeği). (ARK)

görünümünde

olan

(kadife

Kafes otu Emzik otu.; Kara kafes otu. (BAY)
Kafes parmaklık (Osm. Şebeke.) Bir tarafından
öbür tarafı görünecek surette şebekeli olarak, yani
kafes gibi yapılmış tahta, taş veya madenî parmaklıklar. Müşebbek parmaklık veya şebeke de denir. Bahçelerde, ince ve temizlenmiş düz çıtalarla
yapılan parmaklık veya kameriyelerin örgüsüne de
denir. Bunlara kafes çit veya kafes köşk de denir. Bu
tarzdaki kameriyeler ve duvar parmaklıkları, üzerlerine yeşillik sardırmak için yapılır. XVII nci asırda
bu tarz bahçe inşaatı çok moda olmuştu. Bunların
gayr-1 muntazam ve tabiî ağaç dalları ve çubuklarından yapılmış olanlarına çit örgü denir. Fr. DaireVoie, résile. (ARS)
Kafes sandık Ağır olmamak için fasılalı tahtalar
mıhlanmak suretiyle kafes şeklinde yapılan ambalaj
ve nakliyat sandıkları. Fr. Harrasse. (ARS)
Kafkas ıhlamuru Ihlamur. (BAY)
Kafkas kedinanesi

Kadimiyye Bot.
(FED)

porsukağacıgiller

familyası.

Kafkas şifaotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kadron [eski terim kadron]: Başkesit alanı kare
biçimli ve yüzölçümü 2,8 cm2-9,8 cm2 arasında
değişen yapı kerestesi. (AGA)
Kadya Sida cinsi ebegümeciden elde edilen bitkisel doğal lif. Hindistan’da kumaş dokumada kullanılır. (TEK)
Kafes 1. Aralıklı telden, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış, genellikle taşınabilir koyacak: Kuş
kafesi. (TDK)
Kafes çit Kafes şeklinde yapılan çit ve parmaklık. Umumiyetle kameriyeler ve yeşillik sardırmak
istenilen bahçe parmaklıkları bu şekilde yapılır. Fr.
Treillis, treille. (ARS); Genellikle kameriyeler ve
yeşillik sardırmak istenilen bahçe parmaklıklarının
yapıldığı kafes biçimindeki çit. (TRM)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kaful Komar. (BAY); Dikenlik (RİZ)
Kafuru (kafur): Tabiatta, bir çok bitkide bulunur.
Tıpta kullanılan kafuru “Japonya Kafuru”dur.
“Cinnamomun Camphorea” ağacının odunu, su
buharıyla distile edilerek elde edilir. Kafuru renksiz,
şeffaf, billuri yapılı, gevrek parçalarıdır. Kokusu hususi ve keskin, lezzeti sonradan serinlik veren acı ve
yakıcıdır. 204 santigrat derecede kaynar. Adi sıcaklıkta uçar. Suda çok az erir. Alkolde, eterde, kloroformda, benzolde ve yağlarda çok erir. Faydası: Kan
dolaşımını kuvvetlendirir. Beyni ve sinirleri uyarır.
Kalp yetersizliğini giderir. Solunum sistemini uyarır.
Bronşların ifrazatını arttırır. İspirto ile karıştırılmış
kafuru, ağrıları ve kepeklenmeyi keser. Akciğer
hastalıklarında faydalıdır. Ateşli hastalıklarda,
uyuşturucu maddelerde zehirlenmelerde ve gece
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terlemelerinde de kullanılır. Tıpta kafurulu yağ,
kafurulu ispirto gibi terkipler kullanılır. (BİT-2)
Kafîl Kuru ağaç. Parça parça olmuş ot. Kamçı.
Bir otun adı. (OSM); Komar. (BAY)
Kağlamak Sebze bahçelerinin, bağların yaban otlarını temizlemek. (TRM)
Kahkaha Sarmaşık gibi tırmanır, mor ve kırmızı
çiçek açar bir çeşit çiçek. (HAY); Bir nevi çiçek,
alîk. (OSM); Bot. zâtülfilkateyn (ikiçenekliler)den
mor ve kırmızı çiçek açan, sarmaşık gibi duvarlara
veya ağaçlara tırmanan bir bitki; Çit sarmaşığı,
gündüz sefası, Lat. convol vulus. (FED); Alîkiyeden
maruf mütenevvi çiçek. Çalapa Mahmude, türbet
nebatları buna müteferridir. (LEH); bir nevi çiçek,
alîk. (MÜK)
Kahkaha çiçeği Bot. İki çeneklilerden, çoğu kenarları mavi bir çizgi ile çevrili beyaz, mavi, pembe
veya morumsu çiçekler açan, bir veya çok yıllık, tırmanıcı ve otsu bir süs bitkisi, gündüzsefası. (TDK2); Ipomoea türleri (Convolvulaceae) ne verilen
genel ad. Bazı türler Türkiye’de süs bitkisi olarak
yetiştirilir. Bk. Çit sarmaşığı, Mahmude otu, Yalı
otu. Eş anl. Boru çiçeği, Gündüzsefası. Aşağıdaki
türler, süs bitkisi olarak, yetiştirilmektedir. Ipomoea
acumirıata (Vahi) Roemer et Schultes- çiçekler
beyaz, mavi veya pembe renklidir. Özellikle Güney
Anadolu’da yetiştirilir. l. purpurea Lat. Rothçiçekler pembe-mor veya mavi renklidir. Türkiye’de en yaygın olan türüdür. (BAY); (Lat. Convolvulaceae, Alm. Winde, Fr. liseron, İng. Bindweed)
Yaprakları almaşlı ve basit, çanak ve taç yapraklan
beşli, üst du-rumlu ovaryumdan gelişen lokulusit kapsül tipinde meyveleri olan, ülkemizde 4 cins
ve 38 doğal türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık,
otsu ya da çalımsı bitkiler. (BİY); (Sahilkahkahasi
/ Çitsarmasigi / Gündüzsafasi / Convolvulus persicum / Liseron / Bindweed) Çitsarmaşığıgiller familyasından, uçları mavi çizgili beyaz çiçekler açan bir
çeşit sarmaşıktır. Faydası: Kabızlığı giderir. Hazmı
kolaylaştırır. (BİT); İkiçeneklilerden, beyaz çiçekler
açan bir süs bitkisi, gündüzsefası, çit sarmaşığı

(convolvulus persicum). (HAY); Çitsarmaşığıgillerden, tırmanıcı, uçları mavi çizgili beyaz çiçek açan
bir nevi süs bitkisi, gündüzsefası, çitsarmaşığı (sonculvulus persicum). (MED)
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Kahma Gelincik. (BAY)
Kahmacık

A

D

Gelincik. (BAY)

E

Kahve Bot. 1. Sıcak iklimlerde yetişen, kök
boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica). 2. Bu
ağacın meyvesinin çekirdeği. 3. Bu çekirdeklerin kavrulup çekilmesiyle elde edilen toz. 4. Bu tozla hazırlanan içecek. 5. Kahve, çay, ıhlamur, bira,
nargile içilen, hafif yiyecekler bulunduran, tavla,
domino, bilardo, kâğıt vb. oynanan yer, kahvehane,
kıraathane • kahve ağabeyi, kahve ağası, kahve cezvesi, kahve değirmeni, kahve dibeği, kahve dolabı,
kahve falı, kahve fincanı, kahvehane, kahve kaşığı,
kahve makinesi, kahve ocağı, kahve parası, kahverengi, kahve tabağı, kahve takımı, kahve tepsisi, çekirdek kahve, kuru kahve, okkalı kahve, sade
kahve, şekerli kahve, balıkçı kahvesi, kabuk kahvesi,
kır kahvesi, mahalle kahvesi, sabahçı kahvesi, semai
kahvesi, Türk kahvesi, yorgunluk kahvesi (TDK2); Kökboyasıgillerden, beyaz ve hoş kokulu çiçek
açan ağaç (coffe) ve bu ağacın kavrulup dövüldükten sonra haşlanarak içilen meyvesi. (MED); Bazı
bitkilerin tohum ve meyveleri, kavrulup toz edildikten sonra kahve yerine kullanılmaktadır. Bu şekilde kullanılan başlıca türler aşağıda gösterilmiştir.
Cannabis-sativaLat. Çedene kahvesi. Meyvelerin
öğütülmesi ile elde edilir. Yağlı bir sıvı halindedir. Elazığ bölgesinde kullanılır. Gundelia tournefortii Lat. Kenger kahvesi. Meyvelerin kavrulup toz
edilmesi ile elde edilir. Güney Anadolu’nun bazı
bölgelerinde (Gülnar, Karaman, Mut, Silifke) kullanılır. Pistacia terebinthus Lat. Menengiç kahvesi. Olgun meyvelerin kavrulup öğütülmesi ile elde
edilir. Bal kıvamında bir karışımdır. Özellikle Gazi
Antep bölgesinde kullanılır. (BAY); Kökboyasıgillerden, beyaz ve hoş kokulu çiçek açan ağaç (coffe)
ve bu ağacın kavrulup dövüldükten sonra haşlanarak içilen meyvesi. Kahve Yemen’den gelir / Bülbül çemenden gelir-Türkü. Bu meyveden kavrulup
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dövüldükten sonra yapılan içecek. Kahve, çay gibi
sıcak ve bazı soğuk şeylerin oturularak içildiği yer,
kahvehâne. (MED); (Coffea / Kaffee / Coffee)
Vatani Afrika olan fakat bugün tropikal bölgelerde yetiştirilen küçük boylu agaç ve agaççiklar. Kisin yapraklarıni dökmez, çiçekleri beyaz, meyveleri
1-2 tohumlu olup kırmızıdir. Yabânî olarak yetisen
kahve agaçlarinin boylari 5-7 m oldugu hâlde kültür
olarak yetiştirilenlerin boylari 2-3 metreyi geçmez.
Kahve agaçlarinin en iyisi Arabistan’da yetisenidir.
Kahve, insanlar tarafindan ilk olarak Habesistan’da 3. Yüzyilda yetiştirilmeye ve kullanilmaya
baslanmistir. On sekizinci yüzyilda Mekke’ye hacca giden Habesistanlilar, kahveyi Arabistan’a ve
bütün Müslüman âlemine tanitmislardir. Böylece
Müslümanlar tarafindan bilinen ve kullanılan
kahve, Osmanlilar zamâninda Avrupa’da görevli elçiler yoluyla önce Venedik, Ingiltere, Fransa’ya
daha sonra da, bütün bati devletlerine tanitilmistir.
Kahve, en çok Habesistan, Libya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Arabistan ve Orta Amerika’da yetiştirilir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Tabiî olarak yetismez. Kültürü yer yer yapılır. Kullanıldığı yerler:
Kahve çekirdeklerinin kavrulup dögülmesinden ve
sıcak suyla kaynatilmasindan meydana gelen içecek
“”kahve”” olarak bilinir. Kahvenin bilesiminde en
önemli olarak kafein alkoloidi vardir. Kafeinin az
miktarinin damarlari genisletmek sûretiyle uyarıcı
etkisi vardir. Kalbi kuvvetlendirir, sindirimi kolaylastirir, böbrek damarlarini genisleterek idrari çogaltir, solunumu hizlandirir. Kani beyne çekerek,
beynin faaliyetini arttirir ve narkotiklerle zehirlenmelere karsi kullanılır. Fazla miktarda alindiginda
uyarıcı etki fazlalasir, kalbin çarpintisini arttirir, kulaklarin uguldamasina sebeb olur. Çok fazla alinirsa ölümle sonuçlanir. Kahvede az miktarda protein,
yag ve sakkaroz bulunur. Kahve, ya çekirdek olarak
veya çekilmis olarak (kavrulup-ögütülmüs) olarak
satilir. Kavrulup ögütülmüs kahve çabuk bayatladigindan, daha çok çekirdek kahve tercih edilir.
Kahvenin içimi: Kahvenin içecek olarak hazırlanmasinda her memleketin kendine göre usûlleri vardir. Memleketimizde “”Türk kahvesi”” veya “”alaturka kahve”” diye meshur olan kahve söyle hazırlanir:
Tâze olarak kavrulmus ve çekilmis kahve kullanılır.
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Türk kahvesinde en önemli özellik bol köpüklü
olmasi ve cezvelerde pişirilmesidir. Cezveye önce
kahve ve istege göre (az-orta-sekerli) seker konulur.
Sonra soguk su ilâve edilir, iyice karistirilip kaynatilir, köpügü tasmadan fincanlara servisi yapılır.
Alafranga veya memleketimizde neskafe olarak
bilinen kahveler ise, birtakim islemlerden geçirilir.
Iri veya ince çekilmis kahve tânelerinin üzerinden
kaynar su geçirilir. Sonradan içersine süt, krema gibi
bâzi maddeler ilâve edilir. Suyu uçurulur. Ticârette
kavanozlar içerisinde toz olarak, piyasaya sevk edilir.
Içilirken de üzerine sıcak su, süt, seker ilâve edilerek
içilebilir. Kahve ihtiyaçtan fazla alinirsa insanda
uykusuzluk, çarpinti, asiri decede sinirlilik meydana getirir. (BİT); (coffea): İkiçenekliler sınıfının,
kökboyasıgiller familyasından, vatanı Afrika olan,
fakat Asya ve Amerika’nın tropik bölgelerinde yetiştirilen, 20 kadar çeşidi olan bir ağaçtır. En çok
bilineni Arabistan kahvesi’dir. 7-8 metre boyunda bir ağaçtır. Yaprakları sivri uçlu olup, kenarları
dalgalıdır. Çiçekleri beyaz ve hoş kokuludur. Meyvesi kiraza benzer; içinde ince iki çekirdek bulunur.
Her çekirdeğin içinde aynı şekilde bir tohum vardır.
Tohumlarında, kafein alkoloidleri vardır. Faydası:
Kandolaşımını sağlar. Uykuyu kaçırır, düşünmeyi kolaylaştırır. Yarımbaş ağrılarını dindirir.
Uyuşturucu maddelerle zehirlenmelerde faydalıdır.
Boğmaca öksürüğünü keser. Nikris ağrılarını teskin
eder. Tansiyonu yüksek olanların kahve içmemesi tavsiye edilir. Ayrıca fazla miktarda içildiğinde
uykusuzluk, sinir bozukluğu ve çarpıntı yapar.
(BİT-2)
Kahve ağacı (Lat. Coffea, Alm. Kaffea-baum, Fr.
caféier, İng. coffee tree) Kökboyasıgiller (Rubiaceae)
familya smdan küçük ağaç formunda, beyaz çiçekli,
meyveleri 1-2 tohumlu ve eriksi yapıda, tohumlarından kahve elde edilen, 60 kadar türü olan, Coffea
arabica, C. liberica, C. canephora ve C. robusta
türlerinin kültürü yapılan bir bitki cinsi. (BİY)
Kahvehane Çayevi; Çayhane; kahve; kıraathane.
Deyim: aile bahçesi; Çay bahçesi; kahve ocağı; kır
kahvesi; sabahçı kahvesi; semai kahvesi, argo: mektep; tekke. Bkz. Gazino; kantin. (YAK)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Kahverengi karlalesi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kak Erik, kaysı gibi meyvelerin kurusu (DLT);
Kuru olup kakırdayan şey, bilhassa meyve kurusu: Armut kakı, dut kakı (yalnız Anadolu’da kullanılır). (HAY); kurutulmuş meyve (EVL); Elma,
armut gibi meyvelerin kurutulmuşu. (TDK); Kuru
şey, kağ, ters bk. Kığ. Armut kakı, kabak kakı. Kakır kakır olan kuru haşin şey. (LEH); Kurutulmuş
meyvaya ve sair nesneye denir. Elma kakı, armut
kakı gibi. (ARS)
Kakao (kaka’o) Fr. cacao Bot. 1. İki çeneklilerden, Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen
bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao). 2. Bu
ağacın meyvesinin çekirdeği. 3. Bu çekirdeklerin
öğütülmesiyle elde edilen toz. 4. Bu tozdan su veya
sütle hazırlanan içecek. (TDK-2); (kaka’o) Fr. cacao
<İsp. (Aztekçe cacauatl kelimesinden) 1. İki çenekli-lerden, Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen bir
ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao) 2. Bu ağacın
meyve çekirdeği. 3. Bu çekirdeklerin öğütülmesiyle
elde edilen toz. 4. Bu tozdan su veya sütle hazırlanan içecek. (TDK); Amerika menşeli ağaç ve bu
ağacın çikolata imâlinde kullanılan ve öğütülerek
kahve gibi içilen yemişi. Kakaodan yapılan içecek.
(MED); (Kakaobaum / Cacaoyer / Cacao tree /
Hindbademi / Theobroma cacao) Vatani tropik
Amerika ve Bati Afrika olan, kavliflor bir bitki.
(Çiçeklerin yasli dal ve gövdelerden çikmasi olayina
kavliflor denir.) Kakao, theobroma denilen bir bitki türünün kurutulmus tohumlarıdir. Kahve gibi
içilmede kullanılır. 10-15 m boyunda bir agaçtir.
Çiçek ve meyveler ana gövde üzerinde bulunur.
Bitkinin ancak 5-6 yasindan sonra meyvelerinden
istifâde edilir. Meyveler kavun seklinde, küçük bir
hiyar büyüklügünde ucu sivri, tâzeyken limon sarisi-kırmızı renkte, kuruduktan sonra daha koyu
olan ve açilmayan bir kapsüldür. Meyveleri çok tohumludur. Beyaz veya açik mor renkteki ve bâdem
seklindeki tohumları kakao tânelerini teskil eder.
Meyveler içerisinden çikarilan kakao tohumları ya
hemen veya bir süre fermantasyona terk edildikten
sonra kurutulur. Fermantasyon sonucu aci lezzet
kaybolur ve aromatik bir koku meydana gelir. 50

meyveden takriben bir kg, tohum elde edilir. Tâneler kavrulur, kizilimsi kahverengi un hâline getirilir
ve yagi çıkarılır. Yag çiktiktan sonra katilasan kakao, yeniden ögütülerek çok ince toz hâline getirilir ki, bu toz, kakao tozunu teskil eder. Kullanıldığı
yerler: Kakaonun bilesiminde teobromin, kafein,
kakao sâbit yagi vardir. Bol kalorili bir besindir.
Ayrıca %40 karbonhidrat, % 18 protein vardir.
Kafeinden dolayi kahvede oldugu gibi yatistirici ve
uyarıcı etkisi vardir. Az miktari kalbi kuvvetlendirir, sindirimi kolaylastirir, idrar söktürür. Fazla miktari zararlidir. Kakao kahve gibi ayrıca süt ilâvesi
ile de içilebilir. Kakao yagi çikarilmadan, çikolata
îmâlinde kullanılır. Kakao yagi seker yapiminda oldugu gibi, pomatlarda da kullanılır. (BİT); (hindbademi): İkiçenekliler sınıfının sterculiaceae familyasından, vatanı tropik Amerika olan bir ağacın
meyvesidir. Kakao ağacı 4-10 metre boyundadır.
Yaprakları derimsidir. Çiçekleri her mevsimde açar.
Meyvelerinin içinde kestane büyüklüğünde tohumları vardır. Tohumlarının içeriğinde teobromin denilen alkoloid vardır. Bu madde uyarıcıdır. Tohumlarından kakao yağı çıkarılır. Kozmetik sanayiide ve
eczacılıkta fitil yapmakta kulanılır. Tohumlarının
yağı alındıktan sonra elde edilen kakao tozuna çikolata denir. Faydası: Uyarıcı, iştah açıcı ve kuvvet
vericidir. İdrar söktürür. Vücuttaki zehirlerin dışarı
atılmasını sağlar. Böbrek iltihaplarını giderir. Fazla
içildiği takdirde çarpıntı ve baş ağrısı yapar. (BİT-2)
Kakao ağacı (Lat. Theobroma cacao, Alm. Cacaobaum, Kakaobaum, Fr. cacaotier, théobrome
cacao, İng. cacao tree, chocolate nut) Kakaogiller
(Sterculiaceae) familyasından, her dem yeşil, 30 cm
kadar boyunda, 10 cm kadar eninde etli ve açılmayan kapsül tipi meyveleri olan, tohumlarından
kakao elde edilen bir tür. (BİY)
Kakaogiller (Lat. Sterculiaceae, İng. cacao tree
family) Yapraklan almaşlı dizilişte, çiçekleri er dişi
nadiren tek eşeyli, şizokarp ya da kapsül tipi meyveleri olan, kakao ve kola elde etmek için yetiştirilen,
aynı zamanda süs bitkisi olarak da kullanılan, ağaç,
çalı nadiren de otsu formdaki çok yıllık bitkiler.
(BİY)
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Kakık

(meyve için) çok, bol. (MER)

Kakılalmak Ürün bol olmak; tahıl, meyve, sebze
çok olmak. (MER)
Kakırdak

Kara çalı. (BAY)

dikenli bir bitki familyası, atlas çiçeğigiller. (TDK2); (Lat. Cactaceae) Gövde ve yapraklarında su depo
eden, çiçekleri genelde tek, bazen kümeler hâlinde,
er dişi ve ışınsal simetrili, ovaryum alt durumlu,
bakka tipi meyveleri olan, kurak bölgelerde bulunan, çok yıllık, otsu ya da odunsu bitkiler. (BİY)

Kakırdamak Kuru şeyler, ağaç dalları kadit, huşk
olmak, ağaç şeyler vurup ses çıkarmak. (LEH)

Kakuk Yarma, kurutulmuş et veya meyve (DLT);
Kekik olu. (BAY)

Kakkuk (Kakuk) Yarma, kurutulmuş et veya
meyve (DLT)

Kakule Bot. 1. Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen güzel kokulu bir bitki (Elettaria cardamomum). 2. Bu bitkinin bahar olarak kullanılan
tohumu. (TDK-2); zencefilgillerden, sıcak memleketlerde yetişen ıtırlı bir nebat (bitki) ve bunun
bahar gibi kullanılan tohumu, [fasihi kakülle].
(FED); Zencefilgillerden, Hindistan ve civarında
yetişen bir bitki ve bu bitkinin baharat olarak kullanılan tohumu (eleitaria carda momum). (MED);
(cardamon): İkiçenekliler sınıfının, zencefilgiller
familyasından bir bitkidir. Hindistan’da ve Asya’nın
sıcak bölgelerinde yetişir. Meyvesi 1-2 cm boyunda
bir kapsüldür. İçinde birbiri üzerine oturan siyah,
prizmatik tohumları vardır. Meyveler tamamen olgunlaşmadan toplanır. İçeriğinde sineol, terpineol
ve asetat vardır. Faydası: Ferahlık verir. İştah açar.
Mide rahatsızlıklarını ve gazları giderir. Vücuda rahatlık verir. (BİT-2)

Kaklık Anadolu evlerinde meyva vesaire kurutmağa mahsus etrafı açık ve üstü kapalı balkon
gibi yer. Sergâh veya serge de denir. (Bak. Sergâh.)
(ARS); Anadolu evlerinde meyve kurutulan balkona
benzer yer, sergâh. (MED)
Kakma Gelincik. (BAY); [Alm. lntorsie, Einlegearbeit] [Fr. Marketerie] [eski terim marketri]: Ağaç
ya da kaplamaya ince levha biçiminde renkli ağaç,
sedef, fildişi, metal vb. Gereçleri gömerek yapılan
süsleme sanatı. (AGA)
Kakma aşı Bot. Tepesi düzgün biçimde kesilmiş ağacın bir kenarında açılan üçgen biçimindeki
yarığa, ucu aynı şekilde yontulmuş kalemin yerleştirilip aşı bağı ile bağlanması ve aşı macunu ile
örtülmesi biçiminde uygulanan bir kalem aşısı.
(TDK-2)
Kaktüs (ka’ktüs) Fr. cactus Bot. Kaktüsgillerden,
yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte
çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus). • Japon
kaktüsü (TDK-2); Dikenli yaprağı olan süs bitkisi.
(TYS); Atlasçiçeğigillerden, birçok çeşitleri bulunan
dikenli bîr bitki. (HAY); Ateşçiçeğigillerden, birçok
çeşitleri olan, kalın derili olması ve gövdesinde
biriktirdiği su sayesinde kuraklığa dayanabilen
dikenli bitki. (MED); Çölde yetişen etli ve yaprakları dikenli bir bitki. (TRK)
Kaktüsgiller Bot. İki çelenklilerden, sıcak ve
kurak ülkelerde yetişen, gövdesi, yaprakları etli ve
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Kakunec Kaknec, kakenc, kaküne, fener çiçeği,
güvey feneri çiçeği, kanbel otu, kambil otu, gelin
otu, physalis alkekengi (solanaceae). Meyveleri idrar
artırıcı, ateş düşürücü ve yatıştırıcı olarak kullanılır.
(CER)
Kal Koparmak, koparılmak; yerinden ayırmak,
ayrılmak: Bahçedeki ağaçların kal’ı. (NAC)
Kalabak

Nilüfer. (BAY)

Kalagan

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kalamata Yun. Bot. Bir tür etli ve büyük zeytin.
• kalamata zeytini (TDK-2)
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Kalamit İlk Çağ ağaç taşıtı. (TDK)
Kalamos “Kamış” anlamına gelen Kalamos,
Anadolu’da akan Menderes nehrinin Tanrısının
oğludur. Bu delikanlı, Tanrı Zephyros’un Karpos
adlı güzel oğluna gönül vermişti. Bir gün bu iki delikanlı Menderes nehrinde yıkanıyorlardı. Kalamus
yüzmede dostunu geçmek istedi. Karpos yoruldu ve
boğuldu. Sevgilisinin ölümüne Kalamos, o kadar
üzüldü ki, kurudu, ırmağın kenarında bir kamış
oldu. Karpos’a gelince, o da Tarla Meyvası, yani
Karpuz oldu. (MİT)
Kalas Boğdan’da bir kaza merkezi ve Tuna üzerinde en büyük iskelesi şehirdir. Kerestesi maruftur.
Ervaına seren ve kalas derler. Menendi Tunanın sair
yerinden dahi gelir. Araba, Ongur, Polka, Kesik
baş, Maçin, Nemçe beyliği misilli kalas gibi. Kalas
tahtası. (LEH)
Kalas biçisi Ağaçları yassılığına biçmeğe denir.
(ARS)
Kalas biçmesi Kalasları biçmek suretiyle elde
edilen tahta. (ARS)
Kaldırak İspit. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kaldırık

İspit. (BAY)

Kalem Aşılanacak ağacın yabanisinin yarığına
takılmak üzere, istenen ağacın bir yıllık budaklarından alınıp kalem gibi kesilmiş ölen sap. (HAY); Nihal, fidan (MEN)
Kalem aşısı Ağaç aşısı çeşitlerinden biri ki, kalem
vurmakla olur. (HAY); Ucu kalem gibi kesilmiş çubukla yapılan ağaç aşısı. (TDK); Ucu, sivriltilmiş
çubukla yapılan fidan aşısı. (MED)
Kalem damızlığı Aşı ile üretimde kullanılacak
hastalıkşız ve ismine doğru aşı kalemlerinin sağlanması için fidanlıkta kurulmuş olan bahçe. (TRM)

Kalembek (Hint Denizi’ndeki bir adanın adından) Bot. 1. Bir cins kokulu sandal ağacı, yalancı
öd ağacı. 2. Bir cins mısır. (TDK-2); Bir tür ağaç
(Yunanistan) kalembek ağacı (EVL); Kalenbek.
Cezayir-i Hindî’de bir ada. Ondan gelen sandal gibi
bir sarı muattar ağaç kurnûh. Tespih tanesi gibi bir
nev sarı mısır buğdayı. (LEH)
Kalemli vaşingtonya (Lat. Washingtonia palmae, İng. California palmae) Palmiyegiller (Arecaceae) familyasından, 10-15 m boyunda, süindirik
gövdeli, yapraklan derin parçalı, yaprak taban-lan
gövdede kalıcı, asıl vatanı Kaliforniya ve Kolorado
çölleri olan, Türkiye’de Ege ve Akdeniz bölgesi sahillerinde park ve caddelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir tür. (BİY)
Kalemucu kaplama [Alm. Pyramiden-Furnier] [eski terim piramit kaplama]: Değerli ağaçların
dallarından, kalem açar gibi soyulan, güzel damarlı
ince ağaç levha. (AGA)
Kalenbek Öd nevinden hoş rayihalı ağaç ki tesbih yapılır. (OSM); Tesbih yapılan, öd nevinden hoş
kokulu bir ağaç. (FED)
Kalensöve Bot. Yüksük. (TDK-2); Bot. Bitkilerde kökün ucunu örten koruyucu bölüm, yüksük.
(TDK); Mantarın başlığı, tablası. (OSM)
Kaleydoskop Fr. Kaleidoscope Bir ucu buzlu
camla kapatılan, metal veya mukavvadan bir boru
içine yerleştirilmiş aynaların aracılığıyla, boru içine
konulmuş renkli küçük cisimlerin ve görüntülerin oluşturduğu çeşitli biçimleri gösteren araç, çiçek
dürbünü. (TDK)
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Kalgıyan Kalkı-yanotu = Kolgan dahi denilen bir
cins diken. (HAY)

U

Kalğan Anasona benzer dikenli ince yapraklı, ve
kendine özgü kokusu olan bir bitki, (Bot. carduus
benedictus) (BAH)
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Kalıntı bitki (Alm. Reliktpflanze, Fr. plante relique, İng. relict plant) Geçmiş dönemlerde dünya
florasında yaygın hâlde bulunurken, günümüzde bu
özelliklerini kaybetmiş, yer yer bulunan bitkiler. Relikt bitki. (BİY)

Kaluş Keçiboynuzu. (BAY)

Kalıp [eski terim kalıp]: Tezgâhta ya da makinede çok sayıda parçayla çalışırken, işlerin çabuk,
temiz ve aynı ölçüde biçimlendirilmesini sağlayan
yardımcı düzen. (AGA)

Kalya 1. Deniz nebatlarının (bitkilerinin) yakılmasıyla meydana gelen tuz. 2. patlıcan, kabak gibi
yemeklerin yağda kavrularak pişirilmişi. (FED);
Yağda kavrulduktan sonra etsiz pişmiş sebze: Patlıcan kalyesi. (HAY); Yağla kavrulmuş, kaynatılmış
sebze taamları, lahana kalyası kapuska. Patlıcan, kabak kalyası. (LEH)

Kalıtım bilimi Bitki, hayvan ve insanların
kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik. (TDK)
Kaliks (Alm. Kelch, Kalyx, Fr. calice, İng. calyx)
çiçekli bitkilerde çanak yaprakların hepsine birden
verilen ad. (BİY)
Kalkgit

Güz çiğdemi. (BAY)

Kalkımak Kalgımak, yerinden kalkar gibi sendelemek, fırlamak, at şahlanmak, balık sıçramak, çoban kalkıtan demir diken. (LEH)
Kallus (Lat. callum: sert deri, Alm. Kallus, Fr.
Çal, İng. callus) Organize olmamış, farklılaşmamış
bitki hücrelerinin çoğalmış kütlesi. (BİY)
Kallus kültürü (Lat. callum: sert deri, Alm.
Kalluskultur, Fr. Çal culture, İng. callus culture)
Fide ya da diğer bitki kısımlarının eksplantlanndan
üretilen organize olmamış hücre kütlesi. (BİY)
Kaltak Hayvan üzerinde oturmağa mahsus eğerlerin tahta kısmı ki buna eğer kaltağı veya eğer ağacı
denir. Tatar kaltağı, Çerkeş kaltağı gibi nevileri
vardır. Fr. Selle. (ARS; Oturacak şey, çıplak tatar
eğeri, eğer kaltağı ağacı. (LEH)

Kalva Öğrenrne oku. Ucunda temreni olmıyan ve
tahta çubuk şeklinde bulunan talim oku. Fr. Flèche
a” apprentis. (ARS)

Kam’î Bot. Aşağıdan yukan doğru huni şeklinde
gelişen çiçek. (FED)
Kama Ağaç yarmada kullanılan enli çelik kalem.
Duvar, kereste vb. Yerlere kakmakta kullanılan ince
uçlu ağaç, tahta çivi. (MED)
Kama yapraklı yavşanotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kamala (Lat. Malotus philippinensis) Meyvelerinden ipek boyamacılığında kullanılan doğal boya
elde edilen bir ağaç. Çin ve Çinhindi’nde yaygın
olarak yetiştirilir. (TEK)
Kamalak

Sedir ağacı; Soymuk. (BAY)

Kamalı boygeçme [Alm. Hakenblattverbindung] [eski terim kamalı boygeçme]: Parçaları uç uca
eklemede kullanılan ve kama yardımı ile sıkılarak
sağlamlaştırman birleştirme. (AGA)
Kambak Kesilmiş odun veya ağaç parçası.
(MED)
Kambel otu

Güveyfeneri. (BAY)

Y

Kaltak kaşı Eğer ağacının ön ve arka taraflarındaki çıkıntılı yüksekçe kısımlar. (ARS)

Kamberiz Karamuk. (BAY)

Z

Kaluga Kenger. (BAY)

Kambilotu

Â

Kaluğan Eşek dikeni. (BAY)
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Güveyfeneri. (BAY)
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Kambiyum (Lat. cambium: değişme, Alm. Kambium, Fr. cambium, assise génératrice, İng. cambium) Bitkilerin iletim demetlerinde, bir ya da birkaç
sıra meristematik hücre tabakasından oluşan, ikincil kalınlaşmayı ve enine büyümeyi sağlayan doku.
(BİY)
Kamçılılar (Lat. Flagellata, Mastigo-phora, flagellum: kamçı, Yun. Mastix: kamçı; pherein: taşımak, Alm. Flagel-laten, Mastigophoren, Fr. flagellés,
mastigophores, İng. flagellates, masti-gophores) Bir
hücreliler (Protozoa) alt âleminin, sobe, küre biçiminde ya da uzun vücutlu, ön uçlarında 1-4 tane
hareketi sağlayan kamçı taşıyan, serbest, asalak ya
da çürükçül olarak yaşayan, serbest yaşayanlarda
klorofil taşıyan kromotoforlar bulunan, bu bakımdan hayvan evriminde bitkilerle hayvanlar arasında geçit kabul edilen ve bitki sınıflandırılmasında
da yer alan bir sınıf. On kadar takımı olup ög-lena (Euglena), noktiluka (Noctiluca), tripanozoma
(Trypanosoma), lâyşmanya (Leishmania), trikomonas (Trichomonas), volvoks (Volvox) iyi bilinen
cinslerdir. (BİY)
Kamelya (kame’lya) Fr. camélia Bot. Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte
çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki, Japon
gülü, Çin gülü (Camellia japonica). (TDK-2); Kalın
yapraklı bir ağacın verdiği büyük ve sarımsı dolgun
yapraklı çiçek ki, pek makbuldür: Kamelya ağacı,
çiçeği. (HAY); Çingülü; japongülü. Bkz. Bitki;
Çiçek. (YAK); (Fr. Camelia) Çeşitli renklerde ve en
çok beyazı bulunan iri bir süs çiçeği. (TYS); Çaygillerden bir ağaç ve bu ağacın sarımsı, kırmızımsı
büyük ve güzel çiçeği; Çin gülü, japon gülü.
(MED); (Lat. Camellia japonica, Alm. Kamelie, Fr.
camélia, İng. camellia) Çaygiller (Theaceae) familyasından, yapraklan parlak koyu yeşil, çiçekleri
büyük, 10 m kadar boylanabilen, ağaç ya da çalı formundaki bitki. (BİY)
Kamelyalı Kamelyası
takınan. (MED)

olan,

kamelya

çiçeği

Kameriye Bahçelerde yazın oturulmak için
yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle
sarılan süslü çardak. (TDK); Etrafı açık, üstü çardak şeklinde örtülü küçük bahçe köşkü. (MED);
Altında oturmak için bahçelerde etrafı açık ve üstü
örtülü olarak birçardak şeklinde ahşap veya demirden yapılan zarif köşk. Ekseriya bunlara gül ve
hanımeli gibi ağaçlar sardırılır. (ARS); 1. Çardak.
2. Bahçelerde yapılan küçük süslü köşk. (TRK);
Bahçelerde, parklarda üstü yeşilliklerle örtülü süslü
çardak. (TEM); Bahçelerde üstü örtülü ve etrafı
açık, küçük köşk, çardak. (RTK); Mehtab gecelerde
oturmak için bahçe derhununda telden vesaireden yapılıp etrafı sarmaşık ve çiçek ile örtülen kafes
şeklindeki mahal. hurûf-ı kameriyye: lâm,ı ta’rifi telaffuz olunan kelimâtın birinci harfi el-kamer
gibi. (MÜK); 1. Çardak. 2. Bahçelerde, mehtaplı
gecelerde oturmak üzere, tel veya kafes tarzında,
kubbeli olarak yapılıp, etrafı sarmaşık ve şâir güzel, süslü çiçeklerle örtülü bulunan yer, küçük köşk.
[Arapça “kamer” kelimesi ile ilgili değildir]. (FED);
1. Mehtap gecelerinde oturmak için bahçe derûnunda telden vesaireden yapılıp etrafı sarmaşık vesair
ezhâr-ı latîfe ile örtülen, tepesi kubbe şeklinde çadır.
2. Kamere mensup. hurûf-ı kameriyye “el-kamer”de
olduğu gibi bir kelimenin evveline elif lâm geldiği
zaman kamerin kaf’ı makamında olan kelimenin
evvel harfi teşditsiz okunup lâm harfinin de telaffuz olunması. Bunun nakîzi hurûf-ı şemsiyyedir.
(NAC)
Kamga Odun veya ağaç kırıntısı, yonga. (MED)
Kamış Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad
(Phragmites australis). (TDK); Sulak yerlerde biten
içi boş yumuşak ve düğümlü bitki ki, pek çok çeşidi vardır; muhtelif uzunluk ve kalınlıkta olur, saz,
nây, ney, kaseb. (HAY); Bambu; hasırotu; hezaren;
hintkamışı; kargı; kiliz; kofa; maranta; saz; sukamışı; şekerkamışı, deyim: ararot kamışı. Bkz. Bitki; Çalı; sazlık. (YAK); Phragmites australis (Cav.)
Trin. (Gramineae). 3 m kadar yükselebilen, otsu,
çok yıllık, göl dere ve bataklık kenarlarında yetişen
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bir bitkidir. Eş anl. Beyaz kamış, Kamış otu (Terkos
köyü-İstanbul), Süpürge kamışı. (BAY)
Kamış otu Kamış. (BAY)
Kampeş (Lat. haematoxylon campechianum)
Doğal boyarmadde elde edilen, bir sıcak iklimlerde
yetişen bir ağaç. (TEK)

F

Kamşam

G

Kamşan Tavşancıl otu. (BAY)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kamârî (=Khmer) Tarzda Ud (=Öd) Yani Kamboçya’dan Khmer ülkesinden getirtilen öd bitkisi.
(BAT)

K

Kamîs Bâzı nebatların (‘bitkilerin) üzerini örten
zarlar. (FED); (botanik, anatomi) Bazı zarlara denir,
Fr. Tu-nique. (HAY)
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Kan ağacı Zakkum. (BAY)
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Kan otu Bot. Gelincikgiller familyasından kan
kırmızı renkte çok yıllık zehirli bir bitki. (TDK-2);
Kantaron. (BAY)
Kan tutkalı [Alm. Blutalbumin-Leim] [eski terim kon tutkalı, albumin tutkalı]: Büyük baş hayvan
kanından üretilen ucuz ağaç yapıştırıcısı. (AGA)
Kan’ar
Kanaak

Büyük, kaba budaklı ağaç. (OSM)
Kenger. (BAY)

Kanada kavağı Bot. Kuzey Amerika’da yetişen
uzun bir kavak türü. (TDK-2)
Kanak Kökünden sakız elde edilen sütlü bitkilere verilen genel ad. Elde edilen sakıza Kanak
sakızı veya Kannık sakızı denir. Bk. Âk kanak, Çöp
kanak, Tüylü kanak, Kanlık, Kenger, Sakız otu. Eş
anl. Ganak. (BAY)

Â
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Kanal [Alm. Grat] [Fr. Arête] [eski terim kanal]:
Tahtanın ya da tablanın liflerine dik yönde, kenarları 70-80° eğiklikte ve kalınlığın 1-3 ü kadar
derinlikte açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti.
(AGA); Fransız üslûbundaki bahçelerde dar ve uzun
olarak yapılan havuzlar. Versay sarayı bahçesinin
büyük kanalı, gibi. Fr. Canal (ARS)
Kanal rendesi [Alm. Grundhobel] [eski terim
kanal rendesi]: Tabla yüzeylerine istenilen genişlik ve derinlikte kanal açmaya yarayan özel rende.
(AGA)
Kanal testeresi [Alm. Gratsäge] [eski terim kanal
testeresi]: Kalın lamalı, iki elle tutulabilecek biçimde saplı testere; kızak kanalı açmaya yarayan özel
araç. (AGA)
Kanarya çiçeği Bot. Çan çiçeğigillerden, sarı renkli bir çiçek (Tropaeolum peregrinum). (TDK-2);
Bir cins bitki. (HAY)
Kanarya otu Bot. Çuha çiçeğigillerden, tohumları kafes kuşlarına yem olarak verilen bir bitki
(Alsine media). (TDK-2); Senecio (Compositae)
türlerine verilen genel ad. Bir veya çok yıllık, sarı
veya turuncu çiçekli ve otsu bitkilerdir. Özellikle
hayvanlarda zehirlenmelere neden olurlar. Eş anl.
Küllüce otu. Senecio jacobaea Lat. Yakup otu.
Senecio vernalis Waldst. Et Kit. -Ekin otu (Kemah-Erzincan). Senecio vulgaris Lat. Toprak üstü
kısımları âdet söktürücü olarak kullanılır. (BAY);
Çuhaçiçeğigillerden, tohumları kuşyemi olarak kullanılan bitki (stellaria media). (MED); (Kreuzkraut
/ Seneçon / Groundsel / Senecio) Senenin çoğunu
çiçekli olarak geçiren, yol kenarları ve bahçelerde
görülen, 10-60 cm yüksekliğinde, bir veya iki yıllık
otsu bir bitki. Gövdeleri dik, dali, tüylü veya tüysüz,
seyrek yapraklidir. Yapraklar derin parçali lobludur.
Çiçekler küçük silindir seklindeki kapitilum adi
verilen basçiklarda toplanmistir. Çiçeklerin hepsi
tüp seklinde ve sari renklidir. Meyveleri siyahimsi renkli ve üzeri kisa ve sik tüylerle kaplidir. Otuz
kadar türü vardir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Türkiye’nin çogu yerinde farkli türleri çok yaygındır.
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Kullanıldığı yerler: Bitkinin toprak üstü kısımları
toplanir. Uçucu yag, tanen, reçine, inulin ve alkaloit tasir. Yumusatıcı, kurt düsürücü, yara iyi edici,
âdet ağrılarını hafifletici olarak kullanılır. Alkaloit
tasidiklarindan dikkatli kullanılmalıdır. (BİT); (senecio): Bileşikgiller familyasından bir bitki cinsidir.
Adikanaryaotu denilen çeşidi, bütün yıl boyunca
çiçek açan 10-40 santimetre boyunda bir veya iki
yıllık otsu bir bitkidir. Çiçekleri küçük silindir şeklindedir. Meyvelerinin içeriğinde uçucu yağ, tanen,
reçine, inulin vardır. Köklerinde ise; “Senecin” ve
“Senecionin” adlı iki alkoloid bulunur. Faydası:
Aybaşı kanamalarını düzenler. Aybaşı ağrılarını keser. Bağırsak kurtlarını düşürür. İshal, dizanteri ve
kanamalarda faydalıdır. Yaraları iyileştirir. Romatizma ağrılarını keser. (BİT-2)
Kanaryalık Eski gemilerin kıç tarafında önü parmaklı taraça (bahçelik de denmiştir). (HAY)
Kanatçık Bot. Baklagillerin çiçek tacında bulunan, yan iki taç yapraktan her biri. (TDK-2)
Kanavcı otu Keklikgözü. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Kanbel Bükülmüş bilek kamburu, kürz. Arabîde
fenir geçkin yaşlı demektir, kanbeli çıkmış koca
karı. Kanbel otu it üzümü nevinden kâkine tohumu, habbu’1-lehv. (LEH)

Kand Bitki şekeri. (HAY); Bitkiden elde edilen
şeker. Sıcak su ve şekerle yapılan içecek. (MED)
Kand şekeri Bir tür sert kalıp şekeri, meyve şekeri
(BAH)
Kandamlası Bot. Asya ve Avrupa’da ılıman bölgelerde yetişen kırmızı veya sarı çiçekli otsu bir bitki
(Adonis). (TDK-2); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kandıra Mineçiçeğigillerden, kokulu bir bitki
(calamagrostis). (MED)
Kandıra ağacı Bot. Mine çiçeğigillerden, güzel
kokulu bir süs bitkisi (Lipia citriodora). (TDK-2)
Kandıra otu Bot. Buğdaygillerden, çok yıllık,
sürünücü, otsu bir bitki (Calamagrostis). (TDK-2);
Mineçiçeğigillerden bir bitki (calamagrostis)
Kandırmak 1. Bahçeyi ve çayırı bol sulamak,
suya doyurmak 2. Su arkının önünü kapayıp suyu
biriktirmek. (TRM)
Kandil Bir sünbülde olan müteaddid çiçek
ve gonca. (OSM); Sünbül gibi çiçeklerin çiçeği.
(HAY); Bir sünbülede olan müteaddid çiçek ve gonca. (MÜK); Sümbül ve benzeri bitkilerin çiçeği.
(MED)
Kandil ağacı Bir cins ağaç. (HAY)

Kancalı çektirme [eski terim kancalı çektirme]:
Sökülebilir mobilyaların elemanlarını birleştirmede
kullanılan, merkezi kaçık kancalı olan birleştirici.
(AGA)
Kancalı kilit [Alm. Rolladenschloss] [eski terim
istor kilit]: Sürgüsü kancalı olan ve istorlu kapaklarda kullanılan özel kilit. (AGA)
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Bot. Civanperçemi. (TDK-2)

Kanburuyan Tosbağa otu. (BAY)
Kandil otu

B

R

Kanbir Bir tür bitki, kanbil otu (BAH)
Kandil çiçeği

A

Ş

Güveyfeneri. (BAY

Kandilli Sabıkta meşhur bahçe karyesi. (LEH)
Kandilli çiçek Salkım salkım sarkan çiçek.
(HAY)
Kandillik Mişkât, camlı hacere, kandil yaktıkları ulu ağaçlar, makamât-ı e’izze diye cühelanın
tapındıkları ışıklı yerler. Sünbüle yani başak yapan
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çiçeklerin kandili beher çiçeği çok kandilli sümbül.
(LEH)

Ç

Kanepe Bahçelerde, oturmağa yarayan, tahtadan
yapılmış, arkalıklı sıra (TEM)

D

Kangal Eşek dikeni. (BAY)

E
F

Kangal dikeni Deve dikeni. (TDK); Devenin
yediği bir cins bitki. (HAY); Eşek dikeni. (BAY)

G

Kangala

H
I
İ

Lâle. (BAY)

Kanger Kenger. (BAY)
Kangılız Gelincik, Lâle. (BAY)
(çiçek hakkında) fide (EVL)

Kanırtmaç

K

Kankurutan Bot. Adamotu. (TDK-2); Bir çeşit
bitki. (HAY); Adam otu. (BAY)
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Kanlıca mantarı Lactarius (Russulaceae) türlerine verilen genel ad. Aşağıdaki türler Kuzey Anadolu bölgesinde yetişmekte ve yenilecek mantar olarak
pazarlarda (Bolu, İstanbul) satılmaktadır. Bk. Biberlice, Tavukbacağı mantarı. Eş anl. Çam mantarı,
Çintar, Melki, Merki. ladarius blennius Fr. -Acı
mantar, Biberli mantar, Dırbalan, Dilburan. Bk.
Biberlice. Lat. Deliciosus (L. Ex Fr.) S. F. Gray.
(Syn:Lat. Salmonicolor Heim et Lacl.) -Çintar,
Kanlıca, Melki, Merki, Sütlü mantar. Çok tanınmış yenen bir türdür. Pazarlarda satılır. Lat. Mitissimus Fr. -Sütlü mantar. Yenen bir türdür. Lat.
piperatus Fr. Ex Scopoli- Bk. Biberlice. Lat. volemus
Fr.-Kirmit, Koç mantarı, Tirimit, Tirmit. Karadeniz bölgesinde fındık bahçeleri altında yetişmektedir.
Bu ad bazen Tavukbacağı mantarı için de kullanılmaktadır. (BAY)
Kanlık Scorzonera sublanata Lipschitz (Compositae). 10-25 cm yükseklikte, çok yıllık, kalın köklü,
san çiçekli ve otsu bir bitkidir. Isparta bölgesinde
(Çaltı köyü-Gelendost) kökünden sakız çıkartılır.
Van bölgesinde ise sakız elde etmek için S. Dnerea
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Kannık sakızı Kannık. (BAY)
Kanotu (Lat. Sanguinaria canadensis) Doğal boyarmadde elde edilen beyaz çiçekli bir ot. Yün boyamacılığında değişik mordanlarla kullanılmaktadır.
(TEK)
Kantar kabağı Bot. Su kabağı. (TDK-2)

J
L

Boiss. Türü kullanılmaktadır. Bk. Tekesakalı, Yemlik, Yer sakızı. Eş anl. Dağ sakızı, Kannık sakızı,
Kır sakızı. (BAY)

Kantara basmak Kantar, rutubetli yerde yetişen
bir çeşit bitkidir. Yürürken üzerine basılırsa ayak
kayıp insanı düşürdüğü gibi işitilen ve iyi tahkik
edilemiyen bir söz de insanı şaşırtabilir. Mantara
böyle bir mana verilmesinde Fransızca’daki yalan
söylemek manasına gelen mantire mastarının tesiri olduğu şüphesizdir. Yalan söylemek yerinde
söylenilen mantar satmak tâbiri de bundan çıkar.
(YAN)
Kantaron Yun. Bot. 1. Kızılkantarongillerden,
hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük
bir bitki (Gentiana lutea). 2. Birleşikgillerden, sarı,
mavi, kırmızı çiçekli türleri bulunan otsu bir bitki
(Centaurea). Bu cinsin tahıl tarlalarında sık rastlanan mavi çiçekli bir türü, peygamber çiçeği,
belemir (Centaurea cyanus). • kızılkantaron, mavikantaron (TDK-2); Dağlarda ve kırlarda bitip
zeytinyağı içinde şişe ile güneşte bırakıldığı zaman
bıçak yaralarına iyi gelen tanınmış bir ilâç hâsıl
eden bir çeşit sarı çiçek. Kılıç çiçeği. Kantaron
çiçeğine “eşekkulağı” da denir. (HAY); Birleşikgillerden, tıpta kullanılan sarı, kırmızı, mavi ve
beyaz çiçek açan bitki, kılıçotu (earythraca centaurium). (MED); Kantaryon (Yu. Kentaurion)
Hek. Çiçeği sarı, kökü acı ve ilaç olarak kullanılır
bir bitki. (TYS); Hypericum (Guttiferae) türlerine verilen genel ad. Otsu veya çalı görünüşünde
ve genellikle parlak sarı çiçekli bitkilerdir. Türkiye’de 70 kadar türü bulunduğu bilinmektedir.
Çiçekli dalların zeytin yağında bırakılması ile elde
edilen hulâsa Kantaron yağı adı altında yara iyi
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edici olarak kullanılır. Hayvanlar için zehirlidir.
Bk. Kırmızı kantaron. Eş anl. Binbirdelik otu, Kan
otu. Kılıç otu, Koyunkıran, Kuzukıran, Mayasıl
otu, Püren (Adana), Sarı kantaron, Yara otu. Bazı
türlere özel adlar verilir. Hypericum calycinum
Lat. Koyunkıran, Kuzukıran. Hypericum empetrifolium Willd. -Sarı püren. Çiçekleri boyar madde
olarak kullanılır. Hypericum perforatum Lat. Binbirdelik otu. Hypericum scabrum Lat. -Kepir otu.
Kızılcık otu, Mayasıl otu. Hypericum triquetrifolium Turra -Pırpır otu (Avsa adası-Balıkesir.) (BAY);
(Sarı kantaron, binbirdelik otu, kan otu, kılıç otu,
koyunkıran, mayasıl otu, yara otu, Tausendguedenkrauf / Centaury / Erythraea centaurium / Kantariyyon / Erythroea / Gentiana lutea) Haziran, eylül
aylari arasinda pembemsi, beyaz renkli çiçekler
açan, nemli çayir ve orman kenarlarinda rastlanan
15-50 cm boyunda, iki yıllık otsu bir bitki. Küçük
kantaron veya kırmızı kantaron olarak da bilinir.
Bitkinin gövdeleri tüysüz ve diktir. Yapraklar sapsiz ve karşılıklı, oval sekilli ve uçlari sivridir. Pembemsi çiçekler dallarin ucunda durumlar yapar ve
çiçekler genellikle saplidir. Çiçekler bes sivri disli ve
tüpsüdür. Meyveleri silindir seklinde bir kapsüldür.
Çok fazla sarimsi- esmer renkli tohumları vardir.
Türkiye’de yetiştiği yerler: Trakya ve Anadolu. Kullanıldığı yerler: çiçekli bitki çiçek açma zamaninda
toplanir, demetler halinde baglanip gölgede kurutulur. Bitkide sekerler, reçine ve aci maddeler vardir. Çayi kuvvet verici, istah açici ates düsürücü ve
hazmi kolaylastirici olarak verilir. Ayrıca Astim ve
mide agrilarinda da faydali oldugu bilinir. (BİT);
Yun. Kantariyun, eşek kulağı, sarı kantaron çiçek
otu. (LEH); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (kantariyyon):
İkiçenekliler sınıfının, bileşikgiller familyasından,
bütün dünyada, özellikle ılıman bölgelerde yaygın olan çok yıllık veya bir yıllık bitkidir. Kırmızı,
sarı, mavi ve nadiren beyaz çiçekli olanı bulunur.
Kökü acıdır. Bu türüne “Büyük Kantaron” da denir.
Çoğunlukla kökü kullanılır. Yaz aylarında toplanıp
kurutulur. Faydası: Vücudu kuvvetlendirir. Ateşi
düşürür. İştah açar, hazmı kolaylaştırır. İshali keser. Nekahat devresini kısaltır. Nezle ve bronşite faydalıdır. Öksürüğü keser. Mide ağrılarını dindirir.
Yaraların iyileşmesinde yardımıcı olur. Astım, mide

ülseri, midede asit fazlalığı, akciğer hastalıkları,
damar sertliği ve sinir iltihaplarında da faydalıdır.
(BİT-2)
Kantaron yağı Kantaron çiçeğinden elde edilen
ve ilaç olarak kullanılan yağ. (MED)
Kantarongiller (Lat. Gentianaceae, İng. common centaury) Yapraklan karşılıklı, çiçekleri er dişi,
çanak yapraklan 4-5 tane olup birleşik, taç yapraklan 4-12 tane ve birleşik, ovaryum üst du-rumlu,
birleşme yerinden açılan kapsül tipi meyveleri olan,
ülkemizde yedi cins ve 24 türle temsil edilen, bir, iki
ya da çok yıllık, otsu ya da çalımsı bitkiler. Gentiyangiller. (BİY)
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Kantaryon Kırmızı kantaron. (BAY)

J

Kantepen Pelemir. (BAY)
Kantiyane Lat. Bot. Kızılkantarongillerden, hekimlikte iştah açıcı olarak kullanılan bir tür bitki
(Gentiana). (TDK-2)
Kanyaş Sorghum halepense Lat. Pers. (Gramineae). 30-150 cm yükseklikte, çok yıllık, rizomlu ve
otsu bir bitkidir. Hayvanlarda zehirlenmelere neden olur. Eş anl. Ganyaş, Ganyaşı, Ganyeş, Ganyeşi,
Ganyeşil, Kanyaşı. Bk. Darı. (BAY)
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Kapak Biçilen ağaç kütüklerinin iki yanından
çıkan düzgün olmayan tahta. (TDK)

R

Kapak düşürme [eski terim kapak düşürme]:
Zıvanalı geçmelerde dış tarafa gelen parçaların testere ile kesilmesi işlemi. (AGA)

Ş

Kapak tahtası [eski terim kapak tahtası]: Tahta
haline getirilmek üzere biçilen tomruğun kenarından çıkan, bir yüzü eğmeçli tahta. (AGA)
Kapakeyif Esrar. [bir hafta güneşte bırakıldıktan
sonra, çiçeklerin dişisi makbuldür, bunlar el veya bir
araçla ufalanarak toz haline getirilir.] (FDA)
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Kapalı tohumlular Bot. Açık tohumlularla tohumlu bitkileri içine alan bitkiler âleminin bir
alt şubesi. (TDK-2); Tohumları meyvenin içinde
bulunan bitkileri içine alan ve birçenekliler ile
ikiçenek-lilerden meydana gelen şube. (HAY);
Yumurtacıkları kapalı bir kutu şeklinde olan yumurtalık içinde bulunan bitkileri ihtiva eden şube,
mesturülbüzur. (MED); (Lat. Angiospermae, Yun.
Anggeion: damar; sperma: tohum. Ahn, Bedecktsamig, Fr. Angiosperme, İng. Angiospermous) Tohumlar olgunlaşmcaya kadar meyve kar-pelleri
tarafından korunan, olgunlaştıktan sonra karpelleri
açılarak tohumlan serbest hâle geçebilen kapalı tohumlu bitkiler. Angiosperm. (BİY)

Kapıncak Gelincik. (BAY)

Kapama bahçe Aynı ürünü veren ağaçlardan kurulu bahçe. (TRM)
Kapari Kebere. (BAY)

Kaplama bandı [Alm. Fugenpapier] [eski terim
kaplama bandı]: Yan yana eklenecek kaplamaları
bir arada tutmaya yarayan, bir tarafına yapıştırıcı
sürülmüş, dar uzun kâğıt. (AGA)

Kapari Yun. Bot. Gebre otu (Capparis spinosa).
(TDK-2); Meyvesinden turşu yapılan gebreotunun
bir adı. (HAY)

Kaplama bıçağı [Alm. Furniermesser] [eski terim kaplama bıçağı]: Kaplamaları alıştırmada ya da
biçimlendirmede kullanılan bıçak. (AGA)

Kapçık 1. Küçük kap. 2. Boş mermi kovanı:
Fişek kapçığı. 3. Bot. Tahıl tanelerinde kabuk. •
kapçık meyve (TDK-2); Çiçek kadehi, fass. Tohum
kabı, buğdayın iç derisi. (LEH); Gelincik. (BAY); 1.
Küçük kap. 2. Kovan: Fişek kapçığı. 3. Bot. Tahıl
tanelerinde çanak. ~ meyve Bot. Meşe palamudu,
ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve. (TDK)

Kaplama çekici [Alm. Furnierhammer] [Fr. Marteau à plaquer] [eski terim kaplama çekici]: Kaplamayı elle yapıştırmada yararlanılan geniş ağızlı özel
çekiç. (AGA)

Kapçık meyve Bot. Meşe palamudu, ceviz gibi
açılmayan, tek taneli kuru meyve. (TDK-2); Aken
(BİY)
Kapçık otu

Gelincik. (BAY)

Kapıcık Bot. Yumurtacığın tepesinde bulunan ve
yumurtacık zarlarının iyice bitişmemesinden oluşan
ağız. (TDK-2); Çiçektozu borususunun geçtiği yumurtacık deliği. (HAY); Küçük kapı. [bit.] çiçek
tozu borusu geçen yumurtalık deliği, sukeybe-i
külliye. (MED)
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Kapırcak Gelincik. (BAY)
Kapilityum (Lat. capillus: saç, Alm. Kapillitium,
Fr. capillitie, İng. capil-litium) Mantarlarda, sporangiyûm içinde, sporlar arasında bulunan verimsiz
iplikler. (BİY)
Kapina Böğürtlen.; Yasemin. (BAY)
Kaplama [Alm. Furnier] [Fr. feuille de placage]
[eski terim koploma]: Kalınlığı 5 mm den az, ince
ağaç levha. (AGA)

Kaplama ekleyici makine [Alm. Furnlerzusammensetzmoschine] [eski terim kaplama ekleme
makinesi]: Kenarı düzgün kesilen kaplamaları ek
yerinden birbirine yapıştıran makine. (AGA)
Kaplama presi [Alm. Furnierpresse] [Fr. presse
à plaquer] [eski terim pres]: Kaplama yapıştırmada
kullanılan büyük yüzeyli sıkma aracı. (AGA)
Kaplama sacı [Alm. Furnierfalech] [Fr. cale
pour plaquer] [eski terim kaplama sacı]: Kaplama
yapıştırmada kullanılan alüminyum vb. Madenlerden yapılan levha. (AGA)
Kaplama soyma makinesi [Alm. Furnierschälmaschine] [eski terim kaplama soyma makinesi]:
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Buharla yumuşatılmış tomruğu döndüren ve bir
bıçakla kaplama çıkaran makine. (AGA)
Kaplama sütun (Mi.) İçi ağaç ve demirden olup
üzerine alçı veya stuka gibi maddeler kaplanmak
suretiyle mermer ve somaki hali verilen sütun. Fr.
Colonne d’assemblage. (ARS)
Kaplama testeresi İnce kaplama tahtalarını kesmek için kullanılır. Fr. Scie à placage. (ARS); [Alm.
Furniersäge] [Fr. Scie à placage] [eski terim kapfama testeresi]: Kaplama kesmede kullanılan ve testere
gibi iş gören küçük el aygıtı. (AGA)
Kaplama tutkalı [Alm. Furnierleim] [Fr. colle
à plaquer] [eski terim kaplama tutkalı]: Kaplama
yapıştırmak üzere hazırlanmış, özel karışım ve kıvamda tutkal. (AGA)
Kaplanboğan Bot.
Boğan
otunun
bir
türü, itboğan (Aconitum napellus). (TDK-2);
Doğançiçeğigillerden zehirli bir bitki (aconitum nepellus). (MED); Kurtboğan. (BAY)
Kaplıca Bot. Taneleri ufak bir cins buğday (Triticum monococcum). (TDK-2)
Kaplumbağa otu Mahmude otu. (BAY)
Kapok (Lat. ceiba pentendrd) Bitkisel kökenli çok
kısa (0,7-3 cm), ipek gibi parlayan, açık kahverengi,
doğal bir elyaf. Tropikal bölgelerde yaygın olan bir
ağacın meyve ve çekirdeklerinden elde edilir. Lifleri
hafif, suda yüzer, su geçirmez ve esnektir. Bu elyaftan iplik eğrilemez. Şilte, yatak, yastık vb. Yerlerde
dolgu maddesi olarak ve can yeleği yapımında kullanılır. (TEK)
Kapsalak Ağaçtan yapılmış bağ, bahçe ve bostan
kapısı. (TRM)
Kapsalık Sırıklardan yapılmış ağıl ve bahçe
kapısı. (TRM)

Kapsül Fr. capsule. Bot. Bazı bitkilerde tohumları içinde taşıyan kuru kabuk. (TDK-2); Bazı bitkilerin tohumlarını taşıyan kuru kapçık. (TYS); (Fr.
Capsule) 1. Hek. Bazı ilaçların konduğu jelatinden
kapçık. 2. Bot. Bazı bitkilerin tohumlarını taşıyan
kuru kapçık. 3. Maden kapak. (TYS); Bot. Bazı bitkilerde, içinde tohumun bulunduğu kuru kabuk.
(HAY)
Kapuçin Fr. capucine Bot. Latin çiçeği. (TDK-2)
Kapuk
(EVL)

Meyve kabuğu (kabuk yerine) VI 128al6
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Kapurcak Gelincik. (BAY)

I

Kar Bir cins beyaz çiçek. (HAY)

İ

Kar çiçeği Bot. Süsengillerden, beyaz ve pembe
çiçekler açan soğanlı bitki (Leuconium). (TDK-2);
Acı çiğdem (BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kar dikeni Bot. Diş otugillerden, pembe çiçekli
bir tür çalı (Acantholimon echinus). (TDK-2); Pişik
geveni. (BAY)
Kar faresi (Lat. Microtus nivalis) Kemiriciler
(Rodentia) takımından, Alp dağlan ve Kafkaslarda
4000 m yüksekliğe kadar yayılış gösteren, bitkilerle
beslenen bir tür. (BİY)
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Kar geveni Pişik geveni. (BAY)

S

Kara ağu Komar. (BAY)

Ş

Kara asma Sarmaşık. (BAY); Bot. Lohusa otu.
(TDK-2)
Kara aş Karamuk. (BAY)

T
U
V

Kara bacak 1. Pancar fidelerinde gelişerek, fidenin ölümüne veya cılız kalmasına yol açan
ve yerleştiği bölgeleri kara beneklerle örten asklı mantar. 2. Bu mantarın sebep olduğu hastalık.
(TDK); Venüssaçı. (BAY); Zatülcemp hastalığında
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A

kaynatılarak içilen maydonozgillerden bir bitki
(HLK)

Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. Eş anl. Amme, Japon hurması (Artvin). (BAY)

Kara ballık 1. Birtakım böceklerin çıkardıkları
şekerli sıvıya yapışarak yaprak, filiz ve meyvelerin kurum karası bir renkle kaplanmasına yol açan
ilkel mantar. 2. Bu mantarın sebep olduğu hastalık.
(TDK)

Kara ısırgan
Kara kavıt

F

Kara çaltı Kara çalı. (BAY)

Kara kavluk

Çengel sakızı. (BAY)

G

Kara çöpleme Karaca ot. (BAY)

Kara kavruk

Çengel sakızı. (BAY)
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Kara kavuk Çengel sakızı. (BAY)

Kara derme

Boz ot. (BAY)

Kara kazancık Gelincik. (BAY)

K

Kara gelincik Gelincik. (BAY)

L

Kara geven Geven. (BAY)

Ö

Kara göndürme Sanguisorba minör Scop. Subsp. Muricala (Spach) Briq. (Rosaceae). 10-75 cm
yükseklikte, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Silifke
(Kırobası) bölgesinde Kara göndürme adıyla tanınır.
Bk. Çayır düğmesi. (BAY)

P

Kara günlük
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Kara kavlak Çengel sakızı. (BAY)

Çörek otu. (BAY)

Kara fiğ Yaban çiçeği (ÇİÇ)

N

Çengel sakızı. (BAY)

Kara çörek

J

M

Isırgan. (BAY)

Kara kekik Tymbra spicata Lat. (Labiatae). 10-40
cm yükseklikte, çok yıllık, mor veya pembe çiçekli
ve kuvvetli kokulu bir bitkidir. Gazi Antep, Diyarbakır, iskenderun ve Mardin bölgelerinde Zater adı
altında, kekik gibi, yemeklere koku ve lezzet vermek
için kullanılır. İstanbul aktarlarında da satılmaktadır. Bk. Kekik, Kaya kekiği. Eş anl. Ayaklı kekik,
Karabaş kekik, Zater. (BAY)
Kara koçlama mantarı
Kara koruğu

Koçlama mantarı. (BAY)

Deniz börülcesi. (BAY)

Günlük ağacı (BAY)
Kara kök

Yemlik. (BAY)

Kara günlük yağı Günlük ağacı (BAY)
Kara hurma Diospyros lotus Lat. (Ebenaceae).
15 m kadar yükselebilen, kışın yapraklarını döken,
sarımsı beyaz çiçekli bir ağaçtır. Meyve 15-20 mm
çapında, sarımsı renkli ve küremsi şekillidir. Meyvesi yenir. Kurutulmuş halde satılır. Kuru meyve
özellikle Yusufeli (Artvin) bölgesinde elde edilir ve
Doğu Anadolu (Ağrı, Erzurum ve Kars) da kullanılır. Eş anl. Hırnık (Arpaçay-Kars), Hırniyh
(Iğdır-Kars), Hurma eriği, Kara yemiş (Kemaliye-Erzincan), Yahudi hurması. Diospyros kaki Lat.
Trabzon hurması. Meyveleri turuncu renkli ve
portakal büyüklüğündedir. Meyvesi için özellikle
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Kara mama

Böğürtlen. (BAY)

Kara manca

Böğürtlen. (BAY)

Kara mancar Böğürtlen. (BAY)
Kara mantar Polyporus squamosus (Huds. Ex
Fr.) Fr. (Polyporaceae). Yelpaze veya yassı huni biçiminde, alt kısmında ince delikler bulunan, üstü kirli sarı ve uçları kömür karası renkli bir mantardır.
Karadeniz bölgesi ormanlarında, devrilmiş ağaç gövdeleri üzerinde gruplar halinde yetişir. Pazarlarda
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satılır. Genç iken yenir. (BAY); Kayın mantarı.
(BAY)
Meşe. (BAY)

Kara meşe

Mürver. (BAY)

Kara mürver
Kara nane

Nane. (BAY)

Kara pelin

Yavşan. (BAY)

Kara pelîd Bir tür ağaç. Herhalde kara pelin yerine yanlış (Rdl 1449), southernwood, abrotanum
(Rd2 601. (karapelin, artemisia arbotanum) (EVL)
Kara sakız

Yakı otu. (BAY)

Kara sığırcık (Alm. Einfarbstar, Fr. étourneau
unicoloré, İng. Spotless starling) Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, sığırcıkgiller (Sturnidae)
familyasından, 22 cm kadar uzunlukta, tüyleri kara
olup menekşe rengi parlaklık gösteren, Avrupa ve
Kuzey Afrika’da ormanlarda yaşayan bir tür. (BİY)
Kara silcan

Sikan. (BAY)

Kara söğüt

Söğüt. (BAY); Söğüt çeşidi. (HAY)

Kara süpürge

Yavşan. (BAY)

Kara şabla

Ada çayı. (BAY)

Kara şalba

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kara şalva Ada çayı. (BAY)
Kara şapla

Ada çayı. (BAY)

Kara topalak Cyperus rotundus Lat. (Cyperaceae). Çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitkidir. Yumruları taze iken yenir. Bk. İncirop. Eş anl. Arap topalağı, Gecebiten, Topalak. Cyperus esculentus Lat.
Abdülleziz, Topalağ, Yumruları yenir. (BAY)
Kara yaprak

Duvar sarmaşığı. (BAY)

A

Kara yavşan Yavşan. (BAY)

B

Kara yosunları Bot. Çiçeksiz bitkiler sınıfından, nemli yerlerde yetişen, birleşim veya spor
verme yoluyla üreyen, pek çok türleri bulunan bir
bitki familyası. • yapraklı kara yosunları (TDK-2);
(Lat. Bryophyta, Yun. Bryon: yosun; phyton: bitki)
Bitkiler âleminin, tohumsuz bitkiler grubundan,
gerçek anlamda kök, gövde ve yaprak gibi yapılan
olmayan bir bölümü. (BİY)
Kara yosunu Bot. Çayır ve ormanlarda yumuşak
bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye. (TDK-2)
Karaağaç Bot. Karaağaçgillerin örnek bitkisi olan, kerestesi değerli bir ağaç, narven (Ulmus).
(TDK-2); Karaağaçgillerden, sert ve esnek odunlu,
dayanıklı bir ağaç (ulumus). (MED); özü kırmızı
esmer bir ağaçtır. Beyaz karaağaç denilen bir cinsi
de vardır ki özü sarımtırak esmerdir. Trabzon, izmit
ve Kastamonuda çok çıkar. (ARS); Esmer ve sert
tahtası olan bir nevi orrnan ağacı ki ondan mobilya
yapılır ve güzel cila alır. Fr. Örme. (ARS); Ulmus
(Ulmaceae) türlerine verilen genel ad. 30-40 m kadar yükselebilen ağaçlar. Çiçek durumları yapraklardan önce meydana gelir. Türkiye’de aşağıdaki
üç tür yetişmektedir. Ulmusglabra Hudson-Orta ve
Güneydoğu Anadolu. Ulmus. laevis Pallas-Trakya
ve Kuzeybatı Anadolu. Ulmus minör Miller-Kuzey
Anadolu. (BAY); (ulmus): İkiçenekliler sınıfının,
karaağaçgiller familyasından, kışın yaprak döken,
bir çeşit orman ağacıdır. Yaprakları kısa saplı, kenarları çift dişlidir. Çiçekleri salkım şeklindedir.
Odunu iyidir. Hekimlikte kabukları kullanılır.
Faydası: Ağrıları keser. Yara ve bereleri tedavi eder.
Yaprakları kaynatılıp, içilecek olursa kandaki şeker
miktarını düşürür. (BİT-2)
Karaağaçgiller Bot. İki çeneklilerden, yaprakları dişli, çiçekleri demet durumunda ve meyveleri
kapçık meyve olan, karaağaç, çitlembik vb. cinsleri
içine alan bitki familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden, meyveleri kapçık durumunda olan bir bitki
familyası. Örnek bitkisi karaağaçtır. (HAY); Kapcık
meyveli, kışın yapraklarını döken, yüz elliden fazla
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türü bulunan ağaç ailesi, dürdaniye. (MED); (Lat.
Ulmaceae, Alm. Ulmen, Fr. ormes, İng. Elm family) Yapraklan almaşlı dizilişli, çiçekleri er dişi ya
da tek eşeyli, çiçek örtü yapraklan 4-8 parçalı, ovaryum üst durumlu, kanatlı findik ya da eriksi meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve 8 türle temsil edilen,
çok yıllık, çalı ya da ağaç formundaki bitkiler. (BİY)
Karaağu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Karaardıç Bot. Güney Avrupa’da yetişen bir ardıç türü (Juniperus sabina). (TDK-2); (Lat. Juniperus sabina, Abu. Sadewacholder, Sabinbaum, Fr.
Sabine, genévrier sabine, İng. Sabin, savin) Servigiller (Cupressaceae) familyasından, yerde yatik, pulsu
yapraklı, ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri
ile kısmen tç Anadolu bölgesinde yetişen çalı şeklinde bir bitki türü. Sabin ardıcı, juniper. (BİY); Ardıç. (BAY)
Karababa

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Karabaldır Bot. Baldırıkara. (TDK-2); Baldırıkara. (BAY); Bot. Baldırıkara (HAY); (Lat. Asplenium adiantumnigrum, Alm. Schwarzer Streifenfarn,
Fr. capillaire noire, doradille noire, İng. Black maidenhair, black spleenwort, black oak fern) Aspleniaceae familyasından, toprak üstü kısımları balgam
söktürücü olarak kullanılan tohumsuz bitkilerden
bir tür. Bağrıkara, baldırıkara. (BİY)
Karaballıbaba Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Karabanotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Karabaş Bot. Ballıbabagillerden, çiçekleri mavi
veya menekşe renginde başakçıklar durumunda olan
güzel kokulu bir bitki (Lavandula stoechas). (TDK2); 1. Bir cins karabuğday. 2. Ballıbabagillerden,
mavi veya Karabuğday menekşe renginde çiçekleri
olan bir bitki ki, karabaş yağı denilen esansı verir
(lavendula staechas). (HAY); Çiçekleri mavi veya
menekşe renginde ıtırlı bir bitki. (ARK); Evlenmeyen rahip. Siyah sarık saran derviş. İlkbaharda açan
güzel kokulu mor çiçek. Bir çeşit karabuğday. Atış
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sırasında isabet etmeyen mermi, karavana. [mec.]
Evlenmeyen kimse. (MED)
Karabaş kekik

Kara kekik. (BAY)

Karabaş out Lavandula stoechas Lat. (Labiatae).
50 cm kadar yükselebilen, mor çiçekli ve çalımsı
bir bitkidir. Yaprak ve çiçeklerinden uçucu yağ elde
edilir. Eş anl. Gargan (Muğla), Keşiş otu, Yalancı lavanta çiçeği. Lâvandula angusiffolia Miller-Lavanta
çiçeği. Batı Akdeniz kökenli bir türdür. Süs bitkisi
olarak bahçelerde yetiştirilir. Çiçekleri koku verici
olarak İstanbul’da satılmaktadır. (BAY); (Lavandula
stoechas / French lavander / Lavande) Ballibabagiller familyasindan, bir veya çok yıllık otsu bir bitkidir. Ezildigi zaman çok kuvvetli ve hos olmayan
bir koku çikartir. Çiçekleri mavi veya menekşe
rengindedir. Bir türünden, “”Karabas yagi”” denilen
bir yag çikartilir. Yurdumuzda alçak maki gruplariyla birlikte yetisir. Kullanıldığı yerler: Ağrıları
dindirir. Kalbe kuvvet verir. Balgam söker. Uyusukluk giderir, zindelik verir. (BİT); Yaban çiçeği
(ÇİÇ); (lavadula stoechas): Ballıbabagiller familyasından, bir veya çok yıllık otsu yahut dip kısmı
odunsu bir bitkidir. Ezildiği zaman çok kuvvetli ve
hoş olmayan bir koku çıkarır. Çiçekleri mavi veya
menekşe rengindedir. Bir türünden karabaşyağı denilen bir esans çıkarılır. Yurdumuzda alçak makilerde bulunur. Faydası: Ağrıları geçirir. Kalbe kuvvet
verir. Damar sertliğinde faydalıdır. Balgam söker.
Sara ve beyin hastalıklarında kullanılır. Uyuşukluğu giderir, zindelik verir. (BİT-2)
Karabaş patk (Lat. Aythya martla, Alm. Bergente, Fr. fuligule milouinan, İng. Scaup) Kuşlar (Aves)
sınıfmış kazlar (Anserifonnes) talcımmırij ör-dekgiller (Anatidae) familyasından, erkeklerinin başı
ve boynu mavi yeşil parıltılı siyah, tepeliği olmayan,
Avrupa, Bati Asya’nın kuzeyi ile Kuzey Amerika’nın
kuzeydoğusunda bulunan, bitkisi bol bataklık ve
tundralarda kuluçkaya yatan, yurdumuzun Marmara sahillerinde kışlayan göçmen bir tür. Akgaga
ördek. (BİY)
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Karabiber 1. Bot. Karabibergillerin örnek bitkisi olan, zeytinsi, meyvelerin taneleri yuvarlak,
yaprakları kalp biçiminde, tırmanıcı bir bitki (Piper nigrum). 2. Bot. Bu bitkinin baharat olarak
kullanılan kuru ve siyah tanesi. 3. Bu tanelerin
kurutulup öğütülmesiyle yapılan toz. (TDK-2);
Karabibergillerin örnek bitkisi olan tırmanıcı bir fidan ve bunun bahar olarak kullanılan taneleri (piper nigrum). (HAY); (Lat. Piper nigrum, Alm. Pfefer,
Fr. poivre, İng. pepper plant, black pepper) Karabibergiller (Pipera-ceae) familyasından, turnama,
çiçekleri genellikle er dişi, tohumlan olgunlaşmadan
önce toplanıp ezilerek karabiber, olgunlaştıktan
sonra toplanıp soyularak beyaz biber elde edilen,
baharat olarak kullanılan, Güney Doğu Asya’da
yayılış gösteren uzun, tırmanıcı bitkiler. (BİY);
(dar-i fülfül): İkiçenekliler sınıfının, karabibergiller
familyasından, vatanı Doğu Hindistan olan, yaprak
dökmeyen tırmanıcı bir bitkidir. Yaprakları yürek
biçiminde ve damarlıdır. Çiçekleri sarkıktır. Meyveleri küçük, toparlak ve sapsızdır. Faydası: Mideyi
ısıtır. İştah açar. Hazmı kolaylaştırır. Mide ve bağırsaklardaki mikropları öldürür. Gaz söktürür ve gaz
birikmesine engel olur. Şeker hastalığının ilerlemesini durdurur. İdrar söktürür. Enerji verir. Cinsel
istekleri kamçılar. Sinirleri kuvvetlendirir. Yiyeceklerde baharat olarak kullanılır. Damar sertliği,
yüksek tansiyon, egzama, üremi, bağırsak iltihabı
ve romatizmadan şikayet edenler, mümkün olduğu
kadar az kullanmalıdırlar. (BİT-2)
Karabibergiller Bot. Taçsız iki çeneklilerden,
karabiberle türlerini içine alan bir bitki familyası.
(TDK-2); Taçsız ikiçeneklilerden bir bitki familyası.
Örnek bitkisi karabiberdir. (HAY); (Lat. Piperaceae)
Yapraklan almaşlı bazen karşılıklı dizilişte, çiçekleri
er dişi ya da tek eşeyli, taç yapraklan olmayan, drupa tipi meyvesi olan, ülkemizde doğal olarak yayılış
göstermeyen, çok yıllık, dik ya da nrmanıcı, otsu ya
da çalmışı nadiren ağaçsı bitkiler. (BİY)
Karabuğday Bot. Karabuğdaygillerden, tohumları için yetiştirilen, bir yıllık bitki (Fagopyrum).
(TDK-2); Bot. Karabuğdaygillerin örnek bitkisi ki,
salkımsı çiçekleri beyaz veya kırmızı renkte olur.

Yeşilken hayvan yemi olarak kullanıldığı gibi, unundan da ekmek yapılır ve tohumları kuşları beslemeye yarar, Lat. fagopyrum. (HAY); Karabuğdaygillerden, dik saplı, salkım çiçekli, yem olarak
tüketildiği gibi, ekmek de yapılan, tohumu için yetiştirilen bir bitki (fagopyrum). (MED)
Karabuğdaygiller Bot. Taçsız iki çeneklilerden,
ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve
karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak
veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya. (TDK2); Bot. Taçsız ikiçeneklilerden, ravent, kuzukula-ği,
çobandeğneği ve karabuğday gibi bitkileri içinde toplayan bir familya. (HAY)
Karaburçak Bot. Baklagillerden, hayvan yemi ve
gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla). (TDK-2); Burçak. (BAY)
Karaca Boyu küçük insana ve hayvana, hatta
sebzeye denilir. Soğan fidesinin adı, Anadolu’nun
cenup taraflarında Karaca’dır. Çünkü soğanın
önce tohumu ekilerek fidesi yetiştirilir. Fideler, yetiştirilen soğanlara nisbetle küçük ve boysuz olduklarından boyu bosu küçük olan insanlara karaca
denilmiştir. Bu tâbir atlı karacada yaşamaktadır.
Yoksa az kara demek değildir. Bunun yerine esmeri
kullanırız. Karaca denilen küçük soğanın tohumu
çörek otu şeklinde ve kıt’asında ve kuru renkte olduğu için bundan üretilen küçük soğanlara da karaca
denilmiştir. Cüce ile orta arasındaki boyda bulunan
insanlara karaca denilmesi renklerinin kara veya
esmerliklerinden değil, boylarının ve vücutlarının
küçüklüğündendir. (YAN); Çörek otu.; Karamuk.
(BAY)
Karaca darısı Bot. Buğdaygillerden, hayvanlara
yedirilmek için ekilen bir bitki (Panicum milliaceum). (TDK-2)
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(ÇİÇ)

Z

Karacakovuk Çengel sakızı. (BAY)
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Karacaoğlan mantarı

Kayın mantarı. (BAY)

Karacaot 1. Bot. Bir çöpleme türü (Helloborus
niger). 2. Hlk. Çörek otu. (TDK-2); Çörek otu.
(BAY); Helleborus orientalis Lam. (Ranımculaceae). Yükselebilen, çok yıllık, yeşilimtırak beyaz
çiçekli ve otsu bir hayvan hastalıklarında kullanılır.
Bk, Ak çöpleme. Eş anl. Bohça otu, Boşça otu, Boynuz otu, Çatlak otu (Daday-Kastamonu), Çöplemecik, Darıabağırtan, Danakıran (Hamsiköy-Trabzon), Keklik otu (Balıkesir), Kara çöpleme. Patlak
çiçeği (Azdavay-Kastamonu), Siyah harbak. Helleborus vasicarus Aucher-Patlakçiçeği, Patlak otu.
Güney Anadolu bölgesinde (Adana, Gazi Antep,
Kahraman Maraş) yetişir. Zehirli bir türdür. (BAY);
Kökleri iç sürücü olarak kullanılan bitki. (MED);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

M

Karaceviz [Alm. Schwarznussboum] [Lat. jugions nigro] [eski terim koroceviz]: Odunu iri
gözenekli, belirsiz yılhalkalı, kırmızı kahverengi
olan, en çok kaplama üretiminde kullanılan ceviz
türü. (AGA)
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Pamuk otu. (BAY)

Karaçalı 1. Bot. Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli
bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa). 2. Mec. İki
kişinin arasına girerek ilişkileri bozan kimse. (TDK2); Baklagillerden, kurak yerlerde yetişen, dikenli
bir fidancık (prunus spinosa). (HAY); Baklagillerden, dalları dikenli, dal uçlarında çiçek açan bitki
(prunus spinosa). (MED); Bot. 1. Baklagillerden,
kurak yerlerde yetişen, dikenli bir fidancık (prunus
spinosa). 2. Bir cins barbunya balığı. (HAY); Paliurus spina-christi Miller (Rhamnaceae). 2-4 m yükseklikte, kışın yaprağını döken, kuvvetli dikenli ve
sarı çiçekli bir çalıdır. Meyveleri (Kakırdak) idrar
artırıcı ve taş düşürücü olarak kullanılır. Bk. Çıçırgan. Eş anl. Çalı dikeni, Çaltı dikeni, Çeşmezen
(Farsça), İsa dikeni, Kara çaltı, Kara diken, Kışla dikeni (Trabzon), Kunar, Sıncan dikeni, Sincan
dikeni. (BAY)
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Karaçam Bot. Bir tür çam (Pinus nigra). (TDK2); (Lat. Pinus nigra, Alm. Schwarzkiefer, Korsische
Fichte, Fr. pin laricio, pin de corse, İng. Black pine,
corsican pine) Çamgiller (Pina-ceae) familyasından, her dem yeşil, iğne yapraklı, 30 m kadar boylana-bilen, deniz seviyesinden 1500 m kadar olan
yüksekliklerde yetişen, ülkemizde Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve yer yer Orta Anadolu’da ormanlar oluşturan bir ağaç türü. (BİY); Çam. (BAY)
Karaçavuş Bot. Bir tür üzüm. (TDK-2)
Karaçayır Bot. Buğdaygillerden, çimen biçiminde veya geniş çayır olarak yetiştirilen bir park
bitkisi (Lolium). (TDK-2); Bot. Buğdaygillerden,
çayır halinde yetiştirilen bir park bitkisi (lolium).
(HAY)
Karadiken Bir cins bitki. (HAY); Ala cehri, Cehri.; Böğürtlen.; Kara çalı.; Çalu, çalı, karamuk, çalı
çirpi, çor çop (MEN)
Karadut Bot. Siyah renkte olan dut. (TDK-2);
Dutun siyah cinsi. (HAY); Dut. (BAY)
Karaf Bahçede ayrılmış bölümlerden biri, evlek.
(TRM)
Karagevrek

Bot. Bir çeşit üzüm. (TDK-2)

Karagöz Amelanchier parvifloraboiss. (Rosaceae). 2 m kadar yükselebilen, kışın yaprak döken,
dikensiz, küçük ve beyaz çiçekleri olan bir ağaççıktır. Meyve küçücük bir elma görünüşünde, önce
kırmızı ve sonra siyah renkli ve tatlı lezzetlidir. Batı
ve Orta Anadolu dağlarında yetişir ve meyvesi yenir
(Çepni, Gemerek-Sivas).; Çengel sakızı.; Gelincik.
(BAY)
Karagürgen

Bot. Gürgen. (TDK-2)

Karağan Ayıkulağı.; Fesçitarağı.; Meşe.; Pamuk
otu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Karağı 1. Ağaçtan meyve toplamakta kullanılan
ucu eğri sopa, 2. Bahçelerde küçük hendekler açmaya yarar bir bahçıvan aracı. (TRM); 1. Ağaçtan
meyve toplarken kullanılan ucu eğri sopa. 2.
Baston. 3. Fırın süpürgesi. 4. Cirit oyunundaçkullanılan ucu eğri sopa. 5. Bahçelerde küçük hendekler açmaya yarayan bir bahçıvan aracı. (TEM)

pembe veya mavimsi renkli. Symphytum offidinale Lat. Türü tedavi maksadıyla kullanılır. Eş anl.
Eşekkulağı, Kafes otu. (BAY); Sığırdiligillerden,
tıpta terletici ve sidik söktürücü olarak kullanılan,
beyaz ve kırmızımsı çiçek açan bitki, eşekkulağı (syphyutum). (MED)
Karakan

Karahalile Bot. Doğu Hindistan’da yetişen bir
bitkinin olgunlaşmadan önce toplanan ve kurutulan 1-3 cm uzunluğunda, iğ biçiminde siyah renkli, sert, kokusuz taneleri (Fructus Myrobalani).
(TDK-2)
Karahan Pamuk otu. (BAY)
Karahelile
(HAY)

Kuvvetli müshil olan bir cins bitki.

Karahindiba Bot. Birleşikgillerden, uzun ve dişli
yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum). (TDK-2); Birleşikgillerden, hekimlikte kullanılan bir bitki (taraxacum). (HAY);
Birleşikgillerden, küme çiçekli, tıpta faydalanılan
bitki (taraksacum). (MED); Taraxacum (Compositae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık, otsu, rozet
yapraklı ve sarı çiçekli bitkilerdir. Rozet yapraklan
pazarlarda satılmakta (Antalya), salata halinde veya
pişirilerek yenmektedir. Bk. Hindiba, Eş anl. Arslandişi, Gelingöbeği (Aksaray-Niğde), Keklik otu,
Radika (Antalya, İzmir), Şeytanarabası. Taraxacum
turcicum van Soest -Türk kara hindibası. İstanbul
civarında yaygındır. (BAY); Bot. Birleşikgillerden,
hekimlikte kullanılan bir bitki (taraxacum). (HAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Karakabuk Kestane. (BAY)
Karakafes Bot. Sığırdiligillerden, çiçekleri beyaz
ve menekşeye çalan kırmızı renkte, eczacılıkta kullanılan bir bitki, eşekkulağı (Symphytum). (TDK2); Sığırdiligillerden, çiçekleri beyaz veya menekşeye
çalar kırmızı renkte bir bitki (symphytum). (HAY);
Symphytum türleri (Boraginaceae) ne verilen genel
ad. Çok yıllık, otsu ve tüylü bitkiler. Çiçek beyaz,

Dağ ağaçlarından bir çeşit ağaç (DLT)

A
B
C
Ç
D
E

Karakat Kestane. (BAY)

F

Karakavak Bot. 35 m’ye kadar yükselebilen,
kabuğu koyu renkli bir kavak türü (Populus nigra). (TDK-2); [Alm. Schwarzpappel] [Lat. populus
m’gro] [eski terim karakavak]: Hava kurusu yaklaşık
olarak 0.45 grlcm3 ağırlığında, esmer beyaz renkli
kavak ağacı. (AGA); Bir nevi kavak ağacı. Fr. Peuplier noir. (ARS); Çengel sakızı.; Kavak. (BAY)

G

Karakavza Bot. Yaban havucu. (TDK-2); Yaban
havucu, Fr. panicant. (HAY)

H
I
İ
J
K
L

Karakeme Bot. Domalan. (TDK-2)

M

Karakılçık Bot. Kılçıkları siyah olan, kırmızı
veya beyaz, sert taneli buğday. (TDK-2)

N
O

Karakıllı Kestane. (BAY)

Ö

Karakız mantarı Cincile. (BAY)

P
R

Karakulak Kayın mantarı. (BAY)

S

Karakuş mantarı Koçlama mantarı. (BAY)

Ş

Karalahana Bot. Yaprakları koyu yeşil olan bir
tür lahana. • karalahana çorbası (TDK-2)
Karaleke Meyvelerde görülen mikrobik mantar
hastalığı. (MED)

U
V
Y

Karaman kardikeni Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Karaman kimyonu

T

Z

Frenk kimyonu. (BAY)

Â
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Karamıh

Karamuk. (BAY)

Karamış

Kara yemiş. (BAY)

Ç

Karamiş Kara yemiş. (BAY)

D

Karamuh Karamuk. (BAY)

E
F
G
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da beyazdır. Faydası: Soğuk algınlığını giderir.
(BİT-2)
Karamuk dikeni Karamuk. (BAY)
Karan Pamuk otu. (BAY)

Karamuk Bot. Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago). (TDK2); Karanfilgillerden, tahıllara zarar veren, pembe
mor çiçekli, tohumları zehirli bitki (argostemma).
(MED); Berberis crataegina DC. (Berberidaceae).
2 m kadar yükselebilen, çok yıllık, çok dikenli, sarı
çiçekli ve meyveleri olgunlukta siyah renkli olan bir
çalıdır. Meyveleri taze veya kurutulmuş halde yenir. Sivas bölgesinde meyvelerinden yapılan tatlıya
Garaş (Kara aş) adı verilir. Genç sürgünleri sebze
olarak kullanılır. Bazı yayınlarda Agrostemma githago Lat. (Caryophyllaceae) türüne de Karamuk
adı verildiği görülmektedir. Bk. Buğday çiçeği. Eş
anl. Amberbaris, Diken üzümü, Ekşimen (Kayseri),
Garamık, Gıraba, Gırabuh, Gızanbah, Hatuntuzluğu, Kadıntuzluğu, Kamberiz, Karaca, Karamın,
Karamık. Karamuk dikeni, Karanbuk, Kızambuk,
Kızamık, Sarı çalı. Berberis vulgaris Lat. Zibike
(Gümüşhane).; Buğday çiçeği. (BAY); Buğday içinde
bulunan siyah tohumlar, züvân. (LEH); Kara diken,
çalu, çalı, çalı çirpi, çor çop (MEN); (Lat. Berberis
vulgaris) Köklerinden doğal parlak sarı renkte boya
elde edilen, 2 m kadar boylu, kalın dallı, dikenli bir
çalı. Direkt bo-yarmadde içerdiği için yünü mordansız boyayabilir. Işık haslık derecesi 4’tür. (TEK);
Karanfilgillerden, tahıllara zarar veren, pembe mor
çiçekli, tohumları zehirli bitki (argostemma). [tıp.]
Süt çocuklarında görülen, vücutta leke yapan ateşli
bir hastalık. (MED); (Agrostemma githago / Corncockle) Karanfilgiller familyasından, yurdumuzda
hububat yetiştirilen tarlalarda görülen, çoğu zaman
buğdayla karışık olarak biten, 30-100 cm yüksekliğinde, tohumları zehirli bir bitkidir. Üzeri tüycüklerle kaplıdır. Yaprakları almaşıktır. Çiçekleri
büyük ve güzel ve morumsu pembe ve ender olarak

Karanbuk Karamuk. (BAY)
Karanfil Bot. 1. Karanfilgillerden, güzel renkli
çiçekler açan bir süs bitkisi (Dianthus caryophyllus).
2. Mersingillerden, Molük adalarında, Filipinler’de
ve Hindistan’da yetişen ve yaprakları sürekli yeşil
kalan bir ağaç (Caryophyllus aromaticus). 3. Bu
ağacın karanfil yağı elde edilen ve baharat olarak
kullanılan, ağız kokusunu gideren, acımsı, koyu
renkli, küçük çivi biçimindeki tomurcuğu. • karanfil yağı, su karanfili (TDK-2); 1. Karanfil çiçeği
(Bot. Dianthus plumarius), 2. Karanfil baharatı ve
otu (Bot. Dianthus caryophillus / geum urbanum)
(BAH); 1. Hindistan’dan gelen baharattan kuyruklu bir tane: Doğulmuş karanfil. 2. Kokusu bu bahara benzer, katmerli, güzel bir çiçek ki, penbe, beyaz,
kırmızı vs. olur: Karanfil çiçeği. (HAY); Türlü renkte ve katmerlileri de bulunan keskin kokulu bir
çiçek. (TYS); Karanfilgillerden, kokulu ve düğüm
düğüm saplı yapraklarının kenarları tartıllı, çeşitli
renkte çiçek açan bitki ve çiçeği (dianthus caryophylls). Mersingillerden, tropikal iklimde yetişen,
yapraklarını dökmeyen ağaç ve bu ağacın baharat olarak kullanılan goncası (eugenia aromotica).
(MED); Cezayir-i Hint’te bir cins Asya ağacının
goncası, erkek karanfil iri tanelisi, karanfil çiçeği
rayihası gibi karanfile andırır maruf çiçek. Ecnası
ve her cinsinin envai çoktur. Hüsn-i yusuflar, pesendler gibi. (LEH); 1. Maruf güzel kokulu çiçek. 2.
Baharattan yine bu isim ile maruf dâne. (muhaveratta fa’nın kesriyle müstameldir.) (MÜK); Karanfilgillerden, güzel renkli, çiçekler açan bir süs bitkisi.
(ARK); (Lat. Dianthus, İng^ dianthus) Caryophyllaceae familyasından, ülkemizde doğal olarak yetişen 67 türü bulunan, bazılarının kültürü yapılan,
bir ya da çok yıllık otsu bitkiler. (BİY)
Karanfil kökü Kök karanfil. (BAY)
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Karanfilağacı (caryophyllus aromaticus): Mersingiller familyasından anayurdu Molük adaları
olan ve birçok tropik ülkelerde ve başlıca Zengibar,
Filipinler ve Hindistan’da yetiştirilen, kış aylarında yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Çiçeğinin tomurcuklarına karanfil denir. Baharat olarak kullanılır.
Çiçeklerinden elde edilen karanfilyağının içeriğinde
hidrokarbür, euganol, salisilik asid ve karyofilin
vardır. Güzel kokuludur. Tadı acıdır. Baharat olarak
kullanılır. Faydası: Mikropları öldürür. Ağrıları
dindirir. Sinirleri uyarır. Hazmı kolaylaştırır. Koku
giderir. İştah açar. İshali keser. Bedeni ve zihni
yorgunlukları giderir. Cinsel arzuları kamçılar.
Doğumu kolaylaştırır. Karanfil esansı diş macunlarında kullanılır. (BİT-2)
Karanfilçiçeği (dianthus caryophyllus): İkiçenekliler sınıfının, karanfilgiller familyasından; karşılıklı
ensiz sivri yapraklı, düğüm düğüm ince saplı, 300
kadar çeşidi bulunan, otsu bir süs bitkisidir. Yaprakları pembe, beyaz veya kırmızıdır. Ençok tanınan
türü çiçek karanfili’dir. Çok hoş kokuludur.
Yapraklarından şurup yapılır. Faydası: Ateş düşürür,
terletir. İştah açar. Mide üşütmesinden doğan
şikayetleri giderir. Dağkaranfilinin çiçekleri balla
karıştırılıp yenirse, iktidarsızlığı giderir. (BİT-2)

Karanfül Yaprağı, çiçeği ve kokusu güzel ve
uzun olan budaklı bir nebat. Karanfil. (OSM); Bot.
Karanfil. (FED)
Karanfüliyye Bot. Karanfilgiller. (FED)
Karantı dikeni

Karasaban Öküzlerle çift sürmeye yarayan ağaç
aygıt. (YÖR)
Karasoğan Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Karanfiliyye Karanfilgiller, iki çeneklilerden,
örnek bitkisi karanfil olan bir familya. (ARK)
Karanfilkökü (geum urbanum): Gölgelik yerlerde yetişen sarı çiçekli bir çeşit bitkinin, karanfil
kokulu köküdür. İlkbahar ve yaz aylarında toplanıp,
kurutulur. İçeriğinde tanen vardır. Faydası: Mide
ve bağırsak bozukluklarını giderir. İshali keser.
İştah açar. Ağrıları dindirir. Sinirleri kuvvetlendirir.
(BİT-2)

E
F
G
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I
İ

Karaşime Maymunların gece çıkıp yattığı bir
ağaç. (OSM)
Karaturp Bot. Turpgillerden, etli, iri beyaz köklü
çok yıllık bir bitki (Raphanus sativusvar niger).
(TDK-2)

J
K
L
M
N

Çengel sakızı. (BAY)

O
Ö

Karavruk Çengel sakızı. (BAY)
Karavrut

C
D

Böğürtlen. (BAY)

Karavluk Çengel sakızı. (BAY)
Karanfilgiller Bot. İki çeneklilerden, örnek bitkisi karanfil olan, çöven, karamuk vb. cinsleri içine
alan bir familya. (TDK-2); Karanfil çiçeğinin pek
çok çeşitlerini içinde toplayan bir bitki familyası.
(HAY)

B
Ç

Karaot Hindistan’dan gelen ağılır bir bitki;
baldıran otu, Aconitum (DLT); Ada çayı. (BAY);
Mercanköşk. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Karavlık

A

P

Çengel sakızı. (BAY)

R

Karaya Bot. Eczacılıkta kullanılan ve çürümeyen
bir bitki. (TDK-2)

S

Karayandık Bot. Deve dikeni. (TDK-2); Deve
dikeni. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

T

Karayantak Deve dikeni. (BAY)

Ş
U
V

Karayemiş Bot. Taflan. • karayemiş ağacı (TDK2); (Lat. prunus lauro-cerasus) Yapraklarından
doğal boya elde edilen, bir yabani meyve ağacı.
Şapla mordanlanmış yünü açık limon şansı renge
boyar. Kuzey ve Doğu Anadolu ormanlarında
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bulunur. (TEK); (Lat. Laurocerasus offıcinalis,
Alm. Lorbeerkirsche, Fr. laurier cerise, İng. cherry
laurel) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, yaprakları basit, koyu yeşil ve derimsi, mor ya da siyahımsı
meyveleri yenen, her dem yeşil bitki. Taflan, kocayemiş, Laz yemişi. (BİY); Laurocerasus officinalis
Roemer (Syn: Prunus laurocerasus L.) (Rosaceae).
5-6 m kadar yükselebilen, kışın yaprağım dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaççıktır. Meyveler önce
kırmızı, sonra siyahımsı renklidir. Olgun meyveleri yenir. Taze veya kurutulmuş halde, Kuzeydoğu
Anadolu bölgesinde pazarlarda satılır. Fırında kurutulmuş olan meyveye Sira adı verilir (Of-Trabzon).
Eş anl. Karamış, Karamiş, Kattak, Laz kirazı, Laz
üzümü, Taflan. Trabzon bölgesinde, meyve biçimine ve meyvenin olgunlaşma mevsimine göre, 4
Kara yemiş çeşidi ayrılmaktadır. Kiraz kara yemişi
(Su kara yemişi): Meyveler erken olgunlaşır. Vavul
kara yemişi: Meyve salkımı az taneli ve taneler
çok etlidir. Fisko kara yemişi: Meyvelerin uç kısmı
sivridir ve kolaylıkla kurutulabilir. Ağustos kara
yemişi (İstavrit kara yemişi): Meyveler geç olgunlaşır ve olgun meyveler kırmızı renkte kalır.; Kara
hurma. (BAY)
Karayemiş ağacı Bot. Taflan. (TDK-2)

diğer kısımlarında ve bitkilerde bulunan, karbonik
asidi karbondioksit ve suya parçalayan enzim. (BİY)
Karbonikasit Bir karbonla iki oksijenin birleşmesiyle oluşan bir gazın suda erimiş durumuna verilen
ad. Bu gaz, organik veya başka karbonlu maddelerin çürümesinden, yanmasından, bitkilerin ve canlıların solunumundan oluşur. (TDK)
Karbonlaştırma Asit banyosu ile, yüne karışmış
çalı, diken, ot, saman gibi bitkisel maddeleri temizleme işlemi. Temizlenecek yapağı ya da kumaş genellikle sülfürik asit kullanılan banyoya
batırıldığında yüne karışmış bitkisel parçacıklardaki selüloz hidroselüloz haline dönüşür. Malzeme
banyodan çıkarılıp sıkılır, karbonlaş-tırma sobalarında bir süre 80-100°C’de ısıtılır. Bu biçimde
suyun buharlaşmasıyla malzeme üzerinde kalan
derişik sülfürik asit selülozu kömürleştirir. Kömür
olan bitkisel parçacıklar dövülerek malzemeden
uzaklaştırılır. Yün-asetat ipeği karışımlarının
karbonlaştı-rılmasında ise aynı işlem 6-8° Be’lik
alüminyum klorür çözeltisinde yapılır. (TEK)
Karç İri mantar. (LEH); İri bir cins mantar.
(HAY)

Karbon devri (İng. Carboniferous) Pa-laezoik
Devrin bir periyodu olup, 345 milyon yıl önce
başlayan ve 90 milyon yıl kadar sürdüğü düşünülen,
ağaçsı tohumsuz bitkiler ve açık tohumlu bitkilerin dünya florasına hakim olduğu, günümüzdeki
kömür kaynaklarının oluşmaya başladığı bir dönem. (BİY)

Karçikeni Diş otugillerden, pembe çiçekli bir tür
çalı (Acantholimon echinus). (TDK)

Karbon dioksit Yeterli oksiyen koşullarında fosil
yakıtların yanmasıyla oluşan, atmosferde mevcut bir
bileşik. Soluduğumuz oksijeni yayan klorofili bitkiler için gerekli olup kendi başına zehirli değildir, ancak yoğun haldeyken boğucu olabilir. (ÇEV)

Kardaşkanı Hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan
bir tür sakız (Bot. pterocarpus draco), (BAH);
Ayıparmağı. (BAY); Bot. Kardeşkanı ağacından
alınan, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, koyu
renkte bir sakız. • kardeşkanı ağacı (TDK-2); Bir
cins bitki, çiçek. (HAY); Ayıparmağı. (BAY); Baklagillerden, çiçekleri küme veya salkım yapraklı
ağaçcık ve bu ağaçcıktan elde edilen kırmızı sakız
(peterocarpus). (MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (ejderkanı): Birçenekgiller sınıfının, zambakgiller

Karbonik anhidraz (Alm. carbonische Anhydrase, Fr. Anhydrase carbonique, İng. carbonic
anhydrase) Kırmızı kan hücrelerinde, hayvanların
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Karçopu Hanımeligillerden, birçok türü süs bitkisi olarak yetiştirilen, zeytinsi meyvesi kırmızı renkte bir ağaççık (Viburnum). (TDK); Bir cins beyaz
çiçek. (HAY)
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familyasından, Kanarya adalarında yetişen bir ağaç
veya ağaçcıktır. Gövdesi kalındır. Yaprakları sert
ve kılıç şeklindedir. Dallarının ucunda demet şeklinde toplanmıştır. Yaşlı gövdelerden, boyacılıkta
kullanılan, reçinemsi kırmızımtırak bir özsu akar.
Faydası: Yaraları tedavi eder. Dış kanamaları keser.
(BİT-2)
Kardelen Bot. Nergisgillerden, baharda çok
erken çiçek açan ve eczacılıkta kullanılan soğanlı
bir bitki (Galanthus nivalis). (TDK-2); Galanthus
(Amaryllidaceae) türlerine verilen genel ad. Yumrulu, otsu ve beyaz çiçekli bitkilerdir. Erken ilk baharda çiçek açarlar. Aşağıdaki türlerin soğanları,
süs bitkisi olarak, büyük miktarlarda dış ülkelere
satılmaktadır. Bk. Çan çiçeği. Eş anl. Aktaş, Ak
bardak, Akça bardak, Akçe bardak, Nergis (Akseki-Antalya), Öksüz oğlan (Çiçek sapının bükük olmasından), Soğancık (Akseki-Antalya). Galan Ihus
byzanlinus Baker İstanbul civarı. Galanthus elwesii Hooker- Soğancık. Batı ve Güneybatı Anadolu
dağları. Galanthus ikariae Baker- Domuz soğanı,
Karga soğanı (Sürmene-Trabzon). Doğu Karadeniz
dağları. Galanthus nivalis Lat. Kar çiçeği (Kalfaköy,
Çatalca-İstanbul). Galanthus rizehensis Stern- Trabzon ve Rize bölgesi dağlan. (BAY); Nergisgillerden,
soğanlı bir bitki (galanthus nivalis). (HAY); (Lat.
Galanthus, Alm. Schneeglöckchen, Fr. perceneige, İng. Snowdrop) Amaryllidaceae familyasından
beyaz çiçekli, erken ilkbaharda hemen kardan sonra ya da karın üzerinde çiçek açan, çiçekleri geriye
doğru sarkık, süs bitkisi olarak da kullanılan, Toroslar vê Karadeniz dağlarında yaygın olarak bulunan,
soğanlı, otsu bitkiler. Öksüzoğlan, aktaş, akbardak,
karga soğanı. (BİY)
Kardeşkanı ağacı Bot. Baklagillerden, en çok
Asya’nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç (Draceane draco). (TDK-2)
Kardeşlemek Fidan kökünden yeni filizler sürüp
azmak. (HAY)
Kardomot

Su teresi. (BAY)

Karem Deniz içinde biten çınar ağacına benzer
bir ağaç. (OSM)
Karga bostanı

A
B
C

Eşek hıyarı. (BAY)

Ç

Karga cevizi Eşek hıyarı. (BAY)

D

Karga döleği Eşek hıyarı. (BAY); Ebûcehl karpuzu tohumu. (HAY)
Karga düglegi 1. Sarı çiçekli ve meyveleri müshil
olarak kullanılan eşek hıyarı, acı kavun vs.de denilen bir bitki (Bot. Ecballium elaterium / colocynthis), 2. Su kabağı (Bot. lagenaria siceraria). (BAH)
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Karga keleği

Eşek hıyarı. (BAY)

Karga kozağı

Eşek hıyarı. (BAY)

J

Karga sabunu

Sabun otu. (BAY)

K

İ

Karga soğanı Gladiolus (Iridaceae) türlerine verilen genel ad. Yumrulu, çok yıllık ve otsu bitkiler.
Çiçekler zigomorf, pembe veya koyu mor renkli. Türkiye’de on kadar türü yetişmektedir. Bk.
Akyıldız, Eş anl. Keklik çiğdemi, Kılıç otu, Kuzgunkılıcı. Aşağıdaki türlerin çiçekli dalları pazarlarda kesme çiçek olarak satılmaktadır. Gladiolus atroviolaceus Boiss. -Kıraç süseni. Ankara bölgesinde
satılır. Gladiolus italicus Miller-Marmaris bölgesinde, demetler halinde, süs bitkisi olarak pazarlarda
satılır. Gladiolus kotschyanus Boiss. Doğu Anadolu.; Ak yıldız, Kardelen. (BAY); Kardelen (BİY)
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Karga üzümü Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kargabüken Bot. 1. Bitişik taç yapraklı iki
çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri talkım
durumunda olan, meyvesi zehirli bir ağaç (Stryhnos nux-vomice). 2. Bu ağacın striknin elde edilen
tohumu. (TDK-2); Bitişik taçyapraklı ikiçeneklilerden zehirli bir ağaç ve meyvesi. Bu bitkiden hekimlikte kullanılan striknin adındaki alkaloit çıkarılır
(strychnos nox vomica). (HAY); Hindistan’da yetişen, kabuğu kokusuz, çok acı, stiriknin ihtiva eden
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meyvesi zehirli ağaç. (MED); 1. Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri
talkım durumunda olan, meyvesi zehirli bir ağaç
(Stıychnos nox-vomica). 2. Bu ağacın striknin elde
edilen tohumu. (TDK)
Kargadelen Bot. Kabuğu kolayca kırılan bir
badem çeşidi. (HAY)

Karın ağrısı otu Dağ reyhanı. (BAY)
Karın geçürür ot Müshil etkisi olan bitki, bağırsak açıcı ot. (BAH)
Karınca bahçesi Amazon havzasında bazı karıncaların yuvasına verilen ad. (TRM)

F

Kargaibiği Eşek hıyarı. (BAY)

Karıngevuni Karın ağrısında kullanılan, dağlarda biten bir bitki. (HLK)

G

Kargak tarmak Bir çeşit bitki (DLT)

Kari Yılanyastığı. (BAY)

Kargaotu Çuhaçiçeğigillerden, düz yapraklı, sarı
çiçekli iki yıllık otsu bitki (lysimachia). (MED)

Karides Çalı karidesi (BİY)
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Kargı Bot. Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen
çok yıllık bir bitki, kamış, saz (Arundo donax).
(TDK-2); Arundo donax Lat. (Gramineae). 5 m
kadar yükselebilen, rizomlu, çok yıllık ve otsu bir
bitkidir. Gövdesinden kaval ve ney yapılır. Eş anl.
Kargı kamışı, Masura kamışı. (BAY); (Lat. Anında donax, Alm. Echtes Pfahlrohr, Grossesschilf, Fr.
canne, canne d’Inde, canne de provence, İng. Giant
reed, reed) Buğdaygiller (Gra-mineae, Poaceae) familyasından, çok yıllık, rizomlu, sulak ve bataklık alanlarda yetişen otsu bir bitki. (BİY)
Kargı kamışı Kargı. (BAY)
Karık 1. Bağ ve bahçe sulamak için açılmış su
yolu, ark. 2. Bu arklar arasında kalan toprak parçası.
3. Sabanla açılan çizi. (TDK); 1. Bahçe veya tarla
sulamak için açılmış ark, İng. Furrow; 2. Bu arklar arasında kalan toprak parçası, 3. Sabanla açılan
çizi: 4. Bağ ve bahçelerde sebze ekmek için ayrılan
bölümler, evlek; 5. Bağ ve bahçeleri sulamak için
açılan ince suyolu, ark; 6. Pirinç tarlası. (TRM);
Kavun ve karpuz bostanında olan karık. (VLD); 1.
Bahçe sulamak için açılan su cetveli, ark. 2. Bu arklar arasında kalan sebze ekilecek toprak parçası. 3.
Oyuk, yarık, toprakta sabanın açtığı iz. (KUB); 1.
Bahçe ya da tarla sulamak için açılan ark. 2. Arklar
arasında kalan toprak parçası. 3. Sabanla açılan çizgi. (TEM)
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Karkag Çöl, suyu ve bitkisi bulunmayan kırlar
(DLT)
Karkavut

Çengel sakızı. (BAY)

Karman

Bir meyve (Func) (EVL)

Karmele

Yapraksız küçük ağaç. (OSM)

Karnabahar Bot. Turpgillerden, çiçekleri etli
ve tanecikli bir görünüşte olan, yaprakları lahana yaprağına benzeyen, sebze olarak kullanılan bir
bitki (Brassica oleracea botrytis). (TDK-2); Turpgillerden, etli çiçekleri sebze olarak yenen bir bitki
(brassica deracea). (HAY); Turpgillerden, lahanaya
benzeyen, çiçekleri ve çiçekliği yenen bir kış sebzesi, karnâbit (brasica oleracea). (MED); (Blumenkohl
/ Chou-fleur / Cauliflower / Karnabit / Brassica oleracea var / Bortytis / Cauliflower) Lahananın bir
çesidi. Lahanada yapraklar sebze olarak kullanıldığı
halde, karnabaharda yenilen kisim genç çiçek tomurcuklari ile çiçek durumu eksenidir. Karnabahar
beyaz renkte bir sebzedir. Bunun sebebi de çiçek
durumunun büyük örtü yaprakları ile kapali kalmasindandir. Fosfor ve vitamin bakımından zengindir.
Türkiye’de yetiştiği yerler: Ege, Akdeniz, Marmara
bölgelerinde sebze olarak yetiştirilir. Kullanıldığı
yerler: Zihin yorgunluğunu giderir. Afrodizyak
özelligi vardir. Cinsel gücü artirir. Sinirleri kuvvetlendirir. İdrar söktürür. Dalak hastalıklarına iyi

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

gelir. Şeker hastalarına faydalı olduğu bilinir. (BİT);
(karnabit): Turpgillerden; vatanı Doğu Akdeniz bölgesi olan 2 yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları
koyu yeşil, çiçekleri beyaz veya sarımtıraktır. Kış
sebzelerindendir. Lahanaya benzer. Aslında, lahananın çiçek saplarının kısalıp etlenmesiyle lahanadan
türemiştir. Yenen kısmı, henüz açmamış yoğun
çiçek durumudur. Yurdumuzda; güzlük turfanda
karnabahar, kışlık karnabahar ve mart karnabahar olmak üzere üç çeşidi vardır. Fosfor ve vitamin
bakımından çok zengindir. Faydası: Zihin yorgunluğunu giderir. Cinsel gücü arttırır. Sinirleri kuvvetlendirir. İdrar söktürür. Dalak hastalıklarına iyi gelir. Şeker hastalarına faydalıdır. Kalp hastalıklarında
şikayetlerin azalmasında yardımcı olur. (BİT-2)
Karnabit (Arapça kanabit yahut Rumca’dan). Lahanaya benzer bir cins sebze ki, karnabahar da denilir. (HAY); gül lahana, çiçeklü lahana (MEN)
Karnıyarık tohumu
Karnivor bitkiler

Bağa. (BAY)

Böcekkapan bitkiler (BİY)

Karoten (Lat. carota: havuç, Alm. Carotene,
Fr. carotène, İng. carotene) Bitkilerde sentezlenen,
sütte ve yumurta şansında bulunan, A vitamininin
öncüsü olan, san ve portakal renkli bir pigment,
C4oH56. (BİY)
Karotenoit (Lat. carota: havuç, Alm. Ka-rotinoid, Fr. carotino’tde, İng. carote-noid, carotinoid)
San, portakal rengi, kırmızı ya da kahverengi, yağda
çözünen, bitkilerde sentezlenen, fotosentezde görev
yapan, çiçekler ve meyvelerde bulunan, karatenle ve
ksan-tofiller olmak üzere iki gruba ayrılan bir pigment grubu. (BİY)
Karpofaj (Yun. Karpos: meyve; phagein: yemek,
Alm. Karpophage, Fr. car-pophage, İng. carpophage) Meyve ile beslenen canlı. (BİY)
Karpofor (Yun. Karpos: meyve; pherein: taşımak,
Alm. Karpophor, Fr. carpophore, İng. carpophore)
l. Maydanoz-gillerin (Umbelliferae) meyvelerinde

olduğu gibi merikarplan birbirine bağlayan ince
sapçık. 2. Meyve sapı. (BİY)
Karpospor (Yun. Karpos: bilek; sporos: tohum,
Alm. Karpospore, Fr. carpo-spore, İng. carpospore)
Rhodophyta’ da görülen ve karposporangiyumlarda
tek olarak meydana getirilen sporlar. (BİY)
Karposporangiyum (Yun. Karpos: bilek; sporos:
tohum, Alm. Karposporan-gium, Fr. carposporange, İng. carpo-sporangium) Karpospor meydana
getiren kırmızı alglerde döllenmeden sonra oluşan
sporangiyum. Bu yapıdan sporofit oluşur. (BİY)
Karpuz 1. Bot. Kabakgillerden, sürüngen gövdeli
parçalı sert yapraklı, sarı çiçekler açan bir bitki (Citrullus vulgaris). 2. Bot. Bu bitkinin dışı yeşil kabuklu, içi kırmızı ve sulu, iri meyvesi. 3. Biçimi bu
meyveye benzeyen nesne: Lamba karpuzu. 4. Argo
Kadın memesi: “Karpuzları daha da sarsıla sarsıla gülüyordu şimdi. “ -N. Cumalı. • karpuz fener,
acı karpuz, Diyarbakır karpuzu, Ebucehil karpuzu,
lamba karpuzu (TDK-2); Şekilce kavuna benzeyen, o büyüklükte fakat daha daire şeklinde meyveleri olan, kabakgilerden bir bitki. Kavunla beraber
ikisine ortaklaşa “bostan” da derler. Kavun, karpuz, dikmek, yetiştirmek. Kurabiye karpuz = Pek
küçüğü. 2. Karpuz gibi daire şeklinde şey. Ebûcehl karpuzu = Gayet acı, karpuzumsu bir meyve.
(HAY); Bittîh, bittîhu’l-ahzar, hindivane bazı yerde
harbüze ve bittîh kavun demektir. Bazı müdevver
şeyler eğerin kar-puzı, karbus. Vasf olur. Karpuz
araba, karpuz balığı, karpuz fener, ayağına karpuz
kabuğu koymak keld, kaydırmak, dip karpuzu tohumluk, karpuz kandil şişesi fanus. Kış karpuzu.
Kabak, haşir, kelek, kozalak karpuz. Cimcime,
baka, yeni dünya karpuzu, Ebu Cehil karpuzu. Karpuz gibi dağılmak. (LEH); (Lat. Citrillus lanatus,
Alm. Wassermelone, Fr. Melon d’eau, İng. •water
melon) Kabakgiller (Cucur-bitaceae) familyasından,
alt durumlu ovaryumdan gelişen bakka tipi meyveleri olan, sürünücü gövdeli, tek yıllık, otsu bir bitki. (BİY); Altınbaş; bostan; cimcime; divlek; kavun;
kelek; kırkağaç; şalak; şamama; topatan, deyim:
vaşington karpuzu. Bkz. Aş; bitki. (YAK); Kavuna
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ve karpuza ıtlâk olunur. Tahfif ile “harbüz” dahi
denilir. “Karpuz” bundan muharreftir. Bilhassa karpuza “harbüze-i Hindî” derler. “Harbüze-i rûbâh”
Ebu Cehil karpuzudur. Şu kavun karpuz bilmecesi
meşhurdur: “ / / / “ (Lâ) = O nedir ki başı ve ayağı
yoktur, müdevverdir, söbücedir, medhalsizdir,
karnında kevâkib vardır, iki hayvandan ziyadesinin
namına malik değildir? “Harbüze” ve “harbüz”deki iki hayvandan biri “har”, diğeri de keçi demek
olan “büz”dür. harbüze-zâr kavun karpuz bostanı.
harbüze-furûş kavuncu ve karpuzcu. (NAC); 1. Kavuna müşabih ve o büyüklükte olarak fakat daha
müdevver ve daima dışı yeşil ve bazen yollu ve içi
ekseriya kırmızı ve pek sulu olan maruf meyve,
batîhü’l-ahdar, hinduvâne. Kavunla beraber ikisine
müştereken bostan dahi denilir. Karabiye karpuzu
pek küçüğü. 2. Karpuz gibi müdevver şey. Eğrek
karpuzu. [1. Arapçada eğer kaşına “karbûs” denilir.
Bununla Türkçedeki kelime arasında bir müşabehet var. Mümkün ki Türkçesi muharreftir.] lâmba
karpuzu ışığını ta’dîl eden buzlu camdam küre.
Ebucehil karpuzu gayet acı karpuzumsu bir meyve,
hanzal. Ayağının altına karpuz kabuğu koymak
kaydırmak, mekr ve hile ile mevkiinden düşürmek
(Lehce, Ş.). Karpuz fener, karpuz kandil şişesi, karpuz fânûs müdevver, terkli camdan mamul. Karpuz araba karpuz şeklinde kırmalı. Karpuz balığı
müdevver, terkli balık. Kış karpuzu geç yetişen.
Dip karpuzu ilk yetişen, kökünün dibinde büyüyen
feyzli, âlâ çekirdekli, tohumlu karpuz. cümcüme,
yafa, yeni dünya karpuzu diye envâ’ı vardır. Karpuz gibi dağılmak terk terk kesilmiş karpuz (Lehce,
M.). (VLD); (harbuz): Kabakgiller familyasından;
sürüngen gövdeli, parçalı sert yapraklı, sarı çiçekli, iri meyveli, bir yıllık bir bitkidir. Faydası: Kanı
temizler. Vücuda serinlik verir. Böbreklerdeki kum
ve taşların dökülmesine yardım eder. Kemiklerin
gelişmesine yardımcı olur. (BİT-2)
Karpuzotu (Lat. citrullus colocynthis) Doğal siyah boya elde edilen bir bitki. Ebucehil karpuzu da
denir. (TEK)

Karşı döllenme (Alm. Fremdzucht, İng. out
breeding) Genetik olarak birbirine yakın olmayan
bitki ya da hayvanların çaprazlanması. (BİY)
Karşılık verme [eski terim karşılık verme]: Karşı
yönde işlenen ağacın liflerinin kopması. (AGA)
Karşılıklı
yapraklar Bot.
Sapların
her
düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan
yapraklar. (TDK-2)
Kartal ağacı Bot. Dulaptal otugillerden, Hindistan’da yetişen, odunu öd ağacı gibi kokan bir ağaç.
(TDK-2); Hindistan’da yetişen odunsu kokulu bir
ağaç. (HAY)
Kartaleğreltisi (Lat. pteridium acquilinum)
Doğal boya elde edilen bir bitki. Mordanlanmış
yünde yeşilin değişik tonları elde edilir. Ülkemizde
genellikle kıyı bölgelerinde yetişmektedir. (TEK);
Eğrelti. (BAY)
Kartallı eğrelti otu Bot. Yurdumuzun kıyı bölgelerinde sık rastlanan, yaprak sapının enine kesiti mikroskop altında iki başlı bir kartalı andıran,
büyük yapraklı bir eğrelti türü (Pteridium aquilinum). (TDK-2)
Kartlık Tazeliği geçip sertleşmiş olan sebze ve
meyve yahut gencin hâli: Bu salatalığın, bamyanın
kartlığı. Gelinin biraz kartlığı olmasa güzelliğine
diyecek yoktur. (HAY)
Kartopu 1. Bot. Hanımeligillerden, birçok türü
süs bitkisi olarak yetiştirilen, zeytinimsi, meyvemsi, kırmızı renkte bir ağaççık (Viburnum). 2. Sf.
Mec. Beyaz ve tombul. (TDK-2); Gilaburu. (BAY);
Hanımeligillerden, zeytine benzer meyvesi olan bir
bitki (viburnum). (HAY); Hanımeligillerden, küme
çiçekli, süs bitkisi olarak yetiştirilen ağaçcık (viburnum). (MED)
Karunotu Hindistan’dan
Fransızca: acore. (HAY)

Â
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Karv Ağaç kadeh. Hurma ağacının kökü. (OSM)
Karvah

Uzun ağaç. (OSM)

Karyopsis

Buğdaysı meyve (BİY)

Karyosunları Çiçeksiz bitkiler sınıfından, nemli yerlerde yetişen, birleşim veya spor verme yoluyla
üreyen, pek çok türleri bulunan bir bitki familyası.
(TDK)
Karâniyâ Bot. Kızılcık, Lat. cornus sanguinea.
(FED)
Kasabî Bot. Kamışsı, kamışımsı. (FED)
Kasara
Kası

Yoğun ağaç. (OSM)

Hayvanlara ağaçtan yapılan ağıl (DLT)

Kasık otu Bot. Karanfilgillerden, saz biçiminde
ince sapları olan, güzel çiçekler açan, kasık yaralarına yararlı sayılan bir bitki (Herniaria hirsuta).
(TDK-2); Koyun otu. (BAY); Karanfilgillerden,
küçük ve güzel çiçekler açan bir bitki (agrimonia eupatorium). (HAY); Karanfilgillerden, kasık
yarığının tedavisinde faydalanılan, sazı andıran,
saplı, küçük ve güzel çiçek açan bir bitki (agrimonia eupatorium). (MED); (fıtıkotu): Karanfilgiller
familyasından; Avrupa’da, Asya’da ve yurdumuzda
yetişen, toprak yüzeyinde yatık olarak gelişen bir
veya çok yıllık bitkilerdir. Yaprakları küçüktür ve
kümeler halindedir. Hekimlikte; toprağın üstünde
kalan kısımları kullanılır. Faydası: Böbrek ve mesane hastalıklarını giderir. Fıtıkta faydalıdır. İdrar
söktürür. Vücuda rahatlık verir. Kasık şişmelerini
indirir. Bademcik iltihap ve şişmelerini tedavi eder.
(BİT-2)
Kasım çiçeği Kasımpatı. Sonbaharda açan güzel
çiçek. Fransızca: Chrysantheme. (HAY)
Kasımpatı Bot. Birleşikgillerden, çiçekleri iri,
katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin
açan bir süs bitkisi, krizantem (Chrysanthemum).

(TDK-2); Bileşikgillerden, iri katmerli ve türlü renkte, çiçekleri olan bir süs bitkisi. Lat. chrysanthemum. (HAY); Birleşikgillerden, sonbaharda açan,
katmerli, büyük ve çeşitli renklerde çiçeği olan bir
süs bitkisi, krizantem (chrysanthemum). (MED);
(Chrysanthemun / Chrysantheme / Chrysanthemum / Krizantem / Margarit) Vatani Çin, Japonya
olan park ve bahçelerde yetiştirilen güzel çiçekleri
olan süs bitkileri. Sonbahardan kisa kadar çiçek
açar. Saridan kırmızıya kadar çesitli renklerde iri ve
katmerli çiçekleri vardir. Büyüklükleri ve sekilleri
türlerine göre farklidir. Türkiye’de yetiştiği yerler:
Ege, Akdeniz, Marmara bölgesi. Kullanıldığı yerler: Balkanlarda yetişen ve Chrysanthemum cinerariae folium adi verilen türündan, böcek öldürücü
ilaç yapılır. (BİT); Son baharda açan muhtelif renkli ve yaprakları uzunca ve kıvrık mühtelif renkte
bir çiçektir. Gelin kirpiği de denir. (Ünye, Ordu).
Çin ve Japon tezyinatında çok kullanılır. Fr. Crysantème, (ARS); (Lat. Chrysanthemum parthe-nium, Chrysanthemum leucanthemum, Alm.
Riesenmargerite, Gänsewucherblume, Goldfederwucherblume, Fr. Grande marguerite, matricaire,
chrysanthème, İng. chrysanthemum, white weed, ox
eye daisys) Papatyagiller (Compositae) familyasından, çiçekleri pembemsi renkte, park ve bahçelerde
süs bitkisi olarak kullanılan, tek yıllık, otsu bitkiler.
(BİY); (krizantem): Bileşikgiller familyasından; sonbahar aylarında çiçek açan bir süs bitkisidir. Birçok
çeşidi vardır. Faydası: Bir türünden böcek öldürücü
ilaç yapılır. (BİT-2)
Kasnak meşesi (Lat. Quercus vulcanica, İng.
hoop oak) Kayıngiller (Fagaceae) familyasından,
25-30 m kadar boyla-nabilen, yaprak döken, ve
yapraklarının alt yüzeyinde yıldız şeklinde tüyler bulunan, ülkemizde Konya, Kütahya, İsparta
ve Afyon’da doğal olarak yetişen endemik bir tür.
(BİY); Meşe. (BAY)
Kasnı 1. hindiba, 2. Çeşitli köklerden elde edilen
reçine, alelade sakız vs. (Bot. cichorium intybus /
chicorium endivia) (BAH); Çadır uşağı, şeytan tersi
ağacı gibi bitkilerden elde edilen bir zamk. (TDK);
Ferula szowitsiana DC. (Umbelliferae) türünün
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gövdesine Sivas bölgesinde verilen ad. Bu tür 30-70
cm yükseklikte, çok yıllık, otsu, özel kokulu, parçalı
yapraklı ve sarı çiçekli bir bitkidir. Özellikle Orta
Anadolu dağlarında yetişmektedir. Gövdesi, haziran ayı sonlarında, Sivas pazarlarında satılır ve kabuğu soyulduktan sonra çiğ olarak yenir. Pazarlarda
satılan gövde parçalan Divriği ve Zara dağlarında yetişen bitkilerden elde edilmektedir. Bk.
Baldıran, Çakşır otu, Heliz. (BAY); (galbanum):
Maydanozgillerden; çadıruşağıotu ile şeytanteresi
ağacı gibi bitkilerden elde edilen bir çeşit zamktır.
Kokusu kuvvetli tadı acıdır. Faydası: Ağrı kesicidir.
Spazmları önler. (BİT-2)
Kasr Kısma, budama, kısaltma, kısa kesme:
Kasr-ı eşcâr = Ağaç budama. (HAY)

J

Kasuk (Kas, Kaz) Ağaç kabuğu (DLT)

K

Kasîf Kuru ince ağaç. (OSM)
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Kasîme Dikenden başka ot bitmeyen kumlu yer.
(OSM)
Kaş Duvar, bağ ve bahçelerde toprak yığarak
yapılan sınır, set. (TDK); Bağ ve bahçelerde toprak
yığarak yapılan sınır, set. (TRM)
Kaşağı İnsanın sırtını kendi kendine kaşıması
için ağaçtan yapılmış, uzun saplı ve bir ucunda
levhası olan dişli bir âlet. (HAY)
Kaşık burgu [eski terim kaşık matkabı]: İçbükey
biçiminde bir tek talaş kanalı olan, uca doğru
sivrilen ve elle döndürülerek kullanılan ağaç delgi
aracı. (AGA)
Kaşık otu Bot. Turpgillerden, iskorbüte karşı
kullanılan, yaprakları kaşığı andıran, güzel çiçekler
açan bir bitki (Cochlearla officinalis). (TDK-2);
Turpgillerden, yeşil renkli, beyaz çiçekli, yaprakları kaşığa benzeyen, hardal tadında keskin kokulu
bitki (cochlearia officinalis). (MED); Turpgillerden,
yaprakları kaşığı andıran bir bitki (cohlearia officinalis). (HAY)
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Kaşıkkıran Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kaşıkotu (cochleria): Turpgiller familyasından;
Mart’tan Temmuz’a kadar beyaz çiçekler açan, güzel yeşil renkli bitkidir. Hardala benzer. Lezzeti acı,
kokusu keskindir. Yaprakları etli, kenarları kaşık
gibi içeri doğru kıvrıktır. Taze yapraklarında acı
ve yakıcı bir esans vardır. Yaprakları ve kökü kullanılır. Taze iken kullanılır. Faydası: Skorbütte ve
sıracada faydalıdır. Diş eti iltihaplarını giderir. Diş
etlerini kuvvetlendirir. (BİT-2)
Kaşkaval Gabya ve babafingo çubuklarının
topuk taraflarında açılan deliklerden geçirilerek
uçları mavnalara dayanan, demir veya ağaç takoz.
(TDK)
Kaşu (cacho): Kaşu akasyasının odunundan elde
edilen bir maddedir. Kahverengi, kokusuz bir kütledir. Soğuk suda kısmen, sıcak suda ve alkolde tamamen çözünür. Faydası: İshali keser. Vücuda kuvvet
verir. (BİT-2)
Kat “Mugaylan” dikeni meyvesi; dikenli şeylerin
meyvesi; her bir ağacın meyvesi (DLT)
Katad Geven dikeni yiyeni deve xvi/68. (RIZ)
Katade

Dikenli ot. Mugaylan dikeni. (OSM)

Katalpa Fr. catalpa Bot. İki çeneklilerden,
yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs
bitkisi (Bignonia catalpa). (TDK-2); Kuzey Amerika’nın ikiçenetlilerden iri yapraklı yürek biçimi
çiçekli bir süs bitkisi. (TYS); Amerika’dan gelme
iri yapraklı bir çeşit ağaç. (HAY); Amerika’nın güve
değmez ağacı. (LEH); (Fr. Catalpa) Kuzey Amerika’nın ikiçenetlilerden iri yapraklı yürek biçimi
çiçekli bir süs bitkisi. (TYS)
Katea

Ağaç kurdu. (OSM)

Katf 1. Meyva devşirme. 2. Devşirme mevsimi,
bağ bozumu. (FED)
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Katı ağaç

Servi veya çam gibi sert ağaç. (BAH)
Buğday çiçeği. (BAY)

Katır çiçeği
Katır çiğdemi
Katırazığı

Acı çiğdem. (BAY)

Acı çiğdem. (BAY)

otsu bitki (genista luncea). (MED); (Lat. Spartium
junceum, İng. Scots broom) Baklagiller (Legumino-sae) familyasından, 1-3 m kadar boyda, yaprak
döken, san renkli ve güzel kokulu çiçekleri olan, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde doğal olarak
yetişen çalımsı bir bitki. (BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Katkatı gül

Katırdaşağı

Acı çiğdem. (BAY)

Gül. (BAY)

Katkatı nergis
Katırkuyruğu Bot. Baklagillerden, çiçekleri sarı
ve şemsiye durumunda olan acı bir bitki (Anagyris
foetida). (TDK-2); Atkuyruğu. (BAY); Baklagillerden, acı bir bitki (gippocrepis comosa). (HAY);
Baklagillerden, şemsiye şeklinde sarı çiçekli acı bitki
(hippocrepis comosa). (MED); Zivircik. (BAY)
Katırtırnağı Bot. Baklagillerden, dalları çok
ince, çiçekleri sarı, bazı türleri hekimlikte idrar
söktürücü olarak kullanılan bir bitki (Genista scoparia): “Tepelerini sapsarı, baygın kokulu katırtırnaklarıyla süslediği iki külahı çoktan örmüştü. “
-O. C. Kaygılı. (TDK-2); (Geniste luncea / Spartium / Genet) (genista luncea): Baklagiller familyasından; dik duran çalı halinde, her zaman yeşil
olan odunsu bir bitki cinsidir. Genç sürüngenler,
narin yapılıdır. Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur
veya yapraksızdır. Çiçekleri sarıdır. Faydası: İdrar
ve balgam söktürür. Hazmı kolaylaştırır. Böbrek
ve safra kesesi taşlarının düşürülmesine yardım
eder. Mesane hastalıklarını tedavi eder. Romatizma ve nikriste de faydalıdır. Kabızlığı giderir. Kalp
hastalıklarında da kullanılır. (BİT-2); (Lat. Genista
tinctoria, cytisanthus) çiçekleri ve saplarından doğal
boya elde edilen, sarı çiçekli, otsu bir bitki. Şap
mordanla yünü sarı ve yeşilimsi sarıya, krom mordanla ise aynı renklerin daha koyu tonlarına boyar.
(TEK); Baklagillerden, dalları pek ince, çiçekleri
sarı bir bitki. (Lat. Genista luncea). (HAY); Spartium junceum Lat. (Leguminosae). Çok yıllık, çalı
görünüşünde ve sarı çiçekli bir bitkidir. Özellikle
tohumları zehirlidir. Kurutulduktan sonra yakacak olarak kullanılır. Bk. Yasemin. Eş anl. Borcak
(Akseki-Antalya), Borçoh, Boruk, Kuş çubuğu (inebolu). (BAY); Baklagillerden, ince dallı, sarı çiçekli
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Katkı [Alm. Streclonlttel] [eski terim dolgu gereci, katkı gereci]: Tutkalı koyulaştırmak amacı
ile kullanılan mineraller ya da organik maddeler.
Örneğin; üstübeç, tebeşir tozu, un, kepek vb. (AGA)
Katlanmak Meyvelenmek; dikenli ağaçlar meyvelenmek (DLT)
Katmanbilgisi [Alm. Formationskunde, Stratigraphie] [Fr. stratigraphie] [İng. stratigraphie geology] [eski terim ilm-i tabakatü’l-arz]: Katmanlı kayaçların zaman bakımından oluş sıralarını,
hayvan ve bitki kalıntılarının yardımıyle geçmiş
zamanlardaki yaşantının çağdan çağa geçirdiği
evrensel değişiklikleri, tortul kayaçların özelliklerine ve taşıllarına dayanarak, kara ve denizlerin
geçmişteki dağılışlarını inceleyen bilim kolu. (YTS)
Katmerli Katmeri olan, kat kat olan: Katmerli
çiçek. (TDK)
Katmerli badem
çalısı. (TDK-2)

A

Bot. Çiçekleri güzel bir tür süs
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Katrak makinesi [Alm. Vollgatter] [eski terim
katrak makinesi]: Bir ya da birden çok testeresi olan
ve tomruktan kalas, tahta vb. Gereç hazırlamada
yararlanılan büyük, güçlü biçme makinesi. (AGA)
Katran Organik maddelerden kuru damıtma
yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte,
ağır, is. Kokulu, suda erimeyen bir madde. Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen
elde edilenine de maden katranı adı verilir. (TDK);
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Muhtelif ağaçların ve maden kömürünün ısıtılmasından husule gelen koyu kahve renginde reçinalı
mayi. Fr. Goudron. (ARS)
Katran ağacı Bot. Toroslarda yetişen bir sedir
türü (Cedrus libani). (TDK-2); Sedir. (BAY); Bot.
Lübnan ve Toroslarda yetişen bir sedir türü (Cedrus
libani). (TDK)
Katran ardıcı (Lat. Juniperus oxycednis, Alm.
Zaderwacholder, Fr. cade, oxy-cèdre, genévrier oxycèdre, İng. prickly cedar, sharp cedar) Servigiller
(Cupressaceae) familyasından, yapraklan dikenli
ve kışın kalıcı, meyvelerinden andız katranı elde
edilen, ülkemizin her tarafında bozuk orman ve orman açıklıklarında yetişen çalı şeklindeki bir bitki
türü. (BİY); Ardıç. (BAY)
Katran boyası

Anilin boya. (AGA)

Katran çamı Bot. Gemilerde kullanılan katranın
çıkarıldığı çam türü (Pinus rigida). (TDK-2)
Katran otu Katran yoncası. (BAY)
Katran yoncası Psoralea bituminosa Lat. (Leguminosae). Çok yıllık, kuvvetli katran kokulu,
morumsu mavi çiçekli ve üç parçalı yapraklı bir
bitkidir. Eş anl. Alacüer (Alanya-Antalya), Ballık,
Katran otu. (BAY)
Katrancı (sedirağacı): Çamgiller familyasından;
Lübnan dağlarında ve yurdumuzda Toros dağlarında yetişen 40 metre kadar boyu olan çok gösterişli
ve heybetli bir ağaçtır. Dalları yataydır. Yaprakları
iğne gibi olup, demet şeklindedir. Renkleri, genç
yaşında koyu yeşildir. Zamanla açık mavi yeşile
dönüşürler. Kozalağı, olgunken açık kestane renkli, uzunca, oval şeklinde ve 8-12 cm boyundadır.
Tohumlarında reçine vardır. Odunu kokuludur.
Gövde ve dallarının kapalı yerlerde yakılmasıyla
sarıkatran elde edilir. Faydası: Mikrop öldürücüdür.
Cilt solunum yolları hastalıklarında kullanılır. İdrar
söktürür. (BİT-2)
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Katranköpüğü Bot. Çayır mantarlarından, şapkasının alt yüzü dilim dilim ve bir halka ile çevrili bulunan bir cins mantar (Polyporus igniarius).
(TDK-2); Bot. Çayır mantarlarından, şapkasının alt
yüzü dilim dilim bir çeşit mantar (polyporus igniarius). (HAY); Bir cins şapkalı çayır mantarı (polyporus igniarius). (MED); (agaric): Çayır mantarlarındandır. Şapkasının alt yüzü dilim dilimdir. Faydası:
Solunum yolları hastalıklarında kullanılır. (BİT-2)
Katranlı kâğıt [Alm. Teerpapier] [eski terim katran kâğıdı]: Yapıda nemden yalıtma amacı ile kullanılan, katran emdirilmiş kalın kâğıt. (AGA)
Kattak

Kara yemiş. (BAY)

Katîfe

Bir nevi çiçek. (FED)

Kauçuk Fr. caoutchouc 1. Bot. Gövdesi odunsu,
öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval
biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lastik
ağacı (Ficus elastica). 2. Amerika, Asya ve Afrika’nın çeşitli ağaçlarından, özellikle lastik ağacından veya bazı petrol artıklarının birleşiminden
elde edilen, dayanıklı ve esnek madde. 3. Sf. Bu
maddeden yapılmış: (TDK-2); Asya, Amerika ve
Afrika’nın çeşitli ağaçlarından çıkarılan dayanıklı,
esnek madde. (TYS); Amerika, Asya ve Afrika’nın
çeşitli ağaçlarından elde edilen dayanıklı ve esnek
madde: (HAY); Bazı bitkilerden elde edilen, kükürt
karıştırılarak işlenen ve dayanıklı hâle getirilen, sentetik olarak da yapılan bir madde. (MED)
Kauçuk ağacı Ficus elastica Roxb. (Moraceae). Kışın yaprağını dökmeyen büyük bir ağaçtır.
Vatanı Doğu Hindistan olmakla beraber Güney
Anadolu sahillerinde yetiştirilir. Bir süs bitkisidir.
Bk. İncir. (BAY); (Lat. Hevea, İng. Indian rubber
tree) Sütleğengiller (Euphor-biaceae) familyasından, 20 m kadar boylanabilen, çiçekleri tek eşeyli,
taç yapraklan olmayan, gövdesinden kauçuk elde
edilen, ağaç formundaki bitkiler. (BİY)
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Kauçuk tutkal [Alm. Gummileim] [eski terim
solüsyon]: Kauçukla hazırlanan ağaç yapıştırıcısı.
(AGA)
Kav 1. Kav mantarlarından kurutularak elde
edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde. 2. Hlk.
Yılanın deri değiştirirken attığı deri. (TDK); Bazı
ağaçlarda ur gibi çıkan ve terbiye olunduktan sonra birer parçası çakmakla tutuşturulan pamuk gibi
kuru ve yumuşak bir madde: Çakmakla kav tutuşturmak. (HAY); Bazı ağaçların kabuğunda yetişen asalak kavmantarından elde edilen, hafif, çabuk tutuşur madde. Kurumuş ve hafiflemiş ağaç
kabuğu. (MED); Çakmaktan çıkan kıvılcım yanına
tutularak yakılan ve sigara yakmak için kullanılan
kurumuş ve kof bir hale gelmiş ağaç kabuğu. Fr.
Cave. (ARS); Kav, kurumuş mantardan yapılan ve
çabuk tutuşan madde (BAH); Kaff. Türkîde kuruyup çürü-yüp kovuk, kof olan şey. Kavak, kavuk dahi derler, kav çakmak zend, zenâd. Ağaç
kavı bayağısı. Arnavut kavı. Ateş kavı tutarak, kav
meşesinden alınan âlâsı. Bez kavı. Kibritti kav.
Mantar kavı. Yoncalı kav terbiyeli, muattar olanı.
Vasfında kuru hafif çürük manasına. Kav gibi bina
kereste. (LEH)
Kav mantarı Bot. Bazitli mantarlardan, ağaçların
gövdesinde veya dallarında yetişen ve kurusu kav
olarak kullanılan bitki (Fomes fomentarius). (TDK2); Polyporus fomentarius Fr. (Polyporaceae).
Ağaçlar üzerinde yaşayan, at ayağı biçiminde bir
mantardır. Eskiden kav yapımında kullanılırdı. Bk.
Koyun mantarı. Eş anl. Ağaç mantarı. (BAY)
Kava Ucu sert ve sivri dikensi bir çeşit çayır otu
(MAH)
Kavak Bot. Söğütgillerden, sulak bölgelerde
yetişen, boyu bazı türlerinde 30-40 m’ye değin
çıkan, kerestesinden yararlanılan uzun boylu bir
ağaç (Populus). • kavak inciri, acı kavak, akçakavak, akkavak, çalık kavak, karakavak, titrek kavak, dağ kavağı, Hollanda kavağı, Kanada kavağı,
sepetçi kavağı (TDK-2); Düz ve pek yüksek ağaç ki
ekseriya su kenarlarında ve sulak yerlerde olur. Ar.

Şecerülhurr. Akça, kara, servi kavak, Amerikan
kavağı. (HAY); Söğütgillerden, sulak yerlerde yetişen, düzgün şekilde uzayabilen, marangozlukta,
kâğıt ve kibrit imâlinde faydalanılan ağaç (populus).
(MED); Kavak odunu, gevşek kaba yahut kabağı,
kavlar ağaç, hur, tir, tirek. Akça kavak. Amerika kavağı. Aynalı kavak, kara kavak kebûde. Servi kavak
yaldızlı, sultani kavak bîd-i müşk. Kanlı kavak suyu
ve kavacık menbalan. Balık kavağa çıkarma muhal.
Başta kavak yelleri esmek havada gezmek. (LEH);
Populus (Salicaceae) türlerine verilen genel ad. Kışın
yaprağım döken büyük ağaçlar. Bazı türlere özel adlar verilir. Populus alba Lat. Ak kavak. Akça kavak.
Populus euphratica Oliv. -Fırat kavağı, Tuzcul kavak. Populus nigra Lat. -Kara kavak. Populus tremula Lat. Dağ kavağı (Yıldızeli-Sivas), Titrek kavak.
(BAY); (Lat. Populus, Alm. Pappel, Fr. peuplier,
İng. poplar) Söğütgiller (Sa-licaceae) familyasından,
yapraklan almaşlı dizilişli ve yapraklarını döken,
bazı türlerinin kerestesi için kültürü yapılan bir cins.
Ülkemizde akkavak (Populus alba), karakavak (P.
nigra), titrek kavak (P. Tremula) ve Fırat kavağı (P.
Euphratica), piramit kavak (P. -pyramidiscus) gibi
türleri bulunmaktadır. (BİY); Gümüşümtırak beyaz
veya esmer bir özü olan ağaçtır. Bazen kırmızı damarları olur. Ihlamur, oyma işlerine çok elverişlidir.
Bunun üzerine lâk işleri ve boyalı nakışlar yapılır.
Beyaz sarımtırakla kırmızı arasında cinsleri vardır.
Elyafı incedir, kolay kesildiği için oymacılıkta kullanılır. Piyano ve saz imalinde çok kullanılır. İzmit,
Kastamonu ve Bursada çok çıkar. (ARS); Akçakavak; akkavak; Çalıkavak; karakavak, deyim: sepetçi
kavağı; telli kavak. Bkz. Bitki; orman; söğüt. (YAK)
Kavak ağacı Odunu gevşek ve kabuğu kavşayan,
yani pul pul dökülen ağaç. Akçe kavak, servi kavak, aynalı kavak, yaldızlı kavak gibi nevileri vardır.
Fr. Peuplier. (ARS); (populus): Söğütgiller familyasından, sulak yerlerde yetişen bir çeşit ağaçtır.
Akkavak, titrekkavak, tellikavak, servikavağı,
karakavak, Hollandakavağı gibi çeşitleri vardır.
Hekimlikte karakavak kullanılır. Karakavak 25-30
metre boyunda, gövdesi kalın bir ağaçtır. Yaprakları
üçgen şeklinde, dişli ve tüysüzdür. Yaprak tomurcukları tanen, uçucu yağ, mum, salisin ve populin
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adı verilen glikozitleri taşır. Faydası: Kavak tomurcuklarından hazırlanan merhemler basur memelerinin ve romatizmanın lokal tedavisinde kullanılır.
Karakavak odunun yakılmasından kömür elde
edilir. Mide ve bağırsaklardaki gazı giderir. Yine
bu kömürden yapılan diş tozları da dişlerin temizlenmesinde ve dişetlerinin kuvvetlendirmekte kullanılır. (BİT-2)
Kavak inciri
(TDK-2

Bot. Açık mor renkli bir tür incir.

Kavak kaplama [Alm. Pappelfurniere] [eski terim kavak kaplama, papel]: Kavak ağacından elde
edilen ve genellikle astar kaplama olarak kullanılan
3 mm den ince ağaç levha. (AGA)
Kavakkurdu [Alm. Pappelbock] [eski terim kavakkurdu]: Sarımsı kahverengi kabuğu üzerinde
kara noktaları olan, kavak ağacını yıkımlayan bir
tür böcek. (AGA)
Kavaklık Kavak ağaçları olan yer: Orada bir kavaklık vardır. (HAY)
Kaval Ağaçtan yapılan uzun olan delikli nefesli
çalgı. (YÖR)
Kavalak Kabalak. (BAY)
Geven. (BAY)

R

Kavan

S

Kavasya Fr. quassia. Lat. Acı ağaç (TDK); (Fr.
Quassia) Sedefotugillerden küçük bir ağaç. Acı olan
kökü, yaprağı hekimlikte tonik olarak kullanır.
Acıağaç. (TYS); Acı ağaç. (HAY)
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Kavata (kava’ta) 1. Oyma ağaç kap. 2. Bot. Sert ve
fazla kızarmayan bir domates türü (Solanum capsicum grossum). (TDK-2); Yekpare ağaçtan oyulmuş
çanak şeklinde kab ki muhtelif büyüklüklerde olur.
Çelek de denir. Fr. Auge en bois. (ARS); İt. Ağaçtan
oyma yekpare karavana, gerdel resmi kab öskere,
sükrece. (LEH); Patlıcan, acı domates gibi maruf
kırmızı meyve. (LEH); Oyma ağaç kap (ARK); 1.
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Yeşil domates. 2. Ağaçtan oyma karavana. (TYS);
Yekpare ağaçtan oyulmuş kap, tekne. (HAY); bir
çeşit su kabı (varul, destî). Ağaçtan yapılmış çanak
(kavata: çinko, bakır ya da ağaçtan su maşrapası)
(EVL)
Kavela Ağaç çivi, takoz. (HAY); Halat dikme
işlemlerinde kullanılan sert bir ağaçtan yapılmış
havuç şekline benzeyen malzemedir. (DES); [Alm.
Dübel] [Fr. Tourillon] [eski terim kavela]: 7-20 mm.
Çapında, çember kesitli ağaç çubuk. (AGA)
Kavela bıçağı [Alm. Dübelapparat] [eski terim
kavela bıçağı]: Torna makinesinde kavela hazırlamada kullanılan özel silindirsel bıçak. (AGA)
Kavela deliği [Alm. Dübelloch] [eski terim kavela deliği]: Kavelalı eklentilerde, kavela ölçüsünde
açılan delik. (AGA)
Kavela demiri [Alm. Dübeleisen] [eski terim kavela demiri]: Köşeleri rendelenmiş ağaç çubuklarından kavela çıkarmaya yarayan, delikli özel demir.
(AGA)
Kavela traş kalemi [Alm. Düfaefspitzer] [eski
terim kavela traş kalemi]: Kavelanın ucunu kalem
açar gibi pahlıyan ve delgi kolu ile kullanılan araç.
(AGA)
Kavelalı çatkı [Alm. Gedübelte Fuge] [eski terim
kavelalı geçme]: Kaveiadan yararlanılarak yapılan
bir çeşit çatkı. (AGA)
Kavelalı eklenti [Alm. Dübelverbindung] [Fr.
Assemblage à tourillons] [eski terim kavelalı konstrüksiyon]: Kavela yardımı ile yapılan ağaç çatkı.
(AGA)
Kavi Metîn, kuvvetli, sağlam ve muhkem
manasınadır. Kavi bir tahta, kavi bir ip. Kavi bez,
kavi kâğıd, bu binanın temelleri kavidir gibi. Fr.
Solide, robuste, résistant, fort. (ARS)
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Kavila Halat örülürken kullanılan ağaç çivi.
Lenger busası. (TYS); İt. Kavilya. Halat ördükleri
çelik ağaç çivi ve lenger bosası. (LEH)
Kavila testeresi Ağaç çivileri koyduktan sonra
dışarda kalan kısımları kesip düzlemek için kullanılan testere. (ARS)
Kavilya Yelkenin kasa ve halat dikişlerinde, kollar arasını açmak için kullanılan, sivri ağaç veya
demirden yapılmış sert parça. (TDK)
Kavkaz Dana tabanı dikeni ve daha bazı dikenli
ot. (LEH); Danatabanı dikeni. (HAY)
Kavlağan Çınar. (BAY)
Kavlağın

Çınar. (BAY)

Kavlak Kabuğu dökülmüş: Kavlak bir ağaç.
(TDK); Kabuğu kabarıp düşmüş, kabuğu ayrılıp
dökülmüş: Kavlak ağaç. Kaskavlak (cascavlak) =
Büsbütün soyulmuş, çıplak. (HAY); Kabuğu kabarıp dökülmüş ağaç (LEH); Kabuğu soyulmuş
veya kav haline gelmiş manasınadır. Fr. Ecorché,
écaillé. 2. Muhtelif kumaş parçalariyle yapılan ve
kavlamış veya kabuklarının bazı kısımları soyulmuş
bir ağaca benzeyen yamalı bohça. (ARS); Kestane.
(BAY)
Kavlan Çınar. (BAY)
Kavlanma

bkz. Yapraklanma. (YTS)

Kavliflori (Alm. Stammblütigkeit, Fr. cau-liflorie,
İng. cauliflory) çiçeklerin doğrudan ana gövdeden
çıkması. (BİY)
Kavrama Ağaç kuşak. (TDK)
Kavsara Ağaçtan sepet (OSM); Hurma dalından
veya ince dallardan yapılmış sepet ki, bizce iki tarafı
sivri ve ortası şişkince olup üçgen şeklindedir ve
meyve nakline yarar: Kavsara armudu. (HAY); İnce
dallardan örülmüş, iki tarafı sivri meyva sepeti ve

buna benzer şeylerin yapıldığı ince yarılmış ağaçlar.
(FED); Hurma dalı, kamış veya ince kesilmiş
ağaçtan yapılan sepet. İnce kesilmiş ağaç. (MED);
Sepeti tahtadan, kamıştan yapma bir nev nizamsız
küfe. Bedenin kavsarası kaburgalar vesaire. (LEH);
Küçük sebze bahçesi. (TRM)
Kavun Bot. 1. Kabakgillerden, sürüngen gövdeli,
iri meyveli bir bitki (Cucum). 2. Bu bitkinin genellikle güzel kokulu, sulu ve etli meyvesi. • kavuniçi,
acı kavun, ağaç kavunu, Kırkağaç kavunu, Yuva
kavunu (TDK-2); Kabakgillerden, dalları yerde
sürünen bir bitki ve meyvesi; Çeşitleri vardır. Karpuzla beraber bostan dahi denilir. Kavun-karpuz
dikmek. Kavuniçi = Penbeye çalar koyu sarı renk.
Ağaçkavunu = Kübbâd çeşidinden gayet kalın kabuklu, reçel yapılan bir meyve. (HAY); Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, büyük yapraklı bitki
ve bu bitkinin büyük ve yuvarlakca, sulu ve kokulu
meyvesi (cucumis melo). (MED); İçi boş, boş, kak,
kavuk, hafif meyve manasına harbüze envaından
kın-tar topu. Lapseki, Manisa, Germek kavunu,
kır kavunu, ağaç kavunu kebâd envaından patlıcan,
kavuniçi koyu sarı. Kavun çekirdeği. (LEH); Şal
kabağı. (BAY); (Zuckermelone / Melon / Muskmelon / Cucumis melo) Ilkbaharda küçük sari çiçekler
açan, yıllık, sürünücü, otsu bir yaz meyvesidir.
Sülükleri dallanmistir. Yaprakları kalp ve böbrek
seklinde, 3-5 loblu, büyük ve tüylüdür. Çiçekleri, bir
eseyli ve bir evcikli olup yaprakların koltugundan
çikarlar. Meyveleri çesitli sekil ve renklerde (genellikle sari) dir. Çekirdekleri uzun, elipsoidik veya
oval sekildedir. Kavunun ana yurdu Orta Asya’dir.
Dünyânin tropik ve iliman bölgelerinde kültür
olarak zirâati yapilmaktadir. Dünyâca meshur kantalup kavununun esas vatani Van ve Diyarbakir
bölgesidir. Ancak 16. Yüzyilda Italya’da görülmüs
olan bu kavun çesidi Roma yakinindaki Cantalupa’da yetiştirildiği için batida “”kantalup”” kavunu
olarak anilmaktadir. Avrupa’da en çok tutulan bir
kavundur. Memleketimizde de bir hayli kavun çesidinin zirâati yapilmaktadir. Trakya ve Istanbul
bölgesinde yetiştirilen “”topatan”” kavunu, ince ve
sari kabuklu olup dayaniksizdir. Bu bölgede yetiştirilen “”çitli”” denilen kavun kisa dayaniklidir. Ege
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bölgesinde bilhassa Manisa ve havâlisinde “”kirkagaç”” kavunu zirâati oldukça yaygındır. Dayanikli
ve çok leziz olan bu kavunlar ayni zamanda ihraç da
edilebilmektedir. Kirkaagaç kavunundan üretilen
çesitleri “”hasanbey, altinbas, dilimli ve hallaç””
gibi mahallî isimler almaktadir. Olgunlasmadan
koparilan kavuna “”kelek”” adi verilmektedir. Daha
çok tursu yapiminda faydalanılır. Türkiye’de yetiştiği yerler: Türkiye’nin hemen hemen her yerinde
kültür olarak yetiştirilir. Kullanıldığı yerler: Kavun
meyve olarak çok yenildigi gibi tohumları (çekirdekleri) de tibbî olarak kullanılmaktadır. Olgun kavunlarin çekirdekleri kurutulur. Çekirdekler halk
tabâbetinde öksürüge karsi (çekirdekleri suda, suyu
yariya ininceye kadar kaynatilip içilmesiyle) kullanılır. Ayrıca kavun, sinirleri yatistirir, böbreklerdeki kani temizler, taslarin düsürülmesine yardimci
olur. Barsaklarda ülser ya da iltihab olanlarla, seker hastalari ve yüksek tansuyonu olanlar yememelidir. (BİT); (Lat. Cucumis melo, Alm. Melone,
Fr. Melon, İng. Melon) Kabakgiller (Cucurbitaceae)
familyasından, erkek ve dişi çiçekleri ayn olan, alt
durumlu ovaryumdan gelişen bakka tipi meyvelere sahip, sürünücü ve sanlıcı gövdeli, ülkemizde
kültürü yapılan, tek yıl-lıkbitki. (BİY); (cucumis
melo): Kabakgiller familyasından; vatanı Küçük
Asya olan, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir yıllık
bir bitkidir. Yaprakları oldukça büyüktür ve yürek
biçimindedir. Çiçekleri, yapraklarının koltuğundan
çıkar. Meyvesi sulu ve güzel kokuludur. Faydası:
Sinirleri yatıştırır. Rahat bir uyku verir. Böbrekleri
ve kanı temizler. Cide temizlik verir. İdrar söktürür. Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine
yardım eder. Nikris ve romatizma şikayetlerinin
hafiflemesini sağlar. Akciğer veremi ve kansızlıkta
da faydalıdır. Kabızlığı giderir. Basur memelerinin
şikayetlerini azaltır. Vücuda serinlik verir. Mide
ve bağırsaklarda ülser veya iltihap olanlarla, şeker
hastaları ve yüksek tansiyonlular yememelidir.
(BİT-2)
Kavurt otu

Uyuz otu. (BAY)

Kavuşma Bot. Mantar ve yosun sınıfından bazı
aşağı bitkilerde, yeni bir birey oluşturmak için iki
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ayrı hücrenin birleşmesi. (TDK-2); Bot. Mantar ve
yosun sınıfından olan bazı bitkilerde en basit cinsî
birleşme. (HAY)
Kavuşma yaprak ezhib bezemelerinde birbirine
kavuşan yaprak şekline denir. (ARS)
Kavuşmak Bot. Üremeleri kavuşma yoluyla olan
su yosunları. (TDK)
Kavuşur su yosunları Bot. Üremeleri kavuşma
yoluyla olan su yosunları. (TDK-2)
Kavut İlâç olarak kullanılan kaynatılmış çiçek ya
da bitki kökü suyu (iz.) (HLK)
Kavuz Bot. 1. Buğdaygillerin başağında,
başakçıkları veya çiçeği saran kabuk. 2. Hlk. İçi
boş, kabuklu yemiş. • dış kavuz, iç kavuz (TDK-2)
Kavuzlular Bot. Bir çeneklilerden, çiçeklerinde
renkli taç yaprağı yerine kavuz denilen yeşil renkte yaprakçıklar bulunan bitki takımı. (TDK-2);
Birçeneklilerden, çiçeklerin renkli taçyaprağı yerine
kavuz denilen yeşil renkte yaprakçılar bulunan bitki
takımı. (HAY)
Kaya andız otu
Kaya çiçeği

Andız otu. (BAY)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kaya kekiği Satureja thymbra L (Labiatae). 2040 cm yükseklikte, çok yıllık, kuvvetli kokulu, mor
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Toprak üstü kısımları
Anadolu’da kekik gibi baharat olarak kullanılır. Yaş
dal uçları ilk baharda İskenderun pazarında Kekik
veya Zater adı altında satılmaktadır. Bk. Sâter. Eş
anl. Girit sateri, Kara kekik (Mersin), Kılıç kekiği,
Sivri kekik, Taş kekiği. Aşağıdaki Satureja türleri
de özel adlar altında baharat olarak kullanılmaktadır. Salureja cuneifolia Ten. -Dağ kekiği (Akseki-Antalya). Satureja hortensis Lat. Bk. Sâter. Satureja parnassica Heldr. Et Sart. Ex Boiss. -Dere çayı
(Edremit). Satureja spicigera (C. Koch) Boiss.-Trabzon kekiği. Toprak üstü kısımları, Kuzey Anadolu
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bölgesinde baharat olarak kullanılır. (BAY); Kekik
çeşidi. (HAY)

Kayağan Bir nev yapraklı taş. Kara kayağan
döşeme, bir nev yazı taşı. Kayağan kepez. (LEH)

Kaya koruğu Sedum (Crassulaceae) türlerine verilen genel ad. Bir veya çok yıllık, otsu, etli yapraklı
bitkilerdir. Bazı türlerin yaprakları çiğ olarak yenir.
Bk. Camuskulağı. Eş anl. Dam koruğu. Sedum album Lat. Çoban kavurgası (Çepni, Gemerek-Sivas). Satureja sempervıvoides Bieb. -Bk. Ömür otu.
Satureja telephium Lat. Bk. Camuskulağı. (BAY);
Uruz otu, arzu otu, kavlak otu, yara otu. Ekseriya
duvar diplerinde ve kuzay yerlerde biter hayyü’lâlem, hemîşe zinde, âbrûn (Tıbyân). Dam koruğu:
dedikleri bostan güzeli, saksı güzeli dahı derler.
(VLD); Ekseriya duvarlarda ve damlarda biten bir
cins bitki. (HAY); (kulakotu): Damkoruğugiller familyasından; tam ve etli yapraklı odunsu veya
otsu bir bitkidir. Çiçekleri salkım biçimindedir.
Yeşil kısmı acıdır. Faydası: Yeşil kısımları zeytinyağı
ile karıştırılıp, merhem yapılır. Cilt iltihaplarında,
egzamada, nasır tedavisinde kullanılır. (BİT-2)

Kayağan taşı (İnş.) Tabaka tabaka olan bir nevi
üstü kayar şistli esmer taştır ki kiremid makamında damların üstüne örtülür. Üzerine yazı yazmak
için taş tahta da yapılır. Bunun mavimtırak ve
morumtırak renkte olanları da vardır. Fr. Ardoise.
Kayağ-an taşlarının, kiremit makamında, birbirine
bindirme olarak damlara konulma şekilleri. (ARS)

Kaya sarmaşığı Bot. Kayalıklarda biten sarımsak. (TDK-2); Bot. Genç yaprakları sarımsak yerine
kullanılan bir tür yaban sarımsağı (Allium ampeloprasum). (TDK-2); Sarımsak. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Kaya sümbülü Sümbül. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Kayacık Kayacık ağacı top kundağı yapılır bir
nev gayet sert kayın ağacı. (LEH); Ostrya carpinifolia Scop. (Betulaceae). 20 m kadar yükselebilen
ve kışın yaprak döken bir ağaç. Odunu hatıra eşya
yapımında kullanılır (Amasra). (BAY)
Kayacık ağacı Top kundağı ve makara gibi
dayanması lâzım gelen şeyler yapılan bir nevi sert
kayın ağacı. (ARS)
Kayaçuk Güzel kokulu bir dağ otu. (“Safran”
denen bitki olmak ihtimali vardır) (DLT)

Kayak Kar üstünde kaymak için ayaklara takılan,
bir kulaç kadar uzunlukta, altı cilâlı ve ucu kıvrık
tahtalar. Fr. Skie. (ARS)
Kayameşesi [Alm. Wintereiche] [Fr. chêne rouvre] [Lat. quercus sessiflfforo] [eski terim kayameşesi]: İçodunu külrengi-kahverengi, dışodunu kirli
beyaz ya da sarı, hava kurusunun özgül ağırlığı 1.
05-0.80 grlcm3 olan bir tür ağaç. (AGA)
Kayarkoruğu (Kulakotu / Saksigüzeli / Naserotu
/ Sempervivum / Joubarde) Damkorugugiller familyasindan, etli yaprakli, odunsu veya otsu bir bitkidir. Çiçekleri salkim biçimindedir. Yeşil kısımları
acidir. Kullanıldığı yerler: Yeşil kısımları, zeytinyağı
ile karistirilip merhem yapılır. Cilt iltihaplarinda,
egzama ve nasir tedavisinde kullanılır. (BİT)
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Kayık çiçeği Kayışkıran. (BAY)
Kayın Bot. 1. Kayıngillerin örnek bitkisi olan,
30-40 m boyunda, 2 m çapında, kışın yapraklarını
döken, kerestesi beyaz ve değerli olan bir orman
ağacı (Fagus orientalis). 2. Sf. Bu ağaçtan yapılmış.
• Avrupa kayını, doğu kayını (TDK-2); kayın ağacı
dalları biribirine kaynar ak gürgen, hadeng dirsek
eğri kaltak, padavra yaptıkları ağaç. Boya ağacı bir
nev huşguş. Bir nevi kayacık, sende, kayın kozalağı
tübbe. (LEH); Kayıngillerden, telek damarlı, dişli
yapraklı, düz ve uzun boylu orman ağacı, ak gürgen (fagus silvatica). [es.] Okun ağaç kısmı. (MED);
(Lat. Fagus, Alm. Bücke, Fr. hêtre, İng. Beech)
Kayıngiller (Fagaceae) familyasından, yapraklarını
döken, kerestesi kıymetli olan, ülkemizde Doğu
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ladini (Fagus orientalis) ve Avrupa kayını (F. Sylvatica) olmak üzere iki türü bulunan bir cins. (BİY)
Kayın ağacı (Akgürgen / Kızılagaç / Fagus
/ Beech / Hetre / Buche / Beech) Kışın yaprağını
döken çiçekleri bir cinsli orman agaçlari. Yapraklarınin kenarlari girintili, ince tüylü ve uçlari
sivridir. Çiçek durumlari kedicik seklindedir. Meyvelerinin dip kısımlarında kupula adi verilen kadeh
seklinde bir çanak bulunur. Gölgede yetisen agaçlardandir. Kökleri orta derinlige kadar iner. Azamî
700-800 sene yasayabilir. Sah ve filizden büyüyebilir. Kayin agacinin gövdesi ince, çatlaksiz ve kirçil
renkli bir kabukla sarilmis silindir biçimindedir.
Kayın ağacının 10 kadar türü vardir. Memleketimizde Doğu kayını (Fagus orientalis) yayılmıştır.
Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Ege, Karadeniz bölgesi. Kullanıldığı yerler: Avrupa kayını (Fagus
silvatica)nın tohumlarından elde edilen yag, yemek
yagi olarak margarin endüstrisinde kullanılır. Kayın
katranının distilasyonundan antiseptik olarak kullanılan kreozot elde edilir. Bu da distan romatizma
ve deri hastalıklarına karşı kullanılır. Kabuklarinin
suda kaynatilmasiyla elde edilen su yüz lekeleri ve
çilleri giderir. (BİT); Ak gürgen dahi denilen ağaç.
Fr. Hêtre. (ARS); Akça ağaç, govuş. (TSD); Fagus
(Fagaceae) türlerine verilen genel ad. 30-40 m kadar
bir boya erişebilen ve kışın yaprak döken ağaçlar.
Türkiye’de aşağıdaki türler bulunmaktadır. fagus orientalis Lipsky-Doğu kayını, Bağnaz (Güney
Anadolu). Fagus sylvatica Lat. Avrupa kayını.
(BAY); (akgürgen): Kayıngiller familyasından; kış
aylarında yapraklarını döken güzel görünüşlü bir
orman ağacıdır. Dalları salkım gibidir. Kabukları
halka halkadır. Kabuk ve dallarının kuru distilasyonundan kayınağacı katranı elde edilir. Faydası:
Müzmin bronşit, verem tedavisinde kullanılır. Diş
ağrısını keser. Kabuklarının suda kaynatılmasıyla
elde edilen suyla yüz lekeleri, çiller giderilir. Kıllar
temizlenir. (BİT-2)
Kayın mantarı Pleurotus (Pleurotaceae) türlerine verilen genel ad. Aşağıdaki türler memleketimizde bulunur ve yenilir. Bk. Zehirli mantar.
Pleurotus cornucopiae (Pers. Ex Paulet) Gillet.-Bolu
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bölgesinde Kayın mantarı olarak tanınır ve yenir.
Pleurotus eryngii (Fr. Ex DC.) Quélet var. feruIae Lanzi- Doğu Anadolu bölgesinde Çaşır (Ferula)
türlerinin dibinde yetişir. Yenen bir türdür. Eş anl.
Koyun mantarı. Pleurotus ostreatus (Jacq. Ex Fr.)
Kummer-Karadeniz bölgesinde yetişir. İstanbul
pazarlarında satıldığına rastlanmıştır. Eş anl. İpek
mantarı. Kabakulak mantarı, Karacaoğlan mantarı,
Karakulak mantarı (Bolu çevresinde Panus rudis Fr.
(Pleurotaceae) türüne de aynı ad verilir), Kara mantar, Kayın mantarı, Kulak mantarı, Yaprak mantarı.
(BAY)
Kayındili Frenk inciri. (BAY)
Kayıngiller Bot. İki çeneklilerden, palamut diye
adlandırılan, meyveleri yüksüksü bir kadehçik
içinde duran, kayın, meşe, kestane vb. Kerestelik orman ağaçlarını içine alan bir familya, palamutlular.
(TDK-2); İki çeneklilerin kozalaklılar takımından
büyük orman ağaçlarını içinde toplayan bir bitki
familyası. (HAY); (Lat. Fagaceae, İng. Beech family) Yapraklan basit ya da almaşlı dizilişte, ayn ayn
erkek ve dişi çiçekleri olan, tek tohumlu fındıksı
tipte meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve21 türle
temsil edilen, yaprak döken, her dem yeşil, çalı ya da
ağaçsı bitkiler. (BİY)
Kayınlık

Kayın ağaçları çok olan yer. (TDK)

Kayınna çiçeği Yazma kenarına boncuklarla
yapılan bir oya türü. (Yassıören, Senirkent-Isparta)
(TEK)
Kayısı Bot. Gülgillerden, sıcak veya ılık iklimlerde yetişen, çiçekleri pembemsi beyaz bir ağaç
(Prunus armeniaca). 2. Bot. Bu ağacın açık turuncu renkte, eti sulu, güzel kokulu, tek ve sert çekirdekli tatlı meyvesi. 3. Beyazı pişmiş, sarısı az pişmiş
yumurta. • kayısı hoşafı, kayısı kompostosu, kayısı
kurusu, kayısı reçeli, kuru kayısı (TDK-2); Erik ile
şeftali arasında bir meyve; zerdalinin daha büyüğü
ve iyisi, mışmış. Şamkayısısı = Bu meyvenin en
iyi cinsi. Kayısı tatlısı, hoşafı = Bu meyvenin kurusundan yapılan reçel ve hoşaf. Kayısı ağacı = Bu
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meyveyi veren ağaç. (HAY); Gülgillerden, pembemsi beyaz çiçek açan orta boyda bir ağaç ve sarımtırak
sulu meyvesi (prunus armenica). (MED); Çağla;
Çir [kuru]; mışmış; şekerpare; zerdali, deyim: kuru
kayısı. Bkz. Meyve. (YAK); Mişmiş, yabanisi zerdali, pek âlâsı şam kayısısı. Kayısı ağacı. (LEH);
Zerdali. (BAY); (Aprikosenbaum (m), Fr. Abricotier
(m), İng. Apricot tree) Mensei Çin olarak bilinen,
2-10 m yüksekliginde, dikensi ve tüysüz bir agaç.
Yapraklar uzunca ve mizraksi, kenarlari disli, ucu
sivri veya küttür. Çiçekler beyaz veya pembe renkli olup, yapraklardan daha önce meydana gelirler.
Meyvelerin üzeri tüylü olup, sarimsi-turuncu renkte eriksidir. Zerdali olarak da bilinir. Türkiye’de
yetiştiği yerler: Malatya, Erzincan, Bursa, Amasya,
Çorum, Nigde, Kayseri. Baslica kayisi çesitleri sunlardir: Sekerpare, Turfanda, Imrahor, Sam, Kurukabuk, Çöloglu vs. Kullanıldığı Yerler: Meyveleri,
çekirdekleri ve yaprakları kullanılır. Çekirdeklerinden yag elde edilir. Etli meyvesi seker, organik asitler
ve C vitamini ihtivâ etmesi bakimindan önemlidir.
Çekirdek içinden elde edilen yag badem yagi yerine,
yaprakları derelerde baliklari sersemleterek tutmak
için kullanılır. Burada yapraklarda bulunan amygdalin maddesinin rolü önemlidir. (BİT); (Lat. Armeniaca vulgaris, Alm. Aprikose, Fr. Abricot, İng.
Apricot) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, meyveleri eriksi tipte, ana vatanı Çin olan, ülkemizde de
kültürü yapılan, yapraklarını döken bir bitki. Zerdali. (BİY); (prunus armeniaca): Gülgillerden 4-6
metre boyunda bir çeşit meyve ağacıdır. Meyvesi
cevizden büyük, derisi ince, açık turuncu renkte,
eti sulu, tatlı ve güzel kokulu, tek ve sert çekirdeklidir. Şekerpare, şam, tokaloğlu, imrahor, muhittinbey, hacıkız, hasanbey, darende gibi çeşitleri vardır.
Faydası: Sinir zafiyetini giderir. Uyku verir. Beyin
yorgunluğunu geçirir. İştah açar ve hazmı kolaylaştırır. Nekahat devresini kısaltır. Raşitizmde faydalıdır. Kansızlığı tedavi eder. Kabızlığı giderir. Yüz
ve boyunlara tazelik ve güzellik verir. (BİT-2)

Kayışkıran Bot. Baklagillerden, kökleri toprağa
derince girdiği için tarlalar sürülürken sabanı tutan, çiçekleri kırmızı bir bitki, sabankıran (Onosisspinosa). (TDK-2); Baklagillerden, çiçekleri kırmızı
bir bitki. (HAY); Baklagillerden, kökleri derine
inen, kırmızı çiçek açan bitki (ononis arvensis).
(MED); (Esekotu / Seytantaburesi / Ononis spinosa / Restharrow / Burgrane / Arrete-boeuf) (eşekotu): Baklagiller familyasından; boş arazilerde
ve kurak yerlerde yetişen 30-60 cm yüksekliğinde
çok yıllık dikenli bir bitkidir. Yaprakları kısa saplıdır. Çiçekleri pembedir. Meyveleri küçüktür.
Köklerinde tanen, sakkaroz, zamk, uçucu ve sabit
yağ, spinosin ve ononin vardır. Kökleri kullanılır.
Faydası: Terletir ve idrar söktürür. Vücuda rahatlık verir. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardım
eder. Böbrek ve mesane iltihaplarını giderir. Boğaz
ağrılarını geçirir. (BİT-2); Ononis spinosa Lat. (Leguminosae). Çok yıllık, dikenli ve pembe çiçekli bir
bitkidir. Kökleri idrar artırıcı ve taş düşürücü olarak
tanınmıştır. Eş anl. Demirdelen, Kayık çiçeği, Sabankıran, Yandak, Yandukta, Yantak. (BAY)
Kayışkıran mantarı

Kaykaban İğde yemişi gibi akça yemişi olan bir
ağaç. (OSM)
Kayma

Kayısı tatlısı, hoşafı Bu meyvenin kurusundan
yapılan reçel ve hoşaf. (HAY)
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Bahçe çiti. (TRM)

P

Kaymacık Kaymak otu. (BAY)

R

Kaymak otu Opopanax hispidus (Friv.) Gris.
(Umbelliferae). 1-3 m yükseklikte, çok yıllık, sarı
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Yaprakları Batı Anadolu bölgesinde pazarlarda satılır, yumurta ve yağ ile
pişirilerek yenir. Eş anl. Kaymacık (Tire), Kaymaklık (Kemalpaşa-İzmir), Sarı ot (Fethiye, Marmaris,
Milas). (BAY)

S

Kaymaklık
Kayısı ağacı Bu meyveyi veren ağaç. (HAY)

Koçlama mantarı. (BAY)

A

Kaymak otu. (BAY)

Ş
T
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V
Y

Kaynana dili Dil biçiminde yassı ve dikenli dalları olan bir kaktüs türüne halkın verdiği ad.
(TDK); Frenk inciri. (BAY); (Lat. Opuntia ficus
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indica) Kaktüsgiller (Cactaceae) familyasından,
gövdeleri yaprak şeklinde, yapraklan diken şeklinde olan, çiçekleri büyük ve san renkli, bakka tipi
meyveye sahip, ülkemizin Bati ve Güney Anadolu
sahillerinde yetişen, süs bitkisi olarak da kullanılan
bitkiler. Hint inciri. (BİY); (kaktüs): Atlasçiçeğigiller familyasından; bir çeşit bitkidir. Nopal zamkı
elde edilir. Faydası: Dizanteri ve ishali keser. (BİT-2)

F

Kaynanayumruğu

G

Kaypak mantar

H

Frenk inciri. (BAY)

Ayı mantarı. (BAY)

I

Kayran Orman içinde bulunan geniş boşluk,
geniş ağaçsız yer. (MED)

İ

Kayşak San ot. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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yaprakları kazayağına benzer, Kuzey Amerika’nın
doğu bölgelerinde yetişen ve Akdeniz bölgesinde de
görülen kokulu, otsu bir bitkidir. Topraküstündeki
kısımlarından su buharı distilasyonu ile elde edilen
uçucu yağa “kazayağı esansı” denir. Faydası: Bağırsak solucanlarını düşürmekte faydalıdır. (BİT-2)
Kazayağıgiller (Lat.
Chenopodiaceae,
İng.
Goosefeet, good king Henry) Yapraklan almaşlı ya
da karşılıklı dizilişli, çiçekleri ışınsal simetrili, taç
yapraklan olmayan, ovaryumlan genellikle üst nadiren alt durumlu, meyveleri etli yapı ile çevrilmiş
fındıksı ya da kapsül tipte, genellikle tuzlu topraklarda yetişen, ülkemizde doğal olarak 27 cins ve 71
türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu ya
da çalımsı bitkiler. (BİY)
Kazayak

Kaz dağı çayı

Dağ çayı. (BAY)

Kazabe Kesinti. Bağ ağacından ve diğer ağaçtan
kesilen parçalar. (OSM)
Kazandelen

Kazankulpu. (BAY)

Kazankarası Ebe gümeci.; Salep. (BAY)
Kazankulpu Cirsium ciliatum (Murr.) Moench
subsp. Szovitsii(C. Koch) Petrak (Compositae). 90120 cm yükseklikte, iki y1ll1k, dikenli, k1rm1z1
çiçekli ve otsu bir bitk
Kazayağı Bot. Ispanakgillerden, yaprakları kaz
ayağına benzeyen bir bitki (Chenopodium). (TDK2);; (Umbelliferae). 25-100 cm yükseklikte, iki veya
çok yıllık, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Genç
sürgünleri Doğu Anadolu bölgesinde (Erzurum),
ıspanak gibi pişirilerek veya turşu yapılarak yenir.
Ege bölgesinde bu türe Yer kazayağı, Sium sısarıun
Lat. Türüne ise Su kazayağı adı verilmektedir. Bk.
Su kazayağı. Bk. Sirken. Eş anl. Gazayağı, Gazayak,
Gazeyağı, Gazyak, Kazağ, Kazayak, Kazıyak.; Deli
maydanoz. (BAY); Ispanakgillerden, yaprakları kaz
ayağına benzer bir bitki (chenopodium). (HAY);
(kenopodyum):
Ispanakgiller
familyasından;
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Kazayağı. (BAY)

Kazdağı köknarı (Lat. Abies nordman-niana
subsp. Equi-trojani, İng. Kazdağı fır) Çamgiller.
(Pinaceae) familyasından, iğne yapraklı, yapraklarını dökmeyen, sadece Kaz Dağı’nda (Balıkesir)
yetişen ülkemize özgü bir orman ağacı. (BİY)
Kazdağı meşesi (Lat. Quercus trojana, İng. Kazdağı oak) Kayıngiller (Faga-ceae) familyasından,
4-6 m kadar boy-lanabilen, yaprak döken, fındıksı
mey-,veleri olan, ülkemizin Marmara ve ‘Ege bölgelerinde doğal olarak yetişen bir tür. (BİY)
Kazein tutkalı [Alm. Kasein-Leim] [Fr. colle
à caséine] [eski terim kazein tutkalı]: Ekşi sütten,
kireç yardımı ile üretilen ve soğuk olarak kullanılan
ağaç yapıştırıcısı. (AGA)
Kazel Ağaç üzerinde kuruyan yaprak. (HAY);
Gazel, kuru yaprak, ağaç üzerinde kuruyan evrak.
(LEH)
Kazgagası Corydalis (Papaveraceae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık, otsu, yumrulu ve tüysüz
bitkiler. Corydafis rutjfolia DC. -Horozibiği (Kemah-Erzincan). Doğu Anadolu bölgesinde çay
halinde keyif verici olarak kullanılır. Corydalis
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solida Lat. Swartz-Yumruları eskiden tedavide kullanılırdı. (BAY)
Kazgıç Bitki kökü çıkarmağa yarayan ucu
sivriltilmiş sopa. (TDK)
Kazık Toprağa çakılan ucu sivriltilmiş ağaç sırık
ve odun ki çürük arazi üzerine inşaat yapabilmek
için toprağı sıkıştırarak tahkim etmek maksadiyle kullanılır. Sağlam tabakaya kadar inip dayanan
bu kazıklar üstüne inşaat yapılır. Toprağa girerken
uçları küt-leşmemek için bunların uçlarınaumumiyetle demir pabuçlar konur. Su kenarlarında ve
çürük topraklı arsalarüzerinde binalar böyle kazıklar üstüne yapılır. Buna kazık temel (Fr. Pilotie) denir. Fr. Pieu, pilot. (ARS); Toprağa çakılmak
üzere ucu sivriltilmiş veya sivri olarak yapılmış ağaç,
demir veya beton çubuk. Değnek, sopa. (MED);
Ucu kazılıp sivrilmiş, ateşte sertleştirilmiş tiz ağaç,
ağaç mıh, av kazığı, gönder dar ağacı, şarampoy
kazığı, balık dalyanlarda barsarya, germe, kapak
kazığı. Su içinde kakılmış sariye, meyil. Kazık üzerinde bina ve tıpta sekü, veted. Hile, gû manasına kazık etmek. Kazık humması, kazık kakmak
temâdî, beka, istikrar. Kazık sıçanı, kazığa bağlı
sened-i kavîye müstenit, kazığa vurmak, kazıklamak
dara çekmek gibi idam. Demir kazık dübb-i asgarin
borusu ucunda kutup yıldızı cedy ki daim yerinde
durur gibi görünür, kavi. İpten kazıktan kurtulma
canı meserret, katı hastalıktan soğuktan kazık kesilmek donup tutulakalmak, tatanos denilen hastalık,
sağ kazık sened-i kavî. (LEH)
Kazık kök Bot. 1. Havuçta olduğu gibi toprağa
dikine giren koni biçiminde kök. 2. Toprağın içinde
derinlere doğru dik bir biçimde gelişen, üzerinden
çıkan ikincil yan kökleri çoğunlukla az olan kök.
(TDK-2); Kazık gibi aşağıya giden bitki kökü.
(HAY)
Kazılmak Eşilmek, açılmak, Osm. hafrolunmak:
Bu toprak zor kazılır, bahçe şimdi kazılmaz (HAY)
Kazıyak

A

Kazib Ağaç dalı. (OSM)

B

Kazmaç Işıgan. (BAY)

C

Kazîb İnce ve düz budak, fidan. (HAY)

Ç

Ka‘b Ağaç çanak. (OSM)

D

Ke’s Bot. Çiçeğin ve bazı tanelerin alt tarafını çeviren yeşil kapçık, çenek, Fr. calice. (HAY); Çiçeği
haricen ihata eden yeşil zarf. (MÜK); Bot. Çanak,
çiçeğin en dışında bulunan yeşil yaprakların topu.
(FED)
Ke’s-i vahîdü’l-vüreykat Bot.
çanak. (FED)

Tek

yapraklı
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Ke’sî Bot. Çanaksı. (FED)

J

Kebad Kebed resminde büyük bir nev yumuşak
limon ağaç kavununa andırır. Kebad reçeli. (LEH)

K

Kebbâd Ağaç kavununa benzer bir çeşit büyük ve
yumuşak bir limon olup, dilim dilim kesilerek tatlısı
yapılır. (FED)

M

Kebediyyeler Bot. ciğerotlan, Fr. hepatiques.
(FED)
Kebene otugiller (Lat. Capparaceae, Alm. Kaper,
Fr. câpre, İng. caper) Yapraklan almaşlı nadiren
karşılıklı, basit ya da birleşik, çanak yapraklan
4-8;tane olup serbest ya da birleşik, taç yapraklan 4
tane ya da olmayan, ovaryum üst durumlu, kapsül
ya da bakka tipi meyveleri olan, ülkemizde 2 cins ve
3 türle temsil edilen bitkiler. Kapari. (BİY)
Keber (= kebertikeni, kemer) yuvarlak yapraklı, beyaz-eflatun çiçekli; tomurcuklarından turşu
yapılan, hekimlikte kullanılan bir tür çalı, kebere.
(MER); Kebere. (BAY); Tomurcukları turşu halinde
yenen çok yıllık dikenli ot, kebere, geber otu (Bot.
capparis spinosa) (BAH)

Kazayağı. (BAY)
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Keber dikeni Kebere. (BAY)
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Kebere Bot. Gebre otu. (TDK-2); Capparis spinosa Lat. veya C. ovata Desf. (Capparaceae). Çok
yıllık, dikenli, beyaz ve büyük çiçekli çalılardır.
Çiçek tomurcukları turşu halinde yenir ve dış ülkelere satılır. Eş anl. Berikemberi (Diyarbakır), Cebele (Denizli), Geber, Gebre, Gebre otu, Gedigen,
Kabbar, Kapari, Keber, Keber dikeni, Kedicırnağı.
Keditırnağı, Tırmık. (BAY); Kebere kavunu, keber
fidanı yemişi, fructus capparidis (capparidaceae);
kebere kavunı. (CER)
Kebereotu (kedi tırnağı): Bir çeşit çalıdır.
Fransa’da ve ülkemizin Akdeniz bölgesinde yetişir. Yemişi nohuttan büyüktür. Turşusu yapılır.
Kökünün kabukları kullanılır. Faydası: İdrar söktürür, vücuda rahatlık verir. İştah açar. Skorbüt tedavisinde kullanılır. (BİT-2)
Kebâbe Bot. Baharattan kara biberi andırır tane,
kuyruklu biber. [“kebâbiyye” yanlıştır]. (FED);
(hindistaneriği): Cava, Sumatra ve Borneo’da yetişen “piperaceae”nin kurumuş meyvesidir. Taze
iken %6-15 terementi ruhunun polimeri bir esans ve
kübebik asidden mürekkep bir reçine ve kübebin denilen kristalize, lezzetsiz bir cevher ihtiva eder. Faydası: Mide ve idraryolları hastalıklarında kullanılır.
(BİT-2)
Keçe tüylü sığırkuyruğu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

R

Keçi alıcı Alıç. (BAY)

S

Keçi çağlası Badem. (BAY)

Ş

Keçi geveni

T
U

Keçi söğüdü Bot. Batakl1klarda ve nemli ormanlarda çok bulunan bir sö
Keçi yemişi Bot. Yaban mersini. (TDK-2); Enir;
yabanmersini. Bkz. Bitki. (YAK); Bot. Yaban mersini. (HAY)

Geven. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Keçi körmeni Soğan. (BAY)

Y

Keçi mantarı Bot. Akmantar. (TDK-2); Evlek
mantarı.; Pos mantarı. (BAY); Yenilebilen bazı mantarlara verilen ortak ad, akmantar. (MED)

Z

Keçi marulu Dağ marulu. (BAY)

V

Keçi sedefotu (Keçisedefi / Galega officinalis
/ Goat’s rue / Galega) Baklagiller familyasindan,
Haziran-Ağustos aylari arasinda, açik mor renkli çiçekler açan, 50-100 cm boyunda çok yilik otsu
bir bitkidir. Yaprakları koyu yeşildir. Çiçekleri,
gövde ve salkimlar ucunda salkimlar seklindedir.
Meyvesi esmer, kırmızımtirak renkli, tüysüz ve çok
tohumludur. Toprak üstündeki kısımlarınin terkibinde, “”Tanen”” ve “”Galegin”” adli alkaloid ve
aci maddeler vardir. Bitkinin tamami toplanip kurutulur. Kullanıldığı yerler: Anne sütünü artirir. Az
miktarda verildigi takdirde, kandaki seker miktarini düsürür. Fazla kullanilmamalidir. (BİT); (keçisedefi): Baklagiller familyasından; Haziran-Ağustos ayları arasında açık mor renkli çiçekler açan
50-100 cm boyunda çok yıllık otsu bir bitkidir.
Yaprakları koyu yeşildir. Çiçekleri gövde ve dalların ucunda salkımlar şeklindedir. Meyvesi; esmer
kırmızımtırak renkli, tüysüz ve çok tohumludur.
Toprak üstündeki kısımların içeriğinde “tanem” ve
“galegin” adlı alkoloid ve acı maddeler vardır. Bitkinin tamamı toplanıp, kurutulur. Faydası: Anne
sütünü artırır. Az miktarda verildiği takdirde kandaki şeker miktarını düşürür. Fazla kullanmamak
gerekir. (BİT-2)

Keçibiciği Michauxia campanuloides L’Hérit.
Ex Aiton (Campanulaceae). 100-150 cm yükseklikte, iki yıllık, beyaz çiçekli, tüylü ve otsu bir bitkidir. Tarsus ve Silifke bölgelerinin dağ köylerinde
genç iken gövdesi ve kökü, pişirildikten sonra yenir. Eş anl. Çeşir, Gerçemek, Gerçimek (Kırobası,
Silifke-Mersin). Michauxia tchihatchewii. Et
Mey.-Gülnar (Mersin) bölgesinde sebze olarak kullanılır. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Keçiboynuzu Bot. 1. Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan
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bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua). 2. Bu ağacın
baklaya benzer, şekerli yemişi, harnup. Keçiboynuzu gibi işi çok, verimi az olan. (TDK-2); Bot.
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta kullanılan
bir ağaç ve bunun baklamsı meyvesi, harnup (ceratonia siliqua). Keçiboynuzu gibi = işi çok, verimi
az olan şeyler için söylenir. (HAY); Baklagillerden,
kışın yapraklarını dökmeyen gayet büyük ağaç ve
baklayı andıran şekerli meyvesi, harnup, harup (ceratonia silipua). (MED); Lat. (Leguminosae). 3-10
m yükseklikte, bileşik yapraklı, küçük yeşil çiçekli
bir ağaç veya ağaççıktır. Meyve olgunlukta kahve
renkli, 10-20 cm uzunlukta ve çok tohumludur.
Meyveleri yenir. Meyvelerinden hazırlanan reçele
Keleş (Gazipaşa-Antalya), tohumlarına Hetten (İsparta) ve yabanî (aşısız) ağaca ise Haraç (Adana,
Mersin) adı verilmektedir. Eş anl. Ballıbaba (Denizli), Ballıboynuz (Denizli), Hannıp, Harnıp, Harnup, Harrup, Kaluş, Melük. (BAY); (Karobbaum
/ Jahonnisbrotbaum / Caroubier / Carob / Carob
tree / Harnup / Ceratonia siliqua / Caroube) Temmuz-ağustos aylarinda, yeşilimsi renkli, çok küçük
çiçekler açan, 3-10 m boyunda agaç veya agaççiklar.
Yaprakları 5-11 yaprakçikli, derimsi, üst taraflari
parlak, alt yüzleri donuk yeşil renklidir. Çiçekleri
poligamdir, yâni ayni agaçta erdisi, disi ve erkek
çiçekler bulunmaktadir. Yasli gövde ve dallardan çikan çok sayidaki yeşil çiçekleri salkim veya
kedicik durumundadir. Çanak yaprakları küçük,
taç yaprakları yoktur. Meyveleri 10-20 cm uzunlukta fasulye meyvesine benzer. Meyvelerinde sert,
esmer renkli ve oval sekilli tohum tasir. Meyveler bir
sene sonra olgunlasir. Türkiye’de yetiştiği yerler:Akdeniz bölgesi. Kullanıldığı yerler:Meyvelerinde yag,
sekerler, selüloz ve azotlu bilesikler vardir. Olgun
meyveleri gida olarak kullanılır. Kuru meyvelerin
temizlenmis unu bilhassa süt çocuklarinin mide ve
barsak bozukluklarinda kullanılır. Ayrıca gögsü yumusatir ve balgam söker. Sigara tiryakileri için faydalıdır. (BİT); (harnup): Baklagiller familyasından;
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz havzasında yetişen
6-10 metre boyunda, kışın yaprak dökmeyen bir
ağaç ve onun meyvesidir. Çiçekleri yeşilimtıraktır.
Meyvesi 10-20 cm boyunda, yassı, etli, açılmayan
ve koyu renklidir. İçeriğinde yağ, sakkaroz, glikoz,

selüloz ve azotlu bileşikler vardır. Çiğ yendiği gibi
reçel ve likör de yapılır. Faydası: Mide ve bağırsak
hastalıklarına faydalıdır. Göğsü yumuşatır, balgam söker ve bronşları boşaltır. İshali keser. Sigara
tiryakileri için faydalıdır. (BİT-2)

A
B
C
Ç

Keçikömüreni Yaprakları soğan yerine kullanılan
bir tür yaban sarımsağı. (TDK); Soğan. (BAY)

D

Keçimemesi Bot. Sert kabuklu, iri taneli, uzunca, beyaz veya kırmızımsı bir çeşit üzüm. (TDK-2);
Polygonum alpinumall. (Polygonaceae). 30-100 cm
yükseklikte, çok yıllık, beyaz veya yeşilimsi çiçekli
ve otsu bir bitkidir. Kars bölgesinde çiğ olarak yenir. Bk. Kuşekmeği, Madımak, Söğüt otu. Eş anl.
Madımak. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

F

Keçisakalı Bot. 1. Ladengillerden, çayırlarda,
nemli yerlerde yetişen, toprakları mızraksı ve çizgili,
çiçekleri mavimtırak veya mor renkte laden bitkisinin bir türü, keçisedefi (Cistus creticus). 2. Gülgillerden, beyaz veya pembe çiçekli, bahçelerde süs
bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaççık, erkeçsakalı,
çayırmelikesi (Spiraea aruncus). (TDK-2); Birleşikgillerden, çayırlarda ve nemli yerlerde yetişen, mavimtırak yahut mor çiçekleri olan bir çayır bitkisi (cistus creticus). (HAY); (Lat. Spirea ulmaria)
Köklerinden siyah, gövde ve yapraklarından şapla
mordanlandığında yeşilimsi sarı doğal boya elde
edilen, nemli ortamlarda yetişen yabani bir bitki.
(TEK); Gülgillerden, nemli yerlerde yetişen, beyaz
ve kırmızımsı çiçek açan, otsu bitki (spiraea aruncus). Ladengillerden, mavimsi veya morumsu çiçekli, çizgili ve mızraksı yapraklı, çayırlarda ve nemli
yerlerde yetişen bitki (cistus ereticus). (MED);
Çayırmelikesi; erkeçsakalı. Bkz. Bitki, (YAK); Tekesakalı. (BAY)
Keçisedefi

Bot. Keçisakalı. (TDK-2)

Keçitaşağı

Soğan. (BAY)
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Keçitırnağı [Alm. Geissfuss] [eski terim üçgen
oyma kalemi]:- Kesici ağzı üçgen biçiminde olan
oyma kalemi. (AGA)
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Kedeğen (= kediven) kuşkonmaza benzer, ince
yapraklı, ince dallı, nohut gibi tohumu olan, dikenli
bir bitki. (MER)

Ç

Kedene Kenevirotu. (BAY)

D

Kedi başı

E

Bot. Kendir ısırganı (Galeopsis) (KED)

F

Kedi çınağı Bot. Bir ot adı (Lathyrus latifosius)
(KED)

G

Kedi dutu
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Böğürtlen. (BAY)

Kedi nanesi Bot. Ballıbabagillerden, kırlarda yetişen, kedilerin kokusundan çok hoşlandığı
bir bitki, yaban sümbülü (Nepeta cataria).
(TDK-2); Pişik otu. (BAY); Kedilerin kokusundan çok hoşlandıkları ballıbabagillerden, beyaz
pembemsi çiçekli bitki (nepeta cataria). (MED);
Yabansümbülü. Bkz. Bitki. (YAK); (yabani sümbül): Ballıbabagiller familyasından; kırlarda yetişen
beyaz ve pempemsi çiçekli bir bitkidir. İstanbul ve
İç Anadolu bölgesinde görülür. Kediler çok sever.
Faydası: Hazım sistemini düzeltir. Hazmı kolaylaştırır. Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. Karın
ağrılarını giderir. Astım grip ve bronşitin sebep olduğu nefes darlığını geçirir. İdrar söktürür. Bağırsak
solucanlarını düşürür. Ağrılı aybaşı kanamalarında
faydalıdır. İktidarsızlığı giderir. Sinirleri yatıştırır.
(BİT-2)
Kedi out Bot. İki çeneklilerden, kök sapı hekimlikte kullanılan bir bitki (Valeriana). (TDK-2);
İkiçeneklilerden, kökü hekimlikte kullanılan bir
bitki (valeriana). Bk. Kedi. (HAY);Cardaria draba
Lat. Desv. (Cruciferae). Beyaz veya soluk sarı çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Anadolu’da yaygın
olup yol ve tarla kenarlarında yetişir. Kurutulmuş
çiçekli dalları Bursa aktarlarında Kedi otu adı altında satılmakta ve yatıştırıcı olarak tavsiye edilmektedir. (BAY); Valeriana officinalis Lat. (Valerianaceae).
150 cm kadar bir boya erişebilen, çok yıllık, beyaz
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Kökleri yatıştırıcı olarak
kullanılır. (BAY); (Lat. Valeriana officinalis, Alm.
Echter Baldrian, Fr. herbe aux chats, İng. common
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valerian, all heal, cats valerian) Kedi otugiller (Valeriana-ceae) familyasından, çiçekleri ışınsal simetrili
ve beyaz renkli, tüylü aken tipi meyveleri olan, çok
yıllık, basit gövdeli bitkiler. (BİY); Kediotu; Yaban
çiçeği (ÇİÇ); (valeriana): İkiçenekliler sınıfının, kediotugiller familyasından; kökü az etli, çok yıllık
bir otsu bitkidir. Boylarına göre iki gruba ayrılır.
Bir kısmının boyu 5-50 santimetre kadardır. Diğerleri ise, 2 metreyi bulabilirler. En yaygın türü tıbbi
kediotudur. Yurdumuzda büyük yapraklı kediotu,
küçük kediotu ve dağ kediotu gibi türleri vardır.
Tıbbi kediotu: Avrupa ve Kuzey Asya’da yabani olarak yetişir. Öneminden ötürü kültür bitkisi
olarak da yetiştirilir. 1-1,5 metre yükseklikte çok
yıllık bir kediotu türüdür. Gövdesinin içi boştur.
Yarprakları karşılıklı olarak dizilmiştir. Sapları kısa,
kenarları dişlidir. Çiçekleri büyük, beyaz veya pembe renklidir. Meyveleri küçük ve tüylüdür. Rizom
ve köklerinde nişasta, şeker, reçine, chatin, valerin
ve uçucu bir yağ vardır. Kökü tazeyken kokusuzdur.
Kuruduğu zaman keskin fena bir kokusu vardır.
Faydası: Sinirleri telkin eder. Nevrasteni ve isteride
faydalıdır. Ateş düşürür, spazm çözer. Sinirsel baş
ağrılarını, sinirsel çarpıntıları teskin eder. Tıbbi kediotunun kökünden elde edilen kediotu esansı isteri,
kore ve epilepside kullanılır. Baş dönmesi, taşıt tutması ve heyecanlanma hallerinde kullanılır. (BİT-2)
Kedi otugiller Bot. Yaprakları sapsız olan otsu
bitkileri, seyrek olarak da çalı durumundaki bitkileri kapsayan bitişik taç yapraklı, iki çenekli bitkiler
familyası. (TDK-2)
Kediayağı Bot. Birleşikgillerden, süs bitkisi
olarak da yetiştirilen, beyazımsı, yumuşak, sık tüylü
bir bitki (Antennaria dioica). (TDK-2); (antennaria
diocia): Bileşikgiller familyasından; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yetişen, beyazımsı
ve yumuşak sık tüylü bir bitkidir. Çim ve çalılar
arasında bulunur. Çiçekleri kullanılır. Faydası:
Öksürüğü keser. Göğsü yumuşatır ve balgam söktürür. Bronşit ve safra kesesi hastalıklarında kullanılır. İdrar söktürür. (BİT-2)
Kediayası

Bot. Küçük basurotu. (HAY)
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Kedibağırsağı
(MER)

Pembe çiçekli bir yabanî sarmaşık.

Kedibalı Erik, kayısı gibi ağaçlardan sızan zamk.
(HAY); Bazı ağaçların gövdesinden sızan yapışkan
madde, ağaç zamkı. (MED); Erik, kayısı gibi
ağaçlardan sızan bir çeşit zamk. (TDK)
Kedibastı [eski terim kedibastı]: Bütün yüzeye
tutkal sürmeyi gerektirmeyen işlerde, fırçayı aralıklı
bastırarak tutkal sürme eylemi. (AGA)
Kedicırnağı Kebere. (BAY)
Kedidırna İnce dallı; ince, etli yapraklı, her renk
ipek gibi parlak çiçekler açan, hem tek katlısı hem
de katmerlisi olan, gündelik açan bir çiçek. (MER)

Kefe lâlesi Kırım’ın güneyinde bir şehir olan
Kefe (şimdiki adı Peodosiya)’de yetiştirilen ve 17.
Yüzyılda İstanbul’da satılan bir lâle çeşidi. Tulipa
schrenkii Regel türünün bir çeşidi olmalıdır. Bu
türden yararlanılarak İstanbul lâlesi (Osmanlı lâlesi, Lâle-i rumî) çeşitlerinin İstanbul’da elde edildiği
düşünülmektedir. Bk. Lâle, Osmanlı lâlesi. (BAY)
Keffü’l-esed
(FED)

Bot. Aslanpençesi, Fr. Alche-mille.

Kefe kimyonu Laser trilobumLat. Borkh. (Umbelliferae). 50-120 cm yükseklikte, çok yıllık, otsu,
tüysüz ve beyaz çiçekli bir bitkidir. Özellikle çam
ormanlarının altında yetişir. Olgun meyveleri baharat olarak kullanılır. Adana Torosları (Çamlıyayla, Fındıkpmar)’nda yetişen bitkilerden elde edilen
meyveler Sıra adıyla tanınır. Adana, Tarsus ve Mersin bölgelerinde baharat olarak kullanılır ve baharatçılarda satılır. Bk. Kimyon, Eş anl. Dağ kimyonu,
Sıra (Mersin). (BAY)
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Kehleotu Bit otu, Sıracagillerden, birçok çeşitleri
bulunan bir bitki; bitlere karşı kullanılan bir madde. (ARK)

Kek otu
Kediyağı Birleşikgillerden, çimen ve çalılar
arasında yetişen yumuşak tüylü otsu bitki. (MED)

D

İ

Kehribar Sarmaşık taşı. Çam gibi reçineli
ağaçların reçinelerinin toprakta yüzlerce yıl basınç
altında kalmasıyla oluşmuşur. Süksen de denir.
(OSM); [Alm. Bernstein] [Fr. ambre] [İng. amber]:
Taşıllaşmış bir çeşit bitkisel reçine. (YTS)

Saçak mantarı. (BAY)

Ç

Kefş-dûz Ayakkabı diken, eskici, köşker. (bkz:
kefş-ger). (FED); Ayakkabı diken. (HAY)

Kedigözü Salep. (BAY)

Keditırnağı mantarı

C

H

Keğiş Keçiboynuzu meyvesi. (MER)

Kebere.; Salep. (BAY); Yaban çiçeği

B

Kefir Kafkas dillerinden. Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün maya-lanmasıyla
hazırlanan ekşi içecek. (TDK)

Kedidırnağı Uzun uzun kollar atan, yuvarlak
yapraklı, beyaz çiçeklerinin ortasında pembeye
yakın eflatun püskülleri olan, tomurcukları ilaç sanayiinde kullanılan ve salamura yapılarak yenebilen
bir bitki, kebere. (MER)

Keditırnağı
(ÇİÇ)

A

Kekik. (BAY)

K
L
M
N
O
Ö
P
R

Keke Eğri uçlu değneğe denir ki bahçıvanlar
bununla ağaç dallarını çekerler. Bahçıvan kekesi
denir. (ARS); Eğri uçlu deynek, çevgen, savlecan,
ukâz. Bahçe kekesi gelberi gibi dal çekmeye ağaç.
(LEH); Eğri uçlu değneğe denir ki bahçevanlar
bununla ağaç dallarını çekerler. Bahçevan kekesi denir. (ARS)
Kekik Bot. Ballıbabagillerden, karşılıklı küçük
yapraklı, beyaz, pembe, kırmızı başak durumunda çiçekleri olan ve çiçeği bahar gibi kullanılan,
odunsu saplı, kokulu bir bitki (Thymus vulgaris).
• kekik yağı, bahçe kekiği, Girit kekiği, İstanbul
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kekiği, yayla kekiği (TDK-2); (Lat. Thymus vulgaris) Yaprak ve saplarından doğal boya elde edilen
bir bitki. Çeşitli mordanlarla yünü sarı, kahverengi, yeşilgri renklere (haslık derecesi 3,5-4) boyar.
(TEK); Ballıbabagillerden, küçük yapraklı, odunsu saplı, çok yıllık, sürüngen, keskin kokulu bitki.
Yemeklere konulur, ilâç olarak kullanılır (thymus
vulgaris). (MED); Thymus (Labiatae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık, beyaz veya mor çiçekli ve
kuvvetli kokulu bitkiler. Bazı türler baharat veya çay
olarak kullanılmaktadır. Baharatçılarda Kekik adı
altında genellikle Origanum (Mercanköşk) türleri
satılmaktadır. Osmanlı dönemi kitaplarında Kekik
için Sater-i berri (Kara sateri) adı kullanılmaktadır.
Bk. Anzer çayı, Mercanköşk. Sater, Eş anl. Çatır,
Kakuk, Keklik otu, Kek olu (Kars). Aşağıdaki türler baharat veya çay olarak kullanılmaktadır. Thymus bornmnuelleri Velen.-Baharat olarak kullanılır
(Bursa). Thymus longicaulis C. Presl-Baharat olarak
kullanılır. Thymus praecox Opiz-Baharat olarak
kullanılır. Bk. Anzer çayı. Thymus pseudopulegioides Klokov et Des. -Shost. Bk. Anzer çayı. Thymus
sipyleus Boiss. -Çal çayı (Fethiye-Muğla). Sinekkanadı. Mersin bölgesinde dağ çayı olarak kullanılır. Bk. Mercanköşk. (BAY); Ballı babagillerden,
beyaz, pembe, kırmızı başak durumunda çiçekleri
olan kokulu bir bitki. (ARK); Çiçeği baharat olarak
kullanılan ıtırlı bir bitki. (TRK); Ballıbabagillerden, yaprakları küçük ve karşılıklı, çiçekleri beyaz,
pembe veya kırmızı ve başak durumunda olan
kokulu bir bitkidir. Genellikle sıcak, kuru ve taşlık
topraklan sever, ülkemizde çok yetiştirilir. Etlerin, ızgaralann, sebzelerin, haşlanmış balıklann ve
salçaların kokulandınlmasında kullanılır. Ülkemizin bazı bölgelerinde, özellikle çorbalarda nane gibi
kekik de bol bol kullanılır. (BİT); (Lat. Thymus)
Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, çiçekleri
er dişi, çanak yapraklan iki dudaklı, taç yapraklan
bir simetrili, mor, pembe, krem ya da beyaz renkli,
meyveleri findıksı tipte, uçucu yağ (timol) kapsayan ve baharat olarak kullanılan, ülkemizde 38 türle
temsil edilen, otsu, tabanda odunsu, sürünücü gövdeli, çok yıllık bitkiler. (BİY); (thymus): İkiçenekliler sınıfının, ballıbabagiller familyasından; odunsu
saplı, karşılıklı küçük yapraklı, sürüngen, çok yıllık
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timol kokulu alçak bir bitkidir. İçeriğinde thymol
vardır. Güney Amerika’da yetişen thymus vulgaris türünden hafif sarı renkli uçucu kekikyağı elde
edilir. İçeriğinde timol ve karvakrol vardır. Midevi,
idrar söktürücü ve antiseptik olarak kullanılır. Yurdumuzda yabani kekik ve başlı kekik çok miktarda
yetişir. Ancak mercanköşk türlerinin çoğu da kekik
yerine kullanılmaktadır. Faydası: Bedeni kuvvetlendirir. Hazmı kolaylaştırır. İştahsızlığı giderir.
Sinirleri kuvvetlendirir. Kalp çarpıntılarını keser.
Yemeklerin bozulmasını önler. Bağırsak iltihabını
iyileştirir. Salgı bezlerinin düzenli çalışmasını
sağlar. İdrar söktürür. Aybaşı kanamalarının
düzenli olmasını sağlar. Bağırsak solucanlarının
düşürülmesine yardım eder. Böbreklerde ve mesanedeki mikropları öldürür. Cinsel isteği kamçılar.
Tansiyonu geçici olarak yükseltir. Hastalıklara karşı
direnme gücünü artırır. Çocuklarda görülen kansızlığı giderir. Kan dolaşımını düzenler. Müzmin
öksürük, astım, bronşit ve iltihaplı zatülcenp’e faydalıdır. Grip, beyin nezlesi ve anjinde şikayetlerin
azalmasına yardımcıdır. Kekik suyu ile banyo romatizma ağrılarını dindirir. Kandaki şeker miktarını azaltır. Hamileler ve guatrı olanlar kullanmamalıdır. (BİT-2)
Kekik yapraklı kumotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kekilcen Tekesakalı. (BAY)
Kekire Melek otu. (BAY)
Keklik çiğdemi

Karga soğanı. (BAY)

Keklik otu Dağ reyhanı.; Kara hindiba.; Karaca ot.; Mercanköşk. (BAY); (= kekliğotu, kekliotu)
yaprakları gelinelininki gibi dilim dilim, sürgünleri
sulu olan, tazeyken yenilebilen, sarı çiçekli bir ot.
(MER); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Keklikgözü Adonis türlerine (Ranunculaceae)
verilen genel ad. Otsu, bir veya çok yıllık ve kırmızı
çiçekli bitkilerdir. Bazı türlere özel adlar verilir. Eş
anl. Horoz gülü, Kanavcı otu. Adonis aestivalis Lat.
-Kuş lâlesi. A. Annua Lat. -Kanavcı otu. A. flammea
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Jacq. -Cin lâlesi, Taç çiçeği (Sandıklı-Afyon).
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kekre Acroptilon repens Lat. DC. (Compositae).
Dikensiz, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Çiçekler
pembe, kırmızı ve nadiren beyaz renklidir. Özellikle Orta ve Doğu Anadolu’da yetişir. Tarım bitkilerine zarar veren bir yabancı ottur. Acı lezzetlidir.
Yiyen hayvanlarda kekre tutması denen bir çeşit zehirlenme görülür. (BAY)
Kel (Bitki için) Gelişmemiş, cılız: Kel bir ağaç.
(TDK); Ağaçsız, çıplak. (HAY); ağaçsız, otsuz: Kel
arazi. Gelişmemiş, cılız (ağaç). (MED)

üzerine ince çubuklar ve kamışlarla bir sundurma
yapılıp altında oturulup yatılarak günlerce seyahat
edilir. Fr Kelek, Chaland. (ARS)
Kelek otu

Çayır düğmesi. (BAY)

D

Kelemenkeşir Erzurum ve Kars bölgelerinde sebze olarak kullanılan bazı bitkilere verilen genel ad.
Bu isim özellikle aşağıdaki türler için kullanılmaktadır. Bk. Koyunekmeği. Pastinaca armena Pastinaca pimpinellifolia Bieb. Pastinaca sativa Lat. Seseli libanotis Lat.W. Koch. Eş anl. Kelemkeşir. (BAY)

F

Gül-deste, bir tutam çiçek (MEN)

Kelebek otu Bot. Bir cins yaban yoncası. (TDK2); Düğün çiçeği. (BAY); Dağ yoncası. (HAY)

Kelete Bir tarlanın taş, kaya ve ağaçların arasında
kalan halı genişliğindeki küçük parçaları. (MER)
Keleter İçine sebze ve meyve doldurulan, yandan
kulplu büyük sepet. (Ayvagediği / Mersin) (MER)
Keleve
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Akça ağacı (BAY)

Keli Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve
tarlaların sınırı. (TRM)
Kelkız çiçeği Beyaz papatya.; Papatya. (BAY)

Kelebekdelgi [eski terim kelebekmotkohl]: Kesici ağzı dövülerek genişletilen, merkezleme uçlu ve
önkesicili ağaç delme aracı. (AGA)

Kellendirmek Ormanlık bir yerde ağaçları yok
ederek toprak açmak. (MED)

Kelebeksarmaşığı Bir cins bitki. (HAY)

Kellik

Kelek Bot. Olgunlaşmamış, ham kavun. (TDK2); Kavun, karpuz, bostan (bu mânâ ile yalnız
Anadolu’ da kullanılır). (HAY); Ham kavun.
Gelişmemiş meyve. (MED); Nehirlerde adam ve
eşya taşımak için kullanılan şişirilmiş tulumlar
üzerine bağlı ağaçlarla yapılmış sal. Bu nevi sallar
umumiyetle Dicle nehri üstünde işlerler. Bunların

Kelpe Kilpe, bağlarda tikek gibi kazık dikek,
büyük herk. Kelpe ağacı. (LEH)
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Çıplak, bitkisiz yer. (TDK)

Kelîl Mükellelef beyaz çiçeklerle çevrili bahçe.
(AHT)
Keman

G

J

Keleş Keçiboynuzu. (BAY)

Kelebek çiçeği Bot. İki çeneklilerden, aydınlık
oda ve salonlarda zengin renkli ve çok dallı bir süs
bitkisi. (TDK-2)

E

İ

Kel papatya Beyaz papatya. (BAY)

Kelebek çalısı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

C

Keleme Bakımsız bırakılmış bağ veya bahçe.
(TDK); Bakımsız bahçe ya da bağ. (TRM)

Kelemkeşir Kelemenkeşir. (BAY)

Kelbaş Süsen. (BAY)

B
Ç

Kel lale Boynuzlu gelincik. (BAY)

Kelale

A

U
V
Y
Z
Â

Kötü kokulu bir tür bitki. (BAH)
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Keme Terfesia (Tuberaceae) türlerine verilen genel
ad. Asalak bir mantar olup bazı bitkilerin (Arlemisia türleri) kökleri üzerinde yaşar. İç ve Güneydoğu
Anadolu’da bulunmaktadır. Pişirilerek yenir. Eş anl.
Arap mantarı, Dolaman, Domalan, Domuz elması,
Kemi, Tornalan. (BAY)
Kement Atılıp ilişecek, ilmekli ip. Kadimde cenk
âlâtından boyuna atılan ip. Cellât kemendi, hırsız
kemendi, boyuna kement atmak hile ile ele getirmek, hurma ağacına, duvara kement atmak iple
tırmanmak. (LEH)

I

Kemer patlıcanı Bot. Bir çeşit ince uzun patlıcan. (TDK-2)

İ

Kemi Keme.; Kımi. (BAY)
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Kendibeslek Kendi besinini kendisi yapan bitki,
ototraf. (MED)
Kendiliğinden Bot. İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit. (TDK-2)
Kendillik Kenevir otu. (BAY)

Kemik tutkalı [Alm. Knochenleim] [eski terim
kemik tutkall]: Yağı alınmış hayvan kemiklerinden
üretilen ve sıcak olarak kullanılan tutkal. (AGA)
Kemosentetik mikroorganizmalar (Yun. Chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak, Alm.
chemosynthetischer Mikroorganismus, Fr. Microorganisme chimiosynthetic, İng. chemosynthetic
microorganisms) Yüksek bitkilerde metabolizma sonucu meydana gelen son ürünü kullanarak bazı elementlerin doğadaki devirsel değişimlerini sağlayan
mikroorganizmalar. (BİY)
Kem‘e Bot. Yermantarı, domalan, Fr. Truffe.
(FED); Yer mantarı. (OSM)
Kenaf (Lat. hibiscus cannabius) Jüte çok benzer
lifler elde edilebilen bir bitki. Jüte göre daha açık
sarı renktedir ve gerilme, kopma dirençleri daha
fazladır. Küba başta olmak üzere Siyam, Meksika,
Tanganika, Güney Afrika Birliği’inde yetiştirilir.
(TEK)
Kenarlı tahta [Alm. Seitenbrett] [eski terim kenarlı tahta]: Tomruğun genellikle özünden uzak
yerlerinden çıkarılan ve kenarları olduğu gibi
bırakılan tahta. (AGA)
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Kenarlık Bir şeyin kenarına dikilen şerit şeklinde
süs. Çimento veya çiçek tarhının kenarına konulan
korkuluk. (MED); Bahçelerde çimenlik ve çiçekyastıklarını yollardan ayırmak için konulan kısa
parmaklık. Dunlara bahçe yolları kenarlığı veya
tarh kenarlığı da denir. (ARS); Bahçelerde çimenlik
ve çiçek tarhlarını yollardan ayırmak için konulan
kısa parmaklık. (KUB)

Kendini polenleme (Alm. Selbstbestäubung, Fr.
Autopollinisation, İng. Self polination) Aynı çiçeğin
antenlerinden stigmasına polen taneciklerinin taşınması. (BİY)
Kendir 1. Bot. Kenevir. 2. Sf. Kenevirden
yapılmış. (TDK-2); Çedene de denir. Saz biçimli tek
yaprak ailesinden kahverengi olan sap liflerinden iplik yapılan, bir ılıman iklim bitkisidir. Her zaman
kenevir bitkisi ile karıştırılmaktadır. Oysa dokusal
yapısı ve kimyasal bileşimi ayrıdır. Beyazlatılması
çok güçtür. Elyaf boyu 15-20 mm, esnekliği %2530, nem çekme oranı %6-8 dir. Daha çok çuval,
muşamba astan, çadır, halat ve sicim yapılır. (TEK);
Kendirgillerden bir bitki ve bu bitkiden elde edilen
lif. (MED); 1. Kenevirden yapılmış sicim, kınnap,
2. Kenevir (Bot. cannabis sativa) (BAH)
Kendir otu Kenevir otu. (BAY)
Kendirgiller Bot. İki çeneklilerden, kendir, şerbetçi otu, Hint keneviri vb. Bitkileri içine alan bir
familya. (TDK-2); İkiçeneklilerden, kendir, Hint
keneviri gibi bitkileri içine alan bir familya. (HAY)
Kendirik 1. Kenevir. 2. Keten tohumu. (TEK);
Kenevir otu. (BAY)
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Kendîriyye Bot. Kendirgiller. (FED)
Kene ağacı

Hint yağı ağacı (BAY)

Kene otu Bot. Sütleğengillerden, tropik bölgelerde yetişen, ağaç veya ağaççık durumunu alabilen,
tohumlarından koyu bir bitkisel yağ elde edilen, bir
yıllık otsu bitki, Hint baklası (Ricinus communis).
(TDK-2); Hindistan’da yetişen ve tohumları keneyi
andıran ot (ricunus communis). (MED)
Kenehbül Bir cins ağaç. (OSM)
Kenek

Hint yağı ağacı (BAY)

Kenevir Bot. Kendirgillerden, sapındaki liflerden
halat, çuval vb. Kaba örgüler yapılan, iki evcikli
bir bitki, kendir (Cannabis sativa). • kenevir helvası, kenevir yağı, Hint keneviri (TDK-2); Kendir.
Bkz. Bitki. (YAK); (Yun. Kannabis. Lat. “cannabis
saliva”.) Lifleri için en eski çağlardan beri yetiştirilen bir bitki. Kenevir elyafın kimyasal bileşim “lignin-selüzoz”dur. Elyaf bitkinin 300-360 cm uzunluğundaki saplarından elde edilir. Ketene benzer
ancak elyafı sert, kaba ve daha sağlamdır. Neme
dayanıklıdır, suda kolay çürümez. Elyaf boyu 1,5-4
mm, kalınlığı 150-200u (mikron) dur. Elyafın elde
edilişi ketene benzer, ancak tümüyle mekanik yolla elde edilir. Kimyasal işlemlere dayanıklı değildir.
Kenevir tanenli maddeler içerdiğinden bazik boyalara karşı çok duyarlıdır. Bazik boyarmaddelerle
doğrudan boyanır. Bütün pamuk boyarmaddeleri
da keneviri boyar. Kenevir nitelikli sicim, ip, halat,
balık ağı, yelken bezi, çadır bezi, muşamba astarı
yapımında ve kaba halıların çözgü ipliklerinde kullanılır. Ülkemizde Karadeniz ve Ege bölgelerinde
yetiştirilir. (TEK); Saplarından ip ve halat yapılan
bir bitki. (TYS); 1. Sapından kendir denilen ve ketenden kaba olan bir lif çıkan bir çeşit tarım bitkisi.
2. Bu bitkinin tohumu ki, kuş yemi olur. (HAY);
(Henf / Chanvre / Hemp plant / Kendir / Kentir /
Kannabis / Cannabis sativa / Hemp / Chanvre) Mutedil iklimlerde yetiştirilen, temmuz-ağustos aylarinda soluk yeşilimsi renkli çiçekler açan, kültürü
yapilan ve yabânî olarak da yol kenarlarinda,

ekilmemis alanlarda rastlanan, 50 cm-3 m boylarinda, bir senelik, iki evcikli ve otsu bir bitki. Esrar
otu olarak da bilinir. Gövdeleri dik ve içi bos olup
üzerleri dikenimsi tüylerden dolayi pürtüklüdür.
Yaprakları uzun sapli, karşılıklı ve el seklindedir.
Erkek ve disi çiçekler ayri ayri bitkilerdedir. Erkek
çiçekler yaprakların koltugunda salkim durumunda toplanmislardir. Disi çiçekler küçük yaprakların koltuklarinda olup hemen hemen sapsizdirlar.
Meyve 3-5 mm boyunda, mercimek seklinde, grimsi veya yeşilimsi esmer renklidir. Kenevirin anavatani Orta Asya’dir. Mutedil iklimlerde de yetiştirilir. Yeryüzünde ip yapmakta kullanılan ilk bitkidir.
M. Ö. 3000 yillarinda Çinliler kumas yapmakta
kullanmislardir. Bitkinin çiçeklenme süresi, dallanma sekli, tüyleri ve yaprak büyüklüklerinin çesitliligi dolayisiyla farkli tipte kendire rastlanmaktadir.
Liflerinden faydalanilacak kenevirler dogrudan dogruya tohumu topraga serpmek suretiyle ekilir. Tohum keneviri ise açilan özel çukurlara atilir, üstleri
toprak ile doldurulur. Türkiyede yetiştiği yerler:
Kastamonu, Samsun, Amasya, Kayseri, Sivas, Izmir,
Kütahya. Kullanıldığı yerler: Bitkinin disi çiçekli
dal uçlari, meyveleri yagi ve lifleri kullanılmaktadır.
Kendir lifleri, çok saglam ve dayanikli oldugu için
bilhassa çuval, halat yapiminda kullanıldığı gibi,
hali ipi yelken bezi vs. Yapiminda da kullanılır.
Bitkinin bilhassa çiçekli dal uçlari organik eriticilerde eriyen bir reçine ile bir uçucu yag ihtiva eder.
Reçinede cannabinol, cannabidiol ve tetrahidrocannabinol bulunmaktadir. Iyi kalite reçine elde
edilmesi iklim ve topraga baglidir. Bu reçine fizyolojik bir tesire sahiptir. Merkezî sinir sistemine etki
eder, yatistirici ve uyusturucudur. Hazim sistemine
pek tesiri yoktur. Fakat çok çabuk aliskanlik yaptigindan çogu memleketlerde oldugu gibi memleketimizde de kullanilisi yasaktir. Kenevir bitkisinin disi çiçek durumlarindan elde edilen bu esmer
renkli kütle esrar olarak bilinmektedir. Keyif verici olarak Asya ve Afrika’da çok kullanılmaktadır.
Esrar, tütün, tömbeki, sigara, ve nargile hâlinde
içilebilmektedir. Bazen bal, reçel veya lokum içine
konularak yutulur. Eskiden nargile, tömbeki ile
veya serbet ile içilirdi. Herhangi bir nümunenin
kenevir reçinesi (esrar) ihtivâ edip etmedigi adlî ve
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pratik bakimdan önemlidir. Bu kontrol beyaz fareler üzerinde biyolojik olarak yapilabildigi gibi, bazi
kimyevî renk reaksiyonlari (Beam reaksiyonu) ile
de yapilabilmektedir. Memleketimizde esrar veren
bitkilerin yetiştirilmesi ve esrar imâli 1932’de 2313
sayili kânunla yasak edilmistir. Kenevir tohumlarından yag çikartilir ve yeşilimsi renkli bu yag bilhassa
sabun îmâlinde kullanılmaktadır. (BİT); Kenevir
(Bot. cannabis sativa) (BAH); (Lat. Cannabis sativa,
Alm. Hanf, Fr. chanvre, İng. hemp) Kene-virgiller
(Cannabaceae) familyasından, yapraklan almaşlı,
parmaksı bölmeli, erkek ve dişi çiçekleri ayrı, gövde
lifleri dokumacılıkta, taze sürgünleri, tohumlan,
erkek ve dişi çiçekleri esrar yapımında kullanılan,
bir yıllık otsu bitkiler. Kendir, esrar otu. (BİY); (esrarotu): Kendirgiller familyasından, vatanı Hindistan olan, sıcak ülkelerde ve yurdumuzda da kültürü
yapılan, bir yıllık bir bitki türüdür. Gövdesi diktir.
İçi boştur. Yüzeyi pürtüklüdür. Yaprakları 5-11
parçalıdır. Meyvesi 3-5 milimetre boyundadır. Tanelerinin içinde etli bir cücük vardır. Dal uçlarında reçine ve uçucu bir yağ vardır. Meyveleri yağ
bakımından zengindir. Tohumlarından çıkarılan
yağ, sabun sanayiinde kullanılır. Gövdesinin kabuk kısmından kenevir veya kendir denilen bir lif
elde edilir. Bunlardan ip, halat ve kaba dokulamalar yapılır. Faydası: Yapraklarının suda haşlanması
müzmin romatizma ağrılarını keser. (BİT-2)

U

Kenevir otu Cannabis sativa Lat. (Cannabaceae). 50-350 cm yükseklikte, bir yıllık ve otsu bir
bitkidir. Lif veya tohum elde etmek için yetiştirilir.
Yapraklan ve çiçek durumlarından Esrar denilen
uyuşturucu madde hazırlanmaktadır. Tohumlarına
Çedene, Çetene, Çetine veya Türcan (Silifke-Mersin) denir ve kavrulduktan sonra yenir. Eş anl. Aptal
otu, Esrar otu, Kedene, Kendillik, Kendirik (Konya), Kendir otu, Kınnap otu. (BAY)

V

Kenevir tohumu Izgın. (TSD)
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Kengel Kenger Bot. Kenger. • kengel sakızı, sütlü
kengel (TDK-2); Kenger. (BAY)

Â

Kenger Kenger Bot. Birleşikgillerden, yaprakları
dikenli yaban bir bitki, eşek dikeni, kengel (Cynara
cardunculus). • kenger sakızı (TDK-2); Birleşikgillerden, dikenli yapraklı, sütünden sakız yapılan bitki, yaban enginarı, eşek dikeni (oynara carduculus).
(MED); bir çeşit sakız. Kenger sakızı. Krş. Rd2 639
kenger sakızı: boiled-down juice of the milk thistle (kenger bitkisi özsuyunun kaynatılmasıyla elde
edilen öz); TS 2439; DS 2743; herb drugs 22 kenger
sakızı, kengel sakızı (EVL); Gundelia tournefortii
Lat. (Compositae). 20-100 cm yükseklikte, dikenli,
çok yıllık, sütlü ve otsu bir bitkidir. Genç sürgünleri
pişirilerek yenir ve kökünden sakız elde edilir. Yemeğine Borani veya Boranı adı verilir. Kökten elde
edilen sakıza ise Kenger sakızı veya Kanak sakızı
denir. Bu sakız Tunceli bölgesinde bol olarak elde
edilir ve Doğu illerinde satılır. Meyvelerin kavrulup toz edilmesi ile de Kenger kahvesi elde edilir.
Kenger sürgünlerini çıkartmakta kullanılan demire
Kengerhan (Van) veya Hılcan, Hile (Diyarbakır)
adı verilmektedir. Kenger sürgünleri Diyarbakır ve
Siverek bölgesinde ilk baharda (nisan) bol miktarda sökülmekte, yol kenarlarında ve pazarlarda satılmakta ve civar illere gönderilmektedir Bk. Eşek dikeni, Cengel. Eş anl. Cenger, Çakır dikeni, Çengel
otu, Çenger, Datlı kenger, Enger, Henger, Kalagan,
Kaluga, Kanak, Kanaak, Kanatma, Kan dikeni,
Kanger, Kengel, Kengi otu, Kengir, Kenker, Kepre,
Kingar, Kongol, Sakız otu, Tatlı kenger. (BAY);
Birleşikgillerden, dikenli yapraklı, sütünden sakız
yapılan bitki, yaban enginarı, eşek dikeni (oynara
carduculus). (MED); 1. Enginar, 2. Yaban enginarı,
kengel (Bot. cynara scolymus) (BAH); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Kenger kahvesi
çiçeği (ÇİÇ)

Kenger sakızı Kenger. (BAY)
Kengerhan Kenger. (BAY)
Kengi otu Kenger. (BAY)
Kengir
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Kahve, Kenger. (BAY); Yaban

Kenger. (BAY)
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Keniro Mahlep. (BAY)
Kenker Kenger. (BAY)
Kepir otu

Kantaron. (BAY)

Kepir yavşanı
Kepirotu
Kepre

Acı yavşan. (BAY)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kenger. (BAY)

Keramet Türkistan’da büyük ağaca denir. Işıklar
pirler dahi derler. Putperestlik zamanından bakiye
altında kandil yakıp dallarına hastalık bağlamak
için bez parçaları bent ile nezr ederler. Zebanzedi
kermet. (LEH)
Keraviye (Keraviya / Karaman kimyonu /
Frenk kimyonu / Carum carvi / Caraway / Carvi)
Maydanozgiller familyasindan, 2 yıllık otsu bitkidir. Çiçekleri beyaz renklidir. Mayis-Temmuz
aylari arasinda açar. 30-90 cm boyundadir. Kazik
köklüdür. Meyvesi esmerdir. Terkibinde, tanen,
reçine, sabit ve uçucu yaglar vardir. Türkiyede yetiştiği yerler: Dogu Anadolu bölgemizde yetisir.
(BİT); Frenk kimyonu. (BAY); Bot. Karaman
kimyonu. (FED)
Keraviye (karamankimyonu):
Maydanozgiller
familyasından Doğu Anadolu bölgesinde yetişen
2 yıllık otsu bir bitkidir. Çiçekleri beyaz renklidir.
Mayıs-Temmuz ayları arasında açar. 30-90 cm
boyundadır. Kazık köklüdür. Meyvesi esmerdir.
İçeriğinde tanen, reçine, sabit ve uçucu yağlar
vardır. Faydası: Anne sütünü artırır. Mide ve bağırsak gazlarını, midedeki diğer şikayetleri giderir.
İdrar söktürür. Astımda faydalıdır. (BİT-2)
Kerde Sebze fideliği. (TDK)
Kerdeme Lepidium sativum L (Cruciferae). 20-50
cm yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık
ve otsu bir bitkidir. Yapraklı dalları salata halinde
yenir. Lepidium latifolium Lat. Yaprakları yara iyi

edici olarak kullanılır. Lepidium sativumLat. Subsp. Sativum -Tere, Tere otu. Bahçe ve bostanlarda
yetiştirilir. Yaprakları baharlı lezzetinden dolayı
salata halinde kullanılır. Bk. Dere otu, Su teresi.
Eş anl. Bahçe teresi, Gedim, Gedime, Gerdeme,
Gerdime, Gördüme, Kerdime. Lat. Sativumulat.
Subsp, spjnescens(DC.) Thell.-Diğnik, Kormik.
Rişvat (Diyarbakır). Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen yabanî bir bitkidir. Çiçek durumunun
uç kısmının diken biçiminde olması ile yukarıdaki
alt türden kolaylıkla ayrılır. Taban yaprakları ilk
baharda (Nisan) Diyarbakır ve Siverek pazarlarında
satılır ve salata halinde yenir. (BAY)
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Kerdime Kerdeme. (BAY)
Kerebbe Yaz günlerinde kumlu yerlerde biten bir
ağaç adı. (OSM)

İ
J

Kerepe Bir tarım aracı < Yun. Kröpi: budama
makası (EVL)

K

Keres Ağaçtan oyulmuş büyük ve derince kab.
Kavata. Kersen de denir. (ARS)

M

Kereste İnşaat işlerinde ve marangozlukta kullanılan çeşitli ebatlarda biçilmiş ağaç. İmâlat
işlerinde kullanılan malzeme. (MED); (Kerâste)
Yapılarda kullanılan kesilmiş ağaç çeşitleri, direk,
tahta vesaire: Keresteden bina; kerestesi sağlam ev.
2. Her çeşit mâmûlâtın imâlinde kullanılan madde. (HAY); Keraste, bina için kesilmiş ağaç envai,
poyralık, direk, seren, mertek, taban, kızaklık lata,
yağhane yeni dünya kiriş koğuş, yollama bk. Tahta.
Kereste envaından abana, akyazı, ıhlamur kolluğu,
kasila tahtası, elma, çıralı, çam, çınar, çıtak, ceviz,
dişbudak kütüğü ve tahtası, çifte dolap, zeytin çatalı
ve kökü, servi, sarı ot, kara ağaç, kızıl ağaç, kestane,
köknar, gürgen, meşe kütüğü ve uru. Mutlaka enkaz ağır kereste, gemi kerestesi, yarçindan kereste
salı getirmiş, tevânger. Kereste salı Bot. (LEH);
[Alm. Holz] [eski terim kereste]: Biçilmiş ağaçgerece
verilen genel ad. (AGA); Keraste, bina için kesilmiş ağaç envai, poyralık, direk, seren, mertek, taban, kızaklık lata, yağhane yeni dünya kiriş koğuş,
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yollama bk. Tahta. Kereste envaından abana,
akyazı, ıhlamur kolluğu, kasila tahtası, elma, çıralı,
çam, çınar, çıtak, ceviz, dişbudak kütüğü ve tahtası,
çifte dolap, zeytin çatalı ve kökü, servi, sarı ot, kara
ağaç, kızıl ağaç, kestane, köknar, gürgen, meşe
kütüğü ve uru. Mutlaka enkaz ağır kereste, gemi
kerestesi, yarçindan kereste salı getirmiş, tevânger.
Kereste salı Bot. (LEH)
Kereste ambarı [Alm. Holzlager] [eski terim kereste ambarl]: İçinde kereste saklanan yapı, (AGA)
Kereste işareti Ağaç va keresteler üzerine nasıl
kesileceklerini göstermek için yanlan işaretler.
(ARS)
Kerestelik
(TDK)

Kereste yapılmaya elverişli (ağaç).

Kereviz Kerefs Bot. Maydanozgillerden, kökleri
ve yaprakları sebze olarak kullanılan kokulu bir bitki (Apium graveolens). (TDK-2); Meşhur sebze ki,
yaprağı ve az çok kalın olan kökü yemeğe ve turşu
vesaireye girer. Sukerevizi, yabankerevizi = inciden,
selâmotu. Dağkerevizi = Imparatorya denilen bitki
cinsi. (HAY); 1. Kereviz (Bot. Apium graveolens),
2. Maydonos (Bot. petroselinum crispum) (BAH);
(apium graveolens): Maydanozgiller familyasından,
kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan kokulu, iki yıllık bir bitkidir. İçeriğinde sedanonik anhidrit, sedanolin, limonen, palmirik asit, gayakol gibi
maddeler vardır. Yaprakları ve baş kısmı kullanılır.
Faydası: Uyarıcı ve idrar söktürücüdür. İktidarsızlığı giderir. Cinsel istekleri kamçılar. Şeker, guatr
ve yüksek tansiyonda faydalıdır. Böbrek, akciğer ve
karaciğer hastalıklarını önler. Mideyi kuvvetlendirir. İştah açar. Sürmenajda faydalıdır. Sinir yorgunluğunu giderir. Kanı temizler. Karaciğer şişliğini
giderir. Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesinde yardımcı olur. Safra ifrazatını düzenler. Nikris
ve romatizmada faydalıdır. Susuzluğu keser ve
vücuda serinlik verir. Kalp hastalarına tavsiye edilir.
Ses kısıklığını giderir. (BİT-2)

Kereviz (Yabanî) Apium graveolens Lat. (Umbelliferae). 30-100 cm yükseklikte, parçalı yapraklı,
beyaz çiçekli, iki yıllık ve otsu bir bitkidir. Yumru
kökü olan bir formu Türkiye’de yetiştirilir ve sebze olarak kullanılır. Bk. Yabanî kereviz. Apium
nodiflorum Lat. Lag. -Çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Genç yaprakları Diyarbakır ve Siverek (Urfa)
pazarlarında Bendik adı altında satılır ve sebze
olarak kullanılır. Batı Anadolu (Marmaris-Muğla)
bölgesinde bu bitkiye Tatlı gerdeme adı verilmektedir. (BAY)
Kereya lâlesi

Lâle. (BAY)

Kerken Kertik açmağa ve ağaç kesmeğe mahsus
bir nevi büyük balta ve dülger keseri. Aslı kerten
olsa gerektir. Kerki de denir. (ARS)
Kerkinmek Türkîde kerkimek. Şiddetle tirildeyerek basmak, horoz tavuğa, kertenkeler ağaca
kerkimek, ağır balta ile kalın ağaca darebât vurup
kökünden kesmek. Türkîde azmış hayvan, kerkin,
kerkin balık yumurta dökeni. (LEH)
Kerkur

Çakşır otu. (BAY)

Kerm 1. Üzüm çubuğu, asma; bağ kütüğü,
(bkz: tak). 2. Bağ, bostan. 3. Çalılık dolayısıyla zor
sürülen toprak. (FED)
Kerman Yün iğmeğe mahsus ağaçdan yapılmış
başlı iği. (ARS)
Kermes meşesi (Lat. Quercus coccifera, İng. Kermes oak) Kayıngiller (Fagaceae) familyasından, her
dem yeşil, yapraklan dikenli, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde geniş bir yayılış gösteren, makinin en başlan bitkilerinden biri. (BİY); Meşe. (BAY)
Kermiyye Bot. Asmagiller. (FED)
Kerna

Eşek mantari (MEN)

Â
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Kerpeten [Alm. Zange] [Fr. pince] [eski terim
kerpeten]: Çivi çıkarmaya yarayan iki kollu el aracı.
(AGA)
Kerti

Bahçe ve tarlalardan geçen su yolu. (TRM)

Kertik Ekmek ve ekmeğe benzer şeylerin sayısını
bilmek için bir ağaçta yapılan kertik, çetele (DLT);
Türkîde çetle demektir. Kantarın kertiği, ağaç
kertiği, kele kertik yara eserinden çentik, yamrı
yumru olan kafa. (LEH); Çentik ve oyuk çizgi. Bir
sırığın ucuna ip bağlamak için açılan kertik. Sütunların vaya direklerin başına çember geçirmek için
oyulan yer. Bir kerestenin köşelerine kertik açmak,
bazı tahta kutu ve kaşıklar üstüne kertiklerle güzel
süsler yapılır. Daha küçük bir yuvaya sokulması
lâzımgelen geçme marangoz işlerinde girecek kerestenin ucunu kertmek. Küçük oyuk mânasına da
gelir. Fr. Entaille, encoche, embrèvement. (ARS)
Kertilmek Çentilmek, hafif gedik ve çentik yapılmak: Sert ağaç zor kertilir. (HAY)
Kertme Ağaçları birbirine geçirmek için açılan,
kenarlı kertiklerle (Fr. Embrève ment (Fr. Entaille)
arasında fark vardır. (Bak. Geçme.) Fr. Entaillure,
entailles, entaillage. Kertmeler ve geçmeler: 1. Zıvana ve di[i. 2. Yarım ağaç düdük kertme. 3. Düz
yarım ağaç kertme 4. Kırlangıç kuyruğu kertme.
(ARS); Ahlat. (BAY)

Kerâste

Kertmek Kertik açmak, kertik yapmak mânasmdadır. Nişan koymak için bir ağaca kertik yapmak, çeteleler üzerinde bir hesabı göstermek üzere
kertikler yapmak. Çeteleyi kertmek. Fr. Entailler.
(ARS)
Kertne

Ahlat. (BAY)

B

Kese Su bitkilerinde içi hava ile dolu olan ve bitkinin suda yüzer durumda kalmasını sağlayan şişkinlik. (TDK)

C
Ç

Kese çiçeği Bot. Süs için yetiştirilen ve demet
olarak çiçek açan bitki (Ceanothus). (TDK-2)

D

Kesek Kesilmiş parça. Muayyen bir şeklin kesilmiş parçası. Fr. Partie, segement. 2. Kazma, bel veya
saban ile katıca bir toprak kazıldığı vakit çıkan iri
ve kütle halin, deki toprak parçaları. Bahçelerde çimenlik yapılmak için kırlardan, üzerindeki çimenlerle beraber kesilerek çıkarılan dört köşe çayırlı toprak parçaları. Fr. Tourbe. (ARS)

F

Kesek kıran merdane (İng. Clod-breaker “Clod
crusher”). Yanyana dizili çok sayıda bağımsız diskten yapılmış, disklrein üzerinde birçok dig veya kavila bulunan, tarla ve bahçelerde oluşan kesekleri
kırmağa yarayan merdaneler. (TRM)
Keser Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı,
bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç. (TDK); [eski terim keser]: Çekice
benzeyen, bir tarafı vurmaya, öbür tarafı ağaçtan
yonga çıkarmaya yarıyan el aracı. (AGA); Hurma
çiçeği. (OSM)
Kesercik

Kertme geçme [eski terim kertme geçme]: İki
ağaç parçasının yarı yarıya kertilerek birleştirilmesi.
(AGA)

A

Yontulmuş ağaç. (OSM)

Çiğdem. (BAY)
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Kesici ağız [Alm. Schneide] [eski terim kesici
ağız]: Bir aracın kesmeye yarayan kenarı. (AGA)

S

Kesik Kesilmiş, maktu’, munkatı mâna-larmdadır. Kesik sütun, kesik bir ağaç, araları kesik örgeler (motifler) gibi. Fr. Coupé, entre-coupé. (ARS)

T

Kesim Bir şeyi kesmek ameliyesi. Ağaç kesimi, taş
kesimi gibi. Fr. Coupe. (ARS); Kesme, kesiş, kesmek işi ve sekli. Ar. Kat’: Ağaçların kesimi. (HAY)

Kertük Ağaçta açılan kertik (DLT)
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Kesirû, Kesîrâ John T. Platts ansiklopedik sözlüğünde meyvenin bilimsel adını Scirpus Kysoor
şeklinde kaydediyor. Mahallî adı ise Kesirû’dur.
Meyve gibi yenen Cyperus Tuberosus adlı bitkinin
köküne de Kesirû denilirmiş. Bkz.: John T. Platts,
Age., s. 835. (BAT)

Kesip bakarak beğenmek şartıyla: Karpuzu kesmece
aldım. (TDK)

Keski Ağaç, taş, metal vb. Yontmaya yarayan, bir
ucu keskin çelik araç. (TDK)

Kesmelik Ağaç. Kilit. (HAY); Taş ocağı, mağara
ağaç kilit. (LEH)

Keskin kayakoruğu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kesme Bot. Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan,
yuvarlak tepeli, 5 m kadar boylu, her dem yeşil,
yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri
yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme
(Phillyrea latifolia). (TDK-2); Philyrea latifolia Lat.
(Oleaceae). Kışın yaprağını dökmeyen ve 5 m kadar
yükselebilen bir ağaççık. Akdeniz bölgesinde yaygındır. Eş anl. Akça kesme, Akçe kesme. (BAY); (=
akcakesme) yaprakları küçük ve dikensiz olan bir
tür pırnal. (MER)
Kesme açısı [Alm. Schnittwinkef] [eski terim kesme açısı]: Bıçak ya da testere ön yüzeyinin,
işlenen gereçle yaptığı açı. (AGA)
Kesme firesi [Alm. Verschnitt] [eski terim kesme
flresi]: Testere ile kasilen ağaçta, talaş olarak çıkan
bölüm. Kayıp gereç. (AGA)
Kesme hızı [Alm. Schnittgeschwindigkeit] [eski
terim kesme hızı]: Bir aracın kesici ağzının, genellikle saniye olarak kabul edilen zaman biriminde aldığı yol. (AGA)
Kesme kutusu [Alm. Schneidlade] [eski terim
gönyeburun kesme kutusu]: Dar parçaların uçlarını
alıştırmak üzere 45° ya da 90° keserken yararlanılan,
ağaçtan hazırlanmış düzen. (AGA)
Kesmece Kavun ve karpuz gibi meyveleri kesip
beğenirse almak şartiyle: Kesmece satıyor; kesmece
aldım. (HAY); (Kavun, karpuz gibi meyveler için)
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Kesmek Budamak (MEN); Bir kesici âletle ayırmak, Osm. Kat’etmek: Tahta, ağaç, kâğıt, bez kesmek. (HAY)

Kestane (kesta:ne) Yun. 1. Bot. Kayıngillerden,
ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir
orman ağacı (Castanea sativa). 2. Bot. Bu ağacın
yenebilen kabuklu meyvesi. 3. Kestane rengi. Kestane kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenmemiş soyunu, yetiştiği yeri veya çevreyi hor görenler
için kınama yollu söylenen bir söz. Kestane suyu
gibi sulu (kahve). • kestane dorusu, kestane fişeği,
kestane kabağı, kestane kargası, kestane rengi, kestane şekeri, açık kestane, at kestanesi, dağ kestanesi, denizkestanesi, göl kestanesi, Hint kestanesi,
kuzu kestanesi (TDK-2); Maruf meyve ki, mutedil
iklimlerde yetişip dikenli yeşil bir dış kabuk içinde
iki tane bulunur ve her biri açık siyah ve yumuşak
bir kabuk içinde bir tekliden ibarettir. Atkestanesi
= Yenmez iri cinsi ki, ağacı, gölgesi için bahçelerde
ve yol kenarına dikilir. Kuzukestanesi = Çiğ de yenilen bir cins küçük tanelisi. Külkestanesi = Sulak
yerlere mahsus cinsi. Kestane kebabı = Kabukla beraber veya kabuksuz olarak ateşte pişmiş kestane.
Kestane ağacı = Kestane meyvesini veren ağaç ki,
hayli büyük olur. Kestane rengi = Koyu kahverengi.
Kestane fişeği = Fazla patırdı eden bir fişek. (HAY);
Kayıngillerden, dik gövdeli, yaygın dallı, parlak,
dişli ve sert yapraklı kerestesi doğramacılıkta kullanılan ağaç ve bu ağacın kahverengi kabuk içindeki
meyvesi (castanea sativa). (MED); Atkestanesi; hintkestanesi. Deyim: kuzu kestanesi. (YAK); Castanea
sativa Miller (Fagaceae). 30 m kadar yükselebilen,
kışın yapraklarını döken ve özellikle Kuzey Anadolu
ormanlarında yetişen bir ağaçtır. Tohumu yenir ve
tohumu için bazı kültür formları yetiştirilir. Fırınlanarak pişirilmiş kestane tohumlarına Kavlak veya
Gavşak, ipe dizilmiş haline Kurukayış denir. Yabanî
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ağaçlardan elde edilen küçük kestane tohumlarına
Kuzu kestanesi adı verilmektedir. Arıların kestane
ağacı çiçeklerinde yaptıkları bala Rize bölgesinde
Kestane balı adı verilir. Bu bal esmer rengi, acı lezzeti ve içinde kestane polenleri (meşe palamudu biçiminde) bulunması ile tanınır. Fitruka, çimlenmiş
kestane tohumu (Trabzon). Eş anl. Hingiç (ÇerkeşÇankırı), Kara kabuk, Karakat, Karakıllı. (BAY);
Rum. Şah bellût tarib, kastala. Bursa kestanesi iri,
kuzu kestanesi ufak nevleri. Kuru kestane, göl kestanesi, kestane turpu, kestane rengi, kestane suyu,
kestane dağı, kestane durusu, kestane karası, at kestanesi fasilesinden ak pembe sarı, göğez çiçekli yüz
ve katmer. Envai kesir bir ağaçtır, meyvesini terbiye ile atlara yedirirler. Eğri kestane, deniz kestanesi.
Kestane karası, fırtınası. Kestane kerestesi envaından uru kolluğu, Alabolu, Akhisar, Akdin, Bartın,
Kocalı Melen. Mina tahtası. (LEH); (Lat. Castanea
sativa, Alm. Kastanie, Fr. Marron, châtaigne, İng.
chestnut) Kayıngiller (Fagaceae) familyasından 30
m kadar boylanabilen, kışın yapraklarını döken, findik tipi meyvesi olan bir tür. (BİY); (castanea vesca): Kayıngiller familyasından; kışın yapraklarını
döken, 25-30 metre boyunda bir ağaçtır. Yaprakları
geniştir. Meyveleri iridir. Faydası: Kabuklarının
suda kaynatılması ile hazırlanan ilaç; ateş düşürür
ve sinirleri yatıştırır. Meyvesi, kasları kuvvetlendirir.
Kan dolaşımını düzenler. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Varis ve basur memelerinin meydana
gelmesini önler. Karaciğer yorgunluğu ve şişliğini
geçirir. Kansızlığı giderir. Mideyi kuvvetlendirir.
Damar sertliği ve yüksek tansiyondan şikayet edenlerle, şeker hastaları yememelidir. (BİT-2)
Kestane ağacı Kestane meyvesini veren ağaç ki,
hayli büyük olur. (HAY); Sarımtırak beyaz renkte
bir sert ağaçtır. İnşaatta direk olarak ve mobilyalarda kullanılır. İzmit, Trabzon ve Bursada çok çıkar.
Sert ağaçlardan biri de cevizdir. Rengi gümüşiden
esmere kadar değişir ve damarlıdır. Bunun taneleri
meşeden daha incedir. Ceviz ağaçlarının urları çok
makbuldür. Onlardan güzel mobilyalar yapılır ve
kaplama tahtaları çıkarılır. Tüfek kundaklarının
imalinde de kullanılır; güzel damarları vardır. Çok
renkli olan ve kül renginde ve beyaz olanları vardır.

Kastamonu, Amasya, Sivas, Trabzon, Sinop, Antalya, Mersin, Canik, Çankırı. Lâzistanda çıkar. En
çok Kastamonuda çıkar.; Damarlı ve güzel cila alan
sertçe bir ağaç olduğundan meşe kadar makbuldür.
Marangozlukda mobilya yapmak için kullanılır. Fr.
Marronier. (ARS)
Kestane fişeği

Fazla patırdı eden bir fişek. (HAY)
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Kestane kabağı Bot. Helvacı kabağı. (TDK-2)

F

Kestane kebabı Kabukla beraber veya kabuksuz
olarak ateşte pişmiş kestane. (HAY)

G

Kestane rengi

I

Koyu kahverengi. (HAY)

Kestane tahtası Kestane ağacından çıkarılmış
tahta ki marangozlukta kullanılır. Sert olduğu için
iyi mobilya yapılır. (ARS)
Kestanelik Kestane ağaçlarını içine alan yer, kestane ağacı korusu. (HAY); Kestane ağaçları çok
olan yer. (TDK)
Kestre
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

O

Kesîrü’l-ezhâr Çiçekleri çok olan. (FED)
Kesîrü’l-hücre

H

Bot. Çok hücreli [bitki]. (FED)

Kesîrâ John T. Platts ansiklopedik sözlüğünde
meyvenin bilimsel adını Scirpus Kysoor şeklinde
kaydediyor. Mahallî adı ise Kesirû’dur. Meyve gibi
yenen Cyperus Tuberosus adlı bitkinin köküne de
Kesirû denilirmiş. (BAT)
Keşiş out

Karabaş otu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Keşişbaşı

Müşkülüm. (BAY)
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Keşkeş çiçeği Salep. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Y

Ketan Tohumu yağ yapımında, gövdesi dokumacılıkta kullanılan mavi çiçekli otsu bir bitki (Bot.
linum usitatissimum) (BAH)

Z

417

Â

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

Keten Bot. 1. Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum). 2. Sf. Bu
bitkinin liflerinden yapılmış (dokuma vb.). • keten
helva, keten kuşu, keten tohumu, bataklık keteni,
su keteni, yaban keteni (TDK-2); (Ar. Kettân. Lat.
Unum usitatissimum) 1. Saplarından elyaf elde etmek için yetiştirilen, ketengiller familyasından,
ortalama l m boyunda, ince uzun yapraklı, mavi
çiçekli, parlak kahverengi tohumlu, yıllık bir bitki.
Çok eski çağlardan beri yetiştirilen keten, bugün
Rusya, Belçika, Polonya, Hollanda, İngiltere, İrlanda gibi ülkelerde, bizde de Karadeniz bölgesinde
yetiştirilmektedir. Kimyasal olarak selülozdur.
(TEK); 1. Meşhur bir bitki; keten tohumu ve bezir
denilen bir küçük tane verir ve lifleri iplik yapılıp
dayanıklı ve makbul dokumaların imâline yarar:
Keten tarlası; keten ekmek. 2. Bu bitkinin sapından
çıkarılan lif: Keten bezi; keten ipliği. Keten tohumu
= Bu bitkinin tanesi ki, yağı alınır ve döğülmüşü
tıpta lapa için kullanılır, bezir. Keten tohumu yağı
= Beziryağı; boyacılıkta vesair sanayide kullanılır.
Ketenhelvası = Keten lifine benzer bir çeşit helva. Ketenkuşu = Bir cins kuş. Hint keteni = Esrar,
haşhaş. Yabani keten = Kenevir, kınnap. Keten lifi
ipliğinden dokunmuş: Keten bezi, keten gömlek;
keten mendil, çorap. (HAY); Linüm usitatissimumLat. (Unaceae). 10-100 cm yükseklikte, bir veya iki
yıllık, mavi çiçekli ve otsu bir bitkidir. Özellikle tohumu için yetiştirilir. Tohumlarına Bezir, Bızıktan
(Diyarbakır), Sârek, Zârek, Zegerek, Zerek, Zerpik, Zeyerek, Zeylek denir. Tohumlarının sıkılması
ile elde edilen yağa Bezir yağı, geri kalan küs beye
ise Kopdun, Kodun veya Koftun adı verilmektedir. linum austriacum Lat. Zeyrek (Konya bölgesi).
Koyunlarda zehirlenmelere neden olur. Eş anl. Cimit Cinit, Çimit, Ezgin. Gökdün, Güdün, Seğelek,
Segerek, Segrek, Seyelek, Seyrik, Siyele, Siyelek, Siyrek, Zârek, Zegerek, Zeğrek, Zeyrek. Bu adların
çoğunluğu kelen lohumu için kullanılmakladır.
(BAY); Saplarından ince iplik gibi teller çıkarılan
ve bununla bez ve kumaş dokunan nebat. Bu nebatın tohumlarına keten tohumu denir ki bundan
çıkarılmış yağa bezir yağı ve bu nebattan dokunan
bezlere keten bezi (Fr. Toile) denir. Fr. Lin. (ARS);
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Ketengillerden, mavi çiçekli basit yapraklı, lifleri
dokumacılıkta kullanılan otsu bitki (linum). Keten
lifini andıran helva. Bu bitkinin liflerinden yapılan
dokuma. (MED; (Lat. Linum usitatissimum, Alm.
Lein, ‘Fr. lin, İng. flax) Ketengiller (Linaceae) familyasından, mavi çiçekli, gövdelerinden keten lifi,
tohumlarından keten yağı elde edilen, bir ya da iki
yıllık, otsu bitkiler. (BİY)
Keten tohumu Keten bitkisinin, yağı çıkarılan
veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri. (TDK); Bu bitkinin tanesi ki, yağı alınır ve
döğülmüşü tıpta lapa için kullanılır, bezir. (HAY)
Keten tohumu yağı Beziryağı boyacılıkta vesair
sanayide kullanılır. (HAY)
Ketencik 1. Bot. Deniz yosununun ince bir cinsi (Muscus arboreus). 2. Bot. Turpgillerden, küçük
sarı çiçekli, yağlı bir bitki (Chamaelina sativa). 3.
Bu bitkiden elde edilen, sabun yapımında ve ressamlıkta kullanılan bir yağ. (TDK-2); İnce bir deniz
yosunu cinsi. Turpgillerden, sarı çiçekli, yağlı bitki
(chamacline sativa). (MED)
Ketengiller Bot. Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, keten vb. Türleri içine alan bitki familyası.
(TDK-2); Ayrı taç-yapraklı iki çeneklilerden, bir bitki familyası. Örnek bitkisi ketendir. Kenevir de bu
familyaya girer. (HAY); İkiçenekli, ayrı taçyapraklı bitki ailesi, ketaniye. (MED); (Lat. Linaceae)
Yaprakları almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, çiçekleri
ışınsal simetrili, erkek organlan 4-5 adet, 3-5 karpelli ve ovaryum üst durumlu, kapsül tipinde meyveleri olan, ülkemizde 2 cinsle temsil edilen, otsu ya
da calımsı bitkiler. (BİY)
Ketenhelvası
(HAY)

Keten lifine benzer bir çeşit helva.

Ketentohumu (graine de lin): Keten denilen
kireçli topraklarda yetişen otsu bir bitkinin tohumudur. İçeriğinde sabit yağ, müsilaj, protein, siyanogenetik bir glikozit olan linamarin vardır. Ketenyağında asitler vardır. Boya ve muşamba sanayiinde
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kullanılır. Faydası: Akciğer hastalıkkları bronşit ve
soğuk algınlığında faydalıdır. Lavman olarak kullanılırsa kabızlığı giderir. Müzmin öksürüğü keser.
Dolama, köpekmemeleri ve her türlü çıbanın tedavisinde faydalıdır. (BİT-2)
Ketenyağı Keten tohumuna çiğ bezir de denir.
Pigmentleri resim yağlıboyası yapımında kullanılır.
(SAN)
Ketenyaprağı Yaprak biçiminde çuval deseni.
(Saçıkara *İslahiye -Gaz.) (ZAN)
Ketib Dikici, diken. (OSM)
Ketire Geven. (BAY)
Ketker (=Kath-Kâr) Aslı Kath’den gelir ki, Hint
dilinde “kath” ağaç, odun demektir. Kâr ise iş,
amel demektir. Böylece kathkâr odundan, ahşaptan
yapılan şey demek olur. (BAT)

görünüşlü, gövdesi çizilerek kitre elde edilen bir
bitki (astragalus verus). (MED); Kirpiyi andıran
dikenli dağ bitkisi, geven. (TRK)
Kevke Alyssum corsicum Duby (Crueiferae). 60
cm kadar yükselebilen, çok yıllık, otsu ve sarı çiçekli
bir bitki. Batı Anadolu bölgesinde yaygındır. (BAY)
Kevkeb Bi-fethı’l-kâfeyn. Yıldız; necm gibi. Ve
gözün karasına düşen akça nokta. Cem’i kevâkib
gelir. Ve şulesi ve nuru ziyade olan yıldıza kevkeb-i
dürriyy derler. Ve her nesnenin büyüğüne kevkeb
derler “(…kevkeb… bir şeyin çoğu. Olgunluk, buluğa yakın, yaşına yaklaşan çocuğa da kevkeb denir.), (Kevkeb bahçenin beyaz çiçeklerle çevrilmiş
etrafı.), (Kevkeb… demirin parıltısı.)”. (AHT)
Kevşil Üzüm, dut gibi meyvelerin posası. (Akarca, Uzunkaş / Mersin; İlemin / Erdemli; Elbeyli /
Erdemli-Kızılgeçit / Silifke) (MER)
Kewrek

Keto (Kete) Denizin kızı olan Keto, öz kardeşi
olan Phorkys ile evlendi. Gree’ler, Gorgon’lar ve
Hesperid’ler, bahçelerini bekleyen ejder, bunların
çocuklarıdır. (MİT)
Keto (Kete) Denizin kızı olan Keto, öz kardeşi
olan Phorkys ile evlendi. Gree’ler, Gorgon’lar ve
Hesperid’ler, bahçelerini bekleyen ejder, bunların
çocuklarıdır. (MİT)
Ketre Geven. (BAY)
Kettân Bot. Keten. (FED)
Kettâniyye Bot. Ketengiller. (FED)
Kevare

Meyve veya üzüm küfesi. (OSM)

Keven Kurak bölgelerde rastlanan, dikenli top
görünüşlü, gövdesi çizilerek kitre elde edilen bir
bitki (astragalus verus). (MED); Pişik geveni.;
Geven. (BAY); Baklagillerden dikenli bir çalı, keven. (SKA); Kurak bölgelerde rastlanan, dikenli top
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Kıbrıs Akasyası Acacia cyanophylla Lindl. (Leguminosae). 3-5 m yükseklikte, çalı görünüşünde
bir ağaççıktır. Yapraklar çıplak, çiçekler sarı renkli,
çiçek durumu küremsi şekilli ve 10-15 mm çapında.
Vatanı Güneybalı Avustralya olmakla beraber Akdeniz bölgesi sahil kumullarında yetişir. Kumulların
hareketini önleyen önemli bir bitkidir. Memleketimizde Adana, Antalya ve Alanya sahillerinde bol
olarak bulunur. Acacia dealbata Link -Sürgünleri ve
genç yaprakları tüylüdür. Süs bitkisi olarak istanbul
adalarında yetiştirilir ve çiçekli dalları Mimoza adı
altında satılır. (BAY); Acacia cyanophylla / Mavi
Yapraklı Akasya / Vatanı Güneybatı Avustralya’dır.
Avustralya’da “Baz Akasya” olarak adlandırılır.
Ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere Avustralya’dan ingilizler tarafından Kıbrıs adasına getirilmiştir. 194O’lı yılların başında Antalya ve Manavgat çevresindeki kumulların durdurulmasında
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kullanılmak üzere tohumlan Kıbrıs’tan getirildiğinden ülkemizde Kıbrıs Akasyası olarak adlandırılmıştır. Sahil kumullarının durdurulmasında ve ağaçlandırılmasında kullanılan önemli bir
ağaçtır. Ayrıca park ve bahçelerde, yol kenarları
ağaçlandırılmasında kullanılır. Kıbrıs Akasyası, altı
metreye kadar boylanabildi, yuvarlak geniş tepeli,
herdem yeşil bir ağaçtır. Gövde kabuğu gençlikte
düz ve gri, sonraları kahverengimsi ve çatlaklıdır.
Kalın, sarkık dallan koyu yeşil ve esnektir. Gövde ve dalların kabuğu tanence oldukça zengindir.
Tüysü yaprakları körelıniş ve böylece yaprak sapı
şekil değiştirip yaprak görevini üstlenmiştir. Dar
şeridimsi-mızraksı yaprağı 20-30 cm. Boyunda, 3
cm. Genişliğindedir. Yaprağı derimsi, çıplak ve mavi-yeşil renklidir. Hayvan yemi olarak da kullanılır.
Erken ilkbaharda açan altın sarısı renginde, 10-15
mm çapındaki küremsi çiçeklerinin 3-5 tanesi bir
arada yaprak koltuklarında kurul oluşturur. Meyveleri baklamsı, 1 2 cm boyunda, olgunlaştığında
kahverengindedir. Kum içinde metrelerce uzayan
kökleri ile nem alır ve kumullarda tutunur. Derine kazık kök salması, çok yaprak ve meyve tohumu dökmesi sayesinde toprağı korur ve oluşumunu
sağlar. Kök uçlarında havanın serbest azotunu tutan
nodüller bulunduğundan ayrıca toprağı azotça zenginleştirir. Kesildiğinde çok kuvvetli kök ve kütük
sürgünü verir. Hızlı büyür, odunu yakacak olarak
değerlendirilir. (AGÇ)
Kığ 1. Koyun tersi. 2. Kuru gübre. 3. Kuru meyvenin bayağısı. (HAY)
Kığıştak Sinir hastalığının iyileştirilmesinde
kullanılan, kaynatılarak suyu içilen bir bitki (Bil.)
(HLK)
Kıl Bitkilerde görülen, genellikle silindirimsi, içi
boş, çok ince uzantı. (TDK); [eski terim kıl] Genellikle at kuyruğu ya da yelesinden hazırlanan, üstün
değerli döşeme gereci. Boyalı işlerde zımpara yerine
de kullanılır. (AGA)

Kılcal kök Bot. Ana kök, saçak kök ve yan köklerden çıkan ikincil, üçüncü kökler üzerinde bulunan
ince kıl şeklindeki emici kök parçaları. (TDK-2)
Kılçatlak [Alm. Haarriss] [Fr. fissure capillaire]
[eski terim çizgi çatlak, kılçatlak]: Gomlak, vernik,
boya katmanında ya da ağaçta oluşan, gözle zor
görülecek incelikte çatlak. (AGA)
Kılçık Fasulye, bakla gibi sebzelerin yeşil kabuğunda ve ekin başaklarında bulunan sert ve kıl
gibi uzun lif. (TDK); Kendir liflerini dövmek için
kullanılan çatal ağaç. (TEK)
Kılıç balığı İki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis
sativa). (TDK)
Kılıç kekiği

Kaya kekiği. (BAY)

Kılıç kını Kılıç namlularını muhafaza etmek
üzere ortası kılıç şeklinde oyuk tahtadan veya madenden kılıf. Kılıçlar daima bu kın içinde olarak
taşınır. (ARS)
Kılıç otu Bataklık süseni.; Kantaron.; Karga soğanı.; Süsen.; Bir cins tıbbî bitki, kantaryon,
kantaron. (HAY); Yaraları iyileştirmede kullanılan
söğüt yaprağı gibi yaprakları ve sarı çiçekleri olan bir
ot (HLK); (sarıkantaron): Kılıçotugiller familyasından; Mayıs-Eylül ayları arasında sarı renkli çiçekler
açan, 30-100 cm boyunda çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları sapsızdır. Koyu yeşildir. Çiçekleri
dallarının ucundadır. Çiçek dallarında; pinen, cadinen, tanen, reçine, zamk, acı maddeler ve boya
maddeleri vardır. Faydası: Sinirleri yatıştırır. İdrar
ve balgam söktürür. Göğsü yumuşatır, öksürüğü
keser. İştah açar. Zeytinyağı ile hazırlanan merhemi
yaraları iyileştirir. Filizlenmiş uçlarından yapılan
haşlama, bağırsak kurtlarını düşürür. (BİT-2)
Kılıçkını
(BAY)

mantarı

Altın

yumurta

mantarı.

Kıl otu Bot. Dağlık çayırlarda yetişen ince ve sert
yapraklı bir bitki (Nardus). (TDK-2)
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Kılıçlama Yatık olmayıp keskinliğine vaz olan
şey, pala, kiriş. Kılıcına ağaç. Kılıçlama kaçmak bir
yandan bir yana, yılankavi seğirtmek. (LEH)
Kılır Bot. Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel
kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga). (TDK-2); Diş
otu. (BAY)
Kılkıl

Siyah tohumlu bir ot. (OSM)

Kımçırık Mürver. (BAY)
Kımi Chaerophyllum bulbosum Lat. (Umbelliferae). 60-90 cm yükseklikte, iki yıllık, yumru köklü,
beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Erzurum bölgesinde, gövdesi, kabuğu soyulduktan sonra yenmekte
ve turşusu yapılmaktadır. Aynı bölgede Anthriscus
nemorosa (Bieb.) Sprengel türünün gövdeleri de
aynı şekilde kullanılmaktadır. Bk. Baldıran, İncirop, Mendi. Chaerophyllum byzantinum Boiss.
Türünün genç dallan ve yaprakları baharat olarak
kullanılmaktadır. Bk. Frenk maydanozu, Hırhındilik. Eş anl. Gimi, Kemi, Kimi. (BAY)
Kın Bot. Buğdaygillerde olduğu gibi, yapraklarda sapın bir bölümünü uzunlamasına saran, geniş
dış bölüm. • kın kanat, kın kanatlılar, yaprak kını
(TDK-2); Bazı bitkilerde sapı saran yaprak dibi
(buğdayda olduğu gibi). (MED)
Kına Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan
toz. (TDK); (Ar. Hınna. Lat. Lawsonia inermis.)
Yaprakları tanen bakımından zengin doğal boya
elde edilen küçük bir ağaç. Kurutulmuş yapraklarının tozu, şapla ve kromla mordanlanmış yünü
kızıl kahverengiye boyar. Akdeniz ikliminde de yetiştirilebilen kına ağacının vatanı Hindistan’dır.
(TEK); (i. A. “hınna” dan galat). Arabistan’da çıkan
bir çeşit bitki kurusununn tozudur; kadınların ellerini, bazı ihtiyarların saç ve sakallarını kırmızımsı
bir renkte boyamalarına yarar: Kına koymak. Kına
gecesi = Gelin olacak kıza kına yakılan gece ki, vaktiyle düğünün sayılı gün-lerindendi. Sonra perşembe gecesi yapılan düğün eğlencesine de denmiştir.

Kınaçiçeği = Bir cins çiçek. (HAY); Kınaağacıgillerden, Arabistan’da yetişen bitki (lavvsonya alba) ve
bu ağacın kurutulmuş yapraklarından elde edilen,
el ve saç boyamakta kullanılan toz. (MED); Renk
veren fâ’iye bir ot kurusu, kınalı kuzu zinetli yosma
mukallidi. Kına gecesi, kına yakmak. Kına çiçeği,
kınalar yakmak meserret. Kaya kınası. (LEH); 1.
Kına, 2. Kına çalısı (Bot. lawsonia inermis) (BAH)
Kına ağacı Bot. İki çeneklilerden, tropikal bölgelerde yetişen, kurutulmuş yapraklarından kına
elde edilen, beyaz çiçekli, küçük bir ağaç (Lawsonia inermis). (TDK-2); Lawsonia alba Lam. (Lythraceae). Beyaz çiçekli, basit yapraklı ve dikenli bir
ağaççıktır. Güney Anadolu’nun bazı bölgelerinde
(Alanya, Silifke) süs bitkisi olarak yetiştirilir. İnce
toz edilmiş yaprakları (Kına) el, ayak, saç ve sakal
boyamasında kullanılır. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ);
(hınna): Kınaağacıgiller familyasından, anayurdu
Hindistan olan ve Arabistan’da ve Akdeniz ikliminde yetiştirilen ayrık dallı, beyazımsı kabuklu,
karşıt yapraklı bir ağaçtır. Çiçekleri beyaz renkli ve
keskin kokuludur. Kurutulmuş yapraklarından kına
elde edilir. Saç ve parmakları boyamakta kullanılır.
Faydası: Ayak terlemelerine engel olur. Dolamada
kullanılır. Uyuz ve egzamaya iyi gelir. Guatrın üzerine bağlanırsa, faydası görülür. Sarılık, idrar zorluğu, gastrit ve kolit’de iyileştiricidir. Ağız yaraları
ve deri çatlaklarını tedavi eder. (BİT-2)
Kına çiçeği Bot. Kına çiçeğigillerden, çiçekleri
tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis). (TDK-2); Kınaçiçeğigillerden,
göz alıcı renkte çiçekler açan bir süs bitkisi (balsamina hortensis). (MED); dilim dilim yapraklı,
sarı çiçekli, kökü güzel kokulu bir ot. (MER); Bot.
Türlü renkte çiçekleri olan bir süs bitkisi (balsamina
hortensis). (HAY)
Kına çiçeğigiller Bot. İki çeneklilerden, örneği
bahçelerde yetişen kına çiçeği olan bir familya.
(TDK-2); İki çeneklilerden bir familya. Örnek bitkisi kınaçiçeğidir. (HAY); İkiçenekli, karşılıklı
yapraklı bitki ailesi, balsamiye. (MED)
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Kınacık Buğday pası mantarının, tahıl bitkilerinin sap ve yapraklarında oluşturduğu pas rengindeki hastalık. (TDK); Bir nevi pas mantarının tahıllarda meydana getirdiği pas hastalığı, bitki pası.
(MED); Bot. Buğdaypası mantarının tahıllarda
meydana getirdiği lekeli hastalık. (HAY)

E

Kınaçiçeğimsi acıtere Yaban çiçeği (ÇİÇ)

F

Kınaçiçeğimsi köpükotu

G

Kınakına 1. Kök boyasıgillerden, asıl yurdu
Güney Amerika olan, Hindistan ve Endonezya’da
da yetiştirilen, kabuğundan kinin çıkarılan bir
ağaç (Cinchona). 2. Bu bitkiden yapılan içecekr.
(TDK); (Fr. Quinaquina) Sıcak ülkelerde yetişen
bir ağaç olup kabuğundan kinin çıkarılır. (TYS);
Kökboyasıgillerden, sıcak memleketlerde yetişen
ve kabuğundan kinin elde edilen bitki (cinchona).
(MED); İsp. quinaquina Bot. 1. Kök boyasıgillerden, asıl yurdu Güney Amerika olan, Hindistan
ve Endonezya’da da yetiştirilen, kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç (Cinchona). 2. Bu bitkiden
yapılan içecek: Kınakına iştah açar. (TDK-2); (kontestozu): Kökboyasıgiller familyasından; anayurdu
Peru ve Bolivya olan ve sanayii bitkisi olarak Cava,
Güney Hindistan, Kolombiya, Seylan, Guatemala,
Kamerun ve Kongo gibi tropikal ülkelerde yetiştirilen 15-20 metre boyunda bir ağaçtır. Kabuğundan
kinin çıkarılır. Kınakınanın içeriğinde kinin, kinidin, kinşonin, singol, kupreol gibi maddeler vardır.
Gövde, kök ve kabukları kullanılır. Tadı acıdır.
Faydası: Ateş düşürür. Sıtmayı tedavi eder. Tifoda
faydalıdır. Ağır ve mikroplu hastalıkların nekahat devresini kısaltır. Cilt kaşıntılarında faydalıdır.
İştah açar. Kuvvet verir. Kabızlığı giderir. Kinidin
alkoloidi taşikardide kullanılır. Vücuda kuvvet verir. (BİT-2)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Y

Kınalı bamya Bot. Trakya’da yetişen baş tarafı
kızıl renkte bir cins bamya. (TDK-2)

Z

Kınalı yapıncak

Â

Kınbelotu
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Bot. Yapıncak. (TDK-2)

Bir cins bitki. (HAY)

Kınlı 1. Kını olan, bir kınla sarılı olan. 2. Bot.
Kını çok gelişerek bağlı bulunduğu sapı az veya çok
saran yaprak. (TDK-2)
Kınnap otu Kenevir otu. (BAY)
Kır Şehirler ve bahçeler dışında kalmış, çok kez
otluk ya da seyrek ağaçlı yerler, İng. Countryside
“Uncultivated land” (TRM)
Kır çiçeği Bot. Kırlarda kendiliğinden yetişen
çiçek. (TDK-2)
Kır gülü Bot. Çorak bölgelerde biten ve gün
gülüne benzeyen bir tür çiçek (Fumana). (TDK-2)
Kır kahvesi (gazinosu) Açıklık, kırlık yerlerde kurulmuş, üstü açık ve genellikle çardaklı çay
bahçesi: (KUB)
Kır lâlesi

Manisa lâlesi. (BAY)

Kır menekşesi
çiçeği (ÇİÇ)

Domuzağırşağı. (BAY); Yaban

Dağ reyhanı.; Nane. (BAY)

Kır nanesi

Kır pazısı Yabanî pancar. (BAY)
Kır sakızı

Kannık. (BAY)

Kır soğanı

Soğan. (BAY)

Kır yasemini Yaban yasemini. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Kıraç süseni
(ÇİÇ)
Kıradina

Karga soğanı. (BAY); Yaban çiçeği

Bir çeşit üzüm (EVL)

Kırağı Soğuk havalarda, su buğusunun yerde,
bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billuru. Kırağı çalmak (veya
vurmak) kırağı, dondurup bozmak. Kırağı düşmek
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(veya yağmak) kırağı oluşmak. (TDK); Sabah vakti
bitkilerde ve toprak üzerinde görülen donmuş çiğ.
(MED)
Kıral eğreltisi Osmunda regalis Lat. (Osmundaceae). Çok yıllık, rizomlu, çiçeksiz ve otsu bir bitkidir. Kökleri kabız olarak kullanılır. (BAY)
Kırcan

Silcan. (BAY)

Kırç Yerde billûrlaşıp çiçekli dallar biçimini alan
kırağı, donmuş kar tabakasının üstündeki yumuşak
billûrlaşmış kısım. (HAY); Kışın, sisli havalarda,
ağaç dallarını, toprak çıkıntılarını vb. Yerleri kaplayan buz tabakası. (TDK)
Kırçıdan Güzel kokulu bir bitki (Mısır) (EVL);
Ağaç kabuğu. Darçın. (OSM)
Kırgın otu

Tilkişen. (BAY)

Kırılgan meyve (Lat. lomentum: fasulye yemeği,
Alm. Bruchfrucht, Gliederfrucht, Fr. fruit lomentacé, İng. lomen, lomentum) Her bir bölümünde bir
tohum bulunan, boğumlu ve boğumlardan Ionian,
kuru, açılmayan meyve. Lomentum. (BİY)
Kırılmak Ağaç, dal üzerinde meyve, çiçek,
yaprak çok olmak. (TDK)
Kırınpa (Macaristan’da bir çeşit ağaç; krş. ? kıpona) (EVL)
Kırkağaç kavunu Bot. Kabuğu alacalı sarı renkte
olan bir tür kavun. (TDK-2)
Kırkbaş otu Leontice leontopetalum Lat. (Berberidaceae). 10-80 cm yükseklikte, yumrulu, çok
yıllık, sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. Bk. Çatlak
otu. Eş anl. Arslanayağı. Ârslankulağı, Patlangaç.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kırkboğum

Atkuyruğu. (BAY)

Kırkdamarotu (cryptogamae): Damarlı çiçeksiz
bitkilerdendir. 100 kadar çeşidi vardır. Kibritotları,
atkuyrukları ve eğreltiotları bu familyadandır. Yol
kenarlarında ve kumlu topraklarda yetişirler. Faydası: Burun kanamasını keser. Kesiklerde ve çıbanda faydalıdır. Balla karıştırılıp yenecek olursa, nefes
darlığını giderir. Yaraları iyileştirir. Kandaki şeker
miktarını düşürür. (BİT-2)
Kırkkanat Yaraları iyileştirmek için kullanılan
yaprakları damarlı bir ot. (HLK)

Atkuyruğu. (BAY)

B
C
Ç
D
E
F
G

Kırkkilit oto Bir cins bitki. (HAY); Atkuyruğu.
(BAY)

H

Kırkmak Kenarlarını ve uçlarını kesmek: Ağaç
kırkmak. (HAY)

İ

Kırksinir Yaraları iyileştirmek için kullanılan,
yapraklan damarlı bir ot. (HLK)
Kırksinir otu

I
J
K
L

Bağa. (BAY)

Kırlangıç otu Bot. Gelincikgillerden, çiçekleri
altın ve limon sarısı renginde olan, tanelerinden
asitsiz bir yağ elde edilen çok yıllık ve otsu bir bitki (Chelidonium majus). (TDK-2); Chelidonium
majus Lat. (Papaveraceae). Çok yıllık, san sütlü
ve sarı çiçekli bir bitkidir. Zehirli bir türdür. Sütü
siğillere karşı kullanılır. Eş anl. Temre otu (Bolu).
(BAY); Gelincikgillerden, geniş ve parçalı yapraklı,
sarı renkte çiçek açan, kumluk yerlerde yetişen bir
bitki, zerdeçal (chelindonium). (MED); (hilaliye):
Gelincikgiller familyasından, Nisan-Mayıs ayları
arasında sarı renkli çiçekler açan, 30-70 cm yüksekliğinde çok yıllık otsu bir bitkidir. Kuzey Anadolu
bölgesinde yetişir. Çiçekleri dallarının ucundadır.
Bitkinin tamamında ve özellikle yapraklarında
sarı renkli boya maddesi ve alkoloidler vardır. Sapı
kırıldığı zaman sarı renkli bir süt akar. Zehirlidir.
Faydası: Sütü siğil ve nasırların tedavisinde kullanılır. (BİT-2)
Kırlent

Kırkboğum otu

A

Çiçek veya yaprak işlemeli süs. (TDK)
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Kırma Keten, kenevir, jüt gibi bitki saplarının
çürütülüp kurutulmasından sonra üst üste
bastırılmış kanallı silindir çiftleri arasından geçirilerek odunsu kısımların atılıp elyafın elde edilmesi
işlemi. (TEK)
Kırma makinesi Keten, kenevir ve jüt gibi bitkilerin, çürütülüp kurutulduktan sonra gövdelerindeki
odunsu yapıyı kırarak elyafı meydana çıkaran makine. (TEK)
Kırmız Kırmız böceğinden çıkarılan parlak al
boya, çiçek boyası. (TDK)
Kırmızı ağaç [Alm. Padouk] [Lat. pterocarpus indicus]: [eski terim paduk] Kerestesi parıltılı
kırmızı renkli, hava kurusunun özgül ağırlığı 0,700,90 grlcm3 olan, çoğunlukla kaplama Üretiminde
kullanılan bir tür sıcak iklim ağacı. (AGA)
Kırmızı alıç Alıç. (BAY)
Kırmızı ballıbaba 10-30 cm boyunda otsu bir
bitkidir. Çiçekleri pembe renkli ve küçüktür. Kabiz
ve yaralari iyi edici özellikleri vardir. Nezleye karsi
iyi gelir. Memleketimizde çok yay1lm1_t1r. Kullan1ld11 yerler: Bitkinin kullan1lan k1s1mlar1 çiçekleri
ve çiçekli dallaridir. Çiçekler açilmaya basladiklari
esnada toplanir ve gölgede kurutulur.

R

Kırmızı boynuzgelincik Yaban çiçeği (ÇİÇ)

S

Kırmızı guddeme çiçeği

Ş

Kırmızı gül

T
U
V

Ölmez çiçek. (BAY)

Gül. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kırmızı kantaron Centaurium erythraea Rafn
(Gentianaceae). 50-80 cm kadar yükselebilen, iki
yıllık, kırmızı çiçekli ve otsu bir bitkidir. İştah açıcı
olarak kullanılır. Bk. Kantaron. Eş anl. Kantariyen,
Kızıl kantaron. Küçük kantaron, Sıtma otu, Tukul
otu (Antakya). (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kırmızı karanfilotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kırmızı kayakoruğu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kırmızı kedi otu Centranthus ruber Lat. DC.
(Valerianaceae). 50-80 cm yükseklikte, çok yıllık,
rizomlu, kırmızı veya pembe çiçekli ve otsu bir bitkidir. Yatıştırıcı ve uyutucu olarak kullanılır. (BAY)
Kırmızı kök

Kök boya. (BAY)

Kırmızı odun [eski terim kırmızı basınç odunu]:
Çam türü ağaçlarda, gövdenin eğri büyümesi
yüzünden oluşan sertleşme ve renk koyulaşması.
(AGA)
Kırmızı pancar

Yabanî pancar. (BAY)

Kırmızı potas [Alm. Doppelchromsaures Kali]
[eski terim potasyumbik. romot]: Ağacın kimyasal
yöntemle renklendirilmesinde kullanılan portakal
kırmızısı renkli krom tuzu. (AGA)
Kırmızı sefalentera Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kırmızı soğan Dış yaprakları yünü çeşitli mordanlarla haki ile zeytin yeşili arasında renklere
boyayabilen bir bitki. (TEK)

Kırmızı hevhulma Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kırmızı üçgül Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kırmızı ıhlamur Ihlamur. (BAY)

Kırmızı yapraklı kızılcık

Y

Kırmızı inekbuğdayı

Z

Kırmızı kançiçeği

Â
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kırmızı-beyaz emzikotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kırmızı-beyaz yalancı havaciva
(ÇİÇ)

Yaban çiçeği

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Kırmızıbiber Bot. 1. Patlıcangillerden bir biber
türü (Capsicum annuum). 2. Bu bitkinin olgunlaştığında kızarıp yakıcı bir acılık kazanan, kurutulup dövülerek yemeklerde bahar olarak kullanılan
tozu, Türk biberi. (TDK-2); (guinea pepper): Olgunlaşak kızarmış yıllık biberin kurutularak toz
haline getirilmiş şeklidir. Faydası: Hazmı kolaylaştırır. Mide tembelliğini giderir. İştah açar. Kusmayı önler. İshali keser. Mide ve bağırsaklarda gaz
birikmesini önler. İshali keser. İdrar ve ter söktürür.
Cinsel istekleri kamçılar. Grip ve soğuk algınlığında faydalıdır. Merhemi lumbago, nevralji ve romatizmada faydalıdır. Egzama, yüksek tansiyon, üremi
veya damar sertliğinden şikayet edenler kullanmamalıdır. (BİT-2)
Kırmızıçürük [Alm. Rotfäule] [Fr. pourriture
des arbres morts sur pied] [eski terim kırmızıçürük]:
Mantarlarca yıkımlanan çam türlerinde oluşan
kırmızı görüntülü ağaç hastalığı. (AGA)
Kırmızıkök Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kırmızılahana Bot. Rengi kırmızı olan bir tür
lahana. (TDK-2)
Kırmızıturp Bot. Turpgillerden, kökü kırmızı
olan bir turp türü (Raphanus sativus varradicula).
(TDK-2)
Kırna Süsen. (BAY)
Kırsal alan Kır; köy; köylük, deyim: dağ başı;
dağ bayır; kent dışı; köy yeri; şehir dışı. Bkz. Alan;
bahçe; bölge; dışarlık. (YAK)
Kırtış Bazı meyvelerin tüyleri, kabuk, yüz rengi.
(OSM)

karşılıklı, tüylü, kenarları dişili ve küçük bir meşe
yaprağı şeklindedir. Çiçekleri üst yapraklarının
koltuğunda gruplar halindedir. Meyvesi küçüktür.
Çiçekli bitkide uçucu bir yağ, acı maddeler, tanen,
glikozitler vardır. Faydası: Vücuda kuvvet verir.
Ateşi düşürür. İdrar söktürür. Mesane taşlarının
düşürülmesine yardımcı olur. Aybaşı tutkluğunu
giderir. Öksürüğü keser. (BİT-2)
Kısamahmut otu Teucrium chamaedrys Lat.
(Labiatae). Çok yıllık, otsu, 50 cm kadar yükselebilen, kırmızımtırak mor çiçekli bir bitkidir. İştah
açıcı ve mide ağrılarını giderici olarak kullanılır.
Bk. Acı yavşan, Kurtluca, Yer çamı. Eş anl. Bodurmahmut otu, Dalak otu, Erkurtaran (Alanya-Antalya), Kısacıkmahmut, Kumacı otu, Sıcak otu
(Sütçüler-Isparta), Yer meşesi, Yer palamudu. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kısır (Lat. Sterilis: çorak, Alm. Steril, unfruchtbar, Fr. Stérile, İng. Sterile) Organizmanın fonksiyonel gametleri üretme yetersizliği. Tohum ve meyve
verememe. Verimsiz, steril. (BİY)
Kıska
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Arpacık soğanı. (TDK)

Kıskacı Soğan tohumundan arpacık soğanı yetiştiren kimse. (TDK)
Kıskacılık Soğan tohumundan arpacık soğanı
yetiştirme işi. (TDK)
Kıskandırmak Çatlatmak; nispet yapmak; patlatmak [birini]. Deyim: düşman çatlatmak; gıcık
vermek; göze batmak; göze diken olmak; nispet vermek. Bkz. Kıskanç-kıskançhk; kıskanmak. (YAK)

Kısacıkmahmut Kısamahmut otu. (BAY)

Kıskı Keresteler biçilirken kesilen yerde hâsıl olan
aralığa sokularak kesilen parçaların sıkışmasına
mâni olan küçük ağaç takoz. (ARS)

Kısamahmut (dalakotu): Ballıbabagiller familyasından; Haziran-Eylül ayları arasında pembe ve
seyrek olarak da beyaz renkli çiçekler açan, otsu
bir bitkidir. 10-30 cm boyundadır. Yaprakları;

Kısmet ağacı Bot. Bütün sıcak ülkelerde sık rastlanan tırmanıcı ve iri gövdeli ağaç (Clerodendron).
(TDK-2); Clerodendron trichotomum / Vatanı
Çin’in batısı ve Japonya’nın tropik bölgeleridir.
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Ülkemizde park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Kısmet Ağacı 3. 5-4. 5 metreye kadar boylanabilen bir çalı veya küçük bir ağaçtır. Dallan seyrektir. Sürgünleri geniş özlü, tüylü ve koyu yeşildir.
Tüylü yaprakları 10-20 cm uzunluğunda ve yumurta şeklindedir. Yaprağın ucu sivri, tabanı yürek
şeklindedir. Sürgünlere karşılıkllı dizilmiş olan
yapraklan ovulunca hoş olmayan bir koku salar.
Yaz sonunda, Temmuz-Eylül döneminde açan, çok
sayıdaki güzel kokulu çiçekleri, yelpaze biçiminde
çiçek kurulları oluşturur. Beş parçalı, beyaz renkli
çiçekler tüpümsüdür. Çanak yaprakları kırmızı ve
yıldız biçimlidir. Meyveleri üzümsü ve etlidir. Meyvesi önceleri parlak mavi siyah, sonra Turkuvaz mavisi rengindedir. Kırmızı renkli çanak yapraklarının
oluşturduğu yıldız biçimli çanağın ortasında yer
alan meyvesi bitkiye hoş bir görünüm verir. Kısmet
Ağcı çiçekleri ve meyvesi ile oldukça ilginç ve dekoratif bir bitkidir. (AGÇ)
Kıssa’ü’l-himâr Bot. Eşek hıyarı, Fr. Elater.
(FED)
Kıssâiyye
Kıstık

Bot. Kabakgiller. (FED)

S
Ş

Kış mantarı

P
R

T
U
V

Kışbar

Ağaç mantarı (BİY)

Ağaç parçası. (OSM)

Kışla dikeni Kara çalı. (BAY)

Z

Kışr 1. Kabuk, buğday, meyve vesaire derisi. 2.
Bilhassa kahve kabuğu ki, Yemenliler bunu ayrıca
haşlayıp içerler. (HAY)

Â

Kışr-ı badem

Y
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Kışr-ı sânî

Bot. İçkabuk. (FED)

Kışr-ı talî

Bot. İkincil kabuk. (FED)

Kıtade

Geven, dikenli ot. (OSM)

Kıtaf Bağdan üzüm kesecek ve ağaçtan yemiş
devşirecek vakit. (OSM)
Kıvırcık nane Nane. (BAY)
Kıvırşık Gıvışgan otu. (BAY); Küçük siyah tohumlu, yuvarlak yapraklı bir ot. (MER); Gıvışgan otu.
(BAY)
Kıvışgan

Gıvışgan otu. (BAY)

Kıvışık Gıvışgan otu. (BAY)
Kıvışkan

Gıvışgan otu. (BAY)

Kıvşıyık

Gıvışgan otu. (BAY)

Kıyılık Bahçe ve avlu duvarlarının üstüne konulan çalı çırpı çit. (TRM)

Pıtrak. (BAY)

Kış bahçesi İçinde ağaçlar ve çiçekler bulunan
üstü ve etrafı camekânlı büyük limonluklar ki
içinde kışın oturulabilir. Fr. Jardin d’hiver. (ARS);
(İng. Winter garden). Soğuk havalarda çiçeklerin bozulmaması için yapılmış, camla kaplı sera.
(TRM)

Ö

Kışr-ı seçer Bot. Ağaç kabuğu. (FED)

Bot, badem kabuğu. (FED)

Kızak [Alm. Grot] [Fr. flréte] [eski terim kızak]:
Ağaç tablaların kamburlaşmaması için, liflere dikey
konumda açılan kanala geçirilen uzun parça. (AGA)
Kızak kanalı [Alm. Grotnut] [eski terim kızak
kanalı]: Kızaklı geçmelerde kızağın ya da erkek
parçanın biçim ve ölçüsünde açılan oyuk. (AGA)
Kızaklı masa [Alm. Hollöndertlsch] [eski terim
kızaklı masa]: Tablalarına bağlı kızakları ile kullanılma alanı büyüyen yemek masası. (AGA)
Kızalak

Türkîde gelincik çiçeği (LEH)

Kızambuk Karamuk. (BAY)
Kızamık Karamuk. (BAY)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Kızarmak (Bazı sebze ve meyveler için) Olgunlaşmaya başlamak, olgunlaşmak: Domatesler
kızardı. (TDK); (meyve) Olmak, yetişmek: Kızılcıklar, elmalar, narlar, erikler kızarmaya başladı.
(HAY)
Kızbân
(FED)

İnce, düz fidanlar, dallar, çubuklar.

Kızhanım Hüsnüyusuf. (BAY)
Kızıl boya Kök boya. (BAY)
Kızıl enik

Havacıva. (BAY)

Kızıl göz dikeni Altın dikeni. (BAY)
Kızıl gül Kızıl renkli yaban gülü, (Bot. rosa canina), 46a-7 (BAH)
Kızıl kaytarma
Kızıl kurt

Güveyfeneri. (BAY)

Boslanbozan. (BAY)

Kızıl mantar Zehirli mantar. (BAY)
Kızıl meşe Meşe. (BAY)
Kızıl ot Eğrelti. (BAY)
Kızıl sarmaşık Bostanbozan. (BAY)
Kızıl su yosunları Bot. Denizlerin yaklaşık 200
m derinliklerinde yaşayan kırmızı renkli su yosunları. (TDK-2)
Kızılağaç Bot. Gürgengillerden, dişi çiçekleri
küçük ve sarımtırak, erkek çiçekleri püskül biçiminde olan, boyu 30 m kadar olabilen, kerestesi kolay işlenebilir bir ağaç, kızılsöğüt (Alnus). (TDK-2);
Palamutlardan, kerestesi kolay işlenir bir ağaç (Lat.
Alnus). (HAY); (Lat. Alnus glitonasa) Nemli yerlerde yetişen ve kabuklarından doğal boya elde edilen
3-4 m boyunda bir ağaç. Çeşitli mordanlarla yünü
sarı, kahverengi ve kızıl kahverengine boyar. (TEK);

Palamutlardan, nemli yerlerde yetişen, kırmızımsı
odunlu kerestesi marangozluğa elverişli ağaç (alnus). (MED); Alnus (Betulaceae) türlerine verilen
genel ad. Kışın yapraklarını döken ve 20 m kadar
yükselebilen ağaçlardır. A. GMinosa Lat. Gaertner (Kızıl söğüt) türünün gövde ve dal kabukları
kırmızı boya olarak kullanılır (Malatya). Kabukların tuzlu suda kaynatılması ile elde edilen boyar
madde, çarık derisi ve iplik boyamakta kullanılır.
Bu boyaya Afku veya Ahku denilmektedir. (BAY);
Marangozlukda kullanılan, güzel cila alır, siy aha
boyanır ve rutubete dayanır bir ağaçtır. Bundan
âlet sapları da yapılır. Fr. Aune. (ARS); (Lat. Alnus,
Alm. Erle, Esche, Fr. Aune, aulne, İng. Alder) Huş
ağacığiller (Betulaceae) familyasından, meyveleri
kozalak şeklinde, pullan beş loplu, yaprak döken
ağaç ya da çalılar. (BİY)
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Kızılbacak Yabanî pancar. (BAY)
Kızılca Koçlama mantarı.; Yabanî pancar. (BAY)
Kızılcadişi Bot. 4-5 m yükseklikte, beyaz çiçekli
bir ağaççık (Cornus senguinea). (TDK-2)
Kızılcık Bot. 1. Kızılcıkgillerden, yaprak
açmadan çiçeklenen iri gövdeli bir ağaç (Cornus
mas). 2. Bu ağacın güzün olgunlaşan, kırmızı, tek
çekirdekli, reçeli ve şerbeti yapılan, buruk bir tadı
olan yemişi. • kızılcık reçeli, kızılcık şerbeti, kızılcık
şurubu, kızılcık tarhanası (TDK-2); Cornus (Cornaceae) türlerine verilen genel ad. Kışın yaprağını
döken, beyaz çiçekli ağaç veya ağaççıklardır. Memleketimizde iki tür yetişmektedir. Olgun meyveleri yenir. Meyvelerinden hazırlanan ezmeye Kiren
ekşisi, Zırta veya Zirte denir. Eş anl. Beyaz kızılcık, Çalı kızılcığı, Çum, Eğren, Ergen, Eyir, Güren,
Kevren, Kıran, Kıren, Kiren, Şefit, Zağal, Zanğal,
Zaval, Zavrak, Zoğal, Zonğal, Zoval, Zuğal, Zuhal,
Zuval. Cornus mas Lat. Erkek kızılcık. Meyve uzunca, kırmızı. Cornus sanguinea Lat. Dişi kızılcık.
Meyve küremsi, kırmızımtırak siyah. Cornus sanguinea Lat. Subsp. cilicica (Wangerin) Chamberlain-Demircik (Çamlıyayla-Tarsus). (BAY); Kızılcıkgillerin örnek bitkisi. Kızılcık meyvesi, zeytinden
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küçük, kırmızı ve mayhoş olur. (HAY); Kızılcıkgillerden, iri gövdeli ağaç ve bu ağacın güzün olgunlaşan zeytin tanesi şeklindeki kırmızı meyvesi
(Cornus). (MED); Sulu ve hamûzatlı yemiş veren
maruf ağaç, kirik. Memeli kızılcık. Beyaz kızılcık
bk. Germeşk. (LEH); (cornus): Kızılcıkgiller familyasından; çoğunluğu çalı veya ağaç halinde odunsu
ve bir kaçı da otsu karakterde, kışın yaprak döken
veya her zaman yeşil bitki cinsidir. Yaprakları sade,
uzun veya kısa saplı, genellikle çatallı tüylüdür.
Çiçekleri salkım veya şemsiye şeklindedir. 40 kadar türü vardır. Meyvesi yuvarlaktır. Yurdumuzda
yetişen türü sarı çiçekli kızılcıktır. Boyu 7-8 metre kadardır. Çalı şeklinde olanları da vardır. Kış
aylarında yapraklarını döker çiçekleri yapraklarından önce açar. Renkleri sarıdır. Yaprakları karşılıklı
dizilmiştir. Meyveleri sonbaharda olgunlaşır. 1-1,5
cm boyundadır. Parlak kırmızı renktedirler. Lezzeti
buruktur. Meyveleri şeker, müsilajlı maddeler ihtiva
eder. Kabuklarında ise reçineli maddeler, tanen ve
müsilaj vardır. Meyveleri yenir veya şurubu yapılır.
Faydası: Meyveleri ishali keser. Kabızlık yapar. Kabukları ateş düşürür. Ağız paslanmasını giderir.
Ağız yaralarını geçirir. Şurubu, vücuda kuvvet verir.
(BİT-2)
Kızılcık otu Kantaron. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Kızılcıkgiller Bot. İki çeneklilerden, çoğu iri gövdeli, yaklaşık on cinste toplanan yüz kadar türü
olan bir bitki familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden
bir bitki familyası. Bu familyaya iri gövdeli ağaçlar
girer; yüz kadarcinsi vardır. (HAY); (Lat. Cornaceae, Alm. Hartriegel, Fr. cornoviller, İng. Dogwood
family) Yapraklan karşılıklı ya da almaşlı, çanak ve
taç yapraklan 4-5’li ya da bazen taç yapraklan olmayan, ovaryum alt durumlu, genellikle eriksi tip
meyveleri olan, ülkemizde bir cins ve iki türle temsil
edilen, ağaç, çalı ya da yan çalmışı bitkiler. (BİY)
Kızılçam Bot. 1. Uzun boylu bir çam türü. 2.
Bir tür orman ağacı. (TDK-2); (Lat. Pinus brutia, Alm. Kala-briche Kiefer, Fr. pin des Pyrénées,
İng. calabrian cluster pine) Çamgiller (Pinaceae)
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familyasından, her dem yeşil, iğne yapraklı, 25 m
kadar boylana-bilen, deniz seviyesinden 1200 m kadar olan yüksekliklerde yetişen, ülkemizde kısmen
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde
ormanlar oluşturan bir ağaç türü. (BİY); (Lat. pimıs
bruttid) Gövde kabuklarından doğal boya elde
edilen bir bitki. Mordanlı yünlerde haki, kahverengi ve zeytuni renkler elde edilir. Bitkinin kabukları
dövülür, boyamadan bir gün önce suya basılır. Mordanlı yünler ıslatılıp bu suya konarak hafif ateşte bir
saat kadar kaynatılır. (TEK)
Kızılkantaron Bot. Kızılkantarongillerin örnek
bitkisi olan, 10-50 cm yükseklikte, kırmızı çiçekli,
karşılıklı yapraklı, sap ve yaprakları hekimlikte kullanılan, iki yıllık otsu bir bitki (Eryhraea centaurium). (TDK-2); Kırmızı kantaron. (BAY)
Kızılkantarongiller Bot. İki çeneklilerden, kızılkantaron, acı yonca vb. cinsleri içine alan bir bitki
familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden, bir bitki familyası. (HAY)
Kızılkök Bot. Kökboyası. (TDK-2); Kökboya
(kökboyası). Bkz. Bitki. (YAK); Kökboyasıgillerden,
çalımsı bir bitki ve bu bitkinin köklerinden elde
edilen kırmızımsı boya, alizarin. (MED); Kök boya.
(BAY)
Kızılsöğüt Bot. Kızılağaç. (TDK-2); Kızıl ağacı
(BAY); Kabuğundan kırmızı boya elde edilen bir
tür çalı, kızıl söğüt (Bot. Salix rubra) (BAH)
Kızılyaprak Bot. Gülgillerden, yol kenarlarında
biten, sarı çiçek açan bir bitki (Agrimonia eupatorium). (TDK-2); Gülgillerden, yol kenarlarında biten
bir bitki (Lat. Agrimonia eupatorium). (HAY); Gülgillerden, sarı çiçek açan bir bitki (agrimonia eupatorium). (MED); Koyun otu. (BAY)
Kızışmak (Bitkiler için) Islaklık ve mikropların
etkisi altında çürürken ısınmak: Ot balyaları kızıştı.
(TDK); (Ağaç yaprakları veya diğer bitki artıkları)
Nem ve mikrop tesiri ile çürürken ısınmak. (MED)
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Kızkalbi Bot. Şahteregillerden, kalp biçiminde
pembe çiçekli bir süs bitkisi (Dicentra). (TDK-2)
Kızlan çayı
Kızlar yemişi

Dağ çayı. (BAY)
Alıç. (BAY)

Kiliz Hasır otu. (BAY); Bot. Hasır otu. • kiliz
balığı (TDK-2)
Killi hatmi 10-40 cm yüksekliginde, dik ve
tüylü, eflatun renginde çiçekleri olan bir bitkidir.
Tibbî hatmi gibi kullanılır. (BİT)

A
B
C
Ç
D

Kızlargöbeği Çivit otu: (BAY)

Kimi Kimi. (BAY)

E

Kibrit nebâtı Kibritotu, Atkuyruğu ve eğrelti
otuna yakın küçük bir bitki. Sporları tedavi alanında kullanılmakta (ARK)

Kimm Çiçek kâsesi, kapçığı. (HAY); Çiçek kâsesi, çiçek kapçığı, tomurcuk, (bkz: kümm). (FED)

F

Kibrit otları (Lat. Lycopodium, Yun. lykos: kurt;
pous: ayak) Lycopodia-ceae familyasından, çiçeksiz
bitkiler grubundan olup, ülkemizde 5, dünyada da
100 kadar türle temsil edilen bir cms. (BİY)
Kibrit otu Lycopodium clavatum Lat. (Lycopodiaceae). Otsu ve çiçeksiz bir bitkidir. Gövdenin ikiye dallanarak uzaması kolayca tanınmasını sağlar.
Kuzeydoğu Anadolu dağlarının ormanlarında bulunur. Sporları tedavi alanında kullanılmaktadır. Eş
anl. Çam otu (Sürmene-Trabzon), Kurtayağı. (BAY)
Kibrîtiyye Kısa kökleri yapraklarla örtülü olan
haşîşî (otsu) nebatları (bitkileri) içine alan fasîle.
(FED)

Kimöz (Lat. cyma: genç filiz, Alm. zymös, trugdoldig, Fr. cymeux, İng. cymose) Bitkinin ana ekseninin tepesinde çiçeğin yer alması ile büyümesinin
durması hâlinde, yan dalların büyümeye devam
ederek ana eksenin yerini aldığı çiçeklenme durumu. (BİY)

H

Kimya doğrulumu Bot. Kimyasal maddelerin etkisi ile bitkilerde görülen, maddeye doğru veya ters
yöne yönelme durumu, şimiotropizm. (TDK-2)

K

Kimyaotu

Kikla [Yun. İ. hay.] Lapinalardan, eti lezzetsiz,
dikenli yüzgeçli bir cins balık. (MED)
Kili 1. Bağ ve bahçe duvarı, 2. Tarla sının, 3. Kabuksuz ceviz. (TRM)
Kilik Andız ağacına benzer bir ağaç. (MER)
Kilit [Alm. Schloss] [Fr. Serrure] [eski terim kilit]:
Mobilya ve yapıda hareketli elemanları kapamaya
yarayan madensel gereç. (AGA)

I
İ
J
L
M

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

N

Kimyasal boya [Alm. chemische Beize] [eski terim kimyasal boya]: Kimyasal gereçlerden ve bunların kimyasal etkilerinden faydalanarak ağacın
yüzeysel rengini değiştirme işlemi. (AGA)

Kibâriyye Bot. Gebreotugiller. (FED)
Kihniç Maydanoza benzer, yere yayılan,
göbeklenen, beyaz çiçekli, yenebilen bir ot. (MER)

G

Kimyon Bot. 1. Maydanozgillerden, 50 cm kadar
yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, güzel kokulu ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum).
2. Bu bitkinin tohumundan elde edilen ve bahar
olarak kullanılan toz. • yabani kimyon (TDK-2);
(Yu. Kuminon) Maydanozgillerden, kokulu tohumları yemeklere karıştırılan ve hekimlikte kullanılan
bir bitki. (TYS); Maydanozgillerden, ıtırlı tohumları
baharat olarak kullanılan bir yıllık küçük otsu bitki
(cuminum) ve bu bitkinin tohumu. (MED); Cuminum cyminum Lat. (Umbelliferae). Bir yıllık otsu
bir bitkidir. Meyveleri için yetiştirilir. Meyveleri
baharat olarak kullanılır. Bk. Frenk kimyonu. Kefe
kimyonu. Eş anl. Acem kimyonu, Avcar, Zıra, Zira.
(BAY); (Lat. Cumium cyminum, Alm. Kümmel,
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Fr. cumin, İng. cumin) Maydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, parçalı yapraklı, beyaz çiçekli,
oval meyveli, meyveleri baharat olarak kullanılan,
ana vatanı Mısır olan, bir yıllık otsu bir bitki türü.
(BİY); (kyminon): Maydanozgiller familyasından;
Mayıs-Haziran aylarında bayez veya pembemsi
çiçekler açan, 15-20 cm boyunda, bir yıllık otsu bir
bitkidir. Anavatanı Mısır’dır. Yaprakları dar ince
şeritler halinde parçalıdır. Çiçekleri 3-5 saplı şemsiye durumundadır. Meyveleri ovaldir. İçeriğinde,
reçine, sabit ve uçucu yağlar vardır. Keskin, hoş
kokuludur. Tohumları baharat olarak kullanılır.
Faydası: İştah açar. Hazımsızlığı giderir. Mide ve
bağırsaklarda gaz birikmesini önler. Birikmiş gazı
söktürür. Hava yutmayı önler. Sinirleri yatıştırır.
Sinirsel başdönmelerini keser. Anne sütünü artırır.
Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlar. İdrar
söktürür. Yüksek tansiyonu düşürür. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Romatizma ve şişmanlıkta faydalıdır. Hamileler kullanmamalıdır. (BİT-2)

Kiniş rendesi [Alm. Nuthobel] [eski terim kiniş
rendesi]: Tığına göre, kare ya da dikdörtgen biçimli
kanal açan özel rende. (AGA)

Kimâm 1. hayvan ağızlığı, burunduruk. 2.
(kimm’in c.) Bot. Tomurcuklar, (FED)

Kinkar

Kindergarden
bahçesi. (TYS)

(İng.

Kindergarden)

Çocuk

Kinime 1. Bot. Kömeç, Fr. capitule. 2. Bot. Deste
şeklinde olan çiçek; tepe [çiçek vaziyetinde]. (FED)
Kinin (Alm. Chinin, Fr. quinine, İng. quinine)
Cischoma cinsinin bir türünün ağaç kabuğundan
çıkarılan ve sıtmaya karşı kullanılan bir alkaloit Sitokininler. (BİY)
Kiniş [Alm. Nut] [Fr. roinure] [eski terim klniş]:
İş parçasının üzerine boydan boya açılan kare ya da
dikdörtgen kesitli kanal. (AGA)
Kiniş bıçağı [Alm. Nutmesser, Nutfräser] [eski
terim klm’s bıçağı]: Kiniş açmaya yarayan, kiniş
rendesine ya da makineye takılarak kullanılan özel
bıçak. (AGA)
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Kiniş testeresi [Alm. Nutkrelssöge] [eski terim
kiniş testeresi]: Freze makinesinde kiniş açmada
kullanılan düz ya da ayarlı, kalın daire testere laması. (AGA)
Kinişli başlık [eski terim kinişli başlık]: Tabla
kenarlarına kiniş yardımı ile tutturulan dar, uzun
parça. (AGA)
Kinişli çatkı [Alm. Gefederte Fuge] [eski terim kinişli geçme]: Tahta kalınlığının üçte biri
genişliğinde açılan kanal ve buna girecek ölçüde
karşıt parça ile yapılan bir çatkı çeşidi. (AGA)
Kinişli döşeme Tahtalarının bir kenarına kinişler
bırakılarak diğer kenarına açılmış olan oluklara
sokulmak suretiyle yapılan döşeme. (ARS)
Kenger. (BAY)

Kinzi Kişniş. (BAY)
Kir çörek otu 10-30 cm yüksekliginde mâvi
çiçeklidir. Yaprakları sivri parçalidir. Tohumları
kurt düsürücü olarak da kullanılır. Türkiye’de yetiştiği yerler: Trakya ve Anadolu. Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan kısımları tohumlarıdır.
Tohumları tamâmen olgunlastiktan sonra toplanir ve güneste kurutulur. Çörekotu tohumlarında
uçucu ve sabit yag, tanen, sekerler, glikozit bünyeli
bir saponin ve alkaloitler bulunmustur. Tohumları
gaz söktürücü, uyarıcı ve idrar söktürücü olarak
kullanılmaktadır. Güzel kokusu sebebiyle müshil
ilâçlarının içine ilâve edilen iyi bir lezzet ve koku
degistiricidir. Çörekotunun Anadolu’da bulunan ve
aynı şekilde kullanılan diğer türleri sunlardir: (BİT)
Kiran Kızılcık. (BAY)
Kiraz Yun. Bot. 1. Gülgillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve ağacı (Cerasus avium). 2. Bu
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ağacın kırmızı ve beyaz renkte, etli, sulu, tek çekirdekli meyvesi. (TDK-2); Dalbastı; idrisağacı; mahlep;
napolyon; vişne. Deyim: ekşi kiraz; kokulu kiraz.
Bkz. Aş; meyve. (YAK); Gülgillerden bir ağaç ve
bunun etli, kırmızı renkte meyvesi. Dalbastı kiraz =
Pek bol ve iri cinsi. Kuşkirazı = Ufak taneli yabanisi,
Ar. Mahleb. Kiraz ağacı = Bu meyveyi veren ağaç.
Kirazelması = Gayet küçük elma. Arabistan kirazı =
Arabistan’a mahsus bir ağacın meyvesi. Kiraz dudak
= Çok kırmızı güzel dudak. (HAY); Gülgillerden,
yapraklanmadan önce çiçek açan, düz kabuklu ağac
(prunus avrium) ve bu ağacın yuvarlak, sulu ve tek
çekirdekli yemişi. (MED); Giresun alusu. Yabani,
acı kiraz, kuş kirazı ılgıncar, mahlep, elifli kiraz dalbastı, iri kiraz. Sarı kiraz, taraganı kiraz. Arabistan
kirazı nebik, meyvesi sedir. (LEH); Gülgillerden,
yapraklanmadan önce çiçek açan, düz kabuklu ağac
(prunus avrium) ve bu ağacın yuvarlak, sulu ve tek
çekirdekli yemişi. (MED); (Lat. Cerasus avium,
Alm. Kirsche, Fr. cerisier, İng. cherry) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, yenen etli meyveli, yapraklarını döken bir tür. (BİY); (Yabanî) Cerasus microcarpa (C. A. Meyer) Boiss. (Rosaceae). 3 m kadar
yükselebilen, dikenli veya dikensiz, beyaz veya pembe çiçekli bir bitkidir. Meyveleri yenir. Memleketimizde iki alt türü bilinmektedir. Bk. Mahlep. Eş
anl. Acı kiraz, Curta, Çobançırası. Dağ kirazı (Gazi
Antep). Cerasus angustifolia (Spach) Browicz-Kuş
üzümü (Kemah-Erzincan). (BAY); (prunus avlum):
Gülgiller familyasından; anayurdu Asya olan, düz
kabuklu bir çeşit ağaç veya ağaçcıktır. Genellikle
yapraklanmadan önce çiçek açar. Meyvesi, etli ve
tek çekirdeklidir. Ev ilaçlarında sapları, meyvesi, kabuğu ve çiçekleri kullanılır. Faydası: İdrar söktürür.
Böbreklerde biriken zararlı maddelerin atılmasına
yardımcı olur. Kabızlığı giderir. Kanın temizlenmesine yardım eder. Nikris, romatizma, damar sertliği
ve mafsal kireçlenmesinde faydalıdır. Karaciğer
şişliğine iyi gelir. Safra akışını normale döndürür.
Sivilceleri önler. Susuzluğu giderir. Kabukları ishali
keser. Ateşi düşürür. Çiçekleri göğsü yumuşatır ve
öksürüğü giderir. (BİT-2)

Kiraz ağacı Bu meyveyi veren ağaç. (HAY); Güzel kırmızımtırak renkli bir ağaçtır. Ondan baston,
çubuk ve bu gibi ince eşya yapılır. (ARS)
Kiraz kara yemişi

Kara yemiş. (BAY)

A
B
C
Ç
D

Kirazelması Gayet küçük elma. (HAY)
Kirazlık Kiraz ağaçları çok olan yer, kiraz bahçesi. (TDK); 1. Kiraz ağaçları çok olan yer. 2. Kiraz
bahçesi. (HAY); Kiraz ağaçlarının çok olduğu yer;
kiraz bahçesi. (MED); (İng. Cherry - orchard).
Kiraz ağaçlarının çok olduğu yer, kiraz bahçesi.
(TRM); Kirazı çok olan yer, kiraz bahçesi. (KUB)
Kirdar Ağaç. (OSM)

E
F
G
H
I
İ

Kireççil (Bitki için) Kireçli topraktan hoşlanan,
kireçli toprakta yetişen, kirecy”r”n karşıtı: Yonca klreççil bitkilerdendir. (TDK)
Kireçlenmek Bot. Bitkilerin hücre zarlarında
kalsiyum karbonat, kalsiyum oksalat vb. Kalsiyum
tuzları toplanmak. (TDK-2); 1. Bitkilerin hücre
zarlarında (kalsiyum karbonat ve kalsiyum oksalat
gibi) kalsiyum tuzları toplanmak. 3. Dokularda,
dokunun vazifesine engel olacak derecede kalsiyum
tuzları birikmesi. (HAY); Bitkilerde hücre zarlarında kalsiyum tuzları birikmek. Dokularda, dokuların fonksiyonlarını yerine getirmelerine engel olacak ölçüde kireç toplanmak, tekellüs etmek. (MED)
Kireçleşmek Bot. Bitkilerin hücre zarlarında
(kalsiyum karbonat ve kalsiyum oksalat gibi) kalsiyum tuzları toplanmak. (HAY)
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Kireçyeren Bot. Kireçli topraktan hoşlanmayan,
kireçli toprakta yetişmeyen, kireççil karşıtı. (TDK2); Kireç sevmeyen (bitki). (MED)

U

Kiren Kızılcık. (BAY)

Y

Kiriş

V
Z

Çiriş. (BAY)
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Kiriş gömmesi Ağaç ve demir kirişlerin duvar
içine giren uçları. Fr. Scellement des poutres. (ARS)
Kirizma, Kirizme Toprağı derince kazarak altını üstüne getirme. Kirizma yapmak (veya etmek)
toprağı derince kazarak altını üstüne getirerek
sürmek. (TDK)
Kirkat Dafne. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kirlihanım Patlıcan bitkisini andıran, pastel sarı,
pembe, kırmızı çiçekler açan bir çiçek. (MER)
Kirman Ağaçtan yün eğirecek başlı iğ, teşi.
Akkirman, karakirman. (HAY); Yün eğirmekte kullanılan ağaç başlı iğ. (MED); İran’da bir liva
kürsüsü şehir, Rîzde mülhak arazi. Ağaçtan yün
iğisi, başlı iği. Kirmanı alıvermek fırıldak çevirmek,
iş becermek. Türkîde hisar manasına Akkirman,
Karakirman, Kirmankaya. (LEH)

Kirmit

Kanlıca mantarı. (BAY)

Kirtmek Sebzeleri ince ince doğramak. (MER)
Kirve otu Acı yavşan. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kise-i meşîmiyye

Bot. Cücük kesesi. (FED)

Çiğdem. (BAY)

Kiskis Çiğdem. (BAY)
Kist Fr. Kyste Bot. 1. Sporlu bitkilerde, özellikle
mantarlarda, su yosunlarında görülen, bir veya
birkaç hücreden oluşmuş organ. (TDK-2)
Kişkiş Scandix pecten-veneris Lat. (Umbelliferae). 30 cm kadar yükselebilen, beyaz çiçekli, bir
yıllık ve otsu bir bitkidir. Muğla bölgesinde (Bodrum, Köyceğiz) toprak üstü kısımları sebze olarak
kullanılır. Taze halde salata olarak yenir, börek
harcı olarak da tanınmıştır. Eş anl. Zühretarağı.
Scandix iberica Bieb. -Atkişnek otu (Elmalı-Antalya). Scandix macrorhyncha C. A. Meyer-Leylek otu
(Sandıklı-Afyon Karahisar). (BAY)

Kirno Zambak. (BAY)
Kişmiş Farisîden tahriftir. Kişmiş üzümü kuş
üzümü kuru çekirdeksiz. (LEH)

Kirno Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Pişik geveni. (BAY)

Y

Kirpi otu

Z

Kirpidin Bahçelerde sebze diplerini çapalamakta kullanılan bir ağzı kesere benzer, öbür ağzı sivri
demir araç, çapa. (TRM)

Â

Kirş Bahçe ve tarlalarda ürün toplandıktan sonra
kalan sebze gövdeleri. (TRM)

Kiskiç

Ş

V

Söğüt. (BAY)

Kirte Ağaç oyma. (OSM)
Kirkit Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak
için kullanılan, demirden veya ağaçtan yapılmış
dişli araç. (TDK); Girkit, kırkıl, kilkit, kirgit, kirlit, kirtme de denir. El dokuma ya da halıcılığında
atkı iplerini ve düğümleri döverek sıkıştırmak için
kullanılan ağaç, demir ya da hayvan kemiklerinden
yapılan dişli araç. Krş. Çatal, Pişi. (TEK)

S

U

Kirpit

Kirkin Evlek mantarı. (BAY)

Kirmen Elde yün eğirmeğe yarayan tahtadan
yapılmış ağaç. (TDK)

T

Kirpik Bot. Tüy gibi, küçük ve ince uzantı veya
uzantılar. Kirpiği kirpiğine değmemek hiç uyuyamamak (TDK-2); Hayvan ve bitkilerin bazı kısa
uzantıları. (HAY); Hayvan ve bitkilerdeki küçük ve
ince uzantılar. (MED)
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Kişnic Kişniş (Bot. coriandrum sativum) (BAH);
Kişniş. (BAY)
Kişniş Bot. 1. Maydanozgillerden yaprakları
maydanozu andıran, 20-60 cm yükseklikte, tüysüz,
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bir yıllık ve otsu bir bitki (Coriandrum sativum). 2.
Bu bitkinin baharat olarak kullanılan kurutulmuş
meyvesi veya tohumu. • kişniş şekeri (TDK-2); Kara
kimyon (güzel kokulu bir tohumdur). (HAY); Güzel kokulu bir tohum, karakimyon, Lat. coriandrum
sativum. (bkz: küzbüre). (FED); Maydanozgillerden, beyaz çiçekli, meyvesi yemeklerde ve şekerlemelerde çeşni olarak kullanılan tüysüz ve parlak
bitki, karakimyon (coriandrum sativum). (MED);
Coriandrum sativum Lat. (Umbelliferae). 20-50 cm
yükseklikte, bir yıllık, otsu, beyaz veya pembe çiçekli bir bitkidir. Meyveleri baharat olarak kullanılır
ve üzeri şeker ile kaplanarak Kişniş şekeri yapılır.
Yapraklan Doğu Anadolu’da (Erzurum, Kars) yemeklere koku vermek için kullanılmaktadır. Bk.
Kuzu kişnişi, Yabanî kişniş. Eş anl. Aş otu, Aş uti,
Kinzi, Kişniç, Kişnit, Kuzbere (Mersin), Yumurca
veya Yumurcak (Karamanlı-Burdur). (BAY); Küzbere, kemmûn-ı esvâd, habbü’l-küzbere, cülcülân,
kişniz. Nice otların tohumuna cülcülân denir. Bk.
Asma-cık. Şahtere. (LEH); (Lat. Coriandrum sativum, Alm. Koriander, Fr. coriandre, İng. coriander) Maydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, 40-60 cm kadar boylanabilen, meyveleri iştah
açıcı, yatıştırıcı, bağırsak gazlarını giderici olarak
kullanılan, fazla miktarda alındığında dalgınlık,
sarhoşluk yapan, özellikle şeker ve likör sanayiinde
kullanılan, bir yıllık otsu bitki. (BİY); (Yabanî) Bifora radians Bieb. (Umbelliferae). 10-80 cm yükseklikte, bir yıllık, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir.
Doğubeyazıt ve Van bölgelerinde çorba ve yemeklere koku vermek için kullanılır. Bk. Kuzu kişnişi.
Eş anl. Aşuti, Küçük kişniş otu. (BAY); (kişniç):
Maydanozgiller familyasından; Haziran-Ağustos
ayları arasında pembe beyaz renkli çiçekler açan,
30-50 cm boyunda, oldukça fena kokulu bir yıllık
otsu bir bitkidir. Nemli çayır ve sırtlarda yetişir.
Yaprakları açık yeşil renkli ve tüylüdür. Çiçekleri,
dallarının uçlarında şemsiye şeklinde toplanmıştır.
Meyveleri nişasta, tanen, şekerler ve uçucu yağ
taşır. Kişniş şekeri, likör yapımı, pastacılık ve eczacılıkta kullanılır. Faydası: İştah açar. Bağırsak
gazlarını giderir. Sinirleri yatıştırır. Hazmı kolaylaştırır. Sinirsel baş ağrılarını keser. Karın ağrılarını
giderir. Cinsel arzuyu kamçılar. Aybaşı kanamasını

düzenler. Doğumu kolaylaştırır. Sürmenajda faydalıdır. Bayat yiyeceklerin zararını azaltır. Fazla miktarda yenirse zararı görülür. (BİT-2)

A
B
C

Kişnit Kişniş. (BAY)

Ç

Kiştzâr Yeşillik, yeşilistân, çayır, çemen, çemenzâr, sebzezâr, sebzistân, murğuzâr, bağça,
büstân, bostan, ekilmiş tarla, mezre‘a. (MEN)

D

Kitire

Geven. (BAY)

E
F
G

Kitre Basmacılıkta ve bitim işlemlerinde kullanılan doğal bir zamk. “Geven” adlı baklagiller
cinsi bir bitkiden elde edilir. Beyaz kitre ıslatılıp
pişirilerek kullanılan bir tür kıvamlaştırıcıdır.
(TEK); Geven. (BAY); Bir çeşit dikenden çıkarılan
zamk olup ebru kâğıdı yapımında kullanılır. (SAN);
25-30 santim kadar boyda şemsiye gibi bir dikenden çıkarılan bir nevi zamkdır ki sertleştirmek ve
cila vermek için patiska ve bezlerin üstüne sürülür.
Ebrulu kâğıd yapmak için de kullanılır. (Bak Ebru.)
Bu nebatın üstü toprağa kadar iner ve altında bir
kökü olur. Bu kökü kapıyan toprak açılarak onu
bir bıçakla yaralayıp bırakırlar. Üç beş gün sonra o yarıktan akan sakızı toplarlar. Vaktiyle bunun
okkası altın para ile 20 kuruştu. Fr. Comme adragante. (ARS)
Kitâbiyye Ağaçların iç kabuğu, kâğıt yapılan öz.
(HAY); Bot. Ağaçların kâğıt yapılan iç kabuğu, özü.
(FED)
Kivi Bot. Kahverengi tüylü kabuğu soyularak
yenen yeşil renkli sulu, C vitamini bakımından zengin meyve. (TDK-2); [Yeni Zelanda dilinden] İçi
yeşil ve sulu, kabuğu kahverengi tüylü meyvesi olan
ağaç (actinidia chenensis) ve meyvesi. (MED); (Lat.
Actinidia chinensis, İng. Kiwi) Actinidiaceae familyasından, ana vatanı Çin olan, çok yıllık, kirli san,
yeşil renkli, C vitaminince zengin, meyveleri yenen
bir bitki. (BİY)
Kivil Elma. (BAY)
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A

Ç

Klestokarpus (Yun. Kleistos: kapalı; karpos:
meyve, İng. cleistocarpus) Yosunlarda (Bryophyta)
açılmayan kapsüllerde, kapsül duvarlarının kırılması ya da kapsülün kırılmasıyla sporların serbest
kaldığı kapalı yapılar. (BİY)

D

Klibada Lâbada. (BAY)
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Klimaks bitki (Alm. Klimaxpflanze, Fr. plante
climacique, İng. climax plant) Bir ildim bölgesinde
en iyi yetişen ve verimi en fazla olan bitki. (BİY)
Klon İngilizceden dilimize girmiş olan ve bitki
bilimi ile hayvan bilimi alanlarında kullanılmakta olan bu kelime, “bölünen bir bitkiden meydana
gelen bitkiler; özel bir işlem ile nüvesi faal duruma
getirilmiş hücrelerden meydana gelen ve birbirine
benzeyen canlılar grubu” anlamını taşımaktadır.
(YKK); (Yun. Klon: dal, tomurcuk, Alm. Klon, Fr.
clone, İng. clone) Bir hücreden çoğaltılan hücreler
topluluğu. Hayvan ve bitki doku kültüründe mi-toz
bölünme ile bir hücreden meydana gelen hücreler
topluluğu veya bitki doku kültüründe bir tek bireyden ve-jetatif veya eşeysiz üretilerek tekrar tekrar
çoğaltılan bitki grubu. (BİY)
Klon damızlığı Fidan üretiminde kullanılan
köklü klon anaçlarının elde edildiği ana bitkilerin
dikildiği damızlık bahçesi. (TRM)
Klonal çoğaltma (Yun. Klon: dal, Alm. Klonale
Reproduktion, Fr. propagation clonale, İng. clonal
propagation) Bir bireyden veya aşılanan parçadan
kökenini alan ve genetik olarak aynı olduğu
düşünülen eşeysiz bitki üretilmesi. (BİY)
Klorenkima (Yun. Khloros: yeşil; engchy-ma:
içine dökülme, Alm. Chlorenchym, Fr. chlorénchyme, İng. chlorenchyma) Yaprak sünger dokusunda ve gövde kabuk bölgesinde bulunan, fotosentez
yapabilme yeteneğinde olan kloro-plâsüı parenkima
dokusu. (BİY)

Â
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Klorlamak (Savaşta) insanlara, hayvanlara ve
bitkilere zararlı olması, öldürmesi için klor püskürtmek. (TDK)
Klorofil Fr. chlorophylle Bot. Güneş ışığını soğurarak bitkilerde karbon özümlemesini sağlayan ve
bitkilere yeşil renklerini veren madde. (TDK-2);
Oksijen üretmek içim ışığı ve karbon dioksiti kullanan, bitkilerde bulunan renk maddesi. (ÇEV);
(Fr. Chlorophylle) Bitkilere yeşil rengi veren madde. (TYS); Bitkilere yeşil renklerini veren madde.
(HAY); (Yun. Khloros: yeşil; phyllon: yaprak, Alm.
Chlorphyll, Fr. chlorophylle, İng. chlorophyll) Bitkilerde, alglerde ve kamçılılarda bulunan, ortasında
magnezyum kapsayan porfirin halkasından oluşan,
yan zincirleri farklı klorofillerde (klorofil a, b, c, d)
farklı olan, kloroplâstlann tilâkoit zarları üzerinde
yerleşmiş, spektrumdaki kırmızı, mor ışınlan emerek ışık enerjisini yakalayan yeşil fotosentez pigmenti. (BİY)
Klorofillos hücreler (Yun. Khloros: çimen yeşili; phyllon: yaprak, Alm. Chloro-phyllosezellen, Fr.
cellules chloro-phylloces, İng. chlorophyllose cells)
Kloroplâst taşıyan nice uzun hücreler. (BİY)
Kloromisetin Yer mantarından elde edilen bir
çeşit antibiyotik. (HAY)
Kloroplast Fr. chloroplaste Bot. Yeşil bitkilerde
hücrelerin içinde bulunan, klorofil moleküllerinden
oluşan, karmaşık yapılı kromoplast. (TDK-2); Yeşil
bitki hücrelerinin klorofil moleküllerini taşıyan elemanı. (HAY); (Yun. Khloros: yeşil; plastos: meydana gelmiş, Alm. Chloroplasten, Fr. chloroplaste,
İng. chloroplast) Bütün yeşil bitki hücrelerinde bulunan ve klorofil kapsayan tanecikler ya da plâstitler.
(BİY)
Kloroz Fr. chlorose 1. Tıp Kanda alyuvar
sayısının azalmasından ileri gelen, genellikle genç
kızlarda görülen kansızlık. 2. Bot. Yaprakların
sarımtırak bir renk aldığı bitki hastalığı, sararma
hastalığı, sarıcalık. (TDK-2)
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Kluatra Manastırlarda etrafı revaklarla çevrilmiş, üstü açık bahçe ve avlu ki târik-i dünya olan papaslar burada gezinerek hava alırlar. Kapalı manastır avlusu. Eski Roma evlerinin atriumlarını andıran
bu iç avlular. Manastır kiliselerinin bazen şimal ve
bazen de cenub cihetine bitişik olur. Târik-i dünya
olanların oturdukları bu manastırlara, bu avlulardan kinaye olarak (Fr. Cloître) yani kapalı manastır
denebilir. (ARS); (Fr. cloitre): Manastırların ortasında etrafı revaklarla çevrili üstü açık bahçe. (SAN)
Klâd (Yun. Klados: dal, Alm. Klade, Fr. clade,
İng. clade) Belli bir ortak soydan gelen organizma
takımını kapsayan filogenetik ağaç dalı. (BİY)
Klâdokarpus (Yun. Klados: filiz; karpos: meyve,
İng. cladocarpus) Dişi üreme organların (arkegonyumlar) oluştuğu kısa dallar üzerindeki uç yapılar.
(BİY)

kırmızı turuncu renklidir. Meyveler çiğ olarak yenir, ezmesi yapılır. Eş anl. Ayı yemişi, Dağ yemişi,
Davulga, Davulgı, Davulgo, Davulgu, Yağma.
Arbutus andrachne Lat. Hartlap (Adana), Sandal
ağacı Odunundan yararlanılır. (BAY); Fundagillerden, beyaz veya pembe çiçekli, çileğe benzer meyveler veren bir bitki (arbutus unedo). (HAY); Fundagillerden, koyu kırmızı dalları, kışın dökülmeyen
yaprakları ve çileğe benzeyen kırmızı meyveleri olan
ağaç (arbutus unedo) ve bu ağacın yemişi. (MED);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kocabaş 1. Bot. Doğu Anadolu’da, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-150 cm yükseklikte, iki
yıllık otsu bir bitki (Onopordon acanthium). 2.
Hlk. Pancar, şeker pancarı. (TDK-2)
Kocabaşı

Gengel. (BAY)

Kocakarı yemişi
Klâmidospor (Alm. Chlamydospore, Fr. chlamydospore, İng. chlamydospore) Bir hif içerisinde
oluşan eşeysiz mantar sporu. (BİY)
Koati (Lat. Nasua rufa, Alm. Nasenbär, Fr. coati roux, İng. coati) Etçiller (Carnivora) takımının,
küçük ayıgiller (Procyonidae) familyasından, 50
cm kadar uzunlukta, 47 cm kadar kuyruğu olan,
kırmızı, esmer renkli, eti ve postu için avlanan,
Brezilya’da ormanlarda toplu olarak yaşayan bir tür.
(BİY)
Kobuh Medik. (BAY)
Kobuk Medik. (BAY)
Koca yemiş Bot. 1. Fundagillerden, 3-6 m yükseklikte, çiçekleri beyaz veya pembe, kışın yapraklarını dökmeyen, odunu sert olduğundan kolay
işlenemeyen ve kömür yapımında kullanılan bir
ağaççık, sandal ağacı (Arbutus uneda). 2. Bu ağacın
1-2 cm çapında, kırmızı renkli meyvesi. (TDK-2);
Arbutus unedo Lat. (Ericaceae). 4 m kadar yükselebilen, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir
ağaççıktır. Meyveleri küremsi şekilli ve olgunlukta
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Alıç. (BAY)

L

Kocamak Ağaçlar eskimek (LEH)
Koç boynuzu İkltlü’ül-melek denilen bitkinin
bir çeşidi. (HAY); Üzerine ip iliştirmeye yarayan,
iki kulaklı ağaç veya metal çengel. (TDK); Yonca
nevinden bir bitki (KAM); Kokulu yonca. (BAY)
Koç mantarı Bazı Clitocybe türleri (Agaricaceae)’ne verilen genel ad. Bazı türler yenebilir, bazıları
da zehirlidir. Bk. Zehirli mantar. Clitocybegeotropa
(Fr. Ex Bull.) Quelet- Koç mantarı. Yenen bir mantardır. Quelet-Küçük koç mantarı. İstanbul civarında (Belgrat ormanı) yetişir. Yenen bir mantardır. C.
nebularis (Fr. Ex Batsch) Quelet- Dumanlı mantar,
Hunili mantar. Yenen bir türdür.; Kanlıca mantarı.
(BAY)
Koç otu

A

Koçkuyruğu. (BAY)
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Koça Merdiven basamağı, mantar, siğil (RİZ)

Y

Koçan 1. Marul, lahana gibi sebzelerde yaprakların çıktığı sert gövde. 2. Mısırın tanelerini
taşıyan, üzeri yaprakla sarılı, püsküllü meyvesi.

Z
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(TDK); 1. Lahana ve marul gibi yapraklı bazı sebzelerin köklerine bitişik sert göbek: Lahana kesilince koçanının bir parçası yerde, bir parçası içinde
kalır. 2. Mısır buğdayı gibi bazı hububatta tanelerin
bitişik oldukları sert ve silindir şeklinde şey: Mısır
koçanı. 3. Bazı defterlerin ikiye bölünmüş yapraklarından müşteri veya aboneye verilen üst kısmı
kesildikten sonra defterde kalan alt kısmı. (HAY);
Defter şeklindeki pusula, makbuz ve biletlerin bir
kısmı koparıldıktan sonra cildine merbut olarak
kalan kısımlar. Fr. Souche. 2. Mısırın taneleri veya
marulun yaprakları çıkarıldıktan sonra kalan kısmı.
(ARS); Meyvenin iç sapı. Karnabit, lahana, mısır,
marul koçanı. Teşbihle koçan defter, koçanlı defter.
Vasfında sert, kart ve donmuş manasına soğuktan
eller koçan. (LEH); (Lat. Spadix: küçük dal, Alm.
Kel-ben, Spadix, Fr. Spadice, İng. Spadix) l. Ana ekseni etli ve kalın olan, genellikle bir spata tarafından sarılmış basit rasemöz çiçek durumu. Spadiks.
(BİY)
Koçburun balta Demiri koç burnuna benzer,
odun kesmeğe mahsus balta. (ARS)
Koçkuyruğu Astragalus subrobustus Boriss. (Leguminosae). Çok yıllık, pembe veya mor çiçekli
bir bitkidir. Olgunlaşmamış meyveleri Erzurum ve
Kars bölgelerinde çiğ olarak yenir. Eş anl. Koç otu
(Kars), Koçtaşağı (Erzurum). (BAY)
Koşkoz. (BAY)

R

Koçkuz

S

Koçkuzu

Ş

Koçlama mantarı Russula (Russulaceae) türlerine verilen genel ad. Aşağıdaki türler yenmekte ve
pazarlarda satılmaktadır. Bk. Biberlice. Russula
chloroides Krombholz- Kayışkıran mantarı. Bolu
bölgesinde yetişir ve yenir. Eş anl. Kızılca. Russula cyanoxantha Fr. Ex Schaeffer- Kara kuş mantarı.
Russula lepida Fr. -Sütsüz mantar, Yaz mantarı,
Yaz tirmiti. Bk. Kanlıca mantarı. Russula lutea Fr.
-Koclama mantarı. Russula virescens Fr. Ex Schaeffer-Kara koçlama mantarı. Russula xerampelina Fr.
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Koşkoz. (BAY)

-Üstükızıl mantarı, Bolu bölgesinde yetişir ve yenir.
(BAY)
Koçtaşağı Koçkuyruğu. (BAY)
Kof İçi boş, kovuk. Ar. Ecvef: Kof ceviz, kof ağaç.
(HAY); Kof olma hâli, içi boş olma. İçi boş yer. Bitki hücrelerinin içinde bulunan içi su dolu boşluk
(uyd, koful). (MED)
Kofa

Bot. Hasır otu. (TDK-2); Hasır otu. (BAY)

Kofalık

Hasır otu. (BAY)

Koftun Keten. (BAY)
Koful Bot. Bitki hücreleri yaşlandıkça plazmalarında oluşan ve içi hücre suyu ile dolu olan boşluk.
(TDK-2); Yaşlı bitki hücrelerinin plazmalarında meydana gelen ve içi hücre suyu dolu bulunan
boşluk. (HAY)
Koğa Hasır otu. (BAY); Bahçe sulamaya veya su
taşımaya vesair şeyler vazına mahsus teneke veya
çinkodan muhtelif eşkâlde kap. (VLD)
Koğan Bahçe bellemekte kullanılan belin içine
sap geçirilen oyuk kısmı. (ZAN)
Koğuş İs- Araları boş kovuk şey manasına
döşeme, kirişleri ve koğuşları yer katında döşemesi
koğuş olan odalar, kışla koğuşları yatak odası. Uşak
koğuşu, kereste koğuş ağacı battın koğuşu nevi.
Bartın koğuşu, koğuş ağacı çıkrıkçı ve ekinci perdaht alet. (LEH)
Koğuş ağacı (Koğuştuk da denir.) 1. Koğuş
döşemelerinde kullanılan kalın kirişlik kereste.
(Bak. Kereste.) Fr. Solive. 2. Okları perdah etmek
için kullanılan kuş veya huş ağacından yapılmış alet
ki sadece koğuş da tlenir. (ARS)
Koka İsp. coca Bot. 1. İki çeneklilerden, çiçekleri
küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı
renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en
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çok Peru’da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca).
2. Bu bitkinin yapraklarından çıkarılan madde.
(TDK-2); Kokain çıkarılan bitki. (TYS); Narcil denilen ve hindistancevizi dediğimiz büyük meyveyi
veren ağa; kökü ki, tesbih vesaire yapmaya yarar sert
ve parlak bir maddedir. Bu kökten yapılmış: Koka
tesbih. (HAY); Peru’da yetişen ve yapraklarından
kokain elde edilen küçük ağaç cinsi (erythokslon
coca). (MED);
Kokain (Alm. Kokain, Fr. cocaïne, İng. cocaine) Erythroxylon coca bitkisinin yapraklarından
çıkarılan, norepinefrin, serotonin ve dopamin gibi
nörotransmitter maddelerin taşınmasını önleyerek sinirsel iletimi engelleyen, bölgesel uyuşturucu
olarak kullanılan, uyarıcı olarak kullanıldığında
bağımlılık yapan bir alkaloit. (BİY)

yaprağına benzer iri yapraklı, top top beyaz çiçekli,
pis kokan, çalı gibi bir bitki. (MER); Boru çiçeği.;
Mevzek. (BAY); Tüylü kanak. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Kokarüçgül (= kokarzeyte) yoncaya benzer, sarı
çiçekli hoş kokulu, yatak yastığın içine konulan bir
ot. (MER)
Kokarzedef Yuvarlak yapraklı, sarı çiçekli, sütü
kesilen hayvanlara yedirilen, kulak ağrısına karşı
kullanılan, kötü kokulu bir ot. (MER)
Kokarzeyte (Ayrıca bkz. Kokarüçgül) yoncaya
benzer, sarı çiçekli, hoş kokulu, yatak yastığın içine
konulan bir ot. (MER)
Kokina

Kokak ağaç Bot. Kokar ağaç. (TDK-2)
Kokar ağaç Bot. Sedef otugillerden, Avrupa’ya
Çin’den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı
için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir
ağaç, kokak ağaç, aylandız (Ailanthus glandulosa). (TDK-2); Ailanthus altissima (Miller) Swingle (Simarubaceae). 20 m kadar yükselebilen, kışın
yapraklarını döken ve yaprakları kuvvetli kokulu
olan bir ağaçtır. Vatanı Çin olmakla beraber Anadolu’da yabanîleşmiş olarak bulunur. Zehirli bir bitkidir. Eş anl. Aylandız, Osuruk ağacı, Yabanî ceviz
(Enez-Edirne), Yalangoz, Yalankoz. Konya bölgesinde (Doğanhisar köyleri) Viburnum lantana.
(Caprifoliaceae) türüne de Kokar ağaç adı verilmektedir. Bk. Gilaburu. (BAY); Gilaburu. (BAY)
Kokar ardıç

Ardıç. (BAY)

Kokar ispetan
45b-1 (BAH)
Kokarganak

Tavşan kirazı. (BAY)

Koklurmızısı (Fr. laque de garance; Alm. Alizarin, Krapplack): Garans adlı bir bitkinin kökünden
çıkarılan kırmızı boya. (SAN)
Koko elyaf Hindistancevizi meyvesinin üstünü
kaplayan lifli tabakadan elde edilen sert, esnek,
kahverengi doğal bitkisel elyaf. Liflerinin uzunluğu 15-35 cm çapı 30-300 mikrondur. Suya çok
dayanıklıdır. Hasır, çuval ve halat yapımında kullanılır. (TEK)
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Kokoç Yabanî gül. (BAY)

R

Kokoz Ahlat. (BAY)

S

Kokulu çayır otu Bot. Buğdaygillerden, çayırlarda yetişen, hayvanlar için iyi bir yem olan güzel
kokulu bitki (Anthoxanthum odoratum). (TDK-2)

Ş

Kokulu kiraz

Kokarot 1. Susam bitkisine benzer, sarı çiçekli,
pis kokulu, dokunulduğunda ele yapışan, sızı için
kullanılan bir ot. 2. Boyu bir metreye ulaşan, çınar

B

J

Sedef otu (Bot. ruta chalepnsis),

Sarı çiçekli bir ot. (MER)

A

Bot. İdris ağacı. (TDK-2)

Kokulu kiraz ağacı

T
U
V

İdris. (BAY)

Y

Kokulu menekşe Mart-mayis aylari arasinda,
koyu mor renkli ve güzel kokulu çiçekler açan,
10-30 cm yüksekliginde, çok yıllık otsu bir bitki.
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Bitkinin yaprakları uzun sapli ve kalp seklindedir.
Anadolu’da nâdir olarak bulunur. Süs bitkisi olarak
yetiştirilir. Kullanıldığı yerler: Kokulu menekşenin
çiçeklerinin terletici ve balgam söktürücü etkisi vardir. Yaprakları yumusatıcı ve idrar söktürücü
kökleri ise ishal etkilidir. (BİT); Menekşe. (BAY)

E

Kokulu menekşe Yaban çiçeği (ÇİÇ)

F

Kokulu ot Baharat, kokulu ve şifalı bitki (BAH)

G

Kokulu servi Cupressus goveniana. Limon Servisi, Kaliforniya Gowen Servisi. Vatanı ABD’de Kaliforniya sahillerindeki tepelik bölgelerdir. Vatanında
5 metreden fazla boylanmamasına rağmen, park ve
bahçelerde 15 -20 metreye kadar boylanabilen bireyleri elde edilmiştir. Genç sürgünleri ve gövdesi koyu
kırmızı-kahverengi kabuklu, yaşlı gövdeler ise kahverengi-gri kabuklu, kalın lifli ve boyuna çatlaklıdır.
Dalları gövdeden yatay olarak çıkar, yan dallar yukarı doğru yönelmiştir. Sürgünleri dört köşeli ve incedir. Pul yaprakları açık yeşil, yumurta biçiminde,
uçları küt ve sivridir. Yapraklar parmaklar arasında
oğuşturulduğunda limon kokusu verir. Bu yüzden
de Kokulu Servi olarak adlandırılır. Kozalakları
6-18 mm. Çapında, küre şeklinde, önceleri parlak
koyu kahverenginde, sonraları da kül rengindedir.
Kısa bir sap ile sürgünler üzerinde uzun yıllar düşmeden kalan kozalağın, 6-10 pulu vardır. Her bir
kozalakta 90-110 adet tohum bulunur. Tohumları
koyu kahveıenginde ve reçinelidir. İyi bir perde, çit
ağacıdır, kolayca makasa gelir (AGÇ)
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Kokulu yavşan Yavşan. (BAY)
Kokulu yonca Eşek yoncası. (BAY); (melilotus):
Baklagiller familyasından, Avrupa’da ve yurdumuzda yetişen, 30-100 cm boyunda, iki yıllık otsu bir
bitkidir. Gövdesi silindir biçimindedir. Tüysüzdür.
Çok dallıdır. Yaprakları almaşık dizilişlidir. Sarı
çiçekleri güzel kokuludur. Meyvesi 4 mm kadar
boyunda 1-2 tohumludur. Çiçekli ve yapraklı dallarında kumarin, melilotik ve kumarik asitler ile
uçucu bir yağ vardır. Faydası: Hafif kabız vericidir.
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Romatizma ağrılarını dindirir. Vücuda rahatlık verir. (BİT-2)
Kol Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal. (TDK)
Kol atmak (bitki için) Gövdesinden ayrılan bir
yöne uzanmak (TDK)
Kola Fr. cola Bot. 1. Kolagillerden, Afrika’nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan,
çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola
acuminata). 2. Bu bitkinin yaprağından çıkarılan
kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker,
karbonat katılarak yapılan içecek. • kola cevizi
(TDK-2); (Sudan dilinden) Kolagillerden hekimlikte kullanılan bir bitki (cola acuminata). (HAY);
[Sudan dilinden] Kolagillerden, Afrikanın bazı bölgelerinde yetişen büyük ağaç ve bu ağacın kafein ve
koletin ihtiva eden cevizi (cola acuminata). Kola ve
diğer maddeler katılarak yapılan içecek. (MED)
Kola ağacı (Lat. Cola) Kakaogüler (Ster-culiaceae) familyasından, 12 m kadar boylanabilen, tohum
kabuklarından kafein ve teobromin alkoloidleri elde
edilen bitkiler. (BİY)
Kola cevizi Bot. Kola bitkisinin çekirdeği.
(TDK-2)
Kolagiller Bot. Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, büyük ve küçük kola ağaçları gibi birçok türü
içine alan bir bitki familyası. (TDK-2); Bot. Ayrı
taç-yapraklı ikiçeneklilerden bir bitki familyası.
(HAY)
Kolan [Alm. Gurt] [eski terim kolan]: Oturma
mobilyalarında üzerine yay bağlanan ya da dolgu
gereci konulan 5-8 cm. Genişliğinde, hint lifinden
dokuma. (AGA)
Kolbıçkısı [Alm. Spannsäge] [Fr. Scie à refendre] [eski terim kollu bıçkı]: Testere laması ip ya da
telle gerdirilerek kullanılan, kollu ağaç kesme aracı.
(AGA)
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Kolçak [Alm. Armlehne] [eski terim kolçak]:
Genellikle koltuklarda, bazen de sandalyelerde bulunan, kol dayamaya yarıyan eleman. (AGA)
Koleoptil (Yun. Koleos: kın; ptilon: tüy, Alm.
Koleoptile, Keimscheide, Fr. coléoptile, İng. coleoptile) Ot gibi bazı monokotiledon bitkilerde filizin
ucunu saran koruyucu örtü. (BİY)
Koleoriza (İng. choleoriza) Buğdaygiller (Gramineae) gibi çimensi yapıdaki bitkilerde kökün üretken olan uç kısmını çevirerek koruyan kın şeklindeki yapı. (BİY)
Kolgan Bir nev çatallı diken, tursûs, kalgıyan
otu. (LEH)
Kollenkima (Yun. Kolla: zamk; engchy-ma: içine
dökülme, Alm. Kollenchym, Fr. collenchyme, İng.
collenchyma) Bitkilerde primer hücre duvarları eşit
olmayan şekilde kalınlaşmış ve büyümekte olan organlara direnç sağlayan canlı doku. (BİY)
Kolleter (Yun. Kolla: zamk, Alm. Kolletere, Fr.
colletère, İng. colleter) Odunlu bitkilerde reçine,
zamk gibi yapışkan madde salgılayan tüyler. (BİY)
Kolofonyum [Alm. Kolophonium] [eski terim
kolofonyum]: Kırılgan, saydam, sarımtrak renkli
bir doğal reçine. Ucuz yağlı vernik üretiminde kulla
nılır. (AGA)
Kolokaz Gölegez. (BAY)
Koloni (Lat. colonia: çifilik, Alm. Kolonie, Fr.
colonie, İng. colony) Aynı türden organizmaların
birlikte yaşaması. l. Bir grup hayvan veya bitkinin sınırlı bit alanda birlikte yaşaması. 2. Bir besi
yerinde bakteri ya da mayaların bir tek hücreden,
türe özgü renk ve yapıda görülen bir grup mikroorganizma oluşturması. 3. Volvox gibi bazı tek hücrelilerin bir araya gelerek, gerçek anlamda iş bölümü
göstermeyen çok hücreli yapısı. (BİY)

Kolonileşme (Lat. colonia: çiftlik, Alm. Besiedlung, Fr. colonization, İng. colonization) l. Bir türün
yeni bir habitatı istilâ etmesi. 2. Boş arazinin tohumlarla işgali. 3. Bağrrsakta bakteri florası oluşması.
Kolonizasyon. (BİY)
Koltuk gözü Bot. Sürgün ve genç dalların yaprak
saplarının koltuğunda bulunan tomurcuk. (TDK-2)
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Koluncuk Gelinparmağı. (BAY)

F

Kolza Fr. colza Bot. Turpgillerden, yağlı tohumlarından elde edilen yağ, yapay kauçuk yapımında
kullanılan mevsimlik bitki (Brassica napus). (TDK2); Yağı çıkarılan bir çeşit yabanî lahana tohumu.
(HAY); Yem bitkisi olarak ve yağ elde etmek için yetiştirilen bir cins yabanî lahana (brassica napus oleifera). (MED); Nemsece salîbiyeden hal-cem-i zeytî,
bir nevi yabani lahana tohumu ki yağını çıkarırlar.
(LEH)

G

Kolza yağı Kolza tohumundan elde edilen yağ.
(MED)
Komar Bot. Kuzey Anadolu dağlarında yetişen,
3-5 m boyunda, kışın yapraklarını dökmeyen, iri
ve mor çiçekleri olan bir ağaç (hododendron ponticum). (TDK-2); Bir tür ağaç (RİZ); Dağ gülü ve
“rododendron” denilen bir cins ağaç ki, kerestesi kırmızı olup makbuldür: Komar ağacı. (HAY);
Rhododendron ponticum Lat. (Ericaceae). 10 m
kadar yükselebilen, kışın yaprağını dökmeyen, mavimsi pembe çiçekli bir ağaççıktır. Zehirli bir bitkidir. Arılar çiçeklerinden Deli bal yaparlar. Bk. Zifin. Eş anl. Kafil, Kaful (Vakfıkebir-Trabzon), Kara
ağu (Giresun), Orman gülü (Giresun), Zelenika
(Demirköy-Kırklareli). (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Komatula (Lat. Comatula, Alm. Komatula, Fr.
comatule, İng. comatula) Denizlâleleri (Crinoidea)
sınıfından, genç evrede saplı, ergin hâlde serbest
hareketli türleri olan bir derisi dikenli cinsi. (BİY)

H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

439

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P

Kombiyum Bot. Dış odun ile kabuk arasında bulunan, ağacın yaşamasını ve büyümesini sağlayan
bölüm. (TDK-2)

Kontra çatkı [eski terim kontra konstrüksiyon]:
Kontratablalardan hazırlanan mobilyalarda başvurulan çatkı yöntemi. (AGA)

Komfinite (Alm. Gesellschaft, Gemeinschaft, Fr.
communauté, İng. community) İyi bir şekilde birbirinden ayrılmış bitki veya hayvan toplulukları.
Topluluk. (BİY)

Kontraplak [Alm. Sperrplatte] [Fr. Bois contre-plaqué] [eski terim kontrplak]: En az üç kaplamanın, damarları birbirine dik gelecek biçimde üst
üste yapıştırılması yolu ile hazırlanan levha. (AGA)

Komposto Bitki artıklarından yapılan gübre.
(TDK); Bitki artıklarının değerlendirilmesiyle elde
edilen gübre. (MED)

Kontratabla [Alm. Sperrholz] [Fr. Bois croisé]
[eski terim kontratabla]: Ağacın çalışma oranını
azaltmak ve zararsız hale getirmek için çapraz
yapıştırma yöntemi ile hazırlanan tabla. (AGA)

Konar

Çam. (BAY)

Konca (Osm. Gonca.) (Aslı gonca.) Henüz tamamiyle açılmamış çiçek tomurcuğu. Gül koncası,
karanfil koncası gibi Buı,un daha açılmak üzere
olanına tomurcuk denir. Fr. Bouton de fleur. (ARS)
Kondroblâst (Yün. chondros: kıkırdak; blastos:
tomurcuk, Alm. Chondro-blast, Fr. chondroblaste,
İng. chondro-blast) Mezenşim hücrelerinden farklılaşarak oluşan, perikondriyumun iç yüzeyinde bulunan ve kıkırdak dokusunun hücreler arasını sentezleyen, protein ve karbohidrat sentezlediği için her
türlü organel bakımından zengin olan ana hücreler.
Apozisyonal büyüme sırasında yeni kıkırdak hücrelerini meydana getiren hücre. (BİY)
Kenger. (BAY)

R

Kongol

S

Kongövde Bot. Palmiyelerde olduğu gibi, üzerinde yaprak kalıntıları, izleri bulunan dalsız, budaksız gövde. (TDK-2); Bot. (uydurma kelime). Bazı
ağaçlarda (meselâ hurma) olduğu gibi koni biçiminde gövde. (HAY)
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Kongövdeli
(TDK-2)
Konik

Kontrplak Lifleri birbirine dik gelmek üzere üst
üste yapıştırılan ağaç levhalar. (HAY)
Kopal Tropik bölgelerde ağaçlardan çıkarılan ve
vernik içine katılan bir çeşit reçine. (TYS); [Alm.
Kopal] [eski terim kopal]: Vernik üretiminde kullanılan, ergime noktası yüksek, doğal reçine. (AGA)
Kopal reçinası Sıcak memleketlerdeki bazı
ağaçlardan istihsal olunan bir nevi reçina. Bununla
yapılan cilaya kopal vernisi (Fr. Vernis copale) denir.
Fr. Copale (ARS)
Koparmak Daldan, ağaçtan
Yemiş koparmak. (TDK)

alıp

toplamak:

Kopdun Keten. (BAY)
Koraf Sebze bahçelerinde dört beğ ocaklık yer.
(TRM)

Bot. Gövdesi kongövde olan (bitki).
Korat Su kenarlarında yetişen, susam bitkisine
benzer, sarı çiçekli, kötü kokulu bir ot. (MER)

Hindiba. (BAY)

Konsol çiçeği
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Kontrol Zararlıların bahçede bulunup bulunmadıklarını ortaya çıkarmak için yapılan gözlemdir.
(BİT-4)

Palak. (BAY)

Kordat (Yun. Çor: yürek, Alm. Kordate, Fr. cordate, İng. cordate) Yüreksi yaprak ya da yürek şeklindeki yaprak tabanı. (BİY)
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Kordon [eski terim kordon]: 1- Genellikle ipek
ya da pamuk ipliğinden hazırlanmış, çok büklümlü kalın sicim. Döşemede dikiş yerlerini örtmek
için kullanılır. 2- Ağaç kenarlarına açılan girinti
çıkıntılar. (AGA)
Kordon rendesi [Alm. Profilhobel] [eski terim
kordon rendesl]: Bir parçanın kenarına kordon açan
ve tığı buna göre biçimlendirilen özel rende. (AGA)
Korkuluk Korkutmaya mahsus şey. Bostan
korkuluğu = Kuşları korkutup kaçırmak için bostanlarda odun ve bezlerden adam biçiminde yapılan
şey. (HAY); Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda
kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla. (TDK); 1. Düşme tehlikesi olan
yerlere çekilen parmaklık ya da duvar. 2. Tarlalarda
ve bahçelerde zararlı kuşları, hayvanları ürkütmeye
yarayan insan biçimi verilmiş kukla. (TEM)

Korolla (Lat. corolla: küçük taç, Alm. Krone,
Korolle, Fr. corolle, İng. corolla) çiçekli bitkilerde
taç yaprakların hepsine birden verilen ad. (BİY)
Koroloji (Yun. choros: yer; logos: bilim, Alm.
Chorologie, Fr. chorologie, İng. chorology) Bitkilerin ve hayvanların coğrafik dağılımını inceleyen
bilim dah. (BİY)
Korona (Lat. corona: taç, Alm. Korona, Fr. corona, İng. corona) l. Aken tipi meyveye sahip bazı
bitki meyvelerinin üzerinde taç şeklinde yer alan
yapılar. 2. Denizlâlelerinin tekası. 3. Rotator gibi
bazı hayvanların ön tarafinda bulunan silli, halkasal
yapı. (BİY)
Korteks (Lat. cortex: kabuk, Alm. Kortex, Rinde,
Fr. cortex, écorce, İng. cortex, rind) Bitkilerde kök
ve gövdeyi çevreleyen tabaka. (BİY)

Korman

Soğan. (BAY)

Kortli Pamuk otu. (BAY)

Kormen

Soğan. (BAY)

Koru (Kıpçak) kendine “demir dikeni” adı verilen bitkinin “pıtrak” denilen meyvesi (DLT);
Korunan, yani muhafaza altında bulunan küçük
orman. Boğaziçindeki yalıların her birine mahsus olan küçük ve etrafı muhafazalı ormancıklar.
Beykoz korusu, Kâğıdhane korusu gibi. Fr. Bois.
(ARS); Bakım gören küçük orman: Köyün korusu,
korudan kereste kesmek. (HAY)

Kormidya Soğan dolması (Yun. Kromidia:
soğanlar) I 175al6 (etsiz yemeklerin sıralandığı listede) kormidya = soğan dolması (EVL)
Kormik

Kerdeme. (BAY)

Kormofita (Yun. Kormos: ağaç gövdesi; phyton:
bitki, Alm. Kormophyta, Fr. cormophyta, İng. cormophyta) Kor-muslu bitkiler. (BİY)
Kormus (Yun. Kormos: ağaç gövdesi, Alm. Kormus, Fr. cormus, İng. cor-mus) l. Kök, gövde ve
yapraktan oluşan yapı. 2. Bir arada bulunan hayvan
kolonileri. (BİY)
Kornişon Fr. cornichon Bot. Kabuğunun üzeri pürtüklü, lezzetli bir tür turşuluk salatalık.
(TDK-2)
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Koru kanaryaotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Korugan Ağaç gövdeleriyle yapılmış ve çevresinde
kazılı çukuru bulunan, korunmaya elverişli, kare
biçimindeki ev. (TDK)
Koruk Bot. Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm.
(TDK-2); 1. Üzümün hamı, yeşili, ekşisi. 2. Her
meyvenin hamı: Hurma koruğu, zeytin koruğu.
Kayakoruğu = Ekseriya duvarlarda ve damlarda biten bir cins bitki. (HAY); Olmamış üzüm,
ham üzüm, ekşi üzüm. Bazı meyvelerin olmamışı.
(MED); (ekşi üzüm): Henüz olgunlaşmamış, ekşi,
ham üzümdür. Şerbeti yapılır. Faydası: İştah açar.
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Kurdeşende faydalıdır. Göz ağrılarını dindirir.
(BİT-2)
Koruluk Koru durumunda olan sık ağaçlı yer.
(TDK); Koru gibi ağaçlı yer. (HAY); Koru yer, koruya benzeyen ağaçlık yer. (MED); (Osm. Meşeere.)
Ormancık halinde ağaçlık küçük yer ki bahçeler
içinde bir ormanı andırmak üzere sıkça dikilmiş ağaçlardan ibaret kısımlara denir. Fr. Bosquet.
(ARS)
Koruma
düzeni [Alm.
Schutzvorrichtung]
[Fr. Dispositif de protection] [eski terim koruma
aparatı]: Çok hızlı dönen ağaçişleri makinelerinde iş
kazalarını önleyici eklentiler. (AGA)
Koruma Şeridi Toprağı rüzgar erozyonundan korumak için dikilen ağaçlar ve çalılar. (ÇEV)
Korumalık Yeni dikilmiş veya yetiştirilmekte
bulunan ağaçları korumak için gövdelerini kavrayacak surette etraflarına yapılan demir veya tahta parmaklık. Fr. Tuteur. (ARS); Yeni yetişen veya dikilen
ağaçları korumak için etrafına yapılan parmaklık.
(MED)

U

Korunga Bot. Otsu, genellikle 30-70 cm boyunda, çok yıllık, pembe çiçekli, hayvan yemi olarak
kullanılan bir bitki (Onobrychis viciifolia). (TDK2); Derin köklü, yuvarlak gövdeli, çok yıllık bir yem
bitkisi (onobrpchis sativa). (MED); Onobrychıs
viciifolia Scop. (Leguminosae). 30-70 cm boyunda,
çok yıllık, otsu ve pembe çiçekli bir bitkidir. Hayvan yemi olarak yetiştirilir. Bk. Pisiktaşağı. Eş anl.
Eşek otu. Evliya otu. (BAY); Bahçelerin etrafına
çekilen tel ya da çalı çırpı engel. (TRM); Bahçelerin etrafına çekilen tel ya da çalı çırpı engel. (ZAN);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Z

Kostik Fr. caustique Hayvan ve bitki dokularını
yakan, aşındıran: Kostik sıvı. (TDK)

Â

Koşkez Koşkoz. (BAY)
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Koşkoz Lathyrus tuberosus Lat. (Leguminosae).
30-80 cm yükseklikte, kökünde yumrular bulunan, parlak pembe çiçekli ve otsu bir bitkidir. Doğu
Anadolu bölgesinde (Erzurum, Kars) kök yumruları
çiğ olarak yenir. Bk. Müdürmük. Eş anl. Gaggoç,
Goşgoz, Gozgocu, Gozkocu, Koçkuz, Koçkuzu,
Koşkez, Koşkuş, Kösgüç (Daday-Kastamonu).
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Koşkuş Koşkoz. (BAY)
Koşluk Koşluk; ev, bahçe ve hayvanların
barındıkları yeri içine alan bir satıh ölçüsü (NST)
Koşma Bir halatı, ağacı pekiştirmek için yanına konulan halat veya ağaç. (TDK); (denizcilik)
Bir halat veya ağacı desteklemek veya icabında
değiştirmek için yedek bulundurulan halat veya
ağaç. Bk. Koşmak. (HAY)
Koşni Diş otu. (BAY)
Kotan alıcı Alıç. (BAY)
Kotankıran Centaurea glastifolia Lat. (Compositae). 100 cm kadar yükselebilen, çok yıllık, otsu ve
sarı çiçekli bir bitkidir. Erzurum bölgesinde gövdesi,
kabuğu soyulduktan sonra yenir. (BAY)
Kotec İngilterede köşk ve villâ gibi kır evlerine
verilen isimdir Başka memleketlerde de böyle hafif
ve zarif yapılan sayfiyelere kotec denilmiştir ki köşk
manasınadır. Birkaç oda’ı ve etrafı bahçe olan küçük
sayfiyelere de denir. Fr Cottage. (ARS)
Kotiledon (Yun. Kotyledon: kadeh şeklinde
boşluk, Alm. Keimblatt, Samenblatt, Fr. cotylédon,
İng. cotyledon) Tohumlu bitkilerin tohumunda bulunan ilk yaprak ya da yapraklar olup fotosentez yapan yapraklan verir ya da toprak altında kahr. (BİY)
Koubuk Medik. (BAY)
Kova Bot. Bataklıklarda yetişen bir çeşit saz, hasır
otu. (TDK-2); (İçi boş kab mânasına kof ve kofa
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sözlerinden.) Kuyudan su çekmek veya su taşımağa
mahsus, ağaçtan veya madenden yapılmış su kabı
ki Italyancada da buna kuba (cuba) denir. Fr. Seau.
(ARS); Hasır otu. (BAY); Türkîde kopga, kopar,
kalkar. Kulplu menkul kap, delv. Demir kova, ağaç
kova, meşin kova, kuyu kovası. Tulumbanın kovası.
(LEH); Su ve çeşitli sıvıları taşımaya ve kuyudan
su çıkartmaya yarayan ağaç. (MED); 1. Kuyudan
su çıkarmaya mahsus kap, Ar. Delv: Demir, ağaç,
meşin kova, kuyu kovası, kovayı indirmek, doldurmak. 2. Bahçe sulamaya veya su taşımaya vesair
şeyler koymaya mahsus teneke veya çinkodan çeşitli
şekillerde kap: Su kovası, süprüntü kovası. 3. Kuyu
tulumbalarının pistonuna bitişik kapak. (HAY);
Kuyudan su çıkarmaya mahsus kap. Bahçe sulamaya ve su taşımaya mahsus muhtelif şekilde kap.
(RTK)
Kova dikeni, kova sazı Hasırotu, kofa, kiliz,
kova: hasır örülen ot, saz; (EVL)
Kovalık

Hazır otu. (BAY)

Kovan otu Bot. Oğul otu. (TDK-2); Oğul otu.
(BAY); Ölmez çiçek. (BAY)
Kovancık Sarı kokulu. (BAY)
Kovirüs (İng. covirus) Bazı bitki virüslerinde
görüldüğü gibi bir enfeksiyonun başlangıç safhasında bir arada bulunan iki ya da daha fazla viral partikül. (BİY)
Kovucuk Bot. Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde
oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük
delik, adese. (TDK-2); Bitkilerin kabuklarında meydana gelen ve gaz alıp vermeye yarayan küçük delikcik. (MED); Bot. Küçük kovuk, gözcük. (HAY);
(Lat. lentis: mercek, Alm. Len-tizelle, Fr. lenticelle,
İng. lenticel) Odunlu bitkilerde, kabukta gevşek
dizilmiş, hücreler arası alanlan fazla, mercek şeklindeki kabarcıkların oluşturduğu, stoma gibi gaz
alış verişi ile ilgili yapı. Lentisel. (BİY)

Kovuk Ağaçların oyulmuş yeri. (YÖR); Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü: Ağaç
kovuğu. (TDK); İçi boş, oyuk, kof, Ar. Ecvef,
mücevvef: Kovuk ağaç, kovuk diş. Bir şeyin boş
yeri, oyuk, delik. (HAY)
Koyah Ağaçlar altında uzanan yol, park. (EVL)
Koyu tutkal [eski terim koyu tutkal]: Eritici-inceltici sıvı oranı düşük olan tutkal eriyiği. (AGA)
Koyulaşmak (f.). 1. Sıvı daha kalın ve yoğun olmak: Pekmez, şerbet kaynadıkça koyulaşır. 2. Renk
kararmak, daha koyu olmak: Bu çocuk büyüdükçe
saçı daha koyulaşıyor. Bazı ağaçlar büyüdükçe
yaprakları koyulaşır. (HAY)
Koyun baklası Bot. Termiye. (TDK-2); Domuz
baklası. (BAY)
Koyun çiçeği Koyungözü. (BAY)
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Koyun kıran İlâç yapmakta kullanılan bir çeşit
bitki, sarı kantargon (Çkl. Kn.) (HLK)
Koyun mantarı Bot. Bir çeşit mantar, koyungöbeği. (TDK-2); Evlek mantarı. (BAY); Polyporus ovjnus Fr. Ex Schaeffer (Polyporaceae), Çam ormanları altında yetişen çok lezzetli bir türdür. Bk.
Kav mantarı. (BAY)
Koyun otu Ağırotu, kuzu pıtrağı. (HAY); Agrimonia eupatoria Lat. (Rosaceae). 20-120 cm yükseklikte, rizomlu, çok yıllık, sarı çiçekli ve otsu bir
bitkidir. Eş anl. Fıtık otu, Kasık otu. Kızıl yaprak,
Kuzu pıtrağı. (BAY); (Lat. Agrimonia eupatoria)
Yaprakları ve sapları kaynatılarak doğal boyarmadde elde edilen, gül ailesinden dikenli, san çiçekli
bir bitki. Şap mordanlı yünleri sarı, krom mordanlı
yünleri de hardal rengine boyar. (TEK)
Koyun sarmaşığı İki metreye kadar yükselebilen
ve yaprakları hafif tüylü, ıspanağa benzer ve onun
gibi pişirilerek yenen bir bitki, unluca (Bot. Atriplex
hortensis, atriplex nitens). (BAH)

443

M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H

Koyun yumağı Yumak otu. (BAY)
Koyunekmeği Malabalia secacul Banks et Sol.
(Umbelliferae). 15-75 cm yükseklikte, tüylü, parçalı
yapraklı, kalın köklü, çok yıllık, sarı çiçekli ve otsu
bir bitkidir. Silifke bölgesinde (Sarıaydın köyü)
kökü yenir. Bk. Kelemkeşir. M dasyantha (C. Koch)
Grossh.-Dudakpatlatan (Hamur-Ağrı). Meyveleri
ve kökü yenir. (BAY)
Koyungöbeği Bot. Koyun mantarı. (TDK-2);
Evlek mantarı. (BAY)

M

Koyungözü Bot. Birleşikgillerden, beyaz ve iri bir
papatya türü (Matricaria parthenium). (TDK-2);
Papatya çeşidi. (HAY); Bellis perennis Lat. (Compositae). Çok yıllık, rozet yapraklı ve beyaz çiçekli otsu bir bitkidir. Toprak üstü kısımları Antakya
bölgesinde sebze olarak kullanılır. Eş anl. Çayır papatyası, Koyun çiçeği.; Mahmude otu. (BAY); Bot.
Bileşikler familyasından, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen beyaz ve iri bir papatya türü (matricaria parthenium). (TEM)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Koyunkıran (Lat.
hypericum
calycinum)
Yaprakları doğal boyarmadde elde etmede kullanılan çalı görünüşlü, uzun ömürlü bir bitki. Şapla mordanlanmış yünü sarıya, krom mordanlanmış
yünü kızıl kahverengiye boyar. (TEK); Kılıçotu,
kantaron. (HAY); Kantaron. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Koz Gavz, goz Bot. Ceviz. (TDK-2); Ceviz ağacı
(BAY)
Koza Kelebek tırtılları tarafından örülen yuvarlak veya kapsül şekilli koruyucu; ipek böceğinin
yaptığı mahfaza. Pamuğun olgun meyvesi. (MED);
1. İpekböceği kozası. 2. Pamuğun olgunlaşmış ceviz büyüklüğündeki meyvesi. Açık koza ve kapalı
koza olmak üzere iki türü vardır. Pamuğun türüne
göre koza 3-5 bölmelidir. Her bölmede üzeri 20-32
mm u-zunluğunda ince ipeksillerle dolu 5-9 tohum
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gelişir. 3. Masura ya da makara kullanmadan ipliğin
kendi üzerine sarılmasıyla oluşan iplik kukası. 4.
Kaytandan örülen saçak ve süslemelerde kullanılan
ceviz biçimli püskül. (TEK);; Bot. 1. İpek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunak. 2. İçinde
tohum veya krizalit bulunan korunak, kozalak:
Pamuk kozası. İpek kozası. Koza çekmek kozayı
temizleyip ayıklamak: “Pamuk ırgatları alaçıkların
önüne oturmuşlar, koza çekiyorlardı. (TDK-2)
Kozak 1. Çam fıstığı ve kayın-ağacı gibi ağaçların
tohumlarını taşıyan top. 2. Umumiyetle yuvarlak
şey, top. Su-kozağı = Su kabarcığı. (HAY); Çam
ağaçlarının tohumlarını havi olan yuvarlak koçan.
Buna çam kozası da denir. Tezyinatta kullanılan bu
şekil, alt tarafı şişkince bir mahrut olup sathı balık
pulu gibi üstüste binen pullarla süslenmiştir. Ekseriya trabzanların babaları ve tepeliklerin üstüne
imame olarak konur. Romana Pàpa’ya mahsus olan
Vatikan sarayını bir avlusunda tezyinat olarak gayet
cesim bir kozak bulunur ki bundan dolayı o avluya
koza mânasına Pigne derler. Fr. Pomme de pin.
(ARS); Çam fıstığı ve kayın envaının tohumu, topu.
Mutlaka yuvarlak şey. Su kozağı habâb, kabarcık.
Ebu Cehil kozağı. (LEH)
Kozaklı bahçe (tarla)

Mezarlık (KUB)

Kozalak 1. Bot. Koza. 2. Bot. Kozalaklıların,
genellikle dibi yuvarlak, tepesi koni biçiminde ve
odunsu dokulu meyvesi. 3. Hlk. Olmamış, kuru,
ham meyve. 4. Esk. Bal mumu üzerine basılmış
mührün bozulmaması için üzerine yapıştırılan fil
dişinden kapakçık. • denizkozalağı (TDK-2); 1.
Kozalaklılar takımının meyvesi: Çam kozalağı.
2. Küçük ve cılız kalmış şey: Kozalak karpuz. Sukozalağı = Su kabarcığı. (HAY); Kozalaklıklar
takımından ağaçların (çam, selvi gibi) koni şeklindeki meyvesi, gıcı. Koza. Küçük ve cılız kalmış, gelişmemiş şey. (MED); Selvi ağacınınki gibi
küçük ve yuvarlakça kozakla”a denir. Fr. Pigne.
(ARS); Servi meyvesi, âdetten ufak zayıf şey.
Kozalak karpuz çocuk, su kozalağı habâb. Mühür
kozalağı küçük fildişi. (LEH); (Fr. cône, İng. cone)
Açık tohumlularda (Gymnospermae) erkek ve dişi
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çiçeklerin bulunduğu çiçek durumu. Erkek kozalak,
dişi kozalak. (BİY)
Kozalaklılar Bot. Açık tohumlulardan, yaprakları iğnemsi, yemişleri kozalak biçiminde, porsukgilleri, servigilleri, çamgilleri içine alan bir bitki
takımı, iğne yapraklılar. (TDK-2); Bot. Yaprakları
iğnemsi, yemişleri kozalak şeklinde olan bir bitki
takımı. (HAY); Çam, köknar gibi sürekli yeşil kalan
iğne yapraklı, açık tohumlu bitki sınıfı, iğneyapraklılar, sanavberiye (coneferae). (MED)
Kozalı Kekik

Dağ çayı. (BAY)

Kozlık Cevizlik, ceviz bahçesi, 43a-5 (BAH)
Kozmopolit (-ti) [Yun. İ.] Çeşitli milletlere mensup kimseleri ihtiva eden, barındıran: Paris kozmopolit bir şehirdir. Millî vasfı olmayan, gayri
millî, çeşitli milletlerin vasıflarını taşıyan; her kalıba
giren: Kozmopolit bir adam. Vatansız. Dünyanın
her yerinde görülen (bitki). (MED)
Köbelek Kuzugöbeği. (BAY)
Ködün

Keten. (BAY)

Köfte [F. İ.] Asıl malzeme olarak kıyılmış et kullanılan, bazı hâlde patates bulgur, ekmek içi, soğan
vb. Karıştırılarak yoğrulan ve yuvarlak veya yassıca şekil verildikten sonra, daha çok ızgarada veya
yağda kızartılan bir çeşit yemek: Izgara köfte, sulu
köfte. (MED)
Köfter Üzüm şırasından yapılmış kalın pestil.
(LEH)
Kök 1. Bitkilerin toprağın içine sürdükleri dal
ve budaklar ki, onlar va-sıtasıyle topraktan rutubet
ve ağacın gelişmesini sağlayan maddeleri emer. Ar.
Asi, cezr, Fars. Bih: Ağaç, ot, çiçek kökü; bu ağacın
kökleri pek derin, pek uzundur. 2. Bazı hayvanî
maddelerin köke benzer kısımları: Diş kökü; sinirin
kökleri. 3. Meç. Temel, esas, asıl, kaynak, menşe:
Bu işin kökleri pek derin, pek sağlamdır; kökünü

bulmak, çıkarmak, kurutmak. 4. Bir şeyin aşağı
tarafı, kaide, kütük: Ense kökü; ağacın kökünde
oturmak; sütunun kökü. 5. İlâç yerine halk arasında kullanılan çeşitli bitki kökleri ki, ekseri yumru
şeklinde veya ona yakın şekillerde bulunur: Orada
kök satan bir dükkân vardır. 6. Ağaç vesair bitki sayısı: Kırk kök incir; on kök kavak; birkaç kök
karanfil. 7. (gramer) Bir kelimedeki bütün ekler
çıkarıldıktan sonra kalen kısım. 8. Bir denklemdeki
bilinmeyenin yerine konulduğu zaman, o denklemi
çözen sayıya o denklemin kökü denir. Kök atmık,
uzatmak, salmak = 1. Kökleşmek, kökleri sağlamlaşmak. 2. Dal, budak salıvermek, dallanmak. Altınkökü = ipeka, Güney Amerika’da yetişen bir cins
bitki (cephaclis ipeca-hudna). Ayrıkkökü = Ayrıkotu denilen bitkinin kökleri ki, mesane hastalıklarına karşı vesair ilâçlarda kullanılır. Kök tutmak
= Kökleşmek. Kökünden koparmak = Tamamen
mahvetmek. Kökünü kurutmak = iz bırakmamak,
bir daha ortaya çıkamayacak surette mahvetmek.
Yılankökü = Bir cins bitki. Kök sökmek = Büyük
güçlükleri yenerek başarmak. Köküne kibrit soyu
dökmek = Kökünü kurutmak. (HAY); Anız; Çil;
Çotuk; firez; kökçük; pürçek; pürçük; saçakkök;
soğan; yumru. Deyim: ek kök; yumru kök. Bkz.
Bitki. (YAK); Bitkileri toprağa bağlayan bölüm.
(ARK); (Alm. Wurzel, Fr. racine, İng. root, Osm.
cezr) l. Bitkinin toprak altında gelişen, topraktaki tuzlan ve suyu emen, bitkiyi toprağa bağlayan,
kar-bohidratlan depo eden, hormon sen-tezleyen ve
yer çekimi doğrultusunda büyüyen yapısı. 2. Dişin,
saçın, tırnağın gömülü tasımlan. (BİY); 1. Bitkilerin
topraktan besinlerini almalarına yarayan, onları toprağa bağlayan klorofilsiz kısım. 2. Bazı şeylerin bir
yere gömülü kısmı: Diş kökü. 3. (Bitkilerde) Tane:
Beş kök çam aldım. 4. Mec. Temel, dip, esas: İkincisinde şehir kökünden sarsılmıştı. (TEM)
Kök ağaç.

Fr. Bois de racine. (ARS)
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Kök cebi (Alm. Wurzelnischen, Fr. niche racine,
İng. root pocket) Bazı bitkilerde endodermis türevlerinin diğer korteks tabakalan ile birleşerek oluşturduğu, sucul ilkel bitkilerde kök ucunu koruyan yapı.
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Kök cebinin varlığı bitkinin ilkel yapıda olduğunu
gösteren önemli bir karakterdir. (BİY)
Kök çiçeği Salep. (BAY)
Kök enfiye

Ak çöpleme. (BAY)

Kök hücresi (Alm. Wurzelzelle, Stammzelle,
Fr. cellule racine, cellule souche, İng. root cell,
stem cell) l. Alg-lerde tallusu zemine bağlayan saydam kaide bölgesi. 2. Bitkilerin kökündeki hücreler. 3. Hemositoblâst. 4. Embriyo ya da erginde
farklılaşmamış hücre; gerektiğinde bölünerek
değişik hücre tiplerine dönüşen, erginde hücre yenilenmesini sağlayan hücreler. (BİY)
Kök karanfil Orthurus hetererocarpus (Boiss.)
Juz. (Rosaceae). 15-45 cm yükseklikte, çok yıllık,
otsu ve sarı çiçekli bir bitkidir. Kurutulmuş kökleri
karanfil kokulu olup çaya koku vermek için kullanılır. Eş anl. Karanfil kökü, Yellice (Elazığ), Zencefil kökü (Gazi Antep). (BAY)
Kök kerestesi Ağacın kök kısmından çıkarılan
kereste Fr. Bois de racine (ARS)
Kök kılıfı (Alm. Wurzelschneide, Fr. Gaine racine, İng. root sheath) l. Çi-men gibi bazı bitkilerde
gelişen radi-kularun çevresindeki koruyucu kılıf.
2. Epidermiste kıl folikülünün devamı olan kısım.
(BİY)
Kök mantar Bot. Meşe, çam ve fındık vb.
Ağaçların köklerinde yerleşen, iplik görünüşünde
bir mantarın emeciyle, kökün ortak yaşama biçimindeki birleşmesinden oluşan mantar. (TDK-2);
Bot. Meşe, çam gibi ağaçların köklerinde yerleşen,
iplik görünüşünde bir mantar çeşidi. (HAY); Bazı
ağaçların köklerine tutunan iplik şeklindeki mantar,
mikoriz. (MED)
Kök nodulu (Lat. nodus: düğüm, Alm. WürzeInodules, Fr. nodule racine, İng. root nodule) Baklagillerde ve bazı bitkilerde kökte oluşan ve azotu
tespit eden bakterileri kapsayan yumrular. (BİY)
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Kök sap Bot. Süsende olduğu gibi her yıl kök
süren ve yer üstüne sap çıkaran, çok yıllık yer altı
gövdesi. (TDK-2); Bot. Süsende olduğu gibi, kök
halinde toprak altında gelişen, klorofilsiz yeraltı
sapı. (HAY)
Kök saplı Bot. İnci çiçeği veya eğrelti gibi çok
yıllık kök sapı bulunan bitki. (TDK-2)
Kök yumrusu (Alm. Wurzeltuber, Fr. Tuber racine, İng. root tuber) Orkideler gibi bazı bitkilerin
besin depolayan şişmiş kökleri. Kök tüberi. (BİY)
Kökboya (Lat. Rubia tinctorlum) Kökboyası da
denir. 1. Ilıman bölgelerde yetişen, kökboyasıgillerden otsu bir bitki. Gövdesi, başka bitkilerin ü-zerine tırmanmasına yardım eden tüylerle kaplı
ve boğumludur. Hemen her bölgesinde yetiştiği
Anadolu’da 19. Yüzyıl sonuna kadar kullanılan
en önemli bitkisel boya idi. Avrupa’da E-dirne
kırmızısı, Türk kırmızısı olarak ünienmişti. Bitki,
boya kökü, boya çili, boya pürçü, boya sarmaşığı,
dil kanatan, kırmızıkök, kızılkök, kızılboya, boyalık otu gibi değişik adlar da alır. Bitkinin sürüngen ve kırmızı renkli kök saplarından, kurutulup
öğütüldükten sonra, çeşitli yöntemlerle doğal boya
elde edilir. Çok has kırmızı boyarmadde elde edilen
bu bitki kökü, çeşitli mordanlar yardımıyla hayvansal elyafı, mor, pembe ve kırmızı renklerin tonlarına boyar. 2. Kökkır-mızısı da denilen bu bitkinin
köklerinden elde edilen kırmızımsı sarı bir boya,
alizarin. 3. Endüstriyel tekniklerle üretilmemiş,
çeşitli bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde
edilmiş boyaların genel adı. (TEK); Rubia tinctorum (Rubiaceae). 1-2 m yükseklikte, rizomlu,
çok yıllık, soluk sarı çiçekli bir bitkidir. Eskiden
Anadolu’da geniş miktarda yetiştiriliyordu. Kökleri
kırmızı renkli boyar madde olarak kullanılır. Eş anl.
Bostan otu (Şarkışla), Boyacı kökü, Boya çili, Boya
kökü, Boya pürçü, Çubuk boya, Gök boya, Kırmızı
kök, Kızıl boya, Kızıl kök, Yumurta boyası. (BAY)
Kökboyası Bot. Kökboyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, kök sapları boyacılıkta kullanılan, çok yıllık bir
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bitki, kızılboya, kızılkök, yumurtakökü (Flubia
tinctorum). (TDK-2); Bot. 1. Kökbo-yasıgillerden,
çalı görünüşünde bir bitki. (rubia tinctorum). 2.
(kimya) Bu bitkinin köklerinden elde edilen ve alizarin adıyla anılan kırmızımsı sarı bir boya. (HAY);
Kökboyasıgillerden, ılık bölgelerde yetişen, yeşilimsi çiçek açan, çalı görünüşünde, kök saplarından
boya elde edilen bitki, kızıl kök, kızıl boya, boyaca
kökü, boyacılar kökü (rubia tictorum). Bu bitkinin
kökünden elde edilen kırmızımsı sarı boya, alizarin.
(MED)

Kökertmek 1. Köklemek. 2. Fide, sebze veya
asma çubuğunun ufaklarını köküyle çıkararak başka yere dikmek. (TDK)

Kökboyasıgiller Bot. Bitişik taç yapraklı iki
çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri
zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına,
yoğurt otu, altın kökü vb. cinsleri ve bunlara bağlı
dört bin kadar türü içine alan bir familya. (TDK2); Karşılıklı yapraklı, zeytinsi meyveli, ikiçeneklilerden kökboyası, kahve, kınakına vb. Ağaçları
içine alan çiçekli bitkiler ailesi, feviyeler (rubiaceae).
(MED); Bot. Bitişik taçyapraklı ikiçeneklilerden bir
familya. (HAY)

Kökleme [eski terim kökleme]: Ağacın yeraltı ve
yerüstü köklerinin vinç, halat vb. Araçlarla çıkarılması. (AGA)

Kökçü Esk. İlâç yapımında kullanılan türlü
kök, kabuk, çiçek, yaprak gibi şeyleri satan kimse.
(TDK); Eskiden ilâç yapmakta kullanılan muhtelif,
kabuk, çiçek, vesaire gibi şeyleri satan kimse. (HAY)
Kökçük Bot. Ana kökün dallanmasıyla oluşan
ikincil kök. (TDK-2); (Yun. rhiza: kök; eidos: şekil,
Alm. rhizoide, Fr. rhizoîde, İng. rhi-zoid) Kara
yosunlannda olduğu gibi ilkel bitkilerde bulunan,
tek veya çok hücreden oluşmuş kök görevini yapan
basit yapılar. Rizoit. (BİY)
Köken Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.; Kavun, karpuz vb.
Bitkilerin kök ve dal kısmı. (MED); 1. Sulama
suyu bulunan, üzerinde sebze dikili olan 150 metrekarelik kadar bir yer, küçük bostan. (Karaseki /
Aydıncık) 2. Karpuz, kavun, kabak, salatalık bostanı. (MER)

Kökipi [eski terim kökipi]: Döşemecilikte dolgu
gereçleri dikilirken kullanılan özel ip, sicim. (AGA)
Kökkaplama [Alm. Maserfurnler] [eski terim
kökkaplama]: Gövdenin köke yakın bölümlerinden çıkarılan, süslü görüntü veren ince ağaç levha.
(AGA)

Köklemek Dikişle minder mıhlamak, boz yerin ağaçlarım kökten söküp tarla açmak, ince saç
örgülerini uçlarını bir yerde sarıp kökleme etmek.
(LEH); Bitkiyi topraktan bütün köküyle beraber
çıkartmak. Toprakta kalan bitki köklerini temizlemek, köklerden arıtmak. İnce örgüleri birlikte örerek kalın bir örgü meydana getirmek. (MED)
Köklenmek Kök
tutmak,
kök
salmak,
kökleşmek. 2. Yerleşmek, temelleşmek, Osm. pâydâr olmak: Kendisi orada köklendi. (HAY); 1. (Bitki için) Kök oluşmak; kök salmak, kök tutmak. 2.
Meç. Köklü, temelli bir biçimde yerleşmek. (TDK)
Köklü Köklü olan, kök salmış: Köklü ağaç, fidan.
(HAY)
Köklü süsen Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Köknar Bot. Çamgillerden, yüksek bölgelerde
yetişen, iğne yaprakları kısa, yassı olan, reçineli ve
kozalaklı bir orman ağacı (Abies). • köknar reçinesi, köknar sakızı (TDK-2); Abies (Pinaceae) türlerine verilen genel ad. 30-35 m yükseklikte, kışın
yaprağını dökmeyen, gösterişli orman ağaçları. Bk.
Çam. Eş anl. Boz ağaç, Küknar, Verdinar (Bolu).
Abies cilicica (Ant. Et Kotschy) Carr. -Adana
köknarı. Güney ve Güneydoğu Anadolu dağlarında bulunur. Reçinesi sakız olarak kullanılır. Eş anl.
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Kölçer Bot. Hlk. Tanelere zarar veren bir buğday
hastalığı. (TDK-2)

J

İledin, Mezda, Mezla (Akseki-Antalya), Mezdeği,
Mezekki, Toros köknarı. Abies nordmanniana
(Stev.) Spach- Kafkas köknarı. Kuzey Anadolu
dağlarında bulunur. Eş anl. İledenaz (DevrekâniKastamonu), Küner (Bolu). (BAY); Çamgillerden,
boz gövdeli, yassı iğne yapraklı, reçineli, heybetli görünüşlü ağaç, akçam (abies). (MED); Ak çam
dahi denilen beyaz çam ağacı. Fr. Sapin. (ARS);
Akçam, sanevberiye-den tennûbiye cinsi, nice nevdir. Sarıçam, tahta ve kerestesinin enva mahallerinin ismiyle maruftur. Abana, Avrinye, Saşköy,
sarı ot, poyralık, sandıklı, karga dura. Kalas ve ona
müşabih Tunadan gelen kereste ve lata. Manastır, Murila, Venedik tahtası yarım araba. (LEH);
Köknar (Bot. Abies) (BAH); (Lat. Abies, Alm.
Tanne, Fr. Sapin, İng. fır, silver fir) Çamgiller (Pinaceae) familyasından, taşın yapraklarını dökmeyen,
iğne yapraklı bir orman ağacı cinsi. (BİY)

K

Köknar reçinesi Bot. Köknar sakızı. (TDK-2)

Kömür Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız
yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre
derin toprak katmanları altında kalıp birtakım
kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda
karbon bulunan katı yakıt: Odun kömürü, Maden
kömürü. (TDK); Yüksek nisbette karbon ihtiva
eden, siyah renkli, bitkilerin yer altında uzun müddet havasız kalıp başkalaşma geçirmesi sonucu elde
edilen katı yakıt: Maden kömürü, taş kömürü,
odun kömürü, fahim. [s.] Koyu siyah: Kömür gözlü.
(MED); [Alm. Kohle] [Fr. charbon] [İng. coal] [eski
terim fahm]: Kökeni bitkisel, değişmiş ve başkalaşmış katı yakıt. (Örneği ve derecesi ilkel maddelerin geçirdiği başkalaşıma bağlıdır.) (YTS)
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Köknar sakızı Bot. Köknar kozalaklarından elde
edilen sakız, köknar reçinesi. (TDK-2)
Kökrü 1. Yeşil ürün veya meyve, yeşillik. 2. Sebze, zerzevat. Kökrü resmi = Sebze vergisi. (HAY);
Yeşillik, sebze. (MED)
Köksü Bot. Ciğer otlarında ve yosunlarda kökü
andıran, bitkinin tutunmasına yarayan bölüm.
(TDK-2); Bot. (uydurma kelime). Ciğer-otlarında
ve yosunlarda olduğu gibi, bitkinin kökü andıran ve
tutunmasına yarayan kısım. (HAY)
Kökten çiçekli Bot. Çiçekleri kök saptan veya
kök yanından süren bitki çeşitleri. (TDK-2)
Kökün 1. Bitkilerin fide yeri, tohumların ekilip
fidan oldukları yer, fidelik, fidanlık. 2. Meç. Aslî
yer, vatan, menşe. Kökünde büyümek = Vatanından
dışarıya çıkmamak, dünya görmemek, dünyadan
habersiz olmak. (HAY)
Kökün Kökünden, temelinden. Fidanlık. Menşe,
vatan. (MED)
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Köle Köle doyuran üzüm kalın kabuklu çoban
çavuşu. (LEH)
Kömeç Bot. Papatya ve ayçiçeğinde olduğu
gibi, sapın yassılaşmış ve genişlemiş ucu üzerinde
çiçeklerin yan yana toplanması biçimindeki çiçek
durumu. (TDK-2); Bot. Papatya ve ayçiçeğindeki
gibi çiçeklerin sapın yassılaşmış ve genişlemiş ucunda toplanmasından meydana gelen çiçek durumu.
(HAY); Bir sap üstünde çiçeklerin yan yana sıralanmasıyla meydana gelen durum, küme çiçek (papatya
ve ayçiçeğinde olduğu gibi), kumme. (MED); Ebe
gümeci. (BAY); Papatya ve ayçiçeğinde olduğu gibi
uçtaki çiçeklerin yan yana toplanması şeklindeki
çiçek durumu. (TRK)

Kömür sınıfı [Alm. Rang] [Fr. rang du charbon]
[İng. rank of coal]: Bitkilerin kömürleşme derecesi.
(YTS)
Kömüren

Soğan. (BAY)

Kömürkalem Bazı ağaçların ince dallarının
kömür hâline getirilmesi ile meydana gelen kalem.
(MED)
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Kömürleşme Bitki
kalıntılarının
kömüre
dönüşmesine yol açan doğal olay. (TDK); [Alm.
Inkohlung] [Fr. houillification, carbonification]
[İng. coalification] [eski terim tefahhum]: Bitki
kalıntılarının kömüre dönüşümünü sonuçlayan
doğal bir olay. (YTS)
Kömürlük Kömür yapmak için yakılan ağaç ve
kömür konan yer (DLT)
Kömürsen

Soğan. (BAY)

Könek Su koymağa mahsus, ağaçtan yapılmış
kova. Matra, ibrik vesaire gibi su kabı (ARS)

kokulu birçok türü olan bir bitki (Marrubium vulgare). (TDK-2); Bot. Ballıbabagillerden, çiçekleri
kokulu bir bitki (mar-rubim vulgare). Bk. Köpek.
(HAY); Ballıbabagillerden demet çiçekli, kokulu bir
bitki (marubim vulgare). (MED)

Köpekmemesi İt üzümü. (BAY); Kimi ilaçların
yapımında kullanılan patlıcangillerden bir bitki,
itüzümü, solanum nigrum (Brs. ist.) (HLK)
Köpekmenekşesi Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Könmen Soğan. (BAY)
Köpürgen
Köp Çok, bütün, hep; (saç ve ağaç hakkında) gür,
sık (DLT)
Köpek elması Adam otu. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Köpek gülü
Köpek inciri

Gül.; Yabanî gül. (BAY)
İncir. (BAY)

Köpek otu Boz ot.; Tatarcık.; Yalancı ısırgan.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Sabun otu. (BAY)

Kör ağaç Kontratablada orta katı oluşturan ve
genellikle, yumuşak ağaçlardan hazırlanan bölüm.
(TDK); [Alm. Blindholz] [Fr. Bois de bâtis] [eski
terim körağaç]: Kontratablada orta katı meydana
getiren ve genellikle yumuşak ağaçlardan hazırlanan bölüm. (AGA)
Kör delik [eski terim kör delik]: Geçmelerde delik
boyunun, parça kalınlığından ya da genişliğinden
kısa olması hali. (AGA)

J
K
L
M
N
O
Ö
P
R

Kör kenger Köygöçüren. (BAY)

Köpek sarımsağı Bot. Yabani sarımsak. (TDK2); Sarımsak.; Soğan. (BAY)

Kör olmak Bahçe batmak, kurumak, mahvolmak, bozulmak, viran olmak. (MER)

Köpek soğanı Bot. Yabani sarımsak. (TDK-2);
Akyıldız. (BAY); Soğan. (BAY)

Körek

Köpekayası Bot. Ballıbabagillerden, çiçekleri
sap çevresinde demet durumunda toplanmış, güzel

Ç
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Adam otu.; Ak asma. (BAY)

Beyaz papatya. (BAY); Yaban

Köpek üzümü Bot. İt üzümü. (TDK-2); İt
üzümü. (BAY); İtüzümünün başka bir adı (solanum
nigrum). (HAY)

C
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Kör diken Ala cehri. (BAY)
Köpek papatyası
çiçeği (ÇİÇ)
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Köpeklolosı Gelincik. (BAY)

Köpektaşağı
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Baldıran. (BAY)

Körekmek Bağ bahçe bakımsızlıktan bozulmak.
(MER); Bağ, bahçe bakımsızlıktan kurumaya yüz
tutmak. (TRM)
Kören Hurmâ-i Hindî dedikleri dum ağacı ve
zamkı, habb-ı makdazrık, Mısır mumyası. (LEH)

449

U
V
Y
Z
Â

A
B
C
Ç
D

Körez Sahillerde yetişen, yarım daire biçiminde,
beyaz çiçekli, kevene benzer bir bitki. (MER)
Körigen Coronilla varia Lat. (Leguminosae).
Hayvan yemi olarak kullanılır. Genç sürgünleri yenir (Hakkâri). (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
(Kençek) ağaçtan yapılmış tabak (DLT)

E

Körke

F

Körlük Bot. Bitkilerin tomurcuk vermemesi durumu. (TDK-2)

G

Körmen

I

Körpe (Bitki için) Dalından yeni koparılmış,
tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı.
(TDK); Mevsimi geçtikten sonra çıkan yeşillik
meyve. (OSM)
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Körpe yemiş Vakti geçtikten sonra çıkan taze
meyve, yemiş (DLT)
Körtiken (= kördiken) yaprağı alıca benzer, çok
dikenli bir çalı. (MER)
Körük otu

Düğün çiçeği. (BAY)

Kösdek (Ayrıca bkz. Kösdek kesdir) örerken çiftduvarın içine uzunlamasına birbirine paralel olarak
konan ağaçları birbirine bağlayan, bir ucu dışarıya
verilen kalın ağaçlar. (Ayvagediği / Mersin) (MER)
Köse buğday
day. (TDK-2)

Bot. Başağı kılçıksız bir çeşit buğ-

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Köse ebegümeci

U

Kösegü Köskü, ikşi, misar, ateş-gav, od karıştüracak ağaç (MEN)

Y

Köseğen Mimoza türünden bir bitki. (MED)

Z

Köseletaşı [Alm. Schmlrgelsteln] [eski terim
köseletaşı]: Korindon ile demir oksitlerini karıştırıp
sıkıştırarak elde edilen bileme gereci. (AGA)

Â

Köseyayılımı Küre çiçeği. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Kösgüç Koşkoz. (BAY)
Kösgük Göz değmesinden sakınmak için üzüm
bağlarına ve bostanlara dikilen nazarlık (DLT)
Köskü Kösegü, ikşi, misar, ateş-gav, od karıştüracak ağaç (MEN)
Köstüköpeği

T
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Köygöçüren. (BAY)

Soğan. (BAY)

H
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Kösemen
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Domuzağırşağı. (BAY)

Kösü Kapıları kilitlemek için arkasına konan ve
açıldığı vakit duvar içine giren uzun ağaç. (ARS)
Köşe bağı (İnş.) Bir iç köşe yani girgin köşe teşkil
eden iki sathı karşıdan karşıya birbirine bağhyan
parça. Birbirine amuden (dikey) mıhlanmış iki
tahtayı iyice tutturmak ve tesbit etmek için iç köşelerine mıhlanan takoz veya tahta. (Bak. Köşebend.)
(ARS)
Köşe birleştirme [Alm. Eckverbindung] [Fr.
contre-façon] [eski terim köşe birleştirme]: Diş, kiniş, çıta vb. Eklentiler yardımı ile geniş parçaları
başlarından birleştirme yöntemi. (AGA)
Köşe çiçeği Cildlerin köşe süslemesi. (YKS); Hah
köşelerine yapılan bir tür süsleme. (TEK); Halılar
ve tavanlarda köşelere yapılan tezyinat ve süs. Köşe
bezemesi, sadece köşe de denir. Fr. Ecoinçon. (ARS)
Köşe işkencesi [eski terim köşe işkencesi]: Sıkma
yüzeyleri dişli olan ve 90° alıştırılan iki parçayı birbirine çekerek iş gören sıkıştırma aracı. (AGA)
Köşe rafı Odaların köşelerine yapılan veya asılan,
tahtası üç köşeli raflar. (ARS)
Köşegen Mimoza çeşitlerinden bir ağaç. (HAY);
Ağacı mimoza envaından meshiye. (LEH)
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Köşeli delgi [Alm. Hohlmeissel] [eski terim köşe
matkabı]: Dışı köşeli ve keskin kenarlı çelikten, içi
delgili olan, delik kenarı köşeleme aracı. (AGA)
Köşeli gönye Birbirine amuden bitişmiş ağaçların
dış veyahut yüzlerine konan gönye şeklinde madeni
parça. Fr. Equerre. (ARS)
Köşeli kılıçotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Köşeli mal [Alm. Kantholz] [Fr. Bois équarri]
[eski terim köşell mal]: Tomruğun eğmeçli kenarları
kesilerek köşeli hale getirilmiş kereste. (AGA)
Köşk Kuşk Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır.
(TDK); Bahçe içinde yapılmış süslü ev. (ARK);
Bahçe içinde yapılmış yüksek ve manzaralı ev,
kasır. (OSS); (Fr. Kiosque; İng. Kiosk; Alm. Kiosk,
Schlösschen): l. Bahçe içinde tek başına olan ev.
2- Sarayların bahçelerinde esas binadan ayrı olarak
yapılan zarif küçük ev. Üstü ve duvarları camdan
yapılan köşklere de camlı köşk denir. (SAN); Bahçe
içinde yapılmış büyük ve süslü ev. (TRK); Kır ve
açıklık yerlerde veya ağaçlıklar içinde yapılan sayfiye evleri. Bağ ve bahçeler içinde inşa olunan münferid ev. Bunlar şekil ve üslûblanna göre, villa, kotec, şale ve köşk isimlerim alırlar. Fr. Villa, maison
d’été. (ARS); Bağ, bahçe gibi bir yerde yaz için ya
pılmış ev, kır evi (Eş anl. villa, es. Kasır): Suadiye’deki köşkler yıkılıp apartman yapıldı. (TEM);
Bahçe içinde yapılmış yüksek ve manzaralı ev,
kasır (OSS); (Fr. Kiosque; İng. Kiosk; Alm. Kiosk,
Schlösschen): l Bahçe içinde tek başına olan ev. 2Sarayların bahçelerinde esas binadan ayrı olarak
yapılan zarif küçük ev. Üstü ve duvarları camdan
yapılan köşklere de camlı köşk denir. (SAN); 1.
Yüksek çardak gibi bina, kule: Yangın köşkü. 2.
Yüksek ve manzarası olan dinlenme odası, kule,
Fars. cihân-nümâ. 3. Bağ ve bahçe içinde yazlık
oturma yeri, Osm. Kasr: Yazın köşkünde oturuyor; köşk yalıya tercih edilir. Köşk bekçisi = 1. Yazlık bir köşkte kışın oturup köşkü bekleyen adam.
2. Yangın köşkünde nöbet bekleyip yangını haber
veren yangın memuru, bk. Köşklü. (HAY); Bağ
veya bahçelik bir yere yapılmış, daha çok yazlık

olarak kullanılan süslü bina, kasr. Saray veya konak
bahçesine yapılan süslü, zarif ve küçük bina: Bağdat köşkü, Malta köşkü, Çinili köşk. Binaların yüksekçe bir kısmına veya yüksek ve güzel manzaralı
bir yere yapılan küçük oda veya kule, cihannüma.
Geminin kıç güvertesindeki kamara. (MED); Bahçe
içinde yapılmış süslü ev. (ARK)

C
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F

Köşni Diş otu. (BAY)

G

Kötek Degenek, ağaç, sopa, asa, toyaka, mifac,
çop, dürbaş (günl.), durbaş (MEN)
Kötek basmak Değenek çalmak, ağaç çalmak,
kötek çalmak, degenek basmak, ağaç basmak, degenek urmak, ağaç urmak, kötek urmak, lett etmek
(MEN)
Köten 1. Tohumu ektikten sonra toprağı düzeltmeye yarayan araç. 2. Traktörün arkasındaki toprağı sürmeye yarayan araç, pulluk. (MER)
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Peygamber çiçeği. (BAY)

Kövtere Bahçe ve tarlalardaki arklardan su almak
İçin açılan ince su yolu. (TRM)
Köy mantarı
(BAY)

B

E

Köşne Burçak. (BAY)

Kötürüm

A

Duvaklı mantar.; Evlek mantarı.

O
Ö
P
R

Köy otu Kuşekmeği. (BAY)

S

Köy söğüdü Söğüt. (BAY)

Ş
T

Köyçü Avlu, bahçe. (TRM)
Köygöçüren Bot. Üzeri zeytin yeşili veya kirli
sarımsı yeşil renkli, sapı beyaz, üst kısmında derimsi
bir halka ve dip kısmında belirgin çanakçık bulunan, meşe ve kayın ağaçlarının altında biten, en tehlikeli zehirli mantar türü, evcikkıran (Phalloides).
(TDK-2); Çok çabuk gelişen, tohumu ponpon gibi
olan bir tür diken. (MER); Zehirli mantar. (BAY);
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Cirsium arvense Lat. Scop. (Compositae). 20-100
cm kadar yükselebilen, çok yıllık, otsu, sık dikenli ve pembe çiçekli bir bitkidir. Eş anl. Çahır, Çahor (Kangal-Sivas), Çarıkkesen, Eşek kangalı, Eşek
otu, Kösemen (Pınarhisar-Kırklareli). Cirsium arvense Lat. Scop.-Hamurkesen (Çaycuma-Zonguldak), Köygöçüren. Cirsium baytopae Davis et Parris- Trakya bölgesinde (Saray-Tekirdağ) yetişen bir
türdür. Cirsium ciliatum (Murr.) Moench-Bk. Kazankulpu. Cirsium rhizocephalum C. A. Meyer-Bk.
Medik. Cirsium simplex C. A. Meyer-Kör kenger
(Pülümür-Tunceli). Cirsium vulgare (Savi) Ten.-Su
dikeni (Daday-Kastamonu). Gövdesi yenir. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Köytere Bahçelerde büyük arktan su almak için
açılan küçük ark ya da delik. (TRM)
Kral kobra (Lat. Ophiophagus hannah) Pullu
sürüngenler (Squamata) takımından, 6 m kadar
boyda, Hindistan, Güney Çin, Malezya ve Filipinler’de su kenarlarındaki sık ağaçlık bölgelerde
yaşayan genellikle yılanlarla beslenen, dünyanın en
zehirli yılanlarından biri. (BİY)
Kralağacı [Alm. Madagaskar-Palisander] [eski
terim Madagaskar pelesengi]: Kerestesi kırmızı mor
zemin üzerinde kara ve koyu kahverengi çizgili,
hava kurusunun özgül ağırlığı 0,80 grlcm3 olan bir
tür ağaç. (AGA)

U

Kralotu (peucedanum ostruthium): Dantela gibi
güzel yeşil yapraklı bir bitkidir. Çiçekleri pembe ve
beyaz renkte olup, dallarının ucuna toplanmıştır.
Yaprakları ilkbahar, kökü ise sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur. Faydası: Mide ve bağırsak bozukluklarını giderir. İshali keser. Kanı temizler. Damar
sertliği ve nikriste faydalıdır. (BİT-2)

V

Kraltacı

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kratuna

Elma. (BAY)
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Kriptofit (Yun. Kryptos: gizlenmiş; phy-ton:
bitki, Alm. Kryptophyt, Fr. cryp-tophyte, İng.

452

cryptophyte) Organları ve tomurcuklan toprak altında korunan çok yıllık bitkiler. (BİY)
Kriptogam (Fr. Cryptogame) Çiceksiz bitkiler.
(TYS)
Kriptogamlar

Tohumsuz bitkiler (BİY)

Kristal cam [Alm. Kristoll-Glas] [eski terim
kristal cam]: Arı temel gereçlerden hazırlanan ve
düz plakalara dökülerek biçimlendirilen üstün özellikte cam. (AGA)
Kristalloyit (Yun. Krystallos: buz; eidos: biçim,
Alm. Kristalloide, Fr. crystal-loide, İng. crystalloid,
Osm. şibh-i billurî) l. Bir çözelti içinde hayvansal
ya da bitkisel bir zardan kolayca geçen bir madde.
2. Bazı bitki hücrelerinde görülen protein kristali.
(BİY)
Krizantem Fr. chrysanthème Bot. Kasımpatı.
(TDK-2); (Fr. Chrysanteme) Kasımpatı çiçeği.
(TYS); (Lat. Chrysanthemum, Alm. Chrysantemum, Fr. chrysanthème, İng. chrysanthemum) Papatyagiller (Compositae) familyasından, çiçekleri
altın sarısı renkte, aken tipi meyveleri olan, ülkemizde doğal olarak İM türü bulunan, tek yıllık, otsu
bitkiler. (BİY)
Kromatafor Bot. Hücre plazmasında bulunan ve
taşıdığı boyaya göre kloroplast veya lökoplast adını
alan unsur. (HAY)
Kromatofil (Yun. chroma: renk; philein: sevmek,
Alm. Chromatophyll, chromo-phil, leicht färbbar,
Fr. chromato-phylle, chromatophile, chromophile,
İng. chromatophyll, chromatophil, chromatophilous) l. Bitkiye benzer flagellatlarda renk maddesi. 2.
Kromofil madde. (BİY)
Kromoblâst (Yun. chroma: renk; blastos: tomurcuk, Alm. Chromoblast, Fr. chromoblaste, İng.
chromoblast) Pigment hücresi veren embriyo hücresi. (BİY)
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Kromoplâst (Yun. chroma: renk; plastos:
kalıplaşmış, Alm. Chromoplast, Fr. chromoplaste, İng. chrpmoplast) Bitki hücrelerinde ve bazı bir
hücreli kamçılılarda bulunan san, kırmızı renkli
plâstitler. (BİY)
Kserofit (Yun. xeros: kuru; phyton: bitki, Alm.
Xerophyt, Fr. xérophyte, İng. xerophyte) Kök, gövde
ya da yapraklarına su depo ederek kurak bölgelere
uyum sağlamış bitkiler. (BİY)
Kseromorf stoma (Yun. xeros: kuru; morphe:
biçim; stoma. Ağız, Alm. xeromorphisch Stoma,
Fr. Stoma xéromorphique, İng. xeromorphic stoma)
Kurakçıl ortamlara uyum sağlamış bitkilerde epidermisin altında yer alan ve böylece bitkinin su kaybını önleyen stoma hücreleri. (BİY)
Ksilan (Alm. Xylan, Fr. xylane, İng. xylan) Bitkilerde bulunan ksilozun bir homopolisakkaridi. (BİY)
Ksilem

Odun borulan (BİY)

Ksilolit (Yunanca ksilos = ağaç ve lıt-/ıos=taş kelimesinden ağsçtaşı mânasına.) Yekpare veya som
parke yapmak için ağaç talaşlarının kimyevi maddelerle karıştırılarak dökülmesi suretiyle elde edilen
taş gibi katı madde. Fr. Xgloliihe. (ARS)
Ksilolâtri Ağaç putlara tapmak dini. Ağaca tapmak dinine Fr. Dindrolatrie denir. Fr. Xylolatrie.
(ARS)
Ksiloz (Alm. Xylose, Holzzucker, Fr. xylose, İng.
xylose, wood sugar) Bazı bitkilerin hücre duvarında
bulunan beş karbonlu bir aldoz şeker. Odun şekeri.
(BİY)
Kual Üzüm çiçeği. (OSM)
Kuandu (Lat. Coendu prehensilis, Alm. Greifstachel, Fr. porc ‘épie american, İng. coendu) Kemiriciler (Rodentia) takımının, oklu ağaç kirpisigiller (Coendidae) familyasından, 35 cm kadar
uzunlukta, 12 cm kadar kuyruğu olan, dikenleri

kahverengi kırçıllı, eti yenen, Brezilya’da ağaçlar
üzerinde yaşayan bir tür. (BİY)
Kubeba Karabibergillerden tohumlan toz hâline
getirilip hekimlikte kullanılan tırmanıcı bir bitki.
(FED)
Kuçgundı

(Çiğil) soğan (DLT)

A
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Kudama Ölmez çiçek. (BAY)

F

Kudret beyaz çiçekli, 5-9 yaprakçıklı, 20 m kadar
yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu’da yaygın
olan bir ağaç (Fraxinus ornus). (TDK)

G

Kudret helvası Bot. 1. Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen, hekimlikte
iç sürdürücü olarak kullanılan macun. 2. Beyaz
çiçekli, 5-9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen,
Kuzeybatı ve Batı Anadolu’da yaygın olan bir ağaç
(Fraxinus ornus). (TDK-2); Bazı ağaçlarda olan bir
madde. (HAY); Allah’ın İbranilere indirdiği yiyecek. Bazı bitkilerin öz sularından elde edilen macun. Bazı sıcak bölgelerde taşlar ve ağaçlar üzerinde
çiğ donmasıyla oluşan tatlı madde. (MED); Çeşitli bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla yapılan
macun. (KAM); Gezengevi. (BAY); (manna): Bir
çeşit dişbudak olan fraxinus ornus ağacının torba
şeklinde ve içi sıvı dolu yerine yapılan kesiklerden
çıkan sıvıdır. İçeriğinde mannit şekeri vardır. Yuvarlak, yassı, billuri, kuru parçalardır. Rengi soluk
sarımsı ve içi beyazdır. Kokusu bala benzer. Lezzeti
şekerlidir. Suda kolay erir. Faydası: Kolay kullanılır,
hoş bir müshildir. (BİT-2)
Kudret narı Bot. 1. Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia). 2. Bu bitkinin 10-15 cm uzunlukta,
iğ biçiminde, üzeri pürtüklü, önce yeşil ve sonra
parlak sarı veya turuncu renkli meyvesi. (TDK-2);
Momordica charantia Lat. (Cucurbitaceae). Sarı
çiçekli, otsu, tırmanıcı ve bir yıllık bir bitkidir. Süs
bitkisi olarak yetiştirilir. Meyveleri yara iyi edici
olarak kullanılır. (BAY); (momordica): Kabakgiller familyasından, tırmanıcı, ince gövdeli, bir yıllık
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bir bitkidir. Yaprakları saplı ve el gibi parçalıdır.
Meyvesi olgunlaşınca, birbirinden ayrılır. Meyveleri
10-15 cm boyunda şişkin ve iki uçta incelmiş şeklindedir. Üzerinde kabarcıklar vardır. Turuncu-sarı
renktedir. Ev ilaçlarında, zeytinyağı ile karıştırılarak
kullanılır. Faydası: Mide ülserini tedavi eder. Egzama ve diğer cilt hastalıklarında faydalıdır. Yaraların
çabuk kapanmasını sağlar. (BİT-2)

ve sofrayı güzelleştirici bir yeşillik olarak kullanılırdı. Fârâbî’nin, (farmakoloji ilmine dair) Kitâbu’s-Saydane’sinin Dihlî kökenli Farsça çevirisinde
Kulkas’ın bir özelliğinin de şehveti artırmak olduğu
belirtilir: “ve yekî ez havâss-ı û, ânest ki bâh ra kuvvet dihd” Fârâbî, Kitâbu’s-Saydane, ed. Kritik: Abbâs Zeryâb, Tahran, 1991, s. 502; Tâzî, Age., s. 42.
(BAT)

Kuduz otu Bot. Deli otu. (TDK-2); Kurşun otu.
(BAY)

Kulografya Yunanca tahta mânasına xulon ve
yazma mânasına grafein kelimelerinden üzerine
kabartılı olarak kazılmış ağaç takozlardan kâğıda
basılan resimler. Bu suretle (ARS)

Kuduzotu (dişotu): Dişotugiller familyasından,
koyu yeşil renkli, çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu
30-120 cm arasındadır. Yaprakları sert ve dalgalıdır.
Çakıllı, çorak arazide yetişir. Çiçekleri salkım şeklindedir. Zehirlidir. Faydası: Ödem hastalığında
faydalıdır. Mesane taşlarının düşürülmesine yardım
eder. Spazm ve ağrıları giderir. (BİT-2)

Kulunçotu Bir cins tıbbî bitki. (HAY)
Kuffe

Kurumuş. Çürük ağaç. (OSM)

Kuka 1. Narcil denilen ve hindistancevizi dediğimiz büyük meyveyi veren ağaç ki, teşbih vesaire
yapmaya yarar sert ve parlak bir maddedir. 2. Bu
kökten yapılmış: Kuka teşbih. (HAY)

Ö
P

Kuku Lâle. (BAY)

S
Ş

Kulak mantarı

Kayın mantarı. (BAY)

Kulapa Dulaptal otu, kulapa aşhıs, ak sakız dikeni baylak otu. (LEH)

Â

Kum otu Bot. Uyuz otu. (TDK-2); Uyuz otu.
(BAY); Uyuzotu. (YAK)

Camuskulağı. (BAY)

U

Z

Erik. (BAY)

Kum havucu Bot. Kumluk yerlerde yetiştirilen
bir tür havuç. (TDK-2)

Kukuta Çay tohumu (RİZ)

Kulak otu

Y

Kum darı Darı. (BAY)

Kum haşhaşı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

T
V

Kum çavdarı Leymus racemosus. Deniz kenarındaki kumluklarda yetişir. (BAY)

Kum eriği
Kukas otu Boz ot. (BAY)

R

Kulşenbe Raybûl ve nesrîn denen çiçekler:
Kulşenbe, Şebboy; Raybul, Yasemin demektir. Nesrîn ise Van Gülü’dür. Bkz.: Tâzî, Age., C. 3, s. 107,
Ferheng-i Ziyâ, s. 1887. (BAT)

Kum sarmaşığı Çit sarmaşığı. (BAY)

Kulkasiyye Bot. Yılanyasnğıgiller, Fr. Aroîdees.
(FED)
Kulkâs (=Lat. Arum Colocasia; Fil Kulağı)
Kulkas denen bu bitki, yemeklerde hazmı artırıcı
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Kum zambağı Pancratium maritimum Lat.
(Amaryllidaceae). Soğanlı, çok yıllık, otsu ve beyaz
çiçekli bir bitkidir. Çiçekleri kokuludur. Kumluk sahillerde yetişir. Süs bitkisi olarak kullanılır.
Soğanları kusturucudur. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kumacı otu

Kısamahmut otu. (BAY)
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Kumar ağacı Rododenderon, dağ gülü, ağacı
kırmızı, kerestesi makbuldür. (LEH)

ve buharlaşmanın fazla, bitki örtüsünün az olduğu
bölgeler. Arid bölge. (BİY)

Kumarı Hindistan cenubunda Kumarî Burnu,
ûd-ı kumârî ud ağacının âlâsı. (LEH)

Kurakçıl (Bitki için) Kurak yerde yetişen, kurak
yerden hoşlanan: Kurakçıl bitkiler. (TDK); (uydurma kelime). Kurak yerden hoşlanan: Kurakçıl bitkiler. (HAY)

Kumcul Bot. Kumlu toprakta yetişen, kumlu toprağı seven (bitki). (TDK-2); Bot. (uydurma
kelime). Kumlu toprakta yetişen bir bitki. (HAY);
Kumlu toprakları seven, kumlu topraklarda yetişen
(bitki). (MED)
Kumlama Çam türü ağaçlarda yıl halkaları
arasındaki görüntü ayrımını daha da belirtmek
için yüzeye, hava basıncından yararlanarak kum
püskürtme. (TDK); [Alm. Sondstrahlen] [eski terim kum püskürtme]: 1- Çam türü ağaçlarda yıl
halkaları arasındaki görüntü farkını daha da belirtmek için yüzeye hava basıncından yararlanarak
kum püskürtme. 2- Oyma işlerinde, çukurda kalan
yüzeyleri özel dişli araçlarla pütürlendirme. (AGA)
Kumlu Kum karışık yahut karıncalı. Kumlu armut, kumlu kumaş ufak benekli. (LEH)

Kuraklık Kurak olma durumu, kurak hava,
yağışsızlık. (TDK)
Kurar Fr. curare (Antil dilinden) Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir.
(TDK); (Yeni terim.) Bir binanın veya heykelin
esas çatmalarını ve içinin iskeletini teşkil eden ağaç,
demir veya ana duvarlar. Çatgı da denir. Fr. Armature, ossature, squelette, bâti. (ARS); (Alm. Curare,
Fr. curare, İng. curare) Bitkilerden elde edilen ve Afrika yerlileri tarafından oklara zehir olarak sürülen,
alkaloit madde içeren ve sinir uçlarında impuls iletimini engelleyerek felçlere sebep olan bir nörotoksin.
(BİY)

Kestanenin dikenli dış kabuğu (RİZ)

Kumuşi
Kunar

Kurakçıl bitki Kurak koşullarda yaşayabilen bitki. (ÇEV)

Kara çalı. (BAY)

Kurbağa otu Bot. Düğün çiçeğigillerden bir bitki
(Bufonia). (TDK-2); Tosbağa otu. (BAY)

Kunci Keten bitkisi kuru govdesi (RİZ)

Kurbağacıout

Kundrul Eşek marulu. (BAY)

Kurbağapisliği Su teresi. (BAY)

Kunduz ağu
Kunnebit

Ak çöpleme. (BAY)

Lahana cinsinden bir bitki. (OSM)

Kupula (Lat. cupule: tekne, Alm. Kupula, Becher, Achsenbecher, Fr. cupule, İng. cupule) Kadehçik;
meşelerde findık (nuks) tipi meyveyi taşıyan kadehe
benzeyen yapı. (BİY)
Kurak bölge (Alm. Gebiet, Fr. région aride, İng.
Arid region) Yılda 250 mm’den daha az yağış alan
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Düğün çiçeği. (MED)

R

Kurbağazehri Bot. Kurbağazehrigillerden, tatlı
sularda yaşayan, beyaz çiçekli, yürek biçimi yapraklı
bir süs bitkisi (Hydrocharis). (TDK-2); Kurbağazehirigillerden, beyaz çiçekli su bitkisi. (MED)
Kurbağazehrigiller Bot.
Bir
çeneklilerden,
bütünü veya bir kesimi su içinde yaşayan, kurbağazehri vb. Su bitkilerini içine alan bir familya.
(TDK-2); Bot. Bir çeneklilerden, bütünü veya bir
kesimi su içinde yaşayan, kurbağa zehiri ve benzeri
su bitkilerini içine alan bir familya. (TDK)
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Kurda yağı Bot. Damarlı çiçeksizlerden bir bitki
cinsi (lycopodium). (HAY); Damarlı çiçeksizlerden,
küçük yapraklı, kibrit otunun yaygın bir türü olup
sarı ve yanıcı toz elde edilir (lycopodium). (MED)
Kurhane Bir cins mantar. (OSM)
Hile, tuzak, ağaç kaşık. (OSM)

E

Kurma

F

Kurrasa Papatya çiçeği. (OSM)

G

Kurretü’l-ayn Bot. Su teresi. (FED)

H
I
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Kurs-ı varak Bot. Yaprak. (FED)
Kursalık

Tel pancarı. (BAY)

J
K

Kurşun otu Bot. Diş otu. (TDK-2); Plumbago
europaea Lat. (Plumbaginaceae). 100 cm kadar yükselebilen, çok yıllık, otsu ve morumsu pembe çiçekli
bir bitkidir. Boyar madde olarak kullanılır. Eş anl.
Diş otu. Döven otu. Kuduz otu, Seciler otu, Sıtma
otu.; Deniz börülcesi. (BAY)
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Kurşunlu Kurşun tahta örtülü, kurşun damga ile
kurşunlanmış dengi. (LEH)
Kurt baklası Bot. Termiye. (TDK-2); Domuz
baklası. (BAY)

S

Kurt böğürtleni

Ş

Kurt dişli dövücü Yapağıdan, karbonlaştırma sonucu oluşan kömürleşmiş bitkisel artıkları döverek
uzaklaştırmada kullanılan makine. (TEK)
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Kurtayağı Bot. Damarlı çiçeksizlerden, küçük
yapraklarla örtülü ince bir sap görünüşünde olan
bir bitki (Lycopodium clavatum). • kurtayağı tozu
(TDK-2); Lycapode. Bir bitki kurtayağı tozu hekimlikte kullanılan sarı bir tozdur. (ARK); Kibrit otu.
(BAY); (lycopode): Kibritotunun en çok görülen
şeklidir. Boyu 1 m kadardır. Sporlu başaklarından
kurtayağı tozu denilen ve hekimlikte kullanılan sarı
bir toz elde edilir. Faydası: Karaciğer ve safra kesesi
hastalıklarında faydalıdır. Ağrıları dindirir. Romatizmada şikayetleri giderir. Böbrek ve safra kesesi
taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. (BİT-2)
Kurtbağı

Kurseli Mısır fidanı gövdesi (RİZ)

L

Kurt soğanı Ak yıldız. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)

Güzel avrat otu. (BAY)

Kurt mantarı Bot. Tazeyken yenebilen, olgunlaştığında basılınca sporlar saçan, beyaz renkli,
yuvarlak biçimli, bazitli bir mantar (Lycoperdon).
(TDK-2)
Kurt otu
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Civanperçemi.; Kurtboğan. (BAY)

Dafne.; Sırımağu. (BAY)

Kurtbağrı Bot. Zeytingillerden, yaprakları mızrağa benzer, çiçekleri beyaz, kokulu ve salkım durumunda olan, çit yapmakta kullanılan bir süs
bitkisi (Ligustrum vulgare). (TDK-2); Bot. Zeytingillerden çiçekleri salkım durumunda olan bir süs
bitkisi (ligustrum vulgare). (HAY); Kurtbaharı.
(BAY); Zeytingillerden, dal uçlarında salkım çiçekli, yaprakları mızrak şekilli kokulu bitki (ligustrum
vulgare). (MED); (kurtbaharı): Zeytingiller familyasından kış aylarında yaprağını döken veya her
zaman yeşil olan odunsu bir bitkidir. Yurdumuzda
adi kurtbağrı yetişir. 4-5 m boyunda bir çalıdır.
Çiçekleri beyazdır. Meyveleri parlak siyah renkte
olup, üzümsüdür. Bütün orman bölgelerinde yetişir. Faydası: Çiçekleri cilt kurumasında faydalıdır.
Meyveleri kullanılmamalıdır. (BİT-2)
Kurtbaharı Ligustrum vulgare Lat. (Oleaceae).
3 m kadar bir boya erişebilen, çalı görünüşünde ve
beyaz çiçekli bir ağaççıktır. Kuzey ve Orta Anadolu bölgelerinde orman açıklıklarında yetişir. Eş anl.
Kurtbağrı. (BAY)
Kurtboğan Bot. Çok yıllık otsu bir bitki, boğan
otunun bir türü (Aconitum napellus). (TDK-2);
Bir çeşit bitki. (KAM); Aconitum (Ranunculaceae)
türlerine verilen genel ad. 50-100 cm yükseklikte,
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çok yıllık, otsu, sarı, morumsu veya koyu mavi
çiçekli türler. Zehirli bileşikler taşırlar. Eş anl.
Boğan otu, itboğan, Kaplanboğan, Kurt otu. Kaplanboğan veya Kurtboğan adları Türkçe botanik kitaplarında Aconitum napelIus Lat. Türü için
kullanılmaktadır. Bu tür Türkiye’de bulunmamaktadır. Türkiye’de yetişen türler (Aconitum anthora L, Aconitum cochleare Woroschin, Aconitum
nasuTum Fisch. Ex Reichb. ve A. orientale Miller)
için Türkçe adlar saptanamamıştır. (BAY); Bot.
Boğanotunun bir cinsi (aconitum napellus). (HAY)
Kurtkirişi

Ak yıldız. (BAY)

Kurtkulağı Oncocyclus seksiyonuna bağlı Iris
türlerine verilen genel ad. Rizomlu, dalsız gövdeli
ve tek çiçekli bitkiler. Bk. Navruz, Süsen. Eş anl.
Eşek navruzu, Tavşankulağı. Iris elegantissima
Sosn. (Syn: I. İberica Hoffm. Subsp. Elegantissima
(Sosn.) Takht. Et Fedorov) Kurtkulağı (Oltu-Erzurum). I. lycotis Woronov Kurtkulağı (Şemdinli-Hakkâri). I paradoxa Steven Kurtkulağı (HoşapVan). I sari Schott ex Baker (Syn: I. lupina Foster)
Kurtkulağı (Harput-Elazığ). I susiana Lat. İstanbul
süseni. Çiçekleri büyük, beyaz renkli, siyah damarlı
ve noktalı. Osmanlı döneminde İstanbul bahçelerinde, bu gün ise Avrupa’da yetiştirilmektedir.
Genel görünüşü, Diyarbakır ve Mardin dağlarında
yetişen, I galestii Foster türüne benzer. Belki de bu
türün seçilerek kültüre alınmış bir formudur.; Kuzu
kişnişi.; Navruz.; Sığırkuyruğu. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Kurtluca Bot. 1. Ballıbabagillerden, tırmanıcı
sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl,
akarsu kıyıları vb. nemli yerlerde yetişen bir bitki,
meşecik, yer meşesi, yer palamudu, yer pelidi, su
sarımsağı. 2. Lohusa otu. (TDK-2); Yer palamudu ve sarımsak otu da denilen bir cins bitki, Osm.
haşîse-i bukalemun. Beyaz kurtluca, saçaklı kurtluca. (HAY); Ballıbabagillerden, su kenarlarında
yetişen, sarımsağa benzeyen kokusu olan bitki, yerpalamudu, sarmısak otu, yermeşesi, meşecik (teucrium). (MED); Meşecik; susarmısağı; yermeşesi;
yer palamudu (YAK); Teucrium scordium Lat.

(Labiatae). 5-75 cm yükseklikte, çok yıllık, pembe
veya mor çiçekli bir bitkidir. Kuvvet verici ve uyarıcı
olarak kullanılır. Bk. Acı yavşan, Kısamahmut otu,
Yer çamı. Eş anl. Su sarımsağı.; Loğusa otu. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

B
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Kurtmeç Menengiç. (BAY)
Kurtpençesi Bot. Karabuğdaygillerden 20-50 cm
yükseklikte, pembe çiçekleri salkım biçiminde, sap
ve kökünde bol tanen bulunan çok yıllık otsu bir
bitki, beşparmak otu (Polygonum bistorta). (TDK2); Bot. Karabuğdaygillerden, çiçekleri salkım şeklinde hekimlikçe önemli bir bitki (Lat. Bistorta bistorta). (HAY); Beşparmakotu; kurttırnağı. (YAK);
Karabuğdaygillerden, salkım çiçekli, sapı ve kökü
taneli, tıpta ilaç olarak kullanılan bir bitki, kurttırnağı (bistorta bistorta). (MED); Polygonum bistorta Lat. (Polygonaceae). 20-50 cm yükseklikte,
çok yıllık, rizomlu ve otsu bir bitkidir. Kökü kabız
ve kan dindirici olarak kullanılır. Bk. Kuşekmeği,
Madımak. Eş anl. Çıyancık, Çıyan otu, Kurttırnağı, Yılan kökü. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (kurttırnağı): Gülgiller familyasından beşparmakotu adlı
bitkinin salkım çiçekli, sapı ve kökü bol taneli, çok
yıllık bir türüdür. Yaprakları kullanılır. Faydası:
İshali keser. (BİT-2)
Kurttırnağı
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Kurtpençesi. (BAY)

P

Kurtum Usfur otunun tohumu. (OSM); Aspir.
(BAY)
Kuru 1. Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan. 2. (Bitki için) Canlılığını yitirmiş. 3. Yaş
meyvenin kurutulmuşu; 4. Bot. olgunlaşınca dış
kabuğu kuruyan meyve. (TDK)
Kuru matlaştırma [Alm. Trockenes Mottpolieren] [eski terim kuru matlaştırma]: Parlatılmış bir
yüzeyi sıvı kullanmadan matlaştırma işlemi. (AGA)
Kuru meyve Kuru. (MED); Olgunlaşınca dış kabuğu kuruyan meyve, kuruyemiş. (MED)
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Kurukayış Kestane. (BAY)
Kurumak (Bitki) Suyu çekilip cansız duruma
gelmek. (TDK); (bitki) Kökten nem çekmeyerek
hayatı son bulmak. (HAY)
Kuruyemiş Antepfıstığı; araşit; ceviz; Çamfıstığı;
Çekirdek; Çerez; Çiğe; Çitlembik; eğlencelik;
fındık; fiştik; firik; iğde; kavurga; kavurmaç; kiririk;
koz; melengiç (menengiç); merlen-geç (merlengiç);
meyvehoş; şamfısüğı; ütme; yerfıstığı, deyim:
ayçiçeği çekirdeği; Çetin ceviz; dut kurusu; kabak
çekirdeği; kura üzüm; tuzlu fiştik. Bkz. Aş; badem;
keçiboynuzu; leblebi; mısır; şekerleme. (YAK)
Kuruyup buruşmak (dudak, dil, yara, meyva-)
depsermek, tepsermek. (TSD)
Kuskusa

Domuzağırşağı. (BAY)

Kuskusgiller (Lat. Phalangeridae, Alm. Kletterbeutler, Fr. phalangéridés, İng. possums) Memeliler (Mammalia) sını-finın, keseliler (Marsupialia) takımının, iki ön dişliler (Diprotodontia) alt
takımından, ince yapılı ve uzun kuyruklu, ağaçlarda yaşayan, bazısı kış uykusuna yatan türlere sahip
bir familya. (BİY)

S

Kuso (kusso):
Gülgiller
familyasından
Habeşistan’da yetişen almaşık yapraklı, katmerli çiçekli ve dişi organı geniş tepecikli bir ağaçtır.
Faydası: Bağırsak solucanlarını düşürmeye yarar.
(BİT-2)

Ş

Kuş alıcı Tavşan elması. (BAY)

P
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Y

Kuş elması Trifolium ambiguum Bieb. (Leguminosae). 10-35 cm yükseklikte, çok yıllık, beyaz veya
pembe çiçekli ve otsu bir bitkidir. Erzurum bölgesinde çiçek durumları çiğ olarak yenir. Bk. Yonca.
(BAY)

Z

Kuş eriği Erik. (BAY)

Â

Kuş fiği

U
V
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Kuş iğdesi Bot. İğdegillerden, 60-80 yıl ömürlü,
zeytin yaprağını andıran, ince yapraklı, dikenli,
meyveleri zeytin iriliğinde, dekoratif amaçlı olarak
yetiştirilen bir ağaç (Elaeagnus angustifolia). (TDK2); İğde. (BAY)
Kuş kerdemesi

Kuskus otu. (BAY)

Kuş kirazı Bot. 1. Gülgillerden, yaprak açmadan
önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan
yabani ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus). 2.
Bu ağacın reçeli ve likörü yapılan meyvesi. (TDK2); Padus avium Miller (Rosaceae). Bk. Kiraz, Mahlep. (BAY); Ufak taneli yabanisi, Ar. Mahleb.; Bot.
Gülgillerden bir bitki ki, reçeli ve likörü yapılır
(Lat. cerasusavium). (HAY); (Lat. Prunus padus)
Beyaz çiçekleri ve siyah küçük meyveleri olan, 6-7
m boyunda bir ağaç. Yaprak, meyve ve kabuklarından doğal boya elde edilir. Değişik mordan-larla
yünü kavuniçi, petrol yeşili ve griye boyar. (TEK);
Gelinfeneri; ılgıncar. Bkz. Bitki; meyve. (YAK);
Gülgillerden, küçük meyveli yabanî kiraz, mahleb
(cerasus avium). (MED)
Kuş lalesi

Keklikgözü. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kuş mancası Kuskus otu. (BAY)
Kuş otu Bot. Yol kenarları, duvar dipleri ve
bahçelerde yetişen bir yıllık ve otsu bir bitki (Stellaria media). (TDK-2); Stellaria media Lat. Vill.
(Caryophyllaceae). Bir yıllık, otsu ve beyaz çiçekli
bir bitki. İzmir ve İstanbul pazarlarında satılır. Çiğ
halde salata halinde yenir. Börek harcına girer ve
sebze olarak pişirilerek kullanılır. Eş anl. Cam otu.
Kuşmak (Eğin), Kuşulak, Serçedili, Serçe otu, Tavuk otu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kuş üvezi

Üvez. (BAY)

Kuş üzümü Bot. Siyah, çok ufak taneli, çekirdeksiz bir üzüm çeşidi. (TDK-2); Ahu dudu.; Çoban
üzümü.; İt üzümü. (BAY)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Kuşburnu Bot. 1. Çalılık ve ormanlık alanlarda
yetişen, soluk pembe renkte çiçekler açan bir ağaç,
yaban gülü ağacı (Rosa canina). 2. Bu ağacın parlak kırmızı renkli, içi tüylü ve çekirdekli meyvesi.
3. Bu meyveden yapılan içecek. (TDK-2); Gülgillerden, çalılık ve ormanlık yerlerde yaygın olan, uzun
ömürlü, gül aşılamağa elverişli yabanî gül ağacı ve
meyvası (rosa canina). (MED); Yabanî gül. (BAY);
(Lat. Rosa canına, Alm. Hundrose, Fr. rose sauvage, églantier, İng. Dog rose, heprose, canker flower) Gülgüler (Rosaceae) familyasından, ülkemizde
yaygın olarak bulunan, yapraklarını döken, beyaz
ya da pembe çiçekli, dikenli, çalı şeklinde bir bitki. (BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (fructus rosa canina):
Yabangülünün, şeker, organik asit ve C vitamini
bakımından zengin olan meyvesidir. Faydası: İdrar
söktürür, ishali keser. (BİT-2)
Kuşburnu giliği

Yabanî gül. (BAY)

Kuşburnu kokocu Yabanî gül. (BAY)
Kuşçubuğu Katırtırnağı. (BAY)
Kuşdili Bot. Bir tür dişbudak. (TDK-2); Biberiye. (BAY); . Bot. Bir cins dişbudak. (HAY)
Kuşekmeği Bot. Turpgillerden, çorak yerlerde
yetişen, beyaz veya mor çiçekli, eskiden hekimlikte kullanılmış olan otçul bir bitki, çobandağarcığı
(Thlaspi). (TDK-2); Bot. Turpgillerden bir bitki (malva sylvestris). (HAY); Turpgillerden, çobandağarcığı da denilen bitki (malva sylvestris).
(MED); Polygonum aviculare Lat. (Polygonaceae).
Toprak üstüne yatık, bir yıllık, beyaz veya pembe
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Boyar madde elde edilir. Bk. Madımak, Söğüt otu. Eş anl. Çobandeğneği,
Eşek madımağı, Kadımalak, Keçimemesi, Köy otu
(Mersin), Kurtpençesi, Madımağın oynaşı (Sivas).;
Kuskus otu.; Madımak. (BAY)
Kuşekmeği (çobandağarcığı): Turpgiller familyasından; beyaz veya mor çiçekli otsu bir bitkidir.
Birçok türü vardır. Faydası: Basur memelerini tedavi eder. Boğaz ağrılarını geçirir. (BİT-2)

Kuşepmeği Madımak. (BAY); Bot. Turpgillerden
bir bitki (malva sylvestris). (HAY)
Kuşgözü Boncuk otu. (BAY); [Alm. Vogelauge] [eski terim kuşgözü]: Çevresine göre değişik
görüntü veren, çapı yaklaşık olarak 5 mm. Ye varan
lif kıvrıklığı, kurt deliği, böcek deliği. (AGA)
Kuşgözü akçaağaç [Alm. Vogelougenahorn]
[Lat. ocer soccharum]: [eski terim kuşgözü] Kesilmiş gövde yüzeyinde kuşgözüne ya da budağa benzeyen noktalar bulunan akçaağaç türü. (AGA)
Kuşgözü kaplama [Alm. Vogelougenahornfurnler] [eski terim kuşgözü kaplama]: Kuşgözü
akçaağaçtan çıkarılan ve genellikle soyma yöntemi
ile elde edilen bir tür kaplama. (AGA)
Kuşkonmaz Bot. 1. Zambakgillerden, uç dalları yapraksı görünüşte, toprak altı kök saplarından çıkan taze sürgünleri yenen bir bitki (Asparagus officinalis). 2. Aynı familyadan, saksılarda
yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir
süs bitkisi (Asparagus plumosus). (TDK-2); Bot.
1. Zambakgillerden sapı ince ve uzun bir bitki (asparagus). Bunun kalınca olan taze sürgünleri sebze olarak yenir. 2. Aynı familyadan, saksılarda yetiştirilen bir süs bitkisi. (HAY); Zambakgillerden,
kalın ve yatık bir çotuktan yükselen, ince saplı,
sarımtırak çiçekli, nohut iriliğinde kırmızı meyveli
bitki ki, taze sürgünleri sebze olarak yenir (asparagus). Aynı aileden saksıda yetiştirilen ince saplı ve
küçük yapraklı bitki. (MED); Asparagus officinalis
Lat. (Liliaceae). 75-100 cm yükseklikte, çok yıllık,
otsu ve sarımsı yeşil çiçekli bir bitkidir. Bazı kültür
formlarının genç sürgünleri sebze olarak kullanılır.
Bk. Tilkişen, Asparagus palaestinus Baker-Doğu
Anadolu’da dalları süs bitkisi olarak pazarlarda
satılır.; Kazankulpu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ);
(asparagus): Zambakgiller familyasından; çalı
veya yarı çalı halinde odunsu, çoğu sarılıcı, bazı
türleri de otsu olan Asya, Afrika ve Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitkidir. Yaprakları pul gibi ve almaşık dizilişlidir. Çiçekleri küçüktür. Renkleri
yeşilimsi veya beyazdır. Meyveleri üzümsüdür.
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150 kadar türü vardır. Tıbbi kuşkonmaz Trakya ve
Doğu Anadolu’da yabani olarak yetişir. Çiçekleri
sarımsı yeşildir. Meyvesi kırmızıdır. Kök ve rizomlarında şekerler, mannit, koniferin, asparajin A ve
C vitaminleri vardır. Hekimlikte toprakta sürünen
gövdesi, kökü ve tomurcukları kullanılır. İlkbahar aylarında toplanıp kurutulur. Faydası: Kalp
hastalıklarından doğan ödemleri giderir. İdrar söktürür. İdrar yollarını temizler. Sinirleri kuvvetlendirir. Kanı temizler. Karaciğer ve böbreklerin muntazam çalışmasını sağlar. Karaciğer şişliğini indirir.
Dalak hastalıklarında faydalıdır. Zihin yorgunluğunu giderir. Sivilce ve egzamanın iyileşmesinde
yardımcı olur. Kandaki şeker miktarını düşürür. El
ve ayaklarda görünen şişlikleri indirir. Bel soğukluğu böbrek ve mesane iltihabı olanlarla, çok sinirli
kimselerin kullanmaması gerekir. (BİT-2)
Kuşkovan Kuşları korkutmak için bahçelere
konulan korkuluk. (TRM)

Ö

Kuşkuş otu Capsella bursa-pastoris Lat. Medik.
(Cruciferae). 50 cm kadar yükselebilen, bir veya iki
yıllık, rozet yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli otsu
bir bitkidir. Ankara pazarlarında satılır. Çiğ olarak
veya ıspanak gibi pişirilerek yenir. Capsella rubella
Reut. -Yukarıdaki tür gibi kullanılır.; Madımak.;
Kuşkuş otu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Kuşmak
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Kuş otu. (BAY)

Kuşulak Kuş otu. (BAY)
Kuşyemi Bot. 1. Buğdaygillerden, durgun sularda yetişen bir bitki (Phalaris canariensis). 2. Bu bitkinin taneleri. (TDK-2); Buğdaygillerden, durgun
sularda yetişen bir bitki ve bu bitkinin taneleri
(phalaris canariens). (MED); Bot. Buğdaygillerden
bir bitki (Lat. phalaris canariensis). (HAY); Phalaris minor Retz. (Gramineae). 20-80 cm yükseklikte,
otsu ve bir yıllık bir bitki. Yabanî olarak bulunduğu
gibi meyveleri (taneleri) için yetiştirilir. Meyveleri kuş yemi adı altında satılmaktadır.; Madımak.;
Alıç. (BAY)
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Kuşyüreği Theligonum cynocrambe Lat. (Cynocrambaceae). Bir yıllık, otsu ve basit yapraklı bir
bitki. Muğla bölgesinde (Köyceğiz) sebze olarak
kullanılır. (BAY)
Kuşûr-i Eşcâr Ağaç kabukları (FED)
Kutnu

Ada çayı. (BAY)

Kutran Kutru, çapı bakımından: Aldığınız fidanlar kutran ikişer santimetredir. (HAY)
Kutukilit [Alm. Kostenschloss] [eski terim kutukilit, kapazlama kilit]: Kapağın ya da çekmecenin
iç yüzüne yuva açılmaksızın vida ile tutturulan mobilya kilidi. (AGA)
Kuukas (i. A.). Ful-i kıbtî denilen bir cins bitki
ki, “kulkasiyye” familyasının örnek türüdür, Fr. colocasia. (HAY)
Kuvve-i İnbâtiyye (bitki hak.) yerden bitme kuvveti. (ARK)
Kuvve-i intâşiyye Bot. Yerdeki tohumun filizlenme gücü. (FED)
Kuvve-i nâmiye-i nebâtiyye Bitkinin yerden
bitme kuvveti. (ARK)
Kuyu dolabı Kuyulardan su çıkarmağa mahsus
elle çevrilen çark ki kovanın ipi sarılmak suretiyle su
çekilir. Kuyucu dolabı da denir. Bunların hayvanla
çevrilen büyüklerine bostan dolabı denir. Fr. Roue,
bourriqaet. (ARS)
Kuyu fındığı Bot. Yeşilken toprağa gömülerek
ayrı bir çeşni verilen fındık. (TDK-2)
Kuzgun otu

Eğrelti. (BAY)

Kuzgunkılıcı Bot. Süsengillerden, uzun, ensiz ve
sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus). (TDK-2); Uzun, ensiz ve sivri yaprakları olan
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süs bitkisi. (MED); Karga soğanı. (BAY); Glayöl
(YAK)
Kuzı kulağı Yaprakları salatada çiğ olarak veya
yemekte pişirilerek yenilen ekşi yapraklı bir bitki,
turşu otu, ekşi kulak (Bot. rumex acetosella) (BAH)
Kuzla Acı çiğdem. (BAY)
Kuzu Bir meyveye veya yemişe bitişik hâlde bulunan küçüğü. (MED); Bir meyve veya sebzeye bitişik
olan küçük meyve veya sebze. (TDK); Meyveye
yapışık piç, kuzulu erik, portakal. (LEH)
Kuzu gevreği Eşek marulu. (BAY)
Kuzu kestanesi Bot. Yabani ağaçlardan elde
edilen, küçük, lezzetli bir kestane türü. (TDK-2);
Çiğ de yenilen bir cins küçük tanelisi. (HAY)
Kuzu kişnişi Fervlago trachycarpa Boiss. (Umbelliferae). Çok yıllık, kazık köklü, sarı çiçekli, özel
kokulu ve otsu bir bitkidir. Büyük kayaların çatlakları arasında yetişir. Taban yapraklan ilk baharda
Bozkır (Konya) pazarında Kişniş adıyla satılır ve
salata olarak yenir. Bk. Kişniş. Eş anl. Kişniş, Kurtkulağı, Kuzubaşı, Kuzukemirdi, Kuzukulağı. (BAY)
Kuzu mantarı Bot. Bazitli mantarlardan, çayırlarda, sulak yerlerde yetişen, şapkası etli, kalın, koni
biçiminde, pürüzlü, yenilir bir mantar (Boletus edulis). (TDK-2); Kuzugöbeği. (BAY); Sulak ve çayırlık
yerlerde yetişen, etli şapkalı, koni şekilli yenilebilir
mantar. (MED)
Kuzu otu Reseda türleri (Resedaceae) ne verilen genel ad. Bir veya çok yıllık, otsu ve san çiçekli
türler. Bk. Aspir, Cehri, Safran. Eş anl. Muhabbet
çiçeği. Reseda Mea Lat. Gerdanlık (Ulukışla). R luteola Lat. Cehri çiçeği, Dağ cehrisi. Yemen safranı.
Çiçekleri boyar madde olarak kullanılır. (BAY)
Kuzu pıtrağı Koyun otu. (BAY); Yaban çiçe

Kuzu sarmaşığı Bot. Boyu 3 m kadar olabilen,
tırmanıcı, beyaz sütlü, çok yıllık ve otsu bir bitki
(Canvolvulus arvensis). (TDK-2); Mahmude otu.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Kuzubaşı

Kuzukıran

C
D

Yaban çiçeği

Kuzugöbeği Bot. Sulak çayırlarda yetişen, şapkası kalın ve etli, yenir bir mantar çeşidi (Agaricus
campestris). (TDK-2); Morchella (Morchellaceae) türlerine verilen genel ad. Yenilen ve dış satımı
yapılan mantarlardır. Bk. Duvaklı mantar. Eş anl.
Dedebörtü, Göbek mantarı. Göbelek, Köbelek,
Kuzu mantarı. Morchella contca Persoon-Kuzu
mantarı, Sivri kuzugöbeği. Batı Anadolu (Muğla)
bölgesi. Morchella deliciosa Fr.-Kuzugöbeği, Yeryaran. Morchella esculenta Persoon-Kuzugöbeği.
Karadeniz bölgesi. Morchella rotunda (Fr. Ex Persoon) Boudier-Kuzugöbeği. (BAY); Sulak yerlerde
yetişen yenilebilir etli bir mantar. (MED); (Lat.
Morchella) Morchella-ceae familyasından, Türkiye’de dört tür ile temsil edilen, bütün türleri lezzetli
olan, halk tarafından pazar-lanan ve yenen mantar
türlerine verilen genel ad. Göbelek. (BİY)
Kuzukemirdi

B
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Kuzu kişnişi. (BAY)

Kuzudili yapraklı engerekotu
(ÇİÇ)
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Kuzu kişnişi. (BAY)

P

Kantaron. (BAY)

R

Kuzukulağı Bot. Karabuğdaygillerden, nemli
yerlerde yetişen, yaprakları salata olarak kullanılan,
çiçekleri iki evcikli ve kırmızımtırak bir bitki (Rumex acetosa). • kuzukulağı asidi (TDK-2); Kuzu
kişnişi. (BAY); Karabuğdaygillerden, nemli yerlerde yetişen, iki evcikli, geniş yaprakları sebze olarak
kullanılan birkaç yıllık otsu bitki (rumeks acetosa). (MED); Rumex acetosella Lat. (Polygonaceae).
15-40 cm yükseklikte, çok yıllık ve ekşi yapraklı
bir bitkidir. Yaprakları çiğ olarak yenir veya pişirilerek sebze olarak kullanılır. Aşağıdaki türler de
aynı maksat için kullanılmaktadır. Bk. Lâbada. Eş
anl. Ebenekşisi (Gazi Ântep), Eğşikulak, Eğşimene,
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Ekşice, Ekşikulak (Muğla), Ekşilik, Ekşimcik,
Ekşimelek, Ekşimen, Ekşimenek, Ekşimik, Guzugulağı, Guzukulağı, Oğlakkulağı, Şeytankulağı,
Turşu otu. Rumex chalepensis Miller- Ekşi ot,
Dirşok (Van). Van bölgesinde yaprakları çiğ olarak
yenir ve kökünden siyah renkli bir boyar madde elde
edilir. Rumex scutatus Lat. Ekşikulak. Kuzukulağı,
Trişoğ, Trişok (Doğu Anadolu). Rumex tuberosus Lat. Kuzukulağı (Milâs-Muğla), Trişoğ, Trişok
(Doğu Anadolu).; Soğan. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ); (rumex): Karabuğdaygiller familyasından;
nemli kırlarda yetişen, genellikle bir kaç yıl yaşayan,
yeşil veya firfiri renkte orsu bir bitki cinsidir.
Yaprakları hafifçe kabarık ve geniştir. Meyveleri üç
köşeli veya yassıdır. Yurdumuzda yetişen türleri;
Labada, büyük kuzukulağı, küçük kuzukulağı gibi
çeşitleridir. Ev ilaçlarında büyük ve küçük kuzukulağının yaprakları kullanılır. Faydası: Yaprakları ile
salata yapılıp, yenir. İdrar söktürür. Mide şişkinliğini giderir. Egzamalar üzerine kompress yapılır.
Romatizmalılar, böbreklerinden hasta olanlar,
yememelidir.

Küçük çiçekli yapışkanotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Küçük ebegümeci

Küçük geyikotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Küçük hindistan cevizi Bot. 1. İki çeneklilerden,
sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç (Myristica frangrans). 2. Bu ağacın baharat olarak da kullanılan
ceviz biçimindeki yemiş. (TDK-2); (myristica):
Myristicaceae familyasından; Anavatanı Molük
olan, diğer sıcak bölgelerde de yetiştirilen, 1618 m yüksekliğinde bir ağaç ve onun meyvesidir.
Görünüş itibariyle Portakal ağacına benzer. Tohumları beyazımsı kül halinde ve yuvarlaktır. Kabuğu
soyulmuş halde satılır. İçeriğinde uçucu bir yağ
vardır. Faydası: Vücudu kuvvetlendirir. Hazmı kolaylaştırır. İştah açar. Kalp ve sindirim ilaçları yapmakta kullanılır. (BİT-2)
Isırgan. (BAY)

Küçük ısırgan otu
Küçük kantaron

Kuzukulağı asidi [Alm. Oxalsäure] [eski terim
okzalikosit]: Ağacın rengini açmada, tutkal lekelerini çıkarmada kullanılan, zehirli, beyaz, billûrsu tuz.
(AGA)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Kırmızı kantaron. (BAY)

Küçük kaşıkotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Küçük kişniş otu Kişniş (Yabanî). (BAY)
Koç mantarı. (BAY)

Kuzulu (Meyve ve sebze için) Kendisine bitişik
olarak aynı cinsten küçük tanesi olan. (TDK);
Bitişiğinde küçüğü bulunan (meyve). (MED)

Küçük koç mantarı

Küba Brezilya ağaçlarının en makbul cinsi. Fr.
Çuha. (ARS)

Küçük şalgam Bot. Turpgillerden, çiçekleri
kokulu, tohumlarından ışık araçlarında ve sabun
yapımında kullanılan bir yağ çıkarılan, kolzaya
benzeyen bir bitki, yağ şalgamı (Brassica rapa).
(TDK-2)

Kübbâd Bot. Ağaç kavununu andıran, iri ve yumuşak bir limon. (FED)
Kücü Ağacı Istarda üzerine çözünün kücülendiği
ağaç. (MER)

Küçük sümbül Sümbül. (BAY)

Küdrû Akdarıya benzeyen taneli bir bitki. Gibb,
bu bitkinin bilimsel adını Paspalum Scrobiculatum
diye belirlemiş. (BAT)

Küçük canavarotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Küdu’ Soğuğun bitkilere zarar vermesi. (OSM)
Küçük çiçekli nakil
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Küf Çeşitli organik maddelerin üzerinde nem ve
ısı etkisiyle oluşan çoğu yeşil renkli mantar: Peynir
küf tutmuş. (TRK)

Külaçan (= suçökeren; külçökeren) eşefatma
çiçeğine benzer, çamaşır yıkamak için çökerilen
küllü suyun yüzüne atılan bir bitki. (MER)

Küfe Yun. Kophinosî. Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan,
kaba ve dayanıklı sepet. (TDK); Küfe, kamıştan
veya ağaçtan örülmüş sepet. (FED); Dal, kamış
veya inceltilmiş ağaç çıtalarından örülmüş büyükce
sepet. (MED); Ağaç biçmesi çıta ve çemberden örme
derin sepet. Türkîde küfün ekmekçi, beygir, hamal
reçber, manav, süprüntü küfesi pis boğaz. (LEH)

Külçökeren Çiçekleri papatyaya benzer, suyun
çabuk ve güzel durulmasını sağlamak amacıyla
küllü suya atılan bir ot. (MER)

Küffâr Kâfirler. (Küfr 1. İmânın zıddı, inkâr. 2.
Örtme. 3. İyilik bilmezlik. El-kefr Örtmek. El-kefir
Büyük dağ. El-kefûr Hakkı setr edici. Bu mânâdan
dolayı ekincilere kâfir derler, zira tohumu toprakla
örterler. El-Küfrân 1. Örtmek. 2. İyilik bilmezlik.
Kâfir 1. Örtücü, setr edici. 2. Çiftçi, ekinci). (SUK)
Küflüce Mantar hastalığı. (TDK)
Küfne

Ağaç, şecer. (OSM)

Kükem ağacı Çalı, diken (MEN)
Küknar

Köknar. (BAY)

Küküm çam ormanında ağaçların altına dökülüp
çürüyen yapraklardan oluşan katman. (MER)
Kükürt Kibrit. Farisîde gûgird. Musaffası kükürt
çiçeği fitile yapılmışı, Türkîde kibrit. (LEH); Ahlat.
(BAY)
Kükürt çiçeği Süblime kükürt. Kükürt buharının birdenbire soğutulması sonunda elde edilen
kükürt. (ARK); Kükürt buharının birdenbire soğutulmasıyla elde edilen kükürt. (TDK); Toz olarak
elde edilen kükürt, arıtılmış kükürt. (MED)

Külefmantarı
(MER)

Büyük, beyaz, bilezikli bir mantar.

Küli Yarmaksızın çekirdeğiyle kurutulan zerdali,
kayısı, şeftali ve erik gibi meyveler (DLT)
Külkestanesi

Sulak yerlere mahsus cinsi. (HAY)

Taş ağaç yarmaya yarayan alet. (YÖR)

Kültür bitkileri Bot. İnsanlarca yetiştirilen bitkilerin bütünü. (TDK-2); İnsanlar tarafından ekilmiş veya dikilmiş bitki. (MED)
Kültürel mücadele Bitkinin zararlılardan etkilenmeyecek şekilde yetiştirilmesi için yapılan
normal ziraat işlemleridir. Bitkinin uygun yerde
yetiştirilmesi, gübreleme, drenaj, temizleme, toprak
işlemesi gibi. (BİT-4)
Külâle Çiçek demeti. (FED); Çiçek destesi.
(OSM)
Kümelti Bağ ve bahçelerde dallarla yapılan küçük
bekci kulübesi, gümele. (MED); Bağ ve bostanlarda dallardan yapılın bekçi veya avcı kulübesi. Fr.
Chaumière. (ARS)
Kümm Bot. Çiçek kâsesi, çiçek kapçığı, tomurcuk). (FED)

Kükürt mantarı Cincile, Zehirli mantar. (BAY)

Kümürgen,

Kül otu Dağ nanesi. (BAY)

küwürken (Oğuz) Dağ soğanı (DLT)

Kewürken,
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Küllüce otu Kanarya otu. (BAY)
Kültünk
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Küna Çam. (BAY)
Küncüd Bot. Susam, Lat. Sesa-mum urientule.
(FED)
Küncügüzeli Mart-nisan aylarında çıkan, ince
dallı, küçük yapraklı, öbek öbek ayrıkotu gibi
yayılan, beyaz çiçekli, yenilen bir ot. (MER)
Künde 1. İri ve kalın ağaç. 2. Suçlunun ayaklarına geçirilen tomruk. 3. Yakışıksız, kuvvetli genç irisi. 4. Kütük, kalın ağaç gövdesi. 5. Tuzak, düzen. 6.
Kalın kafalı, anlayışsız kimse. (FED); Kalın ve yüksek ağaç. (OSM)

Kündür Beyaz günlük, ak günlük, luban veya bu
bitkiden elde edilen reçineli zamk, boswellia carterii
(burseraceae). (CER)
Küner Çam, Köknar. (BAY)

N

Künke Kalın talaş yonga, odun kırıntısı. (LEH);
Kalınca ağaç ve taş yongalarına denir. (ARS)
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Küpeli Bot. Küpe çiçeği. (TDK-2); Küpe çiçeği.
(MER)
Küper Tarla, bağ, bahçeleri birbirinden ayıran
sınır. (TRM)
Gelincik. (BAY)

Küpkıran
Kündekâr Sedefçi. Kıymetli ağaçları işleyen. Marangoz. (OSM)

M
O

Küpe çiçeğigiller Bot. Ayrı çanak yapraklı iki
çeneklilerden, küpe çiçeği, yakı otu, göl kestanesi
vb. Bitkileri içine alan bir familya. (TDK-2); Bot.
Küpeçiçe-ğigillerin örnek bitkisi ve bunun türlü
renkte olan (Lat. fuchsia). (HAY); Küpeçiçeğigillerden, çeşitli renklerdeki çiçekleri küpe gibi aşağıya
sarkık durumda olan bitki (fuchsia). (MED)

Künküş Eğri büğrü, biçimi bozuk meyve ve sebze. (Ayvagediği / Mersin) (MER)
Künlek 1. Sakız, 2. Kızılağaç veya akçaağaç reçinesi veya sakızı, 3. Ardıç reçinesi, (
Küp evleği

Evlek mantarı. (BAY)

Küpe Kurta. Türkîde büyüğü asırga. Küpe çiçeği
fuksiya. Bir çift elmas küpe müteşabih, mütemâsil.
haseki küpesi ahilya. Kulakta küpe muhtıra, ikaz.
Katmeri dokuz tonlu küpe, paşa küpesi. (LEH)
Küpe çiçeği Bot. 1. Küpe çiçeğigillerin örneği
olan süs bitkisi (Fuchsia). 2. Bu bitkinin kırmızı,
pembe, mor veya beyaz renkli çiçeği, küpeli. (TDK2); Tezyinatta kullanılan küpeye benzer çiçek.
(ARS)
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Küpmavisi
Kür

Çivit otu. (BAY)

Böğürtlen. (BAY)

Kürabe Ağaç dibine düşen hurmaları toplamak.
(OSM)
Kürd ağacı 1-1,5 m. uzunluğunda, yaprakları
boz, tüylü; yuvarlak, küçük, yeşil meyvesi olan bir
çalı. (MER)
Kürdan otu

Diş otu. (BAY)

Küre çiçeği Globularia türleri (Globulariaceae)
ne yerilen genel ad. Globularia thrichosantha Fisch.
Et Mey. -Köseyaylımı (Kemalıye-Erzincan). (BAY)
Kürek

Bahçıvan küreği (ARS)

Kürek bel. Yumuşak, ve iyi işlenmiş bahçe topraklarında kullanılan bel çeşidi. (TRM)
Kürkas Bot. Sütleğengillerden, meyve çekirdekleri zehirli bir bitki, Hint fıstığı (Jatropha curcas).
(TDK-2); Sütleğengillerden bir bitki, Hint fıstığı
(Lat. latropha). (HAY)
Kürmez

Böğürtlen. (BAY)
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Kürmüt Yaylalarda kayaların başında yetişen,
meyveleri kiraza benzer, çıtlık ağacını andıran bir
ağaç. (MER)

Küspe Kusbe 1. Hayvan yemi, yakacak ve gübre
olarak kullanılan, yağı veya suyu çıkarılmış her
türlü yağlı tohum ve bitki artığı. 2. Özü alınmış
meyvelerin kalan bölümü. (TDK)

Kürrâs Bot. pırasa. (FED)
Kürsüb Kesbetmek, kazanmak, çalışmak. Sert ve
sağlam ağaç. (OSM)

Küstere Küştere dahi denir. Botonika otu, acı kıçı
kıstıran. Aslı Farisîden küstere. (LEH)
Küstül

Kürsücü Eskiden dört ayaklı tahta iskemle ve
küçük sofra iskemleleri yapan marangozlara verilen
isimdi. (ARS)
Kürt Yaylalarda yetişen, yaprakları küllü yeşil,
dikensiz, tespi ağacına benzer, siyah boncuk gibi
meyveleri olan çalı. (MER)
Kürüsiki Karakışta çıkan, dışı siyah, altı beyaz
mantar. (MER)
Küsbe Küspe, bitkilerin yağı veya usaresi alındıktan sonra geriye kalan artığı. (BAH)
Küsbere Bot. Karakimyon, kişniş. (FED)
Küseğen

Bot. Küstüm otu. (TDK-2)

Küseyra

Bir dikenli ağacın zamkı. (OSM)

Küsfüre Kanbel otunun tohumu. (OSM)
Küskün Bot. Küstüm otu. (TDK-2); Küsmüş,
gücenmiş, kırgın, dargın. Gelişememiş: Küskün
ağaç. (MED)
Küsküt Sarılgan, eflâtun renkli çiçek açan, asalak
otsu bitki, bağboğan (cuscuta). (MED); Fr. cuscute
Bot. Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına
sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki,
şeytansaçı, bağboğan (Cuscuta). (TDK-2)
Küsme 1. Gücenme, dargınlık, Ar. İnfial, iğbirar. 2. Yerini beğenmemiş, geri kalıp büyüyememiş:
Küsme ağaç. (HAY)
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Ön bahçe. (ZAN)

Küstüm otu Bot. Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen, küskün
(Mimosa pudica). (TDK-2); Bot. Baklagillerden,
dokunulduğu zaman yaprakları pör-süyen bir bitki
(Lat. Mimosa pudica). (HAY); Küseğen; küskün.
(YAK); Küstümotugillerden, ince ve tüylü saplı, toplu çiçekli, yapraklarına dokunulduğunda
pörsüyen bitki (mimosa pudica). (MED)
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Küşne

Burçak. (BAY)

K

Küşüt

Bostanbozan. (BAY)
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Kütikula (Lat. cuticula: ince deri, Alm. Kutikula, Oberhautchen, Fr. cuticule, İng. cuticle, cuticula) Bitkilerin toprak üstü kısımlarında epidermis
hücreleri tarafından meydana getirilen koruyucu
mumsu madde. (BİY)
Kütikül Fr. cuticule Bot. Yaprakların her iki
yüzünde bulunan ve suyu sızdırmadığı için bitkinin
kurumasına engel olan ince zar. (TDK-2); Yaprakların iki yüzünde de bulunan ince zar. (HAY)
Kütin Fr. cutine Bot. Bitkilerin kütiküllerini oluşturan, geçirgen olmayan, bal mumu yapısında madde. (TDK-2); (Lat. cutis:deri, Alm. Kutin, Fr. cutine,
Îng. cutin) l. Bitkilerin toprak üstü kısımlarında
epidermis hücreleri tarafından meydana getirilen
koruyucu mumsu madde. Yüzeydeki hücrelerin üzerinde kütikula olarak ayn bir tabaka oluşturan, bazı
meyvelerin (üzüm, erik vb.) ve yaprakların üzerinde
kolayca fark edilen, suyu geçirmeyen bir madde. 2.
Kütikula. (BİY); Bitkilerin kü-tiküllerini meydana
getiren zar. (HAY)
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Kütinleşme Bot. Selülozun
dönüşmesi. (TDK-2)

kütin

biçimine

Kütük Kalın ağaç gövdesi. Üzüm fidanı: Bağ
kütüğü. (MED); Kesilmiş ağaç gövdesi, tomruk
halinde odun ki yakmağa ve biçerek kereste yapmağa yarar. Kereste kütüğü, hamam kütüğü gibi
Bunların uzunlarına tomruk denir. Üzerinde
çalışılan ve bir tezgâh hizmetini gören böyle kaim
tomruk parçalarına da kütük (Fr. Billot.) denir.
Kasab kütüğü, kavaf kütüğü gibi. Fr. Bille, billot.
(ARS); Bakırcı ustasının, örsleri yerleştirerek üzerinde çalıştığı ağaç tezgâh. (GÜN); Kalın ağaç gövdesi (OSM)
Kütük mantarı Pholiota mutabilis (Fr. Ex Schaeffer) Quélet (Agaricaceae). Yaşlı ağaç kütükleri üzerinde ve gruplar halinde yetişir. Yenen bir türdür. Eş
anl. Ağaç mantarı. (BAY)
Kütür Gevrek katı şey sesi, erik, üzüm, çalı.
(LEH); Elma, ayva, karpuz gibi gevrek meyveler
kesilir veya ısırılırken çıkan sesi anlatır. (TDK)
Küveys 1. Bot. Kadehçik. 2. Biy. Kesecik, Fr. Saccule. (FED)
Küwij Söğüt gibi çürüyen, içi kovalan her ağaç;
tadı bozulan, kaçan her şey (DLT)
Küzbere Kişniş. (BAY); Bot. Asmacık, Lat. coriandrum sativum. (FED)
Küzberetü’l-kanat
bat (bitki). (FED)
Küzberetü’l-bi’r

Bot. Baldınkara denilen ne-

Bot. Tere. (FED)

Küûs Bot. Çanaklar. (FED)

Y

Kâc Bot. Bir çeşit küçük çam. (FED)

Z

Kâfur Kâfur ağacından elde edilen, hekimlikte
kullanılan, beyaz ve yarı saydam, kolaylıkla parçalanan, çok ıtırlı bir madde. (TDK); Hindistan’da
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serendib yöresinde yetişen bir ağaçtan elde edilir.
(CER); Selüloit, dumansız barut ve ilaç imâlinde
kullanılan, Uzak Doğu’da yetişen aynı adlı ağaçtan
elde edilen şeffaf, keskin kokulu madde. (MED);
Hurma çiçeğinin kılıfı. (OSM)
Kâfur ağacı Bot. Defnegillerden, Uzak Doğu’da
yetişen, kâfur elde edilen ağaç (Cinnamonum camphora). (TDK-2)
Kâfur otu

Yavşan. (BAY)

Kâfuru Kâfur galatı. Defne cinsinden bir ağacın
dallarından istihraç olunur camit yağ. Kâfuru ruhu.
Kâfuriye haşîşe-i kaysûm, kâfur otu. Yeşil kâfuru
kara pelin nevi. (LEH)
Kâfûriyye Kâfûrî otu dahi denilen bir cins bitki,
haşîşe-i kaysûmiyye. (HAY)
Kâğıt Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel
maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir
şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak. (TDK); Bitkisel maddelerin hamur hâline getirildikten sonra
yufka gibi açılarak kurutulmasıyla elde edilen ince
yaprak. (YKS); Yazı yazmak, kitap basmak ve bir
şey sarmak gibi işlerde kullanılan pamuk, ağaç vesaireden yapılan yaprak. (HAY); Çeşitli bitkilerden
elde edilen liflerin keçeleştirilmesi, hamur hâline
getirilerek ince tabaka hâlinde dökülmesiyle elde
edilen, üzerine yazı yazmaya, baskı yapmaya ve ambalajlamaya yarayan yaprak, kırtas, varaka. (MED);
Abadi; aydınger; esericedid; evrak; fiber; kaymakkâğıdı; kesekâğıdı; kuşe; muşamba; papirüs; papyebüvar; papyekuşe; parşömen; pelür; samankâğıdı;
sayfa; selofan; tirşe; tuval; varak; yaprak, deyim:
aharlı kâğıt; ambalaj kâğıdı; bakkal kâğıdı; birinci hamur kâğıt; cilt bezi; Çizgili kâğıt; Çizgisiz
kâğıt; dosya kâğıdı; duvar kâğıdı; ebrulu kâğıt; elişi
kâğıdı; fon kâğıdı; gazete kâğıdı; grenli kâğıt; ikinci hamur kâğıt; kaba kâğıt; kalaylı kâğıt; karbon
kâğıdı; kasap kâğıdı; katranlı kâğıt; kopya kâğıdı;
kraft kâğıt; krepon kâğıdı; kurutma kâğıdı; kuşe
kâğıdı; matris kâğıdı; mulâj kâğıdı; resim kâğıdı;
sigara kâğıdı; teksir kâğıdı; tuvalet kâğıdı; uçurtma
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kâğıdı; üçüncü hamur kâğıt; yağlı kâğıt; yazı kâğıdı,
argo: çarşaf. Bkz. Defter; karton; kitap. (YAK);
Yazılacak varaka, kırtas. Yazılmış varaka, mektup,
evrak, name, biti. Kâğıt fener. Kâğıt helvası, kâğıt
hindi kât. Kâğıt kavafı mesalih evrakını yürütmekte gezen hilekâr. Kâğıt oynamak kumar, kâğıt üzerinde kalmak bilâ-icra, münsî. Kâğıt üzre koymak
sebt, zapt. Kâğıt yazmak tahrîr-i resâ’il, tenmîk.
Aman kâğıdı, banka kâğıdı, poliçe. Battal, hünkârı,
fıstıkî boyalı, aharlı, meşk kâğıdı, bir yaprak kağıt
tabaka abadı, terme, hanpahk kâğıt. Cam kâğıdı.
Duvar kâğıdı. Elek kâğıdı. havadis kâğıdı rûz-name,
gazete, kâğıttan ve kâğıt gibi olan şey. helvacı kâğıdı
hükümsüz, itibarsız şey. Itlak kâğıdı. Kaba kâğıt.
Kalıp kâğıdı. Mektup, meşk kâğıdı. Oyun kâğıdı.
Posta kâğıdı, incesi saman kâğıdı, şeffafı ebru kâğıt,
irisi tükrük kâğıdı, siperlik. Resim kâğıdı. Sigara
kâğıdı, telli kâğıt yaldızlı kaplık. Tütüncü, helvacı
kâğıdı. Zamklı kâğıt. Zımpara kâğıdı. (LEH)

Kâm Ağaç kilit. (OSM); 1. Tarlanın ya da
bahçenin alt kısmında suların biriktiği yer, 2. Koyunların barındıkları yer, çiftlik; 3. Döven, 4. Kazık.
(TRM)

Kâğıt ağacı Bot. Kâğıt dutu. (TDK-2); Dutgillerden, Çin’de ve Japonya’da yetişen, kabuğundan
kâğıt yapılan bir ağaç (Broussenetia papyrifera).
(TDK)

Kâsirü’l-hacer Bot. Kaya koruğu. (FED)

Kâğıt dutu Bot. Dutgillerden, Çin’de ve Japonya’da yetişen, kabuğundan kâğıt yapılan bir ağaç,
kâğıt ağacı (Broussenetia papyrifera). (TDK-2)
Kâkenc Güveyfeneri denilen bir cins çiçek.
(HAY); Bot. Kanbel otu. (FED)

Kârantı

B
C
Ç

Böğürtlen. (BAY)

D

Kârgir Taş veya tuğladan yapılan inşaat. Ağaç
inşaata ahşab (Fr. Construction en bois), taştan ve
tuğladan yapılan binalara tasgir veya kârgir (Fr.
Construction en pierre) denir. Kerpiçten, yani çiy
tuğladan yapılan binalara kerpiç bina ve hımış tâbir
olunur. Hımış tâbiri daha ziyade ahşab direkler ve
çatkı arasına kerpiç doldurmak suretiyle yapılan
inşaat hakkında kullanılır Fr. Construction en
maçonnerie. (ARS)
Kârîz Yer altında bahçeleri sulamak için yapılan
su yolu. (NAC)
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Kâsül (gâsûl) Bir bitki (Mısır) Krş. Dozy 11, 213
gösül rûmî: euphorbia spinosa (bir tür sütleğen)
(EVL)
Kâzi Kâzî yağı. fasilesinden kâzî ağacının dühnü.
(LEH)
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Kîse-i tal‘iyye Bot. Çiçektozu kesesi. (FED)
Kûj
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Bot. Alıç. (FED)
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L
Labada (lâ’bada) Yun. Bot. Karabuğdaygillerden,
dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden
yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia). (TDK-2);
Rumex alt cinsine bağlı bazı Rumex (Polygonaceae)
türlerine verilen genel ad. Çok yıllık, otsu bitkiler
olup yapraklar ok veya mızrak biçiminde değildir.
(Bk. Kuzukulağı). Yaprakları pazarlarda satılır ve sebze olarak kullanılır. Erzurum bölgesinde yapraklar
saç örgüsü şeklinde örüldükten sonra kurutulur ve
kışın kullanmak için saklanır. Meyveleri (Gığış) çay
gibi hazırlanarak çay yerine içilir (Tokat). Yaprakları
ile yapılan et dolmasına Efelek dolması denir. En
çok aşağıdaki türlerin yapraklan kullanılmaktadır.
Bk. Kuzukulağı. Eş anl. Avelik, Develik, Düvelik,
Ebelik, Efelek, Efelek otu, Evelek, Evelik, Everek,
Geğeş, Ilıbada, Ilıbıda, Ilıbıdı, İlabada, İlebada, İlibada, İlibade, Klibade. Rumex alpinusLat. Dağ
pazısı (Anzer-Rize). Emirdağ (Afyon) yayla köylerinde Işgın adıyla tanınır. Yaprak sapı çiğ olarak
yenir. Yapraklarından dolma yapılır veya ıspanak
gibi pişirilerek yoğurt ile yenir. Osmanlı döneminde
bu türün Uludağ’dan toplanan kökleri Papaz ravendi veya Ravend-i Rûmî (Anadolu ravendi) adı altında istanbul aktarlarında satılır ve ravent kökü yerine
kullanılırdı. Bk. Işgın. Rumex conglomeralus Murray-Lâbada. Rumex crispusLat. Evelik, Sığırkuyruğu
(Azdavay-Kastamonu). Doğu Anadolu (Erzurum)
bölgesinde sebze olarak kullanılır. Rumex obtusifolius Lat. Evelik, Yabanî pazı (Van). Rumex olympicusBoiss- Ebelek, İlabada. Uludağ (Bursa)’da yetişir.
Yapraklarından et dolması sarılır. Rumex patientia
Lat. Evelik. Develik (Ihca-Erzurum). Rumex pulchelat Van bölgesinde Tirşo adıyla tanınır ve kökü
yara iyi edici olarak kullanılır. (BAY); Karabuğdaygillerden, başak şeklinde top çiçek açan, sulak yerlerde yetişen, yaprakları ıspanak gibi yenilen, kök ve
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yapraklarından tıpta faydalanılan bitki, efelek (numeks patientia). (MED); Sebze gibi kullanılan mayhoşça bir yaprak ki, yabanîsi ve evcili olur. (HAY);
(Yun. Lapathon) Kendi kendine yetişen ve sebze
olarak kullanılan bir bitki. (TYS); (Lat. rumex patientia) San, haki, lacivert renkte doğal boya elde
edilen bir bitki. (TEK); Araku’l-müshil, ıspanağa
benzer sebze. (LEH); (Gartenampfer / Patience / Patience dock / Rumex patientia) Haziran-eylül aylari
arasinda, yeşilimtrak renkli küçük çiçekler açan, 50
cm-1,5 m boylarinda çok yıllık otsu bir bitki. Daha
çok çayirlik yerlerde, harâbelerde, yol kenarlarinda,
meskûn dağlık bölgelerde yayilis gösterirler. Gövdeleri dik, silindirik kırmızımsi, kökler kalin ve sarımsı
renklidir. Yaprakları büyük, sapli ve sapin tabani
oluk gibi çukurlasmistir. Çiçekler, gövdenin ucunda
toplanmışlardır. Çiçek organlari 6 parçalıdır. Meyveleri kanatlidir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Bütün
Anadolu. Kullanıldığı yerler: Bitkinin kökleri ve
saplari kullanılır. Kökler temizlenip, kalin dilimlere
bölünür ve kurutularak saklanir. Labada köklerinde
nisasta, seker, yag ve reçine vardir. Ayrıca C vitamini ihtiva eder. Hâricen, bazi deri hastalıklarına
karsi, haslama olarak kullanılır. Çayi da istah açici,
kuvvet verici ve müshil olarak kullanilabilir. Körpe
yaprakları da yiyecek olarak kullanılır. Bu bitkinin
Anadolu’da bulunan diğer türleri pazi, kuzukulagi
gibi çesitli isimler altinda bilinir ve istifade edilir.
(BİT)
Labada (rumex patientia): Karabuğdaygiller
familyasından; dere kenarlarında ve sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Haziran-Eylül ayları arasında yeşilimtırak renkte küçük
çiçekler açar. Boyu 50 cm ile 2 m arasında değişir.
Köklerinde nişasta, şekerler, reçine ve antrakinon
türevleri vardır. Yaprakları sebze olarak yenir. Ev
ilaçlarında kökü ve yaprakları kullanılır. Faydası:
Kökü kaynatılıp içilirse bütün kaşıntıları keser. Yeşil
tohumları kaynatılıp içilecek olursa, anne sütünü
artırır. Mesane tıkanmasını giderir. İştah açar. İshali keser. (BİT-2)
Labana (Yun. Lakhonon) Kış sebzesi olarak yetiştirilen bir yeşillik (TYS)

Lablâk Bot. Sarmaşık. (HAY)
Lacin Ağaçtan dökülen yaprak. Ağaçtan yaprak
indirme. (OSM)
Lactarius
Ladas

Acı mantar (BİY)

Bahçe. (TRM)

Laden Bot. 1. Ladengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte
kullanılan bir bitki (Cistus creticus). 2. Esk. Bu
bitkiden elde edilen sürme, rastık. (TDK-2); (Yun.
Ladania) Bitkiden çıkarılan bir zamk çeşidi olup
rastık yapmada ve hekimlikte kullanılırdı. (TYS);
(Yun. ladania, Far. Laden, Lat. cistus villosus)
Ladengillerden tohumlarından doğal boyarmadde elde edilen bir bitki, l m boyunda, pembe-beyaz
çok dallı çiçekler açan bu bitkinin tohumları yünü
şap ve krom mordanla sarının tonlarına, saçıkıbrıs
mordanla kahverengine boyar. (TEK); Ladengillerden, çalı şeklinde bir bitki. Bu çalıdan elde edilen
kırmızı siyah renkte zamk. (Eskiden kadınlar süs
beni yapmakta kullanırlardı). (MED); Pamuk
otu. (BAY); (cistus): Ladengiller familyasından; İç
Anadolu ve sahil bölgelerinde yetişen, kış aylarında
yaprak dökmeyen, yeşil bodur bir çalıdır. Yaprakları
karşılıklı dizilmiştir. Çiçekleri büyük, beyaz veya
pembe renklidir. Meyveleri kapsüldür. İçeriğinde
Ladan denilen zamk vardır. Faydası: Balgam söktürür. Nezleyi keser. Dizanteride faydalıdır. Parfümeride kullanılır. (BİT-2)
Ladengiller Bot. İki çeneklilerden, Akdeniz
ülkelerinde yetişen, laden vb. Türleri içine alan bir
bitki familyası. (TDK-2); (Lat. Cistaceae, İng. cistus, ladomtm resin) Yapraklan basit, karşılıklı ya
da almaşlı dizilişli, çiçekleri er dişi, ışınsal simetrili,
çanak yapraklan 3-5 tane olup serbest, taç yapraklan 5, nadiren 3 tane olan, ovaryum üst durumlu,
lokulusit kapsül tip meyvesi olan, ülkemizde doğal
olarak 5 cins ve 28 türle temsil edilen, bir ya da çok
yıllık, otsu ya da çalımsı bitkiler. (BİY)

Ladin Bot. Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi değerli, çam türüne
çok yakın bir orman ağacı (Picea). (TDK-2); Picea
orientaü’s Lat. Link (Pinaceae). 35 m kadar yükselebilen ve kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaç.
Doğu Karadeniz bölgesi dağlarında yetişir. Eş anl.
Soç (Şavşat-Artvin). (BAY); Bot. Elli altmış metre
kadar yüksekliği olan, kerestesi ve reçinesi pek beğenilen bir çam cinsi (pinus picea). (HAY)
Lahana (lâha’na) Yun. Bot. Turpgillerden, geniş
ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi
olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem
(Brassica oleracea). • lahana sarması, başlahana,
karalahana, kırmızı lahana, yabani lahana, Brüksel lahanası, Çin lahanası, Frenk lahanası (TDK-2);
Turpgillerden, kalın yaprakları içiçe bükülerek baş
meydana getiren, sebze ve hayvan yemi olarak güz
ve kış mevsimlerinde yetiştirilen, bir çok çeşitleri
bulunan bitki, kelem (brassica oleracea). (MED);
Üstü yeşil ve içi beyaz olarak kat kat sarılı yapraklardan ibaret büyük sebze ki, etle pişer, dolması, turşu
ve salatası yapılır, kapuska, kelem, Fars. Kerteb, Ar.
Melfûf; lahana fidesi, tohumu. (HAY); Başlahana;
brüksellahanası; dürme; frenk-lahanası; kapuska;
karalahana; kelem; kırmızılahana; yabanilahana.
Deyim: lahana dolması (sarması); lahana turşusu.
Bkz. Aş; bitki. (YAK); (Kopfkohl / Chou / Cabbage
/ Brassica oleracea / Chou commun) Sarı veya beyaz
çiçekli, yıllık, iki yıllık ve çok yıllık, çogu Akdeniz çevresi memleketlerinde yetisen ve yetiştirilen bir
kis sebzesi. Mutedil- serin, sisli, yağışlı, rutubetli
iklimleri sever. Fazla sıcak ve kuraklik, lahananin
göbek bağlamasını güçlestirir, yaprakları sertlestirir.
Killi, derin, serin ve kuvvetli toprak ister. Azotlu
gübrelere ihtiyâci fazladir. Kolay göbek baglamasi
kisa daha iyi dayanabilmesi, kendine has tadi olmasi
için, fazla miktarda potas’a ihtiyaç duyar. Lahana,
çogu Avrupa ülkelerinde yaygin olarak yetiştirilir.
Eskiden beri, kisin sebze olarak yenilir. Kis soguklarina oldukça iyi dayanabilen bir bitkidir. Lahana
cinslerini söyle siralayabiliriz: 1. Kelle (baş) lahana:
2-6 kg ağırlığı olan, en çok yetiştirilen bir çesittir. 2. Kantar lahana: Orta, Güney ve Güneydoğu
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Anadolu’nun bâzi yerlerinde ekilir. Tânesi 15-30
kg gelebilir. 3. Brüksel lahanasi: Uzun gövdesine
siralanmis olan yapraklarınin diplerinde bir findik
veya ceviz büyüklügünde göbek baglamis yumrulardan istifade edilir. 4. Kara lahana: Karadeniz sahilinde pek fazla yetiştirilir. Göbek baglamaz, körpe
yaprakları çok lezzetli, baharli, istah açici, sifâlidir.
5. Kırmızı lahana: Yaprakları kırmızı renktedir.
Fazla iri olmaz. Siki göbek baglar. 6. Karnabahar:
Lahananin bir çesidi sayilabilir. Lahananin yapraklarından, karnabaharlarin çiçeklerinden faydalanılır. Karnabahar daha lezzetli, besince daha kuvvetlidir. Türkiye’de yetiştiği yerler: Yabânî olarak
Akdeniz bölgesidir. Kültürü her yerde genis çapta
yapilmaktadir. Kullanıldığı yerler: Lahananin çesitli tipleri pişirilerek yenildigi gibi pişirilmeden salata
yerine yahut tursusu yapilarak yenir. Kalori bakimindan pek zengin olmamakla beraber, vitamince
zengindir. A,B,C vitaminleri bol bulunur. Lahana
tohumları kurt düsürücü ve idrar söktürücü olarak
kullanılır. Tohumlarından kolzayagi elde edilir.
Ayrıca, haslanarak yenilirse mide ve barsak yaralarini yumusatir. Vücudu hastaliklara ve özellikle
kansere karsi korur. Ses kisikligini giderir. Guatr
olanlar yememelidir. (BİT); Rum. Baklatü’l-ensâr.
Farisîden ta’ribi kerenb, kelem. Türkîde ko-puzga,
kapuska, baş lahana melfûf. Çiçek lâhanası, frenk
lâhanası, kara lahana lâstarya. Kıvırcık lahana mezlef. lahana kapuskası maruf taam, kalye. Lahana
turşusu. (LEH); (Lat. Brassica oleracea, Alm. Kopfkohl, Kraut, Fr. chou cabus, chou potager, İng.
cabbage) Turpgil-ler (Cnıciferae) familyasından,
ülkemizde bazı türlerinin kültürü yapılan, yapraklan sebze olarak kullanılan otsu bitkiler. Başlı lahana (Brassica oleracea var. oleracea), kara lahana
(B. oleracea var. Acephala), Brüksel lâhanası (B.
oleraceae var. Gemmifera), karnabahar (B. oleracea
var. Botrytis), alabaş (Brassica oleracea var. Gongylodes) en çok kültürü yapılan çeşitleridir. (BİY);
(brassica oleracea): Turpgiller familyasından iri ve
kalın yapraklı bir bitkidir. En çok yetiştirileni baş
lahanadır. Yurdumuzun bütün bölgelerinde yetişir.
Başlıca çeşitleri: Kemer lahanası, Batman lahanası,
köse lahanası, Brüksel lahanası ve kara lahana. Lahana C vitamini bakkımından zengindir. Yapısında
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kükürt bulunur. Çiğ olarak yemek veya sıkarak
suyunu içmek daha faydalıdır. Faydası: Kansızlığı
giderir. İdrar söktürür. Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Mide ve bağırsak yaralarını
yumuşatır. Kabızlığı giderir. Kandaki şeker miktarını düşürür. Vücudu hastalıklara ve kansere karşı
korur. Göğüs ucu çatlaklarını giderir. Sarılık ve safra kesesi hastalıkları için iyidir. Astımda faydalıdır.
Romatizma, siyatik, lumbago ve Apsede yararlıdır.
Ses kısıklığını giderir. İştah açar. Guatr olanlar yememelidir. (BİT-2)
Lahml

Güçsüz, bitkin kimse (Rz.) (HLK)

Lak (Fr. Lac) İnce, uzun bahçe havuzu. (TYS);
Bahçelerde yapılan uzunca ve dolaşık havuz, küçük
göl, sun’î gölcük. (HAY); Göl. Bahçelerdeki göl
taklidi havuz. (RTK); Uzunca ve dolambaçlı bahçe
havuzu, sunîî gölcük. (MED)
Laktik Asit Fr. Acide lactique kim. Ekşi sütte
ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi.
(TDK)
Lala

Lâle. (BAY)

Lale 1. Bot. Zambakgillerden, yaprakları uzun
ve sivri, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir
süs bitkisi (Tulipa gesneriana). 2. Meyve koparmak
için ucuna üçlü veya dörtlü bir çatal geçirilmiş sırık.
3. Tar. Ağır hapis mahkûmlarının boynuna geçirilen demir halka. • lale ağacı, Acem lalesi, dağ lalesi, Manisa lalesi, denizlaleleri (TDK-2); Zambakgillerden, uzun yapraklı, güzel ve çeşitli renklerde
çiçekli, soğanlı bir bitki (tolipa). Gelincik. Ağaçtan
meyva koparmaya yarayan ucu çatallı sırık. (MED);
Zambakgiller ailesinden olup soğanından yetiştirilen iri yapraklı bir çiçektir. Lâle devri [1718-1730]
diye bir devre adını vermiş olan bu çiçek Türkler
tarafından çok sevilmiş, yetiştirilmiş ve her vesile ile
de çeşitli yerlerde kullanılmıştır. Yalnız İstanbul’un
cami, mescit ve türbelerindeki çiniler üzerisinde üç
yüzü aşkın lâle biçimi görülmüştür. Lâlenin çok
kullanılış sebebi belki de eski Türkçe yazılışının
ebced hesabında sayı karşılığının 66 olmasıdır [l=
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30 + â= 1 + l= 30 + e= 5 = 66]. Zira Allah adında da
sayı toplamı altmış altıdır [A= 1 + l= 30 + l= 30 + h=
5 = 66]. Lâle biçimini yalnız altın ve gümüşten değil
her malzeme üzerisine yapılmış her çeşit eser üzerisinde ve her teknikte de sıkça görmekteyiz. (OSM);
Zanbakgillerden soğandan yetişme çok tanınmış
bjr çiçek. Eşek lâlesi = Yabanîsi, sûsen. (HAY);
Hazâm, zambakiyeden maruf soğan, tülbent lâle
beyaz zeminlisi. Frenk-çeye naklile tülpen demişler.
Yabanisi gelincik, zağra lâlesi bir nev safran çiçeği,
eşek lâlesi adi susen. Eşek lâlesi gibi açılmak bîedebâne yayılmak, girit lâlesi şakayık fasilesinden favanya. lâle ağacı çiçekleri lâleye benzer bir Amerika
dırahtı, mahallinde yirmi beş arşın olur. lâle çiçeği
resminde ağır demir halka sabıkta mecânîne takılan
boyun zinciri, gul, ağlâl. (LEH); Meyve koparmak
için ucuna üçlü veya dörtlü bir çatal geçirilmiş
sırık demektir. (ARK); Tulipa (Liliaceae) türlerine
verilen genel ad. Soğanlı, otsu, çok yıllık, kırmızı,
sarı veya beyaz çiçekli bitkiler. Türkiye’de 18 kadar yabanî lâle türü yetişmektedir. Bazı türlere özel
adlar verilir. Bk. Kefe lâlesi, Osmanlı lâlesi. Eş anl.
Lala. Yabanî lâle türlerine, tür ayrımı yapılmadan,
aşağıdaki adlar verilmektedir. Deli lâle (Tavas-Denizli), Gelin gülü, Kangala (Bandırma-Balıkesir),
Kangılız (Aliköy-Mugla), Kuku (Malatya, Kemaliye-Erzincan), Tolaman (Bodrum-Muğla), Yorduma
(Bodrum-Muğla). Lâle tomurcuğuna Bebecük veya
Gügük denir. Aşağıdaki türler süs bitkisi olarak bir
öneme sahiptir. Bazı türlerin soğanları dış ülkelere
satılır. Tulipa agenensis DC. -Kaba lâle. Süs bitkisi olarak yetiştirilir Tulipa aleppensis Boiss. Ex Regel-Halep lâlesi (Karacadağ-Urfa). Tulipa biflora
Pallas- Başkale (Van) bölgesinde yetişir. Tulipa clusiana DC. -Çelebi lâlesi, Sivri lâle. Süs bitkisi olarak
yetiştirilir (izmir). Tulipa humilisHerbert- Bodur
lâle. Doğu Anadolu (Van) bölgesinde yetişir. Tulipa kaghyzmanica Fomin- Kağızman lâlesi. Tulipa
mucronata Fomin- Oltu lâlesi. Tulipa praecox Ten.
-Kaba lâle. Süs bitkisi olarak yetiştirilir. Tulipa pulchella (Fenzel ex Regel) Baker Çoban lâlesi (Muğla).
Mor lâle (Bürücek-Adana). Güney Anadolu (Toros
dağlan) bölgesinde yetişir ve soğanları dış ülkelere
satılır. Tulipa saxatilis Sieber ex Sprengel- Kereya
lâlesi. Bu ad “sarp kayalık” anlamında olan Kerey

kelimesinden gelir. Bu tür Söğüt ve Taşlıca köyleri
(Marmaris-Muğla) civarında kayalıklarda yetişmektedir. Tulipa schrenkii Regel-Bk. Kefe lâlesi. Tulipa sintenisti Baker- Ağrı, Muş ve Van bölgelerinde
yetişir. Tulipa sprengeri Baker- Amasya lâlesi. Avrupa’da süs bitkisi olarak yetiştirilir. Tulipa sylvestris
Lat. Yavruağzı (Gürlek köyü, Murat dağı-Kütahya). Tulipa thracica Davidov- Trakya lâlesi. Trakya
bölgesinde yetişir. Tulipa turcarum Gesner- Türk
lâlesi. İstanbul’dan Avrupa’ya götürülen ve 1559
ilk baharında Augsburg (Almanya) da bir bahçede
çiçek açan lâle türüne Conrad Gesner tarafından
verilen ad. Avrupa’da lâle yetiştiriciliği bu tarihten sonra başlamıştır. Tulipa turticaGriseb. (Syn: T.
Bithynica Griseb., T. orphanidea Boiss. Ex Heldr.)Geyik lâlesi (Susurluk-Balıkesir), Türk lâlesi. 1844
yılında A. H. R. Grisebach tarafından adlandırılmış
olan bu tür, Batı Anadolu bölgesinde çok yaygındır.
Çiçekler sarı, turuncu, parlak veya esmer kırmızı
renklidir. Manisa dağı Sultan yaylası bölgesinde
(Manisa), yukarıda belirtilen renklerde çiçekleri
olan bitkiler bir arada yetişmektedir. Tulipa undutifoliaBoiss.-Batı ve Orta Anadolu’da yetişir.
Çiçekleri izmir bölgesinde (Nohutalan-Urla) kesme
çiçek olarak kullanılır. (BAY)
Lale ağacı Bot. Manolyagillerden, ana yurdu
Güney Amerika olan, çiçekleri laleye benzeyen bir
süs ağacı (Liriodendron tulipifera). (TDK-2); [Alm.
Tulpenbaum] [Fr. Tulipier] [Lat. liriodendron tulipifera] [eski terim lâleağacı]: İçodunu yeşil kahverengi ile sarı arasında değişen, dışodunu açık sarı, hava
kurusunun özgül ağırlığı 0.50-0,55 grlcm3 olan bir
tür ağaç. (AGA)
Lale devri (1718–1730) Osmanlı Devletinde,
Padişah Ahmet III. ve Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa dönemi. Bu devirde Kâğıthane’deki lale
bahçeleri pek ünlü idi. (TEM)
Lale vü susen

Lale ve susen çiçeği (YED)
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Lalelik 1. Lale yetiştirilen bahçe, lale bahçesi. 2.
Ağzı dar çiçeklik. (TEM)
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Lalesitan

Lale bahçesi (RIZ)

Lambalı geçme, lambalı çatkı [Alm. Überfalzte Fuge] [eski terim lambalı geçme]: Genişliğine
birleştirilen tahtaların, yan yana gelen dar kenarlarını yarı yarıya kerterek yapılan ekleme. (AGA)
Lambalı menteşe [Alm. Fischband] [Fr. fiche]
[eski terim cermen menteşe]: Yapılardaki, mobilyalardaki lambalı kapı, pencere ye kapaklarda kullanılan madensel menteşe. (AGA)
Lambalı zıvana [eski terim lambalı zıvana]: Lamba açılmış iki parçayı zıvana ile birleştirmede başvurulan özel çatkı yöntemi. (AGA)
Laminarya (lâminarya) Lat. Bot. Bütün denizlerde yetişen, sarı veya esmer renkte, emici köklerle
kayalara tutunan, uzun şeritler durumunda bir deniz yosunu (Laminaria). (TDK-2)
Lapa Pirinç gibi unlu taneler ve bazı bitki çiçek ve
yapraklarının kaynatılıp bulamaç kıvamı almış şekli (yenir veya yakı olarak kullanılır): Pirinç lapası,
ebegümeci lapası. Ezilecek ölçüde pişirilmiş pirinç
pilavı. Gevşek, sölpük. (MED); Keten tohumu ve
benzeri bitkilerin kaynatılmasıyla elde edilen, sıcak
olarak tülbent içinde vücuda dıştan uygulanan ilâç.
(TDK)
Laparmıdı Eylülde olgunlaşan, iri iri meyveleri
olan bir tür armut. (MER)
Lapaza çiçeği Petasites albus Lat. Gaertner
(Compositae). Çok yıllık, rizomlu. otsu ve beyaz
çiçekli bir bitkidir. Yapraklan uzun saplı ve alt kısmı
beyazımtırak tüylü. Kuzeydoğu Anadolu (Trabzon,
Rize) dağlarının rutubetli, gölgeli ve kayalık yerlerinde yetişir. Bk. Kabalak. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Lapinciri Yaprakları kaktüs gibi; meyvesi oval,
olgunlaştığında turuncu renkli, dikenli bir tür incir,
frenkinciri. (MER)
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Laserat (Lat. lacerere: yutmak, İng. lacerate) Kenarları derin ve düzgün olmayan şekilde parçalanmış yaprak. (BİY)
Lastik kolan [Alm. Gummigurt] [eski terim kauçuk kolan]: Çoğunlukla içi bezli, 4-6 cm.
Eninde şerit. Oturma mobilyalarında esnekliği
sağlamak için kullanılır. (AGA)
Lata Yassı şeyler, çubuk olmayan uzun şeyler,
kalın tahta gibi yassı kereste. Demir latası. (LEH)
Latanya (lâtanya) Fr. latania Bot. Bazı türleri evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, bazı türlerinden
de dokumalık iplik elde edilen bir tür palmiye (Latania rubra). (TDK-2); Bir palmiye çeşidi. (HAY)
Latdik Yabanî gül. (BAY)
Lateks (lâteks) Fr. latex Bot. Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu. (TDK-2); Süt
görünüşlü ağaç özsuyu. (MED)
Latin çiçeği Bot. Latin çiçeklerinden, kalkan
biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli
bir süs bitkisi, hançer çiçeği, kapuçin (Tropeoalum).
(TDK-2); (frenkteresi): Latinçiçeğigiller familyasından; bir çeşit bitkidir. Çiçekleri kırmızı veya turuncudur. Peru’da doğal olarak yetişir. Çiçekleri salatalarda kullanılır. Faydası: İştah verir. İdrar söker.
Skorbütte faydalıdır. (BİT-2)
Latin çiçeğigiller Bot. İki çeneklilerden, örneği
Latin çiçeği olan bir familya. (TDK-2)
Lavanta Bot. Ballıbabagillerden, mavi veya mor
renkli çiçekleri koku sanayisinde kullanılan bir
bitki (Lavandula angustifolia). (TDK-2); Karabaş
otu. (BAY); Bahçe ve yol kenarlarına dikilir bir
cins otun çiçeği; mor bir çiçek olup güzel bir kokusu vardır» (Türk Lügati). Çürümeden kuruyan
ve kurusu o güzel kokusunu muhafaza eden bir
çiçekdir. Kırlarda kendiliğinden de biter, yetişir ve
çingene kcdınları tarafından toplanıp satılır. Eskiden lavanta çiçekleri kuruları ince dülbendden
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yapılmış torbacıklara doldurulur ve yıkanmış, toplanmış, ütülenmiş çamaşırların konduğu çamaşır
boğçalarının içine atılırdı ve o temiz çamaşırlara
gayet hoş, tatlı bir koku verirdi. (REK); 1. Ufak
mor bir çiçek veren bir cins ot ki, bahçelere tarla
ve yol kenarlarına dikilir: Lavanta suyu. 2. Güzel
kokulu su: Bir şişe lavanta. (HAY); (Yun. Labanta) 1. Ufak mor bir çiçek veren kokulu bir bitki. 2.
İspirto ile sulandırımış koku esansı. (TYS); Çeşitli
çiçek ve bitkilerden alınan esanslarla yapılan güzel
kokulu sıvı. (OSM); İspirtolu koku esansına denilir.
196 sene süren haçlı seferlerinden sonra şarkın bir
çok beğenilen şeyleri garpda da aynen tatbik edilmeye başlanmıştır. Güzel kokular kullanmak bunlar arasındadır. Doğu anlamına gelen Levent’dan
alındığı ötedenberi söylenirdi. Kelimenin aslının
Levandula denilen çiçeklerin mavi veya mor renkde
ıtırlı bir süs bitkisi demek olan Levandula olduğunu
Türkçe sözlük bildirmektedir. (YAN); Lâvanta
çiçeğinden yapılan ispirtoli esans. (ARK); (Lavendel
/ Lavande / Lavender / Lavandula) Haziran-ağustos
aylari arasinda mâvi veya mor renkli çiçekler açan,
20-60 cm boylarinda, aromatik kokulu, çok yıllık,
otsu veya çalimsi bitkiler. Daha çok deniz ikliminin bulundugu bati bölgelerimizde yaygin olan lavantanin, Türkiye’de yetisen iki türü vardir. Bunlar, Lavandula stoechas ve Lat. Angustifolia’dir.
Ayrıca daha ziyâde kültürü yapilan, Ingiliz lavanta
çiçegi (Lat. Spica) olarak bilinen türü de bulunur.
(BİT); İt. Hayri çiçeği, hazâmî, hazâme, hüsame
otu. Amberli lâvanda suyu. (LEH); (Lat. Lavandula angustifolia, Alm. Lavendel, Fr. lavande, İng.
lavender) Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından,
çok yıllık, tabanda çalımsı, siyahımsı mor renkli çiçekleri olan, hoş kokulu, baü Akdeniz kökenli
bir tür. (BİY); (lavandula): Ballıbabagiller familyasından; çalı görünüşünde, dip kısmı odunsu bir
bitkidir. Çiçekleri mavi veya morumsu ya da koyu
kırmızıdır. Kokusu güzeldir. Karabaş lavantaçiçeği
denilen türü yurdumuzda vardır. Faydası: Kaynatılmış suyu uyarıcı ve midevidir. Küçük bir torba içinde dolaplara konan lavanta çiçekleri, elbise ve
çamaşırları böceklerden korur. Banyo suyuna güzel
koku verir. Lavanta kolonyası vücudu ferahlatır.
Ateşi düşürür. (BİT-2)

Lavanta mavisi (Fr. Bleu de lavande; İng. lavenderblue; Alm. Lavandelblau): Lavanta çiçeği
renginde bir mavi. Resim boyaları arasında bu renkte bir boya yoktur. (SAN); Lavanta çiçeği renginde
mavi. Fr. Bleu de lavande. (ARS)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Lavantin İt. lavantin Bot. Lavanta çiçeğinin bir
başka türü. (TDK-2); Lavanta çiçeği, yeşil yapraklı, koyu mor çiçekli, kokulu bitki. (ARK); “Lavanta çiçeği” sözünün başka bir söylenişi. Fakat bu,
bahçelerdeki yol kenarına dikilen ve cinstendir.
(TYS)
Çiğdem. (BAY)

Laz çiğdemi

Laz üzümü

Ç
E
F
G
H
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İ
K
L

Süsen. (BAY)

M

Kara yemiş. (BAY)

N

Lebh Bir büyük ağacın adı. (Bir kimse kabuğunu
yarsa filhâl o kişiye uyuşukluk gelir; o ağaçtan
tahtalar biçip gemi yaparlar. Rivâyet olunur ki, iki
tahtasını birbirine bitiştirip bir yıl su içinde dursa
ikisi bir olup yekpâre olur, Mısır’da yetişir. Ahter-i
Kebir’den) (OSM)
Leblebi Farisîde bazı kavrulmuş köklere denir.
Sarmaşık tohumu, nohut kavutu. İki kavrulmuş
leblebi, leblebi unu. Leblebici, muhallebici kafiye-i
haşerât. Demirden leblebi yutulmaz, tahammül olunmaz şey, çetin iş. (LEH)
Leblebi çiçeği

C

J

Laz kirazı Kara yemiş. (BAY)
Laz süseni

B

D

Lavanta nanesi Nane. (BAY)
Lavanta yapraklı dağçayı

A

Ölmez çiçek. (BAY)

O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V

Leblâb Sarmaşık denen bir bitki. (OSM); Bot.
Sarmaşık. (FED)

Y
Z
Â

473

A
B
C

Leblâbiyye Bot. Sarmaşıkgiller, Fr. hederacees.
(FED); Bot. Fasîle-i leblâbiyye = Sarmaşık çeşidinden bitkiler. (HAY)
Bot. Yer sarmaşığı. (FED)

Ç

Leblâbü’l-arz

D

Lecin Ağaçtan yaprak dökmek. (OSM)

E
F
G
H
I
İ
J
K
L

Ledn Taze ve yumuşak olan ağaç budağı. (OSM)
Leflâfe Bot. Kurt tırnağı denilen bir bitki. (FED);
Bot. Kurttırnağı da denilen bir çeşit bitki. (HAY)
Legümen (Alm. Legumen, Hülse, Fr. légume,
gousse, İng. legume, pod, pulse) Tek karpelden
meydana gelen, olgunlukta hem sırt hem de kann
hattı boyunca açılan kuru meyve. (BİY)
Legümin (Alm. Legümin, Fr. légumine, İng.
legümin) Baklagillerin tohumunda bulunan bir protein. (BİY)
Bot. Acı çiğdem. (HAY)

M

Lehlâh

N

Lehlâhiyye Bot. Fasîle-i lehlâhiyye = Acı çiğdem
çeşidinden bitkiler. (HAY)
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Lektin (Lat. lectus: seker bağlayan, Alm. Lektin,
Fr. lectine, İng. lectin) Aglutinin, fıtohemaglutinin,
fitoaglutinin ve protektin gibi en az iki karbohidrat
bağlama bölgesine sahip, immun kökenli olmayan,
bazı hücrelerin bir araya toplanmasına sebep olan,
glikokonjugatlan çöktüren, çeşitli bitki ve hayvanlardan elde edilmiş protein ya da gukoprotein
molekülleri. (BİY)
Lekîk Zayıf ağaç. (OSM)
Lelut Botanikçi. (ARK)
Lepande Farisîde berrak, süzme, duru. Lepande
zeytin yağı, lepande üzüm şerbeti. (LEH)
Leptahergi Peynir otu. (BAY)
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Letafet Güzellik, insanın hoşlanacağı hâl ve durum: Bu bahçedeki letafet, bu çiçeklerin letafeti.
(HAY)
Letf Sık olmak ve bahçenin ağaçları sık bitmek ve
yaraşıklı olmak. (AHT)
Levüloz Fr. levulose kim. Balda ve birçok meyvede bulunan bir tür şeker, meyve şekeri, früktoz.
(TDK)
Levziyye Bot. Badem, erik, kayısı, şeftali, vişne,
kiraz ve benzerlerinin içinde bulundukları fasile.
(FED)
Levzurimte Bir meyvenin adı (Func) Arapça
lawz: ceviz + rimt caroxilon articulatum (dozy 1,
557) (EVL)
Leylak Bot. 1. Zeytingillerden, yaprakları
karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris). 2. Bu ağacın
koni durumunda toplanmış, beyaz, eflatun veya
pembe renkte, güzel kokulu çiçekleri. • Çin leylağı,
Hint leylağı (TDK-2); Salkım şeklinde mor ve beyaz
renklerde bir çiçek ve bunu veren ağaç. (HAY); (İsp.
Lilac) Ak, açık kırmızı, mora çalar renkte çiçekle
açan zeytingillerden bir ağaç. (TYS); Zeytingillerden, hoş kokulu salkım şeklinde mor ve beyaz renklerde çiçek açan bir bitki ve bu bitkinin çiçeği (syringa vulgaris). (MED); Zeytingillerden bir ağaççık
ve bu ağacın güzel kokulu çiçekleri. (ARK); (İsp. Lilac) Ak, açık kırmızı, mora çalar renkte çiçekle açan
zeytingillerden bir ağaç. (TYS); Zeytingillerden
beyaz ve eflatun renkli, güzel kokulu çiçekleri olan
bir ağaççık. (TRK); Bot. leylâk, Lat. Syringa vulgaris. (FED); (Lat. Syringa vulgaris, Alm. Flizder, Fr.
Ulaş, İng. liliac) Zeytingiller (Oleaceae) familyasından, ağaççık formunda, parlak yeşil yapraklı, üzüm
salkımı şeklinde mor, mavi, pembe ve beyaz renkli
çiçekli, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, hoş kokulu bir bitki türü. (BİY); Syringa vulgaris Lat. (Oleaceae). Kışın yaprak döken küçük bir
ağaçtır. Çiçekler mor veya beyaz renkli ve kuvvetli
kokuludur. Süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilir.
Eş anl. Devrinti. (BAY)
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Leylekayağı
Leylekburnu

İğnelik. (BAY)

etrafını çeviren değişik yapraklar (Kuş tüyü için
kullanılmış). (ARK)

İğnelik. (BAY)

Leylekgagası İğnelik. (BAY)

Ç

Ligirte Marul. (BAY)

Leylimgara Tohumu pıtraklı, parmak kalınlığında, kırmızı köklü, kökü dövülerek romatizmal
ağrılara karşı kullanılan bir bitki. (Çavak / Mersin)
(MER)
Libade

Lignikol (Lat. lignum: odun; colère: oturmak, Alm. lignikol, Fr. lignicole, İng. lignicolous)
Odunun içinde ya da üzerinde yaşayan. (BİY)

E

Lignin (Lat. lignum: odun, Alm. Lignin, Holzstoff, Fr. lignine, İng. lignin) Damarlı bitkilerde hücre
duvarlarını sertleştirici, suda çözünmeyen, kompleks fenilpropanoyit polimeri. (BİY)

G

Çay üzümü. (BAY)
Ligoser

Lif Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerden yapılmış örgü.
(TDK); Hurma ağacı kabuğu ve kendir gibi bazı elyaflı nebatlardan çıkarılan iplik gibi uzunca ve ayrı
ayrı olan kısmı ki bununla zen-bil, halat ve ip gibi
şeyler örülür. Hamamlarda sabun köpürtmek için
kullanılanına hamam Itfi denir. Bunlar kendirin dış
kabuklarından yapılır. (ARS)
Lif kabağı (Lat. Luffa cylindrica) Kabakgiller
(Cucurbitaceae) familyasından, dişi çiçekleri tek,
meyveleri çok lifli olan, olgunlaştıktan sonra banyo
süngeri gibi kullanılan bir bitki. (BİY)

Ligosera

Ligula (Lat. ligule: küçük dil, Alm. Ligula, Blatthäutchen, Fr. ligule, İng. ligula, ligule) Özellikle
tek çenekli bitkilerde yaprak kınının ucunda ve
yaprak ayasının tabanında bulunan, bazen tüysü
olabilen dilsi çıkıntı. (BİY)
Ligulat (Lat. ligula: küçük dil, İng. ligulate) Dilsi; papatyagüler (Compositae) fa-milyasındaki ışınsal çiçek yapısı. (BİY)
Bot. Keçisakalı. (FED)
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Lihâf Bot. zar, kabuk. (FED); Bot. Sargı, zar, kabuk. (HAY)

Ş

Lifor Çay üzümü. (BAY)

T

Likaba Çay üzümü. (BAY)

U

Likapa Çay üzümü. (BAY)

V

Çoban üzümü. (BAY)

Lifâfe Bazı çiçeklerde mahfaza vazifesi gören
kısım. (MED); Bot. Bâzı çiçeklerin etrafını çeviren değişik yapraklar. (FED); Bot. Bazı çiçeklerin
içinde bulunduğu mahfaza. (HAY); Bazı çiçeklerin

I

Ağaç kabuğu, (bkz: luhâ, kışr). (FED)

Lihâ

Lifora

H

J

Güz çiğdemi. (BAY)

Çay üzümü. (BAY)

Liff Sıklığından yanındaki ağaca girmiş ve
dolaşmış olan ağaç. (OSM)

F

İ

Güz çiğdemi. (BAY)

Lihyetü’t-teys
Lifar

D

Yalancı ısırgan. (BAY)

Leylim yaprağı Yalancı ısırgan. (BAY)

B
C

Ligarba Çay üzümü. (BAY)

Leylim otu

A

Y

Likarba Çay üzümü. (BAY)
Liken Yun. Bot. 1. Bir mantarla bir su yosununun
ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel
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adı. 2. Tıp Kaşındırıcı bir deri hastalığı. • liken
bilimi (TDK-2); Bir mantarla bir yosunun ortak
yaşamasından doğan bitkilerin umumî is (HAY);
Kayalarda ve ağaçlarda oluşan, sülfür dioksit gibi
kirletici maddelerin varlığını gösteren suyosunu
ve mantar birleşimi. (ÇEV); Kına ağacı (BAY);
Mikroskobik bir su yosunu ile telsel yapıda bir
mantarın ortak yaşamalarıyla oluşan bitkilerin adı.
(TRK); (Alm. Lichen, Flechte, Fr. liehen, İng. liehen) Mantar ve alglerin morfolojik ve fizyolojik bir
bütün hâlinde meydana getirdikleri simbiyotik organizmalar. (BİY)

I

Liken bilimi Bot. Likenleri inceleyen bilim dalı.
(TDK-2)

İ

Likofor Güz çiğdemi. (BAY)
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Likopen (Lat. lycopercicum: domates, Alm.
Lykopin, Fr. lycopène, İng. lycopene, lycopin) Domateste ve diğer meyvelerde bulunan kırmızı karotenoit pigmenti. (BİY)
Likör Fr. ligueur Meyve, alkol, esans karışımıyla
yapılan şekerli içki. (TDK); Meyve lezzetinde veya
başka lezzette alkollü içki. (HAY)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ö

Likya lalesi

P

Lilpar Caltha polypetala Hochst. (Ranunculaceae). Çok yıllık, otsu ve sarı çiçekli bir bitkidir. Sulak
yerlerde yetişir. Yapraklan sebze olarak, pişirildikten
sonra yenir (Bayburt, Sarıkamış). Eş anl. Bataklık
nergisi, Su nergisi. (BAY)

R
S
Ş
T

Lilpar Yaban çiçeği (ÇİÇ)

U

Lilüfer Nilüfer çiçeği (BAH)

V
Y
Z
Â

Limon Yun. Bot. 1. Turunçgillerden, 3-5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli
bir ağaç (Citrus limonum). 2. Bu ağacın sarı renkli,
kabuğu kokulu, suyu ekşi meyvesi. limon gibi sarı,
çok sarı. • limon asidi, limon bahçesi, limon esansı,
limon kabuğu, limonküfü, limon otu, limon sarısı,
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limon suyu, limon tozu, limon tuzu, tatlı limon,
yatak limonu (TDK-2); Turunçgillerden portakala
benzer sarı meyve ki, yemeklere konur ve limonata
ismiyle şurubu yapılır. Limon ağacı = Bu meyveyi
veren ağaç. Tatlı limon = Ekşi olmayan cinsi. Limon
gibi = Pek sarı. (HAY); Turunçgillerden ve türlü
çeşitleri olan bir ağaç yemişi. (TYS); Turunçgillerden, beyaz çiçek açan ağaç ve bu ağacın sarı renkli,
yumurta biçimli ve ekşi tadda, C vitamini bakımından zengin meyvası (citrus limonum). (MED); Lim,
limu, kebâd. Nev-leri tatlı limon, nısfiye, ruhiye limon, Trablus, Trabzon limonu. Ağaç kavunu gibi
petavi mürekkep, bergamut. Limon gibi sararmak.
(LEH); Limon ağacının sarı renkli, kabuğu kokulu, suyu ekşi meyvesi. (ARK); (Zitronenbaum / Limonier citronnier / Lemon tree / Lemon / Citron)
Mart-ekim aylari arasinda beyazimsi-pembe renkli,
güzel kokulu çiçekler açan, 3-5 m boylarinda, kışın
yapraklarıni dökmeyen küçük boylu agaçlar. Vatani
Çin olup, Akdeniz bölgesinde genis çapta yetiştirilir. Onuncu asirda Araplar tarafindan Avrupa’ya
getirilmistir. Yaprakları oval, tüysüz, parlak yeşil
renklidir. Çiçeklerin taç ve çanak yaprakları beser
parçalidir. Meyveleri oval sekilli, açik sari renkli,
üzeri parlak ve kabarcikli, özel salgi cepleri olup,
asitli bir özsuyu vardir. Tohumları oval sekilli, sarimsi renkli ve aci lezzetlidir. Türkiye’de yetiştiği
yerler: Akdeniz bölgesi ve Dogu Karadeniz. Kullanıldığı yerler: Limonun meyve kabugu, limon esansi ve usaresi kullanılır. Limon kabugunda uçucu
yag, hesperidin aci madde ve tanenli maddeler vardir. Kabugun içindeki beyaz kisma albeda adi verilir.
Bundan petkin elde edilir. Istah açici ve sindirim
kolaylastirici olarak kullanılır. Tâze meyve kabuklarini sikmak sûretiyle limon esansi elde edilir. 15003000 limondan 1 kg kadar esans elde edilir. Yeşil
olanlar sari ve olgun olanlarindan daha fazla esans
verir. Bilesiminde uçucu yag vardir. Limonata yapiminda, besin endüstrisinde, pasta ve sekercilikte,
parfümeri ve sabun yapiminda koku ve lezzet vermek üzere bazi preparatlarin bilesimine girer. Limonun pulpa kismi (iç kismi) sekerler, vitamin C ve
sitrik asitler ihtivâ etmektedir. Limon suyu, atesi ve
tansiyonu düsürür. Kani temizler. Susuzlugu giderir. Damar sertligi ve romatizmada faydalıdır. Cildi
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güzellestirir. Disleri beyazlatir ve disetlerini kuvvetlendirir. Bogaz ve bademcik iltihaplarini giderir.
Bas ve vücut agrılarını keser. (BİT); (Lat. Citrus limon, Alm. Zitrone, Fr. citron, limon, İng. lemon)
Turunçgiller (Rutaceae) familyasından, ülkemizin
Akdeniz ve Ege Bölge-leri’nde yetiştirilen, C vitamini bakımından oldukça zengin meyveleri olan her
dem yeşil bir bitki. (BİY); (lemon): Limonağacının
açık sarı renkli, yumurta biçiminde, kabuğu güzel
kokulu, suyu ekşi olan meyvesidir. Kabuklarından
limon esansı çıkarılır. C vitamini, şeker, müsilaj, sitrik asit ve tuzları bakımından zengindir. Faydası:
Ateşi ve tansiyonu düşürür. Kanı temizler. Susuzluğu giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Damar sertliği
ve romatizmada faydalıdır. Gribin çabuk atlatılmasını sağlar. Mide, bağırsak ve idraryollarındaki mikropları öldürür. Gıda zehirlenmesini önler.
İdrar söktürür. Böbrek ve mesane kum ve taşlarının
düşürülmesine yardımcı olur. Yüzdeki sivilceleri geçirir. Cildin güzelleşmesini sağlar. Karaciğer
hastalıklarında faydalıdır. Dişleri beyazlatır ve diş
etlerini kuvvetlendirir. Nezlede şikayetleri geçirir.
Skorbüt hastalığında faydalıdır. Boğaz ve bademcik
iltihaplarının giderir. İshali keser. Kansızlığı önler.
Fazla aybaşı kanamasını önler. Nasırları söker. Mide
ağrılarını dindirir. Baş ağrılarını ve vücut ağrılarını
keser. Yüz çillerinde faydalıdır. (BİT-2)
Limon ağacı Sarıca ve dokusu (ensicesi) gayet
düzgün bir ağaçtır. İnce marangozlukta çok kullanılır.; Meyva olarak limon veren ve bahçeleri
süslemek için yetiştirilen ağaç. Bu ağacın kalın ve
iricelerinden çıkarılan kereste çok makbuldür ve
bazı ince marangozluk işlerinde kullanılır. Fr. Citronnier. (ARS)

duvara dayalı, önü ve üstü ile yanları cam ile kaplı
odalara denir. Bunların her tarafı cam olanları da
vardır. Soğuk olan ülkelerde böyle limonluklarda
sebze de yetiştirilir. (SAN); Kıştır limon ve portakal
ağaçlarını ve ona benzer ağaç ve çiçekleri barındırmaya mahsus ılıkça ca-mekân, ser: Bu bahçeye bir
limonluk lâzım. (HAY); Soğuk mevsimlerde bazı
bitkileri soğuktan korumak için yapılan ısıtılabilir camlı yer, camekân. Limon sıkmakta kullanılan
âlet. Limon ağacı olan yer, limon bahçesi. (MED);
Bir tarafı ve üstü eamlı olup cenuba tevcih edilmiş sobasız büyük çiçek eamekânları. Bunların içine
kışın limon ve portakal ağaçları konarak soğuktan
muhafaza olunur. Fransızların portakallık lorangerie) ve bizim limonluk dediğimiz bu camekânLr
umumiyetle sobasız-dır ve içinde ateş yakılmaz; yalnız güneşin 1. Limonluk. 2. Çiçek sobası hararetiyle
ısınır. Çok hararet istemiyen çiçekler bu camekânlarda hıfzolunur. Ateşle. ısıtılan camekânlara soèa
(Fr. Serre) denir. Fr. Orangerie. (ARS); Kış bahçesi.
(LEH)
Limonsu meyve

Hesperidyum (BİY)

Linear yaprak (Lat. linea: çizgi, Alm. linealisch
Blatt, Fr. feuille linéaire, İng. linear leaf) Bir çenekli bitkilerde olduğu gibi, karşı kenarlan birbirine az
çok paralel olan uzun ve ince yapı ya da bu şekilde
olan şeritsi yaprak. (BİY)
Linin Hayvan ve bitki hücrelerinde çekirdeğin
boya almayan kısmı. (HAY)

Limon otu Bot. Kışın yapraklarını döken, salkım
çiçekli bir ağaççık (Lippia citriodora). (TDK-2);
Oğul otu. (BAY)
Limonluk Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve
yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı
yer, ser, sera. (TDK); (Fr. orangerie): Arkası bir

Linolyum Fr. linoleum < Lat. Yer döşemesi olarak
kullanılan, üzeri keten yağı ve mantar tozuyla kaplanmış jüt bezi, muşamba. (TDK)

Oğul otu. (BAY)
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Linoliyum Jütten, çuval gibi dokunmuş kaba bir
bez üzerine bezir yağlı kalın bir macun sürülmek
suretiyle yapılan bir nevi kalın yer muşambasıdır ki
1860 tarihinde Ingil-terede îcad edilmiştir. Bunun
kalınları üzerine tıpkı tahta takozlar üstüne kazılan
resimler gibi, kazma resimler yapılarak basılır ki bu
usule Linoligam üzerine kazma. (Fr. Gravüre sur
linoléum) derler. (Bak. Kazı.) Fr. Linoléum. (ARS)

Limon nanesi

A
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Linyin Bitkilerde doku iplikçiklerini bağlayan
madde. (MED)
Linyit (Fr. Lignite) Ağaç maden kömürü. (TYS);
Bitki izleri taşıyan tam oluşmamış maden kömürü.
(HAY); Yüzde 60 ila 73 nisbetinde karbon ihtiva
eden, bataklıklardaki bitki kalıntılarının değişime
uğramasıyla ikinci veya üçüncü zamanda oluşan
kahverengi veya siyah kömür. (MED); [Alm. Braunkohle] [Fr., İng. lignite]: Ara oluşumlu bitki tezeğinden oluşmuş kömür. (YTS)
Lipitler (Yun. lipos: yağ, Alm. Lipiden, Fr. lipides, İng. lipids) Hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, suda çözünmeyen ya da çok az çözünen, organik çözücülerde çözünen, yağ asitlerinin alkollerle
teşkil ettikleri esterler. (BİY)
Lipokrom (Yun. lipos: yağ; chroma: renk, Alm.
Lipochrom, Fr. lipochrome, İng. lipochrome) Yağda
ve yağ çözücülerde çözünen ve doğal olarak bitki ve
hayvanlarda bulunan, sarıdan turuncu ve kırmızıya
kadar değişen renklerde olabilen bir grup renk maddesi. (BİY)
Lisân-ı servi Bir bitkinin adı (lisân-ı sevr “hodan,
burancaotu, borrago officinalis” yerine [Rdl. 1631])
(EVL)

Ş

Lisânü’l-hayye
(FED)
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Livor Yabani yemiş veren bir bitki (RİZ)
Liyan Bot. Yabani ormanlarda yetişen parazit sarmaşığı. (TDK-2)
Kapı ardına konulan ağaç sürgü. (OSM)

Lizozim (Yun. lysis: çözülme; zyme: bırakmak,
Alm. Lysozym, Fr. lysozyme, İng. lysozyme) Yumurta akı ve gözyaşı gibi farklı kaynaklardan izole
edilebilen ve DNA çalışmalarında bakteri hücre duvarındaki mukopoli-sakkaritleri parçalayan bir enzim. (BİY)
Liîn Bostanlarda dikilen ve höyük denilen suret.
(OSM)
Lobelya Lat. Bot. Salkım durumunda mavi
çiçekleri bulunan bir veya çok yıllık Kuzey Amerika
bitkisi (Lobelia). (TDK-2); Bot. Bir bitki cinsi (lobelia). (HAY)
Locustella fluviatilis

Lisân-üs-sevr Bot. Sığırdili denilen çok yapraklı
bir nebat (bitki). (FED)
Lisânü’l-asâfîr Bot. Kuş dili. (FED)

U

Livik Yılanyastığı. (BAY)

Lizaz

S
T

Livar İt. livaioî. İçinde canlı balıkların saklandığı
ağaç veya metalden kap. 2. İçinde diri balık saklanan, denizden ayrılmış havuz. (TDK)

Bot. Aslandili denilen bir bitki.

Lisânü’l-kelb Bot. Köpekdiline benzeyen yapraklan hekimlikte kullanılan bir bitki. (FED)
Litofit (Yun. lithos: taş; phyton: bitki, Alm. Steinpflanze, Lithophyt, Fr. lithophyte, İng. lithophyte)
Yağmurda bile suyun tutulmadığı kayalarda yetişen
bitkiler. (BİY)
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Ağaç kamışçını (BİY)

Loğusa çiçeği Aristolochia türlerine (Aristolochiaceae) verilen genel ad. Çok yıllık otsu bitkiler.
Yapraklar genellikle kalp biçiminde, çiçekler pipo
görünüşünde. Bazı türlerin kökleri tedavide kullanılır. Eş anl. Kabakulak otu, Kurtluca (Kütahya),
Pipo çiçeği, Zeravent. Aristolochia clematitis Lat.
Kara asma. Aristolochia hirta Lat. Bk. Yılan otu
(Muğla). (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Loğusa otu Bot. İki çeneklilerden, çiçekleri koyu
kahve rengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia). (TDK); Loğusa çiçeği. (BAY)
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Loğusa otugiller (Lat. Aristolochiaceae, İng.
Aristolochia, birthwort) Yapraklan basit, almaşlı,
çiçekleri er dişi, ışınsal ya da tek simetrili, çanak
yapraklan birleşik, taç yapraklan az ya da hiç olmayan, ovaryum alt durumlu, kapsül tipi meyveleri
olan, yatık, sü-rünücü, otsu ya da odunsu bitkiler.
(BİY)
Lohosa tepsisi Italyada çocuk doğuran kibar
kadınlara hediye olarak içine pastakonarak gönderilmek âdet olan tahta tepsilere denir ki bunun üzerine nakışlı resimler yapılmış bulunur. Masaccio gibi
bâzı büyük ressamların yaptıkları bu resimli lohosa
tepsileri birer sanat eseridir. Türklerde lohosa tepsisi
yoktur. Kahvaltı ve iftar tepsileri vardır. Fr. Plateau
d’accouchée. (ARS)
Lohusa otu Bot. İki çeneklilerden, çiçekleri koyu
kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki, kabakulak otu, karaasma, zeravent (Aristolochia).
(TDK-2)
Lokulüsit (Lat. loculus: küçük yer, Alm. lokuluzit, fachspaltig, rückenspaltig, Fr. loculicide, İng.
loculidical) Kar-pelleri orta damar boyunca açılan
kuru meyve. (BİY)
Lomazom (Yun. loma: kenar; soma: vücut, Alm.
Lomasome, Fr. lomasome, İng. lomasome) Bazı algler, mantarlar ve bitkilerde hücre zarının yaptığı
girinti. (BİY)

ki eski Mısırlılarda tenasül ve hayatın remzi itibar
edilirdi. Eski Mısır ve Hind binalarının tezyinatında çok görülen bir şekildir. Eski Mısır mimarisinde
bu şekille tezyin olunmuş sütun başlıklarına lotas
biçimi (Fr. Lotiforme) denir. Bu tarz sütunların
üstünde lotus çiçeğinin açılmış şeklinde birer başlık
bulunur. (Bak. Başlık ve Mısır sanatı.) Fr. Lotus.
(ARS)
Lotus çiçeği Bir nülifer çeşidi. Eski Mısır sanatında kullanılan ve seramikte de görülen bitkisel
motif (SER)
Lotüs (Fr. Lotus) Nilüferi andırır bir çiçek. Mısırda yetişir. (TYS)
Lökoblâst (Yun. leukos: ak; blastos: tomurcuk,
Alm. Leukoblast, Fr. leuco-blaste, İng. leucoblast,
myeloblast) Kemik iliğinde bulunan farklılaşmamış
granülsüz hücre. Miyeloblâst. (BİY)
Lökoplast Fr. leucoplaste Bot. Bitki hücrelerinde
veya bazı kamçılılarda sitoplazma içinde bulunan
ve genellikle nişasta taneciğini oluşturan cisimcik.
(TDK-2); Beyaz kromoplast. (HAY); (Yun. leukos: ak; plastos: oluşmuş, Alm. Leukoplast, Fr. leuco-plaste, İng. leucoplast) Bitki hücrelerinde ya da
bazı kamçılı bir hücrelilerde bulunan renksiz plâstitler. (BİY)
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Lunapark Çocuklar için salıncak, dolap gibi pek
çok eğlencesi bulunan bahçe: Lunaparkta çarpışan
arabalara binerek eğlendiler. (TEM)

R
Ş

Lopyemişi Meyveleri sarı, iri bir tür incir. (Eski
Mezitli / Mersin) (MER)

Lu‘ab Bazı bitkilerin meydana getirdiği yapışkan
sıvı, mucilago; bu tür bitkiler ile hazırlanan
yapışkan sıvı veya pelte özelliği gösteren ilaçların
genel adı. (CER); Bitkilerden çıkarılan sıvı; salya,
tükrük. (ARK)

Loteşir Soğanı Ada soğanı. (BAY)

Lüb Badem gibi meyvelerin içi. (HAY)

Y

Lotus Yun. Bot. Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad. (TDK-2); Nilüfere benzeyen
bir cins çiçek. (MED); Mısır fulü denilen nebattır

Lübbî Bot. Öze ait. (HAY)

Z

Lomentum Kırılgan meyve (BİY)
Lop incir
(TDK-2)

Bot. İri ve yumuşak bir tür incir.
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A
B
C
Ç
D
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Lübna Bal gibi yapışkanlı sütü olan bir ağaç.
(OSM)
Lübûb Kabuklu meyveların içi. (FED)
Lüfeyfe 1. Bot. Bürümcük. 2. Bot. Küçük çiçek
yaprağı topluluğu. (FED)
Lüffâh Büyük ve geniş yapraklı, kokulu bir bitki
olup evvelce büyücülükte kullanılırdı, Lat. Mandragora officinalis. (FED)

I

Lüfâh Bot. Güzelhatunçiçeği. (FED); Bot. Kan
kurutan. Ar. Yebrûh-us-sanem, Fr. Belladone.
(HAY)

İ

Lüfâhîn

H

J

Bot. Atropin. (FED)

K

Lükah Bot. Kankurutan, adamotu, Lat. Mandragora officinalis. (FED)

L

Lüseyn Bot. Küçük dil. (HAY)
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Lütein (Lat. luteus: sarı turuncu, Alm. Lutein, Fr.
lutéine, İng. lütein) Birçok bitkilerin çiçeklerinde ve
yapraklarında, yeşil ve kahverengi alglerde, yumurta
şansında ve corpus luteum’da bulunan sarı karotenoit pigmenti. (BİY)
Lykeion Mukaddes Orman demek olan Lykeion,
Atina yakınında, İllissus çayı kıyılarında ağaçlık
bir mesire yeriydi. Filozof Aristoteles, derslerini bu
bahçede verdiği için bir tür okul olan Lise kelimesinin aslı Lykeion’dan alınmıştır. (MİT)
Köksüz ve tohumsuz ot. (FED)

T

Lâ-cezrî

U

Lâbirent Bahçelerde gezenleri şaşırtmak ve yollarını kaybettirerek eğlenceler yapmak maksadiyle
yapılan, iki tarafları sık ağaçlar ve çalılarla örtülü
dolambaçlı yollar ve yeşillik tonozları. III üncü Selimin kızkardeşi Hatice sultan için Dolmabahçe
sarayının bahçesinde Mimar Mellıng tarafından
böyle bir lâbirent yapılmıştı. (ARS)
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Lâcerestermaya Bahçıvan. Zebanzedi lakastirine doktor. lâcerestermik keşfî bir ağaç. Afrika’nın
kırmızı lâcerester-mayası, Amerika’nın leylâkı,
Hint’in beyaz lâcerestermayası. (LEH)
Lâhlâh Bot. Çiğdem. (FED)
Lâhm Meyvenin çekirdekle kabuk arasında bulunan kısmı. (FED); Meyvenin yenecek yeri: Şeftali,
erik lahmı. Lahm-ı zâid = Vücudun bir tarafında
hastalık sonunda hâsıl olan fazla et parçası. (HAY);
Et, gûşt. (meyve etinede şamildir.) (OSM); Et. Meyvenin etli kısmı. (MED)
Lâhmiyye

Bot. Damkoruğugiller.

Lâkah Hurma, incir gibi bâzı ağaçların erkeğinden dişisine vurulan aşı. (FED); Bot. Hurma ve incir gibi bazı meyve ağaçlarının erkeğinden dişisine
yetiştirilmesi şart olan aşı. (HAY)
Lâle cânbâzı Meyve koparmaya yarayan çatal
şeklindeki sırığı ustaca kullanan kişi. (ARK)
Lâle üslûbu Devrin çiçek merakı mimariye de
sirayet ederek mimarî şekiller ve hatlarda çiçek ve
nebat kıvrımları gibi inhinalı şekillere doğru gidilmiş ve tezyinatta klâsik rumî şekiller yanında
lâle, çiçek demetleri, yapraklar yer almış ve klâsik
üslûbun ağırbaşlı ve sert çizgili şekillerinden uzaklaşılmıştır. (ARS)
Lâle-i nu’mân Bot. Bir çeşit lâle, dağ şakayığı.
(FED)
Lâle-i rûmî

Osmanlı lâlesi. (BAY)

Lâlesar Lâle bahçesi, lâlezar. (KUB); Lâle bahçesi. (HAY)
Lâlezar Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi. (TDK);
Lâle bahçesi. (MED); Lâle bahçesi. Lâlelik. (OSM);
Lale yetiştirilen yer, lale bahçesi, lalelik. (TEM);
Lalelik, lâle yetişen yer, lâle bahçesi. (FED)
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Lâlezâr-ı muhayyel
bahçesi. (ARK)
Lâmişger

Tahayyül

olunmuş

lâle

Bot. Karaağaç. (FED)

Lâstik ağacı Bot. Kauçuk. (TDK); (Lat. Ficus elastica, Alm. Parakautschukpflanze, Fr.

caoutchouc, 0ng. rubber tree) Dutgiller (Moraceae)
familyas1ndan, derimsi, geni_ yaprakl1, ana vata
Lâzebeliyye Bot. horozibiğigiller, Fr. Amaran
tacees. (FED)
Lîf-i nebatî

A
B
C
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Bot. Bitkisel tel. (FED)
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M
Ma’dûmiyyet-i esmâr

Meyva darlığı (FED)

Ma’dûmü’z-zühre Bot. Çiçeksiz (FED)
Mabet ağacı Bot. Dünyadaki tohumlu bitkilerin en eskisi ve yaşlısı olup yaşayan fosil olarak
adlandırılan, 30-40 m boyunda 2-3 m çapında,
sonbaharda altın sarısı yapraklarıyla dekoratif bir
görünüm sergileyen, dona ve hava kirliliğine karşı
dayanıklı bir süs ağacı, Çin çamı (Ginkgo biloba).
(TDK-2); Ginkgo biloba. Ginkgo, Çin Yelpaze
Çamı, Yelpaze Yapraklı Çin Çamı. Darwin tarafından “Yaşayan Fosil” olarak adlandırılan Mabet
Ağacı, 180 Milyon yıl önce çeşitli türleri ile Ekvator’dan, Kutuplara kadar dünyanın hemen her
tarafına yayılmıştır. Jeolojik çağlarda meydana gelen iklim değişmeleri sonucu bu türlerin çoğu yok
olmuş ve günümüze bir tek vatanı Güneydoğu Çin
kabul edilen Mabet Ağacı kalmıştır. Halen dünya üzerindeki tohumlu bitkilerin en eskisi ve en
yaşlısı olan Mabet Ağacı 30-40 metre boy, 2,5 metre gövde çapı yapar. Önceleri piramidal ve seyrek
dallı olan ağaçlar, ileri yaşlarda sarkan, sık dallı bir
tepe oluşturur. Gövde kabuğu koyu-gri renkli, ileri
yaşlarda boyuna çatlaklıdır. Yaşlı gövde ve dallardan aşağıya doğru hava kökleri salar, toprağa ulaşan
uçlar toprakta yeniden köklenir ve toprak üstünde
yeni yapraklı sürgünler verir. Kışın dökülen yaprakları uzun saplı, geniş ayalıdır (8 cm.), fil kulağına
benzer. Yaprakların 3-5’i bir arada gruplar halinde
bulunur. Yaprak damarları birbirine paraleldir.
Kalın, derimsi olan yaprağın üst kenarı düzensiz
dişlidir, ortadan iki lopla ayrılmıştır. Taze yeşil renkli olan yaprakları, sonbaharda dökülmeden önce
altın sarısı bir renk alır. Erkek ve dişi çiçekler ayrı
ayrı ağaçlarda açar. Erkek çiçekler, kısa sürgünler
üzerinde dizili sarkık ve kedicik durumludur. Dişi
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çiçekler ise, uzun bir sap ucunda yer alan iki tohum
tomurcuğundan ibarettir. Tohumu oldukça büyük,
yuvarlak, dış kısmı etlidir. Olgunlaştığında sarı bir
renk alır. Tohumun iç kısmı odunsudur. Tohum
çapı 18 -25 mm., sapı 5 cm. ‘dir. Besin maddelerince oldukça zengin olan tohumun etli dış kısmı,
sonbaharda yere döküldüğünde, çok pis bir koku
salar. Bu kötü kokudan dolayı da, yollara ve parklara dikilecek ağaçların erkek ağaç olması önerilir.
Sonbaharda altın sarısı yaprakları ile oldukça dekoratif bir görünüm sergileyen Mabet Ağacı dünyanın
çeşitli ülkelerinde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Çin
ve Japonya’da manastırların, sarayların, tapınakların bahçelerine “Kutsal Ağaç” olarak dikilmiştir.
Dona ve hava kirliliğine karşı oldukça dayanaklıdır.
(AGÇ)
Macar üçgülü Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Madagaskar abanozu [Alm. Madagaskar-Ebenholz] [eski terim Madagaskar-abanozu]: Kerestesi
çok koyu kahverengi ya da kara renkli bir ağaç türü.
(AGA)
Madamak Madımak. (BAY)
Madde-i dimâgıyye

Klorofil (FED)

Madde-i haşebiyye

Bot. odunözü (FED)

Madde-i kışrıyye

Bot. Kabuk bölgesi (FED)

Madensel gereç [Alm. Beschlag] [Fr. ferrement]
[eski terim madensel gereç]: Ağaç eşyanın genellikle
devinen elemanlarının açılıp kapanmasını, ya da
daha güzel görünmesini sağlayan, demir, bakır, pirinç vb. Madenlerden yapılma eklentiler. (AGA)
Madımağın Oynaşı

Kuşekmeği. (BAY)

Madımak Erm. Bot. Hlk. İlkbaharda kırlarda
yetişen, ufak yeşil yapraklı, ıspanak gibi pişirilip
yenilen bir bitki. (TDK-2); Polygonum cognatlum
Meissn. (Polygonaceae). Çok yıllık, sürünücü. otsu
ve pembe çiçekli bir bitkidir. Anadolu’da sebze

olarak kullanılışı yaygındır. Pirinç veya pastırma
ile pişirilir veya pilâva katılır. Bk. Keçimemesi.
Kuşekmeği, Söğüt otu. Eş anl. Badıma, Badımak,
Badımalak, Badima, Badimah, Can otu (Çorum),
Coban-ekmeği (Van), Kuşekmeği, Kuşepmeği,
Kuşeymeyi, Kuskus, Kuşkuşekmeği, Kuş yemi,
Madamak, Madik, Madımalağı, Madımalah,
Madımalak, Madınak, Madimak, Madmalak,
Madumah, Mardımalak. Aşağıdaki Polygonum
türlerine özel adlar verilmekte ve değişik amaçlar
için kullanılmaktadır. Polygonum alpinum Lat. Bk.
Keçimemesi. Polygonum aviculare Lat. Bk. Kuşekmeği. Lat. Bk. Kurtpençesi. Polygonum cognatum
Meissn. -Bk. Madımak. Polygonum hydropiper
Lat. Su biberi. Polygonum lapathifolium Lat. Bk.
Söğüt otu. Polygonum persicaria Lat. Bk. Söğüt
otu. (BAY); (Lat. polygonum cog-natum) Potuk da
denir. Şap ve göztaşı gibi mordan maddeleriyle san,
yeşil, de-vetüyü ve gri renkli doğal boyarmadde elde
edilen küçük bir kır bitkisi. (TEK); Yemeği yapılan
bir nevi yabanî bitki. Anadolu halkı bahar gelince,
bazı yerlerde, çoluk çocuk kırlara dağılırlar ve madımak ismini verdikleri bir nevi yabani semizotu toplarlar-Halit. (MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Magallamak Tarlayı ve bahçeyi çapalamak.
(TRM)
Magaris Fidanlıklar,
(FED)

fidan

yetiştirilen

yerler

A
B
C
Ç

Magiz İçinde ağaç bitmiş olan su birikintisi.
(OSM)

D

Magres Fidanlık, fidan bahçesi (FED); Fidanlık
bahçesi. (MÜN)

F

Magris Fidanlık, fidan yetiştirilen yer (FED)

E
G
H

Mağara XVIII inci asrın nihayetine kadar
bahçelerde yapılması moda olan sunî mağara ve
kaya kovuklarına da denir ki bunlar tabiî kaya
parçalarından inşa olunur ve ekserisinin üzerine
deniz ve sedef kabukları veya sünger taşları kaplanarak aralarından sular akıtılmak suretiyle tabiî
mağaralara benzetilirdi. Böyle sunî mağara yapan
ustalara fransızcada “rocailleur” bizde havuzca denir. (ARS)
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Madımak yapraklı kızılot Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Mağlak Sebze bahçelerindeki bölünmüş toprak
parçaları, evlek. (TRM)

Madımalağı Madımak. (BAY)

Mağâristân Fidanlık (SÜL)

Ö

Madımalah Madımak. (BAY)

Mahalle bahçesi Şehrin mahalleleri içinde ve
binalar arasında o civar halkının kolayca gidip
gezmesi ve hava alması için yapılan etrafı evlerle
çevrilmiş ağaçlı meydanlar ve sahalar. Umumiyetle
buralarda oturmak için kanepeler ve sıralar bulunur.
Fr. Square. (ARS)

P

Madımalak Madımak. (BAY)
Madınak Madımak. (BAY)
Madik

Madımak. (BAY)

Madmalak Madımak. (BAY)

Mahbûbe Vaktiyle tanesi beş yüz liraya kadar
satılan lâle cinsinden bir çiçek (FED)

Madrabaz Hayvan, balık, sebze, meyve gibi
yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan kimse.
(TDK); Bazı sebze, meyve ve benzeri yiyecekleri
çıkış yerinden alıp toptancıya satan kimse. (MED)

Mahcir Bahçe. (OSM); Etrafı kapalı bahçe.
(OSM); Etrafı kapalı bahçe. (MÜK); Ve dahi bahçeye mahcir derler; hadîka manasına. Ve köy etrafına
dahi mehâcirü’l-karye derler. (AHT)

Madumah

Madımak. (BAY)
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Mahcûbe Kapı ardına konulan ağaç (FED)
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A
B

Mahdud Dikeni kesilmiş ağaç.; Meyvesi çok olup
da dalları eğilmiş. (OSM)

tesir eden tahriş edici bir müshildir. Frengide faydalıdır. (BİT-2)

C

Mahfaza-i büzeyre

Bot. Küçük sporkesesi (FED)

Mahmude otu Convolvulus scammoniaLat.
(Convolvulaceae). Çok yıllık, kalın köklü ve otsu
bir bitki. Çiçekler süt rengi veya soluk sarı. Kökü ve
kökünden elde edilen süt (Mahmude) müshil olarak
kullanılır. Bk. Çit sarmaşığı, Kahkaha çiçeği. Convolvulus arvensis Lat. Mamıza (Konya, Mersin).
Çok yıllık, beyaz sütlü, beyaz çiçekli ve otsu bir bitki. Taze sütü Konya ve Mersin bölgesinde müshil
olarak kullanılır. Yapraklarından Sivas bölgesinde
çorba yapılmaktadır. Eş anl. Çadır çiçeği, Hamıza
(Bâlâ-Ankara), Kaplumbağa otu, Kuzu sarmaşığı,
Tarla sarmaşığı. Convolvulus assyricus Griseb.-Çobandöşeği (Çepni, Gemerek-Sivas). Convolvulus betonicifolius Miller subsp. Betonicifolius Koyungözü
(Göynücek-Amasya). (BAY)
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Mahfaza-i büzûr Bot. 1. ovogondağarcığı. 2.
Sporkesesi (FED)
Mahfil-i gülşen

Gül bahçesi mahfili (YED)

Mahle Bot. Gülgillerden bir ağaç ve bunun nohut
büyüklüğündeki meyvesi (prunus mahaleb). (HAY)
Mahlep Bot. 1. Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, İdris ağacı (Prunus
mahaleb). 2. Bu ağacın bahar olarak kullanılan,
nohut büyüklüğündeki yemişi. (TDK-2); Cerasus
mahaleb Lat. Miller (Rosaceae). 10 m kadar yükselebilen, beyaz çiçekli, meyve ve dallan özel kokulu, meyveleri olgunlukta koyu kırmızı renkli olan
bir ağaçtır. Tohumları çöreklere koku vermek için
kullanılır. Dalları güzel kokulu olduğu için eskiden
tütün çubuğu yapımında kullanılırdı. Eş anl. Endirez, Endürüz, İdris ağacı, Keniro (Diyarbakır),
Kokulu kiraz ağacı, Melem (Ovacık-Tunceli).
(BAY); Gülgillerden yabanî kiraz ağacı ve meyvesi
(prunus mahaleb). (MED)
Mahmude Bot. 1. Çit sarmaşığıgillerden, yaprakları ok ucu biçiminde, çiçekleri soluk sarı renkte, 50-100 cm boyunda, çok yıllık ve otsu bir bitki (Convolvulus scammonia): İzmir mahmudesi.
Halep mahmudesi. 2. Bu bitkinin köklerinden
çıkarılan, hekimlikte kullanılan, reçineye benzer bir
madde. (TDK-2); Bingözotu da denilen bitki, sakamonya. (MED); Bot. Bingözotu, sakmonya. (HAY);
(bingözotu): Çitsarmaşığıgiller familyasından;
Anadolu’da ve Suriye’de yetişen, sarılarak tırmanan,
sürünücü ve sütlü, çok yıllık bir bitkidir. Gövdesi
ince ve tüysüzdür. Çiçekleri beyaz ve sarımsı renktedir. Meyvesi 4 tohumlu, 2 gözlü bir kapsüldür.
Kökleri uzun ve kalındır. Kökü, nişasta, tanen,
müsilaj ve “skammonin” taşır. Ev ilaçlarında kullanılmaması tavsiye edilir. Faydası: Kalınbağırsağa
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Mahmur çiçeği
çiğdem. (BAY)

Bot. Çiğdem. (TDK-2); Acı

Mahmuz çiçeği Bot. İki çenekliler familyasından
Akdeniz bölgesinde yetişen kırmızı, pembe veya
beyaz çiçekler açan iki yıllık otsu bir bitki (Centranthus). (TDK-2)
Mahon ağacı Sert ve çok muteber bir ağaçtır.
Bunun en iyisi Haiti ve Kübada yetişir. Eskidikçe
gayet güzel bir renk alan bu ağacın damarlı, damarsız ve hareli çeşitleri vardır. Bu çeşitler ağacın
muhtelif kısımlarından çıkarılır. Mahonun çok
makbul olan bir nev’i de benekli olanıdır. (ARS)
Mahonya Sarı çiçekli bir nevi bahçe ağacı (Lehce, Ş.). Mahonya Doktor Mahon’un keşfettiği sarı
çiçekli, sarı odunlu anber-i bâris. Yemişi ve yaprağı
dikenli bir nevi ağaç. Bahçelerde İspanya, Hint, Japon mahonyası (Lehce). (VLD)
Mahref Bostan. Hurmalık. Yemiş sepeti. (OSM);
Bostanlık ve hurmalık. (AHT)
Mahruf Toplanılmış devşirilmiş meyve. (OSM)
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Mahsullü Hasılı bol, yemişlü, meyvelü, bereketlü
(MEN)
Mahsulât Mahsuller.
Hâsılat.
Tarladan,
bahçeden veya hayvanlardan elde edilen gıda maddeleri. (OSM)
Mahsûl 1. Hâsıl olan, vücûda gelen, mahsûl-ı
karîha, mahsûl-i mesâî. 2. Arazi, hîref ve sanayi semeri: Bahçe mahsulü, mahsûl-i fen. 3. Meâl, hâsıl-ı
mana: Mahsûl-i beyt. Cem’i: mahsûLat. Mahsûlât-ı
sanaiye, mahsûlât-ı kimyeviye. Mahsûldâr: Mahsülü
çok, bereketli, münbit yer. (MÜK)
Mahşub Kesilmeye elverişli olmadan kesilen
ağaç. (OSM)
Mahun Amerika’dan gelen koyu renkli ve güzel
cila alır bir cins kıymetli ağaç: Mahundan bir dolap,
maun kaplaması. Bu ağaçtan yapılmış mahun
dolap, karyola. (HAY)
Mahunya Fr. Mahonia Bot. İki çeneklilerden,
çiçekleri sarı renkte, kokulu ve salkım durumunda
olan, köklerinden sarı boya çıkarılan bir süs bitkisi (Mahonia). (TDK-2); Sarı çiçekli bir nevi bahçe
ağacı. (HAY); Doktor Mahun’un keşfettiği san
çiçekli, sarı odunlu amberbaris, yemişli ve yaprağı
dikenli bir nev ağaç bahçelerde İspanya, Hint, Japon
mahonyası. (LEH); Bahçelere dikilen sarı çiçekli bir
ağaç. (YTL)

Maki İt. Macchia Bot. Akdeniz dolaylarında yaygın, yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan
bitki örtüsü. (TDK-2); (Fr. Maquis) Yabancı işgal
zamanında çalı ve ağaççıklarla kaplı yerlerde gizlenenerek savaşan yurtseverler. (TYS); (Madagaskar yerlilerinin dilinden) (coğrafya). Ağaççık ve
çalılarla örtülü arazi. (HAY); Kuraklığa dayanıldı
çalunsı bitki topluluklarının oluşturduğu Akdeniz
Bölgesi’ne özgü bitki topluluklan. (BİY)
Makilik
(MED)

Bodur ağaççıkların çok olduğu arazi.

Makine delgisi [Alm. Maschinenbohrer] [eski
terim makine matkabı]: Ağaç delgi makinelerinde
kullanılmak üzere hazırlanmış özel delik açma
aracı. (AGA)
Makine işçiliği [Alm. Löhne für die Maschinenarbeit] [eski terim makine işçiliği]: Eşyanın makinelerde yapılan bölümlerine ödenen değerler toplamı. (AGA)

Malatora Rezene. (BAY)
Malatura Rezene. (BAY)
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Ilgın ağacına benzer bir ağaç (DLT)

Mais Ağaçları sık bitmiş olan yer. (OSM)

Malozya

Mak otu Ban otu. (BAY)

Malta eriği Bot. Yenidünya. (TDK-2); Eriobotrya japonica / Yenidünya / Anayurdu Çin
olduğu sanılan Malta Eriği, önce Japonya’ya
götürülmüş, daha sonra da buradan Avrupa ve Akdeniz ülkelerine yayılmıştır. Malta Eriği 6-7 metreye kadar boylanabilen, herdem yeşil bir ağaçtır.
İleri yaşlarda yanlara doğru yayılan dalları, şemsiye görünümünde açık bir tepe oluşturur. / Dal

Makas Bahçecilikte budamaya yarayan alet.
(TRM)

Ç

O

Mahzud Meyvesinin çokluğundan dalları basıp
bükülmüş. (OSM)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

C

N

Malikhane Zenginlerin, büyük bahçe içinde
yapılmış, geniş salon ve odaları olan genellikle iki ya
da üç katlı evlerine denir. (SAN)

Makarna

B

M

Malaşa Gelincik. (BAY)

Malguna

A

Menekşe çiçeği. (HAY)
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uçlarında kümeler oluşturan herdem yeşil yapraklan
başlangıçta küçük ve tüylü olup, daha sonra büyük
ve derimsi bir yapıya kavuşur. Yaprakları 20-25 cm.
Boyunda ve elips biçimindedir. Dallara yapışık bir
vaziyette bulunan yaprakların üst yüzü tüysüz, alt
yüzü pas rengi tüylerle kaplıdır. Yaprak kenarları
geniş aralıklı dişlidir. / Yaklaşık 1 cm. Boyunda
olan çiçekleri beyaz renkli ve acı badem koku-sundadır. Sürgünün ucunda salkımlar halinde bulunan
çiçekleri kırmı-zımsı-kahvarengi kalın bir kürkün
içinde gizlenmiştir. Çiçekler sonbaharda açar,
meyvesi de ilkbaharda olgunlaşır. / Portakal sarısı
renginde, derimsi bir kabukla örtülü olan etli meyveleri küremsi ya da yumurta biçimindedir. Sarımsı
etli meyvenin hafif asitli bir lezzeti vardır. Meyve
içinde üç ya da dört adet kahverenginde, parlak iri
tohumları bulunur. / Kumlu ya da killi topraklarda kolaylıkla yetişen Malta Eriği, dikildikten üç ya
da dört yıl sonra meyve vermeye başlar. Meyvesinden dolayı ticari amaçla yetiştirildiği gibi, herdem
yeşil yapraklarından dolayı da park ve bahçelere süs
amacıyla da dikilir. (AGÇ)
Malta taşı Bahçe, mutfak gibi yerleri döşemekte
kullanılan, dört köşe, yassı, kolay kırılan bir tür taş.
(TDK)
Aşısız, meyvesi ekşi erik, yabaneriği.

Mamık
(MER)

R

Mamıza Mahmude otu. (BAY)

S

Mamula Silcan. (BAY)

Ş

Mamuli

Diken meyvesi (RİZ); Silcan. (BAY)

Mamuza

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

T
U
V

Mana

Tohumluk bırakılmış salatalık. (MER)

Y

Manamık

Hardal otu. (BAY)

Z

Mananık

Hardal otu. (BAY)

Â

Mananuh Hardal otu. (BAY)
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Manar Çardak; ağaç, tahta ve naylonla yapılan
çardak. (MER)
Manav 1. Meyve ve sebze satan yer. 2. Meyve ve
sebze satan kimse. (TDK); Yaş meyve, sebze satılan
dükkân ve bu dükkânı işleten kimse. (MED); Kabzımal; meyveci; sebzeci; yemişçi; zerzevatçı. (YAK);
Meyve, sebze satılan dükkân (OSM); Bahçeleri sulama işini yöneten su dağıtma görevlisi. (TRM)
Mancana (manca’na) İt. Bot. Sütleğengillerden, Antil Adalarında yetişen, çok zehirli bir ağaç
(Manzenilla). (TDK-2)
Mancelina Sütleğengillerden, çok zehirli bir ağaç
ki, yerliler bunun özsuyunu oklarını zehirlemekte
kullanırlar (manzenilla). (HAY)
Mandadili

Frenk inciri. (BAY)

Mandakulağı Camuskulağı. (BAY)
Mandal Sebze bahçelerinde kare biçiminde su
dağıtma parselleri, (TRM); Sebze bahçelerinde kare
biçiminde su dağıtma parselleri. (ZAN)
Mandalina (mandali’na) İt. Mandarina Bot. 1.
Turunçgillerden, ılıman iklimlerde yetişen ve portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis). 2. Bu
ağacın turuncu renkli, tatlı, kokulu, lezzetli meyvesi. (TDK-2); Turunçgillerden, portakala benzeyen,
kolay soyulan ince kabuklu meyvası olan ağaç ve bu
ağacın meyvesine verilen ad (citrus nobilis). (MED);
Bir cins ma‘ruf yuvarlak meyve” ki esâsı Şarkî
Asya’dan geldiği târîh-i fenn-i nebâtâtta mestur ve
binâenaleyh bu ismin Çin vüzerâsına verilen mandarin isminden muharref olduğu mervî ve meşhurdur (DGA); Turunçgillerden Çin menşeli, kabuğu
kolay soyulan bir meyve, mandarin (Lat. citrus
nobilis). (HAY); (Lat. Citrus nobilis, Alm. Mandarine, Fr. Mandarine, İng. Mandarin, tangerine)
Turunçgiller (Rutaceae) familyasından, doğal olarak
Tropik, Suljopik ve Doğu Asya’ da yayılış gösteren,
ülkemizde meyveleri için kültürü yapılan bir tür.
(BİY); (mandarin): Turunçgiller familyasından; 5-6
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m yüksekliğinde mandalina ağacının meyvesidir.
Tatlı, kokulu, lezzetli, vitamince zengin bir meyvedir. Kabuğundan esans çıkarılır. Faydası: Kanı temizler. Sinirleri yatıştırır. Damar sertliği, felç ve gripte
faydalıdır. (BİT-2)
Mandar (Oğuz) ağaçlara sarılan bir bitki, sarmaşık (DLT)
Mandara Hayvanların yazın barındırıldığı,
ağaçlarla çevrilmiş yer, mandıra. (MER)
Mango Port. Manga Bot. Hint kirazı. (TDK-2);
Hindistan cevizine benzeyen ve suyu içilen sıcak
iklim meyvesi. (MED)
Manisa lalesi Bot. Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla). (TDK-2); Anemone türlerine (Ranunculaceae) verilen genel ad. Çok yıllık, parçalı yapraklı,
büyük çiçekli ve otsu bitkilerdir. Eş anl. Girit lâlesi,
Girit şakayığı, Kır lâlesi. Kar çiçeği. Yoğurt çiçeği,
Yoğurtçuk (Akseki-Antalya). Anemona blanda
Schott et Kotsehy- çiçekleri morumsu mavi renklidir. Yumruları ihraç edilir. Anemone coronaria Lat. 10-30 cm yükseklikte, rizomlu ve otsu bir
bitkidir. Çiçekler kırmızı, pembe, mor veya beyaz
renklidir. Çiçekli dalları, İstanbul çiçekçilerinde,
süs bitkisi olarak satılır. Eş anl. Gül lâle (Antalya).
(BAY); Düğünçiçeğigillerden lâleleye benzeyen kır
bitkisi. (MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Manolya (manolya) Fr. Magnolia Bot. 1. Manolyagillerden, yaprakları almaşık, iri ve parlak yeşil
renkte bir süs ağacı (Magnolia grandiflora). 2. Bu
ağacın çok iri, beyaz ve limon kokusunda güzel
çiçeği. (TDK-2); Manolyagillerden, beyaz renkli
ve güzel kokulu çiçek açtığından süs bitkisi olarak
yetiştirilen ağaç ve bu ağacın çiçeği (magnolia gandiflora). (MED); Mücellâ, kalın yapraklı, iri çiçekli
ağaç. (LEH); (İt. Magnolis) Manolya ağacının iri,
beyaz renkte limon çiçeği kokusunda çiği. (TYS);
(Lat. Magnolia grandiflora, Alm. Magnolie, Fr.
Magnolier, İng. Magnolia) Manolyagiller (Magnoliaceae) familyasından, her dem yeşil, büyük beyaz

çiçekleri olan, çok yıllık, ağaç formundaki bitkiler.
(BİY); Bot. Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, manolya vb. Güzel kokulu bitkileri içine alan familya.
(TDK-2)
Mantar Yun. Bot. Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkilerin genel adı (Fungi):
Çayır mantarı. • mantar ağacı, mantar bilimi, mantar çorbası, mantardoğuran, mantarhane, mantar
hastalığı, mantar kent, mantar meşesi, mantar özü,
mantar tabakası, mantar tabancası, acı mantar,
akmantar, deli mantar, kök mantar, sarımantar,
su mantarları, ağaç mantarı, çayır mantarı, çörek
mantarı, horoz mantarı, kav mantarı, keçi mantarı,
koyun mantarı, kurt mantarı, kuzu mantarı, kültür
mantarı, pas mantarı, sığır mantarı, sinek mantarı, taş mantarı, yer mantarı, ağ mantarlar, bazitli
mantarlar, cıvık mantarlar, gerçek mantarlar, zehirli
mantarlar, sürme mantarları (TDK-2); Klorofil taşımayan ilkel bir bitki grubuna verilen genel ad. Şapkalı mantarlardan bir bölümü gıda olarak kullanılır.
Bunlara, bölgelere göre değişen, özel adlar verilmektedir. Bir bölümü ise hayvan ve insanlarda ağır
zehirlenmelere neden olmaktadır. Bk. Zehirli mantar. (BAY); Kök, sap ve yaprak gibi kısımları bulunmayan, klorofilsiz ve yüz binden fazla çeşidi olan
bitki. Bazı ağaçların kabuk altından elde edilen,
şişe tıpası ve benzeri şeyler yapılan madde. Bu maddeden yapılmış şişe tıpası. Mantardan yapılıp oyuncak tabanca ile patlatılan kapsül. [ar.] Yalan, uydurma. Salak, aptal. Boş, lüzumsuz, faydasız. (MED);
Akmantar; Çayırmantarı; domalan; göbelek;
horozmantan; katranköpüğü; keçimantarı; keme;
kökmantar; kurtmantan; kuzugöbeği; kuzumantarı;
yermantan. (YAK); Fürhân. Ecnası ve her cinsin envai pek çoktur. Me’kûl mantarlardan saplı mantar
kem’âe. Ak mantar fütur, büyük ak mantar karç.
Sarı kızıl mantar cebâ’e. Kuzu göbeği mantar sezü.
Keçi mantarı bir nevi içi toz dolu mantar, uskûl,
şahmetü’1-arz. Kav mantarı melkî, merkî. Mantar
menendi hasıllardan çavdar mantarı delice, mahmuz, horoz mantarı fat-ru’d-dîk. Çam mantarı katran köpüğü, gari-kon, şerbin. Sığır mantarı, ceviz,
cendüm leyken, ases mantarı, kav mantarı kümse.
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Kurt mantarı fesevâtu’z-zıbâ. Mantar meşesi. Mantar gibi çürük. Mantarlı papuç, mantar tıpa. (LEH);
Kema, küma, gülguristan, sizü, nihas, ağare, mantar ağacı (MEN); (Lat. Fungus, Alm. Pilze, Fr.
champignon, İng. fungus) Mikroskobik ya da makroskobik olan parazit, saprofit ya da simbiyoz olarak
yaşayan, klorofilsiz, diğer canlılar için zehirli ya da
zehirsiz olan canlı yapı. (BİY); (fütr): Boy, biçim ve
bölge bakımından büyük değişiklikler gösteren, yüz
bin kadar çeşidi bulunan bir çeşit bitkidir. Karada
ve tatlı sularda yaşarlar. Mantarların içinde tıbbi etkileri olanlar, gıda olarak kullanılanlar, zehirlenmelere sebep olanlar, hayvanlarda ve bitkilerde hastalık
yapanlar, antibiyotik madde oluşturanlar ve kimya
sanayiide kullanılanlar vardır. Yenen mantarların
çoğu bazitli mantarlardır. Bunların 500 kadar cinsi
ve 13500 kadar türü vardır. Sporları şişkin bir hif
ucunda 4 tane olarak meydana gelir. Makbul olan
türü şemsiye mantarıdır. Büyük ve göz alıcı bir
şekildedir. Şapkası başlangıçta yuvarlak veya yumurta biçimindedir. Sonradan çan, şemsiye veya
tabak şekline döner. Rengi beyazımtırak gri ile esmerimtırak gri arasında değişir. Çapı 25-30 cm
kadardır. Eti yumuşak ve süt gibi beyazdır. Lezzeti hoştur. Yer mantarı da yenir. Huni biçimindedir.
Şapkasının eti sarımtırak beyaz ve sarı kenarlıdır.
Kokusu kayısıyı hatırlatır. Lezzeti ise karabiberi
andırır. Hazmı güçtür. Faydası: Etin yerini tutar.
Protein değeri etten fazladır. Yorgunluğu giderir.
Düşünme ve öğrenme yeteneğini geliştirir. Kansızlığı giderir. Bedenin gelişmesinde yardımcı olur.
Romatizma ve üremi olanlar yememelidir. (BİT-2)
Mantar ağacı Bot. Turunçgillerden, kerestesi
çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç
(Phelloderidron amurerıse). (TDK-2); [Alm. Ambotsch] [Lat. Aeschynomene elaphroxylon] [eski
terim mantarağacı]: Kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, beyaz sarı renkli ve özgül ağırlığı 0,05-0,10
grlcm3 olan bir tür ağaç. (AGA)
Mantar bilimi Bot. Mantarların yapılarını,
yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen
bilim dalı, mikoloji. (TDK-2); (Yun. Mykes: mantar; logos: bilim, Alm. Mycologie, Fr. Mykologie,
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İng. Mycology) Biyolojinin mantarlan inceleyen
kolu. Mikoloji. (BİY)
Mantar meşesi Bot. Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe, sezü (Quercus suber). (TDK-2);
Mantar tabakası kalın olan bir cins meşe (gucerus
suber). (MED); Mantar. (MED)
Mantar özü Bot. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple
hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan
madde. (TDK-2)
Mantar şekeri Trehaloz (BİY)
Mantar tabakası Bot. Ağaçlarda hücrelerin
çeperlerine mantar özü yığarak ve protoplazmasını
yitirerek mantar oluşumuna yol açan, dış büyütken
tabaka. (TDK-2)
Mantardoğuran Bot. Mantarlaşmış hücreler
oluşturacak mantar tabakasını doğuran (büyütken
doku). (TDK-2)
Mantarımsı hücre (Yun. phellos: mantar; eidos: şeklinde, Alm. phelloid, Fr. phello’fde, İng.
phelloid) Mantar benzeri; bitkilerde mantar doku
içerisinde bulunan ve süberin içermeyen, mantar
kambiyumundan meydana gelmiş hücreler. Felloid
(BİY)
Mantarlar Bot. Sap, yaprak, çiçek vb. organlar
yerine dallı veya düz iplikler görünüşünde emeçlerden oluşan, klorofilsiz, çiçeksiz, ilkel bitkiler sınıfı.
• ağ mantarlar (TDK-2)
Mantarlaşma [Alm. Hausschwamm] [Lat. Merulis locrı’mans] [eski terim mantar hastalığı]: Nemli
ortamda depolanan ağaçta oluşan, onu kullanılmayacak biçimde yıkımlayan süngerimsi, beyaz ilkel
bitki. (AGA)
Mantarlaşmak (nsz) Bot. Hücre zarlarına mantar
özü karışarak geçirimsiz duruma gelmek. (TDK-2)
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Mantarlık 1. Yenilebilen mantarların yetiştirildiği
yer. 2. İncelenmek amacıyla mantar kültürlerinin
saklandığı yer. (TDK)

Mardımalak Madımak. (BAY)

Mantıvar Sarı çiçek açan, kaya yüzlerinde yetişen
bir çeşit bitki. (MED); Ölmez çiçek. (BAY); Kulak
ağrısını geçirmek için kullanılan, çiçekleri güzel
kokulu ve sarı renkli bir kır bitkisi (Ada.) (HLK)

Margarin Fr. Margarine kim. İç yağlarında bulunan, margarik asidin gliserinle birleştirilmesiyle de
yapay olarak elde edilen, 47° C de eriyen ve besin
değeri olan bitki yağı- (TDK)

Mantik

Medik. (BAY)

Mantuhar Sarı çiçekli; ince uzun, boz yapraklı,
kaynatılıp içilen bir ot. (MER)
Mantuvar Kulak ağrısını geçirmek için kullanılan, çiçekleri güzel kokulu ve sarı renkli bir kır
bitkisi (Ada.) (HLK)
Mantuvar çiçeği

Ölmez çiçek. (BAY)

Manyok (Brezilya yerlilerinin dilinden) Bot.
Sütleğengillerden, sıcak ülkelerde yetişen, yaprakları almaşık, üçü veya yedisi bir arada yelpaze durumunda olan, büyük bir ağaç (Manihot utilissima).
(TDK-2)
Manzûd Sık bitmiş ağaç (FED)
Marangoz Yun. Maraggus Ağaç işleriyle uğraşan
ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta.-mengenesi tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kıskaç. (TDK); İnce ağaç işleri yapan zenaatkâr, neccar. (MED)
Maranta (mara’nta) (botanik bilgini Bartolomeo
Maranta’nın adından) Bot. Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir
kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca).
(TDK-2)
Maraş kurtkulağı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Maraş otu Deli tütün. (BAY)

B

Mardımanak Madımak. (BAY)

C

Margarit (çayır kasımpatı): Dağlarda ve çayırlarda yetişen güzel çiçekli bir bitkidir. Kasımpatıya
benzer. Dalları ufaktır. Yeşil yaprakları dantela
gibidir. Çiçeklerin etrafında beyaz yaprakları vardır.
Ortası altın sarısı rengindedir. Çiçekleri yaz aylarında toplanıp kurutulur. Faydası: İdrar söktürür. Terletir. Böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı
olur. Karaciğer hastalıklarında faydalıdır. Egzama,
temriye gibi deri hastalıklarında şikayetleri giderir.
(BİT-2)
Margarit çiçeği Beyaz papatya. (BAY)
Margarita
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Beyaz papatya. (BAY)

M

Margo (Lat. Margo: uç, İng. Margo) Bitkilerde geçit zarındaki torusun etrafındaki ince bölge.
(BİY)

N
O
Ö

Marh Bahçede biten söğüt ağacı. (AHT)
Marhuk

Ç

P

Kuşkonmaz bitkisi. (OSM)

R

Marihuana İng. Marihuana Bot. Hindistan’da
yetişen kenevirin çiçeklerinden ve yapraklarından
elde edilen uyuşturucu madde (Cannabis sativa).
(TDK-2)
Markizet Fr. Marquisette Bir çeşit ince ve çoğu
kez çiçekli, pamuklu kumaş. (TDK); (Fr. Marauisette) 1. Daha çok çiçek desenli ince pamuklu bir
kumaş. Yazlık kadın giysisi yapımında kullanılır.
2. Döner gücü sisteminde pamuk ve sentetik iplikle
üç iplikli olarak dokunan kaliteli tül kumaş. 3. İki
ya da üç rehber çubuğuyla üretilen kare delikli ağ
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örme. (TEK); (Fr. Marquisette) Mod. İnce ve çoğu
çiçekli pamuktan kumaş. (TYS)
Marmelat Şeker karıştırılarak pişirilmiş meyve
ezmesi: Ayva marmelâdı. Kayısı marmelâdı. Elma
marmelâdı. (TDK)
Marrup (marupa): İkiçenekliler sınıfının, simaroubaceae familyasından, Amerika’da dokuz türü
olan, bileşik almaşık yapraklı bir ağaçtır. Antillerde
yetişen şişmarouba amara; 20 m kadar boyunda bir
ağaçtır. Kabuğu düz, pürüzsüz, grimsi ve çok acıdır.
Kerestesi kıymetlidir. Faydası: Ateş düşürür. Kalp
hastalıklarında faydalıdır. (BİT-2)

K

Marsama Güzel rayihalı ve limon yaprağı gibi
geniş yapraklı bir bitki ki, yerle beraber olup dikildiği yerde genişler ve nane gibi bazı yemeklere
konur. (HAY); hoş kokulu bir çiçek (ATI); Nane
gibi kokulu bir bitki. (HAY)

L

Marsama otu

İ
J

M
N
O

Civanperçemi. (BAY)

Marseme Civanperçemi. (BAY)
Marsıma

Civanperçemi. (BAY)
Civanperçemi. (BAY)

Ö

Marsımana

P

Marsıvan otu Bot. Birleşikgillerden bir cins
kokulu bitki (Tanacetum balsamita). (TDK-2);
Tanacetum balsamita Lat. (Compositae). 35-80 cm
yükseklikte, rizomlu, çok yıllık ve beyaz çiçekli bir
bitkidir. Çiçekli dalları idrar artırıcı ve taş düşürücü
olarak kullanılır. Bk. Civanperçemi, Solucan otu.
Eş anl. Marsıma, Marsuvan otu, Merseme. (BAY);
Marsıvan otu. (BAY)

R
S
Ş
T
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V
Y
Z

Mart çiçeği Çuha çiçeği. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Mart yemişi
(ÇİÇ)

Frenk inciri. (BAY); Yaban çiçeği

Marul Yun. Bot. Birleşikgillerden, geniş ve uzun
olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir bitki
(Lactuca sativa). • acı marul, kıvırcık marul, yabani marul, deniz marulu, eşek marulu, yağ marulu
(TDK-2); Birleşikgillerden, ılık iklimlerde yetişen,
kıvırcık ve düz türleri olan, yaprakları çiğ olarak
yenilen ve salatası yapılan bitki (lactuca). (MED);
Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları
taze olarak yenen bir bitki. (ARK); Yeşil yaprakları
yenen bir sebze (OSM); (Lat. Lactuca sativa, Alm.
Lattich, Kopfsalate, Fr. laitue, İng. lettuce, green
headed garden lettuce) Papat-yagiller (Compositae)
familyasından, yeşil yapraklan sebze olarak kullanılan, yuvarlak olanlarına yuvarlak başlı bahçe
marulu, aysberg de denilen otsu bitki. (BİY); Lactuca (Compositae) türlerine verilen genel ad. Bir
veya çok yıllık, beyaz sütlü ve sarı çiçekli otsu bitkiler. Bazı türlerin köklerinden Dağ sakızı denen
bir sakız elde edilir. Özellikle aşağıdaki türler kullanılmaktadır. Lactuca aculeata Boiss. Et Kotschy
ex Boiss.-Liğirte (Beyşehir-Konya), Mikirge (Ladik-Konya), Milkide (Damlapınar-Konya). Taze
yaprakları baharda toplanıp çiğ olarak yenir. Lat.
Serriola Lat. Acı marul, Eşek marulu. Tahliç (Doğu
Anadolu), Lat. viminea Lat. F. W. Schmidt. (BAY);
(lactuca): Bileşikgiller familyasından; geniş ve uzun
yeşil yapraklı veya çok yıllık bir bitkidir. Tohumları, cinsine göre esmer veya siyahtır. Ilık iklimi
sever. İlk ve sonbahar aylarında ekilir. Yurdumuzda bir çok çeşidi vardır. Faydası: Sinirleri yatıştırır.
Uykusuzluğu giderir. Sinirsel kalp çarpıntılarını
keser. İsteride faydalıdır. Erkeklerde aşırı cinsel
istekleri keser. Kabızlığı giderir. Basur memelerinde
faydalıdır. Kandaki şeker miktarını düşürür. Kanı
temizler. Hazmı kolaylaştırır. Nekahat devresinin
kolay atlatılmasında yardımcı olur. Bol idrar söktürür. Romatizma ve Nikris’te faydalıdır. Göğsü
yumuşatır. Karaciğer ve dalak şişliklerini indirir.
Böbrek iltihaplarında iyidir. Aybaşı halinin ağrısız
ve muntazam olmasını sağlar. Suyu, ergenlik sivilcelerini giderir. Yüze tazelik ve güzellik verir. Lapası; kan çıbanı, apse ve yanıklarda faydalıdır. Asabi
öksürükleri keser. Anne sütünü artırır. (BİT-2)
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Marulcuk Bot.
Çöpleme.
(TDK-2);
Düğünçiçeğigillerden, çöpleme olarak da adlandırılan bitki. (MED); Kar çiçeği, harbak-ı ebyaz.
Ak çöpleme. Hâniku’z-zi’b. (LEH)
Masıralamak Salatalık bitkisi salatalık vermeye
başlamak. (MER)
Mastı
çiçeği Bot.
Öküzgözü.
(TDK-2);
Öküzgözü bitkisinin başka bir adı. (MED)
Masura kamışı

Kargı. (BAY)

Maş Bot. Bir çeşit börülce (Phaseolus aureus).
(TDK-2); Bir tür küçük börülce. Platts’ın sözlüğünde bilimsel adının Phaseolus Radiatus olduğu belirtiliyor. Hindistan’da “mung” da denilirmiş
buna. Bedevian bu bitkinin Türkçe karşılığını Angola fasulyesi diye veriyor. Ancak “Maş” kelimesi
bazı yörelerimizde kullanılıyor ve baklagillerden yenilebilir bir bitki şeklinde tarif ediliyor. Bkz.: John
T. Platts, Age., s. 981; Ferheng-i Ziyâ, s. 1772; Bedevian, Age., s. 452; Derleme Sözlüğü, C. 9, s. 3133.
(BAT)
Maşala Hudutları toprak yığınları ile belirtilen
bahçelerde kare biçimindeki ekim alanları. (-To.)
(ZAN)
Matahcara

Tohumluk torbası (RİZ)

Matlaştırma [Alm. Mattieren] [eski terim matlaştırma]: Ağaç yüzünde mat görUntü veren koruyucu bir katman oluşturma eylemi. (AGA)
Maun (Amerika yerlilerinin dillerinden) 1. Tespih
ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras’ta yetişen
büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni).
2. Bu ağacın parlak kırmızımtırak renkte, sert ve
iyi cilalanan kerestesi. 3. Sf. Bu keresteden yapılan.
(TDK-2); [Alm. Mahagoni] [Lat. Swietenia mahagoni] [eski terim maun]: İçodunu kırmızı kahverengi,
dışodunu beyaz sarı renkte, hava kurusunun özgül
ağırlığı 0,50-0,75 grlcm3 olan değerli bir mobilya
ağacı. (AGA); Amerika’dan gelen koyu renkli ve

güzel cila alır bir cins kıymetli ağaç: Mahundan bir
dolap, maun kaplaması. Bu ağaçtan yapılmış mahun dolap, karyola. (HAY)
Mavi cincile Laccaria amethystina Bulliard
(Agaricaceae). Gençken koyu mor renklidir.
Yaşlanınca bu renk solar. Yenen bir türdür. Bk. Cincile. (BAY)
Mavi çiçekli adaçayı
Mavi çiğdem
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F

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

G

Çiğdem. (BAY)

Mavi ladin (Lat. Picea pungens, Alm. Blaufichte,
Fr. Epicés bleu) Camgiller (Pinaceae) familyasından, ana vatanı Kuzey Amerika olan, her dem yeşil,
yapraklan mavimsi yeşil, 30 m kadar boylanabilen,
park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir
tur. (BİY); Picea punges. Kolorado Ladini, Batıcı
Ladin. Kuzey Amerika’nın Kayalık Dağları’na
(Rocky Mountains) özgü bir ağaç olup, Kolorado,
Utah ve Arizona eyaletlerinde 2000-3000 metreler arasında, akarsu boylarında, ya da bataklıklarda
dağınık olarak yetişir. Doğal yayılış alanı içinde
hiç bir şekilde saf ormanlar kurmaz. Çoğunlukla 30-35 metre boy, 2, 5 metre gövde çevresi yapar. Başlangıçta piramidal, sonradan sütunumsu
tepelidir. Dalları kalın olup, yatay yönde uzar. Serbest büyüdüğünde toprağa kadar dallanır. Gövde
kabuğu önceleri kül grisi veya kahverengi-gri, ince
pullu sonraları gri-esmer, kalın ve derin çatlaklıdır. Genç sürgünler önceleri mavi-yeşil, sonradan
turuncu bir renge dönüşür ve tüysüzdür. Tomurcukları konik-yuvarlak, reçinesiz, pullarının uçları
geriye kıvrıktır. İğne yaprakları 2-3 cm. Boyunda,
dört köşeli, hafif kıvrık ve sürgünler üzerinde radyal
(fırça) dizilişlidir. Yaprakların uçları sivri-batıcıdır.
Yeşil, mavi-yeşil, gri-yeşil renkli yapraklarının her
bir yüzünde 4-5 stoma çizgisi bulunur, iğne yapraklan çiğnendiğinde ekşimsi-acı bir lezzeti vardır,
parmaklar arasında oğusturulduğunda da hoş bir
koku salgılar. Erkek çiçekleri sarımsı-kırmızı, dişi
çiçekleri soluk yeşildir. Silindirik formlu kozalakları 8-10 cm. Boyunda, 3 cm. Çapındadır. Kozalaklar taze iken yeşilimsi-kırmızı, olgunlaşınca açık

491

H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

A

K

kahverengindedir. Kozalak pulları kâğıt gibi ince,
dalgalı kenarlı ve uçları kertiklidir. Mavi Ladin’in
pekçok kültivarı vardır. Park ve bahçelerde en sık
görüleni koyu mavi-gümüşi yapraklı formu Picea
punges ev. ‘Koster’dir. Yapraklarının renk güzelliği
25-30 yaşma kadar devam eder. Ağaç yaşlandıkça,
gençliğinde gayet belirgin olan mavi veya gümüşigri renk sonradan kaybolur. Park ve bahçelerin dekoratif bir ağacıdır. iğne yaprakları 2-3 cm. Boyunda, dört köşeli, hafif kıvrık ve sürgünler üzerinde
radyal (fırça) dizilişlidir. Yaprakların uçları sivribatıcıdır. Yeşil, mavi-yeşil, gri-yeşil renkli yapraklarının her bir yüzünde 4-5 stoma çizgisi bulunur,
iğne yapraklan çiğnendiğinde ekşimsi-acı bir lezzeti vardır, parmaklar arasında oğuşturulduğunda
da hoş bir koku salgılar. Gövde kabuğu, gençlikte
kül grisi veya kahverengi-gri ince pullu sonraları gri
esmer ve derin çatlaklıdır. Silindirik biçimli kozalakları önceleri yeşilimsi kırmızı, olgunlaşınca açık
kahverengindedir (AGÇ)

L

Mavi peygamberçiçeği
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Mavi taşkesenotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Mavi-kırmızı turnagagası

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Maviçürük [Alm. Blaue Streifen] [eski terim mavileşme]: Çam türü ağaçlarda mantarların sebep
olduğu mavi görüntülü çürüme başlangıcı. (AGA)
Mavikantaron Bot. Birleşikgillerden, baharda
buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir
bitki, belemir, peygamber çiçeği, acımık (Centaurea cyanus). (TDK-2); İlkbaharda mor çiçek açan
birleşikgillerden bitki, peygamber çiçeği (centaureacyanus). (MED)

Y

Maviküf Bot. Özellikle tütün fidelerinde üreyerek yaprak hastalığına yol açan asalak mantar.
(TDK-2)

Z

Mavru

V

Â
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Sumak. (BAY)

Maya İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren
bir hücreli bitki organizmaları. (TDK)
Maya ağacı Bot. Meyvelerinden yemek yağı
çıkarılan bir tür hurma ağacı (Elaels). (TDK-2);
Meyvelerden yağı çıkarılan bir çeşit hurma (Lat.
Elaels). (HAY); Meyvelerinden yemeklik yağ elde
edilen hurma cinsi (elaeis). (MED)
Maya çiçeği Şerbetçi otu. (BAY)
Maya otu Şerbetçi otu.; Uyuz otu. (BAY)
Mayan Meyan. (BAY)
Mayana

Rezene. (BAY)

Mayasıl otu Bot. Bir deri hastalığına karşı kullanılan bitki türleri. (TDK-2); Acı yavşan.; Altın
otu.; Boz ot.; Kantaron.; Yer çamı.; Yüksük otu.
(BAY); Sarı çiçekli, kekik yaprağına benzer yaprağı
olan, kurutulup sigara gibi sarılarak içildiğinde mayasıla iyi gelen bir bitki. (MER); Yaban çiçeği (ÇİÇ);
(egzamaotu): Ballıbabagillerden; yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde yetişen, beyaz tüylerle
kaplı, alçak bir bitkidir. Yaprak kenarları alta doğru
kıvrıktır. Çiçekleri beyazdır. Ev ilaçlarında çiçekli bitki kullanılır. Faydası: Mide rahatsızlıklarını
giderir. Sinirleri uyarır. Ateşi düşürür. Egzamaya
faydalıdır. Vücuda kuvvet verir. (BİT-2)
Maydanoz Yun. Bot. Maydanozgillerden, 50-80
cm uzunlukta, ufak yeşil yapraklı, hoş kokulu iki
yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum). • eşek
maydanozu, Frenk maydanozu, medya maydanozu, yaban maydanozu (TDK-2); Maydanozgillerin
örnek bitkisi; kokulu yaprakları birçok yemeklere
katıldığı gibi kökünden ve meyvelerinden kokulu
bir yağ da çıkarılır (petroselinum hortenes). (Lat.
caerefollum). (HAY); Güzel kokusu olan yaprağı
yemeklere katılır bitki. (TYS); Maydanozgillerden,
güzel kokulu, yaprakları yemeklere katılan bitki
(petroselinum hortense). (MED); (Lat. Petroselinum crispum, Alm. Petersilie, Fr. persil, İng.
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parsley) Maydanozgiller (Umbellilera) familyasından, yapraklan iki pinnat parçalı, yan çiçekli,
iki yıllık otsu bitkiler. (BİY); (midenuvaz): Maydanozgiller familyasından; yaprakları güzel kokulu
ve parçalı, kazık köklü, 30-100 cm boyunda, iki
yıllık otsu bir bitkidir. Çiçekleri şemsiye halindedir. Tohumları ufak ve esmerdir. Meyvelerinin
içeriğinde uçucu bir yağ ile apiin adlı bir glikozit
vardır. Kökünde, biraz uçucu yağ, müsilaj ve apiin
vardır. Yaprakları, kökü ve meyvesi kulanılır. Faydası: İdrar söktürür. İştah açar. İltihaplı yaraların
iyileşmesini sağlar. Aybaşı sancılarını keser. Sürmenajda faydalıdır. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalbin
yorulmasını önler. Kansızlığı giderir. Kansere karşı
korur. Karaciğer şişliğini giderir. Safra akışını kolaylaştırır. Vücuttaki zehirli maddelerin atılmasını
kolaylaştırır. Vücutta biriken suyu boşaltır. Böbrek
taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Romatizmada faydalıdır. Mide ve bağırsaklarda gaz birikmesini önler. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Aybaşı kanamalarının düzenli
olmasını sağlar. Anne sütünü azaltır ve böylelikle
memelerin şişmesini önler. Cinsel istekleri artırır.
Görme gücünü artırır. Böbrek iltihabı olanlar maydanoz yememelidir. (BİT-2)
Maydanozgiller Bot. Ayrı çanak yapraklı iki
çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan,
anason, kereviz, maydanoz, kimyon vb. Bitkileri içine alan bir familya. (TDK-2); Bot. Ayrı
çanakyapraklı iklçeneklilerden bir familya. Örnek
bitkisi maydanozdur. (HAY); Maydanoz, kereviz,
anason vb. Bitkileri ihtiva eden ikiçenekli bitki ailesi, savvaniye. (MED); (Lat. Umbelliferae, Apiaceae, İng. umbelliferous) Yapraklan almaşlı dizilişte,
çiçekleri er dişi, basit ya da bileşik umbellalarda sporangiyum. Makrosporangiyum. (BİY)
Mayhoş Tatlı ile eksi arasında, eksiye yakın lezzetli tatlı: Mayhoş bir şerbet, bir meyve. (HAY)
Mayhoşluk Eksiye yakın tatlı olan şeyin hâl
ve lezzet): Bu şerbette, bu meyvedeki mayhoşluk.
(HAY)

Mayıl Olgun; meyvelerde çürümeye yaklaşma
hali (DLT)
Maymun orkidesi

B
C

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Mayok Açılmamış çiçek zarfı. (LEH); 1. Açılmamış çiçek, gonca. 2. Gonca zarfı, kabuğu (eskimiştir). (HAY)
Mazaryon

A

Ç
D
E
F

Bot. Dul abdal otu. (HAY)

Mazı 1. Bot. Servigillerden, yaprakları almaşık
ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya). 2. Hayvansal ve
bitkisel asalakların bitkilerde oluşturduğu ur. • mazı
meşesi (TDK-2); Mazı meşesi, querqus infectoria
(bkz. pazı). mazı: meşe ağacı ve meyvesi (EVL);
Servigillerden, yassı dallı ve yapraklı, düz gövdeli, kozalağından solucan düşürücü yağ elde edilen
bir ağaç (thtya). Böcekler, bitki bitleri, kurtcuklar,
bakteriler ve mantarlar tarafından bazı ağaçların
taze sürgünlerinde meydana getirilen ur. (MED);
1. Kilim tezgahlarında çözgü iplerinin sarıldığı alt
ve üst ağaçlar. (Kızılca, Bor-Niğde) 2. Bilimsel adı
gallae quercinae’ olan meşe ağaçlarının yaprak ve
dalları üzerinde gelişen, l -3 cm çapında bir yumru.
Mazı %60-70 tanen içerdiğinden pamuklu boyamada mordanlayıcı olarak, yün boyamada boyarmadde olarak kullanılır. Boyama mazılar havanda
dövülüp bir gün suda bekletildikten sonra yünle
birlikte hafif ateşte bir saat kaynatılarak yapılır. Bu
biçimde yünü mor-dansız olarak devetüyü rengine
boyarken; şap ve krom mordanlı olarak da kahverengi ve yeşilin tonlarına boyar. (TEK); 1. Küçük
meyveli palamut. 2. Çam kabuğu. 3. Dövülmüş
çam kabuğu. 4. Bozağaç palamutunun dövülmüş
dış kabuğu. (MER); Odunu için ya da süs ağacı
olarak yetiştirilen kozalaklı büyük ağaç. Boya sanayisinde ve deri sepilemesin (ARK); Servigillerden,
yassı dallı ve yapraklı, düz gövdeli, kozalağından
solucan düşürücü yağ elde edilen bir ağaç (thtya).
(MED); (Lat. Thuja, İng. Arbor-vitae) Servigiller
(Cupressaceae) familyasından, yapraklan karşılıklı
ya da çapraz pulsu ve kiremit dizilişli, sürgünleri şişkin, kozalaklan dikdörtgenimsi veya konik,
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pulları ince ve bükülebilen, her pulda beş kadar tohum olan, yaprak dökmeyen çalı ya da ağaççıklar.
(BİY); Bir nev ak meşenin arzı, böcek sokmasından
hasıl olan kozalağı, afs. Ağacı, esmârı mazıya benzer kazm. Bahçelerde ak mazı, top mazı, karyağdı,
yaldızlı mazı, mercan mazı. (LEH); (thuja): Servigiller familyasından; pul yapraklı daima yeşil, ağaç
veya ağaçcık halinde bulunan bir bitki cinsidir. Ev
ilaçlarında yaprakları ve kozalağı kullanılır. Faydası: Yaprakları siğilleri yok etmekte kullanılır.
Kozalağından bağırsak solucanı düşürücü ilaç
yapılır. Gebe kalmayı önlemek için kullanılır. Bazı
zehirlenmelerde, panzehir olarak kullanılır. Basur
memelerinde faydalıdır. (BİT-2)
Mazı meşesi Bot. Mazı üstünde urların oluştuğu
meşe türü (Quercus infectoria). (TDK-2); Meşe.
(BAY); (Lat. Quercus infectoria, Alm. Echte Galleiche, Galläpfeleiche, Fr. chêne à galles, chêne des
teinturiers, İng. Gall oak, nut gall oak) Kayıngiller (Fagaceae) familyasından, 1-6 m kadar boylanabilen, yaprak döken, genç dallarının Cynips
gallea tinctoria adlı böcek tarafından sokulmasıyla
şişkin mazılar oluşan, %40 oranında tanen içeren,
birçok sanayi dallarında kullanılan, küçük ağaç ya
da çalılar. (BİY)

Mebkale Sebzevat yetiştirilen yer. (OSM)
Mebtahat Bostanlık, yani kavun ve karpuz ekecek yer. (AHT)
Mebîz Bot. Yumurtalık (FED); Bitkilerde tohumların bulunduğu yer. (MED)
Mecleb Beyaz çiçekli bir otun adı. (Adam boyu
uzar ve yaprağı zerdaliye benzer.) (OSM)
Medik Cirsium rhizocephalum C. A. Meyer subsp. rhizocephalum (Syn:C. Esculentum (Sievers)
C. A. Meyer var. caucasicum C. A. Meyer) (Compositae). Çok yıllık, yaprakları dikenli ve çiçekleri
morumsu kırmızı renkli olan bir bitki. Gövdesi 15
cm kadar uzunlukta, 3-10 çiçek durumlu. Ağrı, Erzurum, Kars ve Sivas bölgelerinde ilk baharda kökü
yenir. Bitkinin bu kısmına Medik denir. Yazın gövdesi soyularak yenir. Buna da Kobuk adı verilir.
Bk. Köygöçüren. Eş anl. Kobuk, Koubuk, Mantik
(Kangal-Sivas), Metük. (BAY)
Meferrü’l-kelbiyye

Bot. zakkumgiller (FED)

Mazu 1. Mazı tuzu, 2. Mazı, meşe ağacı ve
yemişi, (Bot. Thuya orientalis) (BAH)

Megagametofit (Yun. Megas: büyük; gametes: eş;
phyton: bitki, Alm. Megagametophyte, Fr. Mégagaméto-phyte, İng. Megagametophyte) Heterosporlu
bitkilerde megaspordan gelişen dişi gametofit. (BİY)

Maz‘ Ağaç kabuğunu soymayıp üstünde bırakmak. (OSM)

Mehmûze Çavdarda hastalık sebebiyle meydana
gelen bir nevî mantar (FED)

Ma‘cun Macun, çeşitli kimyevi maddeler ve bitkilerin karışımından oluşmuş merhem, pastil veya
parfüm (BAH)

Mehrocan Silcan. (BAY)

Mañalak Yaprakları şekil olarak menekşe
yaprağına benzer, parlak sarı çiçekli bir bitki.
(MER)
Mebhasü’l-eşkâl Bot. Morfoloji (FED)
Mebhasü’l-ezhâr Çiçekler ilmi, bilgisi (FED)
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Mehvâ Bu meyve lezzetli bir meşrubatın hammaddesidir. Latince adı Bassia Latifolia’dır. Bu ağaç
“gülçiğan” diye de bilinmektedir. Çok yüksek bir
ağaç hâline gelebilir, kerestesi ev yapımında kullanılır. Meyvesi ve çiçeği hem kuru üzüm gibi yenilir, hem de içki yapımında kullanılır. Bkz.: Babur,
Age., s. 321 ve 631. (BAT)
Meke Bir nev pıtrak diken. (LEH); Bir çeşit diken. (HAY)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Meker Bir ağaç cinsi. (OSM)
Mektar

Bahçe. (TRM)

Melampus Efsanevi Yunan doktoru ve sihirbazı.
Amythaon ile İdomene’nin oğlu. Buna Kara Ayaklı
anlamına gelen Melampus adının verilmesinin sebebi, daha küçük bir çocukken annesi onu, yalınayak
gezmeye alıştırmış olduğundan güneş, ayaklarını
karartmıştı. Melampus, kuşların dilinden bile anlardı. Bir gün melampus, hizmetçileriyle beraber
kırda gezerken ihtiyar bir meşe gördü. Hizmetçiler, ana ve baba yılanları öldürerek yavruları aldılar.
Melampus, yavru yılanları, özenle büyüttü, bir
gün, Melampus uyurken, büyüttüğü yılanlar geldiler. Ünlü doktorun kulaklarına başlarını sokarak,
dilleriyle içlerini temizlemeye başladılar. Melampus’un kulakları o kadar güzel temizlenmişti ki,
uyanır uyanmaz en hafif sesleri işitmeye ve hayvanların konuşmalarını anlamaya başlamıştı. O sırada
kral Proteos’un kızları, akıllarını bozmuşlar, kendilerini birer inek sanmaya başlamışlardı. Melampus,
bunları Elelbore, Çöpleme ya da Marolcuk denilen
bitki ile tedavi ettiğinden, o günden sonra bu bitkinin adına Melampodium denildi. (MİT)
Melangeç Menengiç. (BAY)
Melanin (Yun. Melas: kara, Alm. Melanine,
Fr. Mélanine, İng. Melanin) Tirozinaz enzimi ile
tiro-zinden meydana gelen, hayvanın derisine renk
veren, bitkilerde de bulunan, siyah, kahverengi pigmentler. (BİY)
Melaze

Badem ağaçları olan yer. (OSM)

Meleçe Bir çeşit armut; veya helile (halîle) II
294b23, III 166al5, IV 234al6, 258bl4, 295a26,
V 12b27; = emlec IV 230bl8, 279al3, V 9b6; VI
142a23 emlec-i kâbülî, VII 70a2 (313), VIII 212bl6
(103) emlec-i kâbülî, 241al3 (212. Emlec ü kebbât
u kâbülî. Krş. Acharıan / gaw. 743; meleçe’nin emlec’den geldiği anlaşılıyor, emlec < Arapça amiac:
helile (meyvesi müshil olarak kullanılan bir bitki,
terminalia chebula) (EVL)

Meled 1. Gençlik, tazelik. 2. Taze, körpe fidanın
sallanması (FED)
Melek otu Bot. Maydanozgillerden, su kenarlarında yetişen, çiçekleri yeşilimtırak beyaz çok
yıllık bir bitki (Angelica sylvestris). (TDK-2); Angelica sylvestris Lat. (Umbelliferae). 70-200 cm yükseklikte, çok yıllık, kalın köklü, pembemsi beyaz
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Erzurum ve Kars bölgesinde, kabuğu soyulduktan sonra, gövdesi çiğ olarak
yenir. Bursa bölgesinde gövde ve dallarından reçel
yapılmaktadır. Eş anl. Kekire (Erzurum, Kars).
(BAY); (angelica): Maydanozgiller familyasından; dere kenarlarında, çayırlarda ve ormanlardaki ağaçsız alanlarda yetişen, boyu 3 m kadar, hoş
kokulu, otsu bir bitkidir. İstanbul, Marmara Bölgesi, Doğu Karadeniz ve Beyşehir dolaylarında yetişir.
Boyu 1- 1,5 m kadardır. 2 veya çok yıllık bir bitkidir. Gövdesi silindiriktir. Boyuna çizgiler vardır.
İçi boştur. Mavimtırak yeşil veya kırmızı renktedir.
Çiçekleri beyazdır. Kökü ve rizomlarında uçucu bir
yağ ve tanen ihtiva eder. Yaz ve sonbahar aylarında toplanıp kurutulur. Faydası: Mide ve bağırsak
hastalıklarına iyi gelir. Sinirleri kuvvetlendirir.
Spazmları giderir. Astım nöbetlerini giderir. Kuvvet ve iştah verir. Nekahat devresinin kısa sürmesini
sağlar. Yapraklarından çıkan suya, bir parça pamuk
bastırılıp, diş çürüğüne konursa, ağrıyı keser. Kandolaşımını düzenler. Terletir. Kurutulmuş melekotu, dövülüp başa sürülecek olursa, bitleri öldürür.
(BİT-2)
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Mahlep. (BAY)

T

Meleme Bir yabanî bitki. (HAY)
Melemir

B

S

Meleketü’l-ezhâr Çiçeklerin meleği. (ARK)
Melem

A

U

Pelemir. (BAY)

V

Melengeç Menengiç. (BAY)

Y

Melengiç Menengiç. (BAY)

Z

Menengiç. (BAY)

Â

Melengiş
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Melenkiş Menengiç. (BAY)
Melenküş

Menengiç. (BAY)

Mürver ağacı (BAY)

Ç

Melesir

D
F

Meletura (= malatura, meladura, melatura,
meledura, meletüre) dereotuna benzer, anason gibi
kokan, salata, sarma, batırık gibi yiyeceklere baharat
olarak konulan, sarı çiçekli bir bitki, rezene. (MER)

G

Meletüre Rezene. (BAY)
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Menengiç. (BAY)

Mellengiç

Menengiç. (BAY)

Melevcen

Sikan. (BAY)

Melövcan Sikan. (BAY)

Sikan. (BAY)

Melük Keçiboynuzu. (BAY)

Melez Değişik türden hayvan veya bitkiden
üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis.
(TDK)

O

Mellengeç

Melocan Sikan. (BAY)

K

N

Melki Kanlıca mantarı. (BAY)

Sikan. (BAY)

Meleviçen

M

Oğul otu. (BAY)

Melevcan

J
L

Bayılmalarda kullanılır. Mide ve bağırsak gazlarını
söker. Aybaşı ağrılarını keser ve aybaşı kanamalarını
düzenler. Huzursuzluk ve sıkıntıları giderir. Hafıza
zayıflığında faydalıdır. (BİT-2)

Melez yonca

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Melezleşmek Bot. Bir bitki başka bir bitki
türünün çiçekleriyle döllenmek. (TDK-2)
Melisa Yun. Bot. Oğul otu. • melisa ruhu (TDK2); Arıotu, oğulotu çeşitlerinden yüksek saplı bir
bitki ki, özü baygınlığa karşı tesirlidir. (HAY);
Melisa otu oğul otu nevinden bakla-i ütrücciye.
Yaban melisası kara nane. Buğday melisası baklatü’l-mesbûte. Melisa ağacı, melisa ruhu. (LEH);
(oğulotu): Ballıbabagiller familyasından; çok dallı,
beyaz çiçekli otsu bir bitkidir. En önemli türü tıbbi
melissadır. İstanbul, Bursa, Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişir. Boyu 30-80 cm kadardır. Limon
kokuludur. Çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları ince ve
yumuşak tüylüdür. Çiçekleri beyazdır. Yapraklarında tanen, reçine ve uçucu bir yağ vardır. Faydası:
Mide ve bağırsak ağrılarını keser. Kalbi kuvvetlendirir. Hazımsızlık, baş ağrısı ve migrende faydalıdır. Melankoli, sara, başdönmesi, kulak çınlaması
ve sinir krizlerinde şikayetleri ortadan kaldırır.
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Memişlemek 1. Öğütülecek bulguru, dövülecek
buğdayı, kabuğu kolay soyulsun diye hafifçe ıslatmak. 2. Ekilecek tohumları çabuk çimlenmesi için
biraz ıslatmak. (Resul / Mersin) (MER)
Memleket bahçesi Ahalinin gezmesine mahsus,
belediyeye ait süslü ve ferahlık verici umumî bahçe.
(HAY)
Memnonid’ler Esos’un oğlu Memnon’un cesedini yakan ateşten doğan efsanevi kuşlara verilen
ad. Pausanias ile Çanakkale boğazında oturanların anlattıklarına göre, her sene belirli bir günde,
doğan büyüklüğünde ve siyah renkte olan bu kuşlar
Memnon’un üzerinde ot bitmeyen mezarına kanatlarını sürüyerek geçtikleri ve böylece mezarın toprağı ıslatarak oranın yeşermesini sağladıklarını
yazmaktadır. Onlar kanatlarını Gönen Çayı’nda
ıslatırlarmış. Fakat bu şeyler Eos’un acılarını
dindirmediğinden, o her gün sabah vakti, oğlunun
mezarının başında ağlamaktadır. Bitkilerin üzerine düşen çiy taneleri şafak tanrısının gözyaşlarıdır.
(MİT)
Men Gezengevi. (BAY)
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Mende Mendi. (BAY)
Mendelcilik (Alm.
Mendelismus,
Fr.
Mendélisme, İng. Mendelism) Mendel tarafından bulunan ve bitki ve hayvanlarda karakterlerin
kalıtımının Mendel yasalarına (aletlerin ayrılması
ve bağımsız dağılım yasası) göre açıklanması. Mendelizm. (BİY)
Menderes
(MER)

Meyveleri iri iri olan bir tür kiraz.

Menderiç Evin önünde set biçimindeki bahçe.
(TRM)
Mendi Chaerophyllum macropodumBoiss, (Umbelliferae). 40-120 cm yükseklikte, iki yıllık, otsu
ve beyaz çiçekli bir bitkidir. Yaprakları otlu peynire
konur (Van) ve gövdesi, kabuğu soyulduktan sonra
yenir (Van). Bk. Frenk maydanozu, Kimi. Eş anl.
Mende, Mendo, Medik, Medo. (BAY)
Mendo
Mendud
(OSM)

Mendi. (BAY)
Meyvesi aşağıdan yukarıya yığılı, istifli.

Menekşegillerden, bir veya bir çok yıllık otsu bitki.
(ARK); Viola (Violaceae) türlerine verilen genel ad.
Bir veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Çiçekler beyaz,
san ve mor renklidir. Bazı kültür formları süs bitkisi olarak kullanılır. Eş anl. Benevşe, Menevşe.
Viola odorata Lat. Kokulu menekşe. Viola tricotor
Lat. Hercaî menekşe. (BAY); Muhtelif nevileri olan
bir mor çiçektir. Başlıca iki nev’i vardır. Biri hercaî
menekşe (Fr. Pensée) diğeri mor menekşe (Fr. Violette) dir. Fr. Pensée, violette. (ARS); (benefşe): Menekşegiller familyasından; çiçekleri tek renkli, bir
veya çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları yürek
biçiminde ve hemen hemen sapsızdır. Genellikle az
veya çok koyu renkli olur. Beyaz renklileri de vardır.
İlkbahar aylarında çiçek açar. Faydası: Terletir.
Vücuda rahatlık verir. Kanı temizler. Vücutta biriken zehirlerin atılmasını sağlar. Nikris ve romatizmada faydalıdır. Kabızlığı giderir. Sıracada faydalıdır.
Cilt hastalıklarında da kullanılır. Lapası yaraların
iyileşmesini sağlar. Menekşe yağı, egzama ve uyuzu
tedavi eder. Boğmaca ve boğaz ağrılarında faydalıdır. Sulu temriyeleri de tedavi eder. (BİT-2)
Menekşe gülü Bot. Tırmanıcı, küçük çiçekli bir
gül (Rosa chinensis). (TDK-2); Küçük çiçek açan
bir cins sarmaşık gülü. (MED)
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Menekiş Menengiç. (BAY)

Menekşe kökü Domuzağırşağı. (BAY)

Ö

Menekşe (mene’kşe) Far. Benefşe Bot. 1. Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bitki (Viola
tricolor). 2. Bu bitkinin mor renkli, güzel kokulu
çiçeği. • menekşe gözlü, menekşe gülü, menekşe
rengi, alacamenekşe, hercai menekşe, mormenekşe,
yabani menekşe, Afrika menekşesi, Cezayir menekşesi, deniz menekşesi, Frenk menekşesi, saray
menekşesi (TDK-2); Güzel kokulu küçük bir çiçek
ki, yerde biter, yuvarlakça yapraklı bir bitkide olup
ekseriya mor renkte olur: II, Cezayir, Mısır menekşesi, katmerli, hercaî menekşe = Bu çiçeğin
çeşitleri. Menekşe şurubu, menekşe moru = Menekşe renginde mor. (HAY); Menekşegillerden,
bir çok çeşitleri bulunan, koyu mor çiçek açan süs
bitkisi, benefşe (viola). (MED); Alacamenekşe;
hercaimenekşe. Deyim: kır menekşesi. (YAK);

Menekşe rengi 1. Menekşe çiçeğinin mor rengi. 2. S. Bu renkte olan. (TDK); Menekşe çiçeği
renginde olan mor renk ki mavi ile kırmızının
karışmasından husule gelir Kiliselerde epis-koposların elbiseleri bu renktedir. Kardinal elbiselerinin
rengi ise kırmızıdır. Fr. Violet (ARS)

P

Menekşegiller Bot. Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki
çenekli bitkiler familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden, menekşe çeşitlerini içine elan (HAY); (Lat. Violacéae, Alm. Veilchen, Fr. violettes, İng. violet family) Yapraklan almaşlı dizilişte, tekli ya da kümeler
hâlinde çiçekleri olan, er dişi, ışınsal simetrili, taç ve
çanak yapraklan 5 parçalı, ovaryum üst durumlu,
kapsül ya da bakka tipi meyveleri olan, ülkemizde
menekşe (Viola) cinsi ve bu cinse ait 22 türle temsil
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edilen, bir ya da çok yıllık, otsu, nadiren tırmanıcı
çalı formundaki bitkiler. (BİY)

C

Menengeç
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Menengiç. (BAY)

Menengiç Pistacia terebinthus Lat. (Anacardiaceae). 6 m kadar yükselebilen ve kışın yapraklarını
döken bir ağaç veya ağaççıktır. Genç sürgünleri
pazarlarda satılır. Kurtmeç (Fethiye-Muğla) veya
Sakız murcu (Antakya) adı verilir. Çiğ olarak salata halinde veya pişirilerek yenir. Bu tür üzerinde bir
böceğin (Pemphigus türü) etkisiyle bir mazı (Gallae
pistaciae) oluşmaktadır. Eskiden Trakya ve Makedonya bölgesinde bu mazı genç iken toplanır ve ticarete çıkartılırdı. Bu mazı ünlü Bursa ipliklerinin
hazırlanmasında kullanılan ipeğin boyanmasında
kullanılmıştır. Mazı yaşlandıkça keçiboynuzu şekil
ve rengini alır. Bk. Buttum, Çitlembik, Sakız ağacı
Eş anl. Çatlaguç, Çıtlık, Çitlembik, Melangeç,
Melengiç, Melengiş, Melenkiş, Melenküş, Mellengeç. Mellengiç, Menegüç, Menekiş, Menengeç,
Menengiş, Menengüç, Meneş, Meneviş, Menevş,
Meniç, Merengiç, Merlengeç, Merlengiç, Mineç,
Sakızdırık, Sakızlak, Sakızlık. Pistacia atlantica
Desf. -Batı Anadolu bölgesinde Mineç adıyla tanınmakta ve genç sürgünleri sebze olarak kullanılmaktadır. Pistacia terebinthus Lat. Subsp. palaestina
(Boiss.) Engler-Çetemük, Yabanî fıstık ağacı (İskilip). Bu türün meyveleri 5-6 mm çapında, basık
küre biçiminde, yeşil veya mavimsi yeşil renklidir.
Eskiden Yeşil tane (Granum viride) adı altında
tanınır ve ticareti yapılırdı. Halen Menengiç kahvesi hazırlanmasında (Gazi Antep) kullanılmaktadır.
Bitkinin dal ve yapraklan boyar madde olarak da
kullanılır. Eş anl. Çıtırık, Çöğre (Akseki-Antalya).
(BAY)

tohumu. 2. Kılıçta ve bazı kumaşlarda görülen dalga: Bu kılıcın, kumaşın güzel bir menevişi vardır
(bu ikinci mânâ ile aslı “meviş” tir). (HAY); Terementi ağacının tohumu. Bazı parlak madenler, cam
ve kumaş üzerinde görülen renk dalgalanması, hâre.
(MED); Mineveş, terementi ağacı tohumu. Habbü’l-batm, çıtlak. (LEH); Menengiç. (BAY)
Menevş Menengiç. (BAY)
Menevşe

Menekşe. (BAY)

Menhut Yontulmuş. Tıraş edilmiş. Yontulmuş
ağaç. (OSM)
Meniç

Menengiç. (BAY)

Menku Bitki suyu: Çay menkuu. (HAY)
Menn Bazı ağaçlarda hâsıl olan kaygan bir madde. (HAY)
Menteşe [Alm. Schorniere] [Fr. charnière] [eski
terim menteşe]: Kapak, düşme kapak vb. Mobilya
elemanlarının açılıp kapanmasını sağlıyan madensel gereç. (AGA)
Menteşe kalemi [Alm. Fischbandeisen] [eski terim menteşe kalemi]: Lambalı pencere menteşelerinin yuvasını açmada kullanılan, menteşe yaprağı
kalınlığında, talaş yuvalı, geniş ağızlı demir el aracı.
(AGA)
Mentik

Hırhındilik. (BAY)

Mentir Şebboy. (BAY)

U

Menengiç kahvesi Kahve. (BAY)

Mentur

V

Menengiş Menengiç. (BAY)
Menengüç Menengiç. (BAY)

Mera bitkileri Bot. Meralarda kendiliğinden yetişen veya yapay olarak yetiştirilen, yem değeri olan
veya olmayan tüm bitki türleri. (TDK-2)

Meneviş Meneviş 1. Hare. 2. Bot. Terementi ağacının tohumu. (TDK-2); 1. Terementi ağacı

Merav Suyu bahçelere sırayla ve düzenle dağıtan
kimse. (TRM)

Y
Z
Â
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Şebboy. (BAY)
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Mercan ağacı Bot. Fasulyegillerden, sıcak ülkelerde yetişen, çiçekleri parlak kırmızı, tırmanıcı bir
süs bitkisi (Erythrina). (TDK-2); Sıcak memleketlerde yetişen baklagillerden kırmızı renkli ve tırmanıcı bitki (erythrinus). (MED)
Mercan otu Bot. Karanfilgillerden, nemli yerlerde yetişen, yaprakları karşılıklı, çiçekleri beyaz, çok
yıllık otsu bir bitki (Sagyna procumbens). (TDK-2);
Nemli yerlerde yetişen karanfilgillerden bir bitki.
(MED)
Mercan resifi [Alm. Korallenrif] [Fr. recif corallien] [İng. coral reff]: Tropikal denizlerin kıyılarında koloni yapan mercanlar, kavkılı hayvanlar ve
kireç salıcı denizel bitkilerin, döküntü tortullarıyle
birlikte, oluşturdukları sağlam, dalgaya dayanan
yapılar (YTS)
Mercanköşk Merzengoş Bot. Ballıbabagillerden,
küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile,
yayla kekiği, merzengûş (Origanum majorana).
(TDK-2); Ballıbabagillerden, güzel kokulu ve pembe renkli çiçek açan ve kuru yerlerde yetişen bitki, merzengûş, mercengûş (origanum maiorana).
(MED); Bot. Ballıbabagillerden yaprakları küçük
bir saksı bitkisi (Lat. origanum malorana). (HAY);
Merzengûş; şile. Bkz. Bitki. (YAK); Origanum
(Labiatae) türlerine verilen genel ad. Çalımsı veya
otsu, çok yıllık, pembe veya beyaz çiçekli ve kuvvetli kokulu bitkilerdir. Bazı türler aktarlarda Kekik
adı altında satılmaktadır. Bk. Anık, Anzer çayı,
Kekik. Eş anl. Cantır (Van). Aşağıdaki türler baharat olarak kullanılmaktadır. Origanum acutidens
(Hand. -Mazz.) Ietswaart-Anuk. Doğu Anadolu
bölgesinde yemeklere koku vermek için kullanılır.
Bk. Anık. Origanum majorana Lat. Guy otu (Mersin), Mercanköşk, Merzengüş. Baharat olarak kullanılır. Muğla bölgesinde kahveye katılır ve bölge
için özel olan Mercanköşklü kahve hazırlanır. Origanum micranthum Vogel-Sinekkanadı (Tarsus).
Tarsus bölgesinde çay olarak kullanılır. Bk. Kekik.
Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P. H. Davis-Eşek kekiği (Sütçüler-Isparta), Toga kekiği, Yayla
kekiği (Antalya). Origanum onites (Syn: Origanum

smyrnaeum L.)- Bilyalı kekik, İzmir kekiği, İzmir
mercanköşkü, Taş kekiği (Elmalı-Antalya). Kekik
olarak satılır. Origanum sıpyleum Lat. Bayır çayı
(Balıkesir), Güvey otu (Ankara), Tahtacı otu. Çay
olarak kullanılır. Origanum syriacum Lat. Dağ
kekiği, Yaban kekiği. Antakya bölgesinde baharat
olarak kullanılır. Origanum vulgare Lat. Çanakkale
kekiği, Güvey otu, İstanbul kekiği, Kara ot, Keklik otu. Baharatçılarda kekik olarak satılmaktadır.
(BAY)
Mercimek Merdumek Bot. 1. Baklagillerden,
beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris). 2.
Bu bitkinin, besin değeri yüksek, ufak, kırmızı,
sarı veya yeşil, yuvarlak ve yassıca tohumu, yasmık.
Mercimek kadar çok küçük ve yuvarlak. • mercimek
çorbası, mercimek kemiği, mercimek köftesi, mercimek pilavı, su mercimeği (TDK-2); Baklagillerden,
alçak boylu sarılgan bitki ve bu bitkinin yassı ve
yuvarlak küçük tohumu (lens culunaris). (MED);
(Lat. Lens culinaris, Alm. Echte Linse, Fr. lentille,
İng. lentil) Baklagiller (Leguminosae) familyasından, mavimsi, beyaz, eflatun çiçekleri olan, meyveleri legümen tipte, her meyvede iki tohum bulunan,
bir yıllık, otsu bitkiler. (BİY); Mercimek, (Bot. lens
esculenta, lens culinaris) (BAH); (merdümek): Baklagiller familyasından; beyaz çiçekli, bir yıllık bir
tarım bitkisi ve bunun besin olarak kullanılan yuvarlak, yassı tohumudur. Mart-Nisan aylarında ekilir. İlk çağlardan beri Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. İçeriğinde B vitaminleri ve fosfor vardır.
Faydası: Beden ve zihin gücünü artırır. Sinirleri
kuvvetlendirir. Bağırsaklara yumuşaklık verir. Sinir
zafiyetlerinde faydalıdır. Kan yapar. Anne sütünü
artırır. Baharatlı çorba şeklinde yenmesi tavsiye
edilir. (BİT-2)
Merdane (İng. Roller). Tarla ve bahçelerde kesek kırmada ve harmanda kullanılan, tag veya madenden yapılmış., çekmeğe yarayan bir çatıya bağlı
eksen çevres:nde dönen bir veya birçok silindirden
oluşan aygıt. (TRM)
Merdek Çam ağacından yapılan toprak evlerin
düğerlerinin üzerinde bulunan ağaç. (YÖR)
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Mermerlik Binalarda mermer döşeli bahçe, avlu,
taşlık ve merdiven altı gibi yerler. (ARS)

Merdivençiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Merduğuş Yaprakları limon küfü yeşili, mersin
yaprağı biçiminde; beyaz beyaz küçük çiçekli, hoş
kokulu, soğukalgınlığına ya da mide ağrısına karşı
nane gibi kaynatılıp suyu içilen bir çiçek. (MER)
Merdüm-giyâh Bot. Kankurutan, abdüsselâm
denilen müshil, adamotu (FED)
Merevcen Silcan. (BAY)

H

Merevucen Silcan. (BAY)

I

Merg 1. Çayır, çimen. 2. Sebze (FED); Çayır. Sebze. (OSM)
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Merhûmet
(MÜN)

Yağmur yağmış bahçe veya merg-zâr.

Merikarp (Yun. Meros: parça; karpos: meyve,
Alm. Merikarp, Teilfrucht, Fr. Méricarpe, İng.
Mericarp) Şizokarp meyveleri oluşturan parçalardan her biri. (BİY)
Merira Buğday arasında olan acı bir tohum.
(OSM)
Meris Bağları, bahçeleri birbirinden ayıran toprak
sınır, hendek. (TRM)
Meristem halkası (Yun. Meristos: bölünmüş, Alm. Meristematischer Ring, Fr. Anneau
méristématique, İng. Meristematic ring) Büyüyen
bitki ekseninde korteks ile merkezî parenkima dokusu arasında bulunan ve vasküler dokuyu veren
meristem dokusu. (BİY)
Merki Kanlıca mantarı. (BAY)
Merlengeç Çitlembik nevinden
(LEH); Menengiç. (BAY)

bir

ağaçtır.

Merlengiç Menengiç. (BAY); Bir cins çitlembik
ağacı ve meyvesi. (HAY)
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Merseme Civanperçemi. (BAY)
Mersim ağacı Mersin ağacı, as, murd, mured,
murdane, ölmez diken, mersin, sensak (MEN)
Mersin Yun. Bot. Mersingillerden, Güney ve
Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış
yeşil kalan, gıda ve parfüm sanayisinde ham madde olarak kullanılan, meyvesi murt adıyla bilinen, esansı çıkarılan, beyaz çiçekli, güzel kokulu bir
ağaç, mersin ağacı, sazak (Myrtus communis). •
mersin ağacı, mersin balığı, mersin morinası, yaban
mersini (TDK-2); (Fr. Mersini) 1. Yaz, kış yeşil duram yapraklı bir süs bitkisi. 2. Yumurtasındaki siyah havyar çıkarılan uzun ve kuvvetli bir balık.
(TYS); Yapraklarını kışın dökmeyen ağaçlardan
güzel kokulu bir ağaç. (HAY); Mersingillerden,
yavaş büyüyen, uzun ömürlü, her mevsim yapraklı, güzel kokulu bitki (myrtus communis). (MED);
Mersin ağacı, murt, as, hambalas, myrtus communis (myrtaceae). Meyvelerinin ishal kesici etkisi vardır, yaprakları baharat olarak kullanılır.
(CER); Myrtus communis Lat. (Myrtaceae). 5 m
kadar yükselebilen, kışın yapraklarını dökmeyen,
beyaz çiçekli bir ağaççıktır. Meyveleri olgunlukta
mavimtırak siyah veya süt beyazı renkli (var. leucorpaDC.) dir. Meyveleri Murt adı altında son
baharda Adana pazarlarında satılır. Meyveleri yenir. Yapraklar baharat olarak kullanılır. Bu türe aşı
yapılarak elde edilen kültür formunun meyveleri
Adana bölgesinde Hambeles (Arapça Hambalâs’tan)
adıyla tanınır, pazarlarda satılır ve yenir. İshal
kesici bir etkisi vardır. Eş anl. Elduran, Eldüren,
Mord, Mort, Murt, Sazak ağacı, Zazak. (BAY);
Mersim ağacı, mersin ağacı, as, murd, mured, murdane, ölmez diken, sensak (MEN); Yaban çiçeği
(ÇİÇ); (asmar): Mersingiller familyasından; daima
yeşil çalı veya 2-5 metre boyunda bir ağaçcık olan
bir bitkidir. Yaprakları deri gibi serttir. Çiçekleri
beyazdır. Kokusu güzeldir. 100 kadar türü vardır.
Yabani mersin Akdeniz çevresinde yetişir. Meyvesine de mersin denir. Küçüktür. Tatlı bahratlı ve
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kokuludur. Yenir. Yapraklarında ve çiçek dallarında reçine, tanen, sinaol, terpen, mirtol, pinen gibi
maddeler vardır. Meyvelerinde ise uçucu yağ, şeker,
sitrik asit bulunur. Faydası: Bronşitte faydalıdır.
Mesane iltihaplarını da giderir. Nezlede faydalıdır.
Akciğer iltihaplarında kullanılır. Bel soğukluğunda faydalıdır. İshali keser. Mide ağrılarını giderir.
Egzamada faydalıdır. Saçları boyamakta kullanılır.
(BİT-2)

Meryemana dikeni Bot. Deve dikeni. (TDK-2);
Gengel. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Meryemana eldiveni Bot. Çan çiçeğinin bir türü
(Campanula medium). (TDK)
Meryemiyye Bot. Adaçayı, Lat. Salvia ceratophylloides (FED); Adaçayı (HAY)
Merze

Mersin ağacı

Bot. Mersin. (TDK-2)

Mersingiller Bot. İki çeneklilerden, mersin,
karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri
genellikle talkım durumunda bulunan güzel kokulu
bitkileri içine alan bir familya. (TDK-2); İkiçeneklilerden, mersin, karanfil ağacı, okaliptüs gibi bitkileri
içine alan bir familya. (HAY)
Mertek Uzun, kalınca ve dört köşe kereste. [mi.]
Yatay taşıyıcı sistemde ikinci derecede eleman olarak
kullanılan orta kalınlıkta ağaç. Eski evin merteği,
ben istemem ortağı-Türkü. (MED)
Meryem otu Acı yavşan. (BAY); (mübarekotu):
Gülgiller familyasından; Doğu, Güney ve Karadeniz bölgeleri ile İstanbul çevresinde yetişen bir bitki
türüdür. Faydası: Yaprakları ve kökü kuvvet verici
olarak kullanılır. İshali keser. (BİT-2)
Meryem pelesengi Bot. Kabuklarından aynı
adla anılan bir reçine çıkarılan ve Antil adalarında
yetişen bir ağaç (Calophyilum calaba). (TDK-2);
Tıpta kullanılan bir tür ağaç. (MED); (çalapa): Guttiferae familyasından Antil adalarında yetişen bir
ağaçtır. Kabuklarından reçine elde edilir. Faydası:
Müshildir. Kabızlığı giderir. İdrar söktürür. Safra
akışını düzenler. Sıtma, frengi, kulunç, sarılık, mafsal ağrıları ve baş ağrılarında kullanılır. Bağırsaklarında hastalık olanlar kullanmamalıdır. (BİT-2)
Meryem saçı Gül-i erbe de denilen bir çiçek.
(ARK)
Meryemana asması

Bot. Akasma. (TDK-2)

Merzengûş Merzengoş Bot. Esk. Mercanköşk.
(TDK-2); Bot. Mercanköşk, sıçankulağı [otu], Lat.
origanum maiorana. (bkz: merzengûş) (FED); Mercanküşk denilen güzel kokulu bir çiçek ki Kıbrıs
adasında kesretle bulunur. (“Azânü’l-fâr” ve sıçan
kulağı da denilir). (MÜK); Bot. Mercanköşk denilen fesleğene benzer bir çiçek, sıçankulağı [otu],
Lat. origanum mairona. (FED); Mercanköşk. (BAY)

Mesnâî
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Bağ, bahçe, bostan kulübesi. (TRM)

Mesir otu

A

Anason. (BAY)
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İkizli bitki (FED)

M
N

Mesofit (Yun. Mesos: orta; phyton: bitki, Alm.
Mesophyt, Fr. Mésophyte, İng. Mesophyte) Suyun
ne eksik ne de fazla durumda olduğu habitatlarda
gelişen bitkiler. (BİY)

O

Mestûrü’l-büzûr Bot. Kapalı tohumlar (FED)

P

Meşcer Ağaçlık [yer], koru. (FED); Ağaçlık
yer, koru, şeceristan. (OSM); Ağaçlık, dırahtistan
(MEN)

Ö
R
S
Ş

Meşcere Ağaçlık, koru. (MED)

T

Meşcir Ağacı çok yer, ağaçlık, koru, dırahtistân.
(OSM)

U

Meşe Bot. 1. Kayıngillerden, üç yüz kadar türü
arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus).
2. Sf. Bu ağaçtan yapılmış olan. • meşe kömürü,
meşe odunu, meşe palamudu, saçlı meşe, saplı meşe,

Y
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sidikli meşe, tüylü meşe, mantar meşesi, mazı meşesi, palamut meşesi, Türk meşesi, yer meşesi (TDK2); Kabuk ve yapraklarından kahverengi ve siyah
doğal boya elde edilen bir ağaç. (TEK); Bir ağaç.
Odunu sert, dayanıklı, koru parlak ve sürekli olur.
(HAY); Bellût, pelit. Nevleri ak meşe. Kara meşe
kunç. Kızıl yapraklı taflan. Yapraklı kerestesinin
envai çoktur. Büyüklü küçüklü Alabolu, Abana,
Bartın, mesuri yollaması, Filyoz yarması, parmak
çapı üzere onluk beşlik taban tek çift dolap, filyoz
kütüğü. Orta ikilik tek kiriş çap dokuzluk. Mantar
meşesi, palamut meşesi, mazı meşesi, çalı meşe pernar. Arabistan meşesi, yeşil meşe, zinde-gân, sindiyân, milh. Meşe meyvesi pelit, meyve zarfı, palamut, kunç, pelit. Meşe tahtası, meşe sandık. (LEH);
Sazlık ve ağaçlık yer, koru, orman. (BAH); Sezü.
Deyim: mantar meşesi; tüylü meşe. Bkz. Ağaç.
(YAK); Sezü. Deyim: mantar meşesi; tüylü meşe.
(YAK); (bişe): Kayıngiller familyasından; kışın
yaprak döken veya her zaman yapraklı olan, uzun
ömürlü bir orman ağacı cinsidir. Odunu sık dokulu; ağır, sert ve damarlıdır. Erişkin meşenin odunu,
kızıla çalan koyu sarı renktedir. Doğal olarak
30’dan fazla türü vardır. Yurdumuzda birçok çeşidi
vardır. Faydası: İshal ve dizanteriyi keser. Bağırsak
bozukluklarını giderir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını tedavi eder. Kanamaları durdurur. Basur memelerinden doğan şikayetleri giderir. (BİT-2)
Meşe ağacı Marangozlukda dolab, kü-tübhane,
masa v. S. Yapmak için istimal olunan ve ahşab
inşaatta direk olarak kullanılan sert ve rutubete
dayanıklı bir ağaçtır. Fr. Chêne. (ARS); Quercus
(Fagaceae) türlerine verilen genel ad. Ekserisi kışın
yapraklarını döken ağaçlar. Bazı türlere özel adlar
verilmektedir. Bk. Gezengevi, Palamut. Quercus
aucheri Jaub. Et Spach Boz pırnal. Quercus. Brantii Lindl.-Kara meşe. Meyvesi külde pişirilerek yenir
(Kâhta-Adıyaman). Quercus cerris Lat. Saçlı meşe,
Türk meşesi. Quercus coccifera Lat. Kermes meşesi,
Kızıl meşe. Quercus ilex Lat. Çalı meşesi, Karagan,
Pırnal meşesi, Pırnar. Quercus infectoria OlivierMazı meşesi. Quercus ithaburensis Decne-Palamut
meşesi. Quercus libani Olivier- Kara meşe. Quercus
petraea Lat. Sapsız meşe. Quercus robur Lat. Saplı
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meşe. Quercus vulcanica (Boiss. Et Heldr.) KotschyKasnak meşesi. Bazı türlerin tohumları çiğ veya
pişirildikten sonra yenir veya hayvan yemi olarak
kullanılır. (BAY)
Meşe burcu Loranthus europaeus Jacq. (Loranthaceae). 50 cm kadar yükselebilen, kışın yapraklarını döken ve yarı asalak bir bitkidir. Özellikle
meşe ve kestane türlerinin dallan üzerinde yaşar.
Bk. Ardıç burcu, Burç. (BAY)
Meşe mantarı Tavukbacağı mantarı. (BAY)
Meşe navruzu Navruz. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Meşe palamudu Bot. Meşe türü bir cins palamut.
(TDK-2); Meşe ağacının yüksük içindeki meyvesi.
(MED)
Meşecik
(BAY)

Bot. Kurtluca. (TDK-2); Kısamahmut.

Meşegâh Meşelik. Meşe ağaçlarının bulunduğu
yer. (OSM)
Meşelik Meşe ağaçlı orman ve koru: Orada bir
meşelik vardır. (HAY)
Meşime Bot. Çiçeklerde, yumurtacıkların yumurtalığa yapışık bulundukları doku (FED)
Meşkûk haşhaş Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Meşâcir Ağaçlık yerler, korular (FED); Koruluklar, ağaçlık yerler. (OSM)
Meşâre Tarla; bostan (FED); Bostan. Tarla.
Çiftçiler arasında meşhur olan tahta yer. (OSM);
Tarla ve bahçe etrafına kazılan hendek. (MÜN)
Meşâret

Tarla veya bostan kıtası. (MÜN)

Metabolizma Bitki ve hayvanların, bünyelerine
aldıkları madde ve enerjiyi, hücre ve organizmaya
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mal etme faaliyetleri. (MED); Besinlerin vücutta
çeşitli değişikliklere uğramasına “metabolizma” denir. Besinlerin vücudumuzda türlü şekillere ayrılıp
çözülmesi, bunlardan faydalanmamız, sonunda kalan artıkların dışarıya atılması hep birer metabolizma işidir, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda, bitkilerde de metabolizma hayatın temelini teşkil eder.
(HAY)
Metanet İncirlik, incir bağçası (MEN)
Meters Kapının açılmaması için arkasına konulan ağaç.; Harpte, korunmak gayesiyle yapılan toprak tümsek, siper. Kapının açılmaması için arkasına konulan ağaç. (OSM)
Metük Medik. (BAY)
Mevere Dokuma tezgahlarında ipliklerin kaymasını sağlayan yuvarlak ağaç. (TEK)
Meviz Bir meyve (OSM)
Mevlücan

Silcan. (BAY)

Mevren Çulfalık tezgâhında çözgünün altına konulup, ipliklerin düzenli gelmesini sağlayan,
düzgün ağaç. (MER)
Mevz Bot. Muz (FED)
Mevzek otu Delphinium staphisagriaLat. (Ranunculaceae). 30-100 cm yükseklikte, iki yıllık, yumuşak tüylü, kirli mavi çiçekli ve otsu bir bitkidir.
Tohumları bit öldürücü olarak kullanılır. Zehirli
bir türdür. Bk. Hezaren, Mor çiçek. Eş anl. Bit otu,
Kokar ot, Kokar otu, Mezevek, Mevzek, Mözvenk,
Müzüdek. Schoenocaulon officinale A. Gray (Liliaceae)-Vatanı Meksika olan bir bitkidir. Tohumlan
istanbul aktarlarında Bit otu adı altında satılmaktadır. Eş anl. Kara bit otu, Papas otu, Papaz otu.
(BAY)
Mevâlid-i nebatiye Bitkiler âlemi (TIP)

A

Mey’a Bot. Karagünlük (FED)

B

Mey-i gülnâr Nar çiçeği şarabı (YUS)

C

Meyan Bot. Meyan kökü. • meyan balı, meyan
kökü, acı meyan, dikenli meyan (TDK-2); Glycyrrhiza (Leguminosae) türlerine verilen genel ad. 3060 cm yükseklikte, çok yıllık, rizomlu ve mavimsi
mor çiçekli bitkilerdir. Tatlı lezzeti olan kökleri tedavide ve meyan şerbeti hazırlamakta kullanılır. Bu
şerbet özellikle Diyarbakır ve Urfa bölgelerinde kullanılmaktadır. Kökler özellikle aşağıdaki iki türden
elde edilmektedir. Bk. Acı meyan. Eş anl. Bıyam,
Bıyan, Biyam, Boyam. Boyan, Mayan, Miyan.
Payan, Piyam, Piyan. Tatlı bayram. Tatlı biyan. Tatlı kök, Tatlı miyan. Glycyrhiza echinata Lat. Dikenli meyan, Şirin meyan. G. Glabra Lat. Tatlı meyan.
(BAY)
Meyan kökü Bot. Fasulyegillerden, 30-60 cm
yükseklikte, tüysü yapraklı, mavimsi, mor çiçekli, tatlı olan toprak altı bölümleri hekimlikte ve
serinletici içkilerin yapımında kullanılan, çok yıllık
otsu bir bitki, meyan (Glycyrrhiza glabra). (TDK2); (Lat. Glycyrhiz glabra) Şap mordanla koyu sarı
renkte doğal boya elde edilen, köksapı çok kalın fasulyegillerden bir bitki. (TEK); Bot. Şerbeti yapılan
ve ilâç gibi de kullanılan bir bitki kökü. (HAY);
(piyan): Baklagillerden kalın rizomlu bir ağaçcıktır. Yaprakları tüysü, yaprakçıkları pek çoktur.
Çiçekleri beyaz, morumsu veya mavimsidir. Başak
biçimindedirler. Yurdumuzda Batı ve Güney Doğu
Anadolu’da yetişir. Boyu 50 cm ile 2 m arasındadır.
Çok yıllık otsu bir bitkidir. Çiçekleri mavi mor
renklidir. Meyankökü adı verilen kökleri tatlıdır.
İçeriğinde glikoz, sakkaroz, nişasta, tanen, asparagin, yağ, zamk, reçine ve glisirizin vardır. Meyan
balı da kökünden elde edilir. Üç yıllık kökler kullanılır. Faydası: Grip, nezle, anjin ve nefes darlığında faydalıdır. Öksürük ve balgam söktürür. Vücuda rahatlık verir. İdrar söktürür. Yüksek tansiyonu
düşürür. Mide-12 parmak bağırsağı ülseri ve gastriti
tedavi eder. İştah açar, hazmı kolaylaştırır. İncebağırsak iltihaplarını giderir. Vücuda serinlik verir.
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Kabızlığı giderir. Fazlası tiryakilik yapar ve zararlı
olur. (BİT-2)
Meydancı Avlu, bahçe gibi yerleri süpürüp temizleyen hizmetli. (TDK); Bahçe, avlu, salon ve benzeri yerleri süpüren vazifeli. Hapishânelerde ayak
işlerini gören kimse. (MED); Avlu, bahçe gibi geniş
yerleri süpürüp temizleyen kimse. (TEM); Avlu,
taşlık, bahçe vb. Yerlerin temizliğini yapan kimse,
ortalık temizleyicisi. (KUB)
Meydancık Yolların birleştiği yerlerde, yol ağızlarından vücuda gelen küçük meydanlar. Bunların
daha küçüklerine gol ağzı denir. Mahallelerin evleri
arasında bırakılan genişçe boşluklara da meydancık
denir. Bunlar ekseriya cami önlerinde bırakılmış
olan küçük boş sahalardır ki orada mahalle kahvesi ve bazı dükkânlar, bulunur. Bazılarında mahalle
halkının yazın hava alması için birkaç büyük ağaç
ve bir çeşme de bulunur. Bu meydancıklar Avrupa
şehirlerinin ıskuvar (Fr. Square) denilen mahalle
bahçeleri yerini tutardı. İstanbulda bu isimde birkaç
yer vardır. Fr. Carrefour. (ARS)
Meyhaneci otu Bot. Çobandüdüğü. (TDK-2);
Afşar otu. (BAY)

Ö

Meyla Çok budaklı ağaç. (OSM)

P

Meymedaliotu Tarlanın yüzüne yayılan, ince
dilim dilim yapraklı, beyaz çiçekli bir bitki. (MER)
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Meyremanasaçı 1. Kendir bitkisi gibi bir ot. 2.
Ölü yıkanan, saç gibi tel tel olan lif. (MER)
Meyremce Çulfalık tezgâhında çözgünün altına
konulan düzgün ağaç. (MER)
Meyve Bot. Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden
sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları
taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş. • meyve
ağacı, meyve bahçesi, meyve dışı, meyve ezmesi, meyvehoş, meyve içi, meyve kabuğu, meyve
ortası, meyve reçeli, meyve sineği, meyve suyu,
meyve şekeri, meyve yaprak, baklamsı meyve,
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buğdaysı meyve, etli meyve, incirsi meyve, kapçık
meyve, kuru meyve, memnu meyve, sebze meyve
toptancısı, yalancı meyve, yasak meyve, zeytinsi
meyve (TDK-2); (Alm. Frucht, Fr. fruit, İng. fruit)
Tohumlu bitkilerde döllenmeden sonra karpellerin
gelişip olgunlaşması ile meydana gelen yapı. (BİY);
Yemiş. Kuru meyva = Kuru yemiş. (HAY); (limon
büyüklüğünde ve kavun gibi güzel kokulu) yıylağaç,
yıylağıç, yıylakaç, yıylanguç, yıylankaç, yıylankıç,
yıylankuç, yiylengeç. (TSD); Bu kelimenin doğrusu Fârisî mîvedir. (DGA); Soğukluk; yemiş. Deyim:
kuru meyve; zeytinsi meyve. Bkz- armut; aş; Çilek;
elma; erik; frenkinciri; hünnap; incir; karpuz; kayısı;
kiraz; muşmula; narenciye; şeftali; üzüm; yeni-dünya. (YAK); Yemiş, mive, semer, semere, fakihet (ç.
fevakih), bar, ber (MEN); Yemiş, semere. Meyve-i
dil: Semere-i fuâd olan evlâd. Meyve-i huşk: Kuru
yemiş: Meyve-i huşk gümrüğü. (“meyvehoş” bundan galattır). Meyve-i ter: Taze yemiş: Meyve-i ter
gümrüğü. (OSM)
Meyve bahçesi (Yemişlik, İng. Fruit garden),
tçinde meyve ağacı yetiştirilen bahçe. (TRM); Az
meyve toplamak: Eğer sabırla zorlukların üstesinden gelmeyi başarabilirseniz talihiniz değişecek.
Bir çok meyve toplamak: Hak etmediğiniz isteklerinizi asla gerçekleştiremeyeceksiniz. Bir meyve
bahçesinde olmak: Bir arkadaşınızı diğerine tercih
etmeyin. Çocuklarınızla birlikte olmak: Lüks şeyler için ölüyorlar, fakat elde etmek için çalışmıyorlar. Bir meyve bahçesinde yürümek: Her dileğiniz
gerçekleşecek ve desteklenecek. Meyvelerinin toplanmış olması: Terfi fırsatlarını kaçıracaksınız.
(ZOL)
Meyve bahçesi ısıtıcısı (orchard heater) (Bitki ve
meyve ağaçlarını dondan korumak amacıyla, sebze
ve meyve bahçelerinde kullanılan her türlü ısıtma
aracı. Kömür, petrol ve odun yakan herhangi bir
ısıtıcı olabilir. Bu tür ısıtıcılar Toprak ve toprağa
yakın seviyelerde radyasyon veya kondüksüyon (dokunma) yoluyla gerçekleşen ısı kaybını tamamlarlar.
(MTO)
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Meyve dışı Bot. Birinci zar. (TDK-2); Bot. Meyvelerin derisi. (TDK)
Meyve içi Bot. Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm. (TDK-2)
Meyve kabuğu Bot. Meyvenin dış yüzeyini kaplayan kalın tabaka. (TDK-2)
Meyve kurusu (elma, armut, kayısı gibi meyvelerin kurusu) kak. (TSD)
Meyve lifi Tropikal bitkilerin meyve ve çekirdeklerinden elde edilen liflere verilen genel ad. (TEK)
Meyve olgunlaşmak
(TSD)

Göynülmek, göynümek.

Meyve ortası Bot. Yemişlerin meyve dışı ve
meyve içi arasında bulunan sulu ve etli bölümü.
(TDK-2)
Meyve suyu (sıkılarak çıkarılan-) sıkındı, sıkındu, sıklındu. (TSD)
Meyve şekeri

Früktoz (BİY)

Meyve vermek Ürün vermek, bir çaba sonucu bir
şey elde etmek. (MED)
Meyve yaprak Bot. Çiçeğin, döllenmeden sonra
yemişi oluşturan yaprağı. (TDK-2)

A

Meyve-i şirin Tatlı, hoş meyve (RIZ)

B

Meyve-i ter Taze yemiş, [doğrusu “mîve”dir]
(FED)

Ç

Meyvebâr Yemişli, yemiş veren. (FED)

D

Meyvecat Yemişler, meyveler. (OSM); Meyvalar,
yemişler. (FED)

E

Meyveci Meyve yetiştiren veya satan kimse,
yemişçi. (TDK); Yemiş satan adam, manav. (HAY);
Meyve yetiştiricisi. Meyve satan kimse. (MED)

G

Meyve-i fazl
Meyve-i huşk

İlim ve ma’rifet meyvası (FED)
Kuru yemiş (FED)

İstenen, kasdolunan meyve

H
I

Meyvedâr Meyvalı, yemişli, yemiş veren (FED);
Meyveli, müsmir, yemiş verici: Nihâl-i meyve-dâr.
(OSM)

J
K

Meyve satan, yemiş satan. Manav.

L

Meyvefüruş
(OSM)

Meyvehoş 1. Kuru yemiş. 2. Yemiş çarşısı.
(TDK); İstanbul’da, Eminönü’ndeki meyva çarşısı.
(KAR); Kuru yemiş: Meyvehoş gümrüğü. (HAY);
Kuruyemiş çarşısı. Perakende satış yapılan hâl.
(MED); Meyve-i huşk, kuru yemiş gümrüğü ve
memuru. (LEH); Farsça kuru meyva, yemiş anlamına gelen meyva huşk’dan bozmadır. Nitekim taze
meyvaya da bu dilde meyve-i ter denilir. Biz buna
da meyve ter yapmışız. (YAN)
Meyvehuşk Meyvahoş, kuru yemiş satılan yer
(FED)
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Meyvehâ Meyvalar, yemişler. (FED)
Meyvehâ-yı gûnâ gün
(FED)

İ

M

Türlü türlü yemişler

V
Y

Meyve-i lezîze Leziz meyve. (ARK)
Meyve-i maksud
(RIZ)

F

Meyvecilik 1. Meyve yetiştirme işi. 2. Meyve alıp
satma işi. (TDK)

Meyve yemek Yemişlenmek, yimişlenmek. (TSD)
Meyve-i dil (Gönül meyvası) evlâd (FED)

C

Meyveli 1. Meyvesi olan, meyve veren yemişli:
Meyveli ağaç. 2. Meyve ile yapılmış, içinde meyve
bulunan: Meyveli gazoz. Meyveli pasta. (TDK);
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Meyva ile yapılmış, içinde meyva bulunan veya
meyvası olan. (HAY); Meyvesi olan, meyve veren
yemişli. (ARK); Üzerinde meyve bulunan (ağaç).
Meyve ihtiva eden, meyve ile yapılmış bulunan,
içinde meyve olan: Meyveli dondurma. (MED)

Mezdeki

Sakız ağacı (BAY)

Mezeryon

Dafne. (BAY)

Meyvelik 1. Meyve ağacı dikili, belirli büyüklükte yer, yemişlik. 2. Meyve konulan kap, yemişlik.
(TDK); Meyve bahçesi, meyve ağaçları olan arazi.
İçine meyve konulan kab. (MED)

Mezher Çiçeklik (FED); Çiçeklik. Bir çiçeği içine
alan şeylerin hepsi. (OSM); Nebâtâtın tohum kabul
eden kovuğu. (OSM)

Mezevek

Mevzek otu. (BAY)

Mezhere Çiçek yeri. Çiçek bahçesi. (OSM)

Meyvelü Hasılı bol, yemişlü, bereketlü, mahsullü
(MEN)

Mezla

J

Meyvesiz Meyvesi olmayan, meyve vermeyen.
(TDK); Meyvesi olmayan, üzerinde meyve bulunmayan, meyve vermemiş olan (ağaç). İçinde meyve
olmayan, sade. (MED)

Mezoblâstik (Yun. Mesos: orta; blastos: tomurcuk, Alm. Mesoblastisch, Fr. Mésoblastique, İng.
Mesoblastic) Embriyonun mezoderminden meydana gelen. (BİY)

K

Meyvesizlik
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Meyvesiz olma durumu. (TDK)

Meyveye durmak Meyve olmaya başlamak, ürün
vermeye başlamak. (MED)
Mezarlık otu Telephium imperati Lat. (Caryophyllaceae). Çok yıllık, otsu. Çıplak ve beyaz çiçekli
bir bitki. Bu ad Doğu Anadolu bölgesinde kullanılmaktadır. (BAY)
Mezarlık zambağı
(ÇİÇ)

Süsen. (BAY); Yaban çiçeği

Mezbelekeşan Saray Bostancı Ocağına bağlı
çöpçülere verilen isim. Sarayın çöplerini toplamak
ve taşımak bunların vazifesiydi. (OTL)
Mezbul Solmuş çiçek. Zayıf, arık ve zebun olmuş
olan. (OSM)

Y

Mezc Karıştırma, katma: İki cins tohumu meze
etmek. (HAY)

Z

Mezda

Â

Mezdeği

Mezofil (Yun. Mesos: orta; phyllon: yaprak, Alm.
Mesophyll, Fr. Mésophyle, İng. Mesophyll) Yaprakta alt ve üst epidermisler arasında kalan, genellikle
fotosentez yapan, yaprağın iç parenkimasi. (BİY)
Mezokarp (Yun. Mesos: orta; karpos: meyve,
Alm. Mesokarp, Fr. Méso carpe, İng. Mesocarp)
Meyvenin çok tabakalı orta kısmı. (BİY)
Mezopodyum (Yun. Mesos: orta; pous: ayak,
Alm. Mesopodium, Fr. Mésopodie, İng. Mesopodium) 1. Yaprak sapı. 2. Yumuşakçalarda ayağın orta
kısmı. S. Metakarpus, metatarsus. (BİY)
Mezru‘ Ziraat olunmuş, ekilmiş, çift sürülüp tohum atılmış (FED); Ekilmiş, çift sürülüp tohum
saçılmış: Mezru yerler. (HAY); Ekilmiş. Tohum ekilmiş yer. (OSM)
Mezrûât Ekilip bitmiş tohumlar, ekinler (FED);
Ekilip bitmiş tohumlar, ekinler: Bu yıl mezrûât pek
iyidir. Bu yağmur mezrûâtı canlandırdı. (HAY);
Ekilip bitmiş tohumlar, ekinler. (ARK)

Köknar. (BAY)
Mezvek
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Mezdeği. (BAY)

Mevzek otu. (BAY)

Köknar. (BAY)
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Mezveng Bot.
Balıkotu,
mercimek
büyüklüğünde, çitlenbikten biraz küçük, ceviz gibi dört kaklı, dış kısmı siyah ve kolay kırılan,
kabuklu bir tohum, Lat. Anamirta menispermaceae. [içi dövülüp un ve sığır ödü ile karıştırılarak
hamur hâline getirilir; bundan kopartılan küçük
parçacıklar balıklı yerde suya atılır, yutan balıklar
sersemleyerek yüze çıkar ve kolaylıkla elle de tutulur] (FED)
Mezâhir Çiçekli yerler (FED); Görünme yerleri,
çiçekli yerler. (OSM)
Mezârî Ziraat olunmuş, çiftle sürülüp tohum
atılmış yerler (FED); Mizrâlar, bir tarafı bağ ve
bahçe ve diğer tarafı çöl ve bayaban olan beldeler.
(MÜN); Mizrâlar, bir tarafı bağ ve bahçe ve diğer
tarafı çöl ve bayâbân olan beldeler. (MÜN)
Me’kûl 1. Ekl olunmuş. 2. Yenir şey. Gayr-i
me’kûl: Yenmez. Servin meyvesi gayr-i me’kûldür.
(OSM)
Me’le

Bahçe. (OSM)

Me’va Cenneti Sekiz Cennet’ten üçüncüsü. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Îmân edip de sâlih amel işleyenler için, yapmış oldukları iyi amellere karşılık konak olmak üzere Me’vâ
Cennetleri vardır. (Secde sûresi: 18) (DİN)
Me’vâ 1. Yurt, mesken, durak. 2. Cennette bir
bahçe: Cennetü’l-me’vâ. (MÜK); 1. Yurt, mekân,
mesken: Şu kadar nüfus bugün me’vâsız kaldı. 2.
Cennette bir bahçe ismi. (CUD)
Mıhbat Davar için ağaçtan yaprak dökmekte kullanılan sopa. (OSM)
Mıhcen Çomak. Başı eğri ağaç. (OSM)
Mıhtepesi mantarı Marasmius oreades Fr. Ex
Bolton (Collybiaceae). Şapka kızılımsı sarı renkli, îçi
beyaz. Çayırlarda birçoğu bir arada yetişir. Yenir. Eş
anl. Saplı mantar. (BAY)

Mıkatta Makta’, üzerinde kamış kalemin ucu
kesilen, kemik, sedef, maden, ağaç veya fil dişinden
yapılan âlet (FED)
Mıkbaşı Evlek mantarı. (BAY)
Mıntaka-i hâmil-i eş’âr

B
C
Ç

Bot. Tüylü bölge (FED)

Mıntakatü’l-kurs Bot. Çiçeklerde
çanaksı küçük yaprağı (FED)

A

bulunan

Mısır Bot. 1. Buğdaygillerden gövdesi boğumlu
ve kalın, yaprakları şerit biçiminde, boyu yaklaşık 2
m olabilen, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays). 2. Bu bitkinin koçan üzerindeki taneli ürünü. 3. Bu ürünün
taneleri. Mısır patlatmak cin mısırını kalburda ve
ateş üzerine tutarak patlamasını sağlamak. • mısır
anasonu, mısır baklası, mısır ekmeği, mısır kalburu, mısır özü, mısır püskülü, mısır unu, mısır yağı,
cin mısırı (TDK-2); Buğdaygillerden, dik, uzunca
ve boğumlu gövdeli, şerit yapraklı, meyveleri koçan
üzerine dizili şekilde meydana gelen tarım bitkisi ve
bu bitkinin taneleri (zea mays). (MED); Cindarısı;
cinmısırı; kalembek; kıtır; koçan; kokorojif ütme.
Deyim: haşlanmış mısır; mısır nişastası; mısır unu;
patlamış mısır. tahıl. (YAK); (Lat. Zea mays, Alm.
Echter Mais, Türkisches körn, Fr. Maïs, blé de
Turquie, İng. Indian corn, maize, Turkey wheat)
Buğdaygiller (Poaceae, Gramineae) familyasından,
erkek ve dişi çiçekleri aynı bitkinin farklı yerlerinde
bulunan, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde tohumlan için kültürü yapılan, tohumları hem yaş, hem
de kuru olarak yenen, tek yıllık, otsu bitki. (BİY);
(zea mays): Buğdaygiller familyasından; 180-200
cm boyunda, dik ve yüksek gövdeli, geniş şerit
yapraklı, bir yıllık bir bitkidir. Kökü kalın ve saçaklıdır. Yaprakları şerit gibi, uzun, paralel damarlı,
sert ve sivri uçlu, sapsız, kenarları, dalgalıdır. İki
çeşit çiçeği vardır. Erkek çiçekler gövdenin ucunda salkım başak şeklinde, dişi çiçekler ise yaprakların koltuğunda koçan halindedir. Dişi çiçeklerin
stilusları uzundur ve kınlarının tepesinden dışarı
doğru sarkarlar. Bunlar mısırpüskülü denilen kısmı
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meydana getirirler. Meyvesi, koçanı üzerinde sıkışık
şekilde dizilidir. Rengi açık veya koyu sarı; esmer
veya kırmızımtırak renklidir. Mısırpüskülünün
içeriğinde glikoz, maltoz gibi şekerler, sabityağ,
steroller, reçine ve çok miktarda potasyum tuzları
vardır. İdrar söktürücü, idraryollarını temizleyici
ve hararet verici olarak kullanılır. Mısırözü yağı,
mısır tanelerinden çıkarılır. İçeriğinde yağ asitleri,
A vitamini, az miktarda steroller ve bol miktarda
nişasta vardır. Mısırözü yağı damarsertliğini önler.
Faydası: Daha ziyade mısırpüskülü ve mısırözü yağı
kullanılır. Mısır iyi bir besindir. Ancak hazmı biraz güçtür. Guatr olanların yememesi tavsiye edilir.
(BİT-2)
Mısır anasonu Bot. Diş otu. (TDK-2)
Mısır baklası Bot. Termiye. (TDK-2); Domuz
baklası. (BAY)
Mısır buğdayı Sarı taneli bir cins buğday. Eş anl.
Kokoroz. (KAM)
Mısır fulü Bot. Hint fulü. (TDK-2)
Mısır nakili

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ö

Mısır yapışkanotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

P

Mısır yasemini Bot. Yasemin. (TDK-2)

R
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Mıtla Dikenli otlar biten yumuşak yer. (OSM)
Mızrağımsı yakıotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

U

Mızrak İki buçuk ilâ üç metre tulünde bir sırığa
rabtolunmuş muhtelif şekilde temreni! ve saplamağa
mahsus bir silâhtır. Bunların temrenlerinin ucu sivri
ve yaprak şeklinde olup keskindir. Fr. Lance. (ARS)
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Mızraklı devedikeni Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Mızrap Mizrâb Telli çalgıları çalmaya yarayan ve
ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan
âlet, çalgıç, tezene. (TDK)
Mızrâb Çalgıç, telli çalgılan çalmaya yarayan
ağaç, kemik, mâden veya kiraz ağacından yapılan
âlet. (bkz: tâziyâne, zahme) (FED)
Mi’zâd 1. Tahra, ağaç budama bıçağı. 2. Kolçak,
pazvant (FED); Ağaç veya tahta budama bıçağı.
Pazvant, kolçak. (OSM)
Mibzer Mibzer esk. Tohum ekme âleti. (TDK);
Tohum ekecek âlet. (FED); Tohum ekme cihazı.
(HAY)
Micdah Kavut karıştırdıkları ağaç. Menazil-i
Kamerden bir yıldız. (OSM
Micdâr Korkuluk, bostan korkuluğu (FED);
Ekimli tarla ve bostanlarda vuhûş ve tuyûru ihâfe
için taştan ve ağaçtan yaptıkları heykel, korkuluk.
(MÜK)
Micesse Ağaç budamada kullanılan keskin demir.
(OSM)

Mısmıl ağacı Mürver ağacı (BAY)

T
V

şekildeki sivri kemerlere mızrak ucu kemer (Fr. Arc
en lancette) denir. (Bak Kemer.) (ARS)

Mızrak ucu kemer (Mi.) Bir yaprak gibi ucu
sivri ve iki tarafı şişkince ve mün-hanili şekil. Bu
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Miclat Ağaç budamada ve bağ filizini kesmekte
kullanılan demir. (OSM)
Micromycetes Ancak mikroskopla görülebilen
çok küçük mantar. (ARK)
Mifac Degenek, kötek, ağaç, sopa, asa, toyaka,
çop, dürbaş (günl.), durbaş (MEN)
Miftele 1. Öreke denilen ağaç. 2. Yün eğirecek
çatal değnek (FED); Öreke denilen ağaç. (OSM)
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Migmatit [Alm. Migmatit] [Fr., İng. migmatite]:
Kayaçların taneleri ya da yapraktaşların yaprakları
arasında başlayan, özel başkalaşım koşullarıyle bunların eritilmesi ve yeniden kristalleşmesiyle türeyen,
karışık bileşimli granite benzeyen kayaç. (YTS)
Miğferi Bot. Tulga şeklinde olan: Miğfer şeklinde. (HAY)
Mihcen 1. Çomak. 2. Başı çengân gibi eğri olan
ağaç. (OSM)
Mihr-i giyâ Bitki sevgisi (YUS); Nebat, bitki
güneşi (RIZ)
Mihra
Mihrak
(OSM)

Böğürtlen. (BAY)
Ağaç kılıç. Yırtıp parçalayacak âlet.

Mihver Mihver esk. T. Eksen: “Bir dolap beygiri
gibi bir mihverin etrafında dönüp dolaşarak ağaçları
muayene eder, zerzevatları sulardım. (TDK); Bot.
Mihvere benzer çizgi, meyil vesaire. (HAY)
Mihver-i nebat Bot. Kök, yaprak ve gövdenin
hepsi (FED)
Mihza Ateş
(OSM)
Mikirge

karıştırmakta

kullanılan

ağaç.

Marul. (BAY)

Miko Yunanca mantar anlamına gelen önek.
(BİY)
Mikoflora (Lat. floş: çiçek, Yun. Mykes: mantar,
Alm. Mycoflora, Fr. Mycoflora, İng. Mycoflora) Bir
organizma içinde ya da özel bir bölgede büyüyen
mantarlar. (BİY)
Mikoloji Fr. Mycologie Bot. Mantar bilimi.
(TDK-2); Mantar bilimi (BİY)

Mikolojik Fr. Mycologique Bot. Mantar bilimi
ile ilgili. (TDK-2)
Mikoplâzmalar (Yun. Mykes: mantar; plasma:
biçim, Alm. Mycoplasmen, Fr. Mycoplasmes, İng.
Mycoplasmes) Bir prokaryot hücre grubu; virüslerden daha gelişmiş bir yapıya sahip organizmaları
içine alan, bir zarla çevrili sitoplâzma kitleleri ve bir
hücre duvan bulunan, hücre içi paraziti olan, 30-40
kadar türü bulunan, çok küçük organizmalar. (BİY)
Mikoriza (Yun. Mykes: mantar; rhiza: kök, Alm.
Mykorrhiza, Fr. Mycorrhiza, İng. Mycorrhiza) Bazı
bitkilerin kökleri ile topraktaki özel mantarların
oluşturduğu simbiyotik birlik. Ektomikoriza ve endomikoriza olmak üzere iki tipi bulunur. (BİY)
Mikotoksin (Yun. Mykes: mantar; toxikon: zehir,
Alm. Mykotoxine, Fr. Myco-toxine, İng. Mycotoxin) Mantarlar tarafindan meydana getirilen herhangi bir zehirli madde. (BİY)
Mikoz Fr. Mycose tıp Mantar asalaklarından
oluşan hastalık. (TDK)
Mikro çoğalma (Yun. Mikros: küçük, Alm.
Mikrofortpflanzung, Fr. Micro-propagation, İng.
Micropropagation) Sürgün uçları ya da boğumlara
ait eksplantlardan bitkilerin in vitro klo-nal çoğaltılması; genellikle alt kültürler boyunca sürgünlerin
tomurcuk vererek çoğaltılması; meristem dokularından meydana gelen doğrudan somatik embriyo
oluşumu. (BİY)
Mikrobiyota (Yun. Mikros: küçük; bios: hayat,
Alm. Mikrobiota, Fr. Micro-biota, İng. Microbiota) Herhangi bir ekolojik sistem, habitat, özellikle
toprak vb. Deki bakteriler, tek hücreli algler, mantarlar, protozoonlar gibi mikroskobik organizmalar
populasyonu. (BİY)
Mikrocisimcik (Yun. Mikros: küçük, Alm.
Mikrobody, Fr. Microbody, İng. Microbody) Bitki
ve hayvan hücrelerinde bulunan, tek bir zarla çevrili, küçük, yuvarlak yapılar. (BİY)
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Mikrofauna (Lat. faunus: ormanlar ilâhı, Yun.
Mikros: küçük, Alm. Mikrofauna, Fr. Microfauna, İng. Micro-fauna) Protozoonlar gibi 200
mikrondan küçük, ancak mikroskopla görülebilen
hayvanlar. (BİY)
Mikrofil (Yun. Mikros: küçük; phyllas: yapraklar, Alm. Kleinblatt, Mikro-phyll, Fr. Microphylle,
İng. Micro-phylle) Atkuyruklan gibi tohumsuz bitkilerde bir tek damarlı doku şeridi içeren küçük bir
yaprak. (BİY)
Mikroflora (Lat. floş: çiçek, Yun. Mikros: küçük,
Alm. Mikroflora, Fr. Micro-flora, İng. Microflora)
Bakteriler, bir hücreli mantarlar ve alglerden oluşan,
başka organizmaların içinde, üzerinde ya da belli
bir ekosistem ya da habi-tatta yaşayan mikroorganizmalar. (BİY)
Mikrogametoblâst (Yun. Mikros: küçük; gametes: eş; blastos: tomurcuk, Alm. Mikrogametoblâst,
Fr. Microgaméto-blaste, İng. Microgametoblast)
Bazı sporozoonlarda, mikrogametosit ile mikrogamet arasında bir ara safha. (BİY)
Mikrogametofit (Yun. Mikros: küçük; gametes:
eş; phyton: bitki, Alm. Mikrogametophyte, Fr. Microgaméto-phyte, İng. Microgametophyte) Küçük
ve erkek olarak kabul edilen sporları veren yapı.
(BİY)
Mikrokonidyum (Yun. Mikros: küçük; konis:
toz; idion: küçültme eki, Alm. Mikrokonidie, Fr.
Microconidie, İng. Microconidium) Askomiset
mantarlar tarafından meydana getirilen, ya erkek
eşey hücresi gibi davranan ya da miselyum vermek
üzere filizlenen çok küçük konidyum. (BİY)
Mikronemata (Yun. Mikros: küçük; nema: iplik,
İng. Micronemata) Gövde ile yapraklar arasındaki
kökçük şeklindeki küçük dallar. (BİY)
Mikroorganizmalar Biyolojik işleme tabi tutma
süreçlerinde aktif etki maddesi işlevi gören ya da indirgeme faaliyetine katkıda bulunan, sıvı atıklarda
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bulunan mikroskopik bitkiler ya da hayvanlar.
(ÇEV)
Mikrop (Fr. Microbe) Ancak mikroskopla görülebilen küçük bitki veya hayvan. (TYS); 1. Ancak
mikroskopla görülebilen bitki ve hayvanlar. Bunlar
vücuda girince kendilerine has hastalığı meydana
getirir. 2. Meç. Kötülük eden kimse. (HAY); Çok
küçük bitkiler ve hayvanlar; hastalığa yol açan bazıları lağım suyunda bulunur. (ÇEV)
Mikrosiklik (Yun. Mikron: küçük; kyklos: çember, Alm. Mikrocyclisch, Fr. Microcyclique, İng.
Microcyclic) Sadece telötospor ya da bazidyospor ile
üreyen pas mantarına özgü hayat devri. (BİY)
Mikroskop (Yun. Mikros: küçük; scopein: bakmak, Alm. Mikroskop, Fr. Microscope, İng. Microscope) Küçük olan bir şeyi büyüterek inceleme
imkânı veren ve ışıkla ya da elektronla çalışmasına
bağlı olarak değişik tipleri bulunan alet. (BİY)
Mikrosporangiyum (Yun. Mikros: küçük; sporos: tohum, Alm. Mikrosporangium, Fr. Microsporange, androsporange, İng. Microsporangium,
androsporangium) LMikrosporlar kapsayan sporangi-yum. 2. Polen kesesi. (BİY)
Mikrosporofil (Yun. Mikros: küçük; sporos: tohum: phyllon: yaprak, Alm. Mikrosporophyll, Fr.
Microsporo-phylle, İng. Microsporophyll) Üzerinde
mikrosporangiyumun geliştiği küçük yaprak ya da
yaprak şeklindeki yapı. (BİY)
Miksoamip (Yun. Mixis: karışık; amoibe:
değişme, Alm. Myxamöbe, Fr. Myx-amibe, İng.
Myxoamoeba) Kamçısız, amipsi hareket eden cıvık
mantar. (BİY)
Mildiyu Bot. En çok bağlarda görülen bir bitki
hastalığı. (HAY); Daha çok bağlarda görülen ve bir
asalak mantar tarafından meydana getirilen bitki
hastalığı. (MED)
Milkide

Marul. (BAY)
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Milon Diolimos’un oğlu olan Milon, Yunanistan’ın en meşhur atletlerinden biridir. Krotone’de
doğmuş olan bu meşhur atlet Olimpiyat müsabakalarında altı defa birincilik kazanmıştı. Krathis
savaşında hemen hemen yalnız başına düşman
ordusunu o bozguna uğrattı. Görülmemiş bir
kuvvete sahip olan Milon, eline bir nar alıyor ve
parmaklarının arasında onu ezmeden o şekilde tutuyordu ki, en kuvvetli adamlar, avucundan meyvayı alamıyorlardı. Yağlanmış ve kaypaklaşmış bir
kaydırağın üzerinde ayakta durduğu halde kimse
onu kımıldatamıyor, düşüremiyordu. Başına sarık
gibi kuvvetli bir ip sarıyor, sonra nefesini kesiyordu. Bu zor idmanı yaparken kan alnına toplanıyor,
ip etine gömülüyordu. Sağ kolunu eli açık bir halde
sırtına koyduğu zaman, baş parmağını kaldırıyor
diğer parmaklarını birleştiriyordu. Bu vaziyette hiç
kimse, en kuvvetli pehlivan bile onun küçük parmağını diğer parmaklarının yanından ayıramıyordu. Onun kuvveti gibi oburluğu da meşhurdu.
Bir oturuşta on kilo et, on kilo ekmek yiyor ve bir
günde on beş pintes şarap içiyordu. Bir gün dört
yaşında bir boğayı omuzlarına alarak geniş bir spor
sahasını baştanbaşa dolaşmış, sonra bir yumrukla
taşıdığı boğayı öldürmüş ve o gün akşama kadar
boğanın bütün etini yalnız başına yemişti. Milon,
hocası olan filozof Pythagoras’ın dersini dinlerken,
bütün binayı tutan temel bir sütunun dibine oturmuştu. O sırada sütun sarsılmaya başlamıştı. Milon, hemen sütunu tuttu, sarsıntı durdu. Orada
bulunanların hepsi kaçıştılar. Kahraman sonradan
çöken kubbenin altından kendini kurtardı. Milon’un ölümü de tuhaf oldu. Bir gün yolda giderken,
çatlamış bir ihtiyar meşe gördü. Çatlağı genişletmek
için elini yarığa soktu, zorladı. Fakat ihtiyar ağaç
kuvvetli çıktı. Elini kapana tutulmuş gibi bırakmadı. Orada çakılmış gibi kalan ve bir türlü ayrılamayan Milon’u, aç kurtlar parçaladılar. (MİT)
Mimoza Fr. Mimosa Bot. Baklagillerden,
çiçekleri sarı, bazı türleri beyaz veya menekşe
renginde, yaprakları akasya yaprağına benzeyen
bir süs bitkisi, gümüşi akasya (Mimosa). (TDK-2);
Güzel çiçeklerle açan bir çeşit akasya. (TYS); Baklagillerden, bir süs bitkisi. (HAY); Baklagillerden,

ince ve sarı yapraklı çiçek açan bir cins süs bitkisi,
küstümotu. (MED); Baklagillerden, çiçekleri sarı,
beyaz ve menekşe renginde bir süs bitkisi. (ARK);
Kıbrıs akasyası. (BAY); (Lat. Acacia dealbata, Alm.
Mimosa, Fr. Mimosa, mimeuse, İng. Mimosa)
Küstüm otugiller (Mimosaceae) familyasından, 15
m kadar boylanabilen, parçalı, yapraklı, çiçekleri
ışınsal simetrili, er dişi, ülkemizde park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan bir tür. (BİY)
Mindiraç

Mürver ağacı (BAY)
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Mine çiçeği Bot. 1. Mine çiçeğigillerden, yaprakları karşılıklı ve oymalı, çiçekleri başak durumunda alacalı, mavi veya menekşe renginde, sapı dört
köşeli olan güzel kokulu bir bitki (Verbena). 2. Bu
bitkinin çiçeği. (TDK-2); Bot. Mineçiçeğigillerden, karşılıklı, çiçekleri başak durumunda, bir
bitki ve çiçeği (Lal. verbena). (HAY); Mineçiçeğigillerden, başak şekilli ve mavi veya menekşe renkli
çiçekli ve ıtırlı bitki (verbena). (MED); (kanotu):
Mineçiçeğigiller familyasından; gövdesi dört köşeli, sapsız yaprakları tüylerle örtülü, otsu bitki veya
ağaçcıktır. Çiçekleri başak durumundadır. Renkleri eflatun veya bazen de alacalıdır. Yurdumuzda
yetişen verbana officinalis denilen türü 30-80 cm
boyunda, bir veya birçok yıllık otsu bir bitkidir.
Otsu kısmı ve kökü glikozit, tanen ve acı bir madde ihtiva eder. Faydası: Sinirleri yatıştırır. Yorgunluğu ve uykusuzluğu giderir. İştah açar. İdrar söktürür. Terletir. Baş, bel ve mafsal ağrılarını dindirir.
Göğüs ve kulak ağrılarını keser. Romatizma, lumbago, siyatik ve nikriste faydalıdır. (BİT-2)
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Mine çiçeğigiller Bot. Bitişik taç yapraklı iki
çeneklilerden, mine çiçeği vb. Türleri içine alan bir
bitki familyası. (TDK-2); Bot. Bitişik taçyapraklı
ikiçeneklilerden bir bitki familyası. (HAY)

U

Mineç Menengiç. (BAY)

V

Minerva Romalılarda akıl, zekâ ve, sanat ilahesi.
Yunanlılarda buna Athena ismi verilir. Minervamn
alâmeti zeytin ağacı, baykuş ve gorgon denilen
ağzı açık ve başında birbirlerine dolanmış yılanlar
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bulunan bir medüz kafasıdır. Fr. Minerve. (Bak.
Şekil sahife 1416.) (ARS)
Mino (Lat. Gracula religiosa, İng. Indian mynah)
Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, sığırcıkgiller (Sturnidae) familyasından, 26 cm kadar uzunlukta, Hindistan’da ormanlarda yaşayan bir tür.
(BİY)

F

Minşeb

G

Minval 1. Çulhaların tezgâh âletlerinden üstüne
bez sardıkları ağaç. 2. Tarz, yol, suret, şekil (FED)
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Bot. Emici kök, Fr. crampon (FED)

Mirda Gemicilerin kullandıkları uzun ağaç.
(OSM)
Mirzah Üzüm çubuğunu yerden
bağlayıp sardıkları ağaç. (OSM)

kaldırıp

Misk ada çayı Ada çayı. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Misk gülü

Gül. (BAY)

Misk otu Yavşan. (BAY); (amberçiçeği): İkiçenekliler sınıfından; 50-100 cm boyunda, sarımtırak
renkli, güzel kokulu bir bitkidir. Yapraklarında şekerler, uçucu yağ, A ve B vitaminleri vardır.
Çiçekli dalları kullanılır. Faydası: Vücuda kuvvet
verir. Sinirleri uyarır. Aybaşı tutukluğunu giderir.
İştah açar. Safra ifrazatını artırır. (BİT-2)
Misk soğanı

Müşkülüm. Misk Zambağı

Miskçiçeği (eşekkulağı): İkiçenekliler sınıfının,
Dipsacaceae familyasından güzel kokulu bir bitkidir. Faydası: Sinirleri yatıştırır. Vücuda rahatlık
verir. (BİT-2)
Misket 1. Güzel kokulu meyveleri nitelemek için
kullanılır: Misket üzümü. Misket elması. Misket armudu. 2. Misket üzümünden yapılan şarap. (TDK);
Güzel kokulu meyve: Misket üzümü, elması, limonu. (HAY); Fr. Alaybozan tüfeği. Patlayan
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bombadan etrafa sıçrayarak tahribe, yaralanmaya
ve ölüme vesile olan sert parça. Eskiden kullanılmış
geniş çaplı bir silâh. Güzel kokulu meyve. (Elma,
üzüm vs.) (OSM); Güzel kokulu meyveleri belirtmekte kullanılır: Misket elması. Bir halk havası ve
oyunu. (MED)
Miskât

Bahçe kovası. (AHT)

Mismak Çadırı yükseğe kaldıracak ağaç. (OSM)
Misvak 1. Bot. Kuzey Afrika, İran ve Hindistan’da yetişen dikensiz küçük bir ağaç (Salvadora
persica). 2. Bu ağacın, ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılan çubuğu.
(TDK-2); Dallarından misvak yapılan bodur ağaç
(Bot. Salvadora persica) (BAH); (salvadore persica):
İkiçenekliler sınıfının, salva doraceae familyasından, Doğu Afrika’dan Hindistan’a kadar uzanan
bölgelerde yetişen küçük bir step ağacıdır. Odunu
çok liflidir. Dallarının ucundaki kısım diş fırçası
yerine kullanılır. Meyvesi de yenebilir. Faydası:
Dişleri temizler. Diş etlerini kuvvetlendirir. Ağız
kokusunu giderir. (BİT-2)
Mişcer Bez ve kaftan asacak ağaç, çamaşır sırığı.;
Çamaşır asacak yer. Mahfe ağacı. Ağaçlık. (OSM)
Mişezar

Küçük koruluk, ağaçlık, meşelik. (OSM)

Mitres Kapı ardınca koydukları ağaç. (OSM)
Mive Meyve (YED); Meyve kelimesinin aslıdır.
(OSM); Yemiş, meyve, semer, semere, fakihet, bar,
ber (MEN)
Mive-i cennet

Cennet meyvesi (YED)

Miyan Süs ağacı, miyan balı miyan. Acı miyan
abdest bozan, tatlı miyan ırk’u-sûs. (LEH)
Miyan-ı gül-şen

Bahçenin ortası (RIZ)

Mizil Meyve ağaçlarının kurumuş eski yaprakları. (Kurtuluş / Silifke) (MER)
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Mizrâ Bir tarafı bağ ve bahçe olup diğer tarafı çöl
ve beyaban olan belde. (MÜN)
Mizvâce Bot. Küçük küçük çiçeklerden meydana
gelen ve kendisinde hem dişilik, hem de erkeklik uzvu (organı) bulunan çiçek [nerkis çiçeği gibi]
(FED); Küçük küçük çiçeklerden mürekkeb ve
kendisinde hem a’zâ-yı te’nîs hem a’zâ-yı tezkîr bulunan çiçek. Nergis çiçeği gibi. (MÜK)
Mi’sâl Gelberi ta‘bîr olunan ucu uzan ağaç,
çevghan. (OSM); Gelberi, ucu uzun ağaç (FED)
Moloşa Böğürtlen. (BAY)
Momolika Bir tür kır meyvesi (RİZ)
Monellin (İng. Monellin) Bazı Afrika bitkilerinde bulunan ve bitkiye tatlılık kazandıran protein.
(BİY)
Monoblâst (Yun. Monos: tek; blastos: tomurcuk,
Alm. Monoblaste, Fr. Monoblaste, İng. Monoblâst)
Mono-site dönüşen hücre. (BİY)
Monogoni (Yun. Monos: tek; gonos: döl, Alm.
Monogonie, Fr. Monogonie, İng. Monogony) Eşeysiz üreme; tomurcuklanma, bölünme ya da spor
meydana getirerek üreme. (BİY)
Monoik (Yun. Monos: tek; oikos: ev, Alm. Einhäusig, monözisch, Fr. Monoïque, İng. Monoecious)
Erkek ve dişi organların aynı bitki üzerinde, fakat
ayrı çiçeklerde bulunması. (BİY)
Monoik diklin (Yun. Monos: tek; oikos: ev; di:
iki; kline: yatak, İng. Monoecious dicline) Farklı
yerlerinde erkek ve dişi çiçekleri beraberce taşıyan
bitki. (BİY)
Monokarpik (Yun. Monos: tek; karpos: meyve,
Alm. Monokarpisch, einfrüchtig, Fr. Monocarpique, İng. Monocarpic) Hayatı boyunca bir defa
meyve veren. (BİY)

Monokasyum (Yun. Monos: tek; chasis: bölüm,
Alm. Monochasium, Fr. cyme unipare, İng. Monochasium) Bir yan dalın ana eksenin yerini aldığı
çiçek-lenme durumu. (BİY)
Monoklin (Yun. Monos: tek; kline: yatak, Alm.
Monoklin, Fr. Monocline, İng. Monoclinous,
monoclinic) l. Her çiçekte stamenlerin ve pistilin bulunması. 2. Aynı hifa üzerinde gelişen anteridyum ve oogonyuma sahip olma. (BİY)
Monoklâmit (Yun. Monos: tek; chlamys: Moak,
Alm. Monochlamyd, Fr. Mono-chlamydé, İng.
Monochlamydeous) Bir çiçekte kaliks ve korolla
farklılaşmasuun görülmemesi. (BİY)
Monopetal (Yun. Monos: tek; petalon: yaprak,
Alm. Monopetal, Fr. Monopétale, İng. Monopetalous) Bileşik taç yapraklı; bir taç yapraklı. (BİY)
Monosefal (Yun. Monos: tek; kephale: baş, Alm.
Monocephale, Fr. Mono-céphale, İng. Monocephalous) Bir kapitulumlu çiçek durumu. (BİY)
Monosepal (Yun. Monos: tek, Alm. Monosepal,
Fr. Monosépale, İng. Monosepal) Bileşik çanak
yapraklı; bir çanak yapraklı. (BİY)
Monospor (Yun. Monos: tek; sporos: tohum,
Alm. Monospore, Fr. Monospore, İng. Monospore)
Basit ya da bölünmemiş spor. (BİY)
Monotropik (Yun. Monos: tek; trope: dönme,
Alm. Monotropisch, Fr. Monotropique, İng. Monotropic) 1. Sadece bir yöne dönen. 2. Böceğin sadece
bir çeşit çiçeğe gitmesi. (BİY)
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Mor akçaçiçek Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Mor bakkam Bir cins ağacdan çıkarılan mor
boya. Hah ve dokuma ipliklerini boyamak için kullanılır: (ARS)
Mor çiçek Consolida orientalis(Gray) Schröd.
(Ranunculaceae). 20-75 yükseklikte, bir yıllık, otsu
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ve koyu mor renkli çiçekli bir bitkidir. Sivas bölgesinde, çiçekleri yoğurt çorbalarına renk vermek için
kullanılır. Bk. Hezaren, Mevzek otu. Eş anl. Nane
çiçeği (Sivas). (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Mort
Dut. (BAY)

Mor dut

F

Mor gelincik

G

Mor kahkahaçiçeği

I
İ

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Moryıldız
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Mor kız çayı Dağ reyhanı. (BAY)
Mor kuşyuvası Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Mor lâle Lâle. (BAY)

K

Mor menik Böğürtlen. (BAY)

L

Mor navruz Yaban çiçeği (ÇİÇ)

N
O
Ö
P

Mor salkım Bot. Baklagillerden, salkım durumunda mavi, mor, beyaz, pembe renkli çiçekler
açan, 20 m’ye kadar uzayabilen çok yıllık bir sarmaşık (Wisteria sinensis). (TDK-2)
Mor sümbül Yaban çiçeği (ÇİÇ)

R

Mor süsen Süsen. (BAY)

S

Mor zambak Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ş

Morbaş Dağ sümbülü. (BAY); Müşkülüm. (BAY)

T
U
V

Morca

Güz çiğdemi. (BAY)

Morca süpürge

Süpürge otu. (BAY)

Mord Mersin. (BAY)

Z

Morfoloji Fr. Morphologie dbl. 1. Yapı bilgisi,
yapı bilimi. 2. Bot. ve zool. Biçim bilimi. (TDK-2)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Mosmor (bitkiler için) sağlıklı, gürbüz, yemyeşil.
(Şeftalilere hele maşşallah mosmor) (MER)
Motorlu pulluk
(Motokültör, İng. Motor
ploııgh). Sebze ve çiçek bahçelerinde, bağcılıkta kullanılan, ufak veya büyük boy motorlu otomatik pulluk. (TRM)
Mozaik (Alm. Mosaik, Fr. Mosaïque, İng. Mosaic) Virüslerin yol açtiğı yaprakların üzerinde benek
şeklinde lekelerin oluştuğu bir bitki hastalığı. (BİY);
Çiçek ve yaprakların çeşitli şekiller meydana getirecek tarzda düzenlendiği bahçe bölümü, İng. Mosaic; (TRM)
Mördük Mürdümük. (BAY)
Mözvenk Mevzek otu. (BAY)
Muaşşeş
(OSM)

Ağaçlarında kuş yuvası çok olan yer.

Muattar Itırlı, kokulu. Güzel kokulu bir lâle
çiçeğinin adı. (OSM)
Mucuk Meyve ve sebze çürüklerine, sirkeye
konan küçük sinek, kumuç. (MER)
Mugallâ Papatya, ıhlamur, hatmi gibi çiçeklerin
kaynatılmış suyu (FED)

Y
Â

Mersin. (BAY)

Moruh Ahu dudu. (BAY)

J

M

Mormenekşe Bot. Rengi mora çalan bir tür menekşe. (TDK-2)

Mor çiğdem Çiğdem. (BAY)

E

H

Morgöyündürme Dilim dilim yapraklı, toprak
üzerine yayılan bir bitki. (Sıraç / Erdemli) (MER)

Mugallî İyice kaynatılmış. Ihlamur, papatya gibi
çiçeklerin kaynatılmış suyu. (OSM)
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Mugaylan Deve dikeni (Aslı “ümm-i gaylan”dır).
Mugaylan-zâr, mugaylanistan: Mubaylan biten yer.
(Dünyadan kinayedir). (MÜK); Ma‘ruf dikenli
ağaç. Doğrusu ümmügaylândır (DGA); Çölde yetişen bir nevi dikenli çalı. Deve dikeni. (OSM); Bot.
Deve dikeni, Fr. Acacia Arabica (FED)
Mugaylân-zâr Deve dikeni biten yer, dikenlik
(FED)

Muhibbü’l-yubûse nebat Kurakçıl bitki, Fr. xerophyte (FED)
Muhibbü’r-rütûbe nebat
grophyte. (FED)

Nemcil bitki, Fr. hy-

E

Muhtatab Bot. Baltalık (FED)

Muglî Pişmiş ot ve çiçek şerbeti, matbûh ıhlamur,
papatya, mürver, hatmî mugliyyâti. (MÜK)

Mukaddes ağaçlar ve ağaca tapma İnsanların
tabiat kuvvetlerine taptıkları ib-tidaî devirlerde bazı
ağaçları mukaddes sayarak onlara ibadet ederlerdi
ki bu dine “den-drolâtrie” yani ağaca tapma denir.
1901 de Sir Arthur Evans, Giridde Knosos (Kandiye) keşiflerini yaptığı vakit Ege dinleri hakkındaki tedkikatında Egelilerin ibadet ettikleri ilâhlar
arasında bir ağaç ilahesi olduğundan da bahseder.
Bu ilahenin bir resmi, altından bir Miken mühür
yüzüğüne kazılmış olduğu görülmüştür. Bu resimde ilahenin başında ve ellerinde çiçekler olduğu
halde bir ağaç altında oturduğu ve iki kadının ona
çiçekler veya yemişler takdim ettikleri görülür.
Başlıca takdis edilen ağaçlar çam, hurma, zeytin,
selvi, çınar ve bilhassa incir ağacıdır. Bunlara ibadet
edilerek, kurbanlar ve danslar yapılarak tapılırdı.
Bazen bir rahibe, çıplak olarak, şiddetli bir vecd
içinde ağacın dallarını kıvırır ve meyva-larını silkerdi. Buna benzer daha bazı âyinler de yapılırdı.
Mukaddes ağaca ibadet. Bir Miken mühür yüzüğü
üzerinde görülen resim. Klâsik Yunan devrinde bazı
ilâhlar bir ağaç olarak tasavvur ve telâkki edilirdi.
Meselâ Athena bir zeytin ağacıyle ve Apollon defne
ve hurma ağacıyle temsil edilirdi. Jüpiter bir meşede
temessül ettirilirdi Yunanlıların dinlerinde orman
ilâhlarına mühim bir yer verilirdi. Yıldırım düşmüş
ağaçlar da mukaddes sayılırdı. Egelilerde incir ağacı
en mukaddes bir ağacdı ve ona ibadet edilirdi. Mukaddes sayılan ağaçlar, bir parmaklık veya duvarla
çevrilirdi. Pompei ve Herkülanum’da bulunan resimlerde böyle etrafı kısa (bir duvarla çevrilmiş mukaddes ağaçlar görülür. (ARS)

Muhabbet çiçeğigiller Bot. Ayrı taç yapraklı, iki
çenekli bitkiler sınıfı. (TDK-2); (Lat. Resedaceae,
İng. Mignonette family) Yapraklan almaşlı, basit ya
da parçalı, çanak ve taç yapraklan serbest ya da bazen olmayabilen, kapsül ya da bakka tipi meyveleri
olan, ovaryum üst durumlu, boya ve parfümeri sanayiinde kullanılan ve süs bitkisi olarak da yetiştirilen, dünyada 6 cins ve 75 türle, ülkemizde ise muhabbet çiçeği (Reseda) cinsi ve bu cinse ait 13 türle
temsil edilen bir familya. (BİY)
Muhcen Kısa boylu ve suyu az olan bir bitki çeşidi. (OSM)
Muhibbü’l-milh nebat Tuzcul bitki, Fr. holophyte (FED)

C
D

Muhit Bot. Zarf, kılıf. (HAY)

Mukaddem-i rüşeym
taslağı (FED)

Muhabbet çiçeği Bot. Muhabbet çiçeğigillerden,
ekleri yeşilimtırak beyaz, güzel kokulu bir süs bitkisi
(Reseda odorata). (TDK-2); (Lat. reseda lutea) Sarı
sevgi çiçeği de denir. Yaprakları ve çiçeklerinden
doğal boya elde edilen bir bitki. Şap ve krom mordanla yünü değişik tonlarda parlak sarıya boyar. Işık
haslığı çok yüksektir. (TEK); Muhabbetçiçeğigillerden, beyazımsı sarımtırak küme çiçekli, kapsül
şeklinde meyveli, güzel kokulu bitki (reseda odorata). (MED); Kuzu otu. (BAY)

B
Ç

Mugliyy Kaynamış, ot, çiçek, papatya, ıhlamur
şerbeti (FED)

Muğal Bağ ve bahçelerden alman ürün. (TRM)

A

Bot. cücük (embriyon)
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Mukallis Ağaç oynatıcı. (OSM)
Mukataa Bağ, bahçe, arsa hâline getirilen ekim
toprağı için verilen vergi (FED); İslâm hukukunda,
vakıf arazisi üzerine yapılan bina ve dikilen ağaç
için vakıf idaresine ödenen yıllık kira. Yer kirası.
(HUK); 1. Arazinin belli bir kira karşılığında birine
temliki. 2. Ekili arazi durumunda vakfa bırakılıp
sonradan arsaya ya da bağ ve bahçeye dönüştürülen
yer için götürü olarak ödenen kira. (TEM)

Mumboyası [Alm. Wachs-Emulsionsbeize] [eski
terim mumboyas1]: Mum, terebentin, su ve to
Mumlama Bot. Bitki hücrelerinin değişikliğe
uğrayarak kendilerini su geçirmez duruma getirir
biçimde mum bağlaması olayı. (TDK-2)
Mumlamak [Alm. wachsen] [eski terim mumlamak]: Ağacı kalın olmayan bir mum katmanı ile
örtmek. Mumcilâsı yapmak. (AGA)

Mullaotu İnce yapraklı küçük pembe çiçekli,
kekiğe benzer bir tür kır çayı. (MER)

Munjistin Rubia tinctorum (Lat.) adlı bitkinin
kökünden elde edilen bir doğal boyarmadde. (TEK)

Mum ağacı Bot. Sıcak ülkeler ile Kuzey ve Batı
Avrupa’da yetişen bir tür mum palmiyesi (Myrica
cerifera). (TDK-2)

Murabbâ Terbiye görmüş. Kaynatıp kıvama geldikten sonra dondurulmuş. Meyve suyu tatlısı. Reçel.
Ezme. (OSM)

Mum cilâsı Parafin ve bal mumunun terebentin
veya neft yağında çözüştürülmesi ile elde edilen,
ağaç eşyaları cilâlamakta kullanılan madde. (TDK);
Terebentin içinde balmumu eritilerek yapılan bir
nevi ciladır ki mobilyalar ve parke tahtalar üzerine
sürülür ve üstüne bir bez veya yün kumaş sürtülerek
parlatılır. Fr. Encaustique. (ARS); [Alm. Wachsmattierung] [eski terim mumcilâsı]: Parafin, serezin,
montana, balmumu vb. Gereçlerin terebentin ya
da neft yağında çözüştürülmesi ile elde edilen ağaç
örtü gereçlerine verilen genel ad. (AGA)

Murçalıh

Mum çiçeği Bot. İki çeneklilerden, güzel kokulu, şemsiye biçiminde küçük beyaz çiçekler açan,
etli yapraklı, sarılıcı bir süs bitkisi (Cerinthe minor
ve Cerinthe retortra). (TDK-2); Cerinthe minör
Lat. (Boraginaceae). İki veya çok yıllık, otsu ve san
çiçekli bir bitki. Doğu Anadolu bölgesinde toprak
üstü kısımları sebze olarak kullanılır. Evlerde süs
bitkisi olarak yetiştirilen Hoyâ carnosa R. Br. (Asclepiadaceae) türüne de Mum çiçeği adı verilmektedir. (BAY)
Mum palmiyesi Bot. Ilıman bölgelerde yetişen,
gövdesi boyunca 1 cm kalınlığında bir mum katmanı bulunan, yaprakları hurma yaprağına benzeyen bir ağaç (Cerexylon andicola). (TDK-2)
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Bırçalık. (BAY)

Murçalık Bırçalık. (BAY)
Murdane Mersim ağacı, mersin ağacı, as, murd,
mured, ölmez diken, mersin, sensak (MEN)
Murdar ağacı Mermur ka-ğiyeden kurt baharı
nevi fagu. (LEH); Kurtbaharı biçiminden bir ağaç.
(HAY)
Murdümük Mürdümük. (BAY)
Murex Dikenli salyangoz (BİY)
Murgzâr Kuşlar dolu olan bağ veya bahçe.
(MÜN)
Murğızâr Koru, Roruce, dirahtistân; yeşillik,
çayır, yeşilistân, bağça, büstân, bostan, çemen, çemenzâr, sebzezâr, sebzistân, kiştzâr, korı, koru
(MEN)
Murt Bot. Mersin ağacının yazın olgunlaşan,
bezelye büyüklüğünde, morumsu siyah, çeşitli
hastalıkların tedavisinde kullanılan meyvesi. (TDK2); (Lat. cistus laurifolius) Yaprak ve dallarından
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doğal boya elde edilen. Tüylü, koyu yeşil yapraklı,
çalımsı bir bitki. Şap mordanlı yünü koyu sarıya,
krom mordanlı yünü tarçın rengine, saçıkıbrısla mordanlanmış yünü koyu kahverengiye boyar.
(TEK); Mersin ağacı ve meyvesi. (MER); Mersin.
(BAY)

ışıldak muska. krş. tapıncak, atasoy, din, kutyasak.
(HTS)
Muskovişist bkz. kristalieşmiş ak m i kah yaprak
kayaç. (YTS)
Mus‘a

Musakat İslâm hukukunda, ağaçlı bir yerin
bakımı ve sulanması karşılığında elde edilecek
ürünlerin ağaçların sahibi ile onıara bakan kişiler
arasında paylaştırılması. (HUK)
Musandıra Eski Türk evlerindeki odaların içinde
kapı yanındaki duvarı boydan boya işgal eden ve
içine yatak takımları ve şilteler konan büyük yerli
dolaplar ve bunların üstünde raf hizmetini gören
düzlük ki buraya meyva ve saire serilir. Saraylarda
çatı arası odasına da musandıra denir. Fr Armoire.
(ARS); Müsendere, şendere tabir olunan kayın
ağacı padavrasından yapılan müzeyyen doğrama
ve dolaplık. Çingene çergesinde musandıra arıyor
teklîf-i mâ-lâ-yutâk. (LEH)
Musannefât-ı nebâtiyye
yazılmış kitaplar. (ARK)

Bitkiler

hakkında

Musfar tohmı Yalancı safran tohumu, 45a-7
(BAH)
Mushroom Mantar (HEM)
Mushroom
(HEM)

poisoning Mantar

zehirlenmesi

Muska [Alm. Almulett] [Fr. amulette] [İng. amulet]: İnsan, hayvan, bitki, nesne ve ürünlerinin
uygun düşen bir yerine asıldıkları, bağlandıkları,
dikildikleri ya da konuldukları zaman onları ölüm,
salgın,yersarsıntısı.subaskını, yıldırım, yangın,
savaş, büyü, gözdeğmesi gibi daha birçok dokuncalardan koruduğuna ve onlara bolluk, varsıllık, iyi bir
gelecek, aşılmaz bir güç sağladığına inanılan doğal
ya da yapay nesnelerden her biri. bkz. insan muskası, hayvansal muska, bitkisel muska, taş muska,

B
C
Ç
D

Böğürtlen otunun meyvesi. (OSM)

Muş lalesi

A

E

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Muşmula Yun. Bot. 1. Gülgillerden, 2-3 m
yükseklikte dikenli küçük bir ağaç (Mespilus germanica). 2. Bu ağacın olgunlaşıp yumuşadıktan
sonra yenilebilen, yuvarlak, mayhoş, buruk ve beş
çekirdekli meyvesi, döngel, beşbıyık. Muşmula gibi
asık (surat). • muşmula suratlı (TDK-2); Gülgillerden, küçük gövdeli ağaç ve bu ağacın beş bölmeli, yuvarlakca ve mayhoş tatda meyvesi, beşbıyık,
döngel (mepilus germanıcal). Buruşuk yüz. [ar.]
İhtiyar. (MED); 1. Birkaç sert çekirdeği olup sonbaharda yetişen bir meyve. Türkçe’de yabanisine
“döngel”, bahçede yetişenine “ezgil” ve iri bir cinsine “beşbıyık” denir. Meç. Buruşuk ve sevimsiz
şey hakkında kullanılır: Muşmula suratlı. (HAY);
(Yun. Mespilon, Lat. Mespilıts germanica) Beşbıyık,
Döngel de denir. Yapraklan doğal boya elde edilen
meyve ağacı. Şap mordanlı yünle açık tarçın rengi,
krom mordanlı yünle koyu tarçın rengi elde edilir. (TEK); Gülgillerden dikenli küçük bir ağaççık.
Bu ağacın olgunlaşıp çürüdükten sonra yenilebilen
meyvesi, be (ARK); Tadı mayhoş bir meyve (OSM);
(Lat. Mespilus germanica, Alm. Deutsche Mispel,
Fr. néflier germanique, İng. common medlar) Gülgüler (Rosaceae) familyasından, 2-3 m yükseklikte,
çalı formunda, dikenli ve beyaz çiçekli, meyveleri sonbaharda olgunlaşan ve yenen bir tür. Döngel, beşbıyık. (BİY); İt. Nespula. Türkîde yabanisi
döngel, bostanîsi ezgil, büyük nevi beş bıyık. Ekşi
muşmula alıç. Japon muşmulası. Vasfında buruşuk şey, geçkince karı. Muşmula suratlı mu’abbis. Muşmula gibi olmak gevşemek, kesâlet. (LEH);
(beşbıyık): Gülgiller familyasından; kış aylarında yaprak döken, eğri büğrü övdeli, dallı budaklı
küçük bir ağaçtır. Çiçekleri beyaz veya pembe renklidir. Meyvesi, buruk ve hoşa gitmeyen bir tattadır.
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Etlidir. 5 bölmesi vardır. İyice olgunlaştıktan sonra
yenir. Faydası: Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine yardım eder. Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar.
İncebağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi giderir.
Kan dolaşımını düzenler. Sinirleri güçlendirir. Mide
hastalıklarında faydalıdır. Lumbago ve nikriste kullanılır. Ana karnındaki ceninin düşmesini önler.
(BİT-2)
Muşta Bağ, bahçe ve bostanlarda sebze ekmek
için ayrılan küçük evlekler. (TRM)
Muştıyye Bot.
(FED)

narakotugiller,

Fr.

Dipsacees

Muştü’r-râî (a. İt.) Bot. Çoban tarağı, fesçi dikeni
(FED)

K

Muşut Bahçe ve tarlalara suyu dağıtan (kimse).
(TRM)

L

Mutasallibü’l-varak

M
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Bot. Sertyapraklı (FED)

Mutasyonizm Botanikçi de Vries tarafından ortaya atılan ve bir canlı varlıktaki soyaçekimin atlama biçiminde değişebileceğini ve bu değişmelerin
türlerin meydana gelmesinde esas olduğunu ileri
süren nazariye. (MED)
Muz Bot. 1. Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum). 2. Bu bitkinin kendine özgü hoş kokulu, tatlı,
besleyici, kalın kabuklu, uzun meyvesi. (TDK-2);
Muzgillerden sıcak memleketlerde yetişen uzunca meyve. (HAY); Muzgillerden, sıcak bölgelerde
yetişen, çok yıllık otsu bitki ve bu bitkinin kalınca
kabuklu, yumuşak ve hoş kokulu meyvesi (musa sapientum). (MED); Arabistan’da hâsıl olur -Frenk inciri nevinden- bir meyve. (OSM); (Lat. Musa, Alm.
Banane, Fr. Banane, İng. Banana) Muzgiller (Musaceae) familyasından, tropik ve subtropik bölgelerde
doğal olarak yetişen, tabanda dişi, ortada er dişi ve
uçta erkek çiçekleri bulunan, bakka tipi meyveleri
olan, Alanya yöresinde M. Sapientum ve M. paradisiaca türlerinin kültürü yapılan, çok yıllık, ağaç
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görünümündeki otsu bir bitM cinsi. (BİY); (musa):
Muzgiller familyasından; sıcak bölgelerde yetişen,
çok yıllık ve çok büyük bir otsu bitki cinsidir. Yurdumuzda Antalya ve Anamur çevresinde yetiştirilir.
Muz ağacının gövdesi; toprak altında kök-sap veya
soğan halinde bulunur. Yaprakları bu kök-saptan
çıkar. Tabandaki çiçekleri meyve verir. Meyvelerin
tamamı sarkık bir sapın üzerinde toplu halde bulunur. Nişasta ve şeker bakımından zengindir. Lezzetlidir. Fırında veya güneşte kurutulduğu zaman
çok besleyici bir un verir. Faydası: Vücudun ihtiyacı
olan bütün maddeleri karşılar. Kemiklerin gelişmesini sağlar. Nekahat devresini kısaltır. Sinir zafiyeti
ve yorgunluğu giderir. Böbrek ve mafsal iltihabında,
bağırsak hastalıklarında faydalıdır. Müzmin kabızlık çekenler fazla yememelidir. (BİT-2)
Muzgiller Bot. Sıcak bölgelerde yetişen, özellikle
muzları içine alan bir çenekliler familyası. (TDK2); Bot. Birçeneklilerden, sıcak bölgelerde yetişen,
yaprakları üç metre kadar boy atabilen bir ağaç familyası. Örnek bitkisi muzdur. (HAY); Sıcak iklimlerde yetişen, yüz civarında çeşidi olan meyvesi yenilen bitki ailesi, muziye. (MED)
Muzıka köşkü Umumî bahçeler ve parklarda
halka müzik dinletmek için çalgıcılara mahsus yüksekçe yapılmış, üstü örtülü, etrafı açık, süslü ve zarif
kameriye şeklinde bina. Fr. Kiosque de musique.
(ARS)
Muzâdd-ı temsil
ilation. (FED)

Bot. Yadımlama, Fr. Desassim-

Muâveme 1. Bir yıllığına tutma. 2. Ağaç, bir sene
yemiş verip bir sene vermeme (FED); (Ağaç) bir sene
meyve verip, bir sene vermeme. Bir seneliğine tutma. (OSM)
Mübarek dikeni Şevketibostan. (BAY)
Mübarek otu Bot. Birleşikgillerden, sarı çiçekli, bir yıllık ve otsu bir bitki (Cnicus benedictus).
(TDK-2)
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Mübezzir Tohum eken âlet. (OSM)
Müdhâmme Ağacının ve bitkisinin çok ve tazeliği dolayısıyla uzaktan koyu yeşil görünen bahçe.
(FED); Eşcâr ve nebâtâtı çok ve pür-tâb u tarâvet olmağla geriden karamtık koyu yeşil görünen bahçe.
(MÜK)
Müdürmük Mürdümük. (BAY)
Müge Fr. Muguet Bot. İnci çiçeği. (TDK-2)
Mühliye Bot. Adana bölgesinde yeti_tirilen ve
yapraklar1 sebze olarak kullan1lan
Mühre duvar Islatılmış tahta kalıblar arasında döğerek sıkıştırmak suretiyle yapılan düz yüzlü
bahçe duvarı. Fr. Mur à surface lisse. (ARS)
Mühre tahtası Üzerinde kâğıd mührelemeğe
mahsus, ıhlamur ağacından, gayet düz satıhlı tahta.
(ARS)
Mührüsüleyman Bot. Kuzey Anadolu’da orman
ve çalılıklar altında bulunan, 30-80 cm yüksekliğinde, tüysüz, çok yıllık ve otsu bir bitki (Polygonatum multiflorum). (TDK-2); Polygonatum (Liliaceae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık, otsu
ve rizomlu bitkiler. Çiçekler sarımsı veya yeşilimsi
renklidir. Eş anl. Boğumluca otu. Polygonatum hirtum (Bosc ex Poiret) Pursch İstanbul ve Trakya bölgelerinde yetişir. Polygonatum multiflorum Lat. All.
-Kuzey Anadolu bölgesinde yetişir ve rizomları tedavide kullanılır, Polygonatum orientaledesf.-Orta
ve Kuzey Anadolu’da yetişir. Rizomları, ilâç hazırlamak için, Eskişehir ve Kütahya bölgelerinde toplanmaktadır. (BAY)
Mühürdar bahçesi İstanbul’da Kadıköy yakasında bir bahçe (OSM)
Mülhiye (Yun. Oukhlia) Yapraklı pişirilerek
yenen bitki. (TYS)

Mülkiye Bot. Ihlamurgillerden, yaprakları sebze
olarak kullanılan bir bitki. (HAY)
Mülâkkah Bot. Döllenmiş, Fr. feconde. (FED)
Mülûhyâ Bot. Mülhiye, ebegümeciye benzeyen bir sebze. [Yunancadan]. (FED); Bot. 1. Hatmi,
gülhatmi. 2. Bundan galat olarak mülhiye denilen
sebze. (HAY)
Mümmüm Göbekli, kırmızı, turp yaprağından
ince yapraklı, yenilen bir bitki. (MER)

B
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Mümülü Gelincik. (BAY)
Müptelâ-yı hâr etmek Diken içinde kalmak,
dikenlere tutkun olmak. (KAR)

I
İ
J

Mürdeşe Ak diken. (BAY)
Mürdüm

A

K

Bot. Mürdüm eriği. (TDK-2)

L

Mürdüm eriği Bot. Reçeli veya hoşafı yapılan bir
cins küçük ve kara erik, mürdüm. (TDK-2)
Mürdüme Mürdümük. (BAY)

M
N
O

Mürdümek Mürdümük. (BAY)

Ö

Mürdümük Bot. Baklagillerden, yazın ekilen bir
yıllık otsu bir bitki (Hyrus sativus). (TDK-2); Lathyrus sativus Lat. (Leguminosae). Bir yıllık, otsu,
beyaz, açık mavi veya mor çiçekli bir bitkidir. Tohumları latirizm denen bir hastalığa sebep olur. Otsu
kısmı hayvan yemi olarak kullanılır. Bk. Burçak,
Koşkoz. Eş anl. Ak burçak, İmirdik (Beypazarı-Ankara), Külür, Mürdümük, Müdürmük, Mürdük,
Mürdüme, Mürdümek. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

P

Mürdün Tomrukları kaldırmaya yarayan 1,5 m.
Boyunda sağlam ağaç, bir tür ağaç kaldıraç, küskü.
(MER)
Mürebbâ Dondurulmuş
(Komposto). (OSM)

meyve

suyu

tatlısı
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Mürefref İnce, nazik kumaştan yapılmış. Dalları
sallanan nâzik lâtif ağaç. Sürü sürü, grup grup. Yeşil
elbise. (OSM)

F

Mürekkeb
Bir çeşit ağaç (Yunanistan’da Arhonoz dağında) VIII 324a7 (547) mürekkeb ağacı
aşma gibi olup yılda bir kerre aşma gibi budanup
dalım kesdikleri yerden nice yüz fici siyah ve berrak ve mücellâ kudret mürekkebi akup Firengistâna
götürüb anınla basma kitâblar basarlar (EVL)

G

Mürekkebe Bot. Bileşikgiller. (FED)

Ç
D
E

H
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J
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L

Müressem 1. Tersim edilmiş, resmolunmuş,
resmi yapılmış; yapılmış, çizilmiş. 2. Çiçeklerle
süslenmiş. (FED)
Mürg-i zebânek Bot. Kuşdili denilen bitki.
(FED)
Mürgzâr Kuşu çok olan yer. Kuş bahçesi. (OSM)

M

Mürgzâr bâğı Kuşlar bahçesi (KAR)

N

Mürran Lübnan dağında yetişen bir ağaç. (OSM)

O
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Mürsafi (mürrisafi): Burseraceae familyasından; çeşitli balsam ağaçlarından elde edilen reçine
sakızıdır. Güzel kokusu vardır. İlkçağlardan beri
kullanılır. Kokusu kuvvetli, tadı acıdır. Faydası:
Spazmları giderir. Uyarıcıdır. Aybaşı tutukluğunu
giderir. (BİT-2)
Mürver Murdber
Bot.
Hanımeligillerden,
yaprakları karşılıklı, demet durumundaki beyaz
çiçeklerinden hekimlikte yararlanılan, meyvesi zeytine benzer bir ağaççık (Sambucus nigra). (TDK2); Bir cins küçük ağaç ki, verdiği tane tane beyaz
çiçekler kurutulup haşlanarak, nezle ve barsakları
yumuşatmak için suyu içilir: Mürver ağacı, mürver
çiçeği. (HAY); (Lat. Sambucus ııigra) Hanımeligillerden, yapraklarından ve si-yahlaşmış olgun meyvelerinden doğal boya elde edilen bir ağaç. Şap ve
krom mordanlı yünü, meyveler kahverengi ve mora,
yapraklar ise hardal rengi ve sarıya boyar. (TEK);
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Hanımeligillerden, demet şeklindeki çiçekleri kurutulup haşlanarak nezle ve öksürük önlemek için
içilen güzel kokulu bir cins bitki (samcusnigra).
(MED); Sambucus nigra Lat. (Caprifoliaceae). 4-10
m yükseklikte, bileşik yapraklı ve süt beyazı çiçekli
bir ağaç. Olgun meyveleri yenir ve dallarından masura yapılır. Eş anl. Kara mürver, Melesir, Mındar
ağacı, Mindiraç, Patlak, Patlangaç, Patlangıç, Patlangoz, Patlankuç, Patlavuç, Patlayak, Şişni, Yalangoz, Yalankoz. Sambucus ebulus Lat. Ayı otu, Azı
otu, Cüce mürver, Hekimana (İnebolu), Kımçırık,
Livor (Rize), Mürver otu, Patpatik. Pellempüs
(Dörtyol), Purtlak, Sultan otu, (Gaziköy-Tekirdağ),
Şahmelek otu, Şahmelik (Karadeniz bölgesi),
Şahmelik otu, Telligelin (Gazi Antep), Yabanî mürver, Yer mürveri, Yivdim, Yivdin (Giresun, Ordu,
Samsun). 1-2 m yükseklikte, çok yıllık ve otsu bir
tür. Meyveleri boyar madde olarak kullanılır. Bk.
Güzel avrat otu. (BAY); Belesan, razı, tenevvüme,
şebuka, sınuk. Ebru mürver, kara mürver edviyeden mürver çiçeği, yer mürveri ve yaban mürveri
muzır ottur, ruk’â mürver bk. nakilmüze (LEH);
(patlangıç): Hanımeligiller familyasından; türlerinin çoğu Kış aylarında çiçekleri döken çalı veya
ağaçcık halinde odunsu, ender olarak da otsu karakterde olan bir bitki cinsidir. Sürgünlerinin geniş
bir özü vardır. Tomurcukları bol sayıda pullarla
örtülmüştür. Çiçekleri beyazdır. Meyveleri kabuksuz tane şeklindedir. 20 kadar türü vardır. Yurdumuzda doğal olarak bulunur. Yaprakları uçucu yağ,
şekerler ve bazı organik asitler taşır. Meyvelerinde
acı madde, tanen, şekerler, valerian asidi ve bol miktarda renk maddesi bulunur. Yapraklar ve meyveler
müshil olarak kullanılır. Köklerinde müshil tesiri
vardır. Çiçekleri terletici ve hafif yatıştırıcıdır. Kullanılan kısımları; yaz aylarında toplanıp, kurutulur.
Faydası: Kabızlığı giderir. Ateşi düşürür. Vücuda rahatlık verir. İdrarı çoğaltır. Anne sütünü artırır. Nezlede faydalıdır. Güneş yanıklarında da faydalıdır.
(BİT-2)
Müsellim Şalba. (BAY)
Müserrer

Bot. Göbekli bitki. (FED)
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Müsmir Semere veren, meyveli. (MED); Yemiş
veren, meyveli: Müsmir ağaçlar. (HAY)

M neglectum Guss. -Cavurbaşı, Gavurbaşı (Kemah-Erzincan). (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Müstahiyye Bot. Küstümotugiller, Fr. Mimosees.
(FED)

Müşkürüm Müşkülüm. (BAY)

Müstahâse Pek eski zamandan yer altında kalıp
taşlaşmış hayvan veya bitkiler, fosil. (HAY)
Müsâkat Bir taraftan eşcâr diğer taraftan terbiye olmak ve hâsıl olan meyve beynlerinde taksim
edilmek üzere akd edilen şirket. (OSM); Hukuk.
Bağ bahçe, koruluk gibi yerlerin bakımı ve sulanması karşılığında elde edilecek ürünün, ağaçların
sâhibiyle bakıcı arasında önceden kararlaştırılan bir
nispete göre paylaşılması esâsına dayanan ortaklık.
(KUB)
Müsânehe Ağaç kısmı bir sene meyve verip bir
sene vermemek. (OSM)
Müşeccer 1. Üzerine ağaç ve dal sûreti nakşolunmuş kumaş. 2. Ağaç gibi dallı budaklı resim.
(OSM)
Müşevvek Dikenli. (MÜK); Dikenli veya diken
şeklinde sivri. (HAY)
Müşg-bîd Bot. Sultanî söğüt ağacı, Acem söğüdü.
(FED)
Müşgül

Müşk-furûş Müşk
(MÜN)

bazirgânı,

gül

Ç

Müşvike Dikenli ağaç. (OSM)

D

Müteceffif İçi boşalan, kuruyan, koflaşan (kabuklu meyve). (OSM)

E

Mütecennî 1. Tecennî eden, meyve devşiren. 2.
Birinin üzerine suç atan, azv-i töhmet eden. (OSM)

G

Müteferriku’l-vüreykat-ı
çanakyapraklılar. (FED)

ke’siyye

Bot.

Ayn

Müteferrikü’l-vüreykat-ı tüveyciyye Bot. Ayrı
taçyapraklılar. (FED)

F
H
I
İ
J

Mütekabilü’l-kadem Bot. Antipot, Fr. Antipode.
(FED)

K

Bot. Bitişik

M

Mütelâsıkü’l-vüreykat-ı ke’siyye
çanakyapraklılar. (FED)
Müteneffih

L
N

Armûdî şekl çiçek kadehi. (MÜK)

Mütenâsil 1. Tenâsül eden, birbirinden doğup
üreyen. 2. Çiçek göbeğinden çıkan yavru çiçek.
(MÜK)

bahçesi.

Müşkülüm Muscari muscarimi Medikus (Syn:
M. Moschatum Willd.) (Liliaceae). 10-20 cm yükseklikte, yumrulu ve otsu bir bitkidir. Çiçekleri kirli
menekşe renkli ve kuvvetli kokuludur. Antalya ve
Denizli bölgelerinde yetişir, süs bitkisi olarak bir
değere sahiptir. Bk. Dağ sümbülü, Dede gülü. Eş
anl. Dağ misgisi, Misk soğanı, Müşkürüm. Muscari azureum Fenzl-Keşişbaşı (Kemaliye-Erzincan).
M comosum Lat. Miller-Arap sümbülü, Morbaş.

B
C

Mütesallik Bot. Etrafındaki şeylere dolanarak
yukan doğru çıkan, tırmanan. (FED)

Dede gülü. (BAY)

A

O
Ö
P
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Müteşeccir Ağaçlanır kaba ot. (OSM)
Mütetevvic 1. Taç giymiş, taçlı. 2. Bot taçyapraklı. (FED)
Mütezehhir 1. Tezehhür eden, parlayan, lemeân
eden. 2. Çiçeklenen. (OSM); Çiçekli, çiçeklenen.
Parıldayan. (OSM)
Müveccibe-i helezöniyye Bot. Sarmal talkım, Fr.
cyme helicoide. (FED)
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Müveccibe-i kesîrü’l-cânib
talkım. (FED)

Bot.

Çok

kollu

Müveccibe-i zâtü’ş-şu’beteyn Bot.
talkım. (FED)

İki-kollu

Mîr-i âşıkan
(FED)

Bot. horozibiği, Lat. Ama-ranthus

Orman, ağaçlık, meşelik (OSS)

Mûk Diken (FED)

Müzdevice 1. Bot. Kavuşur suyosunları. (FED)

H
I

Müzehher
(OSM)

Çiçeklenmiş. Çiçeklerle donanmış.

K

Cıvık mantar (BİY)

Mîşe
Müzdelek Silcan. (BAY)

Çiçeklenmiş, çiçekli. (HAY)

J

Myxomycètes
Müveccibe-i unkudiyye Bot. Talkım. (FED)

Müzehhep

İ

Müzüdek Mevzek otu. (BAY)

Müzhere Envâ’-ı reyâhin ile müzeyyen mahall,
çiçekli yer.; Çiçekli yer, çiçek bahçesi. (OSM)

Mûkır Yemişin çokluğu dolayısıyla dalları sarkmış ağaç (FED)
Mût / Mot Gibb bu bitkiyi Cyperus Rotundus
diye belirlemiş. Bedevian bunun Türkçe karşılığının
Topalak olduğunu kaydediyor. Topalak çok yıllık,
yumrulu ve otsu bir bitkidir. Yumruları taze iken
yenir. (BAT)

L
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R
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Y
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N
Na-şüküfte

Açılmamış çiçek (RIZ)

Nabit Ağaç ve nebat gibi yerden bitip büyüyen.
(OSM)
Nacak (Balta.) Odun kesmeğe mahsus, bir ağaç
sapa merbut, genişçe demirden ve ağzı keskin âlet.
Fr. Hache. (ARS); Bir ağaç sapa geçirilen, ağzı keskin, genişçe demir âlet. Balta. (OSM)
Nadic

Olgun meyve. İyi pişmiş et. (OSM)

Nagroz Navruz. (BAY)
Nahhat Marangoz. Doğramacı. Ağaç oymacısı.
Taş yontucusu. (OSM)
Nahil Bilhassa sultan düğünlerinin alaylarında kullanılan ağaç şeklinde yapılmış ve donanmış
süsler. Bunlara nakil de denirdi. (OTL); Hurma
ağaçları, hurmalık. Hurma ağacı. Balmumundan
yapılan ağaç, yapraklı dal ve yemiş taklidi işlere denir ki, sathı altın ve gümüş yapraklarla süslenerek,
eskiden gelin giderken önünde alayla götürülür ve
gelin odalarına süs olarak konurdu. (OSM)

Nahl Ağaç, fidan (YED); 1. Hurma ağacı. 2.
(Türkçe) Balmumundan yapılmış ağaç taklidi, eskiden gelin odasına konmak üzere gelinin önünde
getirilir ve sun’î meyve, çiçek, altın veya gümüş
varaklarla süslenirdi. (HAY); 1. Hurma ağacı. 2.
Eski zamanda mum veya gümüşden muhsûsen
yapılarak gelin önünde götürülen musanna’ meyve
ve şükûfe ve zî-kıymet ahcâr ile müzeyen ağaç:
“Rast geldim yâre bir nahl-i revân olmuş gelir /
Serde gül, destinde gül, ceybinde dâmânında gül
-Fasîh-i Mevlevî”) (“Nakl” bundan galattır ki
teşbîhen meyvesi çok olan ağaç hakkında istîmâl
olunur: Nakl gibi, pür-nakl). 2. Ağaç fidanı. Nahl-i
gül, nahl-i nev-res. Fasîle-i nahliyye: Hurma envâı.
(OSM); Hurma ağacı. Gelin için yapılan ağaç şekilli
süs, nakıl. [mec.] Servi boylu güzel. (MED)
Nahl-ı erğavan Erguvan fidanı (YED)
Nahl-i bağ-ı naz
(RIZ)

Nahl-i cefa Cefa fidanı (RIZ)
Nahl-i emel Ümit fidanı (RIZ)
Nahl-i gonca Gonca fidanı (RIZ)
Nahl-i gül Gül fidanı (RIZ)
Nahl-i jad-i şive-bar Naz, eda saçan fidan boylu
(RIZ)
Nahl-i kad

Nahilbend Balmumundan ağaç, yaprak ve meyva taklidi yapan ve gelinlerin önünde götürülen nahilleri imâl eden ve süsliyen sanatkâr. Fr. Céro-plaste. (ARS)
Nahilbendî Balmumundan ağaç ve yemiş taklidleri yapıp bunları gümüş ve altın varaklarla süsliyerek gelin iklilleri yapmak sanatı ve bu tarzdaki işler.
Fr. Céroplastie. (ARS)

Naz bağının fidanı (sevgili)

Fidan boylu (RIZ)
Murat fidanı, murat ağacı (RIZ)

Nahl-i murad
Nahl-i ra‘nâ

Güzel ağaç fidanı (YUS)

Nahl-i reca Ümit fidanı (RIZ)
Nahl-i revan Yürüyen sevgili, fidan (RIZ)
Nahl-ter-i basik

Uzun boylu taze fidan. (RIZ)
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Nahle 1. Hurmalık. 2. Bir aded hurma ağacı. 3.
Fidan. (OSM); Tek hurma fidanı. Bir fidan. (OSM)
Nahlistan Hurma fidanlığı, hurmalık (RIZ);
Hurmalık, hurma bahçesi, ağaçlık. (MED); Hurmalık, hurma bahçesi veya ormanı. (HAY); Fidanlık (SÜL); Hurma fidanlığı, hurmalık. Ağaçlık,
fidanlık. (OSM); Bahçe, fidanlık ve hurmalık.
(MÜN); Hurmalık, hurma bahçesi. (KUB)
Naht Ağacı yontmak suretiyle kabartma şekiller vücuda getirmek sanatı. Fr. Sculpture sur bois.
(ARS)
Naht etmek Rendelemek, ağaç yonmak, ağaç
tıraş etmek, rendiden, haret etmek, takşiye etmek,
sahl etmek (MEN)

K

Nahüyye Bot. Fasîle-i nahliyye = Hurma ağacı
çeşidinden ağaçlar. (HAY)

L

Nakıl çiçeği
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Salkım çiçeği. (BAY)

Nakışbendî Çiçekli ve tezyinî motifli olarak dokunacak kumaşların kalıblarını yapmak ve onları
dokumak sanatı. (ARS)
Nakil Türlü çiçekler ve renkli mumlarla süslenip şenlik gecelerinde, düğünlerde alay önünde
götürülen ağaç; halk arasında “nakil” ya da “nağıl”
denilir (Arapça nahl [= hurma dalı] sözünden bozma). (KAR)
Nakil çiçeği

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Nakşıbend Süslemeli dokumalarda çiçek resimleri dokuyan usta. (MED)
Nalçaçeken Sarı çiçekli, ağır kokulu, dokunulduğunda sarı boyası çıkan, grip için enfiye
gibi çekilen bir ot. (MER)
Nalçiken Dalları kırmızı, yaprakları kıvırcık,
göbekli, susam çiçeğine benzer çiçekler açan bir bitki. (MER)
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Namazbozan Bot. Eğrelti otu türünden bir bitki.
(TDK-2); Eğrelti otu cinsinden bir bitki. (HAY);
Eğreltiotu cinsinden bir bitki. (MED)
Nanahan Trachyspermum ammi Lat. Sprague
ex Turrill (SynıCarum copticum Lat. C. B. Clarke)
(Umbelliferae). 10-70 cm yükseklikte, bir yıllık,
otsu ve beyaz çiçekli bir bitki. Urfa bölgesinde yetiştirilir ve meyveleri, gaz söktürücü ve süt artırıcı
olarak kullanılır. Bk. Frenk kimyonu. (BAY)
Nane Bot. 1. Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız,
çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, güzel kokulu, yaprakları baharat olarak kullanılan, çok yıllık
ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita). 2. Bu
bitkinin kurutulmuş yapraklarından elde edilen
baharat. nane yemek yakışıksız bir davranışta bulunmak, uygunsuz bir iş yapmak. • nanemolla,
nane ruhu, nane suyu, nane şekeri, bahçe nanesi,
dağ nanesi, kedi nanesi, su nanesi, taş nanesi, yaban
nanesi (TDK-2); Ballıbabagillerden, başak çiçekli, güzel kokulu yapraklarından esans elde edilen
ve yemeklere konulan bitki (mentha). (MED); (Ar.
na’na, Lat. Mentha spicata) Yapraklarından doğal
boya elde e-dilen küçük bir bitki. Şapla mordanlanmış yünü yapraklarla kaynatırken saçıkıbrıs
eklenerek haki renk elde edilir. (TEK); Yemeğe
konulan güzel kokulu bitki. Nane-ruhu, suyu = Bu
bitkiden çıkarılan öz ve su. Nane sekeri = Naneruhu
karıştırılmış pul şeklinde şeker. (HAY); Ballı
babagillerden, yaprakları sapsız, ıtırlı, çok yolluk
otsu bir bitki. (ARK); Barsama (marsama); dereotu; kekik; kuzukulağı; maydanoz; narpız; tarhun;
yabanna-nesi; yabantırak, deyim: bahçe kekiği;
defne yaprağı; kereviz sapı; yaban kekiği. Bkz. Aş;
baharat; bitki; göverti; rezene. (YAK); Mentha (Labiatae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık, tüylü,
mor veya morumsu beyaz çiçekli bitkilerdir. Rutubetli yerlerde yetişirler. Aşağıdaki türlerin yapraklan, taze veya kurutulmuş halde yemeklere koku ve
lezzet vermek için kullanılır. Bk. Taş nanesi. Mentha aquatica Lat. Dere nanesi, Su nanesi, Su yarpuzu. Mentha arvensis Lat. Kır nanesi. Anadolu’da
yaygındır. Mentha longifolia Lat. Hudson- İt nanesi, Tüylü nane. Mentha piperita Lat. Bahçe nanesi,
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Kara nane. Bahçe ve bostanlarda yetiştirilir. Mentha
piperitaLat. nm. citrata (Ehrh.) Briq.-Lavanta nanesi. Tüysüz ve lavanta kokulu bir türdür. Bahçelerde yetiştirilir. Mentha pulegium Lat. Filiskin,
Yarpuz. Mentha spicata Lat. Subsp. Spicata-Antep
nanesi, Kıvırcık nane. Gazi Antep’de bahçelerde
yetiştirilir. Mentha suaveolens Ehrh. -Anuk (Bodrum-Muğla). Yabanî nane türlerine genellikle yarpız
(yarpus, yarpuz) adı verilmektedir. Eş anl. Nârbız,
Narbuz, Narpız, Narpis, Narpuç, Narpuz, Nerpiz,
Nerpüz, Pünk (Van), Yalpuz, Yapruz, Yarpız, Yarpus, Yarpuz. (BAY); Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde,
ıtırlı, küçük bir bitkidir. “ yabanî nane “, “ Su nanesi “, yeşil nane “ gibi çeşitli cinsleri vardır. Yemeklerde kullanılan nane “ yeşil nane”dir. Yetiştirilmesi kolay bir bitki olan nane ülkemizde olduğu
gibi bütün Akdeniz ülkelerinde çokça yetişir. Türk
mutfağında nane oldukça sık kullanılmaktadır.
Çorbalardan, dolmalara kadar pek çok yemekte
nane kullanılır. Avrupa ülkelerindeyse nane, daha
çok fınnda ve tencerede pişirilen etler için hazırlanan soslara konulmaktadır. Bununla birlikte bazı
haşlanmış sebze yemeklerinin de üstüne serpilir.
(BİT); (Lat. Mentha, Alm. Minze, Fr. Menthe, İng.
Mint, peppermint) Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, çiçekleri er dişi, çanak yaprakları ışınsal,
taç yapraklan tek simetrili, findıksı tip meyveleri
olan, mentol kapsadığı için tıpta kullanılan, ülkemizde 7 türle temsil edilen, çok yıllık, otsu türleri
olan bir cins. (BİY); Barsama (marsama); dereotu; kekik; kuzukulağı; maydanoz; narpız; tarhun;
yabanna-nesi; yabantırak, deyim: bahçe kekiği;
defne yaprağı; kereviz sapı; yaban kekiği. Bkz. Aş;
baharat; bitki; göverti; rezene. (YAK); (mentha):
Ballıbabagiller familyasından; nemli yerlerde yetişen, genellikle tüylü ve çok kokulu otsu bir bitki
cinsidir. Başak biçiminde beyaz, pembe veya morumsu çiçekleri vardır. Güzel kokuludur. Faydası:
Hazmı kolaylaştırır. Gaz söktürür. Karaciğer yetersizliğini giderir. Safra akışını düzenler. Mide
ağrılarını keser. Bağırsak spazmını giderir. Nefes almayı kolaylaştırır. Astım, grip, bronşit ve öksürükte
faydalıdır. Sinirleri kuvvetlendirir. Sükunet verir.
Heyecanları ve korkuyu yatıştırır. Kusmaları önler.

Migren, uykusuzluk ve baş dönmelerinde faydalıdır.
El ayak titremesi, dil tutukluğu, felç ve uykusuzlukta kullanılır. Kalbi kuvvetlendirir. Sinirsel kalp
çarpıntılarını keser. Erkeklerde ruhsal kaynaklı iktidarsızlığı giderir. Anne sütünü artırır. Aybaşı kanamalarının muntazam ve ağrısız olmasını sağlar. Sütle şişen memelerin şişini indirir. Soğuk algınlığında
faydalıdır. Bağırsak solucanlarının düşürülmesinde yardımcı olur. İdrar söktürür. Mide ülseri ve
gastrit olanlar fazla kullanmamalıdır. Şekercilik,
likörcülük, lavantacılık ve eczacılıkta kullanılır.
(BİT-2)
Nane çiçeği
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Mor çiçek. (BAY)

Nane ruhu Dağ nanesi.; Dağ reyhanı. (BAY); (=
neneruhu) naneye benzer, ağızda naneli şeker gibi
bir tad bırakan bitki. (MER)
Nanoplânkton (Yun. nanos: cüce; plangktos:
dolaşan, Alm. Nanoplânkton, Fr. nanoplancton,
İng. nanoplânkton) Sularda yüzen mikroskobik bitki ve hayvanlar. (BİY)
Nar Bot. 1. Nargillerden, yaprakları karşılıklı,
çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç
(Punica granatum). 2. Bu ağacın kırmızımtırak
sarı sert bir kabukla örtülü, içinde çok sayıda
kırmızımtırak, sulu taneler bulunduran yuvarlak
yemişi. nar gibi iyice kızarmış (yiyecek). • narçiçeği,
kudret narı (TDK-2); (Far. Enâr, Lat. punica granatum) Meyvesinin dış kabuğundan doğal boya elde
edilen bir ağaç. Şap ve krom mordanlı yünleri sarı,
kahverengi ve siyah tonlarına boyar. (TEK); Nargillerden bir ağaç ve bu ağacın ufak taneli meyvesi. (HAY); Nargillerden, düzgün parlak yapraklı,
kırmızı çiçekli, elma iriliğinde meyveleri taneli ve
sulu ağaç ve bu ağacın meyvesi (punica grantum).
(MED); Rummân, enâr, tatlı narın âlâsı, feyz narı
iri taneli, hafız narı çekirdeksiz, kara nar ekşinin
âlâsı, şehriban. Lüffân narı, nar bülbülü, nar çiçeği
al renk nar kabuğu, gülnar. narlık otu katmer, maydanoz resminde. (LEH); (Lat. Punica granattım,
Alm. Feuer, Granatapfel, Fr. grenade, İng. pomegranate, Osm. rummân) Nargiller (Punicaceae)
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familyasından, meyvesi için kültürü yapılan, yan
ağaçsı, kırmızı çiçekli bir bitki. (BİY)

(TDK-2); İkiçeneklilerden Rum sürrbülü denen bitki ve çiçeği (eryngium). (HAY); Boğa dikeni. (BAY)

Nar çiçeği Nar çiçeği rengi, parlak kırmızı renk.
(MED)

Narenciye Bot. Turunçgiller. (TDK-2); Turunç,
portakal, limon vb. Meyvelerin ortak ad1,
turunçgiller. (MED); Aaçkavunu; alt1ntop; bergamot; greypfrut; k1zmemesi; king; limon; mandalina; portakal; satsuma; turunç; turunçgiller; yafa.
Deyim: finike portakal1; kan portakal1; t

Nar kabı Bir tür tarçın (Bot. cinnamonum zeylanicum), 15a-8 (BAH)
Narcıl Bot. Esk. Hindistan cevizi. (TDK-2);
Hindistan cevizi denilen büyükçe bir meyvadır.
Kabuğundan teşbih yapılır. Kuka ağacı da denir.
Bundan yapılan teşbihler yeni iken beyazca olup
zamanla koyu sarı bir renk alırlar. (ARS); Hindistan
cevizi ağacı (Cocos nucifera Lat. Palmae) nın meyvesi. Farsça Nârgil kelimesinden gelir. Tütün içmekte kullanılan Nargile adı da bu kökene bağlıdır. İlk
nargileler Hindistan cevizi meyvesinden yapılmıştır.
(BAY); (=hindistancevizi) Bizde hindistancevizi
olarak bilinen bu bitki de İbn Battûta’nın gözde
yiyeceklerindendir; ileride türlü türlü şifasından
yine bahsedecektir. Diğer dillerdeki ismi şöyle: Latince, Cocos Nucifera; İngilizce, Cocoanut Palm;
Almanca, İndianischer Nusbaum; İtalyanca; Palma
di Latte. Bîrûnî şöyle diyor: “Hintçede Nalir derler. İbn Maseveyh, taze, beyaz ve tatlı olan türünün
tercih edildiğini belirtiyor. Ağacı hurma gibidir,
dikeni yoktur. Sene boyunca asla açılıp parçalanmayan meyvesi, Kinbâr denilen ve gemi yapımında kullanılan bir lif içindedir. “ Bu bitki, Platts’in
sözlüğünde Nariker, Narigel ve Nariyel şeklinde
kaydedilmiştir. Bkz.: Bîrûnî, Saydane, s. 600–601;
Bîrûnî, Tahkîku Mâ li’l-Hind, s. 169; J. T. Platts,
Dictionary Hindustani and English, s. 1113; Armenag Bedevian, Age., s. 189, nr.: 1117. (BAT)
Nardenk Nar, erik vb. Meyvelerden yapılan ekşi
ve sulu pekmeze benzeyen şurup. (MED); Nar, erik,
elma, kızılcık gibi bazı meyvelerden çıkarılan ekşi
pekmez. (HAY); Erik, nar, elma, kızılcık gibi meyvelerden çıkarılan ekşimsi pekmez. (OSM)
Nardin Bot. Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları
tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre).
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Narenç Bot. Turunç. (TDK-2)
Narenec Hindistan’da yetişen ve turunç ağacına
benzeyen bir ağaç. (OSM)
Nargil

Narcil. (BAY)

Nargile Tönbeki içmeye mahsus takım ki, bir şişe
ile bunun ağzına takılan ve lülesi olan bir baştan ve
bunun bir yanında enbûbeye takılan marpuç-tan
ibarettir. Nargile aslında hindistancevizi kabuğundan yapılır. Bu meyvenin Farsça ismi olan nargil’den bu ismi almıştır: Nargile içmek, nargile başı.
Meç. Nargile suyu = Pek lezzetsiz içecek. (HAY)
Nargile tütünü Bot. Tömbeki. (TDK-2)
Nargiller Bot. İki çeneklilerden, nar çeşitlerini içine alan küçük bir familya. (TDK-2); Bot.
İkiçeneklilerden bir bitki familyası. Örnek bitkisi
nardır. (HAY); (Lat. Punicaceae, İng. pomegranates, Osm. rummâniye) Yaprakları karşılıklı ya da
kümeler hâlinde, basit ve stipulasız, çanak yapraklan 5-8 loplu ve kırmızı, taç yapraklan 5-7 parçalı,
çiçekleri uçta tek ya da kimoz durumlarda, hermafrodit, ışınsal simetrili, bakka tipi meyvesi olan,
meyvesi için kültürü yapılan, dünyada Punica cinsi
ve bu cinse ait iki türle, ülkemizde de nar (Punica
granatum) türü ile temsil edilen familya. (BİY)
Nargoz Nergis. (BAY)
Nargöz Nergis. (BAY)
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Narince İçinde kayısı, elma, armut vb. Meyve
ağaçları olan bahçe. (TRM)
Naris

Ham meyva. (OSM)

Narpız

Nane. (BAY)

Narpiz

Nane. (BAY)

Narpuç Nane. (BAY)
Narpuz Nane. (BAY)
Narven Bot. Karaağaç. (TDK-2); Kara ağaç
(YUS); Top kara ağaç. (OSM)
Nasti Bağlı organizmaların uyaran yönüne bağlı
olmayan hareketleri bitki organların daima aynı
yönde yapmış oldukları hareketler. (MED); (Yun.
nastos: sıkıştırılmış, Alm. Nastie, nastische Bevegung, Fr. nastisme, nastie, İng. nasty, nastic movement) Bitkilerde uyan yönüne bağlı olmayan hareketler. (BİY)
Natr Bağ ve bahçe beklemek, bağ bekçiliği etmek.
(MÜN)
Natürizm Tabiata, yani dağlara, sulara ve
ağaçlara tapma dini. Bunu natüralizm ile karıştırmamalıdır. Fr. Naturisme. (ARS)
Natürmort Konusu koparılmış çiçek, meyve, avlanmış hayvan vesaire gibi cansız şeyler olan resim.
(HAY)

Navruz Hermodactyloides Spach ve Scorpiris
Spach alt cinslerine bağlı Iris türlerine verilen genel
ad. Yumrulu, çok yıllık, mor veya kirli sarı çiçekli, küçük ve otsu bitkiler. Erken ilk baharda çiçek
açar. Çiçek ve yumruları çiğ olarak yenir. Orta ve
Doğu Anadolu bölgelerinde Iris caucasica ve Iris
persica türlerinin çiçekleri kitap veya defter sayfaları
arasında kurutularak, uğur getirdiği inancıyla, evlerde saklanır. Bk. Kurtkulağı, Süsen. Iris caucasica
Hoffm. Navruz. Iris danfordiae (Baker) Boiss.-Sarı
navruz (Kangal-Sivas). Iris. persica Lat. Navruz,
Nevruz çiçeği, Nagroz. Iris reticulata Bieb.-Meşe
navruzu (genellikle meşelikler altında yetişmesi
nedeniyle). (BAY)
Nazar otu Üzerlik. (BAY)

Navdotu
(MER)

Sarmısağa benzer, beyaz çiçekli bir ot.

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Nazır Çiçeklü, açilmış, gülşen, şüküfte, reyyan,
zahir, manzur, taze vü handan (MEN)
Nazır [yahut] 1. Bağ ve bahçe bekçisi, bahçıvan.
2. Hamam hademesinin başı (Lehce, Ş.). Birinci
mana Türkçede yoktur. Mahza aslı “natur” olduğunu bildirmek için yazılır. (VLD); Çiçeklü,
açılmış, gülşen, şüküfte, reyyan, zahir, manzur, taze
vü handan (MEN)
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Nazik Nazlı [çiçek, vb.]. (YAK)

S

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ş

Nazlı gelin
Navçağan Bot. Çiçekleri katmerli ve mor renkte
olan bir tatula türü (Datura). (TDK-2); Boru çiçeği
dedikleri datura katmeri, patlıcan çiçeği. (LEH)

B

İ

Nazaret Yeşillik, tazelik, hazret, sebze, ser-sebzi,
taravet (MEN)
Nazarotu

A

Na‘na‘ Nane (Bot. Mentha piperita, mentha viridis) (BAH)
Na’l

T
U
V

Ağaç ayakkabı. (OSM)

Y

Na’leyn Maruf ağaç ayakkabı. (OSM)
Navek Dörti, diken, niş, şevk, ibret (MEN)
Naîm Nimet, ihsan ve refâh-ı hâle sebepolan
nesne ve cennetin bir bahçesinin ismidir. (MÜN);
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Taze, körpe. Kılçıksız, yumuşak, kemiksiz. Etli sebze. (OSM)
Naîm cenneti Sekiz Cennet’ten beşincisi. Allahü
teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Îmân
edip de sâlih ameller işleyen kimseleri, onların Rabbi, îmânları sebebiyle kendilerine ağaçları altından
ırmaklar akan Naîm Cennetlerine kavuşturan yolu
gösterir. (Yûnus sûresi: 9) (DİN)
Nebat Bot. Esk. Bitki. (TDK-2); Topraktan yetişen, biten her çeşit şey. Bitki. (OSM); Ot, ağaç ve
çiçek gibi yerden biten şey, bitki, (c.) İlm-i nebatat
= Botanik. Nebatat bahçesi = Bitki çeşitlerini bir
araya taplayan bahçe. (HAY); Ot, yerden biten her
nev ağaç, çalı ve sebzi ecnası ki zî-hayât mevâlîdin
ikincisi. nebat şekeri kand, mukanned şeker yani
otluklarla terbiye ve tasfiye olmuş ve dondurulmuş
şeker. İlm-i nebâtât nebatat türlü türlü taksim ekseriya on beş sınıfa tevzi kılınır. nebatat bahçesi numunehane. (LEH)
Nebat-ı mai

N

Nebatat Bot. Esk. 1. Bitkiler. 2. Bitki bilimi,
botanik. • nebatat bahçesi (TDK-2); Otlar, sebzevat, hazrevat, otlık (MEN); Nebatlar, bitkiler. Bitki ilmi, ilm-i nebatat, bitkibilgisi, botanik. (MED);
“Nebât”ın cem’i: Nebâtât bahçesi. İlm-i nebâtât:
Bilcümle nebâtâtın ahvâl vekeyfiyât ve eczâ ve kıta’ât ve vezâif-i hayâtiyyesinden müfredât vechile
bahseden ilim. (MÜK); 1. Bitkiler. 2. Botanik: Nebatat bahçesi. (TEM)
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Nebatî toprak Nebatatın yetişmesine elverişli
olan toprak ki ot ve yaprakların çürümesinden hâsıl
olup üzerine inşaata müsaid ol-mıyan bir cins çürük
topraktır. Fr. Terre végétale (ARS)
Nebatî yağ Yağlı bitkilerden elde edilen sıvı veya
katı yağ. (MED)
Nebh Çiçek, kabarcık (MEN)
Neb‘ Bir ağaç cinsidir ve yay yaparlar, budaklarından da ok yapılır. (OSM)
Nebâtiyye Bitkiye âit, bitkiyle ilgili. (ARK)
Nebâtiyyûn Botanikçiler. (ARK); Botanik bilginleri, botanik âlimleri. (OSM)

Sularda yetişen bitkiler. (MED)

M
O

Nebatî Nebatla, bitkiyle ilgili; nebata, bitkiye âit;
nebata, bitkiye mensup (uyd. Bitkisel). (MED); Nebata, bitkiye ait ve bitki cinsinden, (i. A. c.). Nebâtiyyûn. Botanik bilgini. (HAY)

Nebâtât-ı bahriyye Deniz bitkileri (HAY)

Nebatat bahçesi Numune olmak üzere çeşitli bitkileri havi bahçe. (HAY); Çeşitli örnek bitkilerin
yetiştirildiği bahçe, botanik bahçesi. (MED); Çeşitli bitkilerin örnek olarak yetiştirildiği, meraklıların
incelemesine açık yer, botanik bahçesi. (KUB)
Mahalle bitkileri (OSM)

Y

Nebatat-ı mahaleyye

Z

Nebatiyet Bitki olma hâli. (OSM)

Â

Nebatiyun Nebatatçılar, botanikçiler. (MED)

528

Necb Ağaç kabuğunu soymak. (OSM)
Neceb

Ağaç kabuğu. (OSM)

Necil Ağaç yaprağından bir cins. (OSM)
Necm-ezhar Yıldız çiçekleri (RIZ)
Necr Ağaç yonmak. Şiddetli sevk. Asıl. Renk.
Halâs, kurtuluş. (OSM)
Necüye

Bot. Buğdaygiller. (HAY)

Nefaz Ağaçtan kendi düşen yemiş ve yaprak.
(OSM)
Neft Bazı ağaçların zamkından çıkarılan ruh
ki sakız neftine terementi, naft, çam sakızı ve katran, neftine neft yağı, kayalardan göllerden çıkan
natrun, kağr, kar. Neft ruhuna sulu gaz denir.
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(LEH); Yerden çıkan ve çam gibi bazı ağaçlardan
çıkarılan tutuşabilen bir yağ ki, boyacılıkta vesair
sanayide kullanılır: Neftyağı; neft sürmek; neft
kuyusu. (HAY)
Neft yağı Sakız ağacı nev’inden bir ağacdan veya
çam ağaçlarından çıkarılan reçi-neli bir mayidir. Bu
maddeyi imbikten çekerek elde edilen mayi’e terebentin ruhu (Fr. Essence de térébenthine) denir.
Toz boyalardan yağlıboya yapmak ve boyaları sulandırmak için kullanılır. Boyalar neft yağında eritildikten sonra içerisine bezir yağı katılmak suretiyle
katılaştırıhr. Ressamlar paletlerine taktıkları yağ
hokkalarından birine neft yağı, diğerine bezir yağı
koyarak icabında fırça ile alıp boyalara katarlar. Fr.
Térébenthine. (ARS)
Nehtel

Defne. (BAY)

Nehârî Gündüze âit, gündüzle ilgili. Gündüzlü,
yatılı olmayan. Sabah açılıp akşam kapanan çiçek.
(MED)
Nektar Fr. nectar 1. Yunan mitolojisinde, içenleri
ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi. 2. Meyve özü.
3. Bot. Bal özü. (TDK-2); (Yun. nektar: nektar, bal
özü, Alm. Nektar, Fr. nectar, İng. nectar) çiçekli
bitkilerde ve bazı yapraklarda bulunan, böcekleri,
kuşları çeken ve tozlaşmaya yardımcı olan, tatlı, bitki öz suyu. (BİY)
Nektar bezi (Alm. Nektarium, Nektardrüse, Honigdrüse, Fr. nectaire, glande nectarifére, İng. nectary, nectar gland, honey gland) l. Bitkinin çiçekleri
ya da çiçek dışındaki kısımları üzerinde yer alan,
şeker içeren bir eriyik olan nektarı salgılayan beze,
özelleşmiş hücre grubuna ya da trikoma verilen ad.
Eğer nektaryumlar çiçekte ise floral nektaryum,
çiçek dışında bir organda ise ekstrafioral nektaryum adını alır. Bal özü bezi, nektaryum. 2. Bitki
bitlerinde taüı bir sıvı salgılayan bez. (BİY)
Nektarin Şeftali ağacına erik aşılanarak elde
edilen şeftali tadında tüysüz meyve. (OSM)

Nem oranı [Alm. Wassergehalt] [Fr. contenance
d’humidité] [eski terim nem derecesi]: Ağaçtaki nemin yüzde olarak değeri. (AGA)
Nema Büyüme, uzanma, bitki veya hayvanın
büyümesi. (HAY)
Nemcil Bot. Nemden ve nemli yerden hoşlanan
(bitki), hidrofil. (TDK-2)
Nemnem otu Ballota saxatilis Sieber ex J. Et C.
Presl (Labiatae). Çok yıllık, otsu ve pembe çiçekli bir bitkidir. Bu ad Antakya bölgesinde kullanılmaktadır. Boğaz ağrılarına karşı kullanılır (Hatay).
(BAY)
Nemölçer [Alm. Feuchtigkeitsmesser] [eski terim nem ölçme aleti]: Ağaçtaki nem niceliğini ölçen
aygıt. (AGA)
Nemse kimyonu

Frenk kimyonu. (BAY)
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Neoblâst (Yun. neos: yeni; blastos: tomurcuk, Alm. Neoblâst, Fr. néo-blaste, İng. neoblâst)
Yaralanmaya cevap olarak gelişen farklılaşmamış
hücrelerin her biri. (BİY)

M

Nerges Nergis çiçeği (SÜL)

Ö

Nergis Nergis Bot. Nergisgillerden, çiçekleri ayrı
veya bir kök sap üzerinde şemsiye durumunda,
açılmadan önce bir yenle örtülü bulunan ve bazı
türlerinde beyaz, bazılarında sarı renkte, 20-80 cm
yükseklikte, soğanlı bir süs bitkisi (Narcissus). •
nergis zambağı, bataklık nergisi (TDK-2); Narcissus
(Amaryllidaceae) türlerine verilen genel ad. Yumrulu, çok yıllık, beyaz veya sarı çiçekli ve otsu bitkilerdir. Kültür çeşitleri süs bitkisi olarak yetiştirilir.
Bazı türlere özel adlar verilmektedir. Bk. Navruz. Eş
anl. Nargoz, Nargöz. Narcissus jonquilla Lat. Fulya.
Sarı çiçekli. Taç küçük, çanak biçiminde ve sarı renkli. Narcissus papyraceus Ker-Gawler-Sim. Çiçekler
beyaz renkli. Taç çanak biçiminde, küçük ve beyaz.
Karaburun (İzmir) civarında yetiştirilir. Narcissus
poeticus Lat.:-Zerrinkadeh (Van). Çiçekler beyaz

P
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renkli. Taç küçük, çanak biçiminde ve sarı renkli.
Van ilinde bahçelerde yetiştirilir. Narcissus pseudonarcissus Lat. Boru çiçeği, Zerren, Zerrin. Çiçek
sarı renkli. Taç boru veya çan biçiminde, boyu çiçek
parçalarının boyuna yakın. Karaburun (İzmir) civarında yetiştirilir. Katmerli bir çeşidi Belgrat ormanı (İstanbul)’nda bulunmaktadır. Narcissus
serotinus Lat. Güz nergisi. Genel görünüşü Narcissus tazetta türüne benzer. Son baharda çiçek açar.
Güneybatı Anadolu bölgesinde (Marmaris-Muğla)
yabanî olarak yetişir. Narcissus. Tazetta Lat. Nergis. Beyaz çiçekli. Taç küçük, çanak biçiminde ve
turuncu renkli. Antakya civarında yetişen katmerli
formuna Katkatı nergis denir. Calendula arvensis
Lat. (Compositae). Bir yıllık, otsu ve sarı çiçekli.
Eş anl. Altıncık, Öküzgözü, Ölü çiçeği. Calendula
officinalis Lat. Bahçe ve parklarda süs bitkisi olarak
yetiştirilir. (BAY); Nergisgillerden, soğanla üretilen,
sarı çiçekli bir süs bitkisi (narcissus). (MED); Bu
nâm ile ma’rûf çiçek. (OSM); 20-80 cm. Yükseklikte, soğanlı bir süs bitkisi. (ARK); Kasım çiçeği cinsinden envai çoktur. Abher, nesteren, nergis soğanı,
zerrîn-kadeh, nercis, zerren, boynu eğri. (LEH);
Nergis. Mitolojiye göre Narsis (Narkisos), çok güzel ve aşktan anlamaz bir delikanlı imiş. Onu sevip
de derdinden perişan olan kızlar bu genci tanrılara
şikâyet etmişler. Tanrıların verdiği ceza sonucu
Narsis birgün derede kendi aksini görüp âşık olur.
Kendini seyrederken suya atlar ve boğulur. Vücudu çürüyüp yerinde göze benzer bir çiçek biter ve
bütün güzellere hayran hayran, baygın şekilde bakar. Başka bir efsâneye göre bir ırmak ile perînin
oğludur. İnsanlar ve perîler buna âşıktır. Hatta Ses
adlı peri onun aşkından ölmüş ve bir taşa dönmüş.
Şarkta bir efsaneye göre de Gül ile Nergis arasında
bir aşk yaşanmış. Bu iki sevgiliden Nergis göz şeklinde bir çiçek haline sokulmuş ve kıyamete dek hicrân ve intizâr çekmeğe mahkûm edilmiştir. Bütün
bu efsanelerde nergis ile göz arasında yakın bir ilişki vardır. Sevgilinin gözü nergistir. Baygın ve şehlâ bakar. İntizâr çeker, mesttir vs. / Gül hasretinle
yollara dutsun kulağını / Nergis gibi kıyâmete dek
çeksin intizâr / Bâkî / Aceb mi tutsa el üstünde
nergisi dildâr / Ezelden aralarında göz âşinâlığı var
/ Nâdirî / Cihânı etmeğe bir lahzada harâb sana /
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Yeter ol nergis-i mahmûr-ı nîm-hâb sana / Nâilî-i
Kadîm (DŞS); Defodil; fulya; zerrin. Bkz. Çiçek.
(YAK); (Lat. Narcissus, Alm. Narzisse, Fr. narcisse,
İng. narcissus, daffodil) Amaryllidaceae familyasından, soğanlı, san veya beyaz çiçekli, bazı türlerinin
kültürleri yapılan bir cins. (BİY)
Nergis çiçekli kırlalesi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Nergis zambağı Bot. Soğanla üretilen, iri ve güzel çiçekli bir süs bitkisi, güzelhatun çiçeği (Amaryllis). (TDK-2)
Nergis-dân

Nergis bahçesi veya saksısı. (MÜN)

Nergise 1. Nergis çiçeği resminde olan ziynet. 2.
Necm, kevkeb. (MÜK)
Nergisgiller Bot. Bir çeneklilerden, nergis, fulya,
kardelen gibi çoğu küçük ve kokulu çiçekleri içine
alan bir bitki familyası. (TDK-2)
Nergizli Nergis çiçeğine benzer bir boncuk oyası
motifi. (Ayvagediği / Mersin) (MER)
Neroli Turunç çiçeklerinden çıkarılan uçucu bir
yağ. (ARK)
Nerpiz

Nane. (BAY)

Nerpüz Nane. (BAY)
Nesc-i haşebî

Ağaç dokusu. (MED)

Nesel Davar sağıldıktan sonra meme başlarında
arta kalan sütü. İki tarafı saf saf ağaçlar olan yol.
(OSM)
Nesg 1. Asma gibi ağacın kesildikten sonra akan
suyu. 2. Ağaçlar su yürüme. (OSM)
Nesne bakısı [eski terim eşya falı] [Alm. Lecanomancie] [İng. lecanomancy]: Suya atılan bir
nesnenin çıkardığı ses ya da oluşturduğu dalgaların

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

biçimine bakılarak geleceği okuma işi. bkz. bakı.
krş. Yaprak bakısı. (HTS)
Nesteren (nesterin-nester) Yaban gülü, ağustos
gülü, nesrin (KUB)
Nesteren-zar
yer. (KUB)

Güllük, gül bahçesi, gül yetiştirilen

Nesterin gülü Gül. (BAY)
Nesterîn-zâr Güllük, gül bahçesi. (FED); Gül
bahçesi. Güllük. (OSM)
Nesîce Dokunmuş gibi liflerden yapılmış zar,
yaprak vesaire, Fr. Tissue. (HAY)
Neşb İğne ve diken gibi batmak, girmek. (MÜK)
Neşm Zerdali ağacı gibi bir ağaç. Bir çiçek cinsi.
(OSM)
Netişife İlk çıkan sebze ve meyvelerden tadarken
söylenen söz. (MER)
Netnun

Bir ağaç cinsi. (OSM)

Nevr

A

Ağaç çiçeği. (OSM)

B

Nevr Ağaç çiçeği. (MÜK); Parlaklık. Ağaç çiçeği.
Tomurcuk. (OSM); 1. Parlaklık. 2. Ağaç çiçeği.
(HAY)
Nevruz 1. Bot. Çiçekleri aslanağzına benzeyen,
türlü renkte bir kır bitkisi. 2. Bot. Nevruz otu. •
Nevruz Bayramı, nevruz otu (TDK-2)
Nevruz çiçeği Navruz. (BAY)

C
Ç
D
E
F
G

Nevruz otu Bot. İki çeneklilerden, çiçekleri aslanağzına benzeyen, türlü renkte, taşıdığı glikozit sebebiyle iç söktürücü olarak kullanılan bir kır bitkisi
(Linaria vulgaris). (TDK-2); Linaria vulgaris Miller
(Scrophulariaceae). Çok yıllık, 50-60 cm yükseklikte, otsu ve sarı çiçekli bir bitki. (BAY); İkiçeneklilerden aslanağızını andıran, düzensiz çiçekli bitki
(linaria). (MED)
Nevâbit Nebatlar. Bitkiler. İmar ve ihdas. Dünya
ahvâlinden habersiz. Taze, genç kimse. (OSM)
Nevâtîr Bostan bekçileri. (FED); Hamam hademeleri. Bostan bekçileri. (OSM)
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Netuc Çıkma. Ağaç posası. (OSM)

Nevâîr Bostan dolapları. (FED)

Ö

Nev-bâre Turfanda, yeni çıkmış meyve ve sebze.
(OSM)

Neynüfer

Nilüfer çiçeği. (OSM)

P

Nev-bâve Turfanda meyve. (HAY)
Nev-nihâl Taze fidan. (HAY); Taze fidan, sürgün.
(MED); Taze fidan, yeni filiz. (OSM)
Nev-şüküfte Çiçek gibi yeni açılan: Gül-i nevşüküfte. (MÜK); Yeni açılmış (çiçek). (OSM)

Neyreb Yâkût Hamevî, Dımaşk’tan yarım fersah
uzaktaki bu kasabanın, çok güzel bahçelere sahip
olduğunu belirtir. (BAT)
Nezle otu
(BAY)

Bot. Pisik otu. (TDK-2); Pişik otu.

Ş
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Gonca fidanı (RIZ)

Y

Gül dalı, gül fidanı (RIZ)

Z

Nevber

Turfanda meyve veya sebze. (MED)

Nihal-i gonca

Nevfer

Nilüfer çiçeği. (OSM)

Nihal-i gül

Nevik Yılanyastığı. (BAY)

S

U

can fidanı (YED)

Nihal-i can

R

Nihal-i gül-izar

Â

Gül bahçesinin fidanı (RIZ)
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Boy fidanı (YED)

Nihal-i kamet
Nihal-i saye-dar

Servi ağacı fidanı (YED)

Ç

Nihal-i serv

D

Nihal-i serv-kad

E
F
G

Gölgeli olan fidan xx / 50.(RIZ)

Servi boylu fidan (YED)

Nihal-i verd-i ter Taze gül fidanı (RIZ)
Nihalan

Taze fidanlar, sürgünler. (OSM)
Yeni, taze fidan. Avcı korkuluğu. (OSM)

H

Nihale

I

Nihas Sizü, ağare, mantar ağacı, mantar (MEN)

İ
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Nihâl Fidan, dal. (HAY); Ağaççık, fidan, çırpı,
çalı çırpı (MEN); Taze, düzgün. Fidan, sürgün.
(OSM); Taze, düzgün fidan, sürgün (YED)
Gül bahçesinin fidanı. (FED)

Nihâl-i çemen

Nihâl-i gonce-i zerâfet İncelik fidanının goncası.
(KAR)
Nihâl-i magrûs

Dikilmiş fidan (FED)

Nihâl-i nize Mızrak gibi fidan, mızrak fidanı
592. (YUS)
Uzun boylu fidan 7049. (YUS)

R

Nihâl-i ser-firâz

S

Nihâl-i serv-i gülzâr-ı cevâni
nin selvi gibi olan fidanı (YUS)

Ş

Gençlik bahçesi-

Taze fidan (YUS)

T

Nihâl-i tâze

U

Nihâlistan Fidanlık, fidan yetiştirilen bahçe.
(HAY); Fidanlık, fidan bahçesi. (MÜN)
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renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir
su bitkisi (Nymphea). (TDK-2); Reyâhin envaından
bir çiçektir ki miyâh-ı râkid de nâbit olur. Avam
tahrîf ile “lüfer” derler. (MÜK); 1. Beyaz, sarı ve
mavi çiçek açan bir çeşit su bitkisi, çadır çiçeği. 2.
(has isim coğrafya). Bursa önünden akan bir çay.
(HAY); Nilüfergillerden, beyaz, sarı, mavi, pembe
çiçek açan çok yıllık su bitkisi (nymphea). (MED);
Çadır çiçeği. Nilüfer su içinde biter bir ottur, lüfer,
havzan, katîlü’n-nahl. Çiçekleri beyaz, mavi ve sarı
olur, suyun yüzüne çıkar aslı niluberk, mavi yaprak.
Alem; Nilüfer Hatun vâlide-i hudâvendigâr. (LEH);
Nymphaea alba Lat. (Nymphaeaceae). Beyaz çiçekli
bir su bitkisidir. Havuzlarda süs bitkisi olarak kullanılır. Eş anl. Devetabanı, Kalabak, Su gülü, Su
lâlesi, Su zambağı. Nymphaea lutea Lat. (Syn:Nuphar lutea Lat. Sm.). -Sarı nilüfer. (BAY); Durgun
sularda yetişen ve güneş doğunca açıp, batınca
kapanan bir çiçektir. Beyaz ve sarı renkte olanları
vardır. Beyazı eski Mısırlılarca mukaddes sayılırdı.
(Bak. Lotus) Fr Nénuphar. (ARS); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Nilüfergiller Bot. İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya. (TDK-2); Nilüfer gibi su
bitkilerini içine alan ikiçenekli bitki ailesi, nilüferiye. (MED)
Nişasta (Alm. Stark, Fr. Amidon, İng. Starch)
Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen
polisakkarit, (C6H1005). (BİY)
Nişasta buğdayı Bot. Bir buğday türü olan kaplıcayı andıran, ufak taneli, nişastası çok, dağlık yerlerde yetişen bir buğday türü. (TDK-2)
Nivik

Nila Hindistan’da
ipeğin
bitkisel
elyafla
karışımıyla dokunan bir kumaş türü. (TEK)
Nilüfer Bot. Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe
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Yılanyastığı. (BAY)

Nohut Bot. 1. Baklagillerden, Anayurdu Akdeniz kıyıları olan, birleşik telek yapraklı, çiçekleri
sarımtırak renkte, tanesi baklamsı, bol nişastalı bir
bitki (Cicer arietinum). 2. Bu bitkinin yuvarlak tanesi. (TDK-2); (Lat. Cicer arietinum, Alm. Kichererbse, Fr. pois chiche, İng. chick pea) Baklagiller
(Leguminosae) familyasından, beyaz çiçekli, yenen
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tohumlan için kültürü yapılan, ülkemizde 8 yabanî
türü bulunan, tek yıllık, otsu bir bitki. (BİY); Baklagillerden bir bitki ve bol nişastalı, toparlak meyvesi. Nohut oda, bakla sofa = Küçük evler için
söylenir. (HAY); Baklagillerden, birleşik yapraklı
tane meyveli bitki ve bu bitkinin yemek ve leblebi
yapılarak tüketilen meyvesi (cicer). (MED); Cicer
anatolicum Alef. (Leguminosae). 20-40 cm yükseklikte, çok yıllık, otsu ve mor çiçekli bir bitkidir.
Taze tohumları çiğ olarak yenir (Erzurum). Erkilet
(Kayseri) bölgesinde ekin tarlaları arasında yetişen
türe Ekin nohudu adı verilir ve tohumlan çiğ olarak
yenir. Eş anl. Dağ nohudu. (BAY)
Nohut cücü Nohut bitkisinin altına dökülen taneler. (MER)
Noktalı altınkamışı
Noktalı ebegümeci
Nuks

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Fındıksı meyve (BİY)

Nusellus (Lat. nux: findik, Alm. Nuzellus, Nucellus, Fr. nucelle, İng. nucellus) Tohum taslağında
embriyo kesesini çevreleyen yapı. (BİY)
Nutarâ Natırlar, bağ bekçileri, bahçe bekçileri.
(MÜN)

bitkilerde, megasporun çevresinde bulunan megasporangiyum dokusu. (BİY)
Nüsg Bitkilerin topraktan çektikleri besleyici su,
besisuyu. (MED)
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Nüsha-i müzhir Çiçekli bir sure (RIZ)
Nüşare
(OSM)

Kesilen ağaçtan dökülen talaş, yonga.

Nüvvar

Ağaç çiçeği. (OSM)
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Nâcîr Ağaçlarda yaprak saplarının dibinde hasıl
olan filiz, hedef. (OSM)
Nâdıc Puhte, olmuş, yetişmiş, kıvâm ve kemâl
bulmuş. (Et, meyve hakkında müsta’meldir).
(OSM)
Nâhît Fa. İ. veya nâhide Zühre yıldızı. Memeleri
kabarmış genç kız. Süslü bahçe. İskender-i Kebîr’in
annesinin ismi. (YTL)
Nârkend Nar bahçesi. (NAC); Nar bahçesi
(RTK)
Nâtır Bağ, bahçe bekçisi. (FED); Bağ ve bahçe
bekçisi, bağcı, bahçıvan. (HAY); Bağ bekçisi, bahçe
bekçisi. (MÜN)

Nuteşir soğanı Ada soğanı. (BAY)
Nünnünü Çirişe benzer, ortasından uzun göbek
çıkaran, beyaz çiçekli bir bitki. (MER)

Nâtûr Bağ, bahçe, hurmalık bekçisi, bağban.
(CUD); Bağ bekçisi, bahçe bekçisi. (MÜN); Bağ ve
bahçe bekçisi, bekçi, muhâfız, gözetleyici (KUB)

Nünük Salatalık, patlıcan, kabak, biber, fasulye
gibi sebzelerin küçüğü. (Ayvagediği / Mersin)
(MER)

Nâûra Bostan dolabı, su dolabı. (RTK); 1. Su
dolabı. 2. Bahçevan kovası. Cem’i: Nevâ’îr. (MÜK);
Bahçe dolabı. (CUD); Bahçe dolabı. (NAC)
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Nüsellüs (Lat. Mac: fındık, Alm, Nuzellus,
Nucellus, Fr. nucelle, İng. nucellus) Tohumlu
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Odun lifi [eski terim odun lifi]: Yaşlanan ağaçta
sertleşen ve besin iletimi yapamayan gözeler topluluğu. (AGA)
Odun özü Bot. Bitkiye destek olan, besi suyunu
taşıyan, odunda bulunan katı maddelerden her biri.
(TDK-2)

Obkordat (Lat. ob: karşı; cor: yürek, İng. obcordate) Ters kalpsi yaprak ayaları için kullanılan bir
terim. (BİY)

Odun şekeri

Oblanseolat (Lat. ob: karşı; lancea: mızrak, İng.
oblanceolate) Ters kılıçsı yaprak ayaları için kullanılan bir terim. (BİY)

Oduncu bıçkısı [eski terim kolastarı]: Uçlarına doğru daralan, geniş ve uzun lamalı bıçkı. İki
tarafındaki saplarından tutularak kullanılır. (AGA)

Ocak Bahçenin ayrılmış bir parçası. (YTL);
Bahçenin bir cins sebze ziraatine ayrılmış ve etrafı
yükseltilip çukur kalmış tarlası: Patlıcan, hıyar ocağı. (VLD); Bostanlarda her cins sebze için ayrılmış,
çevresi yükseltilmiş toprak parçası (TDK); Sebze
bahçelerinde her cins sebze için bölünerek çevresi
biraz çukur bırakılmış yer. (TEM)

Odunlaşma Bot. Bazı bitki hücrelerinde odun
özü denilen bir kimyasal madde alarak odunsu bir
duruma girmeleri olayı. (TDK-2); Odun özünün
bitki dokusunun selüloz zarlarına işleyerek dokuyu
odunlaştırması hadisesi, tahaşşüb. (MED); Bot.
Bazı bitki hücrelerinin kimyevî bir madde alarak
odun gibi bir hâle girmesi olayı, Osm. Tehaşşüb.
(HAY)

Oduncu

Ksiloz (BİY)

Hattap. (LEH)

Odun 1. Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış
ağaç. (TDK); (Yun. xylon: odun, Alm. Holz, Fr.
Bois, İng. wood) Sertleşmiş ölü ksilem hücrelerinden oluşmuş karmaşık yapı. (BİY)

Odunlaşmak (Bitkilerde)
gelmek. (TDK)

Odun ağacı Degenek, ağaç, sopa, çop, asa, serdeste (MEN)

Odunluk Binalarda odun konulan yer. Hamamların külhanları yanında odun konulan mahal. F.
Dépôt de bois. (ARS); Odun olarak, yakacak olarak
kullanılmaya elverişli (ağaç). (MED)

Odun ambarı Satılık veya resmî daire ve kışlalara
mahsus odunları muhafaza etmeğe mahsus, üstü
açık veya örtülü yer. Evlerde bu gibi odun yığılan
yerlere odunluk denir. Fr. Dépôt de bois. (ARS)
Odun boruları (Yun. xylon: odun, Alm. Xylem,
Holzteil, Gefassteil, Fr. xylème, İng. xylem) Bitkilerde trakea ve tra-eit başta olmak üzere çeşitli hücre
tiplerinden oluşan, su iletimi ve destek görevini yapan doku. Ksilem. (BİY)

durumuna

Odunsu Bot. Oduna benzeyen, odunu andıran.
(TDK)
Ofris Fr. ophrys Bot. Salepgillerden, çiçekleri
sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran,
yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys). (TDK-2); Bot.
Salepgillerden bir bitki (ophyrs). (HAY)
Oğlakkulağı
Oğlan aşı
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Odun

Kuzukulağı. (BAY)

Bitki adı (BAY)

Oğlan otu Acı yavşan. (BAY)
Oğul otu Bot. Ballıbabagillerden, 20-150 cm
yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok
yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa
officinalis). (TDK-2); Melissa officinalis Lat. (Labiatae). 25-100 cm yükseklikte, çok yıllık, otsu, soluk
sarı veya beyazımtırak çiçekli bir bitkidir. Yaprakları yatıştırıcı, Midevî ve gaz söktürücü olarak kullanılır. Eş anl. Kovan otu, Limon nanesi (Muğla),
Limon otu, Melisa otu, Tatıramba, Tatramba,
Temre otu (Antakya). Melissa officinalis Lat. Subsp. İnodora (Bornm.) Bornm. -Turunca, Turuncubileği (Çamlıyayla-Tarsus), Turunç otu (Merzifon).
Bu alt tür kokusuz olması ile tanınır ve Merzifon
bölgesinde, İnfüzyon halinde, kalp yetmezliğine
karşı kullanılır. Lippia triphylla (L’Her.) 0.Kuntze (Verbenaceae)- Limon otu, Hakikî melisa otu
gibi adlar altında yaprakları şeker hastalığına karşı
kullanılır. Bahçelerde yetiştirilir. (BAY); Tıpta
yapraklarından yararlanılan çok yıllık bitki, melisa.
(ARK); Ballıbabagillerden, yaprakları ilâç yapımında kullanılan bitki, melisa (melissa). (MED);
Ballıbabagillerden, bahçelerde yetiştirilen, yapraklarının limonu andıran hoş bir kokusu olan, çok
dallı, beyaz çiçekli, otsu bir bitki (melissa). (TEM)
Oğulcuk Bot. Bitki tohumlarında bir kökçük
ile bir filizcikten oluşan ana bölüm. (TDK-2); Bot.
Bitki tohumlarının en önemli kısmı ki, tohum
çimlendiği zaman, bununla yeni bir bitki gelişmeye başlar. (HAY); Bitki tohumlarının kökçük ve
filizcikten meydana gelen aslî kısmı. (MED)
Oğulduruk Dölyatağı, yumurtalık, rahim. Bitkilerin dibinden süren filiz. (MED)
Ohraşan

Tilkikuyruğu. (BAY)

Ok Düz ve uzun ağaç. (MED)
Ok parası Bostancı Ocağında, Bostancılar
kethüdahğına tâyin edilen Haseki ağaya acemilik
adıyla sarık ve mücevveze ile birlikte verilen bu miktar para. (OTL)

Okaliptüs Fr. Eucalyptus Bot. Mersingillerden,
asıl yurdu Avustralya olan, boyu 100 m’yi aşabilen,
toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma
gelmesini önleyen bir ağaç (Eucalyptus globulus).
(TDK-2); (Yun. Eukalyptos) Yaprak ve kabuklarından doğal boya elde edilen, çok büyük boylu (150
m) bir ağaç. Akdeniz bölgesinde de yaygın olarak
bulunur. Çeşitli mordanlarla yünü yeşil ve kahverengi tonlarına boyar. Vatanı olan Avustralya’da
bazı türlerinden kırmızı boya elde edilir. (TEK);
(Fr. Eucalyptus) Sıtma ağacı. Mersingillerden boyu
yüz metreyi aşabilen ve toprağın suyunu çekme niteliğinde bir ağaç olup, çıkarılan bazı maddeleri ilaç
olarak kullanılır. (TYS); Mersingillerden birçok cinsi olan bir ağaç, sıtma ağacı (eucalyptus). (HAY);
Mersingillerden, çok uzun boylu, çok su tüketen
bir cins ağaç, sıtma ağacı (eucalyptus). (MED); Sıtma ağacı (BAY); Sıtma ağacı (BİY); (sıtma ağacı):
Mersingiller familyasından; Anavatanı Avusturalya
olan, her zaman yeşil bir ağaç cinsidir. Bazılarının
boyu 150 m’ye ulaşır. Ender olarak ağaçcık şeklinde
bulunur. Çiçekleri beyaz-sarı veya kırmızı renktedir. Meyvesi tepeden 4-5 yarıkla açılan kapsüldür.
Odunu sert ve reçinelidir. Yapraklarında uçucu
yağ, reçineler, acı madde ve tanen vardır. Uçucu
yağı çok miktarda sineol taşır. Yurdumuzda Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilir. 160’dan fazla türü
vardır. Faydası: Öksürüğü keser. Solunum yolları
hastalıklarında faydalıdır. Boğaz ve burun iltihaplarını giderir. Göğsü yumuşatır. Nezlede faydalıdır.
Ateşi düşürür. Vücudu kuvvetlendirir. Bronşite ve
diğer solunum yolları hastalıklarında faydalıdır.
İdrar yollarını temizler. Astım ve Veremde faydalıdır. Sıtmanın önünü alır. Basur memelerinden kaynaklanan şikayetleri giderir. (BİT-2)
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Okka gülü Gül. (BAY)
Oklaç Yufka açmaya yarayan silindirik ağaç
parçası. (YÖR)
Okre (Lat. ocrea: zırh, Alm. Ocker, Fr. ochre,
İng. ochre) Karabuğdaygiller (Polygonaceae) familyasındaki bitkilerde bulunan zarsı stipul. (BİY)
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Oksalik Fr. oxalique kim. Kuzu kulağı gibi birçok
bitkilerde rastlanan, özellikle temizleme maddesi
olarak kullanılan, “keskin, zehirli asit” anlamına gelen oksalik asit teriminde geçer, (HOCO-COOH),
kuzu kulağı asidi. (TDK)
Oksijen (Alm. Sauerstoff, Fr. oxygène, İng. oxygen) Havada belli bir oranda bulunan ve gerek bitkilerde gerekse hayvanlarda solunum yolu ile solunum organlarına taşınan ve hücre içi solunumu
sonucunda hidrojen atomu ile birleşerek su buharı
hâlinde dışarı atılan gaz. (BİY)
Oksinler (Yun. Auxein: artırmak, Alm. Auxin,
Fr. Auxines, İng. Auxins) Çeşitli bitki büyüme hormonları. İndol asetik asit (IAA) doğada en bol bulunanıdır. Hücre bölünmesi, hücre farklılaşması, kök
büyümesi, damar sisteminin gelişmesi, fotojropizm,
meyvelerin gelişmesi ve bitki filizlerinin ışığa doğru bükülmesinden sorumlu olan tabiî hormonlar.
(BİY)
Okul uygulama bahçesi
(EĞT)

Uygulama bahçesi.

Okume Lat. Bot. Afrika’da yetişen, kerestesi
parlak, öz odunu mor, dış odunu pembe renkli bir
ağaç (Aucoumea). (TDK-2); [Alm. Okume] [Lat.
oucoumeo] [eski terim okume]: Kerestesinin özgül
ağırlığı 0,44 grlcm3 olan, parlak, özodunu mor,
dışodunu pembe renkli bir tür ağaç. (AGA)
Okzalik asit (Alm. Oxalsäure, Kleesäure, Fr. Acide oxalique, İng. oxalic acid, Osm. hâmız-ı humaz)
Sidikte kristaller hâlinde bulunan ve birçok bitkilerde de ara ürün olan organik bir asit. Okzalat. (BİY)
Okzalik asit fermentasyonu (Alm. Oxalic-säure
Fermentation, Fr. fermentation acide oxalique, İng.
oxalic acid fermentation) Aspergillus niger ve Penicillum glaucum gibi küf mantarlarının oksijen
alarak şekeri oksitlemek suretiyle okzalik asit ve su
meydana getirmesi. (BİY)
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Olduruk On santim kadar kutrunda çam ağacından çıkarılan sırık. Ormanlardaki bu gibi sırıklık
ağaçlara da denir. (ARS)
Olein (Lat. oleum: yağ, Alm. Olein, Fr. olein,
İng. olein) Bitkilerde ve hayvanlarda bulunan, normal sıcaklıkta sıvı hâlde olan, oleik asit kapsayan
yağ. (BİY)
Oleoplâst (Lat. oleum: yağ, Yun. plastos: şekillenmiş; elaion: yağ, Alm. Elaio-plast, Ölkörperchen, Fr. éléoblaste, İng. oleoplâst) Bitki hücrelerinde,
içinde sıvı ya da katı yağ depolanan renksiz organel,
plâstit. Elaioplâst. (BİY)
Oleozom (Yun. Elaion: yağ; soma: vücut, Alm.
Elaiosom, Eläosom, Fr. Elaiosome, İng. oleosome,
elaiosome) Hint yağı tohumunda olduğu gibi tohumlar üzerinde bulunan ve yağ kapsayan yapılar.
Elaiozom. (BİY)
Olganmak Sarmaşık türü bitkiler yanındaki
diğer bitkilere iyice sarılmak, birbirine dolanmak,
ayrık gibi otların kökleri toprağın derinliklerine inip
yayılmak. (MER)
Olgun 1. (Meyveler için) Yenecek duruma gelmiş.
(TDK)
Olgun odun [Alm. Reif holz] [eski terim olgun
odun]: Ağaç gövdesinin özodun ile dışodun arasında oluşan ve ağaçişleri gereci olarak en üstün niteliği
taşıyan bölümü. (AGA)
Olgunlaşmak 1. (Meyveler için) Olgun duruma
gelmek. (TDK); Ballanmak; başaklanmak; başlanmak [soğan, vb.]; erişmek; ermek; gevremek [ekin];
göynümek; içlenmek [bezelye, vb.]; kızarmak [domates, meyve]; olmak; özleşmek [tahıl]; pişmek
[meyve]; tanelenmek; tatlanmak; tekâmül etmek; yetmek, deyim: alaca düşmek [meyveye];
baş (başak) bağlamak; başak tutmak; baş vermek;
deneyim kazanmak [kişi]; evin bağlamak; iç bağlamak (tutmak); kemal bulmak; kemale ermek
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(gelmek); koçan bağlamak [mısır]; tane bağlamak.
Bkz. Büyümek; ergin; tatlanmak. (YAK)

ki bunlarla yük taşıyanlara sırık hamalı denir. Fr.
Palanche (ARS)

Olgunluk (Meyveler için) Olgun, yenilebilir
olma durumu. (TDK)

Onarıcı [eski terim meremmetçi]: Bostancı ocağına bağlı olup saray ve yapıların onarımı ile görevli
kişi. (TDS)

Oligotrofik göller Ayırt edici özellikleri düşük
besin düzeyi, derin sulardaki büyük miktarlarda
çözünmüş oksijen, duru soğuk su ve sınırlı bitki
yaşamı olan göller. (ÇEV)
Oltu otu Bot. Pire otu. (TDK-2); Pire otu.
(BAY); (pembe pireotu): Bileşikgiller familyasından; Doğu Anadolu’da yetişen, 60 cm kadar boyunda, çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi dik ve seyrek tüylüdür. Çiçekleri dil biçiminde olup, gül
rengindedir. İçeriğinde “piretrin” vardır. Kuvvetli
bir böcek öldürücüdür. Faydası: Bit, pire, tahtakurusu gibi böceklerin öldürülmesinde kullanılır.
(BİT-2)
Om Oma. Türkîde baş gibi müdevver şeyler.
Omuz başı, uca kemiği, kuyruk sokumunun kemği,
as’as. Ucanın başı. Ağaç omacası ağaç kesildikte
yerde kalan kütük ucu, cezm. Omaç. (LEH)
Omaca

Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü. (TDK)

Omca Kütük, ağaç kökü, üzüm kütüğü, tomruk.
(MED)
Omlet Fr. omelette Çırpılmış yumurta, peynir,
kıyma, mantar vb. Katılarak tavada pişirilen bir
yemek, kaygana: “Mantarlı omleti yedikten sonra
uykudan bayılıyorduk. “-B. H. Karay. (TDK)
Omuz sırığı Omuza binecek yeri kabarık olarak
eğrilmiş ve iki uçlarına kertikler yapılmış ağaç
sırık ki bunun iki tarafına birer bakraç veya kova
takılarak su ve sair şeyler taşınır. Yoğurtçuların her
bir tarafına bir tabla asarak omuzda taşıdıkları kamburca sırık. Eskiden sırık hamallarının omuzda yük
taşımak için kullandıkları, ortası kalın ve kenarlara
doğru inceleşen iki uçları topuzlu uzun Sırıklar

Onarma macunu [Alm. Kitt] [Fr. Mastic] [eski
terim tashih macunu]: Ağaçtan yapılan eşyalardaki küçük delik, çatlak, aralık v.b. Özürlü yerleri
doldurmada kullanılan gereç. (AGA)
Onbiraylık Bot. Çuha çiçeği. (TDK-2)
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Ongun besi suyu Yapraklarda yeni maddelerle
zenginleştikten sonra bitkiyi beslemek için her yana
inen besi suyu. (TDK)
Oomisetler (Lat. Oomycetes, Yun. oon: yumurta;
mykes: mantar) Her zoosporunun iki kamçısı olan
ve oogami şeklinde üreyen mantarların oluşturduğu
bir grup. (BİY)
Oosfer Fr. oosphere < Yun. (oon yumurta, sphaira toparlak,) biy. Bitkilerde erkek gamet tarafından
döllenerek yumurtayı oluşturan dişi gamet. (TDK);
Bitkilerde döllenerek yumurtayı meydana getiren
dişi unsur. (HAY); (Yun. oon: yumurta; sphaira:
yuvarlak, Alm. Oosphäre, Fr. oosphère, İng. oosphère) Özellikle oomiset mantarlarda ve alglerdeki
oogonyum-larda meydana gelen dişi gamet ya da
yumurta. (BİY)
Opopanaks (Fr. Opopanax) Tefarik otu ve paculi denen bir çeşit bitki olup, tuvalet için güzel koku
çıkarıldığı gibi eczacılıkta da kullanılır. (TYS)
Organik Hayvan ve bitki artıklarının birikip taşlaşmasıyle meydana gelmiş madde: Maden
kömürü organik bir maddedir. (HAY)
Organoloji (Yun. organon: aygıt; logos: bilim,
Alm. Organologie, Fr. organologie, İng. organology)
Bitki ve hayvanlarda organları inceleyen bilim dalı.
(BİY)
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Organotipik (Yun. organon: aygıt; typos: örnek,
Alm. organotypisch, Fr. organo-typique, İng. organotypic) Bitki doku kültüründe üç boyutlu formda ya da fonksiyonda ya da her ikisinde de in vivo
organa benzeme durumu. (BİY)

Orman çayırı Bot. Orman içerisindeki açıklıklarda veya orman ağaçlarının altında yetişen doğal
çayır. (TDK-2)

Origan (Fr. Origan) Mod. “Merzenguş” ve “fare
kulağı” denilen kokulu bir saksı bitkisi. Bundan
yapılan lavanta “origan” diye tanınırdı. (TYS)

Orman ıtırı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Orkide Fr. orchidée Bot. Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camekânlarda yetiştirilen
birtakım bitki türlerinin ortak adı. (TDK-2); (Fr.
Orchidee) Tropika çiçeklerinden olup, limonlukta
yetiştirilen ve salepgillerden olan güzel çiçekler açan
bir bitki türü. (TYS); Salepgillerden bir takım bitki
türlerinin ortak adı. (HAY)

Orman lalesi

Orman Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların
bütünü. (TDK); Ağaçları çok, ağaçlık yer, büyük
koruc (HAY); Ağaçlarla örtülü geniş alan. (ARK);
Ağaçlarla örtülü olan ve özel bir hukuksal statüsü
bulunan alan. (Devlet, ormanların korunması ve
alanlarının genişletilmesi için gerekli önlemleri
alır. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz.
[Anayasa m. 169]). (HUK); Ağaçlık; balkan; baltalık; bük; cengel (cangıl); cevizlik; Çalılık; Çamlık;
Çınarlık; dikmelik; fındıklık; fidanlık; fundalık;
kapuz; kavaklık; kayınlık; koru; koruluk; maki;
meşelik; ormanlık; selva; servilik; söğütlük;-yemişlik; zeytinlik, deyim: balta değmemiş (girmemiş,
görmemiş) orman; deli orman; vahşi orman. Bkz.
Ağaç; bahçe; Çalı; Çayır. Karşıt anlam: bozkır.
(YAK); Gabe, bîşe küçüğü. Ucu bucağı bulunmaz
orman ağaçlık. Çengelistan, bük. Ağaç denizi, ağacı
çok vilâyet, zur. Kurutulmuş orman kuru, gayta.
Dikme orman nihalistan, yerâ’a. Sibâ yatağı, balta girmedik orman âcâm, zor. Ormana balta ile
girmek, orman taşlamak istiksâ. Orman kebabı.
(LEH); Sık ve büyük ağaçlarla kaplı arazi. İçine hiç
girilmemiş ve insan eli dokunmamış cesim ağaçlı
ormanlara bakir veya vahşi orman (Fr. Forêt vierge)
denir. Bir ormanı vücuda getiren ağaçların cinsine
göre de çam ormanı, meşe ormanı ve saire tâbir olunur. Fr. Forêt. (ARS)

Orman ötleğeni Orman söğüt bülbülü (BİY)
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Orman gülü Komar. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Orman külürü

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Orman liforu Çay üzümü. (BAY)
Orman ligarbası

Çay üzümü. (BAY)

Orman likarbası Çay üzümü. (BAY)

Orman sarmaşığı Bot. Akasma. (TDK-2); Duvar
sarmaşığı. (BAY); Duvar sarmaşığı (BİY)
Orman sevdaçiçeği

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Orman unutmabenisi Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ormancı delgisi [Alm. Försterfaohrer] [eski terim förstner matkabı]: Çift kesici ağızlı, merkezieme
uçlu ve çevre kesicili, düz tabanlı delik delebilen
ağaç delgi aracı. (AGA)
Ormanlık Ormanı çok olan, ormanla kaplı veya
orman gibi olan yer: “Orman içinden nakledilen
köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak
derhal ağaçlandırılır. “ -Anayasa. (TDK); Orman
gibi çokça ağaçları olan yer, sık çalılık. (HAY); Ormanı çok olan arazi, sık ağaçlı yer. (MED); Sıkı
çalılık, sık ağaçlı yer. (LEH)
Ormansızlaştırma Ağaçların ve çalılıkların ekilebilinir toprak kazanmak ya da kereste elde etmek
amacıyla yok edilmesi. (ÇEV)
Orsidi

Yörede yetişen bir tür ağaç (RİZ)
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Orsit Gürgen. (BAY)
Orta dal Karagöz, Kavak sözcüğünü ağaç anlamında alıyor. (KAR)
Orta damar Bot. Bitki yapraklarının tam ortasında bulunan ve yan damarlara göre daha kalın olan
damar. (TDK-2)
Orta lamel (Lat. lamella: küçük safiha, Alm. Mittellamelle, Primordialwand, Fr. lamelle mitoyenne,
İng. Middle lamella) Bitki hücresinin bölünmesi
sırasında hücre plâğını oluşturan, yan yana İM bitki hücresi duvarı arasındaki çoğunluk peklinden
yapılmış olan tabaka. (BİY)
Ortadirek Çıkrık kasnağının ortasından geçen
ince ağaç. (TEK)
Ortak yaşama (Yun. Syn: ile; bionai: yaşamak,
Alm. Symbiose, Fr. Symbiose, İng. Symbiosis, Osm.
Müşterekü’l-hayat) İki hayvan, iki bitki ya da bir
hayvan ile bir bitki arasındaki karşılıklı yararlanmaya dayanan beraberlik. Birden çok türe ait bireylerin bir arada yaşaması. Simbiyoz. (BİY); İki bitkinin
birbirinden faydalanarak beraber yaşamaları, hayat-ı
müştereke. (MED)
Ortam Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal
veya maddî şartların bütünü: Tropikal bitkiler için
uygun bir ortam. (TDK)
Ortanca Bot. Taşkırangillerden, kırmızı, pembe
veya mor renkli çiçeklerini yaz başında açan, gölgelik yerlerde yetiştirilen bir süs bitkisi (Hydrangea
hortensia). (TDK-2); (İt. Hortensia) Ayrı taç yapraklı ikiçeneklilerden türlü renkte ve güzel fakat kokusuz bir çiçek. (TYS); (Lat. Hydrangea hortensia,
Alm. Hortensie, Fr. hortensia, İng. hortensia) Saxifragaceae familyasından, çalı şeklinde, süs bitkisi
olarak yetiştirilen, gösterişli çiçekleri olan bir bitki
türü. (BİY); Taşkırangillerden, bir çok çeşitleri bulunan, türlü renklerde çiçek açan süs bitkisi ve çiçeği
(hydrangea hortensia). (MED)

Ortansiya Japonya’dan gelme maruf pembe bir
çiçektir. Bakır madeni toprağıyla mavi olur. Japon
gülü, ortanca, Afrika ortancası, ağaç ortancası.
(LEH)
Osmanlı Lâlesi XVI–XVIII. Yüzyıllar arasında
İstanbul’da elde edilmiş olan ve 1500 kadar adlandırılmış çeşidi bulunan lâle formlarına verilen
genel ad. Osmanlı döneminde bu lâle çeşidine Lâle-i
Rûmî adı veriliyordu. Biz bu adı, bu çeşitlerin Osmanlı döneminde ve yalnız istanbul’da yetiştirilmesine dayanarak, istanbul lâlesi olarak çevirmeyi uygun bulduk. Bk. Kefe lâlesi, Lâle. (BAY)
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Osurgan gülü

Gül. (BAY)

I

Osuruk ağacı

Kokar ağaç. (BAY)

İ

Osuruk otu Soğan. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Ot 1. Bot. Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad:
“Etrafımızda uzun otlar, yalçın kayalar vardı. “ -A.
Gündüz. 2. Ağı, zehir. 3. İlaç. 4. Sf. Otla yapılmış
veya otla doldurulmuş: Ot minder. 5. Argo Esrar. ot
tutunmak vücuttaki istenmeyen kılları düşürmek
için ilaç sürünmek. (birine) ot yoldurmak çok zor
bir iş gördürmek, çok uğraştırmak. otu çek köküne
bak kişinin kimliğini öğrenmek için soyunu sopunu
bilmek gerekir. • otobur, otyiyenler, acı ot, karaca ot, sütlü ot, abdestbozan otu, adamotu, ağı otu,
ağızotu, altın otu, andız otu, ardıç otu, avcı otu,
ayrık otu, bağırsak otu, balık otu, bambul otu, ban
otu, basur otu, beşparmak otu, bit otu, boğan otu,
bon otu, boy otu, burun otu, canavar otu, ciğer otu,
çalgıcı otu, çayır otu, çiriş otu, çivit otu, çörek otu,
dağ dalak otu, dalak otu, danakıran otu, deli otu,
dereotu, diş otu, dolama otu, dolma otu, domuz
ayrık otu, domuz otu, dulaptal otu, dulavrat otu,
eğrelti otu, engerek otu, esrar otu, eşek otu, evliya
otu, fare otu, gebre otu, gelin otu, geyik otu, göbek
otu, güzelavrat otu, hamam otu, hasır otu, horozcuk
otu, İdris otu, imparator otu, kabakulak otu, kan
otu, kanarya otu, kandıra otu, kartallı eğrelti otu,
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kasık otu, kaşık otu, kedi otu, kelebek otu, kene
otu, kıl otu, kırlangıç otu, kokulu çayır otu, kovan otu, kuduz otu, kum otu, kurbağa otu, kurşun
otu, kuş otu, küstüm otu, limon otu, lohusa otu,
marsıvan otu, mayasıl otu, melek otu, mercan otu,
meyhaneci otu, mübarek otu, nevruz otu, nezle otu,
oğul otu, ökse otu, öksürük otu, ölmez otu, pamuk
otu, panzehir otu, pelin otu, pire otu, pisi otu, pisi
pisi otu, sabun otu, sakar otu, sancı otu, sarımsak
otu, sedef otu, selam otu, semiz otu, sıçan otu, sıraca otu, siğil otu, sinir otu, solucan otu, sökü otu,
süpürge otu, süt otu, şerbetçi otu, şeytan otu, şifa
otu, tarak otu, taşkıran otu, tavşancıl otu, turp otu,
tükürük otu, türüz otu, tüylü dalak otu, uyuz otu,
yakı otu, yapışkan otu, yara otu, yavşan otu, yoğurt
otu, yüksük otu, zemberek otu, zembil otu, ciğer
otları, sinir otları (TDK-2); 1. Ağaç olmayan ve
kışın yaprağı düşen bitki: Yeşil ot, kuru ot. (HAY);
En fazla bir ya da iki yıl yaşayan, gövdesi odunlaşmayan bitki, küçük bitki. [es.] İlaç. Baharat. Zehir,
ağı. [ar.] Esrar. Hayvan yemi. [ (MED); 1. ot, bitki,
2. ot ve kimyevi maddelerden yapılmış ilaç, (BAH);
Ayrıkotu; bağbozan; burma [kuru]; cinsaçı; Çayır;
Çayırgüzeli; Çayırotu; fleol; haşiş; küs-küt; şeytansaçı; yeşillik. (YAK); Nebat. Şaz olarak t, d’ye kalb
olmaz, ot kıran asmaları oran kırkıcı, birse. Abdest
bozan otu. Agâh otu çok yer. Ağı otu baldıran.
Ağız otu. Akçe otu boş. Akrep otu. Altın otu günser. Andız otu kalmûh. Ansırık otu arnika. Arı otu.
Aş otu kişniş, avcı otu dem-i zehre, ayrık otu huleb.
Balık otu sığır kuyruğu, bambul otu belsan. Baş otu
kervan. Baylak otu. Bıldırcın otu. Bingöz otu. Bit
otu. Boy otu. Boynuz otu. Buğday otu. Bukl otu.
cıva otu çıtık. Ciğer otu. Çayır otu. Çıban otu. Çoban otu. Çorduk otu. Çörek otu. Deli ot esrar, deve
otu devetabanı, öksürük otu. Dulabdal otu mazer-bun. Ekir otu iklil. Engerek otu re’sü’1-ef î. Evliya otu hedsarum. Güvercin otu. hilâl otu peygamber hilâli, hüsame otu lavanta. ısı ot biber, isilik otu
inciri. Kalkan otu. Kalkiyan otu. Karahasan otu
kuşekmeği. Kasık otu. Kedi otu. Kekeç otu. Kervan
otu baş otu. Kevan otu. Kılıç otu sarı kantaryun.
Kırk kilit otu. Kırlangıç otu. Kızıl ot. Kovan otu.
Koyun kıran otu kantaryun. Koyun otu. Kuduz
otu. Kurbağa otu. Kurtluca otu. Kuru ot haşîşe,
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giyâh. Kuzgun otu. Künk otu ve’r-riyene. Kiiz otu.
Melik otu. Mercan otu. Misk otu. Muazzez otu.
nân-hâh otu kemmûn-ı ebyaz. Nasır otu. nevruz
otu nûş-ı dârû. oğul otu koğan. Öksürük otu deve
tabanı, ömür otu kaz ayağı. Pambuk otu. Panzehir
otu. Pes otu. Pire otu. Saman otu yumuran. Sarılık
otu. Sarımsak otu. Sarı ot köknar, satır otu sümter.
Selâm otu. Semiz ot. Sıraca otu. Silkinti otu. Sinek
otu. Sinil otu. Soğan otu. Solucan otu. Sumak otu.
Süt otu süngü, şerbetçi otu sarga. Tarak otu. Tavuk otu. Taze yeşil ot aşb, alef, çayır. Tere otu. Tirbit
otu. ulu avrat basur otu, mayasıl otu. uyuz otu kicik,
ketle, yara otu girit abanozu. Yayla otu. Yenecek ot
sebze, bakla. Yumuran otu. (LEH); Küçük bitkilere
verilen ortak ad. (ARK); Tere, sebze (ç. Sebzevat),
nebat, dik-efraz, dik-efzar, dik-ebzar (MEN); (Alm.
Kraut, Fr. herbe, İng. herb) Toprak üstü gövdeleri
genelde yeşil renkli olan ve ikincil kalınlaşmanın olmadığı bitkiler. (BİY)
Ot çanağı
Ot çayı

Deli tütün. (BAY)

Dağ çayı. (BAY)

Ot yem Karabiber, kimyon gibi tohum ve baharlar (DLT)
Otçam

Çörek otu. (BAY)

Otçi

Sebzeci, sebze-füruş, giyah-füruş (MEN)

Otçu

Köylerde hekimlik yapan kimse. (TDK)

Otçul (Lat. herba: ot; vorare: yemek, Alm. Herbivoren, Fr. herbivorous, İng. herbivorous) Bitki yiyerek beslenen canlılar. Herbivor. (BİY)
Otlar Nebatat, sebzevat, hazrevat, otlık (MEN)
Otokarp (Yun. Autos: kendi; karpos: meyve,
Alm. Autokar p, Fr. Autocarpe, İng. Autocarp) Kendini dölleme sonucu oluşan meyve. (BİY)
Ototroflar (Kendibeslerler) Şeker, nişasta, protein, yağ ve vitamin gibi moleküler yapı oluşturmak
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için güneş enerjisini tutarak ve kimyasal enerjiye
dönüştürerek kendi besinini üreten, kendi kendine
beslenen canlılar; fotosentetik bitkiler. (ÇEV)

Ovmak M. Delk, ark, avmak, av-kımak. El ovmak şaşırmak, el ile yıkamak. Pergaç, tarhana,
tahta, tepsi ovmak. (LEH)

Ototropizm (Yun. Autos: kendi; trope: dönme,
Alm. Autotropismus, Fr. Auto-tropism, İng. Autotropisme) l. Bitkile-rin düz bir hatta büyüme eğilimi.
2. Dış faktörlerle bükülme vb. Den sonra organın
esas şeklini alma eğilimi. (BİY)

Ovogon İlkel bitkilerde dişi cinsiyet hücresi.
(HAY); Basit bitkilerde dişi cinsiyet hücresi. (MED)

Otsu Bot. Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan,
kısa ömürlü (bitki), otsul. • otsu topluluk (TDK2); Bot. Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan bitki.
(HAY)
Otsu cezayirmenekşesi
Otsu köpekgürü

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Otsu topluluk Bot. Gövdesi odunlaşmayan kısa
ömürlü bitki topluluğu. (TDK-2)
Otsul Bot. Otsu. (TDK-2)
Otsul Bot. Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan,
kısa ömürlü (bitki). (TDK)
Otulmak, utulmak Ekini bozan bitkiler kesilmek, başı vurulmak (DLT)
Ova akçaağacı [Alm. Feldahorn] [Fr. érable
champêtre] [eski terim ova akçaağacı] [Lat. ocer
compestre]: Kerestesi kırmızımsı, hava kurusunun
özgül ağırlığı 0,65–0,75 grlcm3 olan bir akçaağaç
türü. (AGA)
Ova karaağacı [Alm. Rotulme, Feldrijster] [Fr.
orme rouge] [Lat. utmuş compestris] [eski terim
ova karaağaçl]: Yılhalkaları belirli, özodunu kırmızı
kahverengi, dışodunu beyaz, sarı, çember gözenekli,
hava kurusunun özgül ağırlığı 0,69 grlcm3 olan bir
karaağaç türü. (AGA)
Ovez Üvez. (BAY)
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Ovogon dağarcığı Bot. Çiçeksiz bitkilerin
çoğunda üreme organlarını barındıran boşluk.
(TDK-2)

E

Oya ağacı Bot. Doğal olarak Çin ve Japonya’da
yetişen, en çok 6-7 m boyunda, gövde kabuğu kavlar hâlinde dökülen, çiçekleri kırmızı, beyaz veya
lavanta renginde, dekoratif amaçlı olarak yetiştirilen bir ağaç, hint leylağı (Lagerstromeia indica).
(TDK-2)

G

Oya çiçeği Bot. Koyu menekşe veya pembe renkte çiçekler açan süs bitkisi (Lagerstroemia indica).
(TDK-2)
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Oygu bıçkısı [Alm. Schweifsäge] [Fr. Scie à
chantourner] [eski terim zemin bıçkısı]: Dar uzun
lamalı, gerdirme!! bıçkı. Küçük eğmeçleri kesmede
kullanılır. (AGA)

M

Oygu kalemi [Alm. Hohleisen] [eski terim kavisli ıskarpela]: Ağaç oymada kullanılan, önyüzü
içbükey, saplı el aracı. (AGA)

Ö

Oyıcı Oymacı, kemik, fildişi veya ağaç oyması
ustası (BAH)
Oyma Ağaç ve mukavva ve sair şeylerden yapılmış
oyuk şey, ağaç oyma, kumaş etrafında yapılan bir
nev sayvan. (LEH); Hak; kakma; kazı. Deyim: ağaç
oyma;. Dağlama resmi; kazıma resim; yakma resim.
Bkz. resim; sanat; yontu. (YAK)
Oyma testeresi Bu da kollu bıçkı testeresinin aynı ise de demiri daha incedir ve tahtaları münhani çizgilerde kesmeğe yarar. Fr. Scie à
chantourner. (ARS)
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Oymacı [Alm. Holzschnitzer] [eski terim oymacı]: Ağaçtan oyma işleri yapan sanatkâr. (AGA)
Oymacılık [Alm. Schnitzerei] [eski terim oymocılık]: Özel araçlarla yapılan ağaç oyma işlemi.
(AGA)
Oymalı yaprak Bot. Meşe yaprağı gibi kenarları
girintili çıkıntılı olan yaprak. (TDK-2)
Oyuk Duvarda ve ağaçta delik; Hayal, belge,
bostan höyüğü. (DLT); Bostan korkuluğu (ŞEH);
Diş ve meyve vesaire kovuğu. (HAY); Meşhurdur.
Bağlarda ve bostanlarda kuşları korkutmak için
yaparlar. (LHC); Bahçelere, tarlalara insan şeklinde
yapılıp dikilen korkuluk. İnsan heykeline de denir.
(VLD)

K

Oyulmak Çukur olmak, ağaç kavuğu lâhd gibi
boş olmak. (LEH)

L

Oyumlamak Ağaç kök salmak, tutmak. (MED)

M
N

Oyun alanı [Fr. Terrain de jeu] [İng. playground,
playfield] [eski terim oyun sahası]: 1. Eğlendirici ve
dinlendirici etkinlikler için genellikle okul bahçesinin bir bölümünde ayrılan, uygun araç ve gereçlerle
donatılan yer. 2. Okulda beden eğitimi çalışmalarının, özellikle oyun ve spor gibi etkinliklerin
yapıldığı alan. (EĞT)
Ozmofor (Yun. osme: koku; phora: meydana
getiren, Alm. osmophore, Fr. osmophore, İng. osmophore) l. Bir bileşiğin kokusundan sorumlu
atom grubu. Koku alma organı epitel hücrelerinin kemoreseptörlerine bağlanırlar. 2. Bitkilerde
taç yapraklar üzerinde bulunan ve güzel koku salgılayan özel bezler. (BİY)
Ozuga Bot. Tropikal Afrika ve ormanlık alanlarda yetişen ince dokulu bir ağaç türü (Saccoglottis
gabonensis). (TDK-2)
Oñuşmak Hasta
(MER)

iyileşmek,

bitki

gelişmek.

Oyumlamak Yerleşmek, ağaç tutmak, kök salmak. (LEH)
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Ö
Öd Duvarda ve ağaçta delik (DLT); 1. Öd ağacı.
2. Bu ağacın kıyılmış parçalarından yapılan tütsü. •
öd ağacı, yalancı öd ağacı (TDK-2)
Öd ağacı Bot. Dulaptal otugillerden, tropik bölgelerde yetişen, dinî törenlerde yakılan ve yanarken
güzel koku veren, odunu ve kabuğu hoş kokulu
bir ağaç (Aquilaria agallocha). (TDK-2); Arabçada öd, umumî olark ağaç, hususî olarak da uzak
şarkda cenûr Asya’dan geçen kokulu öd buhuru
yahut tütsü ağacına denilir. Galtad sahibi hafid
bunun için “Öd ağacı manasına gelmekle, öd ağacı
bâbı hümayûn gibi mükerrer galatdır) diyor ve
Öd buhur tâbiri için de “Muhtereatı ebmayı rum)
yâni biz Türklerin uydurduğunu söylüyor. Aynı zamanda buna Arabların kutur, İranlıların Dârbuy
yâni koku ağacı dediklerini söylüyor ve şark memleketlerindeki adlarını da sayıp döküyor. (Sah:310)
/ Bu ağaca Bizanslılar da Türkler de bir kutluluk
atfederek mâbedlerde yakmakda ve ondan mânevî
bir fayda beklemektedirler. Fener kilisesinde bizzat
Patrik’in idare ettiği bir âyinde defalarca gümüş
bir buhurdanlığı yerinden alıp halka göstererek o
yana buyna salladıkça halkın heyecana gelmekte
olduğunu gördüm. Bizde de Mevlut okuyanların
kürsüsüne bir hurudanlık koyuduğu gibi muhteşem
cenaze alayların kürsüsüne bir buhurdanlık koyulduğu gibi muhteşem cenaze alaylarında sokakdan
geçerken tabutun önünde bir gümüş buhurdanlık
götürüldüğü görülmektedir. Bu ağaç kokusunun
mâbeddeki nefes kokularını bastırmak için kullanıldığı söylenirse kehanete değil dirâyete hamledilmelidir. Sokakda cenazenin önünde gezdirilmesi de ölü kokmuş ise o kokuyu izale etmek için
kullanılması icab eder. (YAN); Sahihi eyd ağacı,
ud. (LEH); Yakıldığı vakit gayet iyi bir koku hâsıl
eden bir ağacdır ki dinî âyinlerde ve Kur’an-ı kerim

okunurken buhurdanlık içinde yakılarak etrafa güzel bir koku yayılır. Ondan teşbih, kutu, ağızlık ve
saire de yapılır. Fr. Agalloche. (ARS); Pasifik adalarında yetişen, tesbih, ağızlık vb yapımında kullanılan, yongaları yakıldığında güzel koku veren
ağaç (apuillarla agollochia). (MED); (agalloch):
İkiçenekliler sınıfının, thymelaeaceae familyasından; Doğu Asya ve Malaya adalarında yetişen bir
ağaçtır. Yaz, kış yapraklarını dökmez. Meyveler, armut biçimindedir. Ağacın odunu ve kabuğu yarılınca, hoş bir koku verir. Faydası: Çoğunlukla tütsü
yapmakta kullanılır. (BİT-2)
Lâbada. (BAY)

Öferik
Öğre otu

Tavşancıl otu. (BAY)

Öğrekotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Öğse Burç. (BAY)
Öğsüz Biçim olarak zeytin yaprağına benzer etli
yapraklı, ladin, katran, meşe, yabanarmudu, badem
gibi ağaçlara sarılan asalak bir bitki. (MER)Öğsüz
çiçeği

Güz çiğdemi. (BAY)

Öğündüre Lâlesi
Öğür otu

Boynuzlu gelincik. (BAY)

Canavar otu. (BAY)

Ökre Bükülmüş yünü sarmaya yarayan ağaç.
(TEK)
Ökse “Macar üzümü” denilen bir meyvenin
balından yapılan bir çeşit macun ki, kuşların
ayakları yapışıp tutulmak için deyneklere sürülür.
(HAY); Rum. Burç dedikleri ağacın Macar üzümü
tesmiye olunan tohumunun balından yapılan ükşüt,
yalımkara, değneklere sürülüp tuzak olur. Ökse
çubuğu kuşların yapışıp kaldıkları dıbklı değnek.
(LEH)
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Ökse otu Bot. Ökse otugillerden, elma, armut,
ıhlamur, kiraz, erik vb. Ağaçların dalları üzerinde
asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren,
saplarından ökse çıkarılan bitki. (Viscum album).
(TDK-2); Burç. (BAY); (Lat. Viscum album, Alm.
gemeine Mistel, Fr. qui blanc, İng. continental mistletoe) Ökse otugiller (Loranthaceae) familyasından, çam, badem gibi bitkiler üzerinde yan asalak
yaşayan, yapraklarını dökmeyen bir bitki. Armut
otu, buruç. (BİY); Bot. Ökseotugiilerden, parazit olarak yaşayan, zararlı bir bitki (viscum albüm).
(HAY); Ökseotugillerden, bazı ağaçların üzerinde
asalak olarak yaşayan bir bitki (viscum album).
(MED); (gökçe): Ökseotugiller familyasından;
genç sürgünleri yeşil, ufak çalı halinde bir bitkidir.
Adi ökseotu ve Zeytin ökseotu yurdumuzda doğal
olarak yetişir. Yapraklarında tanen, urson, inosit,
saponin ve viscine adı verilen gayet yapışkan, elastiki, yumuşak bir reçine vardır. Faydası: Yüksek tansiyonu düşürür. Nabzı yükseltir. Kalbin atışlarını
artırır. Damar kireçlenmesinde faydalıdır. Sara ve
Akciğer kanamalarında kullanılır. Spazmları giderir. Hazmı kolaylaştırır. Fazla kullanıldığı takdirde
zararlıdır. Bilinci uyuşturur. Adaleleri zayıflatır ve
ishal yapar. (BİT-2)

bir bitki (Tussilago farfara). (TDK-2); Kabalak.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (tussilago farfara):
Bileşikgiller familyasından; yurdumuzda gevşek
topraklı ve nemli sırtlarda yetişen çok yıllık otsu
bir bitkidir. Yaprakları dairemsi-köşeli, etlice ve alt
yüzü sık tüylü, beyaz görünüştedir. Yapraklarında müsilaj, acı bir glikozit, tanen, inülin, şekerler
ve fitosterol vardır. Çiçeklerinde de aynı maddeler
ve bunlara ilave olarak da uçucu bir yağ vardır. Ev
ilaçlarında yaprakları ve çiçekleri kullanılır. Faydası: Öksürüğü keser. Balgam söker. Diğer solunum
yolu hastalıklarında da yumuşatıcı olarak faydası
görülür. (BİT-2)

Ökse otugiller Bot. Taçsız iki çeneklilerden, ökse
otu gibi ağaç dalları üzerinde asalak olarak yaşayan
bitkileri içine alan bir familya. (TDK-2); (Lat. Loranthaceae, İng. Mistletoe family) Çalılar ya da
ağaçlar üzerinde yan parazit olarak yaşayan, meyveleri tekli ve eriksi yapıda olup yapışkan bir madde ile
kaplı olan, her dem yeşil bitkiler. (BİY); Bot. Taçsız
ikiçeneklilerden bir bitki familyası. (HAY); Ökseotu gibi asalak yaşayan taçsız ikiçeneklilerden oluşan
bitki ailesi, dıbkıye. (MED)

Öküzgötü (= öküzguyru) boyu bir metreyi geçen,
iri yapraklı, sarı çiçekli bir bitki. (MER); Alıç.;
Yabanî gül. (BAY)

Ökselek

Burç. (BAY)

Ökseotu lekesi [eski terim ökseotu lekesi]: Ökseotu bitkisinin ağaca giren köklerinin oluşturduğu
kahverengi lekeler. (AGA)
Öksürük otu Bot. Gövdesi pullarla kaplı, sarı
çiçekli, ekin tarlaları için zararlı, çok yıllık ve otsu
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Öksüz çiçeği
Öksüzali

Güz çiğdemi. (BAY)

Öksüzoğlan
(BAY)
Öküzdili
(HAY)

Güz çiğdemi. (BAY)

Güz çiğdemi. (BAY); Kardelen.

Bot. Sığırdili. (TDK-2); Bot. Sığırdili.

Öküzgöbeği

Alıç. (BAY)

Öküzgözü Bot. Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığırgözü,
mastı çiçeği, arnika (Arnica montana). (TDK-2);
Arnika; mastıçiçeği; sığırgözü. (YAK); Nergis.;
Sarı papatya. (BAY); (dağkestanesi): Bileşikgiller
familyasından; çayır ve ormanlarda yetişen, papatyayı andıran, çok yıllık bir bitkidir. Kömeçleri
turuncu-sarıdır. Çiçekleri kullanılır. Faydası:
Kusturucudur. Sinir sistemini çok şiddetli bir şekilde uyarır. Haricen kullanıldığı takdirde romatizma
ağrılarını dindirir, yaraları iyileştirir. Fazla miktarda kullanılmamalıdır. (BİT-2)
Öküzkötü

Alıç. (BAY)
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Öküzpörçügü Sığırkuyruğu. (BAY)
Öldürmek (Bitki için) Solup kurumasına sebep
olmak: Susuzluk çiçekleri öldürdü. (TDK)
Ölemez Yaprağı reyhan yaprağına benzer, kökü
derinlere kadar inen ve nane gibi yayılan, öbek
öbek, dikenli bir bitki. (MER)
Ölgün Sebze ve bitkilerin sıcaktan veya susuzluktan tazeliğini kaybedip pörsümesi. (HAY)
Ölmek (Bitki için) Solmak: Bu çiçekler dayanmaz, çabuk ölür. (TDK); kurumak [bitki]; boynunu
bükmek [bitki]; soğuk vurmak (yakmak) [bitkiyi];
(YAK)
Ölmez çiçek Bot. Basit ve tüylü yapraklı, parlak
sarı çiçekleri uzun zaman saklanabilen, özel kokulu, çok yıllık ve otsu bir bitki, sarıçiçek, yayla çiçeği,
yayla gülü (Helichrysum). (TDK-2); Helichrysum
(Compositae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık,
yünümsü gibi tüylü ve sarı çiçekli bitkiler. Çiçek
durumları bozulmadan uzun süre kalır. Çiçekli dalları idrar ve safra artırıcı ve taş düşürücü olarak kullanılır. Eş anl. Alay çiçeği, Altınbaşak, Altın çiçeği,
Altın otu. Arı çiçeği, Bozoğlan, Herdemtaze, Kovan
otu, Kudama (Antakya), Leblebi çiçeği (Antakya),
Mantı çiçeği (Osmaniye-Adana), Mantıvar, Mantuvar çiçeği. Sarı çiçek, Sarı savran (Elmalı-Ântalya), Yayla çiçeği, Yayla gülü, Yayla otu, Yılan gülü
(Sütçüler-Isparta). Türkiye’de özellikle aşağıdaki
türler kullanılmaktadır. Helichrysum arenarium
Lat. Moench-Ölmez çiçek, Güneş çiçeği. Helichrysum graveolens (Bieb.) Sweet-Güve otu (Bursa).
Helichrysum orientale Lat. DC. -Solmaz çiçek,
Solmaz sarı çiçek. Helichrysum plicatum DC. -Arı
çiçeği (Domaniç-Kütahya), Bozoğlan (Mersin), Yayla çiçeği (Erzurum). Helichrysum sanguineum Lat.
Kostel. -Kırmızı guddeme çiçeği (Antakya). Helichrysum stoechas Lat. Moench-Altın çiçeği, Guddeme çiçeği. (BAY)

Ölmez diken Mersim ağacı, mersin ağacı, as,
murd, mured, murdane, mersin, sensak (MEN);
Yaban mersini. (HAY)
Ölmez otu Bot. Beyaz, mor veya parlak kızıl renkte çiçek açan otsu bitki (Xeranthemum). (TDK-2)
Ölü örtü Dökülen yaprak ve başka bitki
kalıntılarından oluşan örtü. (TDK); (İng. dead layer) Dal, yaprak, tohum, kabuk gibi bitki artıklarının
toprak yüzeyinde birikmesi ile oluşan organik tabaka. (BİY)
Ölü soğanı
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Ada soğanı. (BAY)

Ölüçiçeği İki karış kadar uzayan, ince ince, dilim
dilim yapraklı, sarı çiçekli, kokusu ıtıra benzer,
ölülerin yıkanacağı suya konulan ot. (MER); Nergis. (BAY)
Ömer otu

A

Şerbetçi otu. (BAY)
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Ömür çiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)

M

Ömür otu Sedum sempervivoides Bieb. (Crassulaceae). 20 cm kadar yükseklikte, tüylü, kırmızı
çiçekli, iki yıllık ve otsu bir bitkidir. Dip yapraklar rozet biçiminde bir araya toplanmıştır. Orta ve
Doğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Bk. Camus-kulağı, Kaya koruğu. Eş anl. İkbal otu, İkbal çiçeği,
Ömür çiçeği (Kütahya). (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

N

Öndürmek
mek (DLT)

(bitki) bitirmek, yetiştirmek; yönelt-
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Öngü ağacı (Önlemekten.) Bel vermiş çatılar ve
çatlıyan veya kanburlaşan duvarları önlemek için
dayanan kalın ağaçlar. Fr. Étai (ARS)
Önkesici [Alm. Vorschneider] [eski terim önkesid]: Delgi, freze bıçağı ve bazı rendelerde talaş
kaldırıcının koparma yapmaması için önceden ağacı
kesen sivri uç. (AGA)
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Önmek (bitki) bitmek, yetişmek, neşvünema bulmak; gitmek (DLT)
Önmengene [Alm. Vorderzange] [eski terim önmengene]: Marangoz tezgâhının ön sol yanında bulunan sıkıştırma düzeni. (AGA)

E

Örük Sübü meyve, erik. (LEH)

F

Övez Üvez. (BAY)

G

Övündüre lâlesi
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Boynuzlu gelincik. (BAY)

Öz Bot. Bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu
yumuşak bölüm. (TDK-2); Sert tahta VIII 230b33
(173) ve erik ve kızılcık ağaçları özlerinden günâgün
musanna’ kaşıklar ve keşkül ve zerdesteler yapup.
(EVL); Ağaç özü (DLT); Bağ, bahçe bostan (TRM);
Bitkilerin ortasında bulunan yumuşak madde.
(MED)
Öz Bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan
boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm. (TDK)
Öz beslenen Biy. Besinini bağımsız olarak
sağlayan, inorganik azot, azotlu madde ve CO2’den
protein ve karbon hidratların sentezini yapabilen
(bitki), kendi beslek otot-rof. (TDK)
Öz çatlağı [Alm. Kernrlss] [eski terim öz çatlağı]:
Özden başlayıp ağacın kabuğuna doğru gelişen çatlaklık. (AGA)
Öz dikeni Bot. Dikenli, tırmanıcı ve kışın
yapraklarını dökmeyen bir bitki (Smilax aspara).
(TDK-2); Silcan. (BAY)
Öz ışın Bot. Ağaç gövdesinde yatay yönde besin
iletimi yapan ve öz kesitte parıltılı görünen hücreler
topluluğu. (TDK-2); [Alm. Markstrahl] [Fr. rayon
médullaire] [eski terim azışın]: Ağaç gövdesinde yatay yönde besin iletimi yapan ve özkesitte parıltılı
görünen gözeler topluluğu. (AGA)
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Öz salebi

Salep. (BAY)

Özdek 1. Ağaç gövdesi veya kökü, 2. Esas, öz,
(BAH); Esas, temel, kök. Gövde. Ağaç kütüğü
gövdesi. Ekin sapı. (MED); Ağacın kütüğü, sap,
buğday sakı, anız. Kesilmişi tomruk. Bazı nebatın
baldırı, kırıntısı. (LEH); Ağacın topraktan yukarı
olan sap kısmı ki ağaç özdeği denir. Bu kısım kesilmiş olursa tomruk tâbir olunur. Fr. Tronc d’arbre.
(ARS)
Özin almak Çiçek koparmak (MEN)
Özlemek

Silcan. (BAY)

Özleşme [Alm. reifen] [eski terim özleşme]:
Ağacın çoğunlukla öze yakın bölümlerinin artık
özsu iletmemesi ve bunun sonucunda kuruyup
sertleşmesi olayı. (AGA)
Özleşme Bot. Ağacın çoğunlukla öze yakın
bölümlerinin artık öz su iletmemesi ve bunun sonucunda kuruyup sertleşmesi olayı. (TDK-2)
Özodun [Alm. Kernholz] [eski terim özodun]:
Olgunlaşan ağaç gövdesinin öze yakın bölümü.
(AGA)
Özsu Bitki ve hayvan dokularından kendiliğinden çıkan veya çıkarılan sıvı madde, usâre. (MED);
Bitki ve hayvan dokularında bulunan ve sıkılarak
çıkarılan veya kendi kendisine dışarıya sızan sıvılara
verilen ad, Ar. usare. (HAY)
Öztahta [Alm. Herzfarett] [eski terim öztahta,
göbektahta]: Ortasında boydan boya öz bulunacak
biçiminde tomruğun ortasından çıkarılan tahta.
(AGA)
Özübüyük Gilaburu. (BAY)
Özümleme dokusu Bitkilerde, havadaki karbondioksidi karbonhidrata çeviren, daha çok yapraklarda bulunan doku. (TDK)
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P
Paçık

Ebe gümeci. (BAY)

Pad Yabanî sinameki, salkım ağacı gibi yapraklan
sarı çiçekli olur, ufacık tohumu post içre yumurta
kadar şişer. (LEH); Yaprakları salkım ağacınınkine
benzer ve çiçeği sarı bir cins ağaç. Yabanî sinameki.
(HAY)
Padavra tahtası (İnş.) (Yunanca pe-tavron’da-n).
Kiremit altına konulan gayet ince ve kolay bükülen
tahtalar. Fr. Bardeau. (ARS)
Paflak Akan kanı durdurmak için kullanılan bir
bitki. (HLK)
Paga yaprağı Bağa. (BAY); Yaraların üstüne
konulan ve yarayı yumuşak tutmaya yarayan, geniş
yapraklı bir ot (HLK)
Paisonal Mercanın bitki değil hayvan olduğunu
keşfeden doktor. (ARK)
Palak Stipa hohenackeriana Trin. Et Rupr. var.
hohenackeriana (Gramineae). 30-80 cm yükseklikte, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Özellikle Doğu
Anadolu bölgesinde (Ağrı, Kars) yetişmektedir.
Başakları süs olarak kullanılır. Diğer bazı Stipa
türlerinin başaklan da, boyandıktan sonra İstanbul
çiçekçilerinde Konsol çiçeği adı altında süs olarak
satılmaktadır. (BAY)
Palamut Yun. Bot. Yurdumuzda yetişen meşe
türlerinin uzunca, fındığa benzeyen, sert ve pürüzlü, bir yüksük içinde bulunan, tanen bakımından zengin meyvesi, pelit. • palamut meşesi, meşe
palamudu, yer palamudu (TDK-2); Bir cins meşe
ile sair bazı ağaçların verdikleri yemiş ki, kestane

çeşidinden ve acıca olup, kabuğu kösele imalinde
kullanılır. (HAY); Bellûd, pelit, bellût. Meşenin
bazı nevi ve o ağaçların yemişi. O yemişin zarfı,
debbağ palamudu pelîd-i garbî. şahbellut kestane.
5 palamudu. Yer palamudu kurtluca, yer meşesi,
kemâd. Bodur Mahmut yosunu. Ay palamut ağacı,
yılda bir meyve virirsin o da dağlar harcı. (LEH);
Quercus (Fagaceae) (Meşe) türlerinin meyvesine
verilen genel ad. Çiğ olarak veya külde pişirildikten
sonra yenir veya hayvan yemi olarak kullanılır. Kupula kısmına Çevk veya Çevt adı verilir. Bk. Meşe.
Eş anl. Balamıt, Balamut, Balemit, Boli, Emen,
Palıt, Palut, Pelik, Pelit, Pelut Pölüt, Velen. (BAY)
Palamut meşesi Bot. Yurdumuzun batı bölgesinde yetişen 5-10 m yüksekliğinde, kışın yapraklarını döken bir meşe türü (Valonea). (TDK-2);
Boyu 25 m. ye ulaşabilen bir ağaç olan meşenin
meyvesi olan palamutlardan doğal boya elde edilir. Mordanlanma oranına göre saçıkıbrıs ile mordanlanınış yünü haki ile koyu kahverengi arasında
değişen renklere boyar. (TEK); Meşe. (BAY); (Lat.
Quercus ithaburensis subsp. Macrolepis, İng. valonia oak) Kayıngiller (Fagaceae) familyasından,
10-15 m kadar boylanabilen, yaprak kenarlan dişli
olan ve yapraklarını döken, meyvelerinden tanen
elde edilen, Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu’da doğal
yayılış gösteren bitkiler. (BİY)
Palamutlular Bot.
Kayıngiller.
(TDK-2);
İkiçeneklilerden bir bitki familyası. (HAY)
Palan

Süpürge otu. (BAY)

Palasanta Pelesenkağacı, tropik bölgelerde yetişen, vişneçürüğü-kahverengi, koyu damarlı, değerli mobilyalık ağaç (guaiacum officinale) (EVL)
Palazdutan Dokunduğu yere yapışan, ince
yapraklı, kollar atarak uzayıp giden, kara tohumlu
bir ot. (MER)
Palea (Lat. palea: hububat kabuğu, saman, Alm.
Spreublatt, Spreuschuppe, Palea, Fr. glumelle, paléa,
İng. pale palea, palet) l. Buğdaygillerde başakta
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bulunan tek bir çiçeği saran iki üst pul. 2. Papatyagillerde (Compositae) bazı çiçeklerin tabanında
bulunan dilsi çıkıntı. (BİY)
Paleobiyoloji (Yun. palaios: eski; bios: hayat; logos: ilim, Alm. Paläobiologie, Fr. paléobiologie,
İng. palaeo-biology) Soyu tükenmiş bitki, hayvan
ve mikroorganizmaların biyolojilerinin incelendiği
bilim dalı. (BİY)
Paleobotanik (Yun. palaios: eski; botane: çayır,
Alm. Paläobotanik, Fr. paléobotanique, İng. paleobotany) Fosil bitkileri inceleyen botaniğin bir kolu.
Paleofitoloji. (BİY)

K

Paleoekoloji (Yun. palaios: eski; oikos: ev halkı;
logos: bilim, Alm. Paläo-ökologie, Palökologie, Fr.
paléoécologie, İng. palaeoecology, paleoco-logy)
Fosil bitkiler ile yaşamış oldukları çevre arasındaki
ilişkilerin incelenmesi. (BİY)
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Palıt Palamut. (BAY)

İ
J

M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

Palinoloji (Yun. pale: polen; palynein: saçmak;
logos: bilim, Alm. Palynologie, Fr. palynologie, İng.
palynology) Bitkilerdeki polenlerin yapısal özelliklerini inceleyen bilim dalı. (BİY)
Palisat Fr. palissade “tahta bölme” Bot. Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki dokunun adı olan palisat dokusu teriminde geçer.
(TDK); Yaprakların üst yüzünde özümleme işine
yarayan doku tabakası. (HAY)
Palizat dokusu Bot. Özümleme işini yapan
yaprakların üst yüzündeki doku. (TDK-2); (Lat.
Stake: kazık, Alm. Palisadengewebe, Fr. Tissu palissadique, İng. palisade tissue) Hücreler arası boşlukları fazla olan, çok sayıda klo-roplâst içeren hücrelerden oluşan, yaprağın genellikle üst epidemisinin
altında olan ve yaprak mezofilini oluşturan doku.
(BİY)
Palma Hurma dalı biçimindeki bir zafer sembolüdür. Palma, sağlam ve dayanıklı bir ağaç olması
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yüzünden müsabakalarda kazananlara başarı sembolü olarak verilirdi. (SAN)
Palmat (Lat. palma: avuç içi, Alm. hand-förmig,
Fr. palmé, İng. palmate) Elsi; el şeklinde parçalı
yaprak. (BİY)
Palmet [hurma yaprağı] (Fr. palmet-te; Alm. Palmette): Palmiye biçiminde bir bitkisel bezeme motifidir. Yaprakları simetrik olarak düzenlenmiş palmet
motifi Mısır ve Mezopotam-yalılar ile Yunanlılar
tarafından çok kullanılmıştır. Mısırlılar palmet
biçiminde sütunlar da yapmışlardır. Palmet Roman
mimarisinde de kullanılmıştır. (SAN)
Palmiye (pa’lmiye) Fr. palmier Bot. Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı: “Burası, iki köşesinde
boynu bükük, uzun palmiye saksıları duran zarif
bir methaldi. “ -P. Safa. • mum palmiyesi (TDK-2);
(Fr. Palmier) Hurma familyasından süs olarak kullanılan bitkilerin genel adı. (TYS); Hurmalar familyasından, birçok cinsi olan bitki çeşidi. (HAY);
Palmiyegillerden, bir çok çeşitleri bulunan ve süs
için yetiştirilen ağaç. (MED); (Lat. Trachycarpus
fortunei, Alm. Palme, Palmbaum, Fr. palmier, İng.
palm, palm tree, fortune’s palm) Palmiyegiller (Arecaceae) familyasından, 10-15 m boyunda, yuvarlağımsı ve parçalı yapraklı, yaprak tabanları kalıcı,
çiçekleri ikili ya da dörtlü gruplar hâlinde, meyveleri kalp şeklinde, ana vatanı Çin ve Japonya olan,
Akdeniz ve Ege Bölgesi sahillerinde park ve caddelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir tür ağaç. Kendir
palmiyesi. (BİY)
Palmiyegiller Bot. Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kongövde ve bunun tepesinde yelpaze
biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve
Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya.
(TDK-2); (Lat. Arecaceae, Palmae) Odunsu çalı ya
da ağaç şeklinde, genelde dalsız, bazen çatallı dallı,
yapraklan almaşlı ve parçalı, çiçekleri ışınsal simetrili, er dişi, nadiren tek eşeyli, meyveleri eriksi
ya da kabaksı olan sıcak bölge bitkileri. (BİY)
Palut Palamut. (BAY)
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Pamuk 1. Bot. Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak
bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium). 2. Bu
bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş ince, yumuşak tellerin adı. 3. Bu tellerin işlenmiş biçimi:
Yaraya pamuk koydu. 4. Sf. İşlenmiş pamuktan
yapılmış: Pamuk iplik. Pamuk bez. 5. Yere serili halı,
kilim vb. Yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz
kümecikleri, hav. pamuk atmak yay ve tokmakla
pamuğu ditmek. pamuk gibi • pamuk balı, pamuk
balığı, pamuk bezi, pamuk elması, pamuk helvası,
pamuk ipliği, pamuk otu, pamuk taşı, pamuk yağı,
eczalı pamuk, tahta pamuk, çelik pamuğu, Hint
pamuğu, taş pamuğu (TDK-2); Ebegümecigiilerden
bir bitki ve bunun tohumlarını kaplayan irice teller
ki, geniş ölçüde dokumacılıkta kullanılır. (HAY);
(Lat. gossypium) Nemli ve sıcak iklimde yetişen,
bir yıllık çalı tipi, tohumundan lif elde edilen bir
bitki. Ebegümecigillerdendir ve altmış türü vardır.
Pamuk çok eskiden beri yaygın olarak kullanılan bir
bitkisel elyaftır. Hindistan’da 5000 yıl kadar önce
yetiştirildiği bilinmektedir. Pamuğun rengi iklim,
toprak ve yetiştirme koşullarına göre değişir. Genellikle kreme çalan beyaz renklidir. Pamuk lifi bitkinin tohumlarından toplanan tek hücreli tüycüktür.
Elyaf uzunluğu 1-7,5 cm, yoğunluğu 1,48-1,55 g /
cm3, kalınlığı 6-25 mikrondur. Pamuk boy, renk,
sağlamlık gibi nitelikleriyle değer kazanır. Dünya piyasasının en değerli pamuğu uzun, parlak ve
esmer renkli yapısıyla Mısır pamuğudur. Pamuk
elyafı %3-7 oranında uzatılabilir fakat esnekliği
iyi değildir. Genellikle ısıya dayanıklıdır, organik
çözücülerde çözünmez. Pamuk ağırlığının %2427’si kadar su tutabilir. Bu iç çamaşırı için önemli
bir niteliktir. Asitlere karşı dayanıksız, ancak alkalilere karşı son derece dayanıklıdır. Pamuk bazik,
kükürt, direkt, küp ve tepkinir boyalarla boyanır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de- tekstil lifleri
içinde gerek üretim, gerekse tüketim miktarı itibariyle en başta gelen lif pamuktur. Türkiye dünyanın
5. Büyük pamuk üreticisi durumundadır. (TEK);
Ebegümecigillerden, koza şeklinde meyvesi yatak,
yorgan vb. Doldurmakta ve iplik yapımında kullanılan bitki (gossypıum). Bu bitkinin kozasından
elde edilerek işlenen lifler. Pamuk ipliğinden mamul,

pamuklu. (MED); Pembe, kutn. Yumuşak beyaz
şey. Fabrika mamulâtından pamuk bezi salaşpur,
boğası, tülbent, soğuk bez, pazen, çit basma. Pamuk
ağacı, pamuk atmak halaçlamak. pamuk balı
pamuk çiçeğinden olan beyaz bal. pamuk balığı bir
nev me’kûl camgöz, pamuk bezi gömleklik hilâlî,
pembezar, pembe çul. pamuk gibi nerm. pamuk
kumaş kutnî, hakir, hakir-i hak alaca, pamuk otu
beyaz pırasa gibi türüz otu, öksürük otu. pamuğunu
atmak didiklemek, savurmak, fodra pamuk bedreki, halaçlanmış eğirlecek pamuk dürümü. Kastarlı
pamuk kaşarlanmış pembe ipliği, kulaktan pamuğu
çıkarmak intibah. Top pamuk, tahta pamuk.
(LEH); Koton; merserize; pamukaki; penye; tu-lup.
Deyim: eczalı pamuk; hidrofil (idrofil) pamuk; kutlu pamuk; pamuk bezi; pamuk elyafı; pamuk ipliği.
Bkz. Bez; bitki; iplik. (YAK); Sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi. (ARK); (Lat. Gossypium, Alm.
Baumwolle, Fr. coton, İng. cotton) Ebegü-mecigiller (Malvaceae) familyasından, kapsül tipi meyveleri olan, tohumlan üzerindeki beyaz tüyler pamuk
olarak kullanılan, tohumlarından yağ elde edilen,
ülkemizde bazı türlerinin kültürü yapılan, bir yıllık,
otsu ya da yan çalımsı türleri olan bir cins. (BİY);
(gossypium): Ebegümecigiller familyasından, lif ve
yağ elde etmek maksadıyla ekilen otsu veya odunsu
bir bitkidir. Gövdesi dik, dallanmış ve çok tüylüdür.
Yaprakları uzun saplıdır. Meyvesi 3-5 gözlü bir
kapsüldür. Her gözün içinde siyahımsı renkli, oval
ve üzeri, uzun, sık ve beyaz tüylerle örtülü 5-10 tane
tohum vardır. Birçok türü vardır. Yurdumuzda koza
veya yerli türü yetiştirilir. Yerli pamuk 75-80 santimetre boyunda, yan dalları, kısa, gövde ve yaprak
sapları siyah benekli bir türdür. Haziran-Temmuz
aylarında sarı çiçekler açar. Çiçekleri çabuk solar ve
ceviz iriliğinde koza yapar. Kozalar olgunlaştıktan
sonra hasat yapılır. Tohumlarının çevresinde meydana gelen ince, yumuşak teller işlenerek hidrofil
pamuk yapılır. Çiğit denilen pamuk tohumlarından
pamukyağı elde edilir. Hekimlikte kök kabukları
ve yaprakları kullanılır. Faydası: Kabızlığı giderir.
Ateşi düşürür. Aybaşı yokluğunu giderir. Adet kanı
söktürür. (BİT-2)
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Pamuk elması Bot. Pamuk telleri ve tohumla
dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi. (TDK-2)
Pamuk otu Bot. Papirüs familyasından, bataklıklarda yetişen bir bitki, bataklık keteni (Eriophorum). (TDK-2); Cistus (Cistaceae) türlerine
verilen genel ad. Pembe veya beyaz çiçekli ve çalı
görünüşünde bitkiler. Eş anl. Kortli (Borçka-Artvin), Laden, Pamukla (Bergama), Pamukluk. Cistus
creticus Lat. Karağan, Karağı, Karahan (Silifke-Antalya). Karan. Pembe çiçekli bir türdür. Girit ve
Kıbrıs adalarında bu türün yapraklarından laden
(Ladanum) adı verilen kokulu bir madde elde edilir. Bu türün Batı ve Güney Anadolu’da bol olarak
yetişmesine karşılık, memleketimizde laden elde
edilmemektedir. Cistus laurifolius Lat. İldan (Muğla), İldon (Muğla), Tavşancıl (Doğanhisar-Konya).
Beyaz çiçekli bir türdür. (BAY)
Pamuk yağı Pamuk çekirdeklerinden elde edilen,
zeytin yağına bgnzer bitki yağı. (TDK)
Pamukla

Pamuk otu. (BAY)

Ö
P

Panama Orta Amerika’da yetişen bir bitkinin yapraklarında örülmüş yumuşak hasır şapka.
(TDK); Amerika’da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş geniş kenarlı yazlık pamuk şapka.
(HAY)
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Pancar otu Centiyane. (BAY)
Panta

Pamuklu sumak Sumak. (BAY)
Pamukluk Pamuk otu. (BAY)

R

(MED); Çükündür; kocabaş; şekerpancarı. (YAK);
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki. Bu
bitkinin şeker elde edilen etli kökü. (ARK); Yabanî
pancar. (BAY); Türkîde çoğundur, sılk-ı bostânî,
pazı, koçanlı pazı. Pancar turşusu. pancar gibi olmak kızarmak, kıpkırmızı koçan kesilmek, ihmirâr.
Pancar şekeri. Sülüklü pancar beçn. (LEH); (= pancarağa) uzun, enli yapraklı; göbeğinden beyaz beyaz
çiçekler açan, pancara benzer, yenilen bir bitki.
(MER); (beta vulgaris): Ispanakgiller familyasından; ince köklü, bir veya iki yıllık otsu bir bitkidir.
Yem pancarı, sebzelik pancar ve şeker pancarı gibi
çeşitleri vardır. Kırmızı pancarın kökleri toparlak bir yumru şeklindedir. Sebze olarak kullanılır.
Şeker pancarının kökleri toparlak bir yumru şeklindedir. İçeriğinde sakaroz vardır. Faydası: Kırmızı
pancar, Karaciğer’in muntazam çalışmasını sağlar.
İdrar söktürür. Kansızlığı giderir. Şeker hastalığı
ve vereme karşı korur. Mide ve bağırsakları kuvvetlendirir. Sinirleri yatıştırır. Vücudu kuvvetlendirir.
(BİT-2)

Pancar Bot. 1. Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris). 2. Bu bitkinin şeker
elde edilen kalın ve etli kökü. pancar gibi olmak
(veya pancar kesilmek) yüzüne kan hücum edip çok
kızarmak. • şeker pancarı, yaban pancarı (TDK2); Ispanakgillerden bir bitki ve bunun kalın etli
kökü. Pancar kesilmek = meç. Pek ziyade kızarmak.
Pek ziyade mahcup olmak. (HAY); Ispanakgillerden, cinsine göre kökü yemek yapılarak yenilen
veya şeker elde edilen bir çeşit bitki (beta vulgaris).
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Ahlat. (BAY)

Pantar Bostan korkuluğu. (ZAN)
Pantış gabı Soğanın dış kabuğunun altındaki
kalın kabuk. (MER)
Panzehir otu Bot. Küçük, beyaz çiçekli, kökü zehirli, çok yıllık ve otsu bitki (Cynanchum acutum).
(TDK-2)
Papağanyemi

Bot. Yalancı safran. (TDK-2)

Papas otu Mevzek otu. (BAY); Papazotu = Bitotuna benzer bir bitki. (HAY)
Papatya Yun. Bot. Birleşikgillerden, 20-50 cm
yükseklikte, baharda çiçek açan, taç yaprakları
beyaz, ortası sarı kömeçli, bir yıllık otsu bir bitki,
yoğurt çiçeği (Matricaria chamomilla). • papatya falı, sarıpapatya, Alman papatyası (TDK-2);
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Birleşikgillerden, baharda çiçek açan çok yıllık
kır bitkisi ve bu bitkinin ortası sarı ve kenarlarındaki yaprakları beyaz veya sarı çiçeği. (MED);
Koyungözü denilen, ortası sarı ve kenarlarındaki
yaprakları beyaz bir çiçek. Sarı papatya = Etrafındaki yaprakları da sarı cinsi. (HAY); (Yun. Papadia)
Baharda çiçek açan bir kır bitkisi. (TYS); Baharda
çiçek açan, taç yaprakları beyaz, ortası sarı bir bitki.
(ARK); Koyun gözü, bâbûne, ukhuvân, bahçelerde
envai çoktur. Sarı papatya sığır gözü. rayet papatyası
bâbûnec-ı kelbî. (LEH); Matricaria chamomilIa Lat.
(Compositae). 10-45 cm yükseklikte, bir yıllık, otsu
ve beyaz çiçekli bir bitkidir. Çiçekleri idrar artırıcı,
iştah açıcı ve haricen yara iyi edici olarak kullanılır,
Bk. Beyaz papatya, Sarı papatya. Eş anl. Adî papatya, Ak baba, Ak babacca, Ak babaç, Ak bubaç,
Ak bubeşce, Babuçça, Babunç, Bebisçe, Bobaççe,
Boğaz çiçeği, Bubaçça, Bubeççe, Bubeşce, Kelkız
çiçeği, Mayıs papatyası, Tıbbi papatya. (BAY);
(Yun. Papadia) Baharda çiçek açan bir kır bitkisi.
(TYS); Yoğurtçiçeği. Deyim: it papatyası; kokulu
papatya; küçük papatya; sarı papatya. Bkz. Çiçek.
(YAK); (Lat. Anthémis, Alm. Gänseblumchen, Fr.
camomille, İng. Daisy, camomile) Papatyagiller
(Compositae) familyasından, kçnardaki çiçekleri
beyaz, ortadaki çiçekleri san renkli, aken tipi meyveleri olan, ülkemizde doğal olarak 50 türü bulunan,
çok yıl-lık, otsu, nadiren^ çalımsı bitkiler. (BİY);
(matricaria chamomilla): Bileşikgiller familyasıından; Nisan-Eylül aylarında çiçek açan, 25 cm kadar
boyunda, bir yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları ince
parçalı olup, sapsızdır. Çiçeğinin orta kısmı sarıdır.
Kenarlarında 12-20 tane dil biçiminde beyaz renkli
çiçek vardır. Çiçeklerin içeriğinde acı madde, tanen
ve glikozitler vardır. Meyvesi sarımtırak esmer
renkli bir uçucu yağ taşır. Yaz aylarında toplanıp,
kurutulur. Faydası: Ateşi düşürür. Ağrıları keser.
Spazm çözer. Terletir. Sinirleri yatıştırır. Bağırsak gazlarını giderir. Vücuda rahatlık verir. Boğaz
bademcik ve diş etlerinin iltihaplarını giderir. Bel ve
baş ağrılarını geçirir. Saçları sarartmak için de kullanılır. Papatyayağı spazm giderir. Ağrıları dindirir.
Mikropları öldürür. Sinirleri yatıştırır. (BİT-2)

Papatya falı Papatya çiçeğinin yapraklarını kopararak bakılan fal. (MED)
Papatyagiller (Lat. Compositae, Asteraceae, İng.
Daisy family) Yapraklan almaşlı ya da karşılıklı,
basit ya da birleşik ayali, çiçekleri bir kapitulum
üzerinde bulunan, çanak yapraklan tüy şekline
dönüşmüş, taç yapraklan 4-5 tane olup tüpsü ya
da dilsi, aken tipi meyveleri olan, ülkemizde 130
cins ve 1100 kadar türle temsil edilen, sütlü ya da
sütsüz, bir, iki ya da çok yıllık, otsu, çalımsı nadiren de ağaçsı bitkiler. (BİY); Bahçede sarı papatyalar: Başarınızı, sizinle aynı düşünceleri taşıyan
kişilerle paylaşmalısınız. / Tarlada sarı papatyalar:
Sahip olmayı hayal edemeyeceğiniz bir şeyi hediye
olarak alacaksınız. / Evde bir vazoda sarı papatyalar:
Masumiyetinizi kaybetmekten kurtulacaksınız.
/ Sarı papatya toplamak: Nereye giderse gitsin aşk
hayatınızda mutlu olacaksınız. / Sarı papatya: Bir
rakibiniz sevgilinizin kalbini çalacak. (ZOL)
Papaya İng. papaya Bot. 1. Amerika’nın sıcak bölgelerine özgü, sarı, kavuna benzer bir tür meyve. 2.
Papaya ağacı. • papaya ağacı (TDK-2)
Papaya ağacı Bot. Amerika’nın sıcak bölgelerine
özgü, sarı, kavuna benzer bir tür meyvesi olan ağaç,
papaya (Carica papaya). (TDK-2)
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Papaz otu Mevzek otu. (BAY)
Papaz ravendi

A

R

Lâbada. (BAY)

Papaz yahnisi Soğanlı, sarımsaklı, şaraplı veya
sirkeli bir et yemeği. (TDK)
Papazkülâhı

İğ ağacı (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Papaztakkesi

İğ ağacı (BAY)
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Papirüs Fr. papyrus 1. Bot. Papirüsgillerden, Nil
kıyılarında yetişen, sürüngen, çıplak saplı, otsu
bir bitki (Cyperus papirus). 2. Eski Mısırlıların bu
bitkinin saplarından yaptıkları kâğıt. (TDK-2); 1.
Papirüsgillerden bir bitki; Nil kıyılarında yetişir
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(byperus papirüs). 2. Bu bitkinin saplarını saran ve
eski Mısırlılar’ca yazı kâğıdı gibi kullanılmış olan
zar. (HAY); Mısır’da yetişen bir nevi kamıştır ki
bunun yaprakları kurutularak üzerine yazı yazılırdı.
Her yaprak yazı ile dolduğu vakit uçlarından biribirine yapıştırılarak bir tomar vücuda getirirlerdi. Papirüs yaprakları üzerine yazılmış Yunan edebiyatına
aid birçok yazılar bulunmuştur. Papirüs yapraklarının şekli tıpkı lotus yaprakları gibi Mısırhlarca
tezyinat motifi olarak kullanılmıştır. Bu nebatın
şekilleriyle tezyin edilmiş olan sütun başlıklarına
“papyriforme” yani papirüs biçimi sütun denir. Bu
üslûbdaki sütunlar papirüs kamışlarının bir demet
halinde olarak bağlanmış şeklindedir. Fr. Papyrus.
(ARS); Nil kıyılarının bataklık kesimlerinde yetişen
“Cyperus papyrus” adlı bitkiden yapılan bir tür yazı
kâğıdı. (YKS); [Alm., Fr., İng. Papyrus]: 1- Eski
Mısırlıların yazı kâğıdı apmak için özünden yararlandıkları bitki. 2- Bu bitkiden yapılan kâğıt. 3- Bu
kâğıt üzerine yazılmış elyazısı. (TDS)

N

Papirüsgiller Bot. Bir çeneklilerden, örneği
papirüs olan otsu bitkiler familyası. (TDK-2);
Birçeneklilerden, bir bitki familyası. Örnek bitkisi
papirüstür. (HAY)

O

Papra

M

Ö

Eğrelti otu. (BAY)

S

Papuç [Alm. Druckplatte] [eski terim papuç]: 1İşkencelerde, sıkma vidalarının ucundaki hareketli,
altı düz, yuvarlak demir. 2- Masa, sandalye v.b. Mobilyaların ayaklarına takılan madensel yada plastik
eklenti. (AGA)
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Gül bahçesi, bahçe. (TRM)

Par yavşan Acı yavşan. (BAY)
Parabaşlı çivi [eski terim parabaşlı çivi]: Lifplakası, kontraplak v.b. İnce levhaları tutturmada
yararlanılan büyük, yuvarlak, yassı başlı çivi türü.
(AGA)

alglerde olduğu gibi, korteks soma hücrelerinden
oluşan spor. (BİY)
Parasporangiyum (Yun. para: yanında; sporos:
tohum; anggeion: kanal, Alm. Parasporangium, Fr.
parasporangium, İng. parasporangium) Parasporlar
kapsayan sporangiyum. (BİY)
Parazit (Fr. Parasite) Başka bir canlı veya bitkinin
üstünde onun zararına yaşıyan canlı veya bitki. Asalak. (TYS); (Yun. parasitas: asalak, Alm. Parasitismus, Parasitic, Fr. parasitisme, İng. parasitism) Bitki
bitki, bitki hayvan ya da hayvan hayvan arasında
olabilen ve parazitin konukçudan faydalanması sonucu ko-nukçunun zarar görmesi. (BİY)
Parazitoloji (Fr. Parasitologie) İnsan, hayvan ve
bitki parazitlerini inceliyen bilim. (TYS)
Pardı Andız, katran, ardıç gibi ağaçların tomruklarından yassı yassı yarılmış, çit yapılan ya da toprak damlarda toprak altına döşenen uzun ağaçlar.
(MER); Bağ, bahçe çevresine çalılardan yapılan çit.
(TRM); Bahçe duvarlarının üstündeki çalı çırpı.
(ZAN)
Park Kent içinde halkın gezipdolaşması için özel
olarak düzenlenmiş yeşil alan. Ağaçlandırılmış alan.
(HUK); Özel koru. (TYS); Gezip dolaşmak için
meydana getirilmiş büyük bahçe. (HAY); Gezmeğe
veya avlanmağa mahsus, etrafı duvar, parmaklık
veya çitle çevrilmiş ağaçlı ve çimenlikli büyük saha.
Mahalle içlerinde ve bazı mühim binaların önünde
yapılan bahçelere (bunların ağaçları olsa bile) park
denmez. Netekim İstanbulda Sultan Ahmed parkı,
Fatih parkı tâbirleri yanlıştır. Bunlar birer bahçedir;
park değildir. Topkapı sarayı parkı ise bir parktır.
Fr. Parc. (ARS); Gezinmek, temiz hava almak için
düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli alan, bahçe. (TRK); 1.
Halkın dinlenmesi, eğlenmesi, dolaşması için aynlmış, çiçekli, ağaçlı büyük bahçe. (TEM)
Parlak çayırsedefi

Paraspor (Yun. para: yanında; sporos: tohum,
Alm. Paraspore, Fr. para-spore, İng. paraspore) Bazı
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Parlak çiçek

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Basur otu (BİY)
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Parlak mantar Hygrophorus (Hygrophoraceae)
türlerine verilen genel ad. Son baharda çayırlarda
yetişir. Yenen türlerdir. Hygrophorvs marzuolus
(Fr.) Bresadola-Parlak mantar. Hygrophorus pratensis Fr. Ex Persoon-Parlak mantar. Hygrophorus puniceus Fr. -Parlak mantar. (BAY)

Pasa ağacı Bot. Kerestesi açık sarı, yeşilimsi renkte, iri gözenekli, genellikle kaplama olarak kullanılan değerli bir mobilya ağacı. (TDK)
Pasavan Yurt sınırı dışında tarlası, bahçesi olan
kimselere serbestçe gidip gelmeleri için verilen belge.
(TEM)

Parmakçık otu Yüksük otu. (BAY)
Pasdık
Parmaklıklı Parmaklığı olan, parmaklıkla çevrilmiş: Parmaklıklı bahçe. (TEM)
Parmakotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Parola İki ağacın birbirine geçmesi ve uyması için
mezkûr ağaçların uçlarına mailen ve biri diğerinin
aksi olarak açılan kertik. (ARS)

Pasgulak İri, keçeli, bademyeşili yapraklı, 100–
125 cm. Ye kadar uzayabilen, göbeğinden sarı
çiçekler açan bir ot. (MER)
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Paskalya çiçeği Bir cins bodur leylak. (HAY)

Parpar Semiz otu. (BAY)
Parşen Yer fesleğeni. (BAY)

Passer montanus Ağaç serçesi (BİY)

Partem Yer fesleğeni. (BAY)

Pastagomlak [Alm. Kuchenschellack] [eski terim
postagomlak]: Pasta biçiminde dökülerek dondurulan gomlak türü. (AGA)

İ
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Pastörizasyon Fr. pasteurisation Süt, bira, meyve
suyu gibi maddelerin mikroplarını öldürmek için
özel âletlerde ısıtılarak birdenbire soğutulmak
yoluyla uygulanan işlem. (TDK)

Pas Bazı asalak mantarların çeşitli bitkilerde
oluşturduğu portakal sarısı veya kahve rengi lekeler;
bu lekelerden ileri gelen bitki hastalığı. (TDK)

Pastörize (Fr. Pasteurizer) Süt, bira, şarap ve benzerlerindeki mayalanma tohumlarını Pasteur usulü
ile yok etme. (TYS)

Pas mantarı Bot. Pas mantarıgillerden, buğdaygillerde ve baklagillerde pas hastalığına sebep olan
mantar (Uromyces). (TDK-2)

Paşa ağacı Bot. Kerestesi açık sarı veya yeşilimsi
renkte, iri gözenekli, genellikle kaplama olarak kullanılan değerli bir mobilya ağacı. (TDK-2); [Alm.
Afrikanisches Satinholz] [Lat. Triplochiton sderoxylon]: Kerestesi [eski terim oyuş] açık sarı, yeşilimsi
renkte, geniş ve belirli yılhalkalı, iri gözenekli, hava
kurusunun özgül ağırlığı 0,38 grlcm3 olan, genellikle kaplama olarak kullanılan değerli bir mobilya
ağacı. (AGA)

Pas mantarıgiller Bot. Bitkilerin üzerinde yaşayarak pas denilen lekeler yapan asalak bir mantar
takımı. (TDK-2); Bot. Bitkilerde pas denilen lekeler
yapan bir mantar takımı. (HAY); Pasmantarlarını
ihtiva eden bitki ailesi, futur-ı harakiye. (MED)

B
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Pestil, meyve pestili (EVL)

Pasmantarları Çok sayıda türü olan ve bitkilerde
kınacık veya pas meydana getiren asalak mantarlar.
(MED)

Parter Bahçenin çiçekli bölümü. (TYS); Fransız
tarzı bahçelerde evin önüne tesadüf eden bahçe
meydanlığı ki mütenazır kısımlara taksim edilerek
sıra ağaçlar ve çiçek ve çimenden kenarlarla tezyin
olunur. Fr. Parterre. (ARS); Bir bahçede çiçek dikmeye ayrılmış yer, tarh. (KUB)

A
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Paşaçadırı Bot. Begonyagillerden, kalp biçimindeki yapraklarının altı kırmızımtırak, üstü koyu
yeşil, gövdesi sürünücü ve etli bir süs bitkisi (Begonia feasti). (TDK-2)
Paşakılıcı (Lat. Sanseviera, Alm. Afrikanischer
Hanf Fr. Sansevière, morgalle, İng. African hemp,
Bowstring hemp) Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, yapraklan yeşil, gümüş, gri şeritli, rizomlu bitkiler. (BİY)
Paşalık (Dul.) Döşemelik tahtalardan daha ince
ve tavanlıklardan daha kalın kesilmiş tahtalara denir ki bunların kalınlığı 2 santim kadardır. Bunlardan pasa yapıldığı için böyle denilmiştir; başka yerlerde de kullanılır. (Bak. Kereste.) (ARS)
Ağaç ve tahta parçaları. (OSM)

J

Paşnin

K

Pat Bot. Birleşikgillerden, kasımpatına benzeyen
bir çiçek. • kasımpatı, saraypatı (TDK-2); Kasımpatına benzer bir çiçek. (KAR); Bileşikgillerden
kasımpatına benzer çiçek. (HAY); Aster envaından
yassı çayır, çiçeği mor. pat astaratikos halebî, kasım
çiçeği. Bostanî envaından saray patı, frenk patı
sarısı, ayn-ı safa. (LEH)
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Patarık otu CoMeocarpus vesicaria Lat. Holmboe (Cruciferae). Çok yıllık, otsu, beyaz çiçekli ve
tüysüz bir tür. Meyveleri balon gibi şişkindir. Bu
isim Kemaliye (Erzincan) bölgesinde kullanılır.
(BAY)
Patates Bot. 1. Patlıcangillerden, yaprakları ve
sürgünleri acı bir bitki (Solanum tuberosum). 2.
Bu bitkinin toprak altında oluşan, nişastaca zengin,
yenebilen yumruları. • patates böceği, patates çorbası, patates köftesi, patates püresi, patates salatası,
patates sufle (TDK-2); Patlıcangillerden, toprak altında büyüyen bol nişastalı yumruları yenilen bitki
(solhanum tuberosum) ve yumrusu. (MED); Patlıcangillerden zengin nişastalı yumruları besin maddesi olarak kullanılan bir bitki. (HAY); Patlıcangillerden vetoprak altında yetişen nişastası bol bitki.
(TYS); (Lat. Solanum tuberosum, Alm. Kartoffel,
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Fr. pomme de terre, İng. potato) Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından, beyaz ya da pembe çiçekli,
toprak altı yumrulan sebze olarak kullanılan, ülkemizde geniş alanda kültürü yapılan bir tür. (BİY);
(solanum tuberosum): Patlıcangiller familyasından;
yer altındaki yer altındaki yumruları yenen otsu bir
bitkidir. Yeşil kısımlarında, renksiz filizlerinde ve
yeşilimsi yumrularında Solanin denilen bir madde
vardır. İçeriğinde bol miktarda nişasta, B ve C vitaminleri bulunur. Faydası: Şeker hastalarına faydalıdır. Susuzluğu giderir. Mide ve Onikiparmak
ülserinde yararlıdır. Karaciğer şişliğini giderir. Safra akışını kolaylaştırır. Bağırsak solucanlarının
düşürülmesine yardımcı olur. Damar sertliğine
faydalıdır. Sert bir şey yutulduğunda yabancı maddenin zarar vermeden çıkmasını sağlar. El ve ayak
çatlaklarında faydalıdır. Skorbüt hastalığını önler.
Kandaki şeker seviyesini düşürür. Kanı temizler.
Kansere karşı korur. (BİT-2)
Patlak Staphylea pinnata L: (Staphyleaceae). 6 m
kadar yükselebilen bir ağaç veya çalı. Çiçekler beyaz
renkli. Meyve şişkin ve balon biçiminde. Kuzey
Anadolu bölgesinde yaygındır. (BAY)
Patlak çiçeği Karaca ot. (BAY)
Patlak otu Karaca ot. (BAY)
Patlangaç

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Patlangıç

Mürver. (BAY)

Patlangoz

Mürver. (BAY)

Patlavuç Mürver. (BAY)
Patlıcan Bot. 1. Patlıcangillerden, kalın saplı,
uzunca yapraklı otsu bitki (Solanum melongena).
2. Bu bitkinin sebze olarak kullanılan, mor renkli,
uzunca veya toparlak ürünü. • patlıcan böreği, patlıcan inciri, patlıcan kebabı, patlıcan kızartması,
patlıcan oturtması, patlıcan salatası, top patlıcan,
bostan patlıcanı, kemer patlıcanı (TDK-2); Patlıcangillerin örnek bitkisi ve bu bitkinin meyvesi.
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Bostan patlıcanı = Kalın ve yuvarlak cinsi. Kemer
patlıcanı = Uzun ve eğri cinsi. Frenk, domata, yumurta patlıcanı = Diğer çeşitleri. (HAY); Patlıcangillerden, kalın saplı, uzun yapraklı bitki ve bu bitkinin iri, mor renkli ve pişirilerek yenilen meyvesi,
badincan (solanun melongena). (MED); Beğendi;
bostanpatlıcanı; hünkârbeğendi; kemerpatlıcanı.
(YAK); Bâdincan Farisîde bâtingân. Kelimenin
aslı Hindî olmak muhtemeldir. Arabide kahkab,
kehkeb, haysal. Yuvarlak nevi bostan üzümü, patlıcan çiçeği navçağan, tatula, diken elması. patlıcan
inciri siyahi, frenk patlıcanı domates, kemer patlıcanı bir nevi ebru, diğer nevi mankafa, yumurta
patlıcanı berîncân. Patlıcan kızartması, dolması,
felyesi, boranisi, muskası, oturtması, imam bayıldı,
karnı yarık. Nebatatın bir büyük şubesine badincaniye savla-ne fasilesi tabir olunur; yumurta patlıcanı, tatula, tütün, güzel hatun, mercan çiçeği, ban
otu cinsleri gibi. (LEH); (Lat. Solanum melongena,
Alm, Eierpflanze, Fr. Aubergine, İng. Egg plant)
Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından, çiçekleri
tekli, uzun, yu-varlaksı, mor ya da siyahımsı bakka tipi meyveleri olan ve kültürü yapılan, tek yıllık,
otsu bitki. (BİY); Bot. 1. İkiçeneklilerin patlıcangiller familyasından, kızıl köklü, yaprakları gri yeşil.
Çiçeklerinin ve ürününün rengi mor, otsu bir bitki
(solanun melongena). 2. Bu bitkinin mor bir kadifeyi andıran renkte ince kabuklu olan ve çeşitli yemekleri yapılan ürünü. Patlıcanın uzunca olan türüne
kemerpatlıcanı, yuvarlak olan türüne de bostan-patlıcanı denir. Patlıcan inciri: İncirin mor renkteki
iri çeşidi. (TEM); (badincan): Patlıcangiller familyasından; kalın saplı, uzunca yapraklı, iri mor meyveli, bir yıllık otsu bir bitkidir. Birçok çeşidi vardır.
İçeriğinde A vitamini, fosfor ve bazı esanslar vardır.
Faydası: Kansızlığı giderir. Karaciğer ve Pankreasın
muntazam çalışmasını sağlar. İdrar söktürür. Kilo
vermeye yardımcı olur. Böbrek yanması ve ağrısını
keser. Sinirleri yatıştırır. Kalp çarpıntısını giderir.
Cilt hastalıkları, şeker, mide bağırsak ve karaciğer
hastalıkları aşırı derecede olanlar patlıcan yememelidir. (BİT-2)
Patlıcangiller Bot. İki çeneklilerden, örnek bitkisi patlıcan olan, içine domates, biber, patates, tütün

vb. Bitkileri alan familya. (TDK-2); Bot. İkiçeneklilerden bir bitki familyası. Örnek bitkisi patlıcandır. (HAY); Patlıcanla birlikte, domates, biber, patates gibi bitkileri de ihtiva eden ikiçeneklilerden
bitki ailesi, badincaniye. (MED); (Lat. Solanaceae)
Yapraklan almaşlı dizilişte, çiçekleri er dişi, ışınsal simetrili, çanak ve taç yapraklan 5 parçalı ve
parçalan birleşik, ovaryum üst dunımlu, kapsül ya
da bakka tipi meyveleri olan, ülkemizde 9 cins ve 25
türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu, çalı
ya da ağaçsı bitkiler. (BİY)
Patluk Yabanî sinameki. (BAY)
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Patmus İstanköy sancağında bir ada ve İncirli,
nâm-ı dîger Ikaryut muza-fıyla bir kazadır. (LEH)

I

Patpat Bot. Kökü yumru biçimde şişkin, Doğu
Anadolu’da yetişen bir bitki. (TDK-2); Çatlak otu.
(BAY); (batbat / batbit) Yaprakları ağılı bir çeşit bitki (ATI)
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Patpatan

Salep. (BAY)
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Patpatanak Salep. (BAY)

O

Patpatik Mürver. (BAY)
Pavyon Bir park, bir bahçe içindeki küçük yapı.
(TEM)
Pay yavşan
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Acı yavşan. (BAY)

Pay-ı çubin Değnek parçası, ağaç parçası (RIZ)
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Paya Badem. (BAY)

T

Payam Badem; Meyan. (BAY)

U

Payem Badem. (BAY)

V
Y

Paytaran Civanperçemi. (BAY)
Pazı Bot. Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak
kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabani ıspanak
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(Beta vulgaris varcicla). • yaban pazısı (TDK-2); Yabancı pancar, silk. Kara pazı marmak. pazı yaprağı
yakıya kullanılır. (LEH); Yabanî pancar. (BAY);
(Lat. Beta vulgaris var. cicia, Alm. Spinat Runkelrüke, Fr. épinards betterave, İng. Spinach beet,
wild beet) çiçeklerde periantlan 5 parçalı, geniş ve
tüysüz olan yaprakları sebze olarak kullanılan, bir
ya da çok yıllık otsu bitki. (BİY); (yabani ıspanak):
Ispanakgiller familyasından; kırlarda kendiliğinden yetişen veya bahçelerde yetiştirilen otsu bir bitkidir. Yaprakları iri ve çok, kökleri dallı ve az etlidir.
Yapraklarında bol miktarda A ve C vitamini vardır.
Faydası: İdrar söktürür. İdrayollarında hissedilen
yanmayı giderir. Haşlanmış yaprakların suyu kabızlığı giderir. Yaprakları yanık, apse, şişlikler ve basur
memelerinden doğan şikayetleri giderir. (BİT-2)
Yabanî pancar. (BAY)

J

Pazı pancarı

K

Peçek Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel
(Umbelliferae). 40-150 cm yükseklikte, çok yıllık,
beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Gövdesi, kabuğu
soyulduktan sonra çiğ olarak yenir (Sivas, Tunceli),
Bk. Hırhmdilik. Eş anl. Piçekli (Tunceli).; Ak asma.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Pedavra Köknar ve ladin ağaçlarından elde
edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta.
(TDK); Dam örtüsü için kiremit yerine müstamel
murabba tahta parçası. Arabîde şendere, pedavra
tahtası kutucuların istimal eyledikleri ince çam
tahtası bk. Musandıra. (LEH)
Pedisel (Lat. pediculus: küçük ayak, Alm. Pedicellarie, Fr. pédicellaire, İng. pedicel) Çiçek, meyve
ya da sporangiyumun küçük, kısa sapı. (BİY)
Pedünkül

Çiçek sapı (BİY)

Pek doku Bot. Selüloz çeperleri değişik kalınlıkta
hücrelerden oluşan, dalların dik durmasını sağlayan
doku. (TDK-2); Bitki dallarının dik durmasını
sağlayan destek dokusu, nesc-i kavî. (MED)
Peki Bahçelerin çevresinde çalı çırpıdan yapılan
çit. (TRM)
Pekitmek Tarla, bağ, bahçeyi korumak için
çevresini çitle çevirmek. (TRM)
Pekmez Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin
kaynatılarak koyulaştırılmış suyu. (TDK); Dut,
üzüm vb. Meyvelerin şırasının kaynatılarak koyulaştırılması sonucu elde edilen tatlı madde. (MED)
Pektin (Lat. pecten: tarak, Alm. Pektin, Fr. pectine, İng. pectin) Bitkilerin primer hücre duvarlarının ortasında bulunan arabinoz, galâktoz ve
ramnoz içeren, galâkturonik asit oranı yüksek,
kompleks bir polisakkarit grubu. (BİY)
Pekvane (Fr. İpecacuana) Hek. İpekanın çeştli adlarından biri olup, Güney Amerika bitkisidir;
Altın kökü, Kusturucu niteliği olup, eskiden dizanteride kullanılırdı. (TYS)
Pelemir Cephalaria syriaca Lat. Schrader (Dipsacaceae). 100 cm kadar yükselebilen, bir yıllık, tüylü
ve pembe çiçekli bir bitkidir. Tohumlarından yağ
elde edilir ve tohum unu lezzet vermesi için ekmek
ununa karıştırılır (Kayseri, Erzincan, Diyarbakır).
Sıkma ile elde edilen yağa Belemir yağı denir. Eş
anl. Acımığ, Acımıh, Acımık, Acımuh, Acımuk,
Acimık, Acimik, Belemir, Belemür, Melemir. Cephalaria proceraFisch. Et Lall.-Gevrek (Erzurum, Sinop). Toprak üstü kısımları hayvan yemi olarak kullanılır (Erzurum). (BAY)

Pehengir Mehengîr, daha galatı pelengir.
Tahtanın enini almaya doğrama aleti, ağacı inceltmek için arza gibi çıkrıkçı aleti. (LEH)

Pelesek Beyaz çiçekli, çitlembik gibi siyah siyah
tohumları olan, dilim dilim yapraklı bir tür çalı.
(MER)

olmuş, rengi gitmiş: Pejmürde çiçek.

Pelesenk Bot. 1. Türlü bitkilerden çıkarılan
kokulu bir reçine. 2. Pelesenk ağacından elde edilen

Pejmürde
(HAY)
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değerli kereste. • pelesenk ağacı, meryem pelesengi
(TDK-2); Çok makbul bir ağaçtır. İnce rangozlukta
kullanılır. Bu ağacın kokusı kurtlara mâni olduğu
sanılmaktadır. Bu ağaçlardan başka bir de reçineli
ağaçlar vardır ki bunlar rutubete çok dayandıklarından dış işlerde kullanılır. Bu nevi ağaçların başlıcaları: Çam, kara çam, pıçpayıııdır. Ağaç işlerini tezyin etmek için muhtelif usuller vardır ki bunlarda
silme, torna, oyma, kaplama, mozaik, kalıma, boya,
nakış, cila, lâk ve yaldızlama usulleridir. (Bak. Bu
kelimeler). Çıralı ağaçlar daima yağmur ve rutubete
karşı mukavemet eder ve çok dayanırlar. Fakat
bunların içindeki reçina, ağaç daha kesilmeden
çıkarılmış olursa onlarda bu hassa kalmaz. Reçinalı
ağaçlar kesildikten sonra hemen kabuklan soyuimıyacak olursa kurt tutmağa pek müsait olurlar.
Çıralı ağaçların kesitleri (maktaları) merkeze doğru küçülen birtakım muhtelif üstüvani tabakaların
hâsıl etliği dairelerden ibaret olduğu görülür. Bunların merkeze en yakın olan kısmı en sert ve sağlam
olan kısmıdır. İnşaatta kullanılan kereste (Fr. Bois
de construction) umumiyetle ağaçların gövdelerinden çıkarılır. Gövde üç kısımdan müıekkeptir. En
dışarıda kabuk bulunur. Kabuktan sonra ağacın birinci kısmını kuşatan bir tabaka gelir ki bu yumuşak
birtakım dokulardan (ensiceden) ibaret henüz
sertleşmemiş kısmıdır. Her sene yeniden bu kısım
yavaş yavaş ağacın sertliğini alır. Üçüncü kısım da
ağacın sert ve mukavemetli kısmıdır ki bu kısım
birtakım daire şeklinde tabakalardan ibarettir. Aynı
cinsten ağaçların birbirine nispeten dayanıklı ve
metîn olmaları kesildikleri zamanki yaşlarına göre
de- Çok genç ve çok ihtiyar ağaçlar tam neşvünema bulmuş iken kesilmiş ağaçlar kadar sağlam Ve
dayanıklı olmadığı gibi daha çabuk bir zaman
içinde çürümeğe müsait bulunurlar. Her ağaca göre
olgunluk yaşı değişir. Meselâ meşesin kesilmesi için
en münasip yaş o ağacın yüz yaşında olmasıdır. Elli
altmış senelik meşeler daha henüz tekmil kuvveti
elde etmemiş ve iki yüz senelik olanları da ihtiyarlamış ve kuvvetlerini kaybetmişlerdir Umumiyetle
yüz yaşından sonra ağaçlar boyca gelişmezler fakat
kalınlıkları artar. Bir ağacın yaşı onun gövdesini
kuşatan dairelerin adedi i!e sayılabilir. Ağaçların
kesilmesi için en münasip zaman sonbahar ve kış,

yani eylülden marta kadar olan zamandır Bu esnada
ağacın suyu çekilmiş olduğundan mesamatı daha
sıkışmış bulunur. Mart ayına doğru suyu henüz
yürüdüğü vakit kabuklan daha kolaylıkla soyulur.
Ağaçlar yaş olduğu vakit kesilirse bu su ta-hammür
ederek ağacın terkibini bozar ve kuruduktan sonra
çarpılarak inşaatta büyük mahzurlar- meydana çıkjr. Ağaç kesilmeden evvel gövdesinin ortasına kadar
aşağı taraftan bir yarık açarak bir müddet bırakmak faydalıdır. Bu veçhile suyu kabuğa geçer ve
ağacın içinde onu bozacak bir madde kalmaz. Kerestelerdeki suyun miktarı ağacın cinsine göre değişir
Keresteler cinsleri ve kullanıldıkları yerlere göre
muhtelif şekil ve cesamette kesilir ve bu şekillere
göre muhtelif isimlerle anılırlar. Her memleketin
keresteleri o memlekete mahsus ölçülerde kesilir
ve muhtelif isimler^ alırlar. [Bak. Kereste].; Çin’de
çıkan, tahtası siyah renkte bir ağacdır ki gayet sert
ve rutubete dayanıklı olduğundan ince marangozluk işlerinde kullanılır. Fr. Palissandre, bois de violette. (ARS); Siyah bir büyük ağaç ki, kerestesi ve
yağı kullanılır. (HAY); Hint taraflarında bir siyah
ağaçtır, belesân. Yeni dünya pelesengi doğramacı
kârına sarf olan siyah ağaç. Belesân otu miryafilun.
Seylan pelesengi ra-tinec, rami. Meryem pelesengi
yeşil belesân, bilâd-ı hârrenin bir büyük ağacı, pelesenk yağı belsama. Mekke ve yeni dünya pelesengi. Kopahu pelesengi. (LEH); Sıcak memleketlerde
yetişen, siyah renkli bir ağaç ki sert ve rutûbete
dayanıklı olduğundan, ince marangozluk işlerinde
kullanılır (balsamodendron). Bazı bitkilerden elde
edilen koyu reçine. (MED); [Alm. Pallsonder] [eski
terim pelesenk] [Lat. jacaranda brasiliana]: Kerestesi
kırmızı kahverengi üzerinde mor, kara çizgili, hava
kurusunun özgül ağırlığı 0,88 grlcm3 olan değerli
bir mobilya ağacı. (AGA)
Pelesenk ağacı Bot. Kızıldeniz’in Afrika ve Asya
kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen,
değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta
vişneçürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir
ağaç (Commiphora opobalsamum). (TDK-2)
Pelik Palamut. (BAY)
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Pelin Yun. Bot. Birleşikgillerden, yapraklarında
ve öteki bölümlerinde çok acı, kokulu bir madde
bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu
bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium). • pelin otu, acı pelin, akpelin (TDK-2);
Acı ve güzel kokulu bir bitki. Ak, kar pelin, solucan,
Girit pelini = Bu bitkinin çeşitleri. (HAY); Birleşikgillerden keskin ve güzel kokulu, bir çeşit bitki (artemisia abnisthum). (MED); (pelinotu): Bileşikgiller
familyasından; boş arazilerde kendiliğinden yetişen,
çok acı ve keskin kokulu otsu bir bitkidir. Saksılarda
da yetiştirilir. Birçok türü vardır. Faydası: Bağırsak
solucanlarını düşürür. Adet söktürür. İştah açar.
Mideyi kuvvetlendirir. Ateşi düşürür. Fazla miktarda alındığı takdirde zehirler. (BİT-2)
Pelin otu Bot. Pelin. (TDK-2); Artemisia absinthium Lat. (Compositae). 100 cm kadar yükselebilen, çok yıllık, özel kokulu, acı lezzetli ve
sarımtırak renkli çiçekli bir bitkidir. Yaprakları
iştah açıcı olarak kullanılır. Bk. Tarhun, Yavşan.
Eş anl. Acı pelin, Acı yavşan, Ak pelin, Yavşan otu
(Akseki-Antalya). (BAY)

Ö

Pelit Bot. 1. Meşe ağacı. 2. Bu ağacın meyvesi,
palamut. • denizpelidi, yer pelidi (TDK-2); Palamut ağacı ve meyvesi. (Anadolu’nun bazı yerlerinde)
Meşe. (MED); Palamut. (BAY)
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Mürver. (BAY)

Peltelenme Bot. Bitkisel hücre zar-larındaki
selülozun değişmesi ve jelatin kıvamını alması.
(TDK)
Pelteleşme Bot. Bitkisel hücre zarlarındaki selülozun değişmesi ve jelatin kıvamını alması. (TDK-2)
Pelun Halk hekimliğinde kullanılan bir bitki, pelin. (HLK)
Pelut Palamut. (BAY)
Pelüm Halk hekimliğinde kullanılan bir bitki,
pelin (HLK)
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Pelver
Pelverde

Yabanî gül. (BAY)
Yabanî gül. (BAY)

Pembe üçgül
Pençer

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ebe gümeci. (BAY)

Pençesalan damkoruğu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Peniciltium notatum Penisilini
askomiset mantar. (BİY)

sentez-leyen

Penisilin (Alm. Penizillin, Fr. pénicilline, İng.
penicillin) Pénicillium notatum adlı mantar tarafından üretilen ve bakteri hücre duvarının sentezini
engelleyen bir antibiyotik. (BİY)
Pentafil Beş yapraklı bezeme örgesi (tezyinat
motifi) (Pencberk). Fr. Pentafile. (ARS); Yun. Beş
yapraklı manasına ayid, pentafilyon, beş parmak.
(LEH)
Pentatif Beş yapraklı bir cins çiçek, beş parmak.
(HAY)
Peponidyum (Yun. pepon: kavun, Alm. Pepo, Fr.
pépo, İng. pepo) İç kısmında septumlar tarafından
aynlmamış, alt dummlu bir ovaryumdan oluşmuş,
kabuğu derimsi, etli ve sulu meyve. (BİY)
Pepük Sancı dindirmede kullanılan bir bitki
(HLK)
Perdah malası Sıvacıların sıvaları düşlemek için
kullandıkları bir nevi tahta mala. (ARS)
Perdah rendesi Rendelenmiş tahtaların sathını
perdah etmeğe mahsus, mahfazası toparlakça ve
el ile işlenir küçük rende Fr. Lissoir. (ARS); [Alm.
Putzhobel] [eski terim perdah rendesi]: Tığının
duruş açısı çift rendedekinden daha dik olan, tığı
kapaklı, özel rende. Rendelerin içinde en temiz, en
düzgün yüzey verenidir. (AGA)
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Perdek 1. Ardıç ağacının kabuğu. 2. Toprak damlarda pardıları altına döşenen kalın ağaçlar. (MER)
Pergola (İt. Pergola) İzerine sarılgan bitkiler
sarılmış direk veya putrellerle meydana getirilmiş
bahçe yolu. (TYS); (İtalyanca pergula’dan.) Bahçe
mimarisinde ağaç direkler veya taştan ayaklarla çardak şeklinde yapılan ve üzerlerine yeşillik sardırılan
bahçe revakı. Bunların türk tarzında olanlarına çardak denir. Pergola tâbiridaha ziyade boydan boya
olan ve modcın evlerin terasa ve bahçelerine yapılan
Avrupakârî çardaklar hakkında kullanılır. E”ki Romalıl^irda binaların dışında ileri doğru taşan saçaklara ve sütunlar üstüne bindirilmiş balkonlarımı
altındaki boş ve revak şeklindeki kısma pergula denildiği gibi çardak mânasına da kullanılırdı. (Bak.
Çardak.) Fr. Pergola. (ARS); İtalyancadan dilimize
geçmiş olan bu söz, “sütunlar üstüne yay şeklinde
tahtalar yerleştirerek tırmanıcı bitkilere destek ve
çatı olacak şekilde yapılan çardak” anlamındadır.
Komisyonumuz, bu söz için çardak karşılığının kullanılmasını uygun bulmaktadır, örnek Halka açık
park alanı yeşillendirilecek, süs havuzları, küçük bir
antik tiyatro, çardaklı oturma ve dinlenme yerleri ve
halka açık yer altı tuvaletleri yapılacaktır. (YKK)
Pergâlebaş Müdevver, tahta kesmeye testere.
(LEH)
Periant (Yun. peri: etrafında; anthos: çiçek, Alm.
Blütenhülle, Perianthium, Perianth, Fr. périanthe,
enveloppe florale, İng. perianth, flower envelope)
çiçekli bitkilerde çanak ve taç yaprakların tamamına verilen isim. (BİY)
Periderm (Yun. peri: etrafında; derma: deri, Alm.
Periderm, Fr. périderme, İng. periderm) Ağacın kabuk kısmı; ağaç kabuğu. Birçok gövde ve köklerde
ikinci büyüme ile epidermisin yerini alan, süberin
kapsayan ve ol-gunlaşınca cansız olan, mantar meydana getiren mantar kambiyumu ve iç tarafta parenkimayı veren canlı parankima dokusu olan fellodermden oluşan doku. (BİY)

Peridyum (Yun. peridion: küçük cüzdan, Alm.
Peridie, Fr. péridium, İng. peridium) Gasteromycetes sınıfına giren mantarlarda bazidyokarpın
etrafinı çeviren çeper. (BİY)
Perigon (Yun. peri: etrafında; göne: tohum, Alm.
Perigon, Perigonium, Fr. périgone, İng. perigone,
perigonium) Bir çenekli çiçeklerde, çanak ve taç
yaprak farklılaşması olmadığı zaman, çiçek örtü
yapraklarının hepsine birden verilen isim. (BİY)
Perihemal (Yun. peri: etrafında; haima: kan,
Alm. perihaemal, Fr. perihemal, İng. perihaemal)
Derisi dikenlilerde kan damar sisteminin kanallan.
(BİY)
Perikarp (Yun. peri: etrafında; karpos: meyve,
Alm. Fruchtwand, Perikarp, Fr. péricarpe, İng. pericarp, fruit coat) Ovaryumun duvanndan gelişen,
ekzokarp, mezokarp, endokarp-tan oluşan meyve
kabuğu. (BİY)
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Peristera Aphrodite’in yanında dolaşan perilerden biri. Birgün Aphrodite ile Eros çiçek toplama
yarışı yaparken Peristera Aphrodite’e yardım ettiği
için Eros onu güvercine çevirdi. (MİT)

M

Peristil (Fr. peristyle; İng. peristyle; Alm. Peristyl): 1-Yunan evlerinin etrafı sütunlarla çevrili bahçe
gibi düzenlenmiş avlusu. Bu biçim peristil, Romalılar tarafından aynen alınmıştır. 2- Bir yapının
ön yüzünde bulunan sütunlu giriş. (SAN)

Ö

Peroksizomlar (Lat. per: arasından, Yun, oxys:
keskin; soma: vücut, Alm. Per-oxysomen, Fr. peroxysomes, İng. per-oxisomes) Hayvan hücrelerinde
ve birçok bitki hücresinde, sitoplâzmada bulunan
0.2-1 um çapında, tek katlı bir zarla çevrili, içinde
amino asit ok-sidaz, ürat oksidaz, glikolat oksidaz,
peroksidaz, katalaz gibi enzimlerin bulunduğu,
hidrojen peroksidin katalaz enzimiyle oksijen ve
suya çevrildiği, çıkan enerjinin ısı enerjisi şekline
dönüştüğü, oksidasyon yapan, mik-rocisimcikler
olarak da bilinen orga-neller. (BİY)
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Petavi Betavya adasından gelen ağaç kavunu nevi.
(LEH)

Ç

Peronospora Lat. Bot. Patates, pancar, asma ve
daha başka bitkilerde mildiyu hastalığına yol açan
mikroskobik mantar. (TDK-2); Patates, pancar ve
daha başka bitkileri hasta eden mikroskobik bir
mantar çeşidi (phytoph-tora infestans). (HAY)

D

Perper Semiz otu. (BAY)

Petunya Bot. Patlıcangillerden, çeşitli renkte çiçekler açan, kokulu bir süs bitkisi (Petunia).
(TDK-2); Patlıcangillerden bir süs bitkisi. (TYS);
Ana vatanı Güney Amerika olan ve çeşitli renklerde
güzel çiçek açan patlıcangillerden bitki (petunia).
(MED); (Lat. Petunia violacea, Alm. Petunie, Fr.
pétunia) Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından,
oval yapraklı, beyaz, kırmızı ya da menekşe renkli
çiçekli, Güney Amerika kökenli bir tür süs bitkisi.
(BİY)

B
C

E
F
G

Perpertiken

Semiz otu. (BAY)

Perpetöyün

Semiz otu. (BAY)
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Perpin
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Perpine
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Semiz otu. (BAY)
Semiz otu. (BAY)

Pervaz [Alm. Verschalung] [eski terim pervaz]:
Kapı, gömme dolap, pencere v.b. İşlerde taşıyıcı
çerçeve ile duvarın üzerine tutturulan tahta. (AGA)
Pervaz tahtası Genişliği 12 santimetreyi tecavüz
etmiyen ve bu hususta kullanılmak üzere kesilerek
hazırlanmış ensiz tahtalara denir. (ARS)
Perverde Beslenmiş. Yetiştirilmiş. Kaynatılmış
meyve ezmesi, murabba. (MED)

Ö

Peryavşan Acı yavşan. (BAY)
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Peslan
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Fesleğen. (BAY)

Pestil Meyve ezmesi kurusu. (TYS); Yufka şeklinde kurutulmuş meyve ezmesi. (MED)
Pestisit Bitki gelişmesini olumsuz yönde etkileyen hertürlü zararlıya karşı kullanılan zirai ilaçların
tümüdür. (BİT-4)
Petal Taç yaprak (BİY)
Petalimsi (Alm. Petaloisch, Fr. petaloïque, İng.
petaloid) Bazı bitkilerde, çiçeklerin çanak yapraklarının taç yapraklar gibi renkli olması. Petaloyid.
(BİY)
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Petel otu Betel, tenbûl Hint’te çiğnedikleri
yaprak. (LEH)

Peygamber ağacı Bot. Yabani kimyongillerden,
Antil Adaları’nda ve Venezuela’da yetişen, 10-15 m
yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, reçinesinden gayakol çıkarılan bir ağaç (Guaiacum of cicinale). (TDK-2); Yabanî kimyongillerden bir ağaç.
(MED)
Peygamber çiçeği Bot. Mavikantaron. (TDK-2);
Mavi çiçekli kantaron. (MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ);
Centaurea cyanusLat. (Compositae). 15-60 cm yükseklikte, bir yıllık, otsu ve mavi çiçekli bir bitkidir.
Çiçekli dalları iştah açıcı olarak kullanılır. Eş anl.
Gökbaş. Centaurea behen Lat. Bk. Zerdali dikeni.
Centaurea calcitrapa Lat. Bk. Çobankaldıran. Centaurea cyanus Lat. Peygamber çiçeği. Centaurea
depressa Bieb. -Acımık (Şarkî Karaağaç-Isparta).
Centaurea diffusa Lam. -Zerdali dikeni. Centaurea glastifolia Lat. Erzurum ve Ağrı bölgelerinde
iştah açıcı olarak kullanılır. Centaurea iberica Trev.
Ex Sprengel-Deligöz dikeni (Daday-Kastamonu).
Centaurea jacea Lat. Peygamber çiçeği. Centaurea. Macrocephala Muss. Puschk. Ex Willd. -Bk.
Sarıbaş. Centaurea pichleri Boiss. -Peygamber çiçeği
(Eskişehir). Centaurea solstitialis Lat. Zerdali dikeni. Centaurea urvillei DC. Subsp. Armata Wagenitz-Kötürüm (Çepni, Gemerek-Sivas). Centaurea
urvillei DC. Subsp. Stepposa Wagenitz-Çoban dikeni (Cankurtaran-Konya). (BAY); (Lat. Centaurea
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cyanus, Alm. Kornblume, Fr. Bluet, İng. cornflower,
centaury) Papatyagiller (Compositae) familyasından 10-50 cm kadar boylanabilen, mavi, san, pembe çiçekli, bir ya da çok yıllık, otsu bitkiler. (BİY);
(mavi kantoron): Bileşikgiller familyasından; özellikle ılık bölgelerdeki tahıl tarlalarında yetişen bir
bitkidir. Çiçekleri mavi veya menekşe rengindedir. Faydası: İştah açar. İdrar söktürür. Nikris
hastalığında faydalıdır. Böbreklerdeki kumun
dökülmesine yardımcı olur. Bazı göz hastalıklarında kullanılır. Ağrıları keser. Vücutta biriken zehirli
maddelerin atılmasını sağlar. Fazla miktarda kullanıldığı zaman kalbe zarar verir. (BİT-2)

Peyzaj
mimarisi Bahçe
mimarlığının
günümüzdeki tanımı; bir toprak parçasını bitki, su,
taş gibi doğa öğeleri ile düzenleme sanatı. (İNŞ)

Peygamber dikeni Bot. Deve dikeni. (TDK-2)

Pırankop (pirinkup?) Kızılkök, kökboyası, köksaplanndan kırmızı boya elde edilen bir bitki, rubia
tinctorum (Yun. ?) (EVL)

Peygamber süpürgesi

Peygamberekma Yaprağı yürek biçiminde, dalla
yaprağın birleştiği yerden küçük küçük, yıldız biçiminde, sarımsı çiçekler açan bir ot. (MER)
Peygamberkılıcı Sert, kılıca benzer uzun ve düz
yapraklı, çiçeksiz bir salon bitkisi. (MER)
Peynir ağacı Bot. Ebegümecigillerden, tropikal
bölgelerde yetişen, kozalarında kısa lifli pamuk bulunan ağaç (Bombax criodendron). (TDK-2)
Salep. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Peynir otu Zosima absinthifolia (Vent.) Link
(Umbellifearae). 30-100 cm yükseklikte, çok yıllık,
kalın köklü, otsu ve sık tüylü bir bitkidir. Çiçekler
beyazımtırak renkli. Yapraklar çok parçalı ve sık
tüylüdür. Özellikle Orta Anadolu’da yetişir. Dip
yaprakları ilk baharda (nisan) Diyarbakır pazarında demetler halinde satılmaktadır. Doğu Anadolu
bölgesinde sebze olarak kullanılır. Eş anl. Ayıeli,
Leptahergi (Doğu Anadolu). (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Peynircik

Pıltan

Salep. (BAY)
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Phanerogamae Tohumlu bitkiler (BİY)

G

Boy otu. (BAY)

Yavşan. (BAY)

Peygamber üzümü Çay üzümü. (BAY)

Peynir çiçeği

Peyzaj düzenlemesi Bitki örtüsünü, diğer doğal
yada insan yapımı öğeleri düzenleyerek doğal peyzajı insanların kullanması amacıyla başkalaştırma
sanatı ve işi. (ÇEV)

Pırasa Yun. Bot. Zambakgillerden, sapından ve
yapraklarından yararlanılan, çok yıllık bir kış sebzesi (Allium porrum). • pırasa bıyıklı, denizpırasası, yer pırasası (TDK-2); Zambakgillerden, uzun
soğanlı, yemeklik kış sebzesi (allium porrum).
(MED); Zambakgillerden bir kış sebzesi. (HAY);
Zambakgillerden olan kış sebzesi. (TYS); (Lat. Allium porrum, Alm. Lauch, Fr. poireau, İng. leek)
Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, gövdesi ve
yapraklan sebze olarak kullanılan, soğanlı bir kültür
bitkisi. (BİY); (allium porrum): Zambakgiller familyasından; sebzelik bir bitkidir. Soğanı uzun ve
göbeklidir. Yazın ürün almak için ilk baharda veya
güz aylarında; kış mevsiminde ürün almak için ise
yaz aylarında ekilir. Yurdumuzda kamış pırasası ve
kara pırasa denilen çeşidi çok yetiştirilir. Faydası:
İdrar söktürür. Şurubu göğsü yumuşatır, öksürüğü
keser. İştahsızlığı giderir. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Romatizma, mafsal ağrıları, damar
sertliği, böbrek hastalıkları, üremi ve idrar tutukluğunda faydalıdır. Böbreklerdeki kum ve taşların
düşürülmesine yardımcı olur. Suyu yüzdeki sivilce
ve lekelere faydalıdır. Sinirleri kuvvetlendirir. Kabızlığı giderir. Basur memeleri için faydalıdır. Arı sokmasında da kullanılır. (BİT-2)
Pıraz Soğan. (BAY)
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Pırnal Yun. Bot. Kışın yapraklarını dökmeyen
bir tür meşe çalısı (Quercus ilex). • pırnal kömürü
(TDK-2)
Pırnal meşesi (Lat. Quercus ilex, İng. holm oak)
Kayıngiller (Fagaceae) familyasından, 10–15 m
kadar boylanabilen, Karadeniz Bölgesi’nde doğal
olarak yayılış gösteren, her dem yeşil ağaçlar. (BİY);
Meşe. (BAY)
Pırnar meşesi

Meşe. (BAY)

H

Pırpır otu Kantaron. (BAY)

I

Pırpırım Semiz otu. (BAY)

İ

Lat. -Büyük pıtrak, Domuz pıtrağı, Kıstik (Erzincan). Gövde dikensiz. Yaprakları idrar artırıcı olarak
kullanılır. (BAY); Bir bitki takımı. Pıtrak gibi =
Dallardaki meyvelerin çokluğu ifade için kullanılır.
(HAY); Dikenli tohum. (MED); Daha çok halı ve
kilim gibi dokumalarda kullanılan, dikenli bir bitki tohumu olan pıtrağın biçimine benzer bir motif.
Daha çok çuval dokumalarında kullanılır. Anadolu’da pıtrağın üzerindeki dikenlerin kötü bakışı
uzaklaştırdığına ve “pıtrak gibi” deyimindeki anlamı ile bereket simgesi olduğuna inanılır. (TEK);
Dikenli bitki tohumu. (TRK); Sık bitmiş, bk. potur. Ziyade potlu, kırmalı, buruşuk Pıtrak çiçeği,
pıtırak dikeni, pıtrak otu demir diken, dul avrat,
hasek, zufre, belsek, ahle. Demir pıtrak cenk âlâtından domuz ayağı. Kuzu pıtrağı gâfis. pıtrak gibi
kaynamak gözü hirelendirmek, mübâlâga-i kesret.
(LEH); (Lat. Xanthium) Papatyagiller (Compositae)
familyasına ait meyveleri dikenli ve yapışıcı olan, bir
yıllık, otsu bir bitki cinsi. (BİY)

J

Pırtlamak (meyve) Kabuğundan kayıp dışarı çıkmak; kayarak fırlamak. (HAY)

K

Pışat

L

Pıtırah Pıtrak. (BAY)

Pıtrak gibi Çok sık (meyve). (MED)

Pıtırak Pıtrak. (BAY)

Pıtraklı otu Pıtrak. (BAY)

Pıtırak gibi Ağaç ve dal üzerinde çok sayıda
meyve olduğunu belirtir. (ARK)

Piç Bot. Bir ana bitkinin çevresinde yeniden beliren sürgün ve filizler. (TDK-2); Ağacın kökünden çıkan sürgün. (MED); Ağacın kökünden biten
sürgün. Aşılanmamış ağaç. Sarmaşık. (OSM)
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İğde. (BAY)

Pıtırcık Görünüş olarak arapsaçına benzer, dalları koyu kahverengi, yaprakları koyu yeşil, fesleğen
yaprağını andırır bir çiçek. (MER)

S

Pıtırgan

Ş

Pıtrak Bot. 1. Dikenli tohumları hayvanların
kıllarına ve insanların giysilerine takılan bir yıllık
ve otsu bir bitki (Xantium spinosum). 2. Sf. Mec.
Çok taneli, sık. pıtrak gibi 1. Üzerinde çok sayıda
meyve bulunan (ağaç ve dal); 2. Çok sayıda, tanecikli. (TDK-2); Xanthium (Compositae) türlerine
verilen genel ad. Bir yıllık otsu bitkilerdir. Meyve
üzerinde kuvvetli dikenler bulunur. Eş anl. Bıtırak,
Bıtınk, Bıtrak, Pıtırah, Pıtırak, Pıtırgan, Pıtıraklı
otu. Xanthium spinosum Lat. Küçük pıtrak, Dikenli sıraca otu. Gövde dikenli. Xanthium strumarium
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Pıtrak. (BAY)

Piçbaym Şimalî Amerika’da yetişen bir nevi
reçineli çam ağacıdır. Sarıca ve kırmızımtırak bir
ağaç olup ince marangozlukta, kotra imalinde ve
odaların iç duvar kaplamalarında kullanılır. Fr.
Pitchpin. (ARS)
Piçe Bağçada yapılan yeşil köşkler, pice (MEN)
Pigment (Lat. pingere: boyamak, Alm. Farbkörper, Farbstoff, Fr. pigment, İng. pigment) Bitki ve
hayvanlarda renk maddesi. (BİY)
Pikolo Bot. Büyüklüğü 5 mm’den küçük fındık
içi. (TDK-2)
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Piksit (Yun. pyxis: kutu; idion: küçültme eki,
Alm. Deckelkapsel, Fr. pyxide, İng. pyxidium)
Çevresel olarak yanları ve bir kapak oluşturarak
açılan kuru meyve. Kapaklı kapsül. (BİY)
Pilus Bazı bitkilerin üzerini kaplayan ince kıl şeklindeki silindirik yapılann her biri. (BİY)
Pipo çiçeği
Pirayiden

Loğusa otu. (BAY)
Budamak, ayırtlamak (MEN)

Pire otu Bot. Yaklaşık 25-50 cm yükseklikte,
parçalı yapraklı, soluk veya koyu pembe çiçekli,
böcekleri özellikle pireleri öldürmek amacıyla kullanılan, otsu bir bitki, oltu otu, pirekapan (Tanacetum coccineum). (TDK-2); Pirelere karşı kullanılan
bir bitki. (HAY); Tanacetum coccineum (Willd.)
Grierson (Syn: Pyrethrum roseum (Adams) Bieb.)
(Compositae). 25-50 cm yükseklikte, çok yıllık,
otsu, soluk veya koyu pembe çiçekli bir bitkidir.
Çiçek durumları, kurutulup el değirmenlerinde
toz edildikten sonro, Oltu tozu adı altında böcek
öldürücü (özellikle pirelere karşı) olarak kullanılır.
Bk. Gümüşdüğme, Solucan otu. Eş anl. Oltu otu.
Tanacetum dnerariifolium (Trev.) Schultz Bip. (Syn:
Pyrethrum cinerariifolium Trev.)- Dalmaçya pire
otu. Çok yıllık otsu bir bitki. Dil şeklindeki çiçekler
beyaz renkli. Vatanı Yugoslavya’dır. Çiçeklerinin
böcek öldürücü etkisi nedeniyle birçok ülkede yetiştirilir.; Civanperçemi. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Pirekapan Bot. Pire otu. (TDK-2); Birleşikgillerden, kasımpatıya benzeyen, çiçeğinden elde edilen
toz böcek öldürücü olarak kullanılan bitki (pyrethrum). (MED); Nezleotu; pireotu. (YAK)
Pirekateşin [Alm. Brenzkatechin] [eski terim
pirekoteşin]: Ağacın kimyasal yöntemle boyanmasında ilkboya gereci olarak kullanılan renksiz,
billûrsu cisim. (AGA)
Piren Süpürge otu. (BAY)
Pirene akyıldızı

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Pirenoyit (Yun. pyren: meyve çekirdeği; eidos:
şekil, Alm. pyrenoide, Fr. pyrénoïde, İng. pyrenoid)
Alg hücresi kloroplâstlannda protein içeren granüllü
materyalin yoğun olarak paketlendiği bölgeler.
(BİY)
Pirinç Bot. 1. Buğdaygillerden, kökleri bol su
içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa). 2. Bu bitkinin besin olarak kullanılan taneleri. • pirinç çorbası, pirinç örgü, pirinç pilavı, pirinç taneleri, pirinç unu, Hint pirinci (TDK-2); Buğdaygillerden bol
su içinde yetişen bitki ve bunun besin olarak kullanılan taneleri (oryza sativa). (HAY); Bir çeşit bitki
(OSM); (Lat. Oryza sativa, Alm. Reis, Fr. riz, İng.
rice, Osm. Erz) Buğdaygiller (Gramineae, Poaceae)
familyasından, sulak ve bataklıklarda tohumlan için
kültürü yapılan bir yıllık otsu bitki. (BİY); Buğdaygillerden, yetişmesi için bol su gereken bitki ve pilav,
çorba vb. Yemeklerin yapılmasında kullanılan tanesi
(oryza sativa). (MED); (oryza sativa): Buğdaygiller
familyasından; sıcak bölgelerde yetiştirilen bir bitkidir. Her başakçığında bir çiçek vardır. Tanesi burada meydana gelir. İçeriğinde bol miktarda nişasta
ve vitaminler vardır. Pirinç kabuğundan tabii phytine elde edilir. Bu madde, gelişmeye yardımcı olur.
Zihin açıklığı sağlar. Faydası: Vücuda gerekli olan
kaloriyi sağlar. Yüksek tansiyonu ve fazla üre miktarını düşürür. İshali keser. Kaynatılması ile elde
edilen su ishal kesici olarak kullanılır. Unu, yaraları
kurutmak maksadıyla kullanılır. (BİT-2)
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Pirinç çiçeği Salep. (BAY)
Piris Kadınların bahçelerde kullandıkları ufak elbaltası. (ZAN)
Pirogallik asit [Alm. Pyrogallussaure] [eski terim pirogallikasit]: Ağacın kimyasal yöntemle boyanmasında kullanılan renksiz, billûrsu, zehirli bir
madde. (AGA)
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Pirpir Semiz otu. (BAY)

Z

Pirpiri Semiz otu. (BAY)
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Pirpirim Saçak mantarı.; Semiz otu. (BAY);
Yaban semizotu. (LEH)

Pirpirün Semiz otu. (BAY)
Pis kokulu köpekpapatyası Yaban çiçeği (ÇİÇ)

F

Pis kokulu öküzçanı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

G

Pisibaklası
(MER)
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Burçağa benzer, eflatun çiçekli bir ot.

Pisik otu Bot. Çok yıllık, 25-50 cm yükseklikte,
kokusu kuvvetli, koyu mor çiçekli, yaprakları çorba
ve yemeklere koku vermek için kullanılan, otsu bir
bitki, nezle otu (Nepeta racemosa). (TDK-2); Nepeta racemosa Lam. (Labiatae). 25-50 cm yükseklikte,
çok yıllık, kuvvetli kokulu, koyu mor çiçekli ve otsu
bir bitkidir. Kars bölgesinde yaprakları çorba ve yemeklere koku vermek için konur. Eş anl. Kedi nanesi. Nepeta caesarea Boiss. Kedi nanesi. Nepeta. cataria Lat. Kedi nanesi, Nezle otu. Nepeta italica Lat.
Eşek çayı (Gözne-Mersin). Çay yerine kullanılır.
(BAY)
Pisiktetiği. (BAY)

Ö

Pisikcırnağı

P

Pisiktetiği Cynoglossum officinale Lat. (Boraginaceae). 80-100 cm yükseklikte, batıcı tüylü, iki
yıllık, koyu kırmızı çiçekli ve otsu bir bitkidir. Erzurum ve Kars bölgesinde çiğ olarak yenir. Eş anl.
Köpekdili, Pisikcırnağı (Ağrı), Pisiktetiği (=Kedi
pençesi), Pisiktırnağı (Kars), Pişikcırnağı. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Pisipisi

Salep. (BAY)

Pisipisi otu Bot. Buğdaygillerden, tarla ve yol kenarlarında kendi kendine biten bir tür arpa (Hordeum murinum). (TDK-2); Hordeum murinum Lat.
(Gramineae). 10-45 cm yükseklikte, bir yıllık ve
otsu bir bitki. (BAY)

564

Böğürtlen. (BAY)

Pissin Bahçelerde ve avlularda yapılan büyük
yüzme havuzlarına da denir. (ARS)

Pirpirüm Semiz otu. (BAY)

E

H

Pisko

Pistil (Lat. pistillum: havan eli, Alm. Pistill,
Stempel, Fr. pistil, İng. pistil) çiçeğin en iç halkasında yer alan dişi organ. (BİY)
Pişik geveni Acantholimon (Plumbaginaceae)
türlerine verilen genel ad. Yastık yapan çok yıllık
dağ bitkileri. Yaprak ucu genellikle diken biçimindedir. Kökleri bazen çöven kökü yerine satılmaktadır. Bk. Çöven, Geven. Eş anl. At geveni
(Çepni, Gemerek-Sivas), Çobanyastığı (Erzurum),
Domuz dikeni, Kar dikeni, Kar geveni, Kirpi otu.
Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss. -Sivas
bölgesinde Keven adıyla tanınır. Acantholimon caesareum Boiss. Et Bal. -Kökleri çöven yerine ticarete
çıkartılır. (BAY)
Pişiktaşağı Onobrychis argyrea Boiss. Subsp. Argyrea (Leguminosae). Çok yıllık, 40 cm kadar yükseklikte, otsu ve sarı çiçekli bir bitki. Meyve küremsi şekilli, 9 mm kadar uzunlukta, üzeri sık tüylü.
Tohumları yenir (Çepni, Gemerek-Sivas). Bitkinin
adı meyve biçiminden ileri gelir. Bk. Korunga. Onobrychis cornuta Lat. Desv.-Çok yıllık, çalımsı,
dikenli. Çapı 60 cm kadar olabilen yastıklar yapar.
Çiçek peyaz, pembe veya kırmızı renklidir. Doğu
Anadolu dağlarında yetişir ve kökü çöven kökünün
katıştırılmasında kullanılır. Bk. Çöven. (BAY)
Pişmek (Meyve için) Olgun duruma gelmek.
(TDK); (meyve) Olmak, yenecek hâle gelmek.
Pişmiş bezir [Alm. Leinölfirnis] [eski terim
pişmiş bezir]: Kurşun, çinko ya da kobalt oksitle
pişirilerek kuruma süresi kısaltılmış beziryağı türü.
(AGA)
Pivaz Soğan (“Kürtçe”) IV 216a8, 10 pivaz
hoşest, pivaz hup hup = soğan eyidir. Krş. jaba 90
pivaz; wahby 108 pewaz (EVL)
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Piyale bostanları Okmeydanı yöresinde, Piyale
semtindeki bostanlar. (KAR)
Piyam

Badem.; Meyan. (BAY)

Piyan Meyan. (BAY); Tıp Mantara benzeyen kabarcıklarla ortaya çıkan, ciltte yaralar yapan, bulaşıcı sıcak bölge hastalığı. (TDK)
Piyaz Peyaz, taze soğan (MEN); Soğan. Zeytinyağlı ve sirkeli fasulye haşlaması. (OSM)
Piyaz-füruş Soğancı (MEN)
Piyaz-i deşti

Yaban soğanı, basalül-far (MEN)

Piz Geven. (BAY)
Pizza [İt. İ.] Üzerine çeşitli sebze ve sucuk, salam,
peynir vb. şeyler konularak pişirilen bir nevi pide.
(MED)
Plankton Fr. plancton Bot. Sularda bulunan,
ancak mikroskopla görülebilen yaratıklar topluluğu. (TDK-2); Deniz, ırmak, gölet ve göl sularında
yaşayan ve akıntılarla taşınana çok küçük boyutlarda hayvanlar ve bitkiler. (ÇEV); Sularda bulunan
mikrobik canlıların bütünü. (HAY)
Plantae Bitkiler âlemi (BİY)
Plantasyon Fr. plantation Sanayide kullanılan
bazı bitkilerin (kahve, kakao, kauçuk gibi) geniş
ölçüde yetiştirildiği işletme. (TDK); (Fr. Plantation)
En çok sömürgelerde ağaç dikme ve işletme işi için
kullanılmıştır. (TYS)

Platanaceae

A

Çınar ağacıgiller (BİY)

B

Plotofit (Yun. plotos: yüzen; phyton: bitki, Alm.
Plotophyte, Fr. plotophyte, İng. plotophyte) Yüzmeye uyum sağlamış bitki. (BİY)

C
Ç

Plörokarp (Yun. pleura: yan; karpos: meyve,
Alm. Pleurokarp, Fr. pleuro-carpe, İng. pleurocarpous) Yosunlarda (Bryophyta) sporofit yapıyı, dalcık
ve yan dallan taşıyan ana gövde. (BİY)

D

Plumula (Lat. plumula: küçük tüy, Alm. Sprossknospe, Plumula, Fr. plumule, İng. plumule) Bitki
embriyosunda gövdeyi verecek olan yapı. (BİY)

G

Plâka Bazı memurlar ve bekçilere alâmet olarak
takılan üstü yazı veya işaretli küçük madenî
levhalar. Araba ve otomobillerin üzerine takılan
numara levhaları. Fr. Plaque. 2. Demircilerin sac
levhaları düzeltmek için kullandıkları kalın çelik
levha. Bunların tahtadan olanlarına ayar tahtası denir. (ARS)
Plâka ayar İt. Ayar tahtası. Pûlâd-i musattah.
Demirciler elvâh-ı hadîdi onunla düzerler. (LEH)
Plânçeta Üzerine kâğıd konularak arazi ölçülerinin bu kâğıda nakli suretiyle harita yapmağa
yarayan düz tahta levhadır. Bu tahta çarpılmamak
için ayrı parçalardan geçme olarak yapılmıştır.
Üzerinde resim yapmağa mahsus olanlarına resim
tahtası (Fr. Planche à dessin) denir. (Bak. Resim
tahtası.) Fr. Planchette. (ARS); İt. Mesaha tahtası.
(LEH)

Plastik cam [Alm. Plexiglas] [eski terim
pleksiglas]: Testere ile kesilebilen, rendelenebilen

Plânokonidyum (Yun. plangktos: dolaşan; konis:
toz; idion: küçültme eki, Alm. Planokonidium, Fr.
planoconidium, İng. planoconidium) Bazı mantarların zoosporu. (BİY)

Plastik tutkal [Alm. Polyvlnyl-Acetatlelim] [eski
terim formika tutkall]: Polivinilasetat (p. v. A.)
dan hazırlanan ve mobilyacılıkta kullanılan ağaç
yapıştırıcısı. (AGA)

Plânospor Yun. plangktos: dolaşan; sporos: tohum, Alm. Pianospore, Zoospore, Fr. planospore,
zoospore, İng. piano-spore, zoospore) Hücre duvarı bulunmayan, bir ya da daha fazla kamçı ile
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aktif olarak hareket edebilen, zoospo-rangiyumlarda meydana gelen sporlar. (BİY)
Plânya Ağaç rendelemekte kullanılan uzun marangoz rendesi. (TDK)
Plâstit (Yun. plastos: meydana gelmiş, Alm. Plastiden, Fr. plastide, İng. plastid) Bitki hücrelerinde ve
bir hücreli hayvanlarda bulunan organel. (BİY)
Plâzmodezmata (Yun. plasma: şekil; desma:
bağ, Alm. Plasmodesmen, Plasmodesmata, Fr. plasmodesme, İng. plasmodesmata) Komşu bitki hücreleri arasındaki sitoplâzmik bağlantıyı sağlayan, hücre
duvarındaki aralıklar ve iki hücre arasında uzanan
dar ince endoplâzmik retikulum kanalları. Plâzmodezma. (BİY)
Podyum (Yun. pous: ayak, Alm. Podium, Fr. podium, İng. podium) Bitkilerde kök ekseni. (BİY)
Poikilohidrik bitkiler (Yun. poikilos: çeşitli; hydor: su, Alm. poikilohydrische Pflanze, Fr. plantes
poïkilohydrique, İng. poikilohydric plants) Su durumlarını çevrenin nem durumuna göre ayarlayabilen bitkiler. (BİY)
Poikilohidrus (Yun. poikilos: değişik; hydor: su,
Alm. Poikilohydre, Fr. potkilohydre, İng. poikilohydrous) Bazı angiosperm bitkilerin, kurak mevsimde
suyunun çoğunu kaybettikten sonra uyku hâline
geçmesi. (BİY)
Polen Fr. pollen Bot. Çiçek tozu. (TDK-2); çiçek
tozu. (MED); (Lat. pollen: ince un, Yun. Mikros:
küçük; sporos: tohum, Alm. Pollen, Blutenstaub, Fr.
pollen, İng. pollen) Tohumlu bitkilerde üreme organı olan stamenlerde mayoz bölünme ile meydana
gelen erkek üreme hücreleri; Çiçek tozu. Mikrospor.
(BİY)
Polen çiçeği (Lat. pollen: ince un, Alm. Pollenblume, Fr. fleur de pollen, İng. pollen flower) Bal
özü oluşturmayan ancak çok fazla çiçek tozu oluşturarak böcekleri çeken çiçek. (BİY)
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Polen tanesi (Lat. pollen: ince un, Alm. Pollenkorn, Fr. graine de pollen, İng. pollen grain) Tohumlu bitkilerde erkek üreme hücresi. (BİY)
Polen tarağı (Alm. Pollenkamm, Fr. peigne de
pollen, İng. pollen comb) İşçi arılarda polenlerin
sepet içine süpürülmesine yarayan, polen sepetinin
altında tarak şeklindeki dikenler. (BİY)
Poliark (Yun. polys: çok; arche: başlangıç, Alm.
Polybogen, Fr. polyarch, İng. polyarch) Dikotil bitkilerde, köklerin protqksilem kollarının sayısına
göre sınıflandırılmasında, kol sayısı çok olduğunda
verilen ad. (BİY)
Poligam (Yun. polys: çok; gamos: evlenme, Alm.
polygam, Fr. polygame, İng. polygamous) l. Birden
çok eşe sahip olan. 2. Aynı bitki üzerinde dişi, erkek
veya hermafrodit çiçeklerin bulunması. (BİY)
Polikarp (Yun. polys: çok; karpos: meyve, Alm.
Polykarp, Fr. polycarpe, İng. polycarp) Çimlendikten sonra uzun yıllar çiçek açarak tohum meydana
getiren bitkiler. (BİY)
Polikarpik (Yun. polys: çok; karpos: meyve,
Alm. polykarp, Fr. polycarpique, polycarpien, İng.
polycarpic, polycarpous) Her yıl meyve veren bitki.
(BİY)
Polistamen (Yun. polys: çok; stamen atkı, Alm.
Polystamen, Fr. poly-tamine, İng. polystamen) Bitkinin birden fazla stamen taşıması. (BİY)
Politok (Yun. polys: çok; tokos: oğul, Alm. Polytoce, Fr. polytoce, İng. polytocous) l. Bir doğumda
birden çok yavru meydana getirme. 2. Bir bitkinin
tekrar tekrar meyve vermesi. (BİY)
Pomona Romalıların meyve tanrıçası. (MİT)
Pomza taşı Mermer, demir ve tahta temizlemeğe
mahsus mesâmatlı bir nevi sünger taşı. Fr. Pierre
ponce. (ARS); [Alm. ßimssteln] [Fr. pierre ponce]
[eski terim pomzo taşı]: Cila yaparken ağacın
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gözeneklerini doldurmada ve yüzey düzeltmede kullanılan, beyaz, köpüklü taş görünüşünde volkanik
ürün. (AGA)
Pomza tozu [Alm. Bimssteinpulver] [Fr. poudre
de pierre ponce] [eski terim pomza tozu]: Gomlak
cilasında ve gözenek macununda dolgu gereci olarak
kullanılan, pomza taşının dövülmesinden elde
edilen beyazımsı bir toz. (AGA)

familyasından, 20 m kadar boylanabilen, her zaman
yeşil, yassı yapraklı, tohumlan etli bir kabuk tarafından sarılmış, ülkemizde park ve bahçelerde yetiştirilen açık tohumlu bir bitki. (BİY)

Popuç Kimi bitkilerdeki top gibi tohumlar.
(MER)

Porsukgiller Bot. Açık tohumlulardan, örneği
porsuk ağacı olan bir familya. (TDK-2); Bot. Açıktohumlulardan bir familya. Örnek bitkisi porsuk
ağacıdır. (HAY); (Lat. Taxaceae, Alm. Eiben, Fr.
İfs, İng. Yew family) Yapraklarında reçine kanalları
olmayan, ovülleri 1-2 tane olgun tohum veren, meyvelerinin üzeri aril denilen etli bir tabaka ile kaplı
olan, her dem yeşil, ülkemizde adî porsuk (Taxus
baccata) türü ile temsil edilen bir familya. (BİY)

Populasyon Sınırlı bir çevrede yaşayan aynı tür
organizma topluluğuna Populasyon denir. (BİT-4)

Porsumak Deriler buruşup meyve küflük getirmek. (LEH)

Pormo Erken olgunlaşan sebze ve ekin (RİZ)

Portakal Fr. Portugal Bot. 1. Turunçgillerden,
Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları sert bir ağaç
(Citrus aurantium). 2. Bu ağacın turuncu renkli,
yuvarlak ve kabuğu güzel kokulu meyvesi. • portakal bahçesi, portakal rengi, portakal suyu, Fenike portakalı, kan portakalı (TDK-2); Turunçgillerden bir ağaç ve meyvesi, Ar. nârenc. Çin portakalı
= Mandalina. Kan portakalı = İçi kırmızı cinsi.
(HAY); Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen
ağaç ve; (Lat. Citrus sinensis, Alm. Apfelsine, Orange, Fr. orange, İng. orange) Turunçgiller (Rutaceae) familyasından, yapraklan basit ve salgı bezli,
çanak yapraklan 4-5 tane, taç yapraklan 4-6 parçalı
ve serbest, ovaryum üst durumlu, her dem yeşil
bitki. (BİY); (citrus aurantium var): Turunçgiller
familyasından bir ağaçtır. Boyu 2-10 m arasında
değişir. Yaprakları sert dayanıklı ve düz kenarlıdır.
Meyvesi C vitamini bakımından zengindir. Kabuğunun altında sarımtırak, bazılarında ise kırmızı
renkte sulu ve dilimli bir öz bulunur. Kabuklarından portakal esansı elde edilir. Eczacılıkta ve gıda
sanayiinde kullanılır. Çiçeklerinden de portakal
çiçeği esansı yapılır. Faydası: Çiçeklerinin kaynatılmasıyla elde edilen su, spazm giderir. Kabuklarından yapılan şurup ise, mide hastalıklarında kullanılır. Damar sertleşmesini ve felci önler. Soğuk
algınlığı, grip ve nezlede faydalıdır. Yorgunluğu ve

Popbak

Meyve. (MER)

Porsuk Taxus baccata Lat. (Taxaceae). Kışın
yapraklarını dökmeyen, kırmızı ve etli kozalaklı bir ağaçtır. Zehirli bir bitkidir. Eş anl. Gidirme
(Dereçine-Afyon), Kadım ağacı, Püren ağacı (Bolu).
(BAY); (Lat. Taxus baccata) Kalkerli bölgelerde
yetişen, yaprak ve kabuklarından doğal boya elde
edilen bir ağaç. Yassı, kısa ve zehirli olan yaprakları şap mordanlı yünle sarı, krom mordanlı yünle
hardal rengi verir. Kabukları ise şap mordanlı yünle
açık gülkurusu, krom mordanlı yünle koyu gülkurusu rengi verir. Yapraklar ve kabuklar birlik; Yeşil
ağaç envaından, kazmiyeden bir ağaçtır. Tarak, servi, tarangu, kazım, karış. (LEH); Buruşuk, sarkık,
sülpük, gevşek: Porsuk yemiş. Porsuk ardıç = Yay
yapılan bir ağaç. (HAY); Çok yavaş yetişen, uzun
ömürlü, iğne yapraklı ağaç (taksus baccata). (MED)
Porsuk ağacı Bot. Porsukgillerden, yaprakları
iğne biçiminde, kışın yapraklarını dökmeyen bir orman ve süs ağacı (Taxus baccata). (TDK-2); Borsuk
da denir. Yay yapılan bir ağaç. (ARS)
Porsuk bitkisi (Lat. Taxus baccata, Alm. Eichenbaum, Ifenbaum, echte Eibe, Fr. İf commun,
İng. common yew, yew) Porsukgiller (Taxaceae)
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sinir bozukluğunu giderir. Cildin güzel olmasını
sağlar. Kansızlığı giderir. Hazmı kolaylaştırır. Karaciğeri çalıştırır ve safra ifrazatını artırır. Ateşi
düşürür. Nekahat devresini kısaltır. Vücuda enerji
verir. Şeker hastalarına faydalıdır. Susuzluğu giderir.
Zayıflatıcıdır. Mide hastalıklarından şikayet edenler
portakal yememelidir. (BİT-2)

F

Portakal çiçeği suyu Portakal çiçeklerinin
damıtılmasıyla elde edilen portakal esansı. (ARK)

G

Portakal nergisi

H
I
İ

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Portakallık Portakal bahçesi. (TDK); (İng. Orange garden). Portakal bahçesi. (TRM); Portakal
bahçesi. (KUB)

J

Poruk Yasemin. (BAY)

K

Porusit (Yun. poros: kanal, İng. porucid) Tohumlan kapsülün tepe, orta ve alt bölümlerinde bulunan
deliklerden dökülen çok karpelli kuru meyve. Delikli kapsül. (BİY)
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Pos mantarı Lycoperdon (Lycoperdaceae) türlerine verilen genel ad. Kuzey Anadolu bölgesinde yetişir. Aşağıdaki türler genç iken yenir. Eş anl. Foskulak, Fos mantarı, Keçi mantarı, Posalak, Puf
mantarı. Lycoperdon coelatum Bulliard (Syn:L. Bovista Persoon ex L.)-Pos mantarı. Lycoperdon molle
Pers. -Pos mantarı, Puf mantarı. Lycoperdon perlatum Persoon (Syn: Lgemmatum Batsch)-Beyaz puf
mantarı. (BAY)

Ş

Posalak
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Pos mantarı. (BAY)

Potaşe [Alm. Kaliumkarbonat) [eski terim potasyum karbonat): Ağacın reçinesini çıkarmada,
boyanmış eski mobilyaları temizlemede kullanılan
beyaz toz. (AGA)
Potuk Polygonum bellardii AH. (Polygonaceae).
20-60 cm yükseklikte, bir yıllık, otsu ve tüysüz bir
bitkidir. Sarı renkli boyar madde elde etmek için
kullanılır. Bk. Madımak. (BAY)
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Poy Boy otu. (BAY); Bot. Tohumları kırmızıbibere benzeyen, 10-50 cm yükseklikte, karabiberle
karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir
bitki, çemen (Trigonella joenumgraecum). (TDK-2)
Poy otu

Boy otu. (BAY)

Poyralık Köknar kerestesi, kirişleme için ebniyede poyra için tekerlek imalinde kullanılır sert
ağaç. (LEH); Poyra yapmak için kullanılan köknar
kerestesi ki çok sert bir ağacdır. Binalarda kirişleme
için de kullanılır. (ARS)
Pölüt Palamut. (BAY)
Pörtlemek Meyve kabuğu yarılıp içi dışarıya doğru çıkmak. (TDK)
Prepotenslik (Lat. prae: önce; potens: güç, Alm.
Präpotenz, Fr. prépotence, İng. prepotency) Bir
çiçeğin kendi polenleri yerine başka bir çiçeğin polenleri ile döllenmesi. (BİY)
Pres Üzüm, elma, zeytin gibi meyve veya sebzeleri
sıkarak suyunu, yağını çıkarmakta kullanılan âlet
veya araç, cendere. (TDK); [Alm. Press] [eski terim pres]: Genellikle geniş yüzeyli işleri sıkıştırmaya
yarayan aygıt. (AGA)
Primer ksilem (Lat. primus: ilk, Yun. xylon:
odun, Alm. primäre Xylem, Fr. xylème primaire,
İng. primer xylem) Embriyonik ya da postembriyonik dönemlerde, büyümekte olan organlarla beraber gelişen odun tabakası. (BİY)
Primer meristem (Lat. primus: ilk, Yun. Meristos: bölünmüş, Alm. primäre Meristem, Fr. Meristeme primaire, İng. primary meristem) Kök, gövde
uçlarında ve yaprak primordiyumla-nnda bulunan embriyonik safhadan bitkinin hayat süresinin
sonuna kadar bölünme yeteneğinde olan hücre tabakası. (BİY)
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Primer üretme (Lat. primus: ilk; producere: üretmek, Alm. primäre Produktion, Fr. production primaire, İng. primary production) Doğada klorofilli
ototrof bitkilerin fotosentez aktiviteleri sonucu ürettikleri organik madde. Primer prodüksiyon. (BİY)
Primula Çuha çiçeği (BİY)
Primulaceac

Çuha çiçeğigiller (BİY)

Prokarp (Yun. pro: önce; karpos: meyve, Alm.
prokarp, Fr. procarp, İng. procarp) Kırmızı alglerin
dişi organı. (BİY)
Promiselyum (Yun. pro: ileri; mykes: mantar,
Alm. Promyzel, Fr. pro-mycelium, İng. promycelium) Pas mantarlarında telötosporlardan oluşan,
üzerinde bazidyosporların geliştiği kısa hifa. (BİY)
Protandri (Yun. proféras: erken; aner: erkek,
Alm. Protandrie, Proterandrie, Vormännlichkeit,
Fr. protandrie, protérandrie, İng. protandry, proter-andry) Hermafrodit bitki ve hayvanlarda, protogininin tersine, erkek gametlerin dişi gametlerden
önce olgunlaşması ve atılması. (BİY)
Protista Hepsi ökaryot olan, bazısı basit tek
hücreli, koloniler yapabilen, çok hücreli olanlardan
bazdan hayvan ya da bitki âlemlerine yerleştirilemeyen modern sınıflandırmanın ikinci âlemi. (BİY)
Protogini

Protogini

Protoksilem (Yun. protos: birinci; xylon: odun,
Alm. Protoxylem, Fr. proto-xyléme, İng. protoxylem) Vasküler farklılaşmanın başlangıcında ortaya
çıkan, bitkinin vasküler sisteminde öz yapısal bir yer
oluşturan doku. (BİY)
Protonema Bot. Yosun sporlarının çimlenmesinden oluşan iplik biçimindeki organ. (TDK-2)
Protoplast kültürü (Lat. colère: ekmek, Yun.
protos: birinci; plastos: şekillenmiş, Alm. Protoplastenkultur, Fr. culture protoplast, İng. protoplast

culture) Kültüre alınan hücrelerden veya bitki dokularından protoplâst-lann ayrılması ve kültürü. (BİY)
Psammofitler (Yun. psammos: kum; phyton: bitki, Alm. Sandpflanzen, Psammophyten, Fr. psammophytes, plantes psammophiles, İng. psammophytes, sand plants) Kum ya da küçük çakıllar gibi
kurak habitatlarda yetişen bitkiler. (BİY)
Psikrofil (Yun. psychros: soğuk; philein: sevmek,
Alm. Kälteliebend, psychro-phil, Fr. cryophile, psychrophile, İng. cryophilic, cryophill, psychrophill)
Çok soğuk topraklarda yetişen bitkiler. (BİY)
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Puf mantarı Pos mantarı. (BAY)
Puf sazı

A

İ

Hasır otu. (BAY)

J

Pukiç Fesçitarağı. (BAY)
Pul Bot. Üzerinde bulunduğu organa yapışık,
biçim ve yapıca çok basit yaprakların her biri.
(TDK-2)
Pul gomlak [Alm. Blätterschellack] [eski terim
pul gomlak]: İnce, küçük pulcuklar halinde satışa
çıkarılan gomlak türü. (AGA)
Pulanya bıçağı [Alm. Abrichthobelmesser] [eski
terim pulanya bıçağı]: Pulanya makinesinde kesme
işini yapan uzun lama biçiminde çelik bı-çak.
(AGA)
Pulanya makinesi [Alm. Abrichthobelmaschine]
[eski terim pulanya makinesi]: Yatay konumda iki
tablası arasında dönen bıçakları ile ağacı temizleyip
düzelten makine. (AGA)
Pulsu yaprak (Lat. Bractea: ince safiha, Alm.
Brakte, Deckblatt, Tragblatt, Stützblatt, Fr. Bractée,
İng. Bract) çiçek sapı ya da çiçek durumu sapı tabanında bulunan yaprakçık. Brakte. (BİY)
Pulsu yaprakçık (Lat. Bracteola: ince metal
yaprak, Alm. Brakteole, Vorblatt, Fr. Bractéole, İng.
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Bracteole, bractlet) Genellikle çiçek saplarının tabanında braktelerin iç kısmında bulunan yaprakçık.
Brakteol. (BİY)

Puştoğlan Küçük, ince yapraklı; ipek gibi parlak,
katmerli, rengârenk çiçekli, kokusuz, günü birlik
açan bir çiçek. (MER)

Punçiyan Bir hekim ismine mensup sinnâ-i kâzib
ağacı. (LEH)

Putalunba Hind-i Çinîde bir ağacın zamkından
olan sarı boya ki küta-lunga dahi denir, putalunba
yaprağı kâğıd-ı hindî bir devadır. (LEH)

Burç. (BAY)

E

Purc

F

Purç 1. Sakızlık ağacının çiçeği, tomurcuklu
salkımı. 2. Çam ağacının çiçeği. 3. ceviz ağacının
çiçeği. 4. Sakızılık ağacının dallarının ucundaki
taze filizler. (MER); Burç. (BAY)
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Pülü Süpürge otu. (BAY)

Pünk
Purç çalısı İnce yapraklı; küçük, beyaz çiçekli bir
tür çalı. (MER)
Purçaçan İlbaharda ılık, bulutlu, sisli hava,
ağaçlar yapraklanırken çöken sis. (MER)

Pür-semen
Purçalak Kökü yumrulu, yenebilen bir bitki.
(MER); Bırçalık. (BAY)
Purçalık Bırçahk. (BAY)
Boya elde edilen bir bitki (OSM)

P

Purtlak

Mürver. (BAY)

Z

Pus 1. Bazı meyvelerin üzerinde oluşan, zamk
veya sakıza benzeyen madde. 2. Yaprakların üzerinde görülen, örümcek ağını andıran böcek veya
kurt yuvası. 2. Ağaçların kütük ve dallarındaki
yosun. (TDK); 1. Meyvelerin üzerinde meydana gelen hafif beyazlık. 2. Ağaçların kütük ve dallarında
meydana gelen yosun ve kabuk. 4 (HAY); Havanın
rûy-ı arza yaslanan dumanı, sisin hafifi, küduret,
jeng-i küduret. Meyvelerin zamkı, sa’rûr. Ağaçların
yosun ve sakız gibi pisi. Meme emciği başında olan
cerahat, kabuk yapraklara konan örümcek ağı gibi
saran kurt ve böcek yuvası. (LEH)

Â

Puşat
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Pür İğne yapraklı ağaçlarda yaprak. (MED); Hlk.
Çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları. (TDK)

Burç. (BAY)

Purpur

S

Nane. (BAY)

Pür-sandal Güzel kokulu ağaç (YUS)
Purçak

Ö
R

Pülüskün Nane. (BAY); Çobansüzeği denilen
bitki. (HAY)
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İğde. (BAY)

Pürçam

Çiçekli, çiçekle dolu (ŞEH)

Çam. (BAY)

Pürçek Hlk. 1. Şakaklardan sarkan saç, zülüf.
2. Bitkilerin saçaklı kökü veya püskülü. (TDK); 1.
Çam filizlerinin ucundaki sarı çiçekler. 2. palamut
kabuğu. (MER)
Püren (Lat. hypericum empetrifo-lium) Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yetişen, özellikle Milas yöresinde doğal boya elde etmekte kullanılan
küçük ve ince yapraklı bir bitki. Şap kullanılarak
ve birlikte mordanlama yöntemi ile yünü sarıya boyar. Sakızağacı ve çamurdan yararlanılarak yapılan
ikinci boyamada sarı renk yeşile döner ve Milas
halılarının geleneksel renklerinden birini oluşturur.
(TEK); Kantaron.; Süpürge otu. (BAY); (= püreğen,
püreñ) ılıman yerlerde yetişen, ince yapraklı, eflatun
çiçekli, hoş kokulu, halk hekimliğinde ve toprak
dam yaparken kullanılan bir tür çalı, süpürgeotu.
(MER)
Pürpürüm

Semiz otu. (BAY)
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Pürpürün Semiz otu. (BAY)
Pürün çiçeği

Salep. (BAY)

Pürüzlü Çentikli; kertikli; kıymıklı [tahta]; oymalı; pürtüklü; pütürlü; tırtıklı, deyim: diş diş;
domur domur; düğüm düğüm; girintili çıkıntılı;
kertik kertik; oylum oylum; pütür pütür; tırtık
tırtık. Bkz. Buruşuk; engebeli, ter. pürüzsüz. (YAK)
Püs geveni

Geven. (BAY)

Püskeven (= posgeven, püsgefen) beyaz çiçekli, arıların bal aldığı, çobanların ısınmak için yaktıkları keven. (MER)

Püslenmek Bağ, incir, ceviz ağaçlarına su
yürümek, dalları sulanmak, aşıya uygun duruma
gelmek. (MER)
Püste Çam. (BAY)
Püstüli

C
D
E

Pyracantha coccinea Ateş dikeni (BİY)

F

Armut (BİY)

G

Pâlîz Fâlîz, kavun bostanı. (LEH)
Pûsîde Çürümüş, çürük.
Üstühân-ı pûsîde. (OSM)

B
Ç

“kara pazı” denen sebze (DLT)

Pyrus commuais

A

Meyve-i

H
pûsîde.

I
İ

Püsküllü Salep. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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R
Radika (radi’ka) Bot. Yaprakları salata olarak
yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale). (TDK-2); Hindiba.; Kara hindiba. (BAY)
Radikula (Lat. radix: kök, Alm. Radikula, Fr. radicule, İng. radicle) Bitki embriyosunda bulunan ve
kökü meydana getiren yapı. (BİY)
Radin

Za’feran çiçeği. (OSM)

Rafit Bazı hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan,
iğne biçiminde billur madde. (TDK); Bazı hayvan
ve bitki hücrelerinde rastlanan, iğneye benzeyen billur madde. (MED); (Yun. raphis: çubuk, Alm. Raphide, Fr. raphide, İng. raphide) Bitki hücrelerinde
metabolizma ara ürünleri olarak meydana gelen ve
iğne şeklinde kalsiyum okzalat kristalleri. (BİY)
Rafting Bot ile debisi yüksek olan su da yapılan
nehir sporu. Ülkemiz için yeni bir nehir sporu olan
rafting. Çoruh ve Fırat nehirlerinde yapılmaktadır.
(TUR)
Rafya Bot. 1. Afrika ve Amerika’da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie). 2. Bu palmiyenin dokuma işlerinde kullanılan lifleri. 3. Sf. Bu
liflerden yapılmış olan: Rafya çanta. (TDK-2); (Fr.
Raphia) Afrika ve amerika’da yetişen hurmalar cinsinden bir ağaç olup, çok kuvvetli lifleri olur. (TYS)
Rahan Fesleğen. (BAY)
Rahik Balozu, çiçek özsuyu (TIP)
Rakan
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(Rakun) Za’feran çiçeği. Kına. (OSM)

Rakı Arak, üzüm, incir, erik gibi meyvelerin
alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki.
(TDK); Üzüm, incir, erik vb. Meyvaların sularının
damıtılması sûretiyle elde edilen içki. (MED)
Rakıta Bir tür ağaç veya çalı II 244b8 (Heybeliada) ve rakıta ağacı bu cezirede haşıl olur. < Bulgarca rakyta: Salix viminalis; skok 111, 102–3; EREN
385 (EVL)
Rakme Derenin kenarı. Bahçe. (OSM)
Rami İng. ramee Bot. 1. Isırgangillerden, Çin,
Vietnam ve Malezya’da yetişen değerli bir bitki
(Boehmeria nivea). 2. Bu bitkinin dokumacılıkta
kullanılan lifi. (TDK-2); 180-200 cm uzunlukta,
2-3 cm kalınlıkta, ısırgangillerden kamış yapılı bitki
(Boehmeria nivea) ve bundan çıkarılan elyaf. Lifler
bitkinin gövdesinin çevresindeki esnek soymuk tabakasındadır. Lifleri esnek, çok dayanıklı, ipek
gibi parlak ve yumuşaktır. Elyafın uzunluğu 2030 cm, çapı 30-80 mikrondur. Rami tek başına ya
da pamuk, yün ve ipekle karıştırılarak çamaşırlık,
döşemelik kumaş ve dikiş ipliği yapımında kullanılır. Çok dayanıklı bir elyaf olması nedeniyle
halat yapımı ve çeşitli endüstri ürünleri üretiminde
de kullanılır. Güney Doğu Asya kökenli bu bitkinin
adı Malezya dilinden gelir. (TEK)
Ramnoz (Alm. Rhamnose, Fr. rhamnose, İng.
rhamnose) Bazı gram negatif bakterilerin hücre duvarında ve bitki hücre duvarı polisakkaritlerinde bulunan altı karbonlu bir şeker. (BİY)
Ranunculaceae Düğün çiçeğigiller (BİY)
Rasemöz (Lat. racemus: demet, Alm. Traubig,
razemös, Fr. racémeux, İng. rasemose) Bitkilerde bir
ana eksen ile onun üzerine dizilmiş saplı çiçeklerden
oluşan çiçek kümesi. (BİY)
Raspalık Çıtalardan
(ZAN)

yapılmış

bahçe

kapısı.

Rastık Sürme mantarıgillerin yol açtığı ve tanelerin içini kurum karası bir tozla dolduran ekin
hastalığı (TDK); Tohumsuz bitkilerde görülen bir
cins mantar hastalığı. (MED)
Ratanya Fr. ratanhia Bot. Karabuğdaygillerden,
20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün
kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra). (TDK-2); (krameria triandra): Baklagiller familyasından; Amerika’da yetişen ve birçok türü olan
bir bitkidir. Kökü toz haline getirilip, kullanılır.
Çiçekleri kırmızı; yaprakları uzun, ince ve uçları
dilimlidir. Faydası: Şurubu; ishali keser. Bağırsak
iltihaplarını giderir. Basur memelerine karşı pomad
ve fitil olarak kullanılır. (BİT-2)
Ratinc-i şencar Borique borragine viva türünden
bir bitki (hava cıva) reçinesi (TIP)
Ravent Bot. Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve
otsu bir bitki (Rheum officinale). (TDK-2); Kökü
tıbda kullanılan bir bitki ki, en iyi cinsi Çin’de
çıkar: Çin ravendi; râvend kökü. (HAY); Lâbada. (BAY); Süs bitkisi olarak yetiştirilen, filiz ve
sürgünlerle üretilen, büyük yapraklı, kökü tababette kullanılan, karabuğdaygillerden bitki (rheum).
(MED); Ravhend, müshil ilâç, rav bostanı. Revvâs
fasilesi râvendiye. (LEH); (ışgın): Karabuğdaygiller
familyasından; büyük yapraklı, çok yıllık bir bitki
cinsidir. Sebze veya süs bitkisi olarak da yetiştirilen
türleri vardır. Doğu Anadolu bölgesindeki yüksek yerlerde ışgın denilen türü yetişir. Boyu 150
cm kadardır. Mayıs-Haziran aylarında çiçek açar.
Yaprakları dairemsi, kenarları ince dişli, yüzeyi
pürüzlü ve serttir. Kökleri ilaç yapımında kullanılır.
Taze sürgünleri ve genç yapraklarından da sebze
olarak faydalanılır. İçeriğinde Tanen vardır. Kokusu kendine hastır. Tadı acıdır. Faydası: İştah açar,
vücudu kuvvetlendirir. İshali keser. Mide ve bağırsak gazlarını giderir. İdrarın rengini sarıya boyar.
Çok miktarda kullanılırsa ishal yapar. (BİT-2)
Ravz Bahçeler, ağaçlık, çimenlik yerler (SÜL);
Bahçeler, ağaçlık, çimenlik yerler. (FED)

Ravza Bahçe (YED); 1. Bahçe, ağacı çimeni bol
olan yer (YUS); 1 Bahçe. 2. Çimenli, ağaçlı, sulu,
çiçekli yer. 3. Cennet. (SUK); Bahçe, Hz. Peygamberin mezarının bulunduğu yer (Ravza-i Mutahhara) (MEV); Çayırlık, çemenlik, ağaçlık ve sulu yer,
mürg-zâr, bahçe. ravza-i rıdvan: Cennet. ravza-i
mutahhara: Hazret-i Peygamber Efendimizin merkad-i mukaddesleri.; Sulu yer, bahçe, bostan, çimenlik yer. (OSM); Çayırlık, çemenlik, ağaçlık ve sulu
yer, mürg-zâr, bahçe. ravza-i rıdvan:Cennet. ravza-i
mutahhara: Hazret-i Peygamber Efendimizin merkad-i mukaddesleri. (MÜK); Bahçe, bûstân, çayırlı,
çimenli, ağaçlı, sulu yer: ravza-i cenân. ravza-i rıdvân cennet. ravza-i müteharrire mefhûr-ı mevcûdât
aleyhisselâmü’t-teslimât efendimiz hazretlerinin
mabeyni. (CUD); Su yatağı olan çimenlik, merg.
Mamur bahçe, cennet. (LEH); Bahçe, suyu ve çimeni bol bahçe. ravza-i mutahhara Hazreti peygamberin merkati. (RTK); Çayırlık, çimenlik, ağaçlık
ve sulu yer, murg-zâr, bahçe. ravza-ı rıdvân cennet:
“Nâ’il-i ravza-ı Rıdvân olsun” (Hakanî). ravza-ı mutahhara Hazret-i Peygamber’in merkad-i mukaddesi. (NAC); 1. Çayır çimeni, ağacı, suyu bol yer,
bahçe. 2. Cennet. (KUB)
Razaki Arabîsi râzeki, kurusu meşhur üzüm.
(LEH)
Razva-yı Mutahhara Temiz bahçe, cennet köşesi;
Hz. Muhammed’in kabri. (MED)
Razyane
9 (BAH)

Rezene, (Bot. foeniculum vulgare), 45a-

RCA Hint yağı bitkisinin (Ricinus communis) tohumundan çıkarılan lektinler ailesi. (BİY)
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Rebiü’l-evvel İlkbahar. Çiçeklerin açıp otların
bittiği mevsim. (OSM)

U

Reçel Rical Meyveleri şekerle kaynatarak hazırlanan tatlı. (TDK); Rîsâl, rîçâr, meyve ve sebze ile
pişen koyu tatlı. (LEH)
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Reçellik Reçel yapmaya uygun veya reçel yapmak
için ayrılmış olan (meyve). (TDK)

Refref Salkım söğüt gibi dalları sarkık olan nazik,
latif ağaç.; Dalları salkım salkım ağaç. (OSM)

Reçete defteri [eski terim reçete defteri]: Mobilyaları boyamak amacı ile atelyede hazırlanan
boya gereçlerinin katkı oranlarının yazıldığı defter.
(AGA)

Rejenere selüloz elyaf Doğal polimer madde olarak selülozdan elde edilen yapay elyaf türü.
Selüloz, bazı ağaçlar (kızıl çam, kayın, kavak gibi),
kısa pamuk liflerinden oluşan pamuk artıkları
(linter), saman ve ayçiçeği bitkisi saplan gibi bitkisel artıklardan elde edilir. Doğada bulunan ve yeterince selüloz içeren bu odun ve bitkiler, saflaştırma işleminden geçirildikten sonra ya saf olarak ya
da esterler halinde rejenere elyaf yapımında kullanılır. Yapını yöntemleri ve özellikleri bakımından
farklılıklar gösteren rejenere selüoz liflerinin bakır
ipeği, viskoz ipeği, nitrat ipeği, asetat ve triasetat ipeği gibi türleri vardır. Doğal selüloz kadar dayanıklı
olmasa da parlaklığı, yumuşaklığı, kayganlığı ve
sentetik elyafa oranla ucuz oluşu nedeniyle lif türleri
arasında önemli bir yeri vardır. Özellikle kadın
kumaşları, çamaşırlık, perdelik ve döşemelik kumaşların yapımında kullanılır. (TEK)

Reçine İt. resina 1. Bot. Bazı bitkilerde, özellikle
çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik
salgı maddesi, ağaç sakızı. • reçine kanalı, reçine
kesesi, reçine yağı, köknar reçinesi (TDK-2); Bazı
ağaçlardan çıkarılan ve çeşitli sanayi dallarında kullanılan sıvı madde, akındırık. (MED); Çam gibi
bazı ağaçların verdikleri sakız. (HAY); (İt. Resine)
Ağaç sakızı. (TYS); Akamber; akgünlük; akındırık;
akma; amb-rit; anzarot; aselbent; bakalit [yapay];
balsam (belsem); Çamsakızı; Çavşır; gomalak; günlük; kehribar; kolofan; kopal; mastika; mer-yempelesengi; pelesenk; sakız; samankapan; terebentin; terementi, deyim: ağaç sakızı; fosil reçineleri. (YAK);
Karasakız nevinden bazı ağaç ve sakızları, ratinec.
(LEH); (Alm. Harz, Fr. résine, İng. resin) Çam,
elma, erik gibi bazı odımlu bitkilerin salgıladıklan
katı ya da yan akışkan, yan saydam, suda çözülmeyen salgı maddeleri. (BİY)
Reçine çıkarıcı [Alm. Entharzungsmittel] [eski
terim reçine çıkarıcı]: Çam türü ağaçlardan yapılan
işlerdeki reçineyi çıkarmada kullanılan gereçlere
verilen ad. (AGA)
Reçine kanalı Bot. Genellikle çam türü ağaçlarda bulunan, başkesitte gözeneklere benzeyen küçük
noktalar hâlinde görülen, içi reçine dolu bölüm.
(TDK-2)
Reçine kesesi [Alm. Harzgolle] [eski terim reçine
kesesi, reçine kanalı]: Çam türü ağaçların yılhalkaları arasında bulunan, içi reçine dolu küçük boşluk.
(AGA)
Reçineli
(MED)
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Reçine çıkaran, reçine elde edilen (ağaç).

Relikt bitki Kalıntı bitki (BİY)
Remram

Bir ağaç cinsi. Yazın biten bir ot. (OSM)

Rencber Tarla ve bahçede veyahut başka işlerde kazmak ve taş, toprak taşımak gibi işlerde
çalıştırılan gündelikçi, amele. (HAY)
Rençper Rencber 1. Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat. 2.
Çiftçi.. (TDK); 1. Tarla, bağ bahçe ve yapı işlerinde
çalışan, taş, toprak taşımak, kazmak vb. Ağır işler
yapan gündelikçi, ırgat 2. Geçimini toprağı ekip
biçerek sağlayan kimse, çiftçi. (KUB)
Rend Mersin ve defne ağaçları. (OSM)
Rende Rende 1. Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların
kullandığı araç. 2. Üzerinde küçük delik ve kesici
çıkıntıları bulunan, peynir, soğan, havuç gibi şeyleri
ufak parçalara ayırmak için kullanılan mutfak âleti. 3. Bu âletle ufak parçalara ayrılmış şey: Peynir
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rendesi. Sabun rendesi. (TDK); [Alm. Hobel] [Fr.
rabot] [eski terim rende]: Düz ya da eğmeçli ağaç
yüzeylerini düzeltmek ve biçimlendirmek amacı ile
kullanılan araç. Ağaçtan ince talaşı kesme etkisi ile
çıkarır. (AGA)
Rende aynası

Rendelerin tahta tabanı. (ARS)

Rende burnu [Alm. Nose] [eski terim rende burnu]: Rendenin ön kenarı. (AGA)
Rende gövdesi Rende demirini tutan ağaç kısmı.
Fr. Fût de rabot (ARS); [Alm. Höbelkästen] [eski
terim rende gövdesi]: Rendenin talaş çıkaran bıçağına yataklık eden ve bıçağın düzgün sürülmesini
sağlayan ağaç ya da madensel bölüm. (AGA)
Rende kaması [Alm. Keil] [eski terim rende koması]: Talaş çıkaran bıçağı rende gövdesine sıkıştırmaya yarayan kama biçiminde eklenti. (AGA)
Rende tabanı [Alm. Hobelsohle] [eski terim rende tabanl]: Rendenin işe sürtünen yüzeyi. (AGA)
Rendeci Tahtaları rendeliyen işçi, bunlara silici
de denir. Silmeci (Fr. Moulurier) başkadır. (Bak.
Silme.) Fr. Raboteur. (ARS)
Rendelemek Ağaç yonmak, ağaç tıraş etmek, rendiden, haret etmek, takşiye etmek, sahl etmek, naht
etmek (MEN); [Alm. hobeln] [Fr. raboter] [eski terim rendelemek]: Rende ile ağaçtan talaş kaldırma
eylemi. (AGA)

otsu bir bitkidir. Van bölgesinde iplik boyamak
için kullanılır. Eş anl. Geharenk (Gevaş-Hakkâri),
Gence, Geneç, Renkli ot, Yalancı kenevir. (BAY)
Renkli burçak

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Renkli vernik [Alm. Lasur] [Fr. vernis transparent] [eski terim renkli vernik]: Saydamlığı kaybolmayacak ölçüde renklendirilmiş ağaç verniği.
(AGA)

D

Renkli yemlik Yaban çiçeği (ÇİÇ)

G

Renktaşlık 1. Aynı renge bağlı olma veya aynı
rengi taşıma, renktaş olma durumu. 2. Bot. Bir hayvanla yaşadığı ortamda renk benzerliği sağlayarak
hayvanın görülmesini, hiç değilse insan gözüyle
görülmesini zorlaştıran renk özdeşliği. (TDK-2)
Resedaceae
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Muhabbet çiçeğigiller (BİY)

Reseptakulum (Lat. recipere: kabul etmek, Alm.
Blütenboden, Rezeptakulum, Fr. réceptacle, İng. receptaculum, receptacle) Bir çiçek kümesinde, çiçek
kümesi sapının çok sayıda çiçek taşıyan genişlemiş
ucu. (BİY)
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Reteme Bir ağaç cinsi. (OSM)

Ö

Retinoblâst (Lat. rete: ağ, Yun. Blastos: tomurcuk, Alm. Retinoblâst, Fr. rétinoblaste, İng. retinoblâst) Retinanın, nöroblâstlan ve nörogliya öncü
hücrelerini veren epitel hücreleri. (BİY)

P

Rendiden Rendelemek, ağaç yonmak, ağaç tıraş
etmek, haret etmek, takşiye etmek, sahl etmek, naht
tmek (MEN)

Revaklı bahçe (Lat. claustrum; Fr. cloître; İng.
cloisters; Alm. Kreuzgang): Manastırların ortasında
çevresi revaklı, üstü açık bahçe. (SAN)

Renk açıcı [Alm. Bleichmittel] [eski terim renk
açma sıvısı]: Ağacın rengini açmada kullanılan
kuzukulağı asidi, tuz asidi, kükürt dioksit, sodyum
peroksit, perhidrol vb. gereçlere verilen ad. (AGA)

Revam Işgın. (BAY)

Renk otu Datisca cannabina L: (Datiscaceae). 1-2
m yükseklikte, çok yıllık, çıplak ve bileşik yapraklı

Revza Bostan, büstan, bağça, cennet, hadika
(MEN)
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Reviş Tarik ve bahçe aralarında olan yol, hıyaban.
(MÜN)
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Revzat
(OSM)

Çayırlı, çimenli ve sulu yer. Bostan.

Revzenî İpekten, elde dokunmuş çiçekli ve hindkârî bir nevi kumaş. Ruzenî de denir. (ARS); El dokuması, çiçek bezeli, ipekli bir kumaş. (TEK)
Reyhan Bot. Fesleğen. • dağ reyhanı (TDK-2);
Fesleğen denilen güzel kokulu bitki. (HAY); Bot.
fesleğen. (ARK); fesleğen (Bot. ocimum basilicum),
(BAH)
Reyyan Çiçeklü, açılmış, gülşen, şüküfte, zahir,
nazır, manzur, taze vü handan (MEN)
Rezdane

Rezene. (BAY)

J

Rezdene

Rezene. (BAY)

K
M

Rezede Bot. Muhabbet çiçeğigillerden, 1,5
m yüksekliğinde, tohumlarından kandil yağı,
çiçeklerinden sarı boya çıkarılan otsu bir bitki
(Reseda luteola). • rezede çiçeği (TDK-2)
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Rezede çiçeği
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Raziyane, Rezdane, Rezdene. Sincibil, Sincilip (Adana). Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum
(Ucria) Coutinho-Arapsaçı (izmir), Bokluk otu
(inebolu), Malatora, Malatura, Meletüre (Silifke ve
Tarsus dağ köyleri), Mayana (Diyarbakır, Dörtyol).
Çok yıllık, kazık köklü ve yabanî olarak yetişen bir
alt türdür. Yaprakları koku verici ve sebze olarak
kullanılır. (BAY); (Lat. Foeniculum vulgäre, Alm.
Fenchel, • Fr. fenovil, İng. fennel) Maydanozgiller
(Umbelliferae) familyasına ait 1-2 m boyunda, san
çiçekli, parçalı yapraklı, yapraklan yemeklere koku
ve tat vermek için, meyveleri ise gaz giderici olarak
kullanılan bir bitki. (BİY); Râzyâne, besbâs, harcun. Bostanî ve yabani olur. Su reznesi su baldıranı,
filânderi, şevgerân-ı mâ’î. (LEH); Dere otu nevinden bir nebat ki yabanîsi bostanîsi olur. (YTL);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Re‘b

Bot. Rezede. (TDK-2)

Rezene Bot. Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde
parçalı, hoş kokulu, baharatlı meyveleri anason
gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak
kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare). • deniz rezenesi, su rezenesi (TDK-2); Maydanozgillerden, dereotunu andıran, anason yerine
kullanılabilen baharlı bitki (crithmum martimum).
(MED); Arapsaçı; irziyan; mayana; raziyane.
(YAK); Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare (Umbelliferae). 1-2 m yükseklikle, çıplak, sarı
çiçekli, özel kokulu ve otsu bir bitkidir. Anadolu’da
yabanî olarak bulunduğu gibi, bahçe ve bostanlarda da yetiştirilir. Meyveleri gaz söktürücü ve koku
verici olarak kullanılır. Yaprakları Batı Anadolu
pazarlarında (izmir, Antalya) satılmakta ve yemeklere koku ve tat vermek için kullanılmaktadır.
Eş anl. Cumhur, Çumra (Karamanlı-Burdur),
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Mantar. (OSM)

Ri plâzmidi (Alm. Ri Plasmid, Fr, plasmide Ri,
İng. Ri plasmid) İki çe-nekh’ bitkilerin kök kıllarının oluşmasına yol açan Agrobacterium rhizogenes’in taşıdığı bir plâzmit. (BİY)
Ribes Frenk üzümü (BİY)
Ricinus communis

Hint yağı bitkisi (BİY)

Rimbez Işgın. (BAY)
Rimiz

Ağaç çürükligi, dur, kurd (MEN)

Rişvat

Kerdeme. (BAY)

Riyaz-ı cinan Cennetlerin bahçesi (RIZ)
Riyaz-ı fazl
Riyaz-ı hatır

Fazilet bahçeleri (RIZ)
Gönül bahçeleri (RIZ)

Riyâz Ravzalar, bahçeler. (MED); Bahçeler,
ağaçlar, çimenlik yerler (RIZ); Bahçeler. Ağaçlık, çimenlik yerler. Yeşil bahçeler. (OSM)
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Riyâz-ı cân

Gönül bahçesi (YUS)

Rizodermis (Yun. rhiza: kök; derma: deri, Alm.
Rhizoderma, Fr. rhizoderme, İng. rhizodermis) Bitki köklerinin en dış tabakası. (BİY)
Roka Bot. Turpgillerden, yaprakları salata gibi
yenen, 20-40 cm yüksekliğinde, sebze olarak
bahçelerde yetiştirilen, kokulu, bir iki yıllık bir bitki (Eruca sativa). (TDK-2); Turunçgillerden uzun
kıvırcık yapraklı, tereye benzeyen baharlı bitki (eruca sativa). (MED); Turpgillerden, yapraklan salata
gibi yenen bir bitki (eruca sativa). (HAY); Eruca sativa Miller (Cruciferae), 10-50 cm yükseklikte, bir
yıllık, parçalı yapraklı, beyazımtırak veya sarımtırak
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Anadolu’da yabanî
olarak bulunduğu gibi, kültür çeşitleri bahçelerde
de yetiştirilir. Yaprakları salata halinde çiğ olarak
yenir. Bk. Izgın. (BAY); (Lat. Eruca sativa, Alm.
Nacht-viole, Rauke, echte Gartenrauke, Fr. fusée,
roquette, İng. rocket) Hardal-giller (Brassicaceae)
familyasından, 50 cm kadar boylanabilen, parçalı
yapraklı, sarımtırak çiçekli, yapraklan çiğ olarak
salata gibi yenen tek yıllık, otsu bir bitki. (BİY);
Bot. Turpgillerden, baharlı olan yaprakları salata
gibi yenen, çiçekleri kokulu ve beyaz, bahçelerde,
kırlarda kendiliğinden biten yıllık bir bitki (eruca
sativa). (TEM); (eruca sative): Turpgiller familyasından; sapı tüylü, 40 cm kadar boyunda bir bitkidir.
Çiçekleri sapın ucundadır. Rengi beyaza çalar, üzeri
mor damarlıdır. Çok kokuludur. Yaprakları almaşık
dizilişlidir. Faydası: İdrar söktürür. Karında biriken
suyu boşaltır. Kanın temizlenmesine yardımcı olur.
Sıtma ateşini düşürür. Mafsal iltihaplarını giderir.
Karaciğer ve dalak hastalıklarında faydalıdır. Safrayı boşaltır. Sarılığı keser. Karaciğer ağrısını giderir. İştah açar, hazmı kolaylaştırır. Cinsel gücü arttırır. (BİT-2)
Rousettus aegyptiacus
sası (BİY)

Mısır meyve yiyen yara-

Rozet Bot. Güney Anadolu sahillerinde yetişen,
pembe ve beyaz çiçekleri olan süs bitkisi. (TDK-2);
Cezayir menekşesi. (BAY)

Rozet organı (Alm. Rosettenorgan, Fr. organe rosette, İng. rosette organ) Bazı asidyenlerde (Ascidia)
tomurcukların oluştuğu ventral kompleks stolon.
(BİY)

Rubu‘ Koyulaştırılmış, ağdalaştırılmış meyve
suyu (rubb, çoğul rubüb yerine) IX 102bl7 (211:
reba’lar) limon ve turunç ve gayri rubu’lar haşıl etmeğe helvacılar gelir, 197a23 (221: rabaı) limon
rub’u (EVL)
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Oküzgözü. (HAY)

L

Çöp bitkisi (BİY)

Rugan Sütten veya ot tohumlarından çıkarılan
yağlar. (YKS)
Ruh Bitki vs. ‘den çıkarılan öz: Nane ruhu, Afyon
ruhu, lokman ruhu, nişadır ruhu, tuzruhu. (HAY)
Rumhî Bot. Mızrak gibi sivri ve keskin. (HAY)
Ruste Bitmiş, tenebbüt etmiş: sebze-i ruste. nevruste: Yeni bitmiş: nebât-ı nev-ruste (OSM)
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Ruya Yerden biten (bitki). (OSM)
Rümmân

C
D

Rubiadin Kökboya bitkisi (rubia tinctorum) ile
yapılan boyamaların a-nalizleriyle ortaya çıkan dokuz ayrı boyarmaddeden biri. Bunlar kök içindeki
glikozitlerin sulu ayrışmaları (hidrolizleri) sonucu
serbest hale gelir. (TEK)

Ruderal bitki

B
Ç

Rubb Meyva suyu. (OSM)

Rub‘iyye çiçeği

A

T

Nar meyvesi. (HAY)

Rümmânî Nar çiçeği renginde, Bot. Fasîle-i rümmâniye = Nargiller. (HAY)
Rüşeym Bir tohumun asıl üreyici maddesi olan
tanecik, oğulcuk, embriyon. (MED); Bot. Tohumun aslı olan tanecik, Fr. Embryon. (HAY)
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Rüzgar çiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Rü‘be

Ağaç parçası. (OSM)

Râğ 1. Dağ eteği. 2. Çayırlık, çimenlik, bağlık,
bahçelik. (FED); Çimenlik, çayırlık, bahçelik,
bağlık. Dağ eteği. (OSM); Çayırlık, çimenlik,
bağlık, bahçelik (SÜL); Asıl mânâsı dağ eteği olup
bağ ve bahçelerin en güzelleri dağ eteğinde bulunanları olduğundan “güzel bahçe” mânâsına “bağ u
râğ” şeklinde kullanılır. (HAY); Çayırlık, çimenlik,
güllük gülistanlık bahçe (KUB)
Râtîneciyye Bot. Fasîle-i râtineciyye = Sakızlı
ağaçlar. (HAY)
Râziyâne Râziyâne dedikleri ot bostanı ve yabanisi olur. (AHT); (halk dilinde: rezene). Dereotu çeşidinden bir bitki ki, hıyar turşusuna konur.

(HAY); Rezene. (BAY); (rezene): Maydanozgiller
familyasından; Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilen 2 veya çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 1-1,5
metre kadardır. Yaprakları saplı, almaşık dizilişli ve
tüysüzdür. Gövdesi dik, silindir şekilli ve tüysüzdür.
Sarı renkli çiçekleri şemsiye görünümündedir. Meyveleri silindirik, 11 milimetre kadar boyunda ve 4
milimetre kadar kalınlıktadır. Renkleri yeşilimsi
esmerdir. Meyveleri, müsilaj, şeker, nişasta, tanen
sabit ve uçucu yağ taşır. İlaçlarda tohumları ve kökü
kullanılır. Faydası: Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Sinirleri ve ağrıları yatıştırır. İştahi açar. İdrar
söktürür. Anne sütünü artırır. Boğmaca, dalak
hastalıkları ve idrar zorluğunda faydalıdır. Kansızlığı giderir. Kan çıbanı ve göz zafiyetinde de kullanılır. Kalp hastalıkları, romatizma ve üremide faydalıdır. Bronşları boşaltır. (BİT-2)
Rîzân Ravzalar, bahçeler, bostanlar. (MÜN)
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S
Saat çiçeği Bot. Bir tür çiçek. (TDK-2)
Saat otu İğnelik. (BAY)
Sabahyıldızı Bot. Afrika’da yetişen sert ve kaba
dokulu, turuncu sarı renkli ağaç (Nauclea didemichii). (TDK-2)
Saban Mihrâs, feddân, eymîd, bir çift öküz koşulan hadid, iki çiftlisi papura bk. Daha büyüğü pulluk, tekerlekli kotan, saban ökçesi baskısı, demiri basene. Saban bıçağı çapası, saban kulağı kılıcı,
yanlarında iki eğri sırık. Saban oku, saban kolu ve
ağacı. Saban kıran. (LEH)
Sabankıran Bot.
Kayışkıran.
(TDK-2);
Kayışkıran. (BAY); Pek sert bir cins kök. (HAY)
Sabazios Phyrygia’lıların inandıkları bir tanrı.
Zeus ile Persophene’in oğlu. Dianysos gibi insanlara bağ, bahçe yapmayı, öküz yetiştirmeyi öğretti.
(MİT)
Sabırlık

Sarısabır. (BAY)

Sabr (sabır). Özü tıpta kullanılan bir bitki ki, en
iyisi Sokotra adasında çıkar: Sarı sabr, sabır ağacı.
(HAY)
Sabun ağacı Bot. Öz suyu köpüren ağaç (Sapindaceae). (TDK-2); Sabun otu. (BAY)
Sabun otu Bot. Çöven. (TDK-2); Saponaria officinalis Lat. (Caryophyllaceae). 30–70 cm yükseklikte, çok yıllık, otsu, beyaz ve pembe çiçekli bir bitkidir. Terletici ve idrar artırıcı olarak kullanılır. Eş
anl. Kargasabunu, Köpürgen, Sabun çiçeği, Tahdik

otu (Samsun). (BAY); (Lat. Soponaria officinalis,
Alm. Seifenkrauf, Fr. Saponaire, İng. Soapvort)
Karanfilligiller (Caryo-phyllaceae) familyasından,
70 cm kadar boylanabilen, beyaz ya da pembe
çiçekli, yapısında sabun maddesi (saponin) bulunan,
idrar söktürücü olarak da kullanılan, çok yıllık,
otsu bir bitki. (BİY)
Sabunlaşma Kim. Bitkisel veya hayvansal
yağların sabun durumuna dönüşmesi. (TDK)
Sac Hindistan kökenli ve kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Bot. Tectona grandis) (BAH); Hindistan’da çıkan pek sert ve makbul bir ağaç, Fr. Teck.
(HAY); Sec ağacı, tak, zac, sant gibi bahriyede
müstamel, gayet sert, kurt değmez Hindî ağacıdır.
(LEH)
Sace Hatıl ağacı. Altın ve gümüş ayarını astıkları
ağaç. (OSM)
Saçak darı Darı. (BAY)
Saçak kök Bot. 1. Buğdayda olduğu gibi asıl
kökün çevresindeki ek köklerin gelişmesiyle oluşan
kök topluluğu. 2. Kök boğazının hemen alt kısmından başlayıp çok dallanmış olarak toprakta yüzeysel
biçimde gelişen kök. (TDK-2)
Saçak mantarı Clavaria (Clavariaceae) ve Ramaria (Gomphaceae) türlerine verilen genel ad.
Aşağıdaki türler genç iken yenir. Bk. Dede sakalı
mantarı. Eş anl. Çulluca, Çullukça (Kastamonu).
Clavaria aurea Fr. Ex Schaeffer Kadınparmağı
(Kastamonu), Saçak mantarı. Clavaria. flava Fr.
Ex Schaeffer Pirpirim. Tellice. Clavaria. pistillaris Fr. Ex Lat. Halısaçağı. Ramaria condensata (Fr.)
Quel.-Civcivayağı mantarı, Erişte mantarı, Keditırnağı mantarı. (BAY)
Saçı Hlk. 1. Gelinin başından saçılan çiçek, şeker,
arpa, para gibi şeyler. (TDK)
Saçkıran Bir mantarın oluşturduğu, kılları döken
bir deri hastalığı, kılkıran. (TDK)
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Saçkıran otu Sütleğen. (BAY)
Saçlı meşe Bot. Bir tür meşe (Quercus cerris).
(TDK-2); Meşe. (BAY)
Saçula it. Sassola Dökümcülerin
ağaçtan yapılmış kalıp. (TDK)
Sadaf

kullandığı

Sedef otı (Bot. ruta graveolons) (BAH)

Sadberk Yüz yaprak; birçok yaprağın oluşturduğu
çiçek şeklinde süsleme motifi. Atlas çiçeği adıyla da
bilinir. (YKS)
Sadberk gülü

Gül. (BAY)

Safran Bot. 1. Süsengillerden, baharda çiçek
açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisi,
zafran (Crocus sativus). 2. Bu bitkinin tepeciklerinin kurutulmasıyla elde edilen, bazı yiyecek ve
içeceklere tat, koku ve sarı renk vermekte kullanılan
toz, zafran. • yalancı safran, Hint safranı (TDK2); (Ar. za’ferân) Lat. crocus sativus. Kurutulmuş
tepeciklerinden (stigma) doğal boyarmadde elde
edilen süsengillerden otsu bir bitki. Bu boyarmadde
şap mordanlı yünü sarıdan turuncuya kadar değişik
tonlara boyar. Eylül-ekim aylarında mor-mavi renkli, güzel kokulu çiçek açan, 10-15 cm boyunda olan
bu bitkinin Anadolu’da 3500 yıldan beri tarımı
yapılır. Daha çok Safranbolu, Tokat, Adana, İzmir
ve Bilecik çevresinde yetişmektedir. (TEK); Baharat olarak kullanılan bir bitki. Bk. Zafran. (HAY);
Süsengillerden, büyük huni çiçekli, soğanlı bir
cins bitki (crocus sativus). Çiçeğin tepeciklerinden
zerde ve bazı şuruplara renk vermekte faydalanılır.
(MED); Crocus sativus Lat. (Iridaceae) türünün kurutulmuş stigmalarıdır. Bu tür 20’ cm kadar yükseklikte, son baharda mor renkli ve büyük çiçekler
açan, yumrulu bir bitkidir. Safranbolu köylerinde
yetiştirilir. Safran koku verici ve boyar madde
olarak kullanılmaktadır. Bk. Aspir, Cehri, çiğdem,
Yemen safram. Eş anl. Safran çiçeği, Safran çiğdemi. (BAY); Süsengillerden, Akdeniz ülkelerinde
yetişen, baharda çiçek açan küçük bir bitkidir. Bu
bitkinin çiçekleri toplanır ve tepecikleri kurutularak
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kullanılır. Yemeklere san bir renk veren bu toz,
zeytinyağında hiç erimez. Böylece kanşık veya
hileli olup olmadığını kontrol etmek mümkündür.
Akdeniz ve Doğu ülkelerine özgü pirinç ve balık
yemeklerinde kullanılan safran, bazı Balkan ülkelerinde ekmeğe katılır. Bazı yemeklere renk ve koku
vermek için kullanılan safrandan zerde adı verilen
tatlı yapılır. (BİT); Bir nevi sarı çiçektir ki pistlilerinden sarı boya yapılır. Açık turuncu rengindedir.
Yaldızcılar tarafından kullanılır. Fr. Safran. (ARS);
(Lat. Crocus sativus, Alm. Echter Safran, Fr. Safran,
İng. Saffron) Süsengiller (Iridaceae) familyasına ait,
soğanlı, sonbaharda mor çiçek açan bitkiler. Erkek
organları toplanıp kurutularak toz hâline getirilir ve boyar madde olarak kullanılır. (BİY); (zaferan): Süsengiller familyasından; yurdumuzda da
yetiştirilen, 10-15 cm boyunda, çok yıllık otsu bir
bitkidir. Etli, yuvarlak, kaidesi yassı, 4 cm kadar
çapında, üstü esmer renkli ve zarımsı pullarla kaplı,
alt tarafında da kök parçaları bulunan bir soğanı
vardır. Yaprakları uzun ve koyu yeşildir. Çiçekleri
mor renklidir. Sonbahar mevsiminde yapraklardan
önce açar. Meyvesi kapsül şeklindedir ve sonbahar
aylarında meydana gelir. İçeriğinde; şekerler, organik asitler, krosin ve uçucu yağ vardır. Tepeciklerinden elde edilen toz; renk, tat ve koku verici olarak
kullanılır. Faydası: Vücuda kuvvet verir. Sinirleri
uyarır. Aybaşı gecikmelerinde faydalıdır. Rahim
hareketlerini arttırır. İştah açar. Sinir zayıflığını
giderir. Öksürük, bronşit ve astımda faydalıdır.
Fazla miktarda kullanılmamalıdır. Hamilelerin de
kesinlikle kullanmaması gerekir. (BİT-2)
Safran çiçeği Safran. (BAY)
Safran çiğdemi

Safran. (BAY)

Safîhî Bot. Yufka, levha hâlinde. (HAY)
Sago palmiyesi (Lat. Cycas revoluta, Alm. Japanischer Sagobaum, Fr. cycas du Japon, İng. Sago
palm of Japan) Cycadaceae familyasından, 3m kadar boylanabilen, palmiye benzeri, çalı formunda,
park ve bahçelerde yetiştirilen bir tür. Bitki sistematiğinde önemli bir geçit formudur. Sikas. (BİY)

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

Sagu (Malezya dilinden) Bazı hurma ağaçlarının
özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı
bir madde,-Hint irmiği. (TDK)
Sağır cam Bir tarafından bakıldığı vakit öbür
tarafındaki şeyler görünmiyen buzlu veya çiçekli
cam. Fr. Vitre opaque, veıre dépoli. (ARS)
Sağırgulak İyice olgunlaştığı zaman, üzerine
vurulduğunda içinden kırmızı kül püsküren bir tür
mantar. (MER)
Sahil çamı (Lat. Pinus maritima, Alm. Sternkiefer, Seekiefer, Fr. fin maritime, grand pin, İng.
Swamp pine, sea side pine) Camgiller (Pinaceae)
familyasından, her dem yaşil, iğne yapraklı, 40 m
kadar boylanabilen, sahillerde yetişen, asıl vatanı
Güneybatı Avrupa olan, ülkemizde de kültürü
yapılan ağaç türü. (BİY)

Sahra-i lâle Osmanlı döneminde yabanî lâle
türlerine verilen genel ad. (BAY)
Sak Tezhibde çiçek motiflerinin saplarına verilen
ad. Arapça sak, ağaçlarla bitkilerin kök tarafı veya
insanın baldırı demektir. (YKS); Tezyinatta çiçek
motiflerinin saplarına denir. Lâlenin veya karanfilin
sakı gibi. Fr Caulicole. (ARS)
Sak lifleri Keten, kenevir, rami, jüt gibi. Bitkilerin saplarından elde edilen doğal liflerin genel adı.
(TEK)

Sakamonya (Yun. Skamonesa) Hek. Bingöz otu
veya ince mahmude denilen bir bitki olup hafif iç
sürgün ilacı olarak kullanılırdı. (TYS)

Sakar otu Bot. Yuvarlak başlı, pembe veya beyaz
çiçekli çalı tipi bir bitki (Dorycnium). (TDK-2)

Sahn-ı çemen Bahçenin ortası meydanı (RIZ)

Sakarca

Sahn-ı gülistan Lale bahçesinin ortası (RIZ)

Sakarot Yaprakları limonküfü renginde, uçları
kıvrık dalları üzerinde küçük küçük, beyaz beyaz
dizili çiçekleri bulunan bir ot. (MER)

Sahn-ı minû

Cennet bahçesinin ortası (YUS)

Sahn-i çemen Bahçenin ortası, meydanı. (FED)
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Çiğdem. (BAY)
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Sakarporsukotu İnce yapraklı, top top beyaz
çiçeklerinin ortasında boncuk boncuk karalık bulunan, tohuma döndüğünde pıtrak olan bir ot, bir tür
pıtrak. (MER)

R

Sakaryonca Eflatun çiçekli, küçük yapraklı bir
tür yonca. (Tekirgölü Mah. Çağlarca / Mersin)
(MER)

T

Sahn-i lâle-zâr Lâle bahçesinin ortası. (FED)
Sahra Susuz ve bitkisiz geniş ova, çöl. (HAY);
Kırlar, düzlükler kamu sahrâ çemen sebz ü gülistân
‘bütün kırlar çayırlık, yeşillik ve çiçek bahçesiydi’
(OEK); Orman, bahçe, tarla, çayır, dağ ve saire gibi
kıra aid resimler hakkında kullanılır. Böyle resimlere sahraî bir manzara (Fr. Une vue champêtre) denir. Fr. Champêtre. (ARS)
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Sahl etmek Rendelemek, ağaç yonmak, ağaç tıraş
etmek, rendiden, haret etmek, takşiye etmek, naht
etmek (MEN)

Gül bahçesinin ortası (RIZ)

B

H

Sakal otu Dere otu. (BAY)

Sakar Kanak Tüylü kanak. (BAY)

Sahn-ı gülşen

A

Sakım Salkım, ağaç çiçeklerinin salkımı (ağız
kelimesi, veya salkım yerine yanlış) IX 79al4 (=
P40bl4; 160: Salkımlı; Aydın ile Tire arasındaki
Bal-bınarı) sakımlı sarı kavak = çınar (EVL)
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Sakır (sagız, sakız) Elbiseye bulaşan meyve suyu
veya hurma pekmezi gibi nesneler (DLT)
Sakız Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının
kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş
kokulu, beyaz renkli reçine. (TDK); Sakız ağacından ve başka bazı ağaç ve bitkilerden sızan, ağızda
çiğnenen yapışkan madde. (MED); Bazı ağaçların
ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan reçine.
(ARK); Ağaçların zamkı, pusu. Sakız ağacı envaından bir nev-i muayyenin zamkı, Hayus adasına
mahsus olmakla Sakız Adası derler. Çam sakızı ki
neft ondan çıkar. Reçine, ratinec, râtiyâne, kalfuniya. Sakız bademi ince kabuklu âlâsı, sakız gibi beyaz
ve katlanmış gıcır gıcır libas, ledâneti olup çektikçe
uzayan şey, yapışkan lüzucetli ağda. Çene sakızı
vird-i zeban, çengel sakızı kenger dikeninin zamkı,
damla sakızı maştaki, alîk. Kara sakız kara günlük,
zamk-ı dûm. leban sakızı günlük, yer sakızı natrun,
neft madeni, sakız ağacı butm, terementi envai.
Türkîde çıtlak ve ve merlengeç ve çencek dedikleri
bu cinse dahildir. (LEH); (sagız, sakır) Elbiseye
bulaşan meyve suyu ve hurma pekmezi gibi şeyler
(DLT)
Sakız ağacı Bot. Antep fıstığıgillerden, kışın
yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur
bir ağaç (Pistacia lentiscus). (TDK-2); Antepfıstığıgillerden, Akdeniz ikliminde yetişen yazın
yapraklarını dökmeyen, reçinesi sakız olarak kullanılan ağaç (pistacia lentiscus). (MED); Pistacia
lentiscus L: (Anacardiaceae). 1-5 m yükseklikte ve
kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaççıktır. Ege ve
Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetişir. Meyveleri Çıtımık adını alır ve çiğ olarak yenir. Bk. Buttum, Menengiç. Eş anl. Çıtlık, Mezdeki, Sakızlık.
Pistacia. lentiscus Lat. var. latifolius Coss. (veya
var. chia Duham.) adı verilen varyete Sakız adası ve
Çeşme yarımadası (İzmir) nda yetişir ve dallarının
yaralanması ile damla sakızı elde edilir. Pistacia atlantica Desf. -Bk. Menengiç. Pistacia. Eurycarpa
Yaltınk-Bk. Buttum. Pistacia. Khinjuk Stocks-Bk.
Buttum. Pistacia. Terebinthus Lat. Bk, Menengiç.
Pistacia. vera Lat. Bk. Antep fıstığı. (BAY); (Lat.
pistacia terepin-thus) Menengiç, meneviç, mineç
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de denir. Yapraklan ve genç dallarından doğal boya
elde edilen, salkım halde küçük meyveleri olan antepfıstığıgil-lerden, 2-6 m boyunda bir bitki. Şap
mordanlı yünü sarı, gri, gri-mor ve yeşil renklere
boyar. (TEK); 1. Sakız ağacı, yabani fıstık ağacı
(Bot. pistachia terebinthus), 2. Yakı otu, beniş, dağ
sakızı (Bot. Scorzonera) (BAH); (mastaki): Antepfıstığıgiller familyasından; Akdeniz kıyılarında yetişen, 4 m kadar boyunda, sık dallı, çalı
görünümünde, kış aylarında yaprak dökmeyen bir
ağaçtır. Çiçekleri küçük ve kırmızı renklidir. Meyvesi ufak, yuvarlak ve sivri uçludur. Başlangıçta
kırmızı renkli iken sonradan siyaha dönüşür. Dal
ve gövdesinden sakız elde edilir. Faydası: Midenin
düzenli çalışmasını sağlar. Tükürük salgılanmasını
artırır. Çene kaslarını güçlendirir. Diş etlerini temizler. (BİT-2)
Sakız baklası Bot. Uzun ve ince, çok lezzetli turfanda bakla çeşidi. (TDK-2)
Sakız dikeni
(TDK-2)

Bot. Sakız çıkarılan bir tür diken.

Sakız enginarı Bot. Yaprakları sivri, kenarları
düzgün, lezzetli bir enginar türü. (TDK-2)
Sakız gülü

Gül. (BAY)

Sakız kabağı Bot. Sebze olarak kullanılan kabak
(Cucurbita pepo). (TDK-2); Taze yenen en küçüğü.
(HAY)
Sakız murcu Menengiç. (BAY)
Sakız otu Çengel sakızı. (BAY); Kenger. (BAY)
Sakızdırık
Sakızlak

Menengiç. (BAY)
Menengiç. (BAY)

Sakızlak burcu Çitlembik ağacının
(Çukurabanaz / Anamur) (MER)
Sakızlık

çiçeği.

Çengel sakızı.; Sakız ağacı (BAY)
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Sakmonya Müshil gibi kullanılan bir bitki,
bingöz otu. (HAY)

rafları olan demir veya tahta raflar ve masalar. Fr.
Jardinière. (ARS)

Saksak Bitkilerde oluşan sakız. (MER)

Saky

Saksı 1. Pişmiş topraktan yapılan, içine toprak
konularak çiçek yetiştirmekte yararlanılan kap.
(TDK); (Fr. Saxe) İçine toprak konularak çiçek yetiştirilen kab. (TYS); Kışın soba ve limonluk içine
alınan çiçek, ağaç vs. Bitkilerin dikilip yetiştirildiği
toprak, tahta, porselen vs. Kap: Saksıda karanfil,
portakal yetiştirmek. (HAY); Saksonya’da yapılan
pek âlâ maden kap, saksonya takımı. O kaplar resminde yapılmış taklit çiçek çömleği ve toprak
mangal, limon saksısı, saksı çiçeği yerde terbiye olunmayan nazik ve nadir ezhar. (LEH); Kışın çiçek
sobaları içine alınan çiçek ve nebatatın yetiştirilmesi
için kullanılan ve içine toprak doldurulan, pişmiş
topraktan, muhtelif büyüklüklerde kab. Bunların
salon ve bahçelere konmak için pişmiş topraktan,
porselenden ve çiniden veya madenden olanları da
vardır. Saksıların tezyinî şekillerde yapılmış o-lanlarına vazo (Fr. Vase) denir. (Bak. Vazo.) Fr. Pot de
fleur, vase. (ARS)

Salak 1. Hayvan salınan arazi, alan; 2. Ağıl
bahçesi, (TRM); Ağıl bahçesi. (ZAN)

Saksı kabı İçine pişmiş topraktan yapılmış çiçek
saksıları koymaya mahsus çini, porselen veya mâdenden, nakış veya oymalarla müzeyyen süslü kablar. Bunların kâğıd ve mukavvadan olanları da
vardır. Fr. Cache-pot. (ARS)
Saksıgüzeli Bot. Dam koruğugillerden, yaprakları etli, çiçekleri başak biçiminde bir süs bitkisi
(Cotyledon umbilicus). (TDK-2); Kaya koruğuna benzer bir bitki. (HAY); Damkoruğugillerden,
başak çiçekli süs bitkisi (cotyledon umbilcus).
(MED)
Saksılık 1. Saksı koymaya yarar raf. 2. İçine
saksı oturtulan süslü kap. 3. Kışın saksı çiçeklerinin saklandığı yer. (TDK); 1. Çiçek veya portakal,
limon vesaire saksılarını sıralama mahsus raf. 2.
Kışın çiçek vesaire saksılarını koymaya mahsus yer.
(HAY); Limonluklara ve bahçelere konulmak için
üzerlerine sıra ile saksılar dizmeğe mahsus kat kat

Tarla, bağ, bahçe vb. Bir yeri sulama. (KUB)

Salaş 1. Sebze, meyve vb. Satmak için kurulmuş,
eğreti, derme çatma dükkân. (TDK); Meyve vesaire
satmak üzere baraka hâlinde geçici dükkân. Bostan salaşı = Kavun, karpuz satmaya mahsus olanı.
(HAY)

A
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Salatacı Bostancı, bakkal, bakıl, tere-füruş, sebze-füruş (MEN)

I

Salatalık Şal kabağı. (BAY); acur; hıta; hıyar;
kornişon. bkz. aş; göverti; salata. (YAK); 1. Hıyar.
2. s. Salata yapmak için kullanılacak olan: Salatalık
domates. (TEM); Salata yetiştirmek: Eğer çevrenizi
mutlu ve başarılı insanlarla sararsanız sağlığınız iyi
olacak. / Salatalık satın almak: Sağlam bünyeniz
sayesinde bir hastalıktan kurtulacak ve mükemmel
bir sağlığa kavuşacaksınız. / Salatalık yemek: Bir
arkadaşlık, şiddetli bir aşkla ihanete uğrayacak. /
Salatalıkla salata yapmak: Saçma sapan şeyler için
para harcamaktan kaçınmalısınız. (ZOL); Salata yapmaya yarayan. (Lehce, Ş.) Salatalık deyince
Türkçede “hıyar” anlaşılır. salata-salata yapmaya
mahsus olan kıvırcık maruldur. “Salatalık yeşillik”
denilirse kıvırcık marul, soğan, maydanoz vs. olur.
(VLD)

J

Salçalık Salça yapmaya elverişli sebze. Salça
konulan kab. (MED)
Salep 1. Bot. Salepgillerin tek köklü, yumrulu,
salkımlı veya başak çiçekli örnek bitkisi (Orchis).
2. Bu bitkinin yumru durumundaki köklerinden
dövülerek hazırlanan beyaz toz. 3. Bu tozun, şekerli
süt veya su ile kaynatılmasıyla yapılan sıcak içecek.
(TDK-2); Bazı Orchis, Ophrys ve Dactylorhiza (Orchidaceae) türlerine veya bu türlerin, haşlandıktan
sonra, kurutulmuş olan yumrularına verilen genel
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ad. Kurutulmuş yumrular toz edildikten sonra süt
ile pişirilerek gıda olarak kullanılır. Bk. Basur otu,
Deli salep. Eş anl. Salep otu. Anacamptis pyramidalis Lat. LC. M. Richard-Çam salebi, Peynircik, Peynir çiçeği, Yoğurtçuk. Dactylorhiza iberica (Bieb. Ex lilld.) Soo- Salep otu. Doğu Anadolu
bölgesinde yumrularından salep hazırlanır. Dactylorhiza osmanica (Ki.) Soo- Cem salebi, Öz salebi.
Dactylorhiza. romana (Seb.) Soo- Çam kökü, Elçik
(Armutlu-Bursa). Dactylorhiza. umbrosa (Kar. Et
Kir.) Nevski- Salep otu. Doğu Anadolu bölgesinde
yumrularından salep hazırlanır. Himanthoglossum
affine (Boiss.) Schlechter-Ayıkulağı, Keşkeş çiçeği,
Patpatan, Patpatanak. Ophrys türleri-Kazankarası,
Kedigözü, Keditırnağı, Pisipisi, Tülekdokuyan.
Ophrys. Attica (Boiss. Et Orph.) Soo- Salep elde
edilir. Ophrys. fusça Link.-Salep elde edilir. Ophrys
holoserica (Burm. fil.) Greuter- Deşdiye salebi,
Şaknalı salep. Ophrys oestrifera Boiss.-Salep elde
edilir. Orchis anatolica Boiss.-Anadolu salep otu,
Damartartık, Dildamak, Diliçıkık, Diliçıkırık,
Tespih salebi, Yayla salebi. Salep elde edilir. Ophrys
coriophora Lat. Cem salebi (Andırın- Kahraman
Maraş). Ophrys italica Poiret-Tavşantopuğu, Topbaş. Ophrys. Iaxiflora Lam. -Salep sümbülü. Çiçek
durumları çiçekçilerde kesme çiçek olarak satılır.
Ophrys, morio Lat. Gelincik. Ophrys palustris
Jack. -Çayır salebi. Çiçekli dalları istanbul çiçekçilerinde kesme çiçek olarak satılır. Ophrys. pinetorum Boiss. Et Kotschy-Gelincik. Ophrys purpurea
Hudson- Salep elde edilir. Ophrys sancta Lat. Piriç
çiçeği, Pürin çiçeği. Ophrys simia Lam. -Püsküllü,
Tavşantopuğu, Topbaş. Ophrys spitzelii Sauter
ex W. Koch- Dağ salebi. Ophrys tridentata Scop.
-Tavşantopuğu, Beyaz dağ salebi. Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq. -Katırtırnağı, Sığırkulağı.
Çiçekli dalları istanbul çiçekçilerinde kesme çiçek
olarak satılır. İzmir pazarlarında sebze olarak bulunur ve pişirilerek yenir. (BAY); (Sâleb, Sâ‘leb) 1.
Salepgillerin örnek bitkisi. 2. Bu bitkinin kökünden
elde edilen toz. 3. Bu tozla yapılan şekerli içecek, bk.
Sahlep. (HAY); Salepgillerden, tel köklü yumrulu,
salkım veya başak çiçekli, süs bitkisi olarak yetiştirilen otsu bitki (orchis). Bu bitkinin kökünün kurutulup dövülmesiyle elde edilen toz. Bu tozun şeker
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ve sütle kaynatılması sonucu elde edilen içecek, sahlep. (MED); (Lat. Orchis, Ophrys, Dactylorhiza,
Alm. Orchide, Fr. orchidée, İng. Early purple orchid, orchid) Pembe renkli çiçekleri olan, toprak alti
yumrulan toplanıp haşlandıktan sonra kurutularak
toz hâline getirilip süt ile birlikte içilen, Orchidaceae” familyasından Orchis, Ophrys ve Dactylorhiza
cinsi türlerine verilen ad. (BİY); (sahlep): Salepgiller
familyasından; tel köklü otsu bir bitkidir. Kökünde
2 tane yumru vardır. Gövdesi, dik ve silindirimsidir.
Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir. Kullanılan
yeri köklerindeki yumrularıdır. Yurdumuzda bir çok
çeşidi vadır. Salep yumruları müsilaj, glikoz ve uçucu bir yağ taşır. Faydası: Göğsü yumuşatır. Öksürük
ve bronşitte faydalıdır. Kabızlığı giderir. Basur memelerinde faydalıdır. Zihni çalışma gücünü arttırır.
Kalbi kuvvetlendirir. Aybaşı kanamalarının düzenli
olmasını sağlar. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Vücudun ısınmasını sağlar. Cinsel gücü artırır. (BİT-2)
Salep otu

Salep. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Salep sümbülü

Salep. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Salepgiller Bot. Güzel çiçekli, vanilya, orkide,
venüsçarığı, salep vb. Bitkileri kapsayan, tek çeneklilerden bir familya. (TDK-2); Tekçenekl ilerden bir
bitki familyası, örnek bitkisi saleptir. (HAY)
Salibi Bot. Haç şeklinde olan, haçvârî (bitki).
(HAY)
Salisilat (Fr. Salicylate) Hek. Söğüt ve kavak
ağaçı kabuklarından çıkartılan salisilik asit tuzu,
antiseptik olarak kullanılır. (TYS)
Salkım 1. Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir
arada bulunan meyve. 2. Bot. Ana saptan çıkan yan
çiçekleri sapları hep aynı uzunlukta olan çiçek durumu. 3. Bot. Baklagillerden, salkım durumunda mor
çiçekler açan ve çoğu asma gibi çardağa sarılan ağaç
türü ve çiçeği (Wistaria sinensis). • salkım ağacı,
salkım başak, salkım küpe, salkım saçak, salkım
salkım, salkım söğüt, salkım topu, mor salkım,
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sarısalkım, üzüm salkımı (TDK-2); 1. Üzüm ve hurma gibi birçoğu bir sapta bulunan meyve. 2. Salkım
şeklinde duran şey, hevenk. Salkımsöğüt = Dalları
aşağıya sarkan söğüt ağacı. Salkım saçak = Birkaçı
birlikte olarak asılan saçak veya paralanıp parçalan
sarkan yırtık şey. (HAY); Yemiş ve çiçeklerin taneleri bir arada toplu olarak sarkan şekli. Üzüm
talkımı, çiçek salkımı gibi. Bu şekil, tezyinatta ve
bilhassa oyma işlerinde çok kullanılır. Yunan ve
Bizanslılarda başlıca tezyinat motiflerinden biridir.
Akasya ve mor salkım gibi ağaçların çiçekleri salkım
şeklinde olduğundan bunlara da salkım tâbir olunur. Salkım söğütün (Fr. Saule pleureur) yaprakları aşağıya doğru salkım halinde olduğu için ona
da salkım söğüt denilmiştir ki su kenarlarında yetişen bir cins söğüt ağacıdır. Fr. Grappe. (ARS); Tek
bir sap üzerinde toplu hâlde bulunan meyva veya
çiçeklerin meydana getirdiği şekil. Salkım şeklinde
duran şey, hevenk. Baklagillerden bir cins sarılgan
ağaç ve çiçeği (istaris sinenis). (MED); Baklagillerden, salkım durumunda mor çiçekler açan ve
çoğu asma gibi çardağa sarılan ağaç türü ve çiçeği
(ARK); Hûşe, unkûd yahut çok hûşeden yapılmış
askı, hevenk, büyük salkımda olan çitmikler, çinke. Lime lime âvîzân olan şeyler, karışık saç. Salkım
ağacı akakya, şecerü’1-hall, sarı salkım, salkım ateş
duhme topu, mitralyoz. Salkım saçak pejmürde.
Salkım küpe. Salkım söğüt, üzüm, hurma salkımı
kıtf. (LEH)
Salkım ağacı
ağacı (BAY)

Bot. Akasya. (TDK-2); Akasya

Salkım başak Bot. Tek veya birleşik başakların
salkım şeklinde oluşturduğu bitki. (TDK-2)
Salkım çiçeği Silene türlerine (Caryophyllaceae)
verilen genel ad. Gövdesi yapışkan olan ve bu nedenle de üzerine küçük sineklerin yapıştığı türlere
(Silene chlorifolia Sm., S. gallica Lat., S. noctiflora Lat., S. otiesLat. Wib., S. viscosaLat. Pers. gibi)
Sinekkapan, Sinekkıran, Sinektutan veya Yapışkan
otu adı verilmektedir. Bk. Gıcıgıcı, Gıvışkan otu. Eş
anl. Nakıl çiçeği. (BAY)

Salkım darı

Darı. (BAY)

Salkım husu

Huş. (BAY)

A
B
C

Salkım söğüt Bot. Dalları ve yaprakları yere
sarkan bir çeşit söğüt (Salix babylonica). (TDK-2);
Söğüt. (BAY)
Salkımlı misksoğanı
Salkımlı sümbül

Ç
D
E

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

F

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

G

Salma 1. Üzerine havlu atmaya yarayan ince
uzun sırık. 2. Çatılarda kullanılan uzun ağaç, eski
yapılarda kiriş olarak kullanılan ağaç, döşeme
ağaçları. (MER); 1. Sebze bahçelerinin yollar ile
su arkları arasında kalan bölümleri, 2. Bahçelerde
büyük su arklarına ulaşan küçük su arkları. (TRM);
1. Sebze bahçesinin yollar ile su arkları arasında
kalan bölümleri. 2. Bahçelerde büyük su arklarına
ulaşan küçük su arkları. (ZAN)

H

Salma mu (Osm. Ma-i carî.) Bostan ve bahçelerde açılmış harklar vasıtasiyle sebze, ağaç ve saireyi
sulamak üzere bol miktarda salıverilen akar su.
Burmasız yani musluksuz bir borunun ağzından
daimî surette ve hiç ölçüye tâbi olmaksızın akan su.
Eskiden evlere lüle ve masura hesabiyle su verilirdi. Bazı saray ve konakların suları böyle bir ölçüye
tâbi olmadığından bendlerden gelip su hazinelerine
veya bahçelere veyahud burmasız umumî çeşmelere
daimî surette akan sulara da salma su denirdi. Fr.
Eau courante. (ARS)

M

Salmak (Bitki) Sürmek: Ağaç dal salmak. (TEM)

Ş

Salon bitkileri Bot. Kapalı mekânlarda yetiştirilen, kaktüs, kauçuk, eltieltiyeküstü vb. Süs bitkileri. (TDK-2)
Salon çamı Bot. Dalları üzerinde diken bulunan,
küçük çam biçiminde bir süs bitkisi (Ara ucaria).
(TDK-2)
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A
B

Salon çiçeği Bot. Salonları süsleyen gösterişli ve
bakımlı ev çiçeği. (TDK-2)

C

Salsifi

Ç
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Yemlik. (BAY)

Saltadura Ağacdan basamaklarrolan ip merdiven
ki ekseriya gemilerde kullanılır. (ARS)
Sal‘a Ağaç olmayan kumlu yer. (OSM)
Sam vuruğu Sam rüzgârının kavurduğu bitki.
(MED)
Saman Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra kalan sapları ve daha çok bunların harmanda
parçalanmışı. (TDK)
Samara (Alm. Flügelfrucht, Fr. Samare, fruit ailé,
İng. Samara, winged fruit) Kanatlı, açılmayan kuru
meyve. Kanatlı nuks. (BİY)
Samg Tahrif ile zamk denilen ağaç sızıntısıdır ki
sonra koyulaşıp özlenir. (OSM); Dikik gözi yaşı,
ağaç köpüği; tul, ağaç tutkalı (MEN)
Samit Dere otu. (BAY)

Ö

Samuk Dere otu. (BAY)

P

Sanavberiyye

R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

Bot. Kozalaklılar. (HAY)

Sancak otu Isırgan. (BAY)
Sancı otu

Acı yavşan. (BAY)

Sandal Bot. Sandalgillerden, kerestesi sert ve
kokulu bir ağaç (Santalum album). • sandal ağacı
(TDK-2); Hindistan’dan getirilen kuvvetli ve güzel kokulu sert bir ağaç (YED); Güzel kokulu bir
ağaç. (OSM); Kerestesi sert ve kokulu bir Asya ve
Afrika ağaçı. (TYS); (Yun. Sandalion, Ar. Sandal,
Fr. Sandale) 1 Yaprak ve ince dallarından doğal
boya elde edilen, kısa boylu, sert odunlu bir ağaç.
Şap ve krom mordanlı yünü sarının tonlarına boyar.
(TEK); Hindistan’dan gelen bir çeşit kokulu ağaç
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ile bir pamuk ipekle dokunmuş elbiselik kumaşın
adıdır. Hintliler arasında adı Sand ve Sandalî’dir.
Şimdi Pakistan ile Hindistan’ın sınırını ayıran
sand nehri havzasından geldiği sanılır. İstanbul’da
Kapalıçarşı’da sırf bu kumaşı satan bir bedesten
vardır. (B. Bedesten) Bu adı taşıyan bir deniz nakliye vasıtası varsa da bunun kumaş ile alâkası yoktur.
Şu var ki? Hindistan’dan gelen bu ağaç ile yapılmış
ise o zaman doğru olabilir. Çünkü alelade sandalların değil Hünkâr ve vezir kayıklarının sandal
ağacından yapıldığı bilinmektedir. Sandalye de bu
arada hatırlatılabilir. (YAN); Hindistan’da yetişen,
kısa boylu ve sert odunlu bir cins ağaç (sandalum album). (MED)
Sandal ağacı Bot. Koca yemiş. (TDK-2); Koca
yemiş. (BAY); Kokulu ve kıymetli bir ağaçtır.
(ARS); (kalanga): Sandalgiller familyasından;
küçük boylu bir ağaçtır. Hindistan ve Malakka’nın
dağlık bölgelerinde yetişir. Yaprak dökmez. Yaprakları karşılıklıdır. Çiçekleri sarımtırak kırmızıdır.
Meyveleri kiraz büyüklüğünde olup, siyah renklidir.
Odunu sarımtırak renktedir ve kokuludur. Bu
odundan uçucu bir yağ olan santal esansı çıkarılır.
Hekimlikte kullanılır. Faydası: İdraryollarındaki
mikropları giderir. (BİT-2)
Sandalgiller Bot. Tropikal ve ılıman bölgelerde
yaşayan, iki yüzden çok türü olan taçsız iki çenekli
bitkiler familyası. (TDK-2)
Sandarak reçinesi [Alm. Sandarak] [eski terim
sandarak reçinesi]: İspirtolu vernik üretiminde kullanılan bir reçine türü. Kırılgandır. Aseton, eter,
etilglikol ve terebentinde erir. (AGA)
Sap 1. Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu
alan bölüm. 2. Çiçek veya meyveyi dala bağlayan
ince bölüm, sak: Armudun sapı. Gülün dikenli sapı.
(TDK); 1. Tahıl, çiçek ve başka bitkilerin yerden,
başak veya çiçeğin başladığı kısma kadar olan düz
ve dik yeri. 2. Meyve, çiçek vesaireyi dala asılı veya
bağlı tüten ince çöp. (HAY); Bitkilerde yaprak
veya meyveyi tutan kısım: Armudun sapı. (MED);
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Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümleri taşıyan
bölümü. (ARK); Tezhibde çiçek sapına benzetilerek
yapılan şekiller. (YKS); Bitkinin dal, yaprak, çiçek
gibi bölümleri taşıyan bölümü. (ARK); 1. . Bitkinin
dal, yaprak ve çiçeklerini taşıyan kısım. 2. Çiçek ve
meyveyi dala bağlayan ince bölüm. (TRK); 1. otsu
bitkilerin gövde kısmı, 2. Araç-gereçlerin tutulduğu
kısım, tutacak. (BAH)
Sapan Toprağa saplıyarak onu kazmak için kullanılan âlettir ki ucu sivri bir kürek şeklinde bir
demire merbut olup öküz koşularak sürülür. Bunların büyüklerine pulluk denir. Toprağa giren
demire sapan ve ağacına sapan ağacı, okuna sapan
oku ve elle tutularak sapana istikamet verilecek kola
sapan kolu denir. Fr. Charrue. (ARS)
Sapan eneği
(HAY)

Sapan ağacına geçirilen ufki ağaç.

Sapanca çayı

Çay üzümü. (BAY)

Saparna (Amerika yerlilerinin dilinden) Bot. Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok
yıllık bir bitki (Smilax). (TDK-2); Zambakgillerden
tırmanıcı bir bitki. (HAY); (İsp. Zarzaparilla) Hek.
Kökü hekimlikte kullanılan tırmanıcı bir Amerika
bitkisi. (TYS); Kökü tıpta kullanılan zambakgillerden bitki. (MED); Diken gibi ince yapraklı, sarı
çiçekli, nohut gibi tohumları olan bir bitki. (MER);
(smilax): Zambakgiller familyasından; tırmanıcı ve
dikenli gövdeli, yeşilimsi çiçekli, çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları kalp şeklindedir. Çiçekleri şemsiye
durumundadır. Kökünde tanen ve saponin bulunur.
Birçok türü vardır. Yurdumuzda nemçe saparnası,
Anadolu saparnası bulunur. Faydası: Terletir. Kanı
temizler. Cilt hastalıklarında faydalıdır. Frengide
kullanılır. (BİT-2)
Sapçık 1. Küçük sap. 2. Anat. Bir organı, organizmanın öteki bölümlerine bağlayan, içinde damarlar, sinirler ve görev kanalları bulunan ögelerin
tümü: Akciğer sapçığı. 3. Bot. Ucunda çiçek bulunan dalcık. • çiçek sapçığı (TDK-2)

A

Saplı mantar Mıhtepesi mantarı. (BAY)

B

Saplı meşe Bot. Yurdumuzda yetişen bir meşe
türü (Quercus robur). (TDK-2); Meşe. (BAY); (Lat.
Quercus robur, İng. pedunculate oak, common oak)
Kayıngiller (Fagaceae) familyasından, 25 m kadar
boylanabilen, meyveleri uzun bir sap üzerinde bulunan, yapraklarını döken, bir ya da iki yılda olgunlaşabilen, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde yayılış gösteren bir tür. (BİY)
Saponin (Lat. Sapo: sabun, Alm. Saponin, Fr.
Saponine, İng. Saponin) Birçok bitkide bulunan ve
suda köpüklü bir çözelti veren çeşitli steroit gliseritler. (BİY)
Sapot ağacı Bot. Sapotgillerin örnek bitkisi olan,
lezzetli meyvesi ve sakız yapımında kullanılan sütlü
salgısı için sıcak ülkelerde yetiştirilen bir ağaç (Achras sapota). (TDK-2)
Sapotgiller Bot. İki çeneklilerden, örnek bitkisi sapot ağacı olan, sıcak ülkelerde, genellikle Orta
Amerika’da yetişen, bazı cinslerinden gütaperka
çıkarılan bir bitki familyası. (TDK-2)
Saprofit

Fr. Saprophyte Bot. Çürükçül. (TDK-2)

Saprofitler Organik
yaşayan bitkiler. (ÇEV)

maddeleri

ayrıştırarak

Sapsız meşe (Lat. Quercus petraea, İng. Durmast
oak, sessile oak) Kayıngiller (Fagaceae) familyasından, 30 m kadar boylanabilen, meyve sapı olmayan,
yaprak döken, ülkemizin hemen her tarafında
yayılış gösteren bir tür. (BİY); Meşe. (BAY)
Sar Bir çeşit tahta (sarı yerine mi?; krş. Say) VI
17bl2 sar ağaç şaranpavları (EVL)
Saracak

Ebe gümeci. (BAY)
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Sararmak Sarı olmak, rengi sarıya dönmek: “Her
sabah ağaçların sararan yapraklarıyla pek güzel olan
karşıki dağlara bakarak uyanıyorum. (TDK)
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Saray çiçeği Bot. Düğün çiçeğigillerden, tarlalarda yetişen, altmış kadar türü bulunan, birkaç
türü süs bitkisi olarak çoğunlukla da hekimlikte
kullanılan zehirli bir bitki, hezaren (Delphinium).
(TDK-2); Hezaren. (TDK)

Sarı boynuzgelincik Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Saray menekşesi Bot. Gösterişli ve bol çiçekli bir
tür menekşe. (TDK-2)

Sarı civanperçemi

Saraypatı Bot. Güzel çiçekleri için yetiştirilen bir
süs bitkisi (Callistephus sinensis). (TDK-2)
Sardunya İt. Sardonya Bot. Çoğunlukla pembe
çiçekler açan, sardunyagillerden bir süs bitkisi (Geranium). (TDK-2); Sardunyagillerden, saksılarda
ve bahçelerde yetiştirilen çok yıllık otsu bitki ve
bu bitkinin iri, pembe renkli çiçeği (pelargonium).
(MED); Sardunyagillerin örnek bitkisi ve bu bitkinin çiçeği. (HAY); (İt. Sardenio) Saksı ve bahçe süs
çiçeği. (TYS); Enfü’l-karân, ceranyom, turna burnu
bir nev ıtır çiçeği, yabanî ibretü’r-râ’î. (LEH); (Lat.
Pelargonium zonale, Alm. Pelargonien, Zimmerstorchschnabel, Fr. pélargone, géranium, İng. horse
shoe geranium, Scarlet storck’s bill) Geraniaceae
familyasından, çok yıllık, yapraklan elsi bölmeli,
gövde ve yapraklan üzerinde hoş kokulu salgı tüyleri taşıyan, otsu, pembe çiçekli, süs bitkisi olarak
yetiştirilen bir bitki. Sardünye. (BİY); İt. Bot.
İkiçeneklilerin sardunyagiller familyasından, yüz elliden çok çeşidi olan, pembe ya da kırmızı çiçekli,
ıtırlı, saksı ve bahçe çiçeği (geranium). (TEM)
Sardunyagiller Bot. İki çeneklilerden, sardunya,
ıtır, turnagagası vb. Bitkileri içine alan bir familya. (TDK-2); İkiçeneklilerden bir bitki familyası.
Örnek bitkisi sardunyadır. (HAY)
Sarek Keten. (BAY)

V

Sarı ağu Zifin. (BAY)

Z
Â

Sarı centiyan

Centiyane. (BAY)

Sarı çiçekli açan keten

Sarı boya
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Alıç. (BAY)
Sumak. (BAY)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sarı çiçekli fiğ

Sarı çiçekli keten

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sarı çiçekli öküzçanı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Sarı çiriş

Çiriş. (BAY)

Sarı erik

Zerdali. (BAY)

Sarı geven

Geven. (BAY)
Gül. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
İskorçina. (BAY); Yaban çiçeği

Sarı iskorçina
(ÇİÇ)
Sarı jensiyan

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sarı kantaron

Kantaron. (BAY)

Sarı kız mantarı
Sarı alıç

Civanperçemi. (BAY)

Sarı çam (Lat. Pinus sylvestris, Alm. gemeine
Keifer, Fr. pin d’ecosse, pin sylvestre, İng. Scotch
pine, Baltic red wood) Çamgiller (Pinaceae) familyasından, her dem yeşil, iğne yapraklı, 5-15 m kadar boyda, 100-2700 m yüksekliklerde ve ülkemizin
Karadeniz bölgesinde kısmen de Sivas, Erzincan ve
Sarıkamış’ta orman oluşturan bir ağaç türü. (BİY);
Çam. (BAY)

Sarı gül

U
Y

Sarı can Sumak. (BAY)

Cincile. (BAY)

Sarı kokulu Eranthis hyemalis Lat. Salisb. (Ranunculaceae). 5-15 cm yükseklikte, yumrulu, sarı
çiçekli, otsu ve çok yıllık bir bitkidir. Özellikle
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Güney ve Doğu Anadolu dağlarında yetişir. Yumruları süs bitkisi olarak dış ülkelere satılır. Akseki (Antalya) bölgesinde Sarıkokulu adıyla tanınmaktadır.
Eş anl. Kar çiçeği (Akseki-Antalya), Kovancık (Akseki-Antalya). (BAY)
Sarı kök Boya elde edilen bir bitki (OSM); Sumak. (BAY)
Sarı kuşyuvası

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sarı mantar (Lat. Amanita citrina, İng. Yellow
mushroom) Şapkası soluk sarı, esmer benekli ve zehirli olmayan bir mantar türü. (BİY); Zehirli mantar. (BAY)
Sarı maun [Alm. Limbo] [Lat. Terminalia superbo] [eski terim limbo]: Özodunu ceviz kahverengisi,
dışodunu yeşil sarı renkli ve hava kurusunun özgül
ağırlığı 0,45-0,60 grlcm3 olan maun türü bir ağaç.
(AGA)
Sarı mukallit (Lat. Hippolais icterina, Alm.
Gartensänger, Fr. hypolais ictérine, İng. İçlerine
warbler) Kuşlar (Aves) sırufinın, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ötleğengiller (Sylviidae) familyasından, sırtı san, kül rengi, yeşil, karnı kükürt
şansı olup, Avrupa, Ön ve Kuzey Asya’da bahçelerde
yaşayan, Türkiye’de Marmara bölgesinde yazın kuluçkaya yatan, küçük böcekler ile beslenen göçmen
bir tür. (BİY)
Sarı mumçiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Sarı nilüfer
Sarı odun

Nilüfer. (BAY)

(ÇİÇ); (düğünçiçeği): Centiyangiller familyasından; gök yeşili renginde bir bitkidir. Nemli kumsallarda yetişir. Sapı ince, yaprakları dipten çifter
çifter bitişiktir. Çiçekleri sarıdır. Karadeniz bölgesinde bulunur. Faydası: Ateşi düşürür. Asabi ağrıları
dindirir. Romatizmada faydalıdır. (BİT-2)
Sarı piren (Lat. hypericum empetrifolium) Toprak üstünde kalan bütün kısımları boyamacılıkta
kullanılan bir maki türüdür. Batı ve Güney Anadolu kıyılarında yetişir. Çok miktarda quercetin boyarmaddesi içerdiğinden değerli bir boya bitkisidir.
Mordanlı yünü sarıya boyar. (TEK)
Sarı potas [Alm. Koliumchromat] [eski terim
potasyum kromat]: Ağacın kimyasal yöntemle renklendirilmesinde kullanılan limon sarısı renkte
krom tozu. (AGA)
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Sarı püren

Kantaron. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

K

Sarı savran

Ölmez çiçek. (BAY)

L

Sarı sevgi çiçeği

M

Muhabbet çiçeği. (TEK)

N

Sarı soğan çiçeği Fulya. (MED)

O

Sarı söğüt Söğüt. (BAY)

Ö

Sarı süsen Bataklık süseni.; Süsen. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)

P

Sarı şebboy

Sarı tekesakalı Yemlik. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Sarı yabangülü

Ş
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sarı ormangülü Yaban çiçeği (ÇİÇ)

V

Sarı yalancıçiriş Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Sarı yaprak

R
S

Şebboy. (BAY)

Sumak. (BAY)

Sarı ot Boreava orientalis Jaub. Et Spach (Cruciferae). 30 cm kadar yükselebilen, bir yıllık, otsu ve
sarı çiçekli bir bitki. Ekin tarlaları içinde yetişir. Eş
anl. Kayşak (Ankara). (BAY); Kaymak otu. (BAY);
Eğreltiotuna benzer bir bitki. (MER); Yaban çiçeği

A

Y

Sumak. (BAY)
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Sarıağaç Yaprakları mersin bitkisinin yaprakları
biçiminde; ekşi, böğürtlen rengi meyvesi olan, alıça
benzer, dikenli bir çalı, sarıçalı. (MER)

Sarıdiken Bot. Dikenli, tüylü, iki veya çok yıllık
otsu bir bitki (Scolymus hispanicus). (TDK-2); Altın
dikeni. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sarıağı Bot. Kışın yapraklarını döken, sarı çiçekli ve çalı görünüşünde bir bitki, sarıcık, sifin, zifin
(Rhododendron luteun). (TDK-2)

Sarığız Sebzelere zarar veren sarı, iri kurt. (MER)

Sarıayak mantarı Gomphidius viscidus Fr.
Ex Lat. (Gomghidiaceae)-Yenen bir mantardır.
Gomphidius glutinosus Fr. Ex Schaeeffer-Sümüklü
mantar. Yenen bir tür. (BAY)

Sarıklık

J

Sarıbaş Centaurea macrocephala Muss. Puschk.
Ex lilld. (Compositae). 1 m kadar yükselebilen, çok
yıllık, sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. Çiçekleri boyar madde olarak kullanılır. Bk. Peygamber çiçeği.
(BAY)

K

Sarıcalık

L

Sarıcık Bot. Sarıasma. (TDK-2)
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Sarıhalile Bot. Doğu Hindistan’da yetişen bir tür
bitkinin olgunlaşmadan önce toplanan, kurutulan
3-5 cm uzunluğunda, erik biçiminde, sarımtırak
esmer renkli sert kokusuz taneleri (Terminalia citrina). (TDK-2)

Bot. Kloroz. (TDK-2)

Çiğdem. (BAY)

Sarılgan Bot. Sapı yakınındaki başka bitkilere,
başka şeylere sarılıp yükselen, otsu veya odunsu
(sap, bitki), sarmaşan. • sarılgan gövde (TDK-2);
Sert gövdeli bitkilere veya cisimlere sarılarak yükselen bitki (sarmaşık, hanımeli vb). (MED)
Sarılgan bitkilerden biri

Sarıçalı Bot. Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden,
çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilaç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuzluğu, çobantuzluğu, amberbaris (Berberis vulgaris). (TDK-2); Karamuk.
(BAY); Bot. Ayrı taçyapraklı ikiçeneklilerden bir
bitki. (HAY); (Lat. Berberis vulgaris) Kadıntuzluğu,
çobantuzluğu, amberbaris de denir. Köklerinden
doğal boya elde edilen bir bitki. Sarı çiçekli, kırmızı
meyveli, çiftçeneklilerden olan bu bitkiden, sarı, san
yeşil, kahverengi ve grinin açık ve koyu tonlarında
renkler elde edilir. (TEK); Kadıntuzluğugillerden,
sarı çiçek açan, kırmızı meyveli bir cins çalı (berberis vulgaris). (MED)
Sarıçiçek Bot. Ölmez çiçek. (TDK-2); Yaylalarda yetişen, hoş kokulu, top top çiçeği olan bir ot.
(MER); Çuha çiçeği.; Ölmez çiçek. (BAY)
Sarıçiğdem Bot. Çiçekleri sarı renkli çiğdem.
(TDK-2); Çiğdem. (BAY)
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Karaasma. (TSD)

Sarılgan gövde Bot. Tutunup sarılmaya yarayan
uzun sürgün. (TDK-2)
Sarılgan sap Başka bir bitkiye sarılarak yükselen
sap, sap-ı mütehalif. (MED)
Sarımsak Bot. 1. Zambakgillerden, 25-100 cm
yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak
altındaki soğanında kokulu yağ bulunan bir kültür
bitkisi (Allium sativum). 2. Bu bitkinin baharat
olarak kullanılan dişli bölümü. Sarımsak yemedim ki ağzım koksun kötü bir iş yapmadım ki sonucundan korkayım, sorumlu olayım. Sarımsağı
gelin etmişler de kırk gün kokusu çıkmamış insanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler, haklarında yargıda bulunmakta acele edilmemelidir.
• sarımsak hardalı, sarımsak otu, yabani sarımsak,
kaya sarımsağı, köpek sarımsağı, su sarımsağı, taş
sarımsağı (TDK-2); Sarımsak bitkisi (BAY); Zarları
sargılı nebat soğanı, sûm, sîr. Sarımsak otu bellût-ı
mâ, iskolopenderiyun, kurtluca. (LEH); (Lat. Allium sativum, Alm. Knoblauch, Fr. Ail, İng. garlic)
Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, çiçekleri
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uçta şemsiye şeklinde olan, taze ya da kuru olarak
yenen, soğanlı, çok yıllık bir kültür bitkisi. (BİY);
(yabanî) Bazı Allium (Liliaceae) türlerinin soğan
veya yapraklan Anadolu’da Sarımsak (A. Sativum
L.) yerine kullanılır. Kullanılan başlıca türler şunlardır. Bk. Soğan. Allium ampeloprasum Lat. Kaya
sarımsağı (Adana). Allium macrochaetum Boiss.
Et Hausskn. -Kaya sarımsağı (Tunceli). Allium
scorodoprasum Lat. Taş sarımsağı, Köpek sarımsağı. (BAY); Bahçede sarımsak yetiştirmek: İnsanlar sizden nefret ediyor; kötü niyetli olanlar daha
da fazla nefret ediyor. / Sarımsak Asmak: Hastalanmanızı isteyen kişilere karşı kendinizi korumalısınız. / Sarımsak görmek: Daha iyi bir sağlık için
bir sırrı açığa vuracaksınız. / Sarımsak satın almak:
Neye karşı korunmaya ihtiyaç duyuyorsunuz? /
Sarımsak yemek: Kaybettiğinizi düşündüğünüz
sağlığınız düzelecek. / Sarımsakla çeşnilendirmek:
Kurduğunuz düzen sürekli olarak size teşekkür ediyor. / Sarımsakla pişirmek: Sizin altınızda çalışan
kişilerden hoşlanmıyorsunuz. / Sarımsaktan hoşlanmayan kişiler: Pozisyonunuzu dolduracak nitelikte değilsiniz. / Yemeleri için çocuklara sarımsak
vermek: Kötü güçleri geri püskürtecek yüksek bir
pozisyon elde edeceksiniz. (ZOL)
Sarımsak hardalı Sarımsak otu. (BAY)
Sarımsak otu Bot. Turpgillerden, beyaz, küçük
çiçekli, ovulduğunda sarımsak kokusu veren bir
bitki, sarımsak hardalı, kuş ekmeği (Alliaria petolata). (TDK-2); 20-80 cm yükseklikte, iki yıllık,
sarımsak kokulu, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir.
Taze yaprakları sarımsak yerine kullanılır. Eş anl.
Sarımsak hardalı. (BAY); (alliarie): Turpgiller familyasından; dik saplı, küçük beyaz çiçekli bir bitkidir. Oluşturulduğu zaman sarımsak kokusu verir.
Hemen hemen her yerde bulunur. Faydası: Temriye
uyuz ve yaraların tedavisinde kullanılır. (BİT-2)
Sarımsak salebi Deli salep. (BAY)
Sarımsak soğanı

Soğan. (BAY)

Sarıpapatya Bot. Çiçekleri sarı renkli papatya.
(TDK-2); Anthemis tinctoria Lat. (Compositae).
20-45 cm yükseklikte, çok yıllık, sık tüylü, otsu ve
sarı çiçekli. Çiçekleri sarı renkli boyar madde olarak
kullanılır. Bk, Beyaz papatya. Eş anl. Boyacı papatyası, Öküzgözü. Allium tinctoria Lat. var. Tinctoria-Kurutulmuş çiçekli dalları Bursa aktarlarında
saçları sarı renge boyamak için satılır. (BAY); (Lat.
Anthemis tinctoria) Öküz gözü de denir. Yapraklarından doğal boya elde edilen iki yıllık bir bitki.
50 cm’e varan uzun sapları, altın sarısı çiçekleri
vardır. Şap mordanlı yünü yoğun bir sarıya boyar.
(TEK); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Sarısabır Bot. 1. Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs
bitkisi, azvay (Aloe vera). 2. Bu bitkinin etli ve kalın
yapraklarından çıkarılan, kırmızımtırak esmer renkli, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir madde.
(TDK-2); (Fr. Aboès) Zambakgillerden bir bitki ve
bu bitkinin yapraklarından çıkarılıp hekimlikte ve
boyacılıkta kullanılan kırmızımtırak esmer renkli madde. (KAR); Aloe vera Lat. (Liliaceae). Çok
yıllık, etli yapraklı ve sarı çiçekli bir bitkidir. Vatanı
Kuzeydoğu Afrika olan bu tür çok eski zamanlardan beri Akdeniz ülkelerinde yetiştirilmektedir.
Türkiye’de Demre (Antalya) yakınındaki tiyatro
harabelerinde bulunmaktadır. Yapraklarından elde
edilen usare müshil olarak kullanılır. Eş anl. Ağu
(Demre-Antalya), Sabırlık. Agave americana Lat.
(Amaryllidaceae) türüne de aynı ad verilmektedir
(Antalya). Aloe Arborescens Miller -Testere (Antalya). Vatanı Güney Afrika olan, kırmızı çiçekli ve
dişli yapraklı bir tür. Ege ve Akdeniz bölgelerinde
bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. (BAY); Bot.
1. Zambakgillerden bir süs bitkisi (aloe). 2. Bu bitkinin yapraklarından çıkarılan, tıpta ve boyacılıkta kullanılan bir madde. (HAY); (Lat. Aloe vera,
Alm. Aloe, Fr. Aloes, İng. Aloe) Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, yapraklan etli, san çiçekli,
yapraklarından elde edilen sıvı müshil olarak kullanılan, ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde yetişen,
çok yıllık bir tür. (BİY); (azvay): Zambakgiller
familyasından 180 kadar türü bulunan ve tropikal
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bölgelerde yetişen bir bitkidir. Bazan sapsız küçük
bitkiler, bazan da dallı budaklı ağaçlar halinde bulunur. Yaprakları kalın ve etli olup, rozet şeklindedir. Çiçekleri yeşilimsi, sarı veya donuk kırmızıdır.
Çoğu zaman üç renklidir. Yaprakları kesildiği
zaman acı bir su çıkar. Pankima denilen bu su;
hekimlikte kullanılır. Yurdumuzda da bulunur.
Faydası: Kabızlığı giderir. Mide hastalıklarında
faydalıdır. Vücudu kuvvetlendirir. Yanıkların sebep olduğu sancıları keser. Sirke ile karıştırılıp, saç
diplerine sürülürse, dökülmelerini önler. Tavsiye
edilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Mesane ve rahim hastalıklarından şikayet edenlerin de
kesinlikle kullanmaması gerekir. (BİT-2)
Sarısalkım Bot. Baklagillerden, salkım durumunda sarı çiçekleri bulunan, bahçelerde süs bitkisi
olarak yetiştirilen bir ağaç (Laburnum anagyroides).
(TDK-2); Bot. Bir salkım türü (luburnum). (HAY)
Sarısütleğen (denilen bir bitki) balık ağusu, balık
öldüren, balık sütleğeni. (TSD)
Sarıtiken (= sarıdiken) sarı gövdeli, eflatun çiçekli, açık yeşil yapraklı bir diken. (MER)

Ö

Sarıyonca Bot. Sarı yapraklı yonca türü. (TDK2); Kokulu yonca. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

P

Sarızağar

R
S
Ş
T
U
V

Çiğdem. (BAY)

Sarızambak
Çiriş. (BAY)

Bot. Sarı çiçekli zambak. (TDK-2);

Sarkun Bir tür söğüt ağacı, sorkun ağacı,
banağacı, (Bot. Moringa aptere) (BAH)
Sarm (Surm) Bağ kesmek. Meyve toplamak. Bir
şeyi kökünden ayırmak. (OSM)

Y

Sarmalık Yılanyastığı. (BAY)

Z

Sarmaşan Bot. Sarılgan. (TDK-2)

Â
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Sarmaşık Bot. Sarmaşıkgillerden, koyu yeşil
renkli, değişik biçimli yaprakları olan, sap ve dallarından çıkan küçük ek köklerle dik, düz yerlere
yapışarak tırmanan bitki (Hedera helix): “Rüzgârın
balkon sarmaşıklarında ıslıklar çaldığı bir akşamdı.
“ -A. İlhan. • çit sarmaşığı, deniz sarmaşığı, duvar
sarmaşığı, Japon sarmaşığı, kaya sarmaşığı, kuzu
sarmaşığı, orman sarmaşığı, yer sarmaşığı (TDK-2);
Sarmaşık türü bitkiler (BAH); Tamus communıs
Lat. Subsp. cretica Lat. Kit Tan (Dioscoreaceae).
Çok yıllık, tırmanıcı, Kalın köklü, sarımsı yeşil ve
küçük çiçekli ve otsu bir bitkidir. Taze sürgünleri
Batı Anadolu (Fethiye, izmir) pazarlarında satılır.
Taze halde salata halinde yenir veya börek harcına
katılır. Eş anl. Acı tilkişen, Dövülmüş avrat otu,
Gâvur tilkişeni, Kara asma. (BAY); Ağaç, duvar vesaireye sarılıp uzayan bitki çeşidi. (HAY); Sarmaşıkgillerden, çeşitli şeylere sarılarak yükselen, bir çok
çeşitleri olan tırmanıcı bitki (hedera helix). (MED);
Duvarlara veya ağaç gövdelerine sarılarak büyüyen,
irice yapraklı ve yaz kış yeşil kalan bir nevi nebat.
Buna öksüz urganı da denir. Avrupalılarca muhabbet timsalidir. Fr. Lierre. (ARS); Kahkaha çiçeği.
(BAY); (hedera): Sarmaşıkgiller familyasından; tırmanıcı yeşil odunsu bir bitkidir. Meyvesi etli, yuvarlak ve üzümsüdür. Yurdumuzda; adi sarmaşık ve
kafkas sarmaşığı olmka üzere 2 çeşidi vardır. Yaprak
ve meyvelerinde heederin denilen zehirli bir madde
vardır. Faydası: Haricen yaraların tedavisinde kullanılır. (BİT-2)
Sarmaşıkgiller Bot. Örnek bitkisi sarmaşık
olan, iki çeneklilerden bir bitki familyası. (TDK-2);
İkiçeneklilerden bir bitki familyası. Örnek bitkisi
sarmaşıktır. (HAY); Tırmanıcı, sarılgan iki çeneklilerden bitişik taç yapraklı bitki ailesi, balsamiye.
(MED)
Sarmısak (tüm): Zambakgiller familyasından;
bütün kısımları keskin kokulu, 30-100 cm yüksekliğinde, otsu bir bitkidir. Toprak altında iri
bir soğanı vardır. Çiçekleri beyazımsı pembedir.
Yaprakları uzun, yassı, paralel damarlı ve sivri uçlu
olup, gövdeyi sarmıştır. Soğanı özel kokulu uçucu bir yağ, şekerler, A, B, C, P vitaminleri içerir.
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Yağında alliin denilen bir madde vardır. Faydası:
Yüksek tansiyonu düşürür. İştah açar. Solunum ve
hazım sistemindeki mikropları öldürür. Grip, tifo
ve difteri gibi salgın hastalıklar sırasında faydalıdır. Hazmı kolaylaştırır. Kabızlığı giderir. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur.
Kanı temizler. Kalp adalelerini kuvvetlendirir.
Böbreklerin normal çalışmasını sağlar. Karında ve
bacaklarda toplanan suyun boşalmasında yardımcı
olur. Romatizma ve mafsal iltihaplarında faydalıdır.
Damar sertliğini önler. Ateşi düşürür. Arpacık ve
basur memelerinde faydalıdır. Zehirlenmelerde kullanılır. İdrar tutukluğunu giderir. Zehirli hayvan
sokmasında da faydalıdır. Saçların uzamasına da
yardımcı olur. (BİT-2)

Savana Fr. Savane Bot. Ekvator kuşağındaki otsu
bitkilerle kaplı çayırlar. (TDK-2)
Savat Gümüş üzerine siyah kalemle yapılan çiçekli süs. (MED)

A
B
C
Ç

Savr Bir yerde toplanmış küçük hurma ağaçları.
(OSM)

D

Savtal Havuç cinsinden çöğender adı verilen bir
bitki. (OSM)

F

Savul Ayı gülü. (BAY)

E
G
H

Saya

Ağıl bahçesi. (TRM)

I

Saru ağaç Kökünden sarı boya elde edilen bir bitki, zerdeçal, zerdeçöp, zerdeçav (Bot. curcuma longa) (BAH)

Saya

Ağıl bahçesi. (ZAN)

İ

Sasim Kara ağaç. Abnus ağacı. (OSM)

Sayvan (Aslı
gölgelik
mânasına
Farsça
sayeban’dan.) Bir yerin güneşten korunması için
üzerine herhangi bir maddeden dam saçağı veya örtmelik gibi yapılan düz veya mailörtü ki genişçe bir
sundurma damı mahiyetinde olur. Topkapı Sarayındaki divan yeri önünde böyle bir taşlık damı vardır
ki buraya sayvan alil ismi verilir. Bunu sayvanın
diğer mânalarından ayırmak için sundurma sayvanı
demek münasib olur. Sayvan 2. Anadolunun bazı
yerlerinde evlerin bir tarafında eve bitişik o-larak
önü açık ve üstü direkler üstüne tutturulmuş bir
damla yani sayvanla örtülü yerlere denir. Bunların
ev içinde olan ve üstleri böyle ayrı bir damla değilfakat evi örten damın bir kısmiyle örtülü ve önü
açık olan oturma yerlerine yazlık, sergûh, açık divanhane denir. Sayvanın diğer mânalarından ayırmak için bunlara sayvan altı demek daha münasib
olur. Fr. Véranda ou terrasse couverte. 3. Bir dam
saçağı kenarına sarkık olarak konulan tahta veya
sac veyahud çinkodan, kesme veya nakışlarla süslü
ensiz uzun parçalar. Bunlara saçak sayvanı denir ki
saçağın sarkık kısmıdır. Fr. Lambrequin. 4. Pencere
perdeleri üstüne, çadırların üst kenarlarına, karyola
cibinliklerinin tepe kısımlarına enlice ve süslü bir
pervaz halinde konan tahta, maden veya kumaştan

Sassafras (bois de sassafras): Defnegiller familyasından bir ağaçtır. Biri Amerika’da diğeri de
Çin’de olmak üzere iki türü vardır. Köklerinden,
lavantacılıkta kullanılan sagrol esansı elde edilir.
Kurutularak toz haline getirilen yaprakları baharat
olarak kullanılır. Faydası: Sassafrasın kökleri terletici olarak kullanılır. (BİT-2)
Satma Kulübe, bağ bekçisinin geceleri barınmak
için ağaç üzerinde yaptığı çardak (DLT)
Satsuma İng. Satsuma Bot. Kabuğu kolay soyulabilen, güzel kokulu bir mandalina türü. (TDK-2)
Sav Ranunculus polyanthemos Lat. (Ranunculaceae). 25-40 cm yükseklikte, çok yıllık, otsu
ve sarı çiçekli bir bitkidir. Van bölgesinde, toprak
üstü kısımları peynir ve çökeleğe konur. Bk. Çünk,
Düğün çiçeği. (BAY)
Savan (Alm. Savanne, Fr. Savane, İng. Savanna)
Kuraklığa dayanıklı bitkilerle seyrek ağaçlar kapsayan tropik ve subtropik alan. (BİY)

J

Sayacı Saya diken ayakkabıcı. (MED)
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yapılmış uzunca ve düz parça. Bunların ortalarından boğulup toplanmak suretiyle yapılmış olanla-rina farbala (Fr. Falbala) ve tel tel olanlarına saçak
(Fr. Frange) denir. Bu sayvanları birbirinden ayırmak için perde sayvanı, çadır sayvanı, cibinlik sayvanı denir. Fr. Lambrequin. 5. Kadın fistanlarının
etek kısımlarına veya kumaş örtülü sedir, koltuk ve
kanapelerin alt kısımlarına enlice kumaştan, kırmalı veya kırmasız olarak o kısmın kumaşı üstüne
eklenen uzun pervaz. Kumaş sayvanı, elbise sayvanı. Fr Volant. (ARS); Sâye-bân taribi. Sayvan
Türkîde saçak, kırma ve pervaz gibi şeyler, sayvanlı
perde kırma kenarlı şemsiye kenarı, zille, sayvaniye çiçekleri çok şemsiye gibi açılan nebatat fasilesi,
anison, kimyon, baldıranlar, raziyaneler, dere otu,
maydanoz, havuç, hıltitler, melek otu vesaire cinsleri. (LEH)
Sayvanlı Sayvanı olan. Çok açılarak yapraklarının kenarları sarkık olan çiçekler hakkında kullanılır. Bu gibi çiçeklere sayvanlı ve bu fasileye sayvaniye fasilesi denir. (ARS)
Sayvat Tahtadan yapılan, üzeri ağaç kabuklarıyla
örtülen, yayla evi. (MER)
Saz otu Schoenoplectus lacustris Lat. Palla, subsp. lacustris (Syn: Scirpus lacustris L.) (Cyperaceae). 40–300 cm yükseklikte, çok yıllık ve otsu bir
bitkidir. Su kenarlarında yetişir. (BAY); Uzun dallar üzerine yapılan süslere denilir. Kıvrımdal adı da
verilir. Daha ziyade çiçekli ve yapraklı olur. Rûmî
motiflerinin ayrı hatlar hâlinde aralarda kullanıldığı
görülür. (YKS)

Y
Z

Sazak Bot. Mersin. (TDK-2); Mersin. (BAY)

U
V

Saz durumuna gelmek (bitki için).

Sazlık Kamışlık; kilizman. (YAK)
Sa‘ber Sedir gibi bir ağaç. (OSM)
Sa‘dane

Develerin yediği dikenli ot. (OSM)

Sa‘r Katil zehiri. Kısa boylu adam. Küçük hıyar.
Yaban soğanının kökü. (OSM)
Seberk Bitkisel süsleme
lanılmıştır. (YKS)

motifi

olarak

kul-

Sebete Ot, nebat, bitki. Otu çok olan yer. (OSM)
Sebtel Ot tohumundan bir tohum. (OSM)

Saz yolu Uzun dallar üzerine yapılan süslere denilir. Kıvrımdal adı da verilir. Daha ziyade çiçekli ve yapraklı olur. Rûmî motiflerinin ayrı hatlar
hâlinde aralarda kullanıldığı görülür. (YKS); Tezhib ve halkârîde altınla yapılan ince uzun yaprak
şeklinde bezeme. (ARS)

T

Sazlanmak
(ARK)

Sebz Yeşillik (OEK)
Sebze Sebze Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat. (TDK);
1. Yeşillik, çimen, çayır. 2. Yemek pişirmeye mahsus yeşillik, zerzevat. (HAY); Daha çok pişirilerek
yenilen yeşillik, zerzevat. Yeşillik, çimen. (MED);
Havıç (ete katılan-), tere. (TSD); Sebzî, yeşillikler ve
nebatât-ı bakliye. Hazrevat gibi sebzevat zeban-zet
olmuştur, galatı zerzevat. Sebze çorbası. (LEH);
Yeşillik, tazelik, hazret, nazaret, ser-sebzi, taravet,
Tere, nebat, ot, dik-efraz, dik-efzar, dik-ebzar, yeşil
ot, çemen, giyah-i ahzar (MEN); (Alm. pflanzlich,
Fr. végétale, İng. vegetable, vegetal, green plant)
Çürümeye bırakıldıklarında mantar oluşturan,
genellikle yeşil renkli, pişirilerek ya da pişirilmeden
yenen, bitkinin kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve
gibi organlarına verilen genel ad. (BİY); Yeşillik,
yenecek yeşillik. Sebze-zâr yeşillik bahçesi. Cem’i
diye adlandırılan “sebze-vât” galattır. (CUD)
Sebze bahçesi (İng. Truck garden), içinde sebze
yetiştirilen bahçeler. (TRM)
Sebze tahtası Bostanda sebze fidesi yetiştirmeye
mahsus yastık (VLD)

Â
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Sebze-füruş Bostancı, salatacı, bakkal, bakıl,
tere-füruş; otçi, sebzeci, giyah-füruş (MEN)
Sebze-i naz Naz yeşilliği (YED)
Sebze-i ter
Sebze-i zarîf

Taze çimen, yeşillik (YED)
Zarif yeşillik. (ARK)

Sebze-kâr Yeşillik biten, yeşillikle örtülü yer;
Çayırlık, çimenlik. (HAY)
Sebze-zar 1. Yeşillik, çayırlık, çimenlik. 2. Sebze
tarlası, bostan. (FED); 1. Yeşilliği çok olan yer, yeşillik, çayırlık, çimenlik. 2. Sebze yetiştirilen yer, sebze
bahçesi, bostan. (KUB); Çayırlık, çimenlik, yeşillik.
Bostan, sebze tarlası. (OSM); Çemen, çemenzar,
yeşillik, yeşilistan, murğuzar, bağça, büstan, bostan,
kiştzar, çayır, sebzistan (MEN)
Sebzeci Sebze satan kimse, zerzevatçı. (TDK);
Sebze yetiştiren veya satan kimse. Yalnız sebze
yiyen kimse. (MED); Otçi, sebze-füruş, giyah-füruş
(MEN); Zebanzedi sebzevatçı galatı zerzevatçı.
(LEH)
Sebzecilik Sebzecinin yaptığı iş, zerzevatçılık.
(TDK); Sebze yetiştirme veya satma işi. (MED)
Sebzeli Sebze ihtiva eden; sebze ile yapılan: Sebzeli kebap. (MED)
Sebzeli meyveli Yemli yemişli. (TSD)
Sebzelik 1. Sebze bahçesi. 2. Buz dolaplarında
sebze konulan yer. (TDK); Sebze yetiştirilen arazi.
Sebze konulan yer. (MED); Sebze bahçesi. (ARK);
(İng. Veqetable garden). Sebze yetiştirilen bahçe.
(TRM); Sebze bahçesi. (ARK); Sebze yetiştirilen
yer, sebze bahçesi. (KUB)
Sebzenk şüden

Takiş (MEN)

Sebzevat Sebzeler, zerzevat. (TDK); “Yeşil, yeşillik” ma‘nâsına olan sebz lafzı Fârisî olup bunu
kaide-i Arabiyye üzere cemilemek galattır. (DGA);
(sebzenin çokluğu. Türkçe şekli: zerzevat). Pişirilerek yemekte yenen, salata ve turşusu yapılan:
Bamya, patlıcan, domates, fasulye, lahana vesair
yeşillikler. (HAY); Sebzeler, yeşillikler, zerzevat.
(KAR)
Sebzevatçı

B
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Sebze satıcısı (OSM)

Sebzistan Çemen, çemenzar, sebzezar, yeşillik,
yeşilistan, murğuzar, bağça, büstan, bostan, kiştzar,
çayır (MEN)
Seçiler otu Kurşun otu. (BAY)

G
H
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İ

Sedab Sedeb ve yanlış olarak sedefotu denilen bir
cins bitki. (HAY)
Sedef otu Bot. Sedef otugillerden, 50 cm kadar
yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte
kullanılan, çok yıllık bir ağaççık (Ruta graveolens).
(TDK-2); Ruta (Rutaceae) türlerine verilen genel ad.
Çok yıllık, çalı görünüşünde, sarı çiçekli ve kuvvetli
kokulu bitkilerdir. Anadolu’da aşağıdaki iki türün
yetiştiği bilinmektedir. Ruta chalepensis Lat. Ruta
montana Lat. Lat. (BAY); (Lat. Ruta, Fr. rue, İng.
rue) Turunçgiller (Rutaceae) familyasından, san
çiçekli, çok yıllık, çalımsı, Ruta cinsi üyelerine verilen genel ad. (BİY); Sedefotugillerin örnek bitkisi
(ruta). (HAY); Sedefotugillerden, yeşili çiçekli, keskin kokulu bitki (ruta). (MED)
Sedef otugiller Bot. Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi sedef otu ve alt familyası
turunçgiller olan geniş bir bitki familyası. (TDK-2);
Bot. Ayrı-taçyapraklı ikiçeneklilerden bir bitki familyası. Örnek bitkisi sedefotudur. (HAY)
Sedefotu yapraklı unutmabeni
(ÇİÇ)

A

Yaban çiçeği

Sedir Bot. Kozaklılardan, çiçekleri sarı veya açık
yeşil renkli, boyu 40 m kadar olabilen ve kerestesi
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A

yapı işlerinde kullanılan bir orman ağacı, dağ servisi (Cerrust). • aksedir (TDK-2); Cedrus libani
A. Rich. (Pinaceae). Kışın yaprağını dökmeyen,
kozalaklı ve büyük bir ağaçtır. Toros ve Antitoros
dağlarında bulunur. Odunundan Sarı katran denen
bir katran elde edilir. Eş anl. Hamalak, Kamalak,
Katran ağacı, Toros sediri. (BAY); Dağservisi; katranağacı; lübnansediri; lübnanservisi; torossediri.
(YAK); (Lat. Cedrus libani, İng. Lebanon cedar,
Osm. ères) Çamgiller (Pinaceae) familyasından, 50
m kadar boylana-bilen, iğne yapraklı, yapraklan kısa
sürgünlerde demet, uzun sürgünlerde tek tek bulunan, yapraklarını dökmeyen, erkek ve dişi kozalakları ayrı ayrı olan, ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde
tabiî olarak yetişen güzel kokulu, kerestesi değerli
bir orman ağacı. Katran ağacı, Toros sediri, Lübnan
sediri. (BİY); Çamgillerden, iğne yapraklı, kozalaklı, hafif ve sağlam odunlu, kırk metreye kadar
büyüyebilen ağaç, dağ servisi. (cedrus). (MED)

Sekbinec Hıyara benzer bir bitkidir; ferula scowitziana (umbelliferae). Bazıları bu bitkinin zamkıdır
der, iyisinin dışı kırmızı içi beyaz olur, keskin kokulu olup İsfahan’da yetişeni makbuldür, at kasnisi de
denir, arapça sagbin derler. (CER)

N

Sedra Esmer pembe renkte kokulu bir ağaçtır.
Bundan çekmece ve ince mobilyalar yapılır. Bunun
üzerine abanoz ve fildişi kakmalarla tezyinat da
işlenir. Kütüphanelerin içleri de umumiyetle bu
ağaçtan yapılır. (ARS)

O

Sekiz kapılı şehir Bu sayı verilmekle Dımaşk
cennete benzetilmiş oluyor. Bâb-ı Ferâdîs; bağ ve
bahçelere açılan kapı demektir. Kuzey duvarının ortasındaki bu kapı eski Bizans şehrine açılmaktadır.
Bâb-ı Câbiye su sarnıçlarına açılan kapıdır ve eski
Gassânî prensleri bu tarafta otururlarmış. (BAT)

Sefat
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Sekebe Güzel kokulu bir ağaç. (OSM)
Seki 1. Tarla ve bahçelerdeki basamak biçiminde
düzlükler, 2. Bağ duvarı. (TRM); Direğin altında
konulan taş ayak, kürsü taşı, kapıların yanlarında ve
bahçelerde havuzların etrafında yapılan sed ve peyke, odaların zeminden yüksekçe olarak bir kısmına yapılan döşeme yerlerinde kullanılır bir tabirdir. Atın ayağındaki beyaz nişana da bu ad verilir.
(OSM)
Sekilemek Bir yamacı ağaçlandırmak için sekiler
yapmak, teraslamak. (TDK)

Sele, sepet. Ağaç veya balık pulu. (OSM)

Sefercel Ayva meyvesi, fructus cydoniae (rosaceae). (CER)

Sekme Çiçek motiflerinin kenar çizgilerini belirleyen ilmeğin el halıcılığındaki adı. (TEK)
Sekonder ksilem

İkincil odun boruları (BİY)

Sefit Kızılcık. (BAY)
Segame Beyaz çiçekli bir ot. (OSM)
Segrek 1. Keten, 2. Keten tohumu (Bot. linum
usitatissimum) (BAH); Keten. (BAY)
Seğelek

Keten. (BAY)

Y

Seğerek Keten. (BAY)

Z

Seham Yaş ağaç. Demir. (OSM)

Â

Seher otu

Sekonder odun borusu
(BİY)

Sekoya Bot. Kozalaklıların porsukgiller familyasından, Kaliforniya’da yetişen, 100–130 m
boyunda, büyük bir orman ağacı (Sequoia). (TDK2); (Fr. Sequoia) Kaliforniya’da yetişen 130 metre
yükseklikte kozalaklı bir orman bitkisi. (TYS)
Sekundin
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İkincil odun boruları

Bitkilerde övülün iç kılıfı. (BİY)

Sütleğen. (BAY)
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Sekunt (Lat. Secundus: izleyen, İng. Secund)
Bir tarafa doğru yönelmiş ya da bir tarafta dizilmiş
çiçek ya da yapraklar. Sekund. (BİY)
Selam otu Bot. Maydanozgillerden, 1–2 m
boyunda, pis kokulu, hekimlikte kullanılan bir bitki (Levisticum). (TDK-2)
Selaman
Sela‘

Büyük ağaç. (OSM)

Bir acı ağaç. (OSM)

Selecek Erguvan. (BAY)
Selentereler Fr. ccçlenteres zool. Bitkimsi hayvanlardan deniz analarını, sifonluları ve mercanları
içine alan önemli bir bölüm. (TDK)
Selevi Bağ, bahçe
suyatağı. (TRM)

arasından

geçen

suyolu,

Selfigöbeleği Hem siyahı, hem beyazı olan
küçüklü büyüklü bir tür mantar. (MER)
Selinti Bağ ve bahçeleri sel sularından korumak
için toprak ya da ağaçtan ya. p:îan. Engeller, setler,
(TRM)
Selleme Sulak yerlerde yetişen, kokusuz, beyaz
çiçekli, yenebilen bir bitki, suteresi. (MER)
Sellep

Salep. (BAY)

Selmin Çulfalıkta dokumanın sarıldığı kalın
ağaç silindir. (MER); Dokuma tezgahında dokunan
bezin üzerine sarıldığı yuvarlak ya da köşeli döner
ağaç. (TEK)
Selmin çukuru Çulfalıkta selminin iki ucunun
oturtulduğu ortası oyuk, yere çakılı enli iki ağaç.
(MER)
Selüloz Fr. Sellulose kim. Bitkilerde hücre
yapısının büyük bir bölümünü oluşturan, kâğıt,
yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında

kullanılan bir karbonhidrat. (TDK); (Fr. Cellulose)
Bitkilerin katı kısımlarını meydana getiren başlıca
madde. Kağıt, yapma ipek, selüloit gibi maddelerin yapımında kullanılır. (TYS); Bitkilerde hücre
zarının temel kısmını meydâna getiren madde.
(HAY); Bitki zarlarının esas kısımlarını meydana
getiren ve kâğıt, sunîî ipek, selüloit vb. İmalinde
kullanılan madde. (MED); (Alm. Zellulose, Fr.
cellulose, İng. cellulose) Bitki hücre duvannın esas
yapısını oluşturan ve glikozdan yapılmış bir polisakkarit. (BİY)
Selvi Bot. Bk. Servi. (TDK-2); (Osm. Servi.)
(Aslı servidir.) Yaz kış yeşil duran ve kendine mahsus güzel bir kokusu bulunan uzun bir ağacdır.
Mezarlıkların havasını değiştirmek için oralara
dikmek âdet olduğundan hüzün verici bir ağaç olmak üzere görülür. Tahtasından sandık yapılır ve
kokusu haşaratın türemesine mâni olduğu için ekseriya bu gibi selvi sandıklara güveden muhafazası
istenen yünlü ve şal kumaşlarla kürkler konulurdu.
Selvi şekli Türk tezyinatında da çok kullanılan bir
şekildir. Umumiyetle çeşmelerin ve mezar taşlarının
üzerinde üslûblanmış bir şekilde “olarak görülür.
Ölüm ve fâniliğe bir remizdir. Mezar taşlarının ayak
ucu taşlarında taşın şekline uygun bir motif olduğu
için çok tatbik olunmuştur. Bu gibi taşlarda en çok
selvi ve hurma dalı şekillerine tesadüf edilmektedir.
Selvinin kumaş tezyinatında kullanılan bir şekli de
var. Dır ki bu şekil rüzgârla eğrilmiş bir selvi şeklidir. Bu motif bazen bir yaprak şeklinde de olur ve
içi çiçeklerle doldurulur. Hind ve İran kumaşlarında
da çok tesadüf edilen bu motife “bûte” veya badem
(Fr. Palme) denir. Fr. Cyprès. (ARS); Ma‘ruf ağaç
demek olan bu kelime Fârisî servden muharreftir
(DGA); Servi. (BAY)
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Selvi ağacı Açık ve soluk pembe renginde, damarları esmer bir ağaçtır. Çıralı olduğu için rutubetle
çürümez ve rüzel bir kokusu vardır. Bundan güzel
sandıklar yapılır. (ARS)

U

Semar Meyva, yemiş. (OSM)
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Â
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A
B
C

Semarug Başı yumru yumurta gibi olan mantar.
(OSM)

Ç
D

Semen-ber Meyva, yemiş. (FED)

F
G

Semen-zar Yasemin bahçesi (ŞEH); Yâsemin
bahçesi, yâseminlik. (KUB)

I

Semer Meyva, yemiş; mahsul, verim; netice
(YED); Meyve, yemiş. Bî-semer: Meyvesiz. Dıraht-ı
bî-semer:: Meyvesiz ağaç.; (OSM); Yemiş, mive,
meyve, semere, fakihet, bar, ber (MEN)

İ

Semer otu Hasır otu. (BAY)
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Şeytan şalgamı. (BAY)

Semizebe Semiz otu. (BAY)
Semen Peygamber çiçeği, bebürci (MEN); Yasemin denilen güzel kokulu beyaz çiçek. (HAY)

E

Semiz kabak

Semerci sazı Hasır otu. (BAY)
Semere Yemiş, meyve, ürün. (TDK); Yemiş,
mive, meyve, semer, fakihet, bar, ber (MEN); 1.
Meyve, 2. Mahsul: semere-i sa’y. Semere-i ictihad.
Semere-i fuad: Evlat, cemi: semerât; (OSM)
Semeredâr Meyveli. (OSM)
Semerât Meyvalar, yemişler (SÜL); Meyveler, faydalar. Kârlar. Menfaatler. (OSM)
Semir Meyvalı, yemişli. Meyva veren. Sinici olan
su. (OSM)
Semiramis Babili ve asma bahçelerini kurduğu
söylenen Asur ve Babii’in efsanevi kraliçesi. (TEM);
Efsanevi Babil kraliçesi. Askolon şehrinin gölde
yaşayan tanrıçası Derketo ile Kaystre’nin kızı. Önce
Niniva kralının müşaviri Onnes ile evlendi, ondan
iki çocuğu oldu. Daha sonra kral Ninos ona aşık
olunca, kendi kızının karşılığında Semiramis’I kocasından istedi ancal Onnes razı olmadı. Bunun
üzerine kral onun gözlerini oydurttu ve Semiramis’I
kendisine eş olarak aldı. Ninyas adlı bir oğulları
oldu. Kral ölünce yerine Semiramis Babil melikesi
oldu. Asma bahçeleri dillere destandı. (MİT)
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Semizlik

Semiz otu. (BAY)

Semizotu Bot. Semizotugillerden, etli ve mayhoş
yaprakları sebze olarak yenilen otsu bir bitki (Portulaca oleracea). (TDK-2); Portulaca oleracea Lat.
(Portulacaceae). 10-20 cm boyunda, bir yıllık, basit ve etli yapraklı ve sarı çiçekli otsu bir bitkidir.
Türkiye’de iki alt türü bulunur. Subsp. oleracea
-Yabanî semiz otu, Bostangüzeli (Lâdik-Konya).
Subsp. Sativa (Haw.) Celak. -Bahçe semiz otu.
Yapraklı dallan çiğ olarak salata halinde veya pişirilerek yenir. Eş anl. Cibille, Çilbirotu, Elmelik, Erekleme, Parpar, Perper, Perperüken, Perpetöyün,
Perpin, Perpine, Pırpırım, Pirpir, Pirpiri, Pirpirim,
Pirpirüm, Pirpirün, Pürpürüm, Pürpürün, Semizebe, Semizlik, Soğukluk (Adana, Antakya), Sovukluk, Tohmegan, Tohmegen, Tokmagân, Tokmakân,
Töğmeken, Töhmekâan, Töhmeken, Tökmekan,
Tökmeken, Töymekan, Töymeken, Tühmeken.
(BAY); Semizotugillerden, küçük etli yapraklı,
bir çok çeşitleri bulunan sebze (portulaca sativa).
(MED); Baklatü’l-hâmkâ, ferfine çiçeklisi ipek
çiçeği portulaka.; (LEH); (semizebe): Semizotugiller
familyasından; bir yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi toprak üzerine yatık, yaprakları sapsız ve etlidir.
Yenilen kısmı, küçük, yuvarlak yeşil yaprakları ve
körpe saplarıdır. C vitamini ve Demir bakımında
zengindir. İçeriğinde kuzukulağı asidi bulunduğundan tadı biraz mayhoştur. Faydası: Mide ve bağırsak kanamalarında ve kanlı idrarda faydalıdır. Kanı
temizler. Vücuda serinlik verir. Şeker hastalarının
susuzluğunu giderir. İdrar söktürür. Kabızlığı giderir. Zayıflamaya faydalıdır. Dalak hastalıklarında
şikayetleri geçirir. Uykusuzluk, sinirlilik ve zihin
yorgunluğunda faydalıdır. Lapası, yanık ve apsede
rahatlık verir. (BİT-2)
Semizotugiller Bot. Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, semizotu, ipek çiçeği vb. Bitkileri içine
alan familya. (TDK-2); Bot. Ayrı taçyapraklı iki
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çeneklilerden bir bitki familyası. Örnek bitkisi semizotudur. (HAY)
Semra‘

Yemişli ağaç. Meyveli ağaç. (OSM)

Septisit (Lat. Septum: bölme, Alm. Septizid,
scheidewandspaltig, Fr. Septicide, İng. Sepücidal) Karpelleri birleşme yerleri boyunca açılan kuru
meyve. (BİY)

A
B
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Semûre Dikenli bir ağaç. Sakız ağacı. (OSM)

Ser (Fr. Serre) Limonluk kış bahçesi. (TYS)

Sengeç Elma. (BAY)

Ser-i bâr Bostan korkuluğu. (FED)

E

Ser-sebzi Yeşillik, tazelik, hazret, nazaret, sebze,
taravet (MEN)

F

Sengek

(Oğuz) ağaçtan oyulmuş su kabı (DLT)

Sengek
(DLT)

Su içilen testi; ağaçtan oyulmuş su kabı

Senkeç

Elma. (BAY)

D

Sera (se’ra) İt. Sena Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam
ve naylonla kaplı yer, ser. (TDK)
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Sensak Mersim ağacı, mersin ağacı, as, murd,
mured, murdane, ölmez diken, mersin (MEN)

Seracı 1. Sera yapan kişi. 2. Serada turfanda sebze
yetiştiren kimse. (TDK)

Sepenc Bağ ve bahçe bekçilerine mahsus kulübe.
(CUD)

Seracılık 1. Sera yapma işi. 2. Serada sebze yetiştirme işi. (TDK)

K

Sepenz Üzerlik tohumu. (HAY)

Sera‘ Yay yapımında kullanılan bir ağaç cinsi.
(OSM)

M

Serbest su Bot. Ağacın göze boşluğunda toplanan
su. (TDK-2)

O

Sepetçi kavağı Bot. Çalık kavak. (TDK-2)
Sepetçi söğüdü Bot. Söğütgillerden, yaprakları
uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü,
sorgun (Salix viminalis). (TDK-2); Dallarından
sepet yapılan söğüt ağacı. Fr. Saule de vannerie.
(ARS); Söğüt. (BAY)
Sepetlemek (Meyve, sebze vb. şeyleri) Sepete koymak, sepete yerleştirmek. (TDK)

Serçe otu Gıvışgan otu.; Kuş otu. (BAY); Küçük
yapraklı, göbeklenen, beyaz çiçekli, yenen bir ot.
(MER)
Serçebaşı

Sepsepi
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ş

Serçedili Kuş otu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Sepik Lotus corniculatus Lat. (Leguminosae). 50
cm kadar yükselebilen, çok yıllık ve sarı çiçekli bir
bitkidir. Hayvanlarda zehirlenmelere neden olur.
Eş anl. Gazelboynuzu, Şerpik (Doğanhisar-Konya).
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

J

Serçediligiller (Lat. Thymelaeaceae) Hermafrodit
çiçekli ya da tek eşeyli, ovaryumlan üst durumlu,
ülkemizde 3 cins ve bu cinslere ait 16 türle temsil
edilen, bu” ya da çok yıllık, otsu bazen de çalımsı
bitkiler. (BİY)

Süzgeçli bahçe kovası. (TRM)
Serek Meyva ve zahire kurutmak için yapılan
geniş raf. Satılacak eşyaları sermek için yapılan geniş
tahtalı masa ve raflara da denir. Pazar yerlerinde ve
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dükkânlarda satıcıların eşya serdikleri bu serenlere
tezgâh da derler. Fr. Étal. (ARS)
Seren Seren yapmaya yarayan köknar kerestesi.
(HAY); Yelkenlilerde, ana direğe dik şekilde tutturulan ve yelken germeye yarayan ağaç. Seren yapılan
köknar kerestesi. (MED); Gemi yelkenlerini sermeye, açmaya, direklere mattilya ile asılan büyük
keresteler, amudlara seren denmez. Muvazi duranlar
seren, randa, gabya, babafingo, trinket, trinketin,
kurtluca, fora, funda, ısko-pamar, bomba serenleri şiv, münhani duranları giz, gez. Seren ucundan
sürülene çubuk, direk ucuundan sürülene baston.
Seren yapılan köknar kerestesi sal bağlanır, envai
çoktur. Pek kalım karanta, keylâ direği, orta ve baş
larda, ondan seren biçmesi tahta olur. Mızıka daha
ufağı. (LEH); [eski terim seren]: Konut kapılarında
menteşe ve kilidin takıldığı düşey konumdaki kalın
parçalara verilen ad. (AGA)
Seren biçmesi Serenden biçilmiş tahta ve kereste.
(Bale. Kereste.) (ARS)
Serend ağacı Bir nev porsuk. (LEH)
Serer Mantar üstünde olan kabuk, balçık, toprak
(OSM)
Serhas Sivri uçlu bitki. (OSM)
Serhişing Puschkinia scilloides Adams (Liliaceae). Soğanlı, otsu, çok yıllık ve mavi çiçekli bir bitki.
Van ve Hakkâri bölgelerinde yapraklan sebze olarak
kullanılır. (BAY)
Serili Serilmiş, yayılmış: Bahçeye serili bulgur.
(TEM)
Serkele

Bir bitki çeşidi. (HAY)

Sert buğday Bot. Kırma ve öğütmeye karşı daha
dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha
yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday. (TDK-2)
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Sert doku Bot. Bitkilerde diken, kabuk gibi
sert bölümleri oluşturan odunlaşmış destek doku.
(TDK); (Yun. Skleros: sert; engchyma: akıtma,
Alm. Skierenchyme, Fr. Sclérenchyme, İng. Sclerenchyma) l. Bitkilerde hem primer hem de se-konder
hücre duvarına sahip olan, kalın ve ligninleşmiş
çeperli, sitoplâzma içermeyen teller ve sklereitlerden
oluşmuş, genellikle ölü destek dokusu. Sklerenkima.
2. Mercanların sert dokusu. (BİY); Bitkilerin katı
kısımlarını meydana getiren odunlaşmış destekdoku. (MED)
Serv Tahrif ile selvi denilen ağaç. (OSM)
Serv-i gül-zar-ı zemin Yeryüzünün gül bahçesi
servisi (YED)
Serv-i gül-zâr-ı melâhat Güzellik bahçesinin selvisi (YUS)
Servi Serv Bot. Servigillerden, Akdeniz bölgesinde çok yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen,
25 m boyunda, ince, uzun, piramit biçiminde, çok
koyu yeşil yapraklı bir ağaç, andız (Cupressus sempenvirens). • servi ağacı, servi boylu, gümüşservi,
dağ servisi, yer servisi (TDK-2); Servigillerin örnek
bitkisi: Dağ servisi, Lübnan servisi. (HAY); 1. Kilim
ve seccadelerde görülen servi ağacına benzer motif. (Yenikent, Aksaray-Niğde) 2. (Lat. Cupressus
sempervirens) Tanen bakımından zengin kozalaklarından doğal boya elde edilen, servigillerden,
yapraklarını dökmeyen, ince uzun bir ağaç. Krom
mordanlı yünü açık kızıl kahverengine, şap mordanlı yünü ise gülkurusu rengine boyar. (TEK);
Servigillerden, uzun boylu, zarif görünüşlü, küçük
yapraklı, kozalaklı bir cins ağaç, selvi (cuspressus
sempervirens). (MED); Cupressus sempervirens
Lat. (Cupressaceae). Kışın yapraklarını dökmeyen
yüksek bir ağaç. Kozalakları kabız olarak kullanılır.
Eş anl. Selvi. (BAY); (selvi): Servigiller familyasından; genellikle kış aylarında yaprak dökmeyen bir
ağaçtır. Birçok çeşidi vardır. Adi servi 20-30 m kadar boy alabilen, sütun şeklinde bir servi türüdür.
Kabukları ince ve düzgün, uzun çatlaklıdır. Yaprakları koyu yeşil renklidir. Sürüngenlerinin ucunda,
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3 cm kadar çapında, esmer renkli kozalağı vardır.
Dal ve yapraklarından elde edilen uçucu yağın
içeriğinde, tanen ve servi kafurusu vardır. Hekimlikte kozalalar kullanılır. Faydası: İshali keser.
Kanamaları durdurur. Şeker hastalığında da faydalıdır. Saçları kuvvetlendirmekte ve diş ağrılarını
dindirmekte de kullanılır. (BİT-2)
Servi ağacı

Bot. Servi. (TDK-2)

Servigiller Bot. Kozalaklılardan, servi, ardıç,
mazı vb. Ağaçları içine alan, çiçekleri bir veya iki
evcikli bir bitki familyası. (TDK-2); Bot. Kozalaklılardan bir bitki familyası. (HAY); (Lat. Cupressaceae, Alm. Zypressen, Fr. cyprèses, İng. cypress
family) Reçineli çalı ya da ağaçlar olup yapraklan
pulsu ve kiremit dizilişli, meyveleri etli ya da odunsu kozalak yapıda, ülkemizde adî servi (Cupressus
sempervirens) türü ile temsil edilen bir familya.
(BİY)
Seslik Ev önündeki bahçe, bostan. (TRM)
Set Önü duvar yapılmış düz mu-sattah, rasîf,
resâfe, öyle yar yerin duvarı, set set bağ ve bahçe.
Setli sofa. Bazan nehirlerin seti, bent. Öne set çekmek mani olmak. Silsi-le-i cibâl-i hicaz. (LEH)
Seta (Lat. Seta: kalın ve sert hl, Alm. Seta, Fr.
Séta, İng. Seta) Bitkilerde sert tüy. (BİY)
Seteş

Topuz. (BAY)

Setli bahçe Mail arazide setler üzerine yapılan
bahçelerdir. Bunların topraklan set duvarlariyle tutturularak düzlükler elde edilmiştir. Türk
bahçelerinde bu nevi setler çok kullanılır Eski Çin
saray ve mabedlerinin bahçeleri de böyle set set
yapılmışlardır. Setli bahçeler umumiyetle şarka
mahsusdur. Bunların asma bahçelerden farkı setlerinin altları asma bahçelerde olduğu gibi, kemer ve
tonozlarla tutturulmuş olmamasıdır. (Bak. Bahçe
mimarisi.) Fr. Jardin à terrasse. (ARS); Eğik arazide
setler üzerine yapılan bahçe. (TRM)

Çimenliği, bahçeyi gezme

Sevda-yı sebze-zar
(RIZ)

Sevekhoros Babil’in efsanevi kralı. Kızından olacak torununun kendisini tahtından edeceğini tanrılardan duyunca kızını hapsetmişti. Ama kızının
hamile kalmasını engelliyemedi ve Gilgamos
dünyaya geldi. Muhafızlar korkarak çocuğu kuleden aşağı fırlattılar ama bir kartal yere düşmeden
onu kurtardı ve bir bahçeye bıraktı. Bahçıvan onu
büyüttü ve Gilgamos Babil’in meşhur hükümdarı,
kanun yaıcısı Gılgamış oldu. (MİT)
Seven Tarla ve bağların çevresine çit yapmak için
çakılan kazıklar. (TRM)
Sevsen Süsen. (BAY); Halk arasında yanlış olarak
“susamçiçeği” denilen bitki ki, çiçeğinin rengine
göre çeşitleri olur. (HAY)
Sevâd Bir şehrin çevresinde karartı halinde
görünen bağ, bahçe. (YUS)
Seyelik

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M

Keten. (BAY)

N

Seylân tarçın ağacı (Lat. Cinnamonum zeylanicum, Alm. Zimtbaum, Fr. cannellier de Ceylan,
albero della, İng. Ceylon cinnamonum) Defnegiller
(Lauraceae) familyasından, 7-10 m kadar boyunda,
sert yapraklı, san, beyaz çiçekli, gövde ve dal kabuklan baharat olarak kullanılan bir tür. (BİY)

O
Ö
P
R

Seyna‘ Bir ağacın adı. Ağaç, şecer. (OSM)

S

Seyr-i gülistân Gül bahçesinde gezinme. (FED)

Ş
T

Seyr-i gülşen Gül bahçesini gezinme. (ARK)
Seyremek
(TRM)

Sebze

fidelerini

bahçeye

dikmek.

U
V
Y

Seyrik Keten. (BAY)
Sezü Bot. Mantar meşesi. (TDK-2); Mantar meşesi. (TDK); Mantar ağacı meşesi. (LEH);
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Mantar ağacı, tıpalık mantarı veren meşe çeşidi.
(HAY)

C

Sezâb

Ç
D
E
F
G
H
I
İ

Sedef denilen ağır kokulu, çiçek. (MÜK)

Sfagnum (sfa’gnum) Lat. Bot. Bataklıklarda,
nemli yerlerde kümeler durumunda yetişen, küçük
yapraklı bir tür yosun (Sphagnum). (TDK-2);
Bataklıklarda yetişen bir çeşit yosun (sphagnum).
(HAY)
Sferozom (Yun. Sphaira: küre; soma: vücut, Alm.
Sphärosom, Fr. Sphéro-some, 0ng. Spherosome) Bitkilerde bulunan, endoplâzmik retiku
Sıcak otu

Acı yavşan.; Kısamahmut otu. (BAY)

bitki, Eş anl. lisânü’s-sevr. (KAM); Anchusa (Boraginaceae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık, otsu,
batıcı tüylü ve mavi çiçekli bitkiler. Çiçekli dalları
idrar artırıcı olarak kullanılır. Bk. Ispıt. Eş anl. Arı
çiçeği, Arı otu, Gövrek (Daday-Kastamonu). Anchusa azurea Miller-Güriz (Doğu Anadolu). Yaprakları sebze olarak kullanılır. Anchusa officinalis Lat.
Sığırdili. Anchusa strigosa Labill. -Güriz (Doğu
Anadolu). Yaprakları sebze olarak kullanılır.; İspit.
(BAY); Yere yayılan, üzeri tırtıklı oval yapraklı,
beyaz çiçekli, böreği yapılan bir ot. (MER); Öküzdili. (YAK)
Sığırdili mantarı Balaban mantarı. (BAY)
Sığırdiligiller Bot. İki çeneklilerden, sığırdili ve
havacıva bitkilerini içine alan familya. (TDK-2)

J

Sıçan dikeni Tavşan kirazı. (BAY)

K

Sıçan otu Farekulağı. (BAY)

Sığırgözü Bot.
Sığırkuyruğu. (BAY)

Sıçankulağı Bot. Farekulağı. (TDK-2); Farekulağı. (BAY); Küçük yaprak şeklinde tezyinat motifi.
Ekseriya işlemelerde kullanılır. (ARS)

Sığırguyru (= sığırguyruğu) iri, kalın, enli, keçeli,
boz yapraklı; 75 cm. Kadar uzayan göbeğinin üzerinden sıra sıra, sarı çiçekler açan bir bitki. (MER)
Sığırkulağı

S

Sığala Kara günlük ağacı ve bundan elde edilen
yağ IV 391a24 (Nisibin) kitre ve sığala yağı nâm
dühn-i mu’amber, VIII 323b29 (546) şığala
ağaçları, IX 128a27-128bl3 (271: Sığla) sığala yağı,
128bl7 (272. Sığala ağacı, 129a7 (273). Krş. Önler
259; herb drugs 25: Liquidamber orientalis (günlük
ağacı) sığanak sağanak VIII 250a10, 15, 17 (246)
bir latîf sığınacak sığanaksız yerdir (EVL)

Ş

Sığala ağacı

L
M
N
O
Ö
P
R

T
U
V

Sığala yağı

Günlük ağacı (BAY)
Günlük ağacı (BAY)

Sığır mantarı Cincile, zehirli mantar. (BAY)

Y

Sığır otu Sığırkuyruğu. (BAY)

Z

Sığırdili Bot. Sığırdiligillerden, 30-60 cm yükseklikte, tüylü, çok yıllık ve otsu bir bitki, öküzdili
(Anchusa officinalis). (TDK-2); Uzun yapraklı bir

Â
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Öküzgözü.

(TDK-2);

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sığırkuyruğu Bot. Sıracagillerden, ülkemizde
yabani olarak birçok türleri yetişen, tüylü yapraklı,
sarı çiçekli bir kır bitkisi (Verbascum). (TDK-2);
(Lat. verbascum) çiçekli dallan doğal boyamacılıkta kullanılan geniş yapraklı, sarı çiçekli, uzun boylu otsu bitki. Ülkemizde 200 kadar türü bulur. Şap
mordanlı yünü yeşilimsi sarı, krom mordanlı yünü
yeşilimsi hardal renge boyar. (TEK); Verbascum
(Scrophulariaceae) türlerine verilen genel ad. Bir, iki
veya çok yıllık, otsu, genellikle sarı ve nadiren mor
çiçekli bitkilerdir. Türkiye’de 250 kadar tür bulunduğu bilinmektedir. Erzurum ve Kars bölgelerinde
çiçek durumu sebze olarak kullanılır. Çiçeklerinden
ipliği sarı renge boyamak için yararlanılmaktadır.
Eş anl. Bozkulak (Mersin), Danakuyruğu (Akseki-Antalya), Kurtkulağı (Çepni, Gemerek-Sivas),
Öküzpörçüğü (Öküzkuyruğu), Sığırgözü, Sığır otu,
Sığırsiydiği, Yün otu, Zinemit (Alanya-Antalya).
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Verbascum asperuloides Hub. -Mor. -Yalangı otu.
Verbascum densiflorum Bertol. -Çiçekleri balgam
sökücü olarak kullanılır. Verbascum glomerulosum
Hub. -Mor. -Akseki (Antalya) bölgesinde tohumları
balık avlamakta zehir olarak kullanılır. Verbascum
olympicum Boiss.-Uludağ (Bursa) a özgü bir türdür.
Verbascum. phlomoides Lat. Çiçekleri balgam
söktürücü olarak kullanılır. Verbascum sinuatum
Lat. Tohumları balık avlamakta zehir olarak kullanılır. Verbascum speciosum Schrader-Ayıkulağı
(Gaziköy-Tekirdağ), Zelve (Pülümür-Tunceli). Verbascum thapsus Lat. Çiçekleri balgam söktürücü
olarak kullanılır.; Lâbada. (BAY); (Lat. Verbascum,
İng. Mothenvort) Sığırkuyruğugiller (Scro-phulariaceae) familyasına ait Verbascum cinsi türlerine verilen ad. Bir, iki veya çok yıllık, otsu, beyaz
şamdan biçiminde tüylü, genelde san, nadiren pembe çiçekli, ülkemizde 250 kadar türü yetişen, bazı
türlerin çiçekleri balgam söktürücü, bazılarının tohumlan balık avlamada zehir olarak kullanılan bir
bitki cinsi. (BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (verbascum):
Sıracagiller familyasından; yüksek boylu, bir veya
iki yıllık otsu bir bitkidir. Yurdumuzda 200 kadar
türü vardır. Sık tüylüdür. Yaprakları tabanında toplanmıştır. Çiçekleri çok çabuk dökülür. Sarı veya
kırmızımsı renktedirler. Büyüksığırkuyruğu denilen
türünün içeriğinde; şeker, sabit ve uçucu yağ, müsilaj, reçine, saponin ve renkli maddeler vardır. Faydası: Göğsü yumuşatır. Balgam söktürür. Bronşitte
faydalıdır. (BİT-2)
Sığırkuyruğugiller (Lat. Scrophulariaceae, İng.
Motherworts) Yapraklan almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, çiçekleri er dişi, tek simetrili, çanak yapraklan
4-5 adet, taç yapraklan 4-5 adet, nadiren 6-8 adet,
ovaryum üst durumlu, kapsül tipi meyveleri olan,
ülkemizde 30 cins ve 480 kadar türü bulunan, bir,
iki ya da çok yıllık, otsu, çalımsı nadiren ağaçsı olan
ototrof ya da parazit bitkiler. Sıracaotugiller. (BİY)
Sığırödü Bot. Kırlarda görülen bir tür çalı cinsi
bitki. (TDK-2)
Sığırsiydiği Sığırkuyruğu. (BAY)

Sığla Yun. Bot. Günlük ağacı. • sığla yağı (TDK2); Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala,
günlük ağacı (Liquidambar orientalis). ~ yağı bu
ağacın gövdesinden elde edilen bir yağ. (TDK)

A
B
C
Ç
D

Sığla ağacı Günlük ağacı (BAY)

E

Sık çiçekli nakil Yaban çiçeği (ÇİÇ)

F

Sık çiçekli yapışkanotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

G

Sık yapraklı baharyıldızı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

H

Sıncan Bot. Sakızlı bir tür dikenli çalı (Astragalus). (TDK-2)

I

Kara çalı. (BAY)

J

Sıncan dikeni
Sınçgan
(DLT)

Mugaylan dikeni, Lycium europeum

Sınırotsu engerekotu

İ
K
L

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

M

Sıpa Susam bitkisinin çekildikten sonra bağlanmış her demeti. (MER)

N
O

Sıra Yarım metre kadar boyunda, yuvarlak
yapraklı, tohumları dövülüp kimyon gibi baharat
olarak kullanılan bir bitki ve tohumu. (MER); Kefe
kimyonu. (BAY)

Ö

Sıraca otu Bot. Sıracagillerden, birçok türünün
kökleri hekimlikte kullanılmış olan bir bitki (Scrophularia). (TDK-2); Sığırkuyruğu, balıkotu türünden bir bitki. (HAY); Kökü sıraca tedavisinde
kullanılan kötü kokulu otsu bitki (soroplularia).
(MED); (scrophuiaria): Sıracagiller familyasından;
pis kokulu, çok yıllık otsu bir bitkidir. Boğumlu
sıracaotu ve köpeksıracaotu en yaygın olan türlerdir.
Faydası: Lapası sıraca tedavisinde kullanılır. (BİT-2)

S

Sıracagiller Bot. Sıraca otu, bit otu, aslanağzı
vb. Bitkileri içine alan, iki çeneklilerden bir bitki
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A
B

familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden bir bitki familyası. (HAY)

C

Sırgan

Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P

Isırgan. (BAY)

Sırgan otu

Isırgan. (BAY)

Sırık Kabuğu sıyrılmış olan muhtelif kalınlıkta
uzun ağaç. Çamaşır sırığı, fasulye sırığı, hamal sırığı
gibi. Fr. Barre. (ARS)
Sırık domatesi Bot. Dalları sırıkla desteklenerek yetiştirilen, iri, düzgün ve etli meyve veren bir
tür domates. (TDK-2); Sırığa sarılarak yetiştirilen,
düzgün meyveli bir cins domates. (MED)
Sırık fasulyesi Bot. Dalları sırıkla desteklenerek yetiştirilen, ince, uzun, kılçıksız bir tür fasulye.
(TDK-2)
Sırıklamak Fasulye, domates gibi bitkilerin tutunması, dallarının desteklenmesi için yanlarına
sırık dikmek, hereklemek. (TDK)
Sırımağu Daphne pontica Lat. (Thymelaeaceae).
50-100 cm yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, sarımsı yeşil çiçekli ve çalı görünüşünde bir bitkidir. Yaprakları ve meyveleri zehirlidir. Bk. Dafne.
Eş anl. Kurtbağı, Sırımbağı. (BAY)
Sırımağu. (BAY)

R

Sırımbağı

S

Sırm Ağaçtan yemiş düşürmek. Ekin biçmek.
(OSM)

Ş
T
U
V
Y
Z
Â

Sırtarıp galmak Yaprağı dökülen ağacın başında
sadece meyvesi kalmak. (MER)
Sıtma ağacı Eucalyptus (Myrtaceae) türlerine
verilen genel ad. Vatanı Avustralya olan ve kışın
yaprak dökmeyen ağaçlar. Bazı türleri Güney ve
Batı Anadolu sahil şeridinde yetiştirilmektedir. Eş
anl. Ökaliptüs, Sulfata ağacı (Adana). Eucalyptus
camaldulensis Dehnh. (Syn:E. rostrata Schlecht.)Adana ökaliptüsü. Memleketimizde en yaygın olan
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türdür. (BAY); (Lat. Eucalyptus, İng. Eucalyptus
tree) Mersingiller (Myrtaceae) familyasından, her
dem yeşil, genç yapraklan karşılıklı, yaşlı yapraklan almaşlı dizilişte, yapraklan kıhçsı ya da oraksı,
kapsül tipi meyveleri olan, ülkemizde bazı türlerinin kültürü yapılan bir cins. Okaliptüs. (BİY)
Sıtma otu Eupatorium cannabinum Lat. (Compositae). 1m kadar yükselebilen, çalı görünüşünde,
otsu, tüylü ve çok yıllık bir bitki. Çiçekler kırmızı,
pembe veya beyaz renkli.; Kırmızı kantaron.;
Kurşun otu.; Yavşan. (BAY); İlaç yapımında kullanılan bileşikgillerden, sarı çiçekli, acı köklü,
küçük bir bitki, kantaron, erythra a. centaurium
(HLK)
Sıyırdım Tarla ya da bahçenin bir ucundan öteki
ucuna kadar uzanan bölümü. (TRM)
Sıyırma (= sıyırmadikeni, sıyırmatiken, sıyırmatikeni) boyu bir metreye kadar ulaşan, eflatun
çiçekli, filizi tazeyken yenebilen, develerin çok sevdiği dikenli bir ot. (MER); Keten, kendir, jüt gibi
bitkilerden lif elde ederken ilk işlem olarak dış kabuklarını çürütülüp kuruttuktan sonra, kabukları
gövde liflerinden mekanik yolla ayırma. (TEK);
Eşek dikeni. (BAY)
Sıyırma makinesi Gövdelerinde lif elde edilen
bitkilerin çürütülmüş, kurtulmuş gövdelerine hızla çarparak lifleri kabuklardan ayıran kanatçıkları
olan bir döner tamburdan oluşan makine. (TEK)
Sıyırtma

Eşek dikeni. (BAY)

Sibirya adasoğanı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Sibirya süseni Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Sicim Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden
yapılan ince ip, kınnap. (TDK); Keten, kenevir,
jüt ve sisal gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince
ip. Önce tek katlı iplik olarak hazırlanır sonra bu
iplikler birkaç kat olarak ilk katta verilen büküme
ters yönde yeniden bükülür. Ayrıca bu yöntemle
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elde edilen sicimlerden birkaçı birlikte bükülerek
daha kalın sicimler yapılır. Nişastalı maddelere
batırılarak aprelenen ve özel makinelerde yumaklar
haline getirilen sicimler genellikle bağlama ve sarma
gibi işlemlerde kullanılır. (TEK)
Siclat

Bir güzel kokulu çiçek. (OSM)

Sidikli meşe Bot. Yanarken su çıkaran bir meşe
türü. (TDK-2)
Sidre Sidre, arşın sağ yanında bir ağaç (YED);
Arşın sağ yanında bir ağaçtır ki ondan öteye hiç
bir mahluk geçemez (ötesi Allah’ın zat alemindir)
(RIZ); Nabek denilen meyveyi veren bir ağaç, Arabistan kirazı. Sidretü’l-müntehi = Yedinci kat gökte bir makam. (HAY); Arş’ın sağ tarafında altıncı
veya yedinci gökte bulunan bir ağaç. Yanında cennet vardır ve cennetin nehirleri onun altından akar.
Bu ağaca Tûbâ diyenler de olmuştur. Muttakîlerin ve şehidlerin ruhunun mekânıdır. Bu ağacın
ötesine hiçbir mahlûk geçemez, ötesi Allah’ın zât
âlemidir. Beşer bilgisinin ve amellerinin, yıldızların ve eb’âdın son hududu burasıdır. (Sidre’nin
lügat manâsı “Arabistan kirazı”) (MEV); Trabzon hurması nevinden bir ağaç, Arabistan kirazı.
Sidretü4l-müntehâ: Gökte bir makam. (Sadece sidre
dahi denilir). Sidre-nişînân: sidretü’l-müntehâda
bulunan melâike-i kirâm. (OSM)

bitkiler. Türkiye’de 15 kadar tür bulunmaktadır.
Taze yaprağın ezilmesi ile elde edilen usare siğilleri
yok etmek için siğil üzerine sürülür. Heliotropium
europaeum Lat. Türü ateş düşürücü, safra söktürücü ve yara iyi edici olarak tanınmıştır. Gazi
Antep bölgesinde Heliotropium dolosum de not.
Türüne de Siğil otu adı verilmektedir. Eş anl. Boz
ot.; Bağa. (BAY); (Lat. Heliotropium, Alm. Heliotrop, Fr. héliotrope, İng. heliotrope) Hodangiller
(Boraginaceae) familyasına ait Heliotropium türlerine verilen ad. Taze yapraklan ezilerek siğil üzerine
sürülen, bazı türleri ateş düşürücü, safra söktürücü
ve yara kurutucu olarak kullanılan, tek veya çok
yıllık otsu, tüylü beyaz veya sarımtırak çiçekli bitkiler. (BİY); Kalınca yaprakları çıban ve yarayı
işletip iyileştirmekte kullanılan, labadaya benzer bir
çeşit ot (HLK)
Sikaf Rende. Süngü ağacını düzeltecek ağaç.
(OSM)
Sikalar Bot. Açık tohumlulardan, parklarda süs
bitkisi olarak yetiştirilen, yurdu Güney Asya olan,
palmiyelere benzer ağaç ve ağaççıkları içine alan bir
familya. (TDK-2)
Siklamen Bot. Tavşankulağı. (TDK-2); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Silar

Sifin Bot. Sarıağı. (TDK-2); Zifin. (BAY)
Sifir 1. İbrişimle dokunmuş, düz ipekli kumaş. 2.
Kabartmalı, kendinden çiçekli basma. (MER)
Sigala

Bot. Sığla. (TDK-2)

Siğil Hlk. Odun yarmakta kullanılan ağaç veya
demir kama. (TDK)
Siğil otu Bot. Kalınca yaprakları, çıban ve yarayı
işletip iyileştirmekte kullanılan, labadaya benzer
bir çeşit ot. (TDK-2); Heliotropium (Boraginaceae) türlerine verilen genel ad. Bir veya çok yıllık,
yumuşak tüylü, beyaz veya sarımtırak çiçekli
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Erik. (BAY)

Silcan Smilax (Liliaceae) türlerine verilen genel
ad. Kışın yapraklarını döken, dikenli, tırmanıcı ve
çalı görünüşünde bitkiler. Genç sürgünleri sebze
olarak kullanılır, istanbul pazarlarında Dikenucu
veya Dikenözü adı altında satılmaktadır. Meyvenin
arillusu eskiden Gıcır (Rize bölgesinde Mamula
veya Mamuli) adı altında damla sakızı yumuşatmakta kullanılırdı. Aşağıdaki türler Türkiye’de yetişmektedir. Eş anl. Çıtırgı, Diken otu, Dikenözü,
Dikenucu, Gıcır dikeni, Kara silcan, Kırçan,
Mamula (Rize), Mamuli (Rize), Mehrocan, Melevcan, Melevcen, Meleviçen, Melocan, Melövcan,
Merevcen, Merevücen, Merülcen, Mevlücen, Öz
dikeni (Trabzon), Sıraca (Gözne-Mersin), Sircan,
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Yaban saparnası, Zılcan, Zıncan, Zırmılak, Zincan,
Zincer. Meyvelere Müzdelek denir. Smilax aspera
Lat. -Meyveler kırmızı veya siyah renkli. Smilax excelsa Lat. Öz dikeni (Trabzon), Zimbilaçi, Zimilaci,
Zimilaçi, Zimilas (Rize). Meyveler kırmızı renkli.
Meyvelerinden gıcır elde edilir (Trabzon). Bk. Tavşan kirazı. (BAY); (= cızgan, sıncaşık, silcaşık, sincacık) yürek biçiminde yaprakları, üzüm salkımı
gibi meyveleri olan, dikenli, yabanıl bir sarmaşık.
(MER)
Silikula (Lat. Silicula: küçük tohum zarfı, Alm.
Schäfchen, Fr. Silicule, İng. Silide, silicula) İki karpelden oluşan ve karpellerin arasında yalancı bölme
bulunan, boyu eninin üç katından fazla olmayan
açılan kuru meyve. (BİY)
Silikva (Lat. Siliqua: tohum zarfı, Alm. Schote,
Fr. Silique, cosse, İng. Siliqua, silique) İki karpelden
oluşan, boyu eninin üç katından daha fazla olan
açılan kuru meyve. (BİY)

M

Silisçil Bot. Silisli yerde yetişen (bitki). (TDK-2)

N

Silisseven
(TDK-2)
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Bot. Silisli toprakları seven (bitki).

Silkinti Bitkilerde
(TDK)

çiçek

düşürme

durumu.

Silkme Silkmek fiili. Şekilleri iğne ile delerek toz
boya ile kalıp olarak meydana getirilen resim veya
yazı. Çeşitli sebzelerle yapılan bir cins etli yemek.
(MED)
Silvanus Romalıların orman bağ bahçe tanrısı.
(MİT)
Sim Nergis. (BAY)
Meyveler, yemişler. (OSM)

Simar

Z

Sinameki 1. Bot. Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia).
2. Bot. Bu bitkinin meyvesi. 3. Bu bitkinin bazı
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Sincan Çıçırgan. (BAY); Garkad, avse, muşa
ağacı, zencân manasına bir sakızlı çalı nevidir.
(LEH); Sakızlı bir cins dikenli çalı. (HAY); Bir çeşit
dikenli ve sakızçalı. (MED)
Sincan dikeni Kara çalı. (BAY)
Sincar Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Y
Â

türlerinden elde edilen, hekimlikte iç sürdürücü
olarak kullanılan madde. (TDK-2); (Fr. cassia) Baklagillerden bir bitki; yaprakları iç sürdürücü olarak
kullanılır. (KAR); Baklagillerden, yaprakları kaynatılıp içildiğinde müshil tesiri yapan bitki (cassia).
(MED); (Lat. Cassia angustifolia, Alm. Sennencassie, Fr. casse trompeuse, İng. Indian senna) Baklagiller (Leguminosae) familyasından, 60-100 cm
kadar boylanabilen, ana vatanı Arabistan ve Somali olan, yapraklan ve meyveleri eczacılıkta müshil
yapımında kullanılan çok yıllık, çahmsı bir bitki.
(BİY); (cassia): Baklagiller familyasından; bütün sıcak bölgelerde yetişen, sarı çiçekli otsu veya ağaçsı
bir bitkidir. 400’den fazla türü vardır. Çiçekleri,
yapraklarının dibinden çıkar. Uzun salkım şeklindedirler. Meyvesi, baklaya benzer. Basık silindirimsi, odunsu ve sert kabukludur. Faydası: Kuvvetli
müshildir. Kolit ve spastik kabızlıkta kullanılmaz.
Bulantı ve kusma yapabilir. Sütlü kahveyle içilmesi
daha kolaydır. (BİT-2)

Sincibil

Rezene. (BAY)

Sincilip Rezene. (BAY)
Sindiyân Mızrak yapımında kullanılan bir ağaç
VIII 305bl5 (469). Krş. Rdl 1083: A. The evergreen
oak, quercus ilex (çalı meşesi, pırnal) (EVL)
Sineç Bağ-bahçe çevresine çalılardan yapılan çit.
(TRM)
Sinek mantarı Bot. Bir mantar türü. (TDK-2);
Zehirli mantar. (BAY); Deli mantar (BİY)
Sinekkanadı Kekik.; Mercanköşk. (BAY)
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Sinekkapan Bot. 1. Droseragillerden, Kuzey Karolina bataklıklarında yetişen, yapraklarına konan
sinekleri, böcekleri sıkıp emen bir bitki (Dionaea
muscicapa). (TDK-2); Salkım çiçeği. (BAY)
Sinekkapangiller İs. 1. Bot. Sıcak ve ılıman bölgelerde, özellikle bataklıklarda böcekle beslenen bitkileri içine alan bir bitki familyası. 2. zool. Omurgalı hayvanlardan çeşitli ötücü kuşları içine alan bir
kuş familyası. (TDK-2)
Sinekkıran Salkım çiçeği. (BAY)
Sineklik Hurma yaprağından ya tüyden olan
mahrutî yelpaze. (LEH)
Sinekotu (= sineğotu) kalın yuvarlak yapraklı, sarı çiçekli, biçim olarak ısırgan otunu andıran;
buruna, boğaza sinek kaçtığında yakılıp dumanına
ağız burun tutulduğunda sineği öldürüp düşüren
bir ot. (MER)
Sinektutan

Salkım çiçeği. (BAY)

Singrak Meyve çekirdeği. (OSM)
Sinil otu Kalınca yaprakları çıban ve yarayı işletip
iyileştirmede kullanılan, labadaya benzer bir çeşit ot
(HLK)
Sinir kanatlılar Bot. Saydam olan kanatları ağ
biçiminde damarlarla örülü, dört kanatlı böcekler
takımı. (TDK-2)
Sinir otları Bot. İki çenekli, çiçekli bitkiler
takımı. (TDK-2)
Sinir otu Bot. Sinir otugillerden, çiçekleri tek bir
sapın ucunda başak durumunda, birçok yabani türü
bulunan ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Plantago). (TDK-2); Bağa. (BAY); (Lat. Plantago lanceolata, İng. rib grass) Sinir otugiller (Plantaginaceae)
familyasından, yapraklan genellikle tabanda rozet
şeklinde olan, çiçekleri gösterişsiz, çok yıllık, otsu
bitkiler. (BİY); Kalınca yaprakları çıban ve yarayı

işletip iyileştirmede kullanılan, labadaya benzer bir
çeşit ot (ist.) (HLK)
Sinir otugiller Bot. Sinir otlarından, iki çenekli,
bitişik taç yapraklı bitkiler familyası. (TDK-2); (Lat.
Plantaginaceae) Yapraklan basit, almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizili, dörtlü çanak ve taç yapraklan
olan, kapsül ya da findıksı meyveleri bulunan, bir ya
da çok yıllık genelde otsu nadiren çalımsı bitkiler.
(BİY)

A
B
C
Ç
D
E
F
G

Sinirli ot Bağa. (BAY); Kalınca yaprakları çıban
ve yarayı işletip iyileştirmede kullanılan, labadaya
benzer bir çeşit ot (HLK)

H

Sinirli yaprak Bağa. (BAY); Kalınca yaprakları
çıban ve yarayı işleyip iyileştirmede kullanılan, labadaya benzer bir çeşit ot (HLK)

İ

Sinirli yaprak otu (sinirotu): Sinirotugiller familyasından; bir veya çok yıllık otsu bir bitkidir.
Birçok yabani türü vardır. Faydası: İdrar söktürür.
Yaraları iyileştirir. Cerahatı boşaltır. Nasırların
sökülmesinde kullanılır. (BİT-2)
Sinirsek yaprağı Kalınca yaprakları çıban ve
yarayı işleyip iyileştirmede kullanılan, labadaya
bener bir çeşit ot. (HLK)
Sinkarp (Yun. Syn: ile; karpos: meyve, Alm. Synkarp, Fr. Syncarpe, İng. Syncarpous) Karpeli bitişik
meyve topluluğu. (BİY)
Sinkoroloji (Yun. Syn: ile; choros: yer; logos:
bilim, Alm. Synchorologie, Fr. Synchorologie, İng.
Synchorology) Bitki ve hayvan topluluklannın
dağılımının incelenmesi; komünitelerin coğrafik
dağılımı. (BİY)
Sinsek
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Bağa. (BAY)

Sinsek yaprağı Kalınca yaprakları çıban ve yarayı
işleyip iyileştirmede kullanılan, labadaya benzer bir
çeşit ot. (HLK)
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Sinsin ağacı Odununun ateşi çabuk kesilmeyen
ağaç. (MED)

açan, yapraklan ıspanak gibi sebze olarak kullanılan
bitkiler. Yabanî ıspanak. (BİY)

Sipçik Hyparrhenia hirta (L:) Stapf (Gramineae).
Bu ad Alantur (Antalya) civarında kullanılmaktadır. (BAY)

Sirken otu

E

Sipend Üzerlik tohumu (YUS)

Sirkeyen

F

Siper çiti Bir meyveliği veya bahçeyi rüzgârdan korumak için, çoğunlukla reçineli ağaçlardan
yapılan çitler. (TRM)

Sirmik Sirmo. (BAY)

B
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Sipsi Ağaç dallarından yapılan düdük. (TDK)
Sira Kara yemiş. (BAY)
Silcan. (BAY)

J

Sircan

K

Sirgen Kurutmak için meyva serilen yer (SÜL);
Sirken. (BAY)

L
M

Sirik Sirmo. (BAY)

N

Sirim Sirmo. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

O

Sirke sineği
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Meyve sineği (BİY)

Sirkecen Sirken. (BAY)
Sirken Chenopodium (Chenopodiaceae) türlerine
verilen genel ad. 10-150 cm yükseklikte, bir yıllık ve
otsu bitkilerdir. Toprak üstü kısımları, ıspanak gibi
pişirilerek, sebze olarak kullanılır. Türkiye’de 10 kadar Chenopodium türü bilinmektedir. Bunlardan
aşağıdaki türlerin sebze olarak kullanıldığı saptanmıştır. Bk. Iştır, İt üzümü, Sirken, Tel pancarı. Eş
anl. Sirgen, Sirkecen, Sirkene, Sirkene otu, Sirkeyen, Yabanî ıspanak. Chenopodium albüm Lat. Bk.
Tel pancarı. Chenopodium foliosum (Moench)
Aschers.-Bk. İt üzümü. Chenopodium. polyspermum Lat. Sirken. Chenopodium urbicum Lat. Iştır.
(BAY); (Lat. Chenopodium) Kazayağıgiller (Chenopodiaceae) familyasından, 10-150 cm kadar boyda,
lek yıllık, olsu, çiçekleri gösterişsiz ve sonbaharda
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Sirken. (BAY)

Sirken. (BAY)

Sirkene

Sirken. (BAY)

Sirmo (si:rmo) Bot. Doğu Anadolu’da yetişen bir
yabani sarımsak türü (Allium atrovilaceum, Allium
vineale). (TDK-2); Doğu Anadolu bölgesinde (özellikle Van bölgesi) bazı Allium (Liliaceae) türlerine
verilen genel ad. Bu türlerin yaprak ve gövdeleri
koku ve lezzet vermek için otlu peynir içine katılır
veya sebze olarak kullanılır. Bk. Soğan. Eş anl. Sirik
(Van), Sirim (Van), Sirmik (Diyarbakır). Aşağıdaki
türlerin yaprakları otlu peynir içine konulmaktadır
(Van). Allium atroviolaceum Boiss. Allium aucheri
Boiss. Allium cardiostemon Fisch. Et Mey. Allium
schoenoprasum Lat. Allium scorodoprasum Lat. Allium vineale Lat. (BAY)
Sirmo (si:rmo) Doğu Anadolu’da yetişen bir
yabani soğan türü (Allium atrovilaceum, Allium
vineale). xxxxx
Sisal Sisalana bitkisinin yapraklarından elde
edilen bir bitkisel elyaf. Meksika başta olmak üzere
Orta Amerika, Doğu Afrika, Antiller ve Havai’de
yetiştirilir. Lif uzunluğu 50-170 cm dir. Gerilme
direnci yüksek, suya karşı dayanıklı ve parlaktır. Gemi halatı, çuval, paspas, şapka, döşemecilik
malzemesi ve kaba kumaş yapımında kullanılır.
Kenevirle karıştırılarak da kullanılmaktadır. Adını
Meksika’nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Yucatan
eyaletinin Sisal limanından alır. (TEK)
Sisem

Susam (Bot. Sesamum indicum) (BAH)

Sistemik etki Zirai ilaçların bitki iletken dokusu
tarafından taşınarak hastalık ve zararlı etmenlerine
karşı etkili olmasına denir. (BİT-4)
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Sistire [Alm. Ziehklinge] [Fr. racloire] [eski terim
slstire]: 0,6-2 mm. Kalınlığında çelik lama. Kazıma
etkisi ile çalışır. Ağaç yüzeyini temizleme ve düzeltmede kullanılır. (AGA)
Sistirelemek Düzgün bir yüzey elde etmek için
ağaç vb. şeyleri sistireden geçirmek. (TDK); [eski
terim sistire yapmak]: Sistire ile ağaçtan talaş çıkarma işlemi. (AGA)
Sistolit (Yun. Kystis: kese; lithos: taş, Alm. Zystolith, Fr. cystolithe, İng. cystolith) Bazı bitki türlerinin epidermis hücrelerinde kalsiyum karbonat
taşıyan özelleşmiş torba şeklindeki yapılar. (BİY)
Sitil Bahçe sulama süzgeci. (TRM); 1. Su kovası.
2. Ağzı ve dibi geniş, orta kısmı dar küçük bakraç.
3. Bahçe sulama süzgeci. (TEM); Küçük bakır helke. (MER); Bahçe sulama süzgeci. (ZAN)
Sitokalazin (Yun. Kytos: boşluk, Alm. Zytochalasin, Fr. cytochalasine, İng. cytochalasin) Aklinin
mikroflâmentler şeklinde polimerizasyonunu engelleyen ve çeşitli cıvık mantarlar tarafin-dan meydana getirilen bir grup bileşikten herhangi biri.
(BİY)
Sitokinezin (Alm. Zytokinesin, Fr. cytokinesin,
İng. cytokinesin) Bitkilerde oksinle sinerjistik olan
ve hücre bölünmesini etkileyen bir bitki büyüme
düzenleyicisi madde. (BİY)
Sitokininler (Yun. Kytos: boşluk; hinein: hareket etmek, Alm. Zytökinin, Kinin, Phytokinin, Fr.
cytokinine, kinine, İng. cytokinins, phytokinins,
kinins) Adenin türevleri olan, zeatin, lanetin, fitokinin, kinin, oksin gibi bitki büyüme hormonları.
Zeatin doğada bulunur, lanetin ise doğada görülmez, oksinle beraber hücre bölünmesini hızlandırırlar. (BİY)
Sitokrom P450 (Alm. Zytochrom P450, Fr. cytochrome P450, İng. cytochrome P450) Hem proteinlerinden oluşan enzimlerin bir grubu. Hem içinde
polipeptit zincirindeki sistemin sülfidril grupları

(SH) ile bağlantılı olan demir bulunur. Bunlar 450
nm’de en büyük absorbsiyon bandına sahip karbon-monoksit kompleksi oluştururlar. Bu enzimler
hayvan dokularında (adrenal bez, karaciğer hücresinin mitokondri ve mikrozomlannda) bitkilerde ve
mikroorganizmalarda yaygın şekilde bulunur. Karsinojenlerin, mutagenle-rin ve ilaçların zehir etkisini
bozar. (BİY)
Sitoplâzma akımı hipotezi (Yun. Kytos: boşluk;
plasma: şekil, Alm. Zyto-plasmische Strömend
Hypotese, Fr. hypotèse ruisselant cytoplasmique,
İng. cytoplasmic streaming hypothesis) John Field
tarafından son senelerde ortaya atılan bir hipotez
olup özellikle bitkilerin soymuk borulann-daki sitoplâzma hareketini açıklar. Sitoplâzmanm hareketi
sırasında hücre organelleri ve plâstitler gibi büyük
yapılar ile makromoleküller de bu akıma katılırlar. Alg hücrelerinde, bazı pro-tozoonlarda ve cıvık
mantarların plâz-modyumlarında da görülür. (BİY)
Sitrik asit Fr. Acide citrique kim. Birçok meyve ve
sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum
tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon
suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla
işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi. (TDK)
Sitrik asit fermentasyonu (Alm. Zitronensäurefermentation, Fr. fermentation d’acide citrique, İng.
fermentation of citric acid) Citromyces pfefferianus
denen küf mantarının oksijen etkisi ile şekeri sitrik
asit hâline çevirmesi. (BİY)
Sivri biber
(TDK-2)

Bot. Uzunca ve ince yeşilbiber.

Sivri kekik Kaya kekiği. (BAY); Sapı siyah, çiçeği
eflatun olan bir tür kekik. (MER)

Sivri lâle
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Sivri çayı Dağ çayı. (BAY)

Sivri kökü

A
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Centiyane. (BAY)

Z

Lâle. (BAY)
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Sivri meyveli yapışkanotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Siyabo Çakşır otu. (BAY)
Çakşır otu. (BAY)

Ç

Siyabu

D

Siyah garağan Pembe çiçekli, tohumu koza kekişi
gibi olan, yaprakları yapışkan bir tür çalı. (MER)

E
F

Siyah kimyon Çörek otu. (BAY)

G

Siyah ot Salvia nemorosa L (Labiatae). 30–60 cm
yükseklikte, çok yıllık, otsu, kırmızı veya morumsu
mavi çiçekli bir bitkidir. Toprak üstü kısımları iplik boyamak için kullanılır (Hakkâri, Van). Bk. Ada
çayı. (BAY)

H
I
İ

Borazan mantarı. (BAY)

J

Siyah tirmit

K

Siyeç 1. Tarla ve bağ çevresine çekilen çalı vb. Çit,
2. Bahçe ve bağ çevresine dikilen söğüt, kavak gibi
meyvesiz ağaçlar. (TRM)

L

Sklerenkima lifi (Yun. Skleros: sert; engchyma:
katma, Alm. Sklerenchym Fasern, Fr. Sclérenchyme,
İng. Sclerenchyma fibers) İnce, uzun, hücre çeperleri
lignin birikimiyle odunlaşmış, başlangıçta canlı,
sonradan ölü hâle geçen, 1-2 mm kadar uzunlukta
ve uçları sivri hücreler. (BİY)
Skleroblâst (Yun. Skleros: sert; blastos: tomurcuk, Alm. Sklerobast, Fr. Scléro-blaste, İng,
scleroblâst) Spikülleri meydana getiren sünger
hücresi. (BİY)
Sklerofil (Yun. Skleros: sert; phyllon: yaprak,
Alm. hartblättrig, sklerophyll, Fr. Sclérophylle, İng.
Scleraphyllous, sclerophyll) Aşırı sıcaklarda korunmak için yapılarında değişiklik göstererek uyum
sağlayan ve yaprak dökmeyen bitkiler. (BİY)
Sklerokarp (Yun. Skleros: sert; karpos: meyve,
Alm. Sklerokarp, Fr. Sclero-carpe, İng. Sclerocarp)
Etli meyvelerde sert tohum örtüsü; endokarp. (BİY)

Ö

Siyil otu Kalınca yaprakları çıban ve yarayı işleyip iyileştirmede kullanılan, labadaya benzer bir çeşit
ot. (HLK)

Sklerosyum (Yun. Skleros: sert, Alm. Sklerotium,
Dauermyzel, Fr. Sclérote, İng. Sclerotium) Cıvık
mantarlarlarda (Myxomycota) uygun olmayan
şartlarda, mantar plâzmodyumunun sert bir yapıya
dönüşmesi. Uygun şartlarda sklerotyum tekrar plâzmodyum durumuna döner. (BİY)

P

Siyirtme Beşik asılan ağaç. (OSM)

Smallpox Çiçek hastalığı (HEM)

Sizü Nihas, ağare, mantar ağacı, mantar (MEN)

Soba Kışın soğuğa dayanamayan çiçek vesair bitkileri saksı ile koymak ve mevsimsiz çiçek, meyve
yetiştirmek için üstü ve güneşe bakan tarafları camla örtülü, mahfuz ve içinde ateş yanan kap. (HAY)
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Siyeç

Bahçe çiti. (TEM)

Siñirsemek Yıllanmış fasulye, nohut gibi baklagiller beklenen zamanda pişmemek, sertleşip kalmak; kavrulmuş baklagiller bir iki gün durunca diş
kesmeyecek biçimde sertleşmek; kuruyan ağaçlar
balta kesmeyecek kadar sertleşmek. (MER)
Sklereit (Yun. Skleros: sert, Alm. Skleroide, Fr.
Scléréïde, İng. Sclereid) Bazı tohumların örtücü kabuğunu (findik kabuğu) ya da meyve çekirdeklerinin kabuğunu meydana getiren kalın, ligninleşmiş
çeperli, sklerenkima hücresi. Sklereid. (BİY)
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Soç

Ladin. (BAY)

Sofa Zeminden yükseltilmiş çiçek tarhı. (MED);
Bahçelerde çiçeklerin toplu olarak bulundurulduğu
az irtifada toprak döşek. Lâle sofası, karanfil sofası,
çiçek sofası gibi. Fr. Parterre. (ARS); Bahçelerde
üzerine oturulan set. (İNŞ)
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Sofora Bot. Çin kökenli olup Kore yarımadasında
yetişen, 15-20 m boy atabilen, 1 m eninde gövdeye
ulaşabilen, dalları uzun, hafif kıvrık ve koyu yeşil
renkte olan bir tür ağaç (Sophora japonica). (TDK2); Meyvelerinden doğal boya elde edilen bir süs
bitkisi. Değişik mordanlarla hayvansal lifleri sarı
tonlarına, kahverengi ve limon küfü rengine boyar.
(TEK)
Sofur Yaban yasemini. (BAY)
Sogan, sogun Soğan (DLT)
Sogunlug Soğanlı (DLT)
Soğan Bot. 1. Zambakgillerden, yemeklere tat
vermek için yumrusu ve yeşil yaprakları kullanılan
güzel kokulu bitki (Allium cepa). 2. Çiğdem, lale,
zambak, sarımsak vb. Bitkilerin toprak altındaki
yumru kökü. • soğan çiçeği, aksoğan, göksoğan,
kuru soğan, taze soğan, yeşil soğan, ada soğanı, arpacık soğanı, çiçek soğanı, köpek soğanı (TDK-2);
Allium (Liliaceae) türlerine verilen genel ad. Çok
yıllık, soğanlı, özel kokulu ve otsu bitkiler. Bazı
yabanî türlerin soğan veya yapraklan soğan veya
sarımsak yerine kullanılmaktadır. Bk. Sarımsak,
Sirmo. Eş anl. Çayır soğanı, Gömülgen, Gömürsen,
Gurante (Van), Incalız, Kır soğanı (Kars), Korman,
Kormen, Kömren, Kömüren, Kömürsen, Könmen,
Köpek soğanı, Körmen. Allium akaka Gmelin- İt
soğanı, Keçilaşağı. Kuzukulağı (Van), Sarımsak
soğanı. Erzurum ve Van bölgelerinde soğanı kullanılır. Allium atroviolaceum Boiss. -Bk. Sirmo.
Allium cepa Lat. Soğan. Allium. flavum Lat. Sarı
soğan. Çiçekleri sarı renklidir. Allium neapotitanum Cyr. -Osuruk otu (Armutlu-Bursa). Allium
pseudoampeloprasum Miscz. Ex Grossh. -Pıraz,
Büyük pıraz. Allium roseum Lat. Geyik körmeni.
Allium rotundum Lat. Kömüren, Körmen. Allium
schoenoprasum Lat. Van bölgesinde kullanılır. Allium sintenisii Freyn-Corin, Suryas. Doğu Anadolu
bölgesinde kullanılır. Allium subhirsutum Lat. Körmen. Marmaris (Muğla) bölgesinde kullanılır. Allium trifoliatum Cyr. -Keçi kömüreni, Keçi körmeni.
Batı Anadolu bölgesinde kullanılır. Allium vineale

Lat. Bk. Sirmo. Aşağıdaki türler, süs bitkisi olarak,
bir öneme sahiptirler. Allium akaka S. G. Gmelin
Allium amethystinum Tausch Allium baytopiorum Kollmann et N. Özhatay Allium colchicifolium Boiss. Allium flavum Lat. Allium kharputense
Freyn- Harput soğanı. Allium neapolitanum Cyr.
Allium nigrum Lat. Kara soğan. Allium orientale
Boiss. (BAY); 1. Zambakgillerden, toprağın içinde
gelişen yumruları yemeklerde çeşni vermek için
kullanılan bitki. 2. Soğan gibi top şeklinde çiçek
kökü: Sün-bül, lâle soğanı. Arpacıksoğan = Soğanın
küçük ve dayanıklı bir cinsi. Öküzsoğanı = Bir cins
bitki. Fr. Therique egypte. Kırmızı soğan = Bir cins
tatlı soğan. (HAY); (Lat. Allium cepa) Dış kuru
kabukları yün boyamacılığında kullanılan zambakgillerden bir bitki. Değişik mordanlarla sarının
tonları, bakır rengi, turuncu, kızıl ve koyu kahverengi elde edilir. (TEK); Zambakgillerden, toprak altında yumru meydana getiren, yumrusu ve
yaprakları yenilen ve yemeklere konulan kokulu ve
acı sebze (allium cepa). Bazı bitkilerin toprak altında meydana getirdikleri yumru: Lâle soğanı, sümbül soğanı. (MED); Basal (MEN); Baş; cücük; diş;
ıncalız; kıska; piyaz; sar-rmsak; soğancık, deyim: arpacık soğanı; kırmızı soğan; kuru soğan; taze soğan
(sarmısak). Bkz. Aş; bitki; göverti; salata. (YAK);
Sokmak manasından basal, piyaz envaından. Ada
soğanı piyaz, lîz, unsala. Bir baş soğan, dağ soğanı
basa-lu’l-fâr. Elma soğanı ya börekçi soğanı askalanî, arpacık, kaba ak soğan kumla soğanı, kaba
soğan gevşek boş adam. Öksüz soğanı çiğdem,
sakala soğan doğramak yüze gülüp aldamak. Soyup
soğana döndürmek, şeker soğanı çölde olur. Mutlaka soğan tarzında başlı belbûs, askıl, Türkîde gümren. Teşrih-de basala, etli başlı ortası cücükler zar
zar kökler. Sümbül, lâle, zeren, teber soğanı. (LEH);
Kokulu, hafif baharlı bitki (OSM); Yemeklere tat
vermek için yumrusu ve yeşil yaprakları kullanılan
bitki. (ARK); (Lat. Allium cepa, Alm. Zwiebel, Fr.
oignon, İng. onion) Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, soğanlı, yapraklan yuvarlak ve içi boş,
çiçekleri uçta şemsiye şeklinde ve zarsı bir yapı ile
çevrili, yaprakları taze olarak, gövdesi taze ya da
kuru olarak yenen bir kültür bitkisi. (BİY); (basaliye): Zambakgiller familyasından; yumrumsu ve
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yeşil yaprakları kullanılan keskin kokulu, acı bir
otsu bitkidir. Bileşiminde uçucu ve sabit yağ, şekerler, fermentler ve amino asitler vardır. Faydası: İdrar
söktürür. Vücutta biriken zararlı maddeleri ve suyu
atar. Romatizma, mafsal iltihabı, idrar tutukluğu,
damar sertliğinde faydalıdır. Böbreklerdeki kum
ve taşların dökülmesine yardımcı olur. Zayıflamayı
sağlar. Böbrek ağrısını dindirir. Zihin yorgunluğunu dindirir. Baygınlığı geçirir. Prostat bezinin
hastalanmasını önler. İktidarsızlıkta faydalıdır. Cinsel gücü artırır. Egzama ve diğer cilt hastalıklarında
faydalıdır. Öksürük söktürür, bronşları temizler.
Astım nöbeti, akciğer hastalıkları, grip ve soğuk
algınlığında faydalıdır. Kandaki şeker seviyesini
düşürür. Şeker hastalarında faydalıdır. Kolera ve
veremde bağırsak solucanlarının düşürülmesine
yardımcı olur. İhtiyarlamayı geciktirir. İştah açar.
Kalbi kuvvetlendirir. Koroner damarları genişletir.
Cerahatlerin boşalmasına yardımcı olur. Dolama ve
arpacıkta da faydalıdır. (BİT-2)

L

Soğan bostanı Soğanlık (MEN)
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Soğan dizisi
Soğan siki

Soğan göbeği. (MER)

Soğancı

Soğan satan kimse. (TDK)

P

Soğancı

Piyaz-füruş (MEN)

S
Ş
T

Soğanlı bitkiler Lâle, sümbül, nergis gibi kökü
soğan gibi olan bitkiler. (MED); Çiğdem, lale,
zambak gibi kökleri yumru şeklinde olan çiçekler.
(ARK)
Soğanlık Soğan bostanı (MEN); Soğan dikilmiş
yer, soğan tarlası, (HAY)
Soğuk çalmak
(TDK)

(bitki için) soğuk zarar vermek.

Soğuk vurmak (veya yakmak) (bitki için) çok
soğuğun etkisiyle kurumak. (TDK)
Soğukluk Semiz otu. (BAY); Yemeğin sonunda
yenen meyve, hoşaf, komposto gibi şeyler. (TDK)
Sokım Bir ağaç parçasıdır ki çam kozası şeklinde
kesilerek içi oyulur, uç tarafından delinerek okun
üzerine konur (DLT)

Bir dizi soğan (MEN)

Ö
R

soğan bulunan. Soğan meydana getiren: Soğanlı
bitki. (MED)

Soğancık Bot. 1. Yalın kat yaprakla sarılı, besin bakımından zengin küçük soğan. 2. Sarımsak
dişi. 3. Anat. Beyinle omurilik arasında kalan son
bölge. (TDK-2); Arpacık soğanı. (MED); Kardelen.
(BAY); Keskin soğancık, kürz. (LEH)

Sokra İki kereste ve tahtanın başbaşa bitişmesinden hâsıl olan ek yeri. (ARS)
Solgu Taş dibekte kullanılan ağaç tokmak, soku.
(MER)
Solguç (= solgunç, solkuç, solkunç, sorgunç,
sorkunç) akma, çam reçinesi, çam ağaçlarının dibine dökülen beyaz çam sakızı. (MER)
Solgun Söğüt. (BAY)

U

Soğancık Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Solkapi [Alm. Linkstüre] [eski terim solkapi]:
Sola açılan kapı. (AGA)

V

Soğanlamak (nsz) Soğan katmak. (TDK)

Solmaz çiçek

Soğanlı İçinde soğan
doğranmış olan, soğanla
lı yahni. (TDK); Soğanla
(HAY); Soğanı çok olan,

Solmaz sarı çiçek Ölmez çiçek. (BAY)

Y
Z
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bulunan, içine soğan
pişirilmiş olan: Soğanyapılmış: Soğanlı yahni.
soğanla pişirilen. İçinde

Ölmez çiçek. (BAY)

Solucan eğrelti otu (Lat. Dryopteris filix mas)
Aspidiaceae familyasından, koyu kahverengi,

Historical Dictionary of Ottoman Turkish Terms for Gardens and Gardening

rizomlu, 50-80 cm kadar boyda, parçalı yapraklan
olan, soruşların yaprakçıklann alt yüzeyinde bulunan, orman altlarında ya da nemli kaya diplerinde
yetişen çiçeksiz bir bitki. (BİY)
Solucan eğreltisi

Eğrelti. (BAY)

Solucan otu Bot. Birleşikgillerden, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişen, 15-35
cm yükseklikte, yuvarlak yapraklı çiçekleri solucan düşürücü olarak kullanılan çok yıllık ve otsu
bir bitki (Pelargonium endlicherianum). (TDK-2);
Tanacelum vulgare Lat. (Compositae). 60-120 cm
yükseklikte, çok yıllık ve sarı çiçekli bir bitki. Kuvvet verici, iştah açıcı ve kurt düşürücü olarak kullanılır. Bk. Pire otu.; Pelargonium endlicherianum
Fenzl (Geraniaceae). 15-35 cm yükseklikte, rizomlu, çok yıllık ve morumsu kırmızı çiçekli bir bitki.
Çiçekli dalları taze halde bağırsak solucanlarına
karşı kullanılır. (BAY); (Lat. Tanacetum vul-gare)
Sarı çiçeklerinden doğal boya elde edilen bir bitki.
50-75 cm boyunda olan bu bitki yol kenarlarında kendiliğinden yetişir. Şap mordanlı yünü sarıya
boyar. (TEK); (tanacetum vulgare): Bileşikgiller
familyasından; Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Taze bitkinin
çiçekleri kullanılır. Faydası: Bağırsak solucanlarını
düşürür. (BİT-2)
Soluk Rengini, atmış, parlaklığı kaçmış, pejmürde: Soluk gül, çiçek, kumaş, yüz. (HAY)
Solunum ağacı (Alm. Wasserlunge, Fr. poumon,
İng. respiratory tree) Deniz hıyarlarında anüsün
içinden vücut boşluğuna uzanan ve dallı bir yapı
gösteren solunum sistemi. Su, bu yapının içine
çekilir ve dışan atılırken gaz alış verişi yapılır. (BİY)
Solunum kökü (Yun. pneuma: hava; pherein:
taşımak, Alm. Pneumato-phore, Fr. pneumatophore, İng. respiratory root) l. Batakhk bitkilerinin
hava kesesi. 2. Bazı eğreltilerde hava almaya yarayan
uzantılar. 3. Bazı ağaçların, toprak ya da su seviyesinin üzerine uzanan ve solunuma yarayan kökleri. 4.
Sifonoforlarda içinde gaz bulunan ve su yüzeyinde

yüzebilmelerini sağlayan torba şeklindeki yapı.
Pnömatofor. (BİY)
Soluşmak Solmak; yaş meyve veya sebze tazeliğini kaybetmek (DLT)
Somak Bot. Sumak. (TDK-2); Kabuğu hekimlikte kullanılan taneleri dövülerek kebap gibi bazı
yemeklere konan bir cins küçük ağaç (Asıl Türkçesi: Tadım, tutum.). (HAY); Antepfıstığıgillerden,
yaprağı boyacılık ve dericilikte, meyvası tıpta kullanılan ve yemeklere ekşilik vermek üzere katılan
bitki (rhus coriaria). (MED); Sümâk. Türkîde tohumuna tadım ve tutum derler, Farisîde tetrî. Somak
oti simâk, batîmiye fasilesinden güğez kadife çiçekli limon gibi ekşi. pamuklu somak peruka ağacı.
(LEH); Sumak. (BAY)
Somak ekşisi

B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J

Sumak. (BAY)

Somak pekmezi

A

K

Sumak. (BAY)

L

Somaklon (Yun. Soma: vücut; klon: dal, Alm.
Somaklon, Fr. Somaclone, İng. Somaclone) Somatik bitki hücrelerinin kullanımı ile yapılan hücre
kültürlerinin herhangi bir formundan çıkan bitkiler.
(BİY)
Somatik embriyogenez (Yun. Soma: vücut;
embryon: embriyo; genesis: soy, Alm. Somalische
Embryogenese, Fr. Embryogenèse somatique, İng.
Somatic embryo-genesis) Bitki kültürlerinde, vejetatif ya da gametik olmayan hücrelerden embriyonun
başlaması ve gelişmesi. Eşeye ait olmayan hücrelerde
embriyo oluşumu. (BİY)
Somatik hücre (Yun. Soma: vücut, Alm. Somalische Zellen, Fr. cellule soma, 0ng. Soma celi)
E_ey hücreleri d1_ta kalma
Somatik hücre melezi (Lat. hybrida: çapraz, Yun.
Soma: vücut, Alm. hybride Somazelle, Fr. hybride
cellulaire somatique, İng. Somatic cell hybrid) Genetik olarak farklı olan somatik hayvan hücrelerinin
veya somatik bitki protoplâstlarmın birleşmesinden
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oluşan hücre veya bitki. Somatik hücre hibridi.
(BİY)
Somurcak Eflatun çiçekli, çiçeğinin arka tarafı
ballı, tüylü yapraklı bir ot. (MER)
Somurgaç Boz ince, keçe yapraklı, çan biçiminde
sarı çiçekli, çiçeklerinin ortası tatlımsı, arka kısmından içindeki tatlı sıvı emilen bir bitki. (MER)
Somurlak (= somurcak) eflatun, küçük çiçekli,
çiçeklerinin arka kısmı tatlı, yaprakları ve gövdesi
ince dikenli bir ot. (MER)
Sonbahar fundası Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Sopa Ağaç, ağaç, çomağ ve çomak (ucu topuzlu-),
kötek, soymantı, toyağa, toyaka, toyka. (TSD); Degenek, kötek, ağaç, asa, toyaka, mifac, çop, dürbaş,
durbaş (MEN)
Soredyum (Yun. Soros: yığın, Alm. Soredium, Fr.
Soredie, İng. Soredium) Mantar lifleri ile sanlmış
birkaç alg hücresinden oluşan ve gelişerek yeni bireyi verme yeteneğindeki hücre kümeleri. (BİY)
Sorex araneus Orman soreksi (BİY)
Sorgun
(BAY)

Bot. Sepetçi söğüdü. (TDK-2); Söğüt.

S

Sorkun Bot. Sepetçi söğüdü. (TDK); Söğüt.
(BAY); Bot. Sepetçi söğüdü. (HAY)

Ş

Sosun Çuha çiçeği. (BAY)

T
U

Sovuklık Semiz otu (Bot. portulaca oleracea)
(BAH)

V

Sovukluk

Y
Z
Â

Semiz otu. (BAY)

Soy Baldırgan. (BAY)
Soy ağacı Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı,
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şecere. (TDK); (Alm. Stammbaum, Fr. généalogie, İng. pedigree) Bir bireyin soyunu, geçmişten
bugüne kadar gösteren çizelge. (BİY)
Soya (so’ya) Fr. Soja Bot. Protein değeri bakımından zengin bir tür fasulye (Soia hispida): Soya yağı.
Soya unu. • soya fasulyesi (TDK-2)
Soya fasulyesi Bot. Kökeni Çin ve Japonya’ya
uzanan bir tür fasulye, soya. (TDK-2); (Lat. Soja
hispida, İng. Soybean) Baklagiller (Leguminosae)
familyasından, ülkemizde tohumlarından yağ elde
etmek için kültürü yapılan, tek yıllık otsu bitki.
(BİY); (soja hispida): Baklagiller familyasından;
1-1,5 m boyunda, bir yıllık otsu bir tarım bitkisidir.
Çiçekleri menekşe sarısı rengindedir. Tohumu küre
şeklinde, üzeri pürtüksüzdür. Bir yanında siyah
leke vardır. Besleme gücü yüksek bir gıdadır. Faydası: Vücudun geliişmesini sağlar. Şeker hastaları
için faydalıdır. Sinirlerin ve adalelerin güçlenmesini sağlar. Zihin yorgunluğunda faydalıdır. Nekahat
devresinin kısalmasını sağlar. Guatr olanlar kullanmamalıdır. (BİT-2)
Soymak Meyvelerin üstündeki kabuğu çıkarmak
(OSM)
Soymuk 1. Bot. Damarlı bitkilerin kök, gövde
ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka. 2. Hlk. Çam
ağacının çiğnenip emilen iç kabuğu ve bunu almak
için ağacın gövdesine açılan yara, yalamuk. (TDK2); Çam ağaçlarının emilip çiğnenerek yenilen iç
kabuğu. (MED); Çam ağacının me’kûl olan iç kabuğu. (LEH); Pinus (Çam) türlerinin gövdelerinin
dış kabuğu soyulduktan sonra elde edilen kısım.
Kuvvet verici olarak emilir ve çiğnenir. Bk. Çam.
Eş anl. Emlik (Çorum), Gabram, Kamalak (Adana),
Saymuk (Küre-Kastamonu), Yalama, Yalamak,
Yalamık, Yalamuk, Sıyırmıh, Sıyırmuk. (BAY)
Soymuk boruları (Alm. Phloem, Bassteil,
Siebteil, Fr. phloème, İng. phloem) Bitkilerde iletici hücreler olan kalbur-lu hücreler ve kalburlu boru
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elementlerinden oluşan, besin iletimi, depo edilmesi
ve destek görevlerini yapan doku. Floem. (BİY)
Söbelek

Söbelen. (BAY)

Söbelen mantarı Coprinus comatus S. F. Gray
(Coprinaceae). Bolu bölgesinde yetişir ve bölge halkı
tarafından yenir. Eş anl. Gübre mantarı, Söbelek,
Söbüsülek. (BAY)
Söbüsülek

Söbelen. (BAY)

Söğen Tarım yapmada kullanılan bir ucu yere
çakılan ağaç. (YÖR); Bağ, bahçe çitlerinde kullanılan uzun kazıklar. (TRM)
Söğüt Bot. Söğütgillerden, sulak yerlerde yetişen, yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü
büyük bir ağaç (Salix). • aksöğüt, kızılsöğüt, salkım
söğüt, keçi söğüdü, sepetçi söğüdü (TDK-2);
Yarım sert ağaçların başlıcaları söğüt ve çınardır.
Kırmızımtırak renktedir, hafif ve yumuşak olup
her istikamette kolay kesilir ve iyi boya tutar; model imalinde kullanılır. (ARS); Ekseri sulak yerlerde
olup yaprağı uzun ve acı, kabuğu kolay soyulur bir
ağaç. Söğütgillerin örnek bitkisi: Akça, kızıl, kara,
gökçesöğüt, sazsöğüt, salkımsöğüt vesaire. (HAY);
Söğütgillerden, sulak yerlerde yetişen, uzun ve
sivri yapraklı, çok sayıda türü olan bir cins ağaç
(saliks). (MED); Aksöğüt; banağacı; keçisöğüdü;
salkımsöğüt; sepetçisöğüdü; sorgun (sorkun); tavulga. (YAK); Kabuğu soyulan ağaçlar, akça söğüt
safsâf. Babil söğüdü bîd-i müşk. Kara söğüt gökçe
ağaç, kebûde. Kızıl söğüt, mısır söğüdü surkun, ban.
Salkım söğüt hilâf-ı belhî. Saz söğüt sevcer, pileh.
Sepetçi söğüdü. (LEH); Salix (Salicaceae) türlerine verilen genel ad. Kışın yaprak döken ağaçlardır.
Özellikle dere kenarlarında yetişir. Bazı türlere özel
adlar verilmektedir. Kabukları ağrı dindirici ve ateş
düşürücü olarak kullanılır. Eş anl. Viyale (Tunceli). Salix alba Lat. Ak söğüt, Köy söğüdü, Sarı söğüt
(Kemah-Erzincan). Salix babylonica Lat. Ağlar
ağaç, Kirpit (Akdağmadeni-Yozgat), Salkım söğüt.
Salix caprea Lat. Keçi söğüdü. Salix cinerea Lat. Boz
söğüt, Sorgun (Terkos köyü-lstanbul). Salix excelsa

J. F. Gmelin-Yüksek söğüt. Salix fragilis Lat. Gevrek
söğüt. Salix pseudomedemii E. Wolf- Kara söğüt.
Salix. purpurea Lat. Erguvanı söğüt. Salix viminalis
Lat. Bağ söğüdü, Ban ağacı, Civir, Sepetçi söğüdü.
Solgun, Sorgun, Sorkun, Sultanî söğüt. Türkiye’de
25 kadar söğüt türü bulunmaktadır. (BAY); (Lat.
Salix, Alm. Weide, Fr. Saule, İng. willow) Söğütgiller (Salicaceae) familyasından, çok değişik yapraklan
olabilen, çiçekleri tek eşeyli, taç yapraklan olmayan,
kapsül tipi meyveleri olan, ülkemizde 23 türle temsil edilen, yaprak döken, ağaç ya da çalı yapısındaki bitkiler. (BİY); (bid): Söğütgiller familyasından;
genellikle su kenarlarında yetişen boylu veya bodur
bir ağaçtır. Kışın yaprak döker. Yaprak dökmeyenleri enderdir. Meyveleri kapsül şeklindedir. Yurdumuzda 35 kadar türü vardır. Dal kabuklarının
içeriğinde salisin glikozidi ve tanen vardır. Ev
ilaçlarında kullanılır. Faydası: Ateşi düşürür. İshali
keser. Kanamayı dindirir. Mikropları öldürür. İştah
açar. Vücuda kuvvet verir. Romatizma ağrılarını
dindirir. Mesane taşlarının düşürülmesine yardımcı
olur. Uykusuzluğu giderir. Sinirleri yatıştırır. Aybaşı
kanamalarını düzenler. (BİT-2)
Söğüt ağacı Sulak yerlerde ve dere kenarlarında
yetişen bir cins ağacdır ki dallarından sepet yapılır.
Fr. Saule, morceau. (ARS)
Söğüt otu Polygonum persicaria Lat. (Polygonaceae). Bk. Keçimemesi, Kuşekmeği, Madımak. Polygonum lapathifoIium Lat. Tirşon-Van bölgesinde
yapraklı gövdeleri sebze olarak kullanılır. (BAY)
Söğütgiller Bot. İki çeneklilerden, söğüt, kavak
vb. Türleri içine alan bir bitki familyası. (TDK-2);
İkiçeneklilerden bir bitki familyası. (HAY); (Lat.
Salicaceae, İng. willow family) Yapraklan kılıçsı,
baklava dilimli, kalpsi ayali, genellikle almaşlı dizilişte, çiçekleri tek eşeyli ve brak-teli, taç yapraklan
olmayan, meyveleri kapsül tipi, yaprak döken ağaç
ya da çalı şeklindeki bitkiler. (BİY)
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Söğütlü Söğüt ağaçları bulunan yer. (TDK)
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Sökme çukuru Bir ağacı veya direği sökmek için
altına açılan derin çukur. Fr. Sape. (ARS)

bükülmeleri gibi, kan bir obje ile temasa bağlı
olarak bitkilerdeki büyüme hareketi. (BİY)

Sökü otu Bot. Baklagillerden, kumlu topraklarda
yetişen bir bitki (Ornithopus). (TDK-2); Gelincikgillerden bir bitki ve meyvesi (ornithopus). (HAY)

Sterilizasyon (Fr. Sterilisation) Ham ya da işlenmiş tekstil maddelerinin buharlama gibi teknikler
kullanılarak, bakteri, mantar ve başka kimi zararlı
mikroorganizmalardan arındırılması işlemi. (TEK)

Söküntü 1. Sökülen şeyin parçası. 2. Ağaçlık
yerden açılan tarla. (TDK)
Sölpümak Bitkiler susuzluktan ya da fazla gelen
güneş ısısından solmak. (MER)

I

Sömen Dokunmuş bezlerin sarıldığı yuvarlak
ağaç. (TEK)

İ

Spermatophyta
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Tohumlu bitkiler (BİY)

Spor Fr. Spore 1. Bot. Çiçeksiz bitkilerde
üreme organı. 2. zool. Bir hücreli hayvanların çok
özelleşmiş olan üreme hücresi. • spor kesesi (TDK2); (Fr. Spore) çiçeksiz bitkilerde üreme organı.
(TYS); Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. (HAY);
çiçeksiz bitkilerde üreme uzvu. (MED)
Spor kesesi Bot. Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese. (TDK-2)
Sporofit (Yun. Sporos: tohum; phyton: bitki,
Alm. Sporophyt, Fr. Sporophyte, 0ng. Sporophyte)
Döl dei_imi gösteren bitki
Stamen (Lat. Stamen: eğrilik, Alm. Stamen,
Staubgefass, Staubblatt, Fr. Etamine, İng. Stamen)
çiçekli bitkilerde periantın alanda yer alan, filament
ve anterden oluşan erkek organ. (BİY)
Stel (Yun. Stele: direk, Alm. Stele, Fr. Stèle, İng.
Stele) Bitki boyunca uzanan birinci damarlı doku,
primer odun boruları, primer soymuk boruları
sütunu. (BİY)
Stereotropizm (Yun. Stereos: katı; trope: dönme,
Alm. Stereotropismus, Fr. Stéréotropisme, İng.
Stereotropism) Sanlici bitkilerin destek etrafında
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Sterilize Fr. Sterilise 1. Her tür mikroptan arınmış: Sterilize neşter. Sterilize yara. 2. Bozulmasına
yol açabilecek mikroorganizmalardan ve fermentlerden sterilizasyon yöntemiyle arınmış olan (ürün
vb.): Sterilize süt. Sterilize sebze. 3. Kısırlaştırılmış.
~ etmek mikroplarını öldürmek. (TDK)
Sternbergia (Lat. Stembergia) Amaryllidaceae
familyasından, soğanlı, hem ilkbaharda hem de sonbaharda çiçek açan, çiçekleri genelde san, nadiren
beyaz renkli, ovaryum alt durumlu, bazı türleri süs
bitkisi olarak kullanılan bir cins. (BİY)
Steroit (Alm. Steroid, Fr. Sterolde, İng. Steroid)
Bitki ve hayvanlarda bulunan üçü altılı, biri beşli
olmak üzere dört hidrokarbon halkası içeren sterollerin, safra asitlerinin ve hormonların yapısına
giren bir lipit grubu. (BİY)
Steroller (Alm. Sterolen, Fr. Stéroles, İng. Steroles) Üçüncü karbonuna bir alkolik hidroksil grubu, 17. Karbonuna da bir alifatik yan zincir bağlanmış bir steroit. Bunlardan ergasterol mantarlarda,
kolesterol hücre zarında, fito-sterol bitkilerde bulunur. (BİY)
Sterom (Yun. Stereoma: sert cisim, Alm. Stereome, Fr. Stéréome, İng. Stereom) Kollenkima ve
sklerenkima dokusuna bir arada verilen ad. Bitkinin
destek (BİY)
Steyşin vagon (İn. Station wagon) Gövdesi ağaçtan içine altı kişi alabilir bir çeşit otomobil.
(TYS)
Stifno İt üzümü. (BAY)
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Stigma (Yun. Stigma: nokta, Alm. Narbe, Stigma, Fr. Stigmate, İng. Stigma, spiracle, Osm.
İstigmat) l. Bazı tek hücreli hayvanlarda görülen
göz noktası. 2. Eklem bacaklı hayvanların tra-kea
sistemlerinin hava ile temas ettiği açıklıklar. 3. Kelebeklerin ve diğer bazı böceklerin renkli kanatlarındaki göz şeklindeki leke. 4. Çiçekte polenin alındığı
pistilin uç kısmı. 5. Tunikat-larda solungaç yangı.
6. Fotosentez yapan kamçılılarda kamçının dibine
yakın bulunan pigmentli nokta. (BİY)
Stigmasterol (Alm. Sügmasterol, Fr. Stigmastérol, İng. Stigmasterol) Bitki hücre zarında ve sütte
bulunan bir sterol. (BİY)
Stigmate
(ARK)

Botanikte te‘nis uzvunun üst kısmı.

Stil [Alm. Stil] [Fr. Style] [eski terim stil]: Mobilyada belirli bir biçimlendirme ve zevk anlayışı.
(AGA)
Stipul (Lat. Stipula: küçük sap, Alm Stiel,
Fr. Stipe, İng. Stipula) Yaprak sapının gövdeye
bağlandığı noktada sapın iki yanında sapa bağlı
olan ya da olmayan pulsu, dikensi, zarsı yapılar.
(BİY)

Su Biberi

Su Meyve vesairenin sıkılmasından çıkan sıvı, öz,
usare: Üzüm, limon, portakal suyu. (HAY)
Su askıları Bot. Tatlı sularda yaşayan bir alg familyası. (TDK-2); Bot. Su içinde yetişen bir bitki çeşidi. (HAY)
Su baldıranı Bot. Maydanozgillerden, su
kıyılarında ve bataklıklarda yetişen, zehirli, otsu
bir bitki, su rezenesi (Cicuta virosa). (TDK-2);
Surezenesi. (YAK)

B

Su bitkileri Bot. Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes
sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların
ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak
yaşayan su bitkileri. (TDK-2)
Su boyası Su ile eriyebilen ağaç boyası. (TDK);
[Alm. Wasserbeize] [eski terim suboyası]: Eriticisi su
olan ağaç boyası. (AGA)
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Su çarañlı Bataklık, su bitkilerinin toplu bulunduğu yer. (MER)

H

Su çiçeği Çuha çiçeği. (BAY); Çocuklarda
görülen, çiçek hastalığını andıran bulaşıcı hastalık.
(MED)

İ

Su dolabı Kuyulardan su çıkarmağa mahsus,
hayvanla döndürülen kovalı çark. Ağacdan yapılmış
çarklara sarılan iplere bağlı kovalarla su çekenlerine
sakız dolabı denir. (ARS); (İng. Noria), Bahçelerde kuyudan su çıkarmağa yarayan çark. (TRM);
Bostan kuyularından su çekmeye yarayan dolap,
(TEM)
Su gerdemesi

Stor Fr. Store Ağaç, kumaş vb. Den yapılmış bir
kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde: “Pencerelere stor perdeleri çekilmişti. “-S. F.
Abasıyanık. (TDK)

A

Madımak. (BAY)

Su gülü

Su teresi. (BAY)
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Nilüfer. (BAY)

Su kabağı Bot. Kabakgillerden, alt bölümü
şişkin, birçok yerlerde kurutulup su kabı olarak kullanılan bir tür asma kabağı, kantar kabağı (Lagenaria vulgaris). (TDK-2); Lagenaria siceraria (Mol.)
Standl. (Syn:L. vulgaris Ser.) (Cucurbitaceae). Bir
yıllık, tırmanıcı, otsu ve beyaz çiçekli bir bitkidir.
Batı Anadolu bölgesinde (özellikle Muğla) yetiştirilir. Kurutulmuş meyveleri su kabı olarak kullanılır.
Eş anl. Alavırt, Alavur, Alavurt. (BAY); (Lat. Lagenaria siceraria, Alm. Kürbiss, Fr. gourde, İng. vegetable marrow, gourd) Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından, beyaz çiçekli, meyvelerinin sap
kısmı dar, uç kısmı küremsi olan, tek yıllık, otsu,
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sanhcı bitkiler. (BİY); İçi boş ve ortası ince olup
kurutulduktan sonra su vesaire koymaya yarayanı.
(HAY)

Su kerdemesi
Su kabağıgiller (Lat. Typhaceae, İng. reedmace)
Bataklıklarda ve su kenarlarında yetişen, yapraklan
şeritsi ve genellikle tabanlardan çıkan, erkek çiçekler
koçanların yukansında, dişi çiçekler aşağıda yer
alan, ülkemizde sukamışı (Typha) cinsi ve bu cinse
ait 6 türü bulunan, çok yıllık otsu bitkiler. (BİY)
Su kamışı Bot. Hasır otu (Typha). (TDK-2);
Hasır otu. (BAY); Bot. Su kamışgillerden, suda
ve bataklıklarda yetişen, yaprakları almaşık, su
kamışgiller dişi ve erkek çiçekleri ayrı başaklar durumunda toplanmış küçük bir bitki (Typha). (TDK);
Bot. Sukamışıgillerden, suda ve bataklıklara yetişen
küçük bir bitki. (HAY); Sukamışıgillerden, sulak
yerlerde yetişen, başak şeklindeki çiçekleri süs olarak
kullanılan çok yıllık otsu bitki (typha). (MED)
Su kamışıgiller Bot. Bir çeneklilerden, su kamışı,
su şeridi vb. Türleri içine alan bir familya. (TDK-2);
Bot. Bir çeneklilerden bir bitki familyası. (HAY)
Su kara yemişi

Kara yemiş. (BAY)

Su karanfili Bot. Ormanlarda, akarsu ve göl kenarlarında yetişen, 20-50 cm yükseklikte, sarı çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Geum urbanum).
(TDK-2); Geum urbanum L (Rosaceae). 20-50 cm
yükseklikte, rizomlu, çok yıllık ve sarı çiçekli bir
bitkidir. Kökleri kabız ve kuvvet verici olarak kullanılır. Eş anl. Bit otu (Kemah-Erzincan). (BAY)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

T

Su karanfilotu

U

Su kaybı Terleme yoluyla bitkilerden ve çeşitli
şekillerde yerin yüzeyinden buharlaşan toplam su
miktarı. (ÇEV)
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olarak yenir ve börek harcına girer. Bk. Kazayağı.
(BAY)

Su kazayağı Sium sisarum Lat. var. lancifolium
(Bieb.) Thell. (Umbelliferae). 60–100 cm yükseklikte, çok yıllık, otsu, bileşik yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitkidir. Yaprakları haşlandıktan sonra sebze
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Su teresi. (BAY)

Su kesesi Bot. Su bitkilerinde içi hava ile dolu
bölüm, şişkinlik. (TDK-2)
Su kestanesi

Göl kestanesi. (BAY)

Su keteni Bot. Birleşikgillerden, sulak yerlerde
yetişen, boyu 1,5 m kadar olabilen, bir türü pembe çiçekli bitki, yaban keteni (Eupatorium cannabinum). (TDK-2)
Su lâlesi

Nilüfer. (BAY)

Su mancası

Su teresi. (BAY)

Su mantarları Bot. Klorofilleri olmadığından su
içindeki bozulmuş organik madde üzerinde saprofit
veya su canlıları üzerinde parazit olarak yaşayan su
bitkileri. (TDK-2)
Su mercimeği Bot. Su mercimeğigillerden, mercimeğe benzeyen yaprakları suların yüzünü kaplayan
bir su bitkisi (Lemna). (TDK-2); Lemna (Lemnaceae) türlerine verilen genel ad. Göl ve su birikintileri üzerinde yetişen ve görünüşü mercimeği andıran
bitkiler. Türkiye’de dört tür bulunmaktadır. Aşağıdaki türler Türkiye’de çok yaygındır. Lemna gibba Lat. Lat. Minör Lat. (BAY); (Lat. Lemna, Ahn,
Wasserlimse, İng. Duckweed) Sumercimeği-giller
(Lemnaceae) familyasından göller ve yavaş akan su
kenarlannda yetişen mercimek bitkisine benzeyen otsu bitkiler. (BİY); Bot. Sumercimeğigillerden
yüzücü bir su bitkisi (Lat. lemna). (HAY); Mercimek şeklinde yaprakları olan bir su bitkisi (lemna).
(MED)
Su mercimeğigiller Bot. Bir çeneklilerden, örnek
bitkisi su mercimeği olan, küçük bir bitki familyası.
(TDK-2); Bot. Birçeneklilerden bir bitki familyası.
Örnek bitkisi sumercimeğidir. (HAY)
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Su nanesi Bot. 20–90 cm yükseklikte,
kırmızımtırak renkli, az veya çok tüylü, yaprakları
saplı ve kuvvetli kokulu, çok yıllık ve otsu bir bitki
(Mentha aquatica). (TDK-2); Nane. (BAY)
Su nergisi

Lilpar. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Su oyunları [Alm. Wasserspiek] Barok çağda
Avrupa saray bahçelerinde düzenlenen şenliklerde
büyük havuzlarda yapılan gösteriler. (TİY)
Su rezenesi
Su sarımsağı
(BAY)

Bot. Su baldıranı. (TDK-2)
Bot. Kurtluca. (TDK-2); Kurtluca.

Su servisigiller (Lat. Taxodiaceae) Yapraklan
iğnemsi olup sarmal dizilişli, erkek kozalaklan
yaprak koltuklarında, dişi kozalak uçlarda bulunan,
bir evcikli, genellikle her dem yeşil, bazen yapraklarını döken ağaç ya da nadiren çalımsı bitkiler.
(BİY)
Su sulamak

Bahçe ya da bostan sulamak. (MER)

Su teresi Bot. Turpgillerden, su kenarlarında yetişen, tereye benzeyen, çok yıllık ve otsu bir bitki
(Nasturium officinale). (TDK-2); Nasturtium officinale R. Br. (Cruciferae). 10-90 cm uzunlukta,
bileşik yapraklı, beyaz çiçekli, otsu ve çok yıllık bir
bitkidir. Su içinde veya kenarlannda yetişir. Yaprakları çiğ olarak salata halinde yenir ve Van bölgesinde
otlu peynir içine konur. Eş anl. Acı gerdeme, Cırcır,
Çakandura (Borçka-Artvin), Çünk (Van), Derdime,
Gerdeme, Hardal otu, Istapan (Dörtyol), Ispatan,
İspatan, İstapan, İstepan, Kardomot (Doğu Karadeniz bölgesi), Kerdeme, Kurbağapisliği, Su gerdemesi, Su kerdemesi, Su mancası, Tizik (Diyarbakır),
Tuzik (Diyarbakır, Siverek), Yabanî tere. (BAY);
(Lat. Nasturtium officinale, Alm. Brunnenkrease,
Fr. cresson, İng. watercress) Turpgiller (Cruciferae)
familyasından, parçalı yapraklı, beyaz çiçekli, su
kenarlarında yetişen, 10-90 cm boyunda, yapraklan taze olarak yenen, Van yöresinde yapraklan otlu
peynir yapımında kullanılan, çok yıllık, otsu bir

bitki. Yabanî tere. (BİY); Bot. Turpgillerden, çok
nemli topraklarda yetişen bir cins tere (roripa nasturtium). (HAY); (sezab): Turpgiller familyasından;
akarsu kenarlarında yetişen çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi yeşil renkli, köşeli, parlak ve yatıktır.
Boyu 30-40 cm kadardır. Kökü çoktur. Çiçekleri
beyazdır. İçeriğinde; kükürtlü bir glikozit, sabit yağ,
A, C, D vitaminleri ve mirozin vardır. Ev ilaçlarında usaresi kullanılır. Salata olarak da yenir. Faydası:
Sinirleri yatıştırır. İdrar söktürür. Vücudu kuvvetlendirir. İştah açar. Skorbüt tedavisinde faydalıdır.
Cinsel gücü artırır. (BİT-2)
Su yaprağı Tezyinatta bezeme olarak kullanılan,
uzunca ve ucu sivrice yaprak şeklinde örge (motif).
(ARS)
Su yarpuzu

Nane. (BAY)
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Su yaşamı [Alm. Hydrobios] [Fr., İng. hydrobios]: Suda yaşayan hayvan ve bitkilerin bulundukları
ortam. (YTS)
Su yoncası Bot. Tacı beyaz salkım çiçekli çok
yıllık su bitkisi. (TDK-2); Menyanthes trifoliata
Lat. (Menyanthaceae). Çok yıllık, otsu bir su bitkisi. Yapraklar üç yaprakçıklı ve çiçekler soluk pembe
renklidir. Anadolu’daki bazı göllerin (Abant gölü,
Çıldır gölü gibi) kenarlarında yetişir. (BAY)
Su yosunları Bot. Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, genellikle su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya
tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, algler. • esmer
su yosunları, kavuşur su yosunları, kızıl su yosunları
(TDK-2)
Su yosunu Bot. Su yosunlarından, klorofilli bitki,
alg. (TDK-2); Su yosunlarından, suda yetişen, nişasta ihtiva eden, klorofilli bitki, alg. (MED)
Su zambağı

A

Nilüfer. (BAY)
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Subtropikal bitki Yüksek oranda yağış istemeyen, 4º C nin üzerinde yetişen bitkilerdir. (BİT-4)
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Suçarkı (İng. Hydraulic wheel “Water wheel”).
Bahçe için gerekli suyu, su gücünden faydalanılarak
bir akarsudan sağlamaya yarayan aygıt. (TRM)
Suğluk Kayalıklarda yetişen; kalın, boz yapraklı,
çiçeği nar çiçeğine benzer, yenilen bir ot. (MER)
Suibriği Bot. Suibriğigillerden, yaprakları almaşık, sapları uzun ve sülüksü, yaprak ayası ibrik
biçiminde gelişmiş olan, sıcak ülkelerde yetişen,
tırmanıcı bir bitki (Nepenthes destillatoria). (TDK2); Bot. Suibriğigillerden bir bitki (nepenthes destillatoria). (HAY); Suibriğigillerden, Asya ve Okyanusya’da yetişen tırmanıcı bir bitki, bardakotu
(napenthes destillatoria). (MED)

K

Suibriğigiller Bot. İki çeneklilerden, otuz kadar
bitki türünü içine alan ve örnek bitkisi suibriği olan
bir bitki familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden bir
bitki familyası. (HAY)

L

Sulandık otu

Kabalak. (BAY)

Sulfata ağacı

Sıtma ağ, (BAY)

J

M
N
O

Sultan otu

Mürver. (BAY)
Zambak. (BAY)

Ö

Sultan zambağı

P

Sultani Bot. Çekirdeksiz bir tür üzüm. • sultanibuselik, sultanihüzzam, sultani tembel, sultaniyegâh (TDK-2)

R
S
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Sultani söğüt

Söğüt. (BAY)

Sultân küpesi
(ÇİÇ)

Hasekiküpesi. (BAY); Yaban çiçeği

Sumaç

Ak çöpleme. (BAY)
Dövülmüş sumak meyvesi. (MER)

Y

Sumağ eşgisi

Z

Sumak Sumak ağacı ve mercimeğe benzeyen
meyvesi (Bot. rhus coriafia) (BAH); Yaprak ve ince
dallarından doğal boya elde edilen bir bitki. Sıcak

Â
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bölgelerde yetişir. Antepfıstığıgillerdendir. Boyacı
sumağı (Rhus cotinus), debbağ sumağı (Rhus
coriaria) gibi türleri vardır. Değişik mordanlarla
yünü sarı, zeytin yeşili, kahverengi ve siyaha boyar. (TEK); Rhus coriaria Lat. (Anacardiaceae). 1-3
m yükseklikte, genç dallan kırmızımtırak tüylü,
bileşik yapraklı, çalı görünüşünde bir ağaççıktır.
Meyve küremsi şekilli, tüylü, olgunlukta kırmızı
renkli ve ekşi lezzetlidir. Olgun meyveleri Somak
ekşisi adı allında baharat, meyvelerin su ile kaynatılmasından elde edilen Somak pekmezi ise kabız
olarak kullanılır (Gazi Antep). Yaprakları sepi maddesi olarak değerlidir. Eş anl. Derici sumağı, Mavru
(Akseki-Antalya), Tadım, Tahru (Kemaliye-Erzincan). Tatari, Tahri, Tetere, Teteni, Tetirli, Tetre, Tetri, Tirimli (Çoruh), Tutum, Tutuba (Borçka-Artvin). Cotinus coggyria Scop. (Syn:Rhus cotinus
L.)-Pamuklu sumak. Bu türün kökleri Sarı kök veya
Sarı odun adı altında ipliği sarı renge boyamak için
kullanılır. Eş anl. Boyacı sumağı, Pamuklu sumak,
Sarı boya. Sarı can, Sarı yaprak. (BAY); Bot. Somak. (HAY); (Lat. Rhus coriaria, Alm. Gerber-sumach, Essigbaum, Fr. Sumac des corroyeurs, sumac,
İng. Sumach, Tanner’s sumach) Anacardiaceae familyasından, 1-3 m yükseklikte, olgunlukta kırmızı
renkli ve ekşi olan meyveleri sumak ekşisi baharatı olarak kullanılan bir tür. (BİY); Bot. 1. Antep
fıstığıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, kabuğu
hekimlikte, yaprakları dericilikte kullanılan bir
ağaç (Rhus coriafia). 2. Bu ağacın, ekşilik vermek
için dövülerek yemeklere katılan mercimeğe benzeyen meyvesi. (TDK-2); (somak): Antepfıstığıgiller
familyasından; kışın yaprak döken veya her mevsimde yeşil kalan bir ağaçcıktır. Meyvesi mercimeğe
benzer. 150 kadar türü vardır. Birçoğu zehirlidir.
Yurdumuzda derici sumağı ve boyacı sumağı doğal
olarak yetişir. Kokulu sumağın tentür halindeki
şekli idrar tutamama hastalığında faydalıdır. Faydası: Hazmı kolaylaştırır. Hazımsızlığı ve iştahsızlığı giderir. İshali keser. Kandaki şeker miktarını
düşürür. Fazlası kabızlık yapar. Tansiyonu yüksek
olanlar kullanmamalıdırlar. (BİT-2)
Sumak goru

Sumak ağacının meyvesi. (MER)
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A

Sumurtu Dere kenarlarında yetişen, mersin
yaprağından biraz daha uzun yapraklı, meyvesi de
mersine benzer bir bitki. (MER)

Suriye orkidesi

Sunam Takdim etmek ve hibe etmek mânasına
sanmak’taa. Putperestlerin mabudlara nezir ve hibe
olarak takdim ettikleri kurban, şarab meyva ve saire
gibi hediyeler. Sunma veya sunum da denir. Fr. Offrande, don. (ARS)

Susak Ağaç kaşık. (OSM); Ağaçtan yapılan su
içmek için çeşme başlarına konan su kabı. (YÖR);
Çeşme başlarına su içmek için konan, ağacdan oyulmuş su kabı (ARS); Çiftle tarla ya da bahçe sürme
işlemi. (TRM)

D

Sundurma Çatıda
(MER)

ağaçlar.

Susallar Bot. Suda yaşayan bitki veya hayvan
familyası. (TDK-2)

G

Suni çayır Bot. Rutubetli veya sulanabilen topraklarda buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin bir
karışım olarak yetiştirildiği çayır. (TDK-2)

Susam Bot. 1. Susamgillerden, sıcak bölgelerde
yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum). 2. Bu
bitkinin yağ çıkarılan, öğütülerek tahin elde edilen
ve simit vb. nin üzerine serpilen küçük sarımtırak
tohumu. 3. Süsen. • susam helvası, susam yağı
(TDK-2); Susamgillerden, beyaz çiçekli otsu bitki ve küçük, yağlı tohumu (sesamum inducum).
(MED); Sert, uzun yapraklı, eflatun çiçekli bir tür
zambak, süsen. (MER); Susam bitkisi; Süsen (BAY);
Susamgillerden «Samsamı denilen tane; Susamyağı
= Susam tanelerinden çıkarılan yağ. Şırlağan;
Susam-çiçeği = Doğrusu: Sûsen çiçeği, Susam adası
= Doğrusu: Sisam. (HAY); Sert, uzun yapraklı, eflatun çiçekli bir tür zambak, süsen. (MER); Simsim.
Susam yağı şırlağan, karasu, sam, cülcülân. Susam
çiçeği ve kökü. Susam çiçeği suseniyeden kuzgun
kılıcı ve akasya gibi çiçekleri dahi havidir. Yabanisi
eşek lâlesi, mor susam kökü kurmetü’t-tayyib, menekşe gibi koktuğu için menekşe kökü, yakı nuhru,
dücrimanya zambağı Arabî’de irsa. (LEH); (sesanum indicum): Susamgiller familyasından; sıcak
bölgelerde yetişen, bir yıllık, yağ veren otsu bir bitkidir. Çiçekleri beyaz veya kırmızı, sarıyla karışık
alacalı beyazdır. Meyvesi kapsül şeklindedir. Tohumları esmer veya sarı renklidir. Tohumlarından
susamyağı çıkarılır. Tahin helvası yapımında da
kullanılır. Ev ilaçlarında; yaprakları ve yağı kullanılır. Faydası: Yağı, safra taşlarının düşürülmesinde faydalıdır. Karaciğer hastalıklarında kullanılır. Kabızlığı giderir. Cinsel gücü artırır. Karın
ağrısını giderir. Nefes darlığı ve bronşitte faydalıdır.
(BİT-2)

kullanılan

uzun

Sunî kayalık veya yapmakayalık Bahçe ve parklarda tabiî bir manzara hâsıl etmek üzere bırakılan
veya sunî olarak yapılan kaya parçaları. Fr. Rocher
artificiel, (ARS)
Suoku Bot. Suokugillerden, bataklık bölgelerde
ve su kenarlarında yetişen, kök sapları tazeyken
kekre olan, kurutulduğunda yenilebilen küçük bir
bitki (Sagitteria). (TDK-2); Sagittaria sagittifolia Lat. (Alismataceae). Çok yıllık, otsu su bitkisi.
Yapraklan ok biçimindedir. Göl ve dere kenarlarında ve bataklıklarda yetişir. (BAY); Bot. Suokugillerden bataklık bölgelerde yetişen küçük bir bitki
(sagittaria). (HAY)
Suokugiller Bot. Bir çeneklilerden, örnek bitkisi suoku olan ve yetmiş kadar türü bilinen bir bitki
familyası. (TDK-2); Bot. Birçeneklilerden bir bitki
familyası. Örnek bitkisi suokudur. • (HAY)
Suotu Bir karış boyunda sarı çiçekli bir diken.
(MER)
Superisi Bot. Çiçekleri tek eşeyli, gövdesi iki eşeyli olan su bitkisi. (TDK-2)
Suriye enginarı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sursal

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

B

Süsen. (BAY)

C
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Susamgiller Bot. İki çeneklilerden, en önemli ve
örnek bitkisi susam olan, küçük bir bitki familyası.
(TDK-2); Bot. İkiçeneklilerden bir bitk! familyası.
Örnek bitkisi susamdır. (HAY); (Lat. Pedaliaceae,
İng. Sesame family) Yapraklan karşılıklı ya da üsttaraflarda almaşlı, basit ya da parçalı ayali, çiçekleri
yaprak koltuğundan çıkan, bilateral simetrili, genellikle çanak ve taç yapraklan beş parçalı ve birleşik,
kapsül ya da fındıksı meyveleri olan, bir ya da çok
yıllık otsu nadiren çalmışı bitkiler. (BİY)
Susen Süsen, zambak, nevruz çiçeği, (Bot. İris
/ iridacea) (BAH); Halk arasında galat olarak
“susamçiçeği” denilen bitki, ki çiçeğinin rengine
göre çeşitleri olur. (HAY); Susam denilen çiçek.
(MÜK)
Süsen. (BAY)

J

Suskal

K

Suşeridi Bot. Su kamışıgillerden, şeridi andıran,
1 m’ye kadar uzayabilen, yaprakları açık yeşil renkte sucul bir bitki (Sparmanaum). (TDK-2); Sukamışıgillerden, dere ve bataklık kenarlarında yetişen, uzun şerit yapraklı su bitkisi (sparmanium).
(MED); Bot. Sukamışıgillerden, bir metreye kadar
uzayabilen bir bitki. (HAY)
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Sut Fr. Soude. Eskiden bazı bitkilerden, bu gün
sodyum klorürden elde edilen sodyum karbonatın
ticaretteki adı. (TDK)

S

Sutikeni 1–1,5 m. uzunluğunda, eflatun çiçekli,
dikenli bir bitki. (MER)

Ş

Suvarmılık

T
U
V
Y
Z
Â

Dişbudak ağacı (BAY)

hydrotropism) Bitkilerde suya ve neme karşı cevap olarak oluşan büyüme hareketi. Hidro-tropizm.
(BİY)
Suyosunu (alga): Tatlı bitkiler şubesinden; genellikle suda yaşayan klorofilli bitkidir. Yeşil, esmer,
kırmızı ve mavi su yosunları diye sınıflara ayrılır
ve değişik alanlarda kullanılırlar. Soda, potas ve
iyot elde edilir. Tarım, sanayi ve tıpta kullanılır.
Bazı memleketlerde de besin olarak yenir. Faydası:
Fistüllü yaraları genişletmek için cerrahide kullanılır. Dıştan tatbik edildiğinde zayıflatıcı özelliği
de vardır. (BİT-2)
Suyuna Ağaçların müteaddid tabakalardan teşekkül etmesi dolayısiyle boydan boya kesildikleri vakit
birtakım damarlar görünür. Bu damarların vaziyetlerinden ağacın yaşı anlaşılır. Damarların ağaç
kesilmedeki vaziyetine ağacın suyu denir. Ağaçlar
bu cihete daha kolay işlenir ve daha mukavemetli olur. İşte marangozlukta kerestelerin damarları
uzunluğuna ve boyuna gelmek üzere işlenmelerine
suyuna gitmek veya sayana işlemek denir. Bunun
aksine olarak yani suyunun tersine kesişlere suyu
tersine (Fr. Bois debout) tâbir olunur. (ARS)
Suyuna ekleme Elyafına muvazi olarak kesilmiş
tahtaları yanyana eklemek. (ARS)
Süberin

Süddüyen Sütleğen. (BAY)
Südlüvan Sütleğen. (BAY)
Sügnük

Suvuk (Kıpçak) ağaç ve kuyruk gibi şeylerin up
uzun ve çırıl çıplak kalmuş hali (DLT)
Suwlang Dalı budağı olmayana ağaç; kıvırcık olmayıp düz olan saç (DLT)
Suya yönelim (Yun. hydor: su; trope: dönüş,
Alm. Hydrotropismus, Fr. hydrotropisme, İng.
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Mantar (BİY)

Ihlamur. (BAY)

Sügüllük Ihlamur. (BAY)
Süğünük Ihlamur. (BAY)
Sükroz (Alm. Rohrzucker, Fr. Sucre de canne,
İng. cane sugar) Yeşil bitkilerde ve şeker pancarında
bulunan, invertaz ya da sükraz ile glikoz ve früktoza
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parçalanan disakkarit. Sakka-roz, kamış şekeri.
(BİY)

Sümbülteber Bot. Zambakgillerden, güzel kokulu, beyaz renkli bir çiçek (Polianthes). (TDK-2)

Süksük “Dağdağan” denilen bir ağaç, Kaloxylon
ammodendron (DLT)

Sümelit

Sül

Ette ve ağaçta olan yaşlık ve tazelik (DLT)

Sümeyre 1. Meyve çağalası. 2. Bot. Kendi üzerine
kıvrılmış yaprak. (HAY)
Sümter Bot. Kırmızımtırak, küçük taneli sert
buğday. (TDK-2); Sarıayak mantarı. (BAY)

Sülfatlama Mantar hastalıklarına karşı bitkilere
bakır sülfat, demir sülfat püskürtme veya bitkileri
bu maddelere bulama işlemi. (TDK)

Sümüklümantar Dışı sümüklü, sapı ince, mor
renkli bir mantar. (MER)

Sülük Bot. Yaprak veya sapların yanlarında
gelişen ince uzantı, asma bıyığı. (TDK-2)
Sümbül Sunbul Bot. Zambakgillerden, soğanla
üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli, çok yıllık bir süs bitkisi
(Hyacinthus orientalis). • yaban sümbülü (TDK-2);
Zambakgillerden, salkım çiçekli, keskin kokulu,
soğanlı otsu bitki (hyacithus). (MED); Hyacinthus
orientalis Lat. (Liliaceae). Çok yıllık, soğanlı, otsu,
mavi ve kuvvetli kokulu çiçekli bir bitkidir. Soğanları süs bitkisi soğanı olarak dış ülkelere satılır.
Hyacinthella türlerine Küçük sümbül adı verilir
(Hekimhan-Malatya). Eş anl. İnci sümbülü (Gazi
Antep), Sünbül, Sümbül-ü Rûmî. Hyacinthus orientalis Lat. Subsp. chionophilus Wendelbo- Kaya
sümbülü (Sarız-Kayseri). Yapraklarının geniş olması ile yukarıdaki türlerden ayrılır. Orta Anadolu
bölgesi dağlarında yetişir. (BAY); (Lat. Hyacinthus
orientalis, Alm. Echte Hyazinthe, Orientalishe
Hyazinthe, Fr. jacinthe orientale, jacinthe muguet,
İng. hyacinth, oriental hyacinth) Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, soğanlı, ilkbaharda beyaz,
mavi, pembe ve san renklerde çiçek açan, keskin
kokulu, süs bitkisi olarak da kullanılan çok yıllık
bitki. (BİY)
Sümbül çiçeği

Sünbül Zanbak fasilesinden ilkbaharda açan
ve soğandan yetişen güzel kokulu salkım şeklinde
çiçek. Türk tezyinatında çok kullanılır. Ekserisi açık
mor olduğu için kapalı ve morumturak havalara
sünbülî (Fr. Gris) derler. Sünbülî bir havada renkler
yumuşak ve ahenkdar görünür. Fr. Jacinthe. (ARS);
Maruf çiçek. Sünbülî: Sünbül renginde. (Ekseriya kapanıkça ve yağmursuz havaya vasf olur: sünbülî hava) (OSM); Sümbül, soğanla üretilen bir süs
birkisi. (ARK); Sümbül (Bot. hyacinthus orientalis)
(BAH)
Sünbül-i hindî
çiçek. (HAY)
Sünbül-i rûmî
Sünbül-zar

B
C

Andız otu. (BAY)

Sülae Hurma yaprağının, başında olan dikeni.
(OSM)

Sülük Ceviz çiçeği. (MER)
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Bot. Kediotu. (KED); Bir cins
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Bot. Kedi otu. (KED)

R

Sümbül bahçesi (KUB)

S

Sünbülistan Sünbül bahçesi vi / 4. (RIZ)

Ş

Sünek İnce uzun dallı, ince küçük yapraklı, beyaz
çiçekli, kökünden çekildiğinde beyaz süt akan, sakızlı, tohuma dönerken beyaz pamukçuklar oluşan bir
bitki. (MER)
Sünger Denizden çıkarılan ve bitkiye benzer bir
hayvan olan hafif bir cisim ki silmeye, ovmaya ve su
vesair suları toplamaya yarar. (HAY)

T
U
V
Y
Z
Â

Taş nanesi. (BAY)
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Sünger doku Bot. Yaprağın alt yüzünde bulunan
seyrek hücreli, gözenekli ve az klorofilli özek doku.
(TDK-2); Sünger gibi gözenekli, gaz alışverişinde
rolü olan bitki dokusu. (MED); Bot. Süngere benzeyen bir doku. (HAY)
Süngerler (Lat. Porifera, poros: delik; ferre:
taşımak, Alm. Schwammtiere, Fr. éponges, İng.
Sponges) Çok hücrelilerden (Metazoa), Parazoa
bölümünden genel bir vücut biçimleri olmayan, vücut hücreleri yapı ve görev bakımından değişik iki
kattan yapılmış, içteki kat koanosit denen yakalı
kamçılı bir sıra hücreden oluşan, vücudun yanlarındaki denklerden içeri giren su oskulum denen oral
açıklıktan dışan çıkarak bir su akımının meydana
gelmesini sağlayan, iskeletleri spikül denen iğnelerle spongin denen tellerden yapılmış olan, eşeyli
üremeden başka gemula denen iç tomurcuklarla da
üreyebilen, kalkerli süngerler (Calcarea), keratinli
süngerler (Cornacuspongida) camlı süngerler (Triaxonida), gibi takınılan bulunan bir filum. (BİY)

Kamış. (BAY)

Süpürge otu Bot. Fundagillerden, çiçekleri pembe, küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar

Süpürkelik Yuvarlak yuvarlak tohumlar vererek
uzayıp giden bir ot. (MER)

Ihlamur. (BAY)

Süngüllük

N

Süpürge çalısı Bot. Süpürge otu. (TDK-2); Osyris alba Lat. (Santalaceae). 25–200 cm yükseklikte,
çalı görünüşünde ve yeşilimsi beyaz renkli çiçekli
bir bitki. Meyveleri 5–8 mm çapında, küre biçiminde ve kırmızı renklidir. Dallarından hazırlanan
süpürgeler İskenderun pazarında satılmaktadır.;
Süpürge otu. (BAY)
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Süpürgefundası Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Süpürgelik 1. Süpürge yapmaya elverişli olan
(çalı, bitki vb.). 2. İs. Yapıların içinde, duvarların
döşemeyle birleştiği yerde tabandan 10–15 cm yüksek, dışarıya çıkıntılı ağaç, mermer veya mozaik
kuşak. (TDK); Oda duvarlarının döşeme ile birleşen
alt kısımlarında ensiz bir pervaz gibi odayı fırdolayı
dolaşan ve duvarın sathı hizasından biraz ileriye
doğru taşkın olan enlice tahta veya taştan yapılan
etek pervazı. Enlilerine duvar etekliği ve ensizlerine süpürgelik veya sıva dibi denir. Süpürgeliklerin,
şekilde görüldüğü gibi, 15 santimden enli olanlarına Fransızcada stylcbate tâbir olunur ki Türkcede
duvar etekliği denir. (Bak. Sıva dibi.) Fr. Plinthe.
(ARS); Chamaecytisus austriacus Lat. Link (Leguminosae). 15–70 cm yükseklikte, çalı görünüşünde,
sarı çiçekli ve çok yıllık bir bitkidir. Yapraklan kekik
tağşişinde kullanılır. (BAY); Süpürge otu. (BAY);
[Alm. Fussleiste] [eski terim süpürgelik]: Tabanla
duvarın kesiştiği köşeye boydan boya dökülen beton
çıkıntı. 5–20 cm. genişliğinde olan bu çıkıntı ağaç
ya da plastikten de hazırlanabilir. (AGA)

M
O

üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından
kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki,
süpürge çalısı, funda, erika (Erica). (TDK-2); Erica (Ericaceae) türlerine verilen genel ad. Çok yıllık,
kışın yaprağını dökmeyen, beyaz veya mor çiçekli ve
çalı görünüşünde bitkiler. Yapraklan kabız ve idrar
artırıcı olarak kullanılır. Eş anl. Funda, Goyun,
Morca süpürge, Palan, Piren (Muğla), Pulu, Püren,
Yağlıca. Erica arborea Lat. Süpürge ağacı Erica manipuliflora Salisb.-Piren (Kaleköy-Trabzon), Süpürge
çiçeği (Sürmene-Trabzon). (BAY); Çan şeklinde
eflatun çiçekleri olan, ince dallı, boz yapraklı bir
ot. (MER); Fundagillerden, dalları süpürge olarak
kullanılan çalı görünüşlü bitki (erica). (MED); Bot.
Fundagilerden, çiçekleri çansı ve küçük, işlenmemiş toprakarda yetişen, çalıyı andırır bir bitki (erica),
süpürge çalısı. Bununla sokak ve bahçe süpürgesi
yapılır. (TEM)

Süpürge çiçeği
(ÇİÇ)

Süpürge otu. (BAY); Yaban çiçeği

Süpürge darısı Bot. Buğdaygillerden, sıcak bölgelerde yetişen ve çiçek saplarından süpürge yapılan,
darıya benzeyen bir bitki. (TDK-2); Buğdaygillerden, çiçek sapları süpürge olarak kullanılan otsu
bitki (sorghun saccharatum). (MED); Darı. (BAY)
Süpürge kamışı
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Sürgen doku Bot. Bitkilerde kök ve sapların
gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok
yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku
türü, meristem. (TDK-2); Bot. Yüksek bitkilerde
çok yüzlü ve kolay üreyen hücreler. (HAY); Yüksek
bitkilerde süratli şekilde ve bölünerek üreyebilen
genç doku, ensice-i müşekkile; meristem. (MED)
Sürgün Bir bitkide yeni süren filiz. (TDK);
Ağaçların yeni büyüyen kısımları, filiz. Amel, ishal.
(MED); Bir bitkide yeni süren filiz. (ARK)
Sürincan

Güz çiğdemi. (BAY)

Sürme mantarıgiller Bot. Sürme mantarlarından
bir familya. (TDK-2)
Sürme mantarları Bot. Bitkilerin, özellikle tahılların dokularında yaşayan sürme veya rastık denilen
hastalığı yapan, bazitli asalak mantarlar takımı.
(TDK-2)
Sürmelik Ağaç veya kemikten yapılan, içine göz
sürmesi konulan küçük kap, sürmedan. (TDK)
Sürmemantargiller Bot. Bitkilerin özellikle
tahılların dokularında yaşıyan ve bitki hastalığına
sebep olan mantarlar. (HAY)
Sürre Bot. Bitkilerde göbeğe benzeyen yer ki asıl
tohum mayasını içine alır. (HAY)
Sürsülük

Alıç. (BAY)

Sürükgü Tarlayı düzeltmeye yarayan tahta araç.
(MER)
Sürüngen 2. Bot. Yere yatay olarak uzanan (sap
veya kök). (TDK)
Sürünücü çançiçeği

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sürünücü düğünçiçeği
Sürünücü mayasılotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sürünücü tirfil

A

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

B

Süs ağaçları (İng. Ornament tree). Bahçe ve parklarda gölgelik ve süs için dikilen ağaçlar. (TRM)
Süs bahçesi (İng. Ornament garden), içinde her
boydan çiçek, ağaç ve ağaççıklar bulunan, dinlenme
ve gezinti yeri olarak kullanılan bahçeler. (TRM)
Süs bitkisi Bot. Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki. (TDK-2)
Süsen Bot. Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü
ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). (TDK-2); Bot. Süsengillerden, çiçekleri
türlü renkte bir süs bitkisi. (HAY); Yüksek boylu,
rizomlu ve genellikle bahçe ve mezarlıklarda yetişen
iris (Iridaceae). Türlerine verilen ad. Çok yıllık, otsu,
genellikle mor veya beyaz çiçekli bitkiler. Bk. Kurtkulağı, Navruz, Zambak. Susam (Sesamum indicum L -Pedaliaceae) ile karıştırılmamalıdır. Bu tür,
tohumları için yetiştirilen bir tarım bitkisidir. Eş
anl. Cehennem zambağı, Eşek lâlesi, Kırna (Karacabey-Bursa), Mezarlık zambağı (Gazi Antep), Sevsen,
Sursal, Sûsen, Suskal, Zambak. Aşağıdaki türler
süs bitkisi olarak bir öneme sahiptir. Bazılarının
rizom veya yumruları dış ülkelere satılmaktadır.
Iris albicans Lange-Ak süsen. Beyaz çiçekli bir
türdür. Vatanı Yemen olup hacılar tarafından getirilerek mezarlıklara dikilmiş ve bu şekilde bütün
Anadolu’ya yayılmıştır. Iris caucasica Hoffm.-Bk.
Navruz. Iris gatesii Foster- Bk. Kurtkulağı. Iris germanica Lat. Gök süsen, Mor süsen. Çiçekleri mor
renklidir. Bahçe ve mezarlıklarda yetiştirilir. Iris
iberica Hoffm.-Bk. Kurtkulağı. Iris lazica AlbovLaz süseni (Rize). Mavi çiçekli bir türdür. Iris musulmanica Fomin- Yayla süseni (Başkale-Hakkâri).
Iris orientalis Miller-Barba (Afyon). Beyaz çiçekli
bir türdür. Iris. paradoxa Steven- Bk. Kurtkulağı.
Iris persica Lat. Bk. Navruz. Iris pseudacorus Lat.
Bataklık süseni. Kelbaş, Kılıç otu, Sarı süsen. Sarı
çiçekli bir türdür. Iris reticulata Bieb.-Bk. Navruz.
Iris sari Schott- Bk. Kurtkulağı. Iris sisyrinchium
Lat. Yumrulu süsen. Anadolu’da çok yaygındır.
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Iris suaveolens Boiss. Et Reuter-Bodur süsen, Ülfar (Gürlek köyü, Murat dağı-Kütahya). Bodur,
mor veya sarı çiçekli bir türdür. Iris susiana Lat.
Bk. Kurtkulağı. Iris unguicularis Poiret- Bk. Çalı
navruzu. Iris xanthospuria B. Mathew et T. Baytop- Sarı süsen (Köyceğiz-Muğla). (BAY); Süsengillerden, basit saplı, sıralı yapraklı, kokulu çiçekli,
soğanlı çok yıllık bitki, susam (iris). (MED); (Lat.
Iris, Alm. Sahwertlilie, Fr. İris, İng. İris) Süsengiller (Iridaceae) familyasından, rizomlıı ya da soğanlı, kılıçsı yapraklı, mavi, mor, beyaz, kahverengi
gibi renklerde çiçekleri olan, mezarlıklarda, park
ve bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilen, çok
yıllık bitkiler. Nevruz. (BİY); (iris): Süsengiller
familyasından; Nisan-Haziran ayları arasında türlü
renklerde ve güzel kokulu çiçekler açan, 30-80
cm boyunda, çok yıllık soğanlı otsu bir bitkidir.
Çiçekleri dalların ucunda başak şeklindedir. Dış
kısımları soyulup, kurutulduktan sonra menekşe
kökü diye kullanılır. İçeriğinde uçucu yağ, sabit
yağ, müsilaj, nişasta, tanen, şeker, iridin ve reçineli maddeler vardır. Yurdumuzda 20 kadar türü
vardır. Faydası: Az miktarda kullanıldığı takdirde
astım ve bronşitte faydalıdır. Göğsü yumuşatır. Balgam söktürür. Yüksek dozda kullanıldığı takdirde
kusturucudur. Mide ve bağırsak gazlarını giderir.
Vücutta biriken suyu boşaltır. Kadınlarda görülen
beyaz akıntıyı keser. Haricen kullanıldığı takdirde
yaraları iyileştirir. (BİT-2)
Süsengiller Bot. Bir çeneklilerden, süsen, safran
vb. Bitkileri içine alan familya. (TDK-2); Birçeneklilerden, bir bitki familyası. Örnek bitkisi süsendir.
(HAY); (Lat. Iridaceae, İng. İris family) Yapraklan kılıç şeklinde, alt ve üst yüzü ayırt edilemeyen, çiçekleri ışınsal ya da tek simetrili, çanak ve
taç yaprak aynmı olmayan, ovaryum alt durumlu,
kapsül tipi meyveleri olan, ülkemizde 6 cins ve 85
kadar türle temsil edilen, rizomlu, soğanlı ya da
soğansı gövdeli, çok yıllık, otsu nadiren çalı formunda olan bitkiler. (BİY)
Süt Bot. Bazı bitkilerin türlü organlarında bulunan beyaz renkte öz su. • süt ağacı, sütana, sütanne,
süt asidi, sütbaba, süt beyaz, süt çocuğu, süt çorbası,
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süt danası, süt dişi, süthane, sütkardeş, süt kırı, sütkız, süt kuzusu, süt mavisi, sütnine, sütoğul, süt otu,
sütölçer, süt şekeri, süt taşı, süt tozu, sütü bozuk, arı
sütü, aslan sütü, balık sütü, bitki sütü, güneş sütü,
kireç sütü, kuş sütü (TDK-2); Bazı bitkilerin süt
renginde ve kıvamında özel sıvısı. (BİY)
Süt ağacı Bot. Isırgangillerden, Güney Amerika
ormanlarında yetişen, sütlü öz suyu çok olan bitki
(Galactodendron). (TDK-2)
Süt otu Bot. Süt otugillerden, Kuzey Amerika’da
yetişen, kökleri hekimlikte kullanılan otsu bir bitki (Polygala vulgaris). (TDK-2); Polygala (Polygalaceae) türlerine verilen genel ad. Bir veya çok yıllık,
pembe veya mavimsi çiçekli, otsu veya çalımsı bitkilerdir. Polygala anatolica Boiss. Et Heldr. -Yılan
yoncası (Kemaliye-Erzincan). Polygala vulgaris Lat.
-Toprak üstü kısımlarının balgam söktürücü etkisi
vardır. (BAY); Eşek marulu. (BAY); (polygala): Sütotugiller familyasından; bir veya çok yıllık, odusu
veya otsu bir bitkidir. Çiçekleri kırmızı, beyaz veya
mavidir. Yurdumuzda polygala supina ve polygala anatolica denilen türleri vardır. Kökü kullanılır.
Kokusu bulantı vericidir. Faydası: Bronşitte faydalıdır. Balgam söktürür. Göğsü yumuşatır. İdrarı
çoğaltır. Anne sütünü çoğaltır. Yüksek dozda kullanılacak olursa kusturur. (BİT-2)
Süt otugiller Bot. Sarılgan gövdeli ot ve çalıları
içine alan, iki çenekli, ayrı taç yapraklı çiçekli bitkiler familyası. (TDK-2)
Sütbeyazı çançiçeği
Sütgen

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sütleğen. (BAY)

Sütleğen Bot. Sütleğengillerden, yaprak sap ve
köklerinde süt görünüşlü, kekre ve yakıcı bir öz su
bulunan, verdiği öz su türlerine göre hekimlikte ve
sanayide kullanılan, yedi yüz kadar türü bilinen,
bir veya çok yıllık bir bitki, Japon kaktüsü (Euphorbia). (TDK-2); 1. Kalın yapraklı, gövdesi sütlü,
sarı çiçekli, iplik boyamada kullanılan bir bitki. 2.
uzun uzun filizleri olan bu filizler koparıldığında süt
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gibi özsuyu akan, sarı çiçekli, çiçeğini uçurduğunda top top pamukçuklar halinde tohumu olan bir
ot. (MER); Euphorbia (Euphorbiaceae) türlerine verilen genel ad. Bir, iki veya çok yıllık, sütlü,
otsu veya çalımsı bitkilerdir. Türkiye’de 90 kadar
türünün bulunduğu bilinmektedir. Bir yıllık bazı
türler Doğu Anadolu bölgesinde sebze olarak kullanılır. Sütü müshil etkilidir. Bk. Fıçı otu. Eş anl.
Süddüyen, Sütlüvan, Süldüğen, Sütgen. Sütlen, Sütlengeç, Sütlücen (Kastamonu), Sütlüyen, Sütlügan.
Sütlügen, Sütlü ot, Sütlüvan, Zerana (Artvin).
Euphorbia apios Lat. Bk. Fıçı otu. Euphorbia chamaesyce Lat. Erzurum ve Kars bölgelerinde sebze
olarak kullanılır. Euphorbia helioscopia Lat. Seher
otu (Armutlu-Bursa), Zehir otu (Armutlu-Bursa).
Euphorbia lathyris Lat. Saçkıran otu (Bergama).
Euphorbia macroclada Boiss. -Sütü müshil olarak
kullanılır (Doğu Anadolu). Euphorbia nicaeensis
All- Sütü müshil olarak kullanılır (Doğu Anadolu). Euphorbia rigida Bieb. -Sarı renkli boyar madde elde etmek için kullanılır. (BAY); İçinde süt gibi
beyaz bir sıvı olan bitkiler: Ağaç sütleğeni, balık
sütleğeni, sarı sütleğen. (HAY); (Lat. Euphorbia
biglandulosa) Yaprak, dal ve çiçeklerinden doğal
boya elde edilen otsu bir bitki. Çiçekleri şemsiye
biçiminde, süt gibi beyaz, zehirli bir özsuyu olan bu
ot sütleğengillerdendir. Güney ve Batı Anadolu’da
çokça bulunur. Mordanlı yünü sarı tonlarına boyar.
(TEK); Sütleğengillerden, bir çok türleri olan, sütü
andıran, beyaz ve zehirli özsuyu olan bitki (euphorbia). (MED); 700 kadar türü bilinen, bir veya çok
yıllık bir bitki. (ARK); Şeprem. Ağaç sütleğeni, sarı
sütleğen. Balık sütleğeni lâ’iye, yılan otu. (LEH);
(Lat. Euphorbia, Alm. Wolfsmilch, Fr. Euphorbe,
İng. Spurge) Sütleğengiller (Euphorbiaceae) familyasından, gövde ve yapraklarından süt çıkan, bazı
türleri sebze olarak kullanılan, bazılarından boyar
madde elde edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu
ya da çalmışı Euphorbia cinsi türlerine verilen ad.
(BİY)
Sütleğen (euphorbia): Sütleğengiller familyasından; süt gibi beyaz ve zehirli bir özsuyu taşıyan,
bir veya çok yıllık, otsu veya odunsu bir bitkidir.
Yurdumuzda 60 kadar çeşidi vardır. Önerilen

miktardan fazla kullanılmamalıdır. Faydası: Kuvvetli müshildir. Kabızlığı giderir. Sıtma ve sarılıkta
da kulanılır. (BİT-2)
Sütleğengiller Bot. İki çeneklilerden, sütleğen,
kauçuk, manyok vb. Önemli bitkileri içine alan bir
familya. (TDK-2); Bot. İkiçeneklilerden, sütleğen
kınaotu, gibi bitkileri içine alan bir familya. (HAY);
(Lat. Euphorbiaceae, İng. Spurge family) Yapraklan
basit, almaşlı nadiren karşılıklı dizili, kapçık tipte
meyveleri olan, bir ya da iki ev-cikli, tohumlan üzerinde genellikle karunkula denilen yapı bulunan,
ülkemizde 5 cinsle temsil edilen, bir, itti ya da çok
yıllık, otsu ya da çalmışı yapıda, genellikle sütlü bitkiler. (BİY)
Sütliğan

Sütleğen. (BAY)

Sütliğen

Sütleğen. (BAY)

Sütliyen

Sütleğen. (BAY)

Sütlü kengel
(BAY)
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Kanlıca mantarı. (BAY)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Sütlüce Bot. Düğün çiçeği. (TDK-2); Düğün
çiçeği olarak da bilinen bitki. (MED)
Sütlücen

C

J

Sütlü ot Bot. Çuha çiçeğigillerden, yaprakları salata gibi yenilen bir bitki (Glaux maritima).
(TDK-2); Sütleğen. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Sütlü sarmaşık

B

İ

Bot. Deve dikeni. (TDK-2); Gengel.

Sütlü mantar

A

S
Ş
T

Sütleğen. (BAY)

U

Sütlüğan Sütleğen. (BAY)

V

Sütlüğen Sütleğen. (BAY)

Y

Sütlüvan Sütleğen. (BAY)

Z
Â
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Sütotu elyafı Yumuşak ve çok parlak bir meyve
elyafı. Elyaf çekirdeğinden yolunarak elde edilir. Sütotugillerdendir. Kuzey Amerika’da yetişir. (TEK)
Koçlama mantarı. (BAY)

Ç

Sütsüz mantar

D

Süynük Ihlamur. (BAY)

E
F

Süzgeç Bahçe ve tütün fidelerini sulamakta kullanılan araç, (TRM)

G

Süzgün

H
I
İ
J
K
L

Rengi kara, dikenli bir dağ ağacı (DLT)

Sâkiye Bahçe sulama dolabı veya arkı. (MED);;
Bahçe, tarla sulamak için açılan cetvel ve su dolabı.
cemi: sevâkî. (MÜK); Bostan dolabı. (RTK); Bahçe
vb. lerini sulamaya mahsus su arkı, su dolabı, su
kanalı. (KUB)

Sâter Satureja hortensis Lat. (Labiatae). 10-35
cm yükseklikte, bir yıllık, otsu. Basit yapraklı, mor
veya beyaz çiçekli bir bitki. Orta ve Güney Anadolu
bölgelerinde yabanî olarak yetişmektedir. Bahçelerde de yetiştirilir. İstanbul ve Bursa bölgelerinde
kurutulmuş bitki baharat olarak kullanılmaktadır.
Bk. Anık, Kaya kekiği. Kekik. Eş anl. Anık (Erguvan-Malatya), Çibriska (bu ad Yugoslav göçmenlerinin etkisi ile kullanılmaya başlanmıştır), Çipriska,
Çubriza, Geyik otu, Zâter. (BAY); Güveyi otu ve
keklik otu dedikleri ot. Berrîsi ve bostanîsi ve cebillîsi olur. Esnafı çoktur. Bazı taîlü’l-vara ve bazı
müdevverü’l-vakar ve bazı dakîku’l-varak ve bazı
arîzü’l-varak olur satla ve sinle lügattir. (AHT)
Sâter-i berri Kekik. (BAY)
Sûr-ı tezehhür

Çiçeklenme şenliği. (ARK)

Sâmir Meyve tutmuş, meyveli: dıraht-ı sâmir.;
Yemişli, meyvalı ağaç. (OSM)
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Şaful Bal koydukları ufak ağaç tekne. (LEH)

Ş

Şagrak mantarı

Şağnoma Fazla güneş almayan yer, bitki yetişmeyen yer (RİZ)
Şahid-i gül-zar

Şaar Ağaç, şecer. (OSM)
Şabah Badem. (BAY)

Gül bahçesi güzeli (YED)

Şahmelek otu Mürver. (BAY)
Şahmelik otu

Şabboyyan Eskiden İstanbul’da Ermeni ve Rum
doktorlar çoğunlukta idi; burada, çiçek adı olan şebboy sözcüğüne yan eklenerek uydurma bir Ermeni
adı meydana getirilmiş. (KAR)

Evlek mantarı. (BAY)

Mürver. (BAY)

Şahsar Dallık, ağaçlık, koruluk (YED); Dallı budaklı ağaçlar. Ağaçlık yer. Koruluk. (OSM)

Şabıla Şalba. (BAY)

Şahsâr 1. Dallı budaklı ağaçlar. 2. Ağaçlık yer.
(HAY); Ağaçlık, koruluk (RIZ)

Şabla Şalba. (BAY)

Şahten Arslanpençesi. (BAY)

Şaçine Ağaçlı ve meşeli dere. (OSM)

Şahtere Bot. Şahteregillerden, tarla ve yol kenarlarında yetişen, 20-40 cm yükseklikte, çiçekleri
hekimlikte kullanılan, çok yıllık ve otsu bir bitki
(Fumaria officinalis). (TDK-2); Eskiden tıpta kullanılan bir bitki. (HAY); (şahterec): Şahteregiller
familyasından; çok parçalı yapraklı, küçük, düzensiz, beyazımtırak veya pembe renkli çiçekleri olan
otsu bir bitki cinsidir. 50 kadar türü vardır. En
önemlisi tıbbi şahtere yurdumuzda yetişir. Tıbbi
şahtere yol kenarlarında rastlanan 20-60 cm boyunda bir yıllık otsu bir bitkidid. Yaprakları mavimsi-yeşil; çiçekleri mor renklidir. Bitkinin içeriğinde
tanen, şeker, fumarin ve fumar asidi vardır. Faydası:
Kanı temizler. Vücudu terleterek zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Damar sertliğinde faydalıdır. Mide ağrısı ve mayasılda da şikayetleri giderir.
(BİT-2)

Şadırvan Üstü çadır şeklinde bir dam ve yahud bir ahşab kubbe ile örtülü yüksek mermer bîr
havuz olup içinde bir fıskiyeden veya bir lüleden
akan sular toplanarak dış tarafında fırdolayı sıra
ile takılmış musluklardan dışarı akar. Bunlar
umumiyetle cami avlularında halkın abdest alması
için yapılmıştır. Şadırvanların türk mimarisinde
mühim bir yeri vardır. Üslûbları da aid olduğu
caminin mimarî üslûbunda olur. Şadırvanların
damları direkler veya sütunlar üzerinetutturulmuş
olup ileriye taşkın saçakları olur. Musluklarının
önünde fırdolayı tahtadan sabit oturacak sıralar ve
ayak koyacak taşlar vardır. Musluktan akan suyun
sıçramaması için derince olarak yapılmış yalakları
olur. Bazı şadırvanlarda kuşların suyu kirletmemesi
için hazne denilen yüksek havuzun üstü tel kafesle
örtülmüştür. Şadırvanlar umumiyetle yuvarlak veya
çok köşeli olduğu gibi dördül veya mustatil olanları da vardır. Her ufak caminin bile behemehal bir
şadırvanı bulunur. Fr. Chadirvan, fontaine d’ablution. (ARS)

Şahtere otu Fumaria (Fumariaceae) türlerine verilen genel ad. Bir yıllık, otsu, parçalı yapraklı, pembe veya beyaz çiçekli. Aşağıdaki türler idrar artırıcı
ve yatıştırıcı olarak kullanılır. Eş anl. Tilki kişnişi.
Fumaria asepala Boiss. -Doğu Anadolu bölgesinde
ağrı kesici ve mikrop öldürücü olarak kullanılır.
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Fumaria microcarpa Boiss. Ex Hausskn. -Doğu
Anadolu bölgesinde ağrı kesici ve mikrop öldürücü
olarak kullanılır. Fumaria officinalis Lat. Şahtere.
Fumaria vailIantii Lois. -Acı tere (Konya). Konya
bölgesinde ilâç olarak kullanılır. (BAY); (Lat. Fumaria) Şahteregiller (Fumariaceae) familyasından,
pembe ya da beyaz çiçekli, bazı türleri idrar söktürücü ve yatıştırıcı olarak kullanılan, tek yıllık,
otsu bitkiler. (BİY)
Şahteregiller Bot. İki çeneklilerden, şahtere vb.
Türleri içine alan küçük bir bitki familyası. (TDK2); Bot. İkiçeneklilerden küçük bir bitki familyası.
(HAY)
Şahtuğu
(ÇİÇ)

Ağlayangelin.

(BAY);

Yaban

çiçeği

Şakayıkgiller (Lat. Paeoniaceae) Yapraklan
bileşik ve almaşlı dizilişli, çanak ve taç yapraklan
beş parçalı, erkek organlan çok sayıda ve sarmal
dizilişli, meyve kabuğu etli olan, ülkemizde 6 türü
bulunan, çok yıllık, otsu ya da çalımsı bitkiler.
(BİY)
Şakıldak 1. nohut bitkisinin üzerindeki kabuklu nohut. 2. Susam bitkisinin üzerindeki kabuklu
susam. (MER)
Şakik Gelincik çiçeği, kırmızı çiçek. (YUS)
Şakik-ı erğavân Erguvan çiçeği (YUS)
Şakna Mercimek, nohut, susam gibi bitkilerin kabuklu taneleri. (MER)

Şaik Dikenli. (OSM)

Şaknalı salep Salep. (BAY)

Şakayık Bot. Düğün çiçeğigillerden, çiçekleri
türlü renkte, çok yıllık güzel bir süs bitkisi (Paeonia mascula). • denizşakayığı, denizşakayıkları
(TDK-2); Büyük ve parlak bir çiçek. (YUS); Büyük
ve parlak bir çiçektir ki “şakaayık-ı nûmâniyye”
de denilir; ağaç şakayıkı = gül ağacı gibi bir küçük
ağacın verdiği şakayık; yer şakayığı = soğandan
çıkan çeşidi. (HAY); Düğünçiçeğigillerden, çeşitli renklerde çiçek açan, birçok çeşitleri olan bir süs
bitkisi (paeonia). (MED); Ayı gülü. (BAY); Düğün
çiçeğigillerden bir süs bitkisi. (ARK); (Lat. Paeonia)
Şakayıkgiller (Paeoniaceae) familyasından, rizomlu
ve küçük kırmızı çiçekleri olan, çok yıllık, otsu bir
bitki. Ayı gülü. (BİY); (ayıgülü): Düğünçiçeğigiller
familyasından; otsu veya gövdesi odunlaşmış, çok
yıllık bir bitki cinsidir. Birçok çeşidi vardır. Tıbbi şakayık; Mayıs-Haziran aylarında pembe veya
kırmızı renkli çiçekler açan, 70 cm kadar boyunda, çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları derin
parçalıdır. Kökünde; uçucu yağ, nişasta, şekerler,
peanol ve peregrinin adlı bir alkoloid vardır. Ev
ilaçlarında kökleri kullanılır. Faydası: Boğmaca
ve öksürükte şikayetleri giderir. Sara da faydalıdır.
Sinirleri yatıştırır. Nikris ve kramplarda da faydalıdır. (BİT-2)

Şakşakotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Şal kabağı Cucumis trigonus Roxb. (Cucurbitaceae). Bir yıllık, otsu, sürünücü ve sarı çiçekli bir
tür. Meyveler 2-4 cm çapında, acı lezzetli ve küçük
bir kavun görünüşünde. Silifke (İçel) bölgesinde
bulunur, bölgede müshil olarak kullanılır. Eş anl.
Yabanî kavun. Aşağıdaki türler memleketimizde
meyvesi için yetiştirilir. Cucumis flexuosus Lat.
Acar, Accor, Acır, Acir, Acor. Acur, Ancur, Gıta,
Hıta, Hıttık, Hıtti (Adana, Gazi Antep, Malatya).
Cucumis melo Lat. Kavun. Cucumis sativus Lat.
Hıyar, Salatalık. (BAY)
Şalba Bazı Salvia ve Phlomis (Labiatae) türlerine
verilen genel ad. Bazı bölgelerde (Afyon, İnebolu,
Kastamonu) Tussilago farfara Lat. (Compositae)
türlerine de Şalba adı verilmektedir. Bk. Ada çayı,
Kabalak. Eş anl. Çalba, Çapla. Şabıla, Şabla, Şapla, Şaplak. Salvia forskahlei Lat. Türünün rozet
yaprakları Şalba yaprağı (İnebolu) veya Dolma
yaprağı (Azdavay-Kastamonu) adıyla tanınmakta ve et dolması yapımında kullanılmaktadır. Bu
türün yaprakları, inebolu’dan İstanbul’a getirilip İnebolular pazarında Şalba yaprağı adı altında
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satılmaktadır. Eş anl. Müsellim (Daday, Azdavay-Kastamonu). (BAY); Yaylalarda yetişen, badem
yeşili kadife yapraklı, beyaz çiçekli, balı meşhur bir
ot. (MER); Ada çayı.; Çalba. (BAY)
Şalgaba 1. Yaprağı zambak yaprağına benzer,
yumrulu, soğan göbeği gibi göbek çıkaran, beyaz
çiçekli bir bitki, adasoğanı. 2. Marul yaprağı biçiminde, küllü gibi, limonküfü renginde yaprağı olan,
kenarları sarı, ortası koyu kırmızı çiçekler açan bir
bitki. (MER); Ada soğanı. (BAY)
Şalgam Bot. 1. Turpgillerden, yumru köklü bir
bitki (Brassica rapa). 2. Bu bitkinin insan ve hayvanlar için besin olarak kullanılan etli ve tatlı kökü:
Şalgam suyu. • küçük şalgam, şeytan şalgamı, yağ
şalgamı (TDK-2); Turpgillerden kökü sebze olarak
kullanılan bir bitki. (HAY); Turpgillerden, kökü yenilen bitki (brasicarapa). Bu bitkiden yapılan içecek.
Erimeye yüz tutmuş sulu kar. (MED); (Lat. Brassica rapa var. rapa, Alm. Rübsenkohl, Fr. chou rave,
Navet, İng. common turnip) Hardalgiller (Brassicaceae) familyasından, toprak altı yumrulan sebze
olarak kullanılan bitkiler. Turp lâhanası. (BİY); Şalgam (Bot. Brassica rapa) (BAH); (brassica napus):
Turpgiller familyasından; toprak altında şişkin bir
yumru yapan, topaç biçiminde etli ve tatlı yumrumsu, iki yıllık bir bitkidir. Yaprakları parçalı ve
tüylü, çiçekleri sarıdır. Yurdumuzda kökü basık ve
yuvarlak olanlar makbüldür. İçeriğinde B vitamini
ve madeni maddeler vardır. Faydası: İdrar söktürür.
Romatizma ve nikriste faydalıdır. Mafsal şişliklerini
indirir, şikayetleri giderir. Böbrek kumu ve taşının
düşürülmesine yardımcı olur. Apse, dolama, kan
çıbanı ve donmalarda kullanılır. Ergenlik sivilcesi ve egzama gibi cilt hastalıklarında faydalıdır.
Göğsü yumuşatır. Akciğerleri ve bronşları temizler,
vücuda rahatlık verir. Boğaz iltihaplarını giderir.
Nekahat devresini kısaltır. Kabızlığı giderir. Vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır. Şeker hastalarının susuzluğunu giderir. (BİT-2)
Şalkaba

Ada soğanı. (BAY)

Şam fıstığı

Antep fıstığı. (BAY)

A

Şam gülü Gül. (BAY)
Şam torusu

B

Çam fidanı. (MER)

C

Şamama Bot. 1. Güzel kokulu bir tür küçük kavun. 2. Kavuna benzer bir yıllık otsu ve sürüngen
bir bitki (Cucumis dudaim). (TDK-2); Küçük kavun şeklinde yenmez lâkin güzel kokulu bir meyve.
(HAY); Şemame, küçük kavun gibi muattar meyve.
(LEH)
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Şamdan çiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Şamkayısısı Bu meyvenin en iyi cinsi. (HAY)
Şanbelvi Salibiye fasilesinden maruf çiçek, mensur, yalan sarı kırmızı katmer, şebboy, hire, yabanîsi
hizâmâ. (LEH)
Şapeli maun [Alm. Şapeli] [Lat. cylindricum
utile]: [eski terim şapeli maunu] Afrika’da yetişen
bir tür maun ağacı. Kerestesi koyu düzgün çizgili ve
parıltılıdır. (AGA)
Şapka Bot. Bazı bitkilerde, özellikle mantarlarda
sapın üstünde bulunan, üreme organlarını taşıyan
şapka biçimindeki organ. (TDK-2)
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Şapkalı Bot. Şapkası olan bitki. (TDK-2)

P

Şapla Şalba. (BAY)

R

Şaplak Şalba. (BAY)

S

Şarap İçki. Üzüm veya başka meyve sularının
mayalandırılması sonucu elde edilen ve şarhoşluk
veren içki, hamr, mey. [ (MED)

Ş

Şardon (Fr. chardon) En çok Güney Fransa’da
yetişen bir tür devedikeni. Bu diken yünlü ya da
pamuklu kumaşları tüylendiren apre makinelerinde
kullanılmıştır. Aynı işlev için yapılan metal iğnelere
de şardon denir. (TEK)
Şark Çöveni
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Çöven. (BAY)
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Şaşırtma Fidanların yerini değiştirip yeniden
dikme. (HAY)
Şaşırtmak Bot. Daha iyi yetişmelerini sağlamak
için ağaç fidanlarının veya çiçek fidelerinin yerlerini
değiştirmek. (TDK-2)
Şaziyye Kavis, yay. Ağaç kıymığı gibi, bir şeyden
kopmuş parça. (OSM)
Şa‘ra

Çok miktar ağaç. Bir nevi zerdali. (OSM)

Şebboy Bot. Turpgillerden, güzel kokulu, dar
yapraklı, değişik renkli çiçekleri olan, çok yıllık ve
otsu bir süs bitkisi (Cheiranthus cheiri). • sarışebboy
(TDK-2); Turpgillerden, çeşitli renklerde çiçek açan,
kokulu, dik saplı süs bitkisi (matthiola). (MED);
Cheiranthus cheiri Lat. (Cruciferae). 50 cm kadar
yükselebilen, çok yıllık, otsu ve turuncu çiçekli bir
bitkidir. Bazı kültür formları süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bk. Gece menekşesi. Eş anl. Mentir (Gazi
Antep, Şanlı Urfa). Mentur (Kahraman Maraş). Sarı
şebboy. Matthiola incana Lat. RBr. -Mor çiçekli bir
bitkidir. Bahçe şebboyu adıyla tanınır. Matthiola
longipetala (Vent.) DC. -Gecegündüz çiçeği (Gazi
Antep). (BAY); Değişik renkli çiçekleri olan bir
süs bitkisi. (ARK); (Lat. Cheiranthus cheiri, Alm.
Gansefuss, Fr. Anserine, İng. goose foot) Turpgiller
(Cruciferae) familyasına ait, 40-50 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu, san turuncu çiçekli süs bitkisi. (BİY); (matthiola): Turpgiller familyasından;
güzel kokulu, kırmızı, açık sarı veya mor çiçekleri
olan çok yıllık bir bitkidir. Faydası: İdrar söktürür.
Kabızlığı giderir. (BİT-2)

Şecer-i bâlâ Yüksek ağaç. (KAR)
Şecer-i hınnâ Yaprağından kına çıkarılan ağaç ki,
Hicaz’da vesair sıcak iklimlerde yetişir. Kına ağacı.
(HAY)
Şecer-i magrûs Dikilmiş, dikili ağaç (FED)
Şecer-i maklû’ Sökülmüş ağaç (FED)
Şecer-i tur Hz. Musa’nın Eymen Vadisi’nde üzerinde tecelli eden ilahi nurları görmüş olduğu mukaddes ağaç (RIZ)
Şecere Küçük ağaç (SÜL); 1. Bir tek ağaç. 2. Bir
sülâle ve hanedanın kurucudan başlayarak üyelerini aşağıya doğru gösteren dallı budaklı bir ağaç
şeklinde, silsile, silsilename: Şecere-i Al-i Osman.
(HAY)
Şeceristan Orman, ağaçlık yer, koruluk. (OSM)
Şecerât
Şecir

Ağaçlar (SÜL)
Küçük ve kısa ağaç. (OSM)

Şecn (C.: Şücun) Dere içinde ağaçlar arasında
olan yol. (OSM)
Şefevî Botanik: fasîle-i sefeviyye = Labiees denilen
çiçekleri dudak gibi ikiye ayrılmış bitkiler sınıfı.
(HAY); Şefe’ye mensup: harf-i şefevî, fasîle-i şefeviyye: kekik ve merzengûş gibi yarık çiçekli nebâtât.
(OSM)

T

Şebellah Kebere. (BAY)

Şefit Kızılcık. (BAY)

U

Z

Şebnem Çiy tanesi, jale. Sabahleyin ve özellikle
bahar mevsiminde bazı çiçekler üzerine düşen şebnem, birçok hayellere konu olmuştur. Göz üzerinde,
bülbülün gözyaşına benzer. Lâle üzerinde olunca
inci; gonca üzerinde ise sevgilinin dişine benzer.
Nergis üzerinde göz üzerindeki yaşı andırır. (DŞS)

Â

Şecer Ağaç (YUS)

Şeftali Bot. 1. Gülgillerden, ılıman bölgelerde yetişen, çiçekleri pembe renkli bir ağaç (Persica vulgaris). 2. Bu ağacın tatlı ve sulu meyvesi. • yarma
şeftali, et şeftalisi (TDK-2); Elma büyüklüğünde
güzel kokulu, dışından ince bir tüyü olan, bol sulu
bir yaz meyvesi. Yarma şeftali = ortasından yarılıp
çekirdeğinden kolay ayrılan cinsi; et şeftalisi = yarılmayan sulu cinsi; dürâki şeftali = tüysüz cinsi. Bir

V
Y
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şeftali almak, vermek = Öpücük almak ve vermek,
öptürmek. (HAY); Ma‘ruf meyve ma‘nâsına olan bu
kelime sırf Türkçe olmayıp “semiz” ma‘nâsına gelen
şeft lafz-ı Fârisî’siyle Türkçe “erik” demek olan aludan mürekkeb bir kelimedir. Bunu hiç olmazsa şeftalu sûretinde yazmak îcâb eder. Şeft-âlû Burhân-ı
Katı‘da Fârisî olarak gösterilmiştir. (DGA); Gülgillerden, aynı adı taşıyan sulu ve güzel kokulu meyvesi olan ağaç (prunus persica). (MED); Ateşşeftalisi; kızmemesi (YAK); (Lat. Persica vulgaris, Alm.
Pfirsich, Fr. pêche, İng. peach) Gül-giller (Rosaceae)
familyasından, çanak ve taç yapraklan beşer tane
olan, ana vatanı Çin olup, ülkemizde de kültürü
yapılan, ağaç formundaki, yapraklarını döken bir
tür. (BİY); (prunus persica): Gülgiller familyasından; ılıman bölgelerde yetişen bir ağaç ve meyvesidir. A provitamini bakımından zengindir. Faydası:
Çiçekleri kabızlığı giderir ve bağırsak solucanlarını
düşürür. Meyvesi hazmı kolaylaştırır. İdrar yollarını
temizler. Bol miktarda idrar söktürür. Kabızlığı
giderir. Susuzluğu giderir. Ve vücuda serinlik verir.
Basur memelerinden doğan şikayetleri giderir. Safra
kesesi ve böbrekler için faydalıdır. (BİT-2)
Şeftâlû Şeftali denilen maruf meyve. (OSM)
Şehdanec İncirin irisi ve iyisi. Kendir otunun tohumu. (OSM)
Şehduran

Arslanpençesi. (BAY)

Şehdâne İri tane keten tohumu, şehdâne. (OSM);
1. Kenevir tohumu; yaban şehdânesi. 2. İri taneli ve
makbul inci. (HAY)
Şehir bahçesi Şehirlerde halka mahsus bahçelerdir. Bunların halk bahçelerinden farkı şehrin içinde
ve daha göz önünde olması ve şehre giriş yerlerinde
yapılmasıdır. Bunlar daha ziyade şehri süslemek için
yapılmış bahçelerdir. Büyük meydanlardaki bahçeler gibi. Fr. Jardin de ville. (ARS)
Şehmelik otu

Mürver. (BAY)

Şehriye salebi

Arpacık salebi. (BAY)

Şehtane Şahdane, hap resminde kenevir tohumu,
yaban şehtanesi talâm, habb-i kıneb. (LEH)
Şeker Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç,
mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan,
birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan,
beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan
maddelerin genel adı. (TDK); Şeker pancarı veya
kamışından elde edilen tatlı madde. Birçok meyvede, bitki sap ve köklerde bulunan tatlı madde.
Şeker katılarak yapılmış madde. (MED); Früktoz;
glikoz; kesmeşeker; laktoz; levü-loz; nöbetşekeri;
pudraşeker; sakarin; sakaroz; tozşeker, deyim: esmer
şeker; kamış şekeri; kelle şekeri; meyve şekeri; pancar şekeri; süt şekeri; üzüm şekeri. Bkz. şekerleme.
(YAK)
Şeker ağacı Bot. Vatanı Doğu Asya olup Güneydoğu Anadolu’da da yetişen, yeşilimsi, beyaz çiçekli
bir ağaç (Hovenia dulcis). (TDK-2); 8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis). (TDK); Hovenia
dulcis Thunb. (Rhamnaceae). 8-10 m yükseklikte,
yeşilimsi beyaz çiçekli bir ağaçtır. Vatanı Doğu Asya
olmakla beraber Güney Anadolu’da bazı bahçelerde
yetiştirilir. Çiçek durumu sapları tatlı lezzetli olup
yenir. Bk. Kara hurma. Eş anl. Japon üzümü ağacı,
Hurma (Muğla). (BAY)
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Şeker dikeni Boğa dikeni. (BAY)
Şeker fasulyesi Bot. Badıcı etli, tohumu yuvarlak
ve beyaz bir tür fasulye. (TDK-2)
Şeker kamışı Bot. Buğdaygillerden, çiçekleri
salkım durumunda başakçıklar oluşturan, 10 m’ye
kadar uzayabilen, öz suyundan şeker çıkarılan bir
bitki (Saccarum officinarum). (TDK-2); (Lat. Saccharum offıcinarum, Alm. Zuckerrohr, Fr. canne
à sucre, cannamele, İng. Sugar cane) Buğdaygiller
(Gramineae, Poaceae) familyasından, 3-5 m kadar
boyda, bitki öz suyunda yüksek miktarda sakkaroz
bulunan, Adana ve civarında kültürü yapılan çok
yıllık bir bitki. (BİY); Bot. Buğdaygillerden 10
metreye kadar uzayan, kamışı andırır bir bitki
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(saccharium officinarum). (HAY); Buğdaygillerden,
sıcak iklimlerde yetişen, salkım çiçekli, özsuyundan
şeker elde edilen kamışa benzeyen bitki (sacharium
officinarum). (MED)
Şeker pancarı Bot. Ispanakgillerden, etli kökünden şeker elde edilen bir yıllık tarım bitkisi, kocabaş
(Beta vulgaris var rapa). (TDK-2); Yabanî pancar.
(BAY); (Lat. Beta vulgaris, Alm. Zucker Rübe, Fr.
Sucre de betterave, İng. Sugar beet) Kazayağıgiller (Cheno-podiaceae) familyasından, birinci yılda
yumru oluşturan, ikinci yılda çiçek açan, yumrularından şeker elde edilen, iki yıllık, yumrulu, otsu
bitki. (BİY)
Şekerci boyaotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)

J

Şekerci çöveni Çöven. (BAY)

K

Şekerciboyası Bot. Şekerciboyasıgillerden, kökü
iç sürdürücü olarak kullanılan, 2-3 m yükseklikte, üzümsü meyvesinden şarapları boyamak için
kırmızı boya çıkarılan çok yıllık bir bitki, amerikaüzümü (Phytolacca americana). (TDK-2);
Phytolacca americana Lat. (Phytolaccaceae). 3 m
kadar yükselebilen, çok yıllık, otsu, beyaz veya
yeşilimtırak renkli çiçekli bir bitkidir. Meyveleri
siyahımsı kırmızı renkli olup boyar madde olarak
kullanılır. Eş anl. Acımur (Giresun), Dünyagüzeli (Rize), Şerbet boyası. (BAY); Bot. Şekerciboyasıgillerden, üzüme benzer meyvasın-den
kırmızı bir boya çıkarılan bitki (phytolacca).
(HAY); Şekerciboyasıgillerden, salkım çiçekli, kökü
müshil ve kusturucu olarak kullanılan bitki (phytolacca). (MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Şekerciboyasıgiller Bot. Ispanaklar takımına
giren, şekerciboyası vb. Bitkileri içine alan bir bitki
familyası. (TDK-2)
Şekeristân Şeker bahçesi, şeker kamışı tarlası
(OSS)
Şekerleme Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri
şekerle kaplanmış meyve vb. Bonbon. (TDK)
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Şekerli ot Inula oculuschristi Lat. (Compositae).
15-50 cm yükseklikte, rizomlu, çok yıllık, tüylü,
sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. Kastamonu köylerinde, toprak üstü kısmı su ile kaynatılır ve elde
edilen sulu hulâsa, tatlandırıcı olarak kullanılır. İnulin taşıdığı saptanmıştır. Bk. Andız otu. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Şekerotu Yere yayılan, enli yapraklı, çiçeksiz,
börek yapılan, tatlı bir ot. (MER)
Şekir Ağacın çevresinde kökünden biten fidanlar.
Fercte olan kıllar. (OSM)
Şekî ve Berkî Şekî, ekmekgiller familyasından iri
bir meyvedir; bir tanesi 4-5 kişiyi rahatça doyurur.
Türkçeye ekmek ağacı diye çevirmek mümkündür.
Latince ismi Artocarpus İntegrifolia’dır. Berki ise
kavuna benzer; daha tatlıdır. (BAT)
Şemate Destenik çiçeği. Düşmana belâ, gam ve
tasa geldiğinde şâd olup sevinmek. (OSM)
Şemdinli terslalesi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Şemsiye 1. Genellikle plajlarda, bahçelerde kullanılan büyük güneşlik: Plaj şemsiyesi. Bahçe şemsiyesi. 2. Bot. Aynı noktadan çıkan eşit uzunluktaki
sapçıkların ucunda bulunan şemsiye görünüşündeki
çiçek topluluğu. (TDK-2); Türkîde çadır, güneş ve
yağmur için siper. O resimde şeyler. Şemsiye salkım,
şemsiye ağacı safora. (LEH); (Lat. umbella: gölgecik, Alm. Schirn, Dölde, Fr. ombrella, ombelle,
İng. umbrella, umbella) l. Medüzlerin kasılabilen
disk biçimindeki vücutları. 2. Şemsiye şeklinde.
Çiçek saplarının çiçek kümesini taşıyan sapın uç
kısmından ve aynı noktadan çıkması ile oluşan
çiçek dununu. Umbella. (BİY); Rüyada yağmur
yağarken şemsiye ile yürümek, rüyayı gören kişinin
çok zor bir duruma düşmesiyle ona büyük destek
sağlayacak iyi bir arkadaşı olduğuna yorumlanır.
Rüyada kapalı bir şemsiye güzel bir iş, açık şemsiye
büyük güven duymak demektir. Büyük bir plaj veya
bahçe şemsiyesinin altında oturduğunu görmek, her
türlü dert, tasadan uzak olmak demektir. (RÜY)
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Şemsiye çiçekli akyıldız

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Şemsiye mantarı Lepiota procera (Fr. Ex Scopoli) Quélet (Syn:Macrolepiota procera (Scop. Ex Fr.)
Sing. (Agaricaceae). Kuzey Anadolu, Bolu ve İstanbul civarı (Belgrat ormanı) ormanlarında yetişir.
Yenen bir mantardır. Bk. Dedebört. Eş anl. Höbelen. Lepiota excoriata (Fr. Ex Schaeffer) Quélet -Höbelen. Yenen bir mantardır. (BAY)
Şemsiye otu Baldıran. (BAY)
Şemsiyelik [Alm. Schirmholter] [eski terim şemsiyelik]: Şemsiyelerin takılmasına yarayan ve altında suyun toplanması için özel kutusu olan düzen.
(AGA)
Şemşem
(OSM)

Ağaç üstünde kalan azıcık hurma.

Şendere
(ARS)

Kaplamalık ince tahta Fıçı kaburgası.

Şenelmek (Bitki) Gelişmek, büyümek, serpilmek.
(TDK)
Şennik Sebze bahçesi. (TRM)
Şerbet Şeker karıştırılmış meyva suyu ile yapılan
içecek. (MED)
Şerbet boyası

Şekerci boyası. (BAY)

Şerbetçi Şerbet satan. Şerbetçiotu: Vaktiyle şerbetçilerin kullandıkları ve bira yapılmasına yarayan
bir bitki. Fr. houblon. (HAY)
Şerbetçi boyası (Lat. phytolacca americana, phytolacca decandra) Dünyagüzeli, sultan da denir.
Olgun meyvelerinden doğal boya elde edilen uzun
ömürlü otsu bir bitki. Vatanı A-merika’dır. Değişik
mordanlarla yünü san ve kırmızının tonlarına boyar. (TEK)

Şerbetçi otu Bot. Yaprakları karşılıklı, sapı sarılgan olan, çiçekleri yumurtamsı kozalaklara dönüşen
ve kozalaklarından bira yapımında yararlanılan çok
yıllık ve otsu bir bitki (Humulus lupulus). (TDK2); Humulus lupulus Lat. (Cannabinaceae). Çok
yıllık, tırmanıcı ve otsu bir bitkidir. Çiçek durumları yatıştırıcı olarak kullanılır. Eş anl. Bira çiçeği,
Maya çiçeği, Maya otu, Ömer otu. (BAY); Kendirgillerden, küçük kozalakları bira imalinde kullanılan, tırmanıcı, sarılgın bitki (humulus). (MED);
(mayaotu): Kendirgiller familyasından; yurdumuzda da yetişen tırmanıcı gövdeli, çok yıllık bir otsu
bitkidir. Gövde ince ve serttir. Yaprakları uzun
saplıdır. Kullanılan kısımları dişi çiçek durumları,
çiçekler üzerinde bulunan salgı tüyleri ve köküdür.
Çiçeklerin terkibinde uçucu yağ, acı maddeler,
reçineler, tanen gibi maddeler vardır. Faydası: Vücudu kuvvetlendirir. Sinirleri yatıştırır. Uyku verir.
Şehveti azaltır. İdrar söktürür. Kanı temizler. İştah
açar. Mide ağrılarını giderir. Romatizma ve böbrek
taşlarının sebep olduğu şikayetleri giderir. Aybaşı
kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Bira imalinde kullanılır. (BİT-2)
Şerbetlemek Tarımda toprağın verimini artırmak
için bitkiye gübre suyu verilmek. (TDK)
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Şerebe Ağaç dibine su toplanması için yapılan
havuz. (OSM)

Ö

Şerpik Sepik. (BAY)

R

Şevha Yay yapımında kullanılan ağaç. (OSM)

S

Şevk Diken, hâr. (MÜK); Diken, tiken, ar, niş,
dikenlü ot, diken, şuk, has (MEN)
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Şevke Devedikeni. (HAY)
Şevketibostan Cnicus benedictus Lat. (Compositae). 35 cm kadar yükselebilen, bir yıllık, tüylü, sarı
çiçekli ve otsu bir bitkidir. Toprak üstü kısımları
izmir pazarlarında satılır ve sebze olarak kullanılır.
Eş anl. Akkız, Bostan otu, Mübarek dikeni, Şevket
otu. (BAY)
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Şevkistan

Dikenlik. (OSM)

Şevt Ağaçlara, bostan karıklarına su verilen ince
ark. (MER)
Şeylem Sarhoşluk veren ve bazan buğdayların
arasında çıkan siyah bir tohum. (OSM)
Şeytan elması

Bot. Tatula. (TDK-2)

Şeytan keleği
(ÇİÇ)

Eşek hıyarı. (BAY); Yaban çiçeği

Şeytan otu Bot. Maydanozgiller familyasından
nemli yerlerde yetişen mavi çiçekli çok yıllık bir
bitki (Seabiosa ukranica). (TDK-2); Boru çiçeği.
(BAY); Bitkilere ip gibi sarılan sarı-yeşil renkli asalak bitki. (MER)
Şeytan şalgamı Bot. Kabakgillerden, iri ve etli,
nişastadan oluşan, kök sapından müshil olarak
yararlanılan, tırmanıcı bir süs bitkisi (Bryonia diocia). (TDK-2); Bryonia alba Lat. (Cucurbitaceae).
Çok yıllık, tırmanıcı, otsu, yeşilimsi sarı çiçekli ve
meyveleri olgunlukta siyah renkli olan bir türdür.
Kökleri müshil bir etkiye sahiptir. Eş anl. Binkulaç, İt kabağı, Semiz kabak, Ülüngür, Yaban kabağı.
(BAY)

S

Şeytan tırnağı 1. Anat. Tırnağın yanında oluşan,
rahatsız edici, sertleşip kalkmış üst deri. 2. Bot. Çan
çiçeğigilerden, birçoğu dağlarda yetişen bir çeşit bitki (Phyteuma). (TDK-2)
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Şeytan zeytini
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Yalancı tespih ağacı (BAY)

Şeytanarabası Bot. Bazı bitkilerin havada uçuşan
uzun ve ince tüylü tohumu. (TDK-2); İnce tüylü tohum kozalağı. (MED); Kara hindiba. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Şeytangözü Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Şeytanteresi (hıthıt): İran, Suriye, Afganistan ve
Horasan dağlarında yetişen şeytanotu adlı bitkinin
köküne yapılan kesiklerden akan koyu bir maddedir. Sarı esmer renkli, yumuşak balmumu kıvamında
reçineli zamktır. Faydası: Bağırsak gazlarını giderir. Hazmı kolaylaştırır. Bağırsak solucanlarının
düşürülmesine yardımcı olur. Balgam söktürür.
İsteri ve sinir hastalıklarında yatıştırıcı olarak kullanılır. (BİT-2)
Şeytantersi Bot. 1. Maydanozgillerden, Orta
Asya’da ve Akdeniz ülkelerinde yetişen, kalın köklü,
sarı çiçekli, pis kokulu bitki, baldırgan (Ferula assa-foetida). 2. Bu bitkiden elde edilen ve hekimlikte
kullanılan reçineli zamk. (TDK-2)
Şezat Budak kırmak. At sineği. Bir gemi cinsi.
Tuz. Kuvvet ve şiddet bakiyyesi. Ağaç ismi. (OSM)
Şezb Ağaçtan budanan kuru odun. Geçmek, intikal etmek. Sınır. (OSM)
Şıkırdım gibi (meyve ağaçlarındaki meyve için)
çok. (MER)
Şıngıl 1. Bot. Bir salkımı oluşturan küçük
salkımlardan her biri. 2. Küçük ve parlak süs:
“Gökyüzünü yıldızlar noel ağacının şıngılları gibi
süslemiş, pırıldıyorlar. “ -R. H. Karay. (TDK-2)
Şıra 1. Henüz mayalanmamış üzüm suyu. 2. Bazı
meyve ve sebzelerin özlerine verilen ad: Elma şırası.
3. Argo Süzülmüş afyon. (TDK); Şire, üzüm suyu,
çiğ pekmez, ham şarap, mostarya. İhtimâr ile şarap
hasıl olur, imbik ile ruhu taktir olunup arak olur.
Taze şıra usare, sıralık. (LEH)
Şıvgın Budanmış yaşlı ağaçların budanan yerlerinden çıkan taze sürgünler, filiz. (TDK); 1.
Ağaçların büyük sürgünü. 2. Bir çeşit çam ağacı.
(HAY); Büyük ağaç sürgünü. Gemi direği yapmaya
yarayan çam ağacı. (MED)

Şeytansaçı Bot. Küsküt. (TDK-2); Bostanbozan.
(BAY)
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Şicar Kapı ardına koyup sürgü olarak kullanılan
ağaç. Kiremit tahtası altına konulup çakılan ağaç.
Kapı ağacı. Deve alâmetlerinden bir alâmet. (OSM)
Şifa otu Bot. Demet hâlinde çiçek açan ve küçük
bir saraypatına benzeyen otsu bir bitki (Erigeron).
(TDK-2)
Şifon Parlak, pürüzsüz, esnek, yumuşak, hafif
apreli, tersi yüzü aynı, şeffaf denecek kadar ince, ipekli kumaş (Fantazi giyimlerde, eşarp yapımında,
nakışta kullanılır. Tafta bağlaması ile çok ince ipliklerden duvak inceliğinde dokunur. Özelliği ağaç
kabuğunu andıran dalgalarındadır, İpekten ve naylondan dokunur.)
Şigûfe-zâr

Çiçek bahçesi. (MÜN)

Şile Bot.
Mercanköşk.
(TDK-2);
Bot.
Ballıbabagillerden güzel kokulu bir bitki (oripanum
maiorana). (HAY); Mercanköşk olarak da bilinen
bitki. (MED)
Şimal Kuvvetli sürgün dal, dut ağacı sürgünü.
(LEH)
Şimiotropizm Fr. chimiotropisme Bot. Kimya
doğrulumu. (TDK-2)
Şimşek Şimşek ağacı iri çiçekli katır tırnağı.
(LEH)
Şimşir Bot. 1. Şimşirgillerden, yaprakları her
mevsimde yeşil kalan, taşlık, çorak bölgelerde kendiliğinden yetişen veya bahçelerde süs bitkisi olarak
yetiştirilen, odunu sarımsı renkli ve çok sert olan bir
ağaççık (Buxus sempervirens). 2. Bu bitkinin sert,
düzgün sarı renkte kerestesi. 3. Sf. Bu keresteden
yapılan. (TDK-2); Buxus sempervirens Lat. (Buxaceae). Kışın yapraklarını dökmeyen ve genellikle
1-2 m yükseklikte ve çalı görünüşünde bir bitkidir.
Odunu sanayide kullanılır. Yaprakları hayvanlar için zehirlidir. Eş anl. Cımcır, Şümşür. (BAY);
Güç büyüyen bir nevi bodur ağacdır ki kerestesi sert
olur. Bundan tarak ve kaşık gibi şeyler yapılır. Bu

ağacın elyafı gayet sıkı olduğu için üzerine kazma
resim (hâk) yapmağa çok elverişli bulunduğundan çinko-grafi usulünün icadından evvel kazma
resimler hep bu ağacdan takozlar üstüne kazılırdı.
Eskiden kitablara konulan resimlerin klişeleri hep
şimşir takozlar üstüne sivri çelik kalemlerle kazılmak suretiyle yapılır ve hurufat ile birlikte makineye konarak basılırdı ki bunlara şimşir özerine kazma resim veya şekil (hâk) (Fr. Gravure sur bois)
denir. Fr. Buis. (ARS); Bot. Şimşirgillerden, yaz
kış yapraklarını dökmeyen, taşlık bölgelerde kendiliğinden yetişen, bahçelere süs bitkisi olarak dikilen, kerestesi sert ve düzgün kısa bir ağaç (Buxus
sempervirens). (TEM); Şimşirgilleren, kireçli çorak
yamaçlarda yetişen sert odunlu bir ağaç (baxus sempervirens). (MED); (buxus sempervirens): Şimşirgiller familyasından; her zaman yeşil çalı veya ağaç
halinde odunsu bir bitki cinsidir. Yurdumuzda yetişen adi şimşir; çoğunlukla sık dallı bir çalı, bazen
10 metreye kadar boy salan bir ağaçtır. Çiçekleri
yeşilimsi sarıdır. Yaprakları ve dallarının kabuğunda; alkoloidler, uçucu yağ, reçineli bileşikler
ve tanen vardır. Faydası: Kanı temizler. Terletir,
ateş düşürür ve vücudu rahatlatır. Hafif derecede
müshildir. Karaciğer hastalıklarında kullanılır.
(BİT-2)
Şimşir ağacı Çok sert bir ağaçtır. Ondan iarak,
kaşık ve saire gibi dayanması lâzım gelen şeyler
yapılır Ne kadar ince kesilirse kesilsin cırılmadığı
için ağaç üzerine kazı resimler yapmak için kullanılır. Fototipinin icadından evvel itaplara konulan
şekil ve resimler hep şimşir üzerine kazılırdı. Şimşir
tıpkı fildişi gibi sert e ince tanelidir. Bu sebeple
küçük oyma işlerine çok elverişli gelir. (ARS)
Şimşir ağacıgiller (Lat. Buxaceae, İng. Box family) Bir ya da iki evcikli, her dem yeşil, yapraklan
almaşlı ya da karşılıklı, çanak yapraklan dörtlü ve
tabanda birleşik, taç yaprakları olmayan, ovaryum
üst durumlu, lokukusit kapsül tipi meyveleri olan,
ülkemizde l cins ve 2 türle temsil edilen, ağaç, çalı
nadiren de otsu bitkiler. (BİY)
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Şimşire Çulha tezgâhlarında arış ipliklerinin
teşkil ettiği iki sathı birbirinden ayıran ve varangelen dahi denilen cedvel gibi tahta (Çankırı). (ARS)
Şimşirgiller Bot. İki çeneklilerden, örnek bitkisi şimşir olan ve şimşir türlerini içine alan bir bitki familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden bir bitki.
Örnek bitkisi şimşirdir. (HAY)
Şinakiça Yaprakları oğuşturulduğunda köpüren
bir tür bitki (RİZ)
Şipendal (Fr. Chippendale) 18. Yüzyılda yaşamış
bir ingiliz marangoz ailesinin adından alınmıştır.
Ağaç mobilyalarda kendine mahsus bir stil meydan
getirmiştir. (TYS)
Şirin 1. Sedir ağaçlarında yaşayan bir kurdun
saldığı salgı. 2. Katran ağacındaki reçine. (MER)

Şirvan kelebek orkidesi

N

Şist Yaprak kayaç. (YTS)

O
Ö
P

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

S

V

Şörlemak Damda biriken su ağaç oluktan şarıl
şarıl akmak. (MER)
Şuhrur-ı çemen

Bahçenin kara tavuğu (RIZ)

Dikenlü ot, diken, şevk, har, has (MEN)

Y

Şuk

Z

Şura Şu mahal, şu yer: Şuranın meyvesi pek lezzetli olur, şurayı da görelim. Zamtre eklenerek
de kullanılır: Şuram ağrıyor, şurasını düzeltmeli.

Â

Şücne Sıklığından birbirine girmiş ağaçların
damarları. (OSM)
Şücun

Ağaç dalları. Füruât, teferruat. (OSM)

Şüküften Çiçeklenmek, açilmak, çiçek çikarmak
/ virmek, taze vü handan olmak, şükufe kerden
(MEN)

Gabalak. (BAY)

Şöpik, çöpik Meyve yenildikten sonra atılan şey,
çör çöp. (DLT)

U

Ağaçcık. (MED); Çalı, ufak ağaç.

Şükûfe Çiçek (YUS); Çiçek. Zühre. Tomurcuk.
(OSM); Çiçek. (MED); Çiçek, zehir (MEN); Çiçek.
şükûfe-zâr çiçek bahçesi. (CUD)

Şişni Mürver. (BAY)
Şoporok

T

Şüceyre
(OSM)

Şisttik Yapraklanma. (YTS)

R
Ş

Şurup Meyva vesaire suyu ile şekerden yapılmış
koyu ve tatlı sıvı: Vişne, gül, menekşe şurubu, şurup
takımı (HAY); Şurb, meyve vesaire usaresinden
yapılan mayi şerbetlik, temr-i hindî, menekşe, vişne,
ravend şurubu. (LEH)

Şüküfte Çiçeklü, açilmış, gülşen, reyyan, zahir,
nazır, manzur, taze vü handan (MEN)

Şirin meyan Meyan. (BAY)

M

Şurası, şuraları = Şu hal, şu iş, şu keyfiyet: Asıl
düşünülecek iş şurasıdır. Ek olarak orta uzaklıkta
yere işaret için zarf mânâsı taşır: Şurada, şuradan,
şuraca. Şurada, burada = Ötede beride, çeşitli yerlerde. (HAY)
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Şükûfe kerden Çiçeklenmek, açılmak, çiçek
çikarmak / virmek, taze vü handan olmak, şükuften
(MEN)
Şükûfe üslûbu Tabiî ve üslûplanmış şekildeki
çiçeklerle yapılan süsleme tarzı. Çiçek minyatürleri,
demet, buket, vazolu, vazosuz çiçekler, tekçiçekler
şeklinde yapılmıştır. XVIII–XIX. Yüzyılların Türk
süsleme biçimidir. (YKS); Türk tezyinatında tabiî
veya üslûblanmış şekildeki çiçeklerle yapılan tezyinat tarzı. Gotik mimarisinde çiçek ve yaprak
şekilleriyle yapılan tezyinat üslûbu. Fr. Stgle fleuri.
(ARS)
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Şükûfe-i dil-âviz Gönül çeken çiçek. (ARK)
Şükûfe-i kûhî Dağ çiçeği. 3. Taşralı, dışarlıklı
kaba kimse; dağlı. (FED)
Şükûfe-i ranâ Ranâ çiçeği. Bu iki renkli güzel bir
çiçektir. (ARK)

Şâh Ağaç dalı. Budak. Boynuz. Karın. Su arkı.
Alın. Kadeh. (OSM); Budak, dal, gusn, çubuk, fidan, filis, nihal, aşlama fidani (MEN)
Şâha Hamut gibi ağaçtan yapılan zabt-ı tazyîk
aleti. (OSM)

A
B
C
Ç
D

Şükûfe-i tayyâr Uçan çiçek. (ARK)

Şâhdâne 1. İri inci tanesi. 2. Kenevir tohumu.
(HAY)

Şükûfe-riz Çiçek saçan (RIZ)

Şâhdâr Dallı, budaklı (ağaç). (HAY)

Şükûfedan İçine çiçek koymak için zücaedan,
camdan, topraktan, çiniden, porselenden veya madenden yapılmış sürahi gibi kab. Fr. Calot. (ARS)

Şâir karanfili Hüsn-i yusuf. Karanfillerden bir
süs bitkisi. (ARK)

H

Şârî Bot. Kıl gibi ince olan damarlar. Fr. capilaire.
(HAY)

İ

Şükûfezâr Çiçek yeri, çiçek bahçesi. (FED);
Çiçek bahçesi. (OSM); Çiçeklik, çiçek bahçesi.
(KAR)
Şümşür

Şimşir. (BAY)

E
F
G

Şîre Üzüm suyu: şîre-i engûr. (sair meyvelerin sıkılarak çıkarılan sularına da ıtlak olunabilir)
(OSM)
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T
Tabanca kapsülü Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Tabulga Kırmızı özlü sert bir ağaçtır ki, sopa yapmakta ve kökü tıpta kullanılır. (HAY)
Taç Bot. Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi. (TDK-2)
Taç çiçeği
(ÇİÇ)

Keklikgözü. (BAY); Yaban çiçeği

Taç yaprağı Bot. Tacı oluşturan yaprakçıklardan
her biri. (TDK-2); Bot. Çiçeklerde üreme organının
etrafında bulunan, rengârenk yaprakçıkların her
biri. (HAY); (Alm. Kronblatt, Petal, Fr. pétale,
İng. petal) çiçekli bitkilerde, göze hoş gelen değişik
renklerde olan ve çiçeğin dıştan içe doğru ikinci
halkasını oluşturan yapraklar. Petal. (BİY)
Taç yapraklı Bot. Taç yaprakları herhangi bir durumda olan: Bitişik taç yapraklı bitkiler. (TDK-2);
Çiçeklerde tacı meydana getiren yapraklardan her
biri. (MED)
Taçlı

Bot. Tacı olan. (TDK-2)

Taçlı kırlalesi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Taçsız Bot. Tacı olmayan. (TDK-2)
Taçsızlar Bot. Çiçeklerinde taç bulunmayan bitki
familyaları ve bitkiler. (TDK-2)
Tadım

Sumak. (BAY)

Taflan Bot. Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım
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durumunda, beyaz veya yeşil olan, süs bitkisi olarak
bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, karayemiş
ağacı, karayemiş (Prunus laurocerasus). (TDK-2);
Defneye benzer, bahçelerde yetiştirilen bir küçük
ağaç ki, çiçekli, çiçeksiz ve ekseriya yeşil yapraklı
çeşitleri vardır. Taflan soyu = Bu bitkinin eskiden
eczacılıkta kullanılan suyu. Frenk taflanı = Taflanın
başka bir cinsi. (HAY); Gülgillerden kalın ağaçcık
(prunus laurocerasus). (MED); Şerâre-i ateş manasına defne envaından tergez. frenk taflanı evoni-mos,
bahçelerde envai olur. Taflan tohumu. (LEH); Kara
yemiş. (BAY); Karayemiş; lazüzümü. (YAK); Gülgillerden, yaz kış yeşilliğini koruyan, yapraklarında
siyıanitrik asit bulunan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç (prunus lauroserasus).
(TEM); (hindkirazı): Gülgiller familyasından; Karadeniz’in doğu kıyılarında da yetişen bir çalı veya
6 metre kadar boy atan, kış aylarında yapraklarını
dökmeyen bir bitkidir. Çiçekleri küçük ve beyaz
renklidir. Salkım halinde toplanmışlardır. Meyvesi zeytin büyüklüğündedir. Taze yapraklarında
şeker, tanen, kalsiyum oksalat ve prülaurasin adlı
bir glikozit vardır. Taze yapraklarından taflan suyu
hazırlanır. Faydası: Sinirleri yatıştırır. Bronşitte
şikayetleri giderir. Öksürüğü keser. Spazm giderir.
Aybaşı gecikmelerinde de kullanılır. (BİT-2)
Tahdik otu Sabun otu. (BAY)
Tahıl Buğday, mısır, arpa yulaf, çavdar gibi bitkiler; hububat. (HAY); Buğday, arpa, pirinç,mısır, çavdar, yulaf vb. Taneli ve besleyici bitkilere verilen ad,
hububat. (MED); Akdarı; arpa; ataklık; badas; Çavdar; Çevrinti; darı; firik; güzlük; hintdansı; hububat; kaplıca; kırma; koncu; kuşyemi; malama; malt;
namlı; paçal; susam; yarma; yarmalık; yulaf; zahire,
deyim: harman sonu. Bkz. Aş; bakliyat; bitki; buğday; mısır; nişasta; pirinç; un. (YAK)
Tahim Tarla, bahçe ya da bağ sınırı. (TRM)
Tahliç Marul. (BAY)
Tahnal

Defne. (BAY)

Tahra Eğri budama bıçağı. (MED); ağaç budama
bıçağı, orak) (EVL); Bir çeşit budama bıçağı (ATI);
Bir çeşit budama bıçağı. (HAY)
Tahrebe
(OSM)

Ağaç kurdunun ağacı oyup delmesi.

Tahru Sumak. (BAY)
Tahta Levha hâlinde kesilmiş ağaç. Ağaç, kereste, odun. Levha, resim tahtası, çinko tahtası.
Bölümlenerek ekilmiş veya ekime hazırlanmış arazi
bölümlerinden her biri. Elbise içine konulan tabaka
hâlindeki pamuk. Tabut. (MED); 1. Levha hâlinde
biçilmiş ağaç, döşeme ve kaplama ve-saireye mahsus
ince kereste. 2, Ağaç, kereste, odun. (HAY); Ağaç;
ahşap; azman; bağdadi; balar; balta-malı; başağaç;
budak; bul; buruk; Çıkarbudak; dışodun; doğrama;
duralit; elka; fiber; göbektahta; gövde; içodun; kalas;
kapak; kaplama; kereste; kontra; kontraplak (kontrplak); kontratabla; körağaç; kütük; lambri; lata;
mertek; omaca; omca; özodun; öztahta; padavra;
sandıklı; sunta; suntakap; sunta-plak; süpersunta;
şendere; tabla; testerekap-lama; tiriz; tomruk, deyim: ağaç kaplama; astar kaplama; bıçak kaplama;
elyaf plakası; geniş halkalı ağaç; hava kurusu ağaç;
inşaat kerestesi (levhası); kalemucu kaplama; kapak
tahtası; kenarlı tahta; kırmızı ağaç; kök kaplama;
köşeli mal; kuşgözü kaplama; olgun odun; piramit
kaplama; soyma kaplama; suni tahta; yapı kerestesi;
yapı plakası; yarma kereste; yonga tablası; yuvarlak
mal. Bkz. Ağaç; ağaç gövdesi; Çubuk; odun; orman;
yonga. (YAK); Biçilmiş ağaçların yan yana getirilmesiyle oluşturulan geniş yüzey (OSM); Levh,
biçme ağaç yaprağı, safha, tabak, etbak, döşeme,
koğuş, gemi güvertesi döşemesi, sakîka. Kaplama,
padavra tahtası. Envai çoktur bk. Kereste. Bazı musat-tah şeyler; göğüs tahtası, irtifa tahtası. Ahşap,
çübin manasına sıfat olur. Tahta perde avlu. Tahta
pastırma, tahta başı ser-levha, kuzatın tahta başı, baş
eskisi. Tahta koyun, tahtakurusu, tahta biti. Tahta
pabucu, tahtapuş dam üzere döşemeli satıh, tahta
sakal enli. Tahtalı güvercin. Bakır, kursun tahta,
bir tahtada defaten. Cetvel tahtası, bostanda sebze
tahtası, yastık, sebzenin fide tahtası. Çam tahtası,

ağa tahtası, sarı ot, çiğdene, eren biçmesi, Venedik
tahtası. Çifte dolap, çifte sandık tahtası. Çürük
tahtaya basmak. Dama, satranç, tavla tahtası, akçe
tahtası resm-i muayyen, müselles gayr-i muntazam,
demir tahta sac kürk tulumunun nısfı, hesap tahtası
çotuk, iman tahtası sine, zamir, nişan tahtası hedef,
tabla. Resim tahtası, oturak tahtası kayıklarda olur.
Süpürge tahtası, piştahta, mangal tahtası, keman
tahtası, teneşir tahtası sala-cık, kerevit, yazı tahtası
levha. Yelkovan tahtası. (LEH); Safiha halinde
ince olarak biçilmiş ağaç ki 41 milimetreye kadar
kalınlıkta olanları vardır. Yapılarda döşeme, tavan
ve kaplama yapmak için kullanılır. Bunlardan marangozlukta da kutu, çekmece, kapı kitabesi, dolab,
sandık ve saire gibi şeyler yapılır. Tahtalar incelik ve
kalınlığına ve ağacının cinsine göre muhtelif isimler
alır. Kaplamalık, döşemelik, bağdadtlik, tavanlık,
padavra, çam tahtası, seren biçmesi, kontrplâk, ince
kaplama-lık, kutu tahtası, deste tahtası, ağa tahtası,
sarı ot, çiğdem, ceviz, ıhlamur ve saire tahtası isimlerini alırlar. Bazı eski tahta ölçüleri şunlardı: Tulü
Arzı Sihani10 zira 10 parmak 6 zira 6 parmak 3
zira 3 parmak (uzunluğu) (genişliği) (kalınlığı) 1,5
parmak Emaret tahtasıl parmak Parladı tahtası1,5
parmak Deste tahtası (Bak. Kereste.) Fr. Planche. 2.
İnce levha halinde olan madenî safihalara da denir.
Kursun, bakır, çinko, sac tahtaları gibi. Fr. Plaque.
3. Elbise içine konan tabaka halindeki pamuklara
denir. Pamuk tahtası. Bu hırkaya dört tahta gider
gibi. Kürkler hakkında da kullanılır. 4. Tahta tâbiri hazan kesilmiş ve biçilmiş, yani işlenmiş her nevi
ağaç hakkında dakullanılır. Tahta kaşık, tahta ev,
tahta kapı gibi. Fakat tahta tâbiri sırf safiha halinde
‘biçilmiş ağaçlara denildiği için bu mânada tahta
tâbiri yerine ağaç demek daha doğru olur. Vakaa
ağaç Fransızcada “arbre” mânasına olan, toprağa
dikili ve dallı. Yapraklı tabiî ağaçlara denilirse de
mânadan bunu anlamak kolaydır. (Bak. Ağaç.) Fr.
Bois. 5. Sebze bahçelerinde, etrafında ince birer
yol bırakılarak muntazam şekillerde ayrılan toprak
kısımları. (ARS); [Alm. ßrett] [eski terim tahta]:
Uzunluğu 2-5 m., genişliği 10-30 cm., kalınlığı
1-10 cm. Arasında değişen kereste. (AGA); Tarla ya da bostanda ayrılmış toprak parçaları, evlek.
(TRM); Sebze bahçelerinde, etrafında ince birer
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yol bırakılarak muntazam şekillerde ayrılan toprak
kısımları. (ARS); 1. Uzun ve az kalın biçilmiş
ağaç: Kütükleri biçip tahta yaptı. 2. Böyle biçilmiş
ağaçların yan yana getirilmesiyle oluşturulan geniş
yüzey: Yazı tahtası, hamur tahtası. 3. Sebze bahçelerinde ayrılan genişçe ve uzun toprak parçası. 4.
S. Tahtadan yapılmış: Tahta masa, tahta sandalye.
(TEM); Bahçelerde sebze veya çiçek yetiştirmek
için ayrılmış küçük yerlerden her biri, tarh, yatak.
(KUB)
Tahta çivi (ağaç çivi) Marangozluk işlerinde iki
parçayı birbirine tutturmak için kullanılan çivi şeklinde ağaç parçası. Fr. Fiche. (ARS)
Tahta havale Bir arsa veya bahçenin etrafına ve
yahud bahçe duvarlarının irtifaını yükselterek içerinin görünmesine veya kedi ve saire gibi hayvanların
girmesine mâni olmak için üstlerine ilâve olunan
tahta perde. Fr. Clôture en boit, palissade. (ARS)
Tahta kiremit Küçük ve ince tahta parçalarının
birbiri üzerine bindirilerek konulması suretiyle
yapılan dam örtüleri. Bunlar ağaç kabuklarından da
yapılır. Fr. Essault. (ARS)
Tahta oyma işleri Budiliğin neşri için Hindistan’dan Çin’e gelen Budiler beraberlerinde Budanın
tahtadan oyulmuş heykellerini ve budiliğe ait diğer
heykelleri getirmişlerdi. Çinliler bu heykelleri taklit ederek o vakite kadar bilmedikleri ağaç üzerine
heykel oyma sanatını öğrenmişlerdir. Çinliler tahta
levha üzerine az kabartmalı olarak tarihî vakaları
ve dinî mevzuları oyma ile yapmışlardır. Bunlarda
görünük plânları (manazıri plânlar) birbiri arkasına
muhtelif satıhlar halinde oyulmuştur. (ARS)
Tahta pabuç Ayağa giymek için ağacdan oyularak yapılmış pabuç. Bunun yalnız altı tahta olup
yüksekçe iki ayağı ve üstünde kayıştan bir tasması
olanlara nalın ve ökçesi kısa olanlarına takunya
denir. Tahta pabuçları Avrupada köylüler giyerler.
Türkler tahta pabuç giymezler, çarık giyerler. Fr.
SaBot. (ARS)
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Tahta tezgâh Elle ağaç parmaklık çeken ve torna yapanların işledikleri ağacı geçirmek ve tutturmak için ufaklı büyüklü delikleri olan ağaç tezgâh.
Uzunçarşıdaki çıkrıkçı esnafı hep böyle tahta yer
tezgâhları kullanırlar. (ARS)
Tahta yaprağı
Tahta yemişi

(Bak. Yaprak.) Fr. Feuillet. (ARS)
Frenk inciri. (BAY)

Tahtaboş (Aslı tahta örtülü mânasına tahtapuş’tar.) Anadolunun bazı yerlerinde sofa, mutfak
ve kiler gibi yerlerde meyve ve saireyi kurutmak için
duvardan ve zeminden yüksekte, etrafı parmaklıklı
olarak musandıra nevi’nden yerlere denir. 2. Bazı
şehirlerde de yazlık denilen önü açık divanhane ve
sergâhlarm balkon gibi bahçeye çıkıntılı kısımlarına
tâbir olunur, İstanbulda evlerin kiremitleri üzerine,
zemini tahta ve üzeri bazen çinko kaplı, çamaşır
asmak veya çiçek saksıları konularak yaz geceleri oturmak için yapılan terasalara denir. Fr. Terrasse. (ARS); Dam üstünde meyva kurutmaya vaya
çamaşır sermeye yarayan döşemeli yer. (MED)
Tahtacı otu

Mercanköşk. (BAY)

Tahtacımantarı Sandal gazelinin içinde yetişen,
tabak gibi büyük, sarı bir tür mantar. (MER)
Tahtaoyma (Oy.) Ağacı keskin kalemlerle oymak
suretiyle vücuda getirilen kabartmalı süs ve heykel
işleri. Ağaç oyularak yapılan heykellere ağaç veya
tahta, heykel demek ve bu gibi ince sanat eserlerini tezyinî mahiyetteki ağaç oymalardan ayırmak
lâzımdır. Fr. Sculpture sur bois, hucherle. (ARS)
Tahtapamuk [Alm. Polsterwatte] [eski terim vatka pamuğu]: Döşemecilikte kullanılan bir dolgu ve
örtü gereci. (AGA)
Tahtasenk Tahta gibi düz ve az kalın mermer
taşı ki üzerinde boya ezmek için kullanılır. Boyaları
ezmeğe mahsus olan havan eli gibi taşa destesenk
denir. Fr. Marbre à broyer les couleurs. (ARS)
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Tahte 1. Tahta, düz yüzey 2. Sebze bahçelerinde
ayrılan küçük yer (RIZ); 1. Yonulup biçilmiş ağaç,
kereste. 2. Levh, levha. 2. Sebze bahçelerinde ayrılan
küçük yer. (OSM)
Taklak ağacı Geniş yuvarlak yapraklı, eflatun
çiçekli bir ağaç. (MER)
Takman 1. Bahçe ya da tarlalarda çeşitli bitkiler
ekmek için ayrılan toprak parçaları, evlek 2. Küçük
bahçe. (TRM)
Takoz Ağaçtan yapılma tekerlek engeli. Karaya
çekilmiş tekneleri durdurmak için dayatılan ağaç
araç. (TYS); 1. Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik
durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı. 2. Çivi
çakmak için duvarın içine yerleştirilen ağaç parçası.
3. Kızaktaki geminin, üstünde oturduğu ağaçlardan
her biri. (TDK)
Takşiye etmek Rendelemek, ağaç yonmak, ağaç
tıraş etmek, rendiden, haret etmek, sahl etmek, naht
etmek (MEN)
Takur

Ağaç, papuç taktaki, takır tukur. (LEH)

Talam

Esrar otunun tohumu. (OSM)

Talaş Demir âlâtın ısırıp kopardığı ince yonga,
ağaç ufantısı, demir berradesi. Testere, törpü, rende
talaşı. (LEH); Tahta ve mâdenlerin rendelenmesi,
tornada işlenmesi veya eğelenmesinden husule gelen
ince yaprak veya toz halinde çıkan talanmış sıyrıntı
ve ufantılar. Tahta talaşı, bakır talaşı, demir talaşı
gibi. Talaşı çıkaran aletin cinsine göre de testere talaşı (Fr. Sciure), törpü talaşı (Fi. Limage), rende talaşı (Fr. Copeau) denir. Rende talaşlarının kabalarına yonga tâbir olunur. Fr. Planure. (ARS)
Talaş deliği [Alm. Spannloch] [eski terim talaş
deliği]: Rendeleme işleminde çıkan talaşın geçtiği
boşluk. (AGA)
Talguç Hayvan sırtına yükletilen yükü sıkıştırmak için kullanılan ağaç (DLT)

Talh Büyük ve dikenli bir akasya türü (Bot. Acacia vera) (BAH); Muza benzer meyve. Akasya ağacı.
(OSM); Bot. Zamk ağacı. (HAY)
Talimar Gemi başlarında bulunan çeşitli şekiller verilmiş oyma ağaç. (MED); Baltabaş olmayan
geminin başında aşağıdan yukarıya ve ileriye doğru
uzanan ağaç ki, ucuna baş şekli konur. (HAY)
Talkım Bot. Ana sapın bir çiçekle sonuçlandığı,
büyümeyi yan sapların sürdürdüğü bir tür uzama
biçimi. (TDK-2); Bot. Sapın ucunda meydana gelen
çiçektenme. (HAY)
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Tallı bitkiler Bot. Kök, gövde, yaprak gibi ana
organlardan yoksun bulunan ve çoğu asalak veya
çürükçül yaşayan ilkel bitkiler topluluğu. (TDK-2);
Bot. Bitkilerin ayrıldığı dört şubeden biri. (HAY)

I

Tallofita (Lat. Tallophyta, Yun. Thallos: genç
filiz; phyton: bitki) Tallusu olan bitkiler. (BİY)

K

Tallus (Yun. Thallos: genç filiz, Alm. Thallus,
Fr. Thallus, İng. Thallus) Kök, gövde ve yaprak
farklılaşması olmayan algler, mantarlar ve bazı ilkel
yosunlarda görülen basit bitki yapısı. Tal. (BİY)

M

Talvar 1. (= talfar) üzerine asma ağdırılmış ya da
üzeri gölgesi olacak ağaç dallarıyla kapatılmış çardak. 2. Ağaç üzerine yapılan köşk. (MER)

Ö

Tal‘ Bot. Çiçeklerin çoğalmasını sağlayan sarı
toz. (HAY); Çiçek tozu. (MED); Düzgün bedenli
fidan. (OSM); Bot. Çiçeklerin çoğalmasını sağlayan
sarı toz. (HAY)
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Tam asalak Bot. Toprağa ve özümlemeye bağlı
bütün besinlerini konakçıdan sağlayan bitki asalağı:
Yaban keteni tam asalak bir bitkidir. (TDK-2)

U

Tami Aynı bitkiden bir kaç tanesinin bir arada
bulunması (RİZ)

Y

Tanadili Yaprakları marula benzer, çiçeksiz,
haşlanıp yoğurtlanarak yenen bir ot. (MER)
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Tane 1. Bazı bitkilerin tohumu. 3. Bot. Çekirdekli küçük meyve. • tane tane, bir tane, bir tanem,
buğdaysı tane, pirinç taneleri (TDK-2)
Tanen Birçok bitkisel maddede bulunan, deri tabaklamada, hekimlikte kullanılan, tadı buruk bir
madde. (TDK); Pamuklu ürünlerin boyanmasında mordan olarak kullanılan bir yardımcı madde.
Tanen i-çeren sumak ve mazı gibi bitkiler ya da
kimyasal tanen (tannik asit) kullanılır. Tanenli bitkiler ipekli liflerin şarjında da kullanılır. (TEK);
Çeşitli bitkilerde bulunan buruk lezzetli bir madde
ki, sepicilikte ve hekimlikte kullanılır. (HAY); [eski
terim sepi asidi, tanen, tabakat asidi]: Ağacın kimyasal yöntemle boyanmasında ilkboya olarak kullanılan beyazsarı bir toz. Meşe palamudundan elde
edilir. (AGA)
Tangüb Ok yapımında kullanılan sağlam bir
ağaç cinsi. (OSM)
Tap ağacı Düzleştirme işi için kullanılan ağaç,
tesviye silindiri. (BAH)
Tapan Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen, ağaçtan geniş araç, (TDK); Tohumun üzerini toprakla örtmek için tarlada gezdirilen ağaçtan
geniş âlet. (HAY); Ekilmiş tarlada, toprağı düzlemek ve tohumu örtmek için gezdirilen ağaçtan
yapılmış geniş âlet. (MED)
Tapanlamak Tarlaya atılan tohumu örtmek için
sürgü çekmek. (TDK)
Tapannamak Tapanlamak, tohum ekilen toprağın üzerinden tapan geçirerek düzeltmek.
(MER)
Tapılga Aranır, toplanır, meyve. Türkîde koca
yemişi, tavulga bk. Sancı çubuğu. (LEH)
Tapulga Kızıl özlü sert bir ağacdır ki ondan asa
ve sap yapılır. Kızıl söğüde ve bakkam ağacına da
denir. (ARS)
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Tapyoka Manyok adlı bitkiden elde edilen nişasta. (HAY)
Taraça Kiremit örtülü evlerin üstünde yapılan
ve etrafına parmaklık çekilerek oturmağa, çiçek
saksıları koyarak bir bahçecik yapmağa ve çamaşır
asmağa mahsus olan düzlüklere de taraça denir.
Bunlara tahtaboş (tahtapuş) da tâbir olunur. (Bak.
Tahtaboş.) Tahtaboş tâbiri daha ziyade üstü örtülü
ve etrafı açık talvar nev’in-den ve bazen üstü çardaklı taraçalardır. (Fr. Terrasse couverte.) Bazı Fransızların “terara-sese” dedikleri etrafı duvarlı setlere
bizde taraça denmez, set denir. (Bak. Set.) Fr. Terrasse. (ARS)
Tarak 1. Bahçe yollarında yabanıl otları kaldırmağa yarayan alet, İng. Harrow; 2. Biçilmiş otları
toplamağa yarayan aygıt, 3. Tarla ekildikten sonra,
tohumu örtmeye yarayan dişli araç. (TRM); Çakılları kumdan ayırmak veya beton karıştırmak için,
çatal gibi dişleri olan uzun saplı çapa. Buna bahçe
tarağı denir. Fr. Râteau. (ARS); Muşt, dişli alet.
Tarak dişi. Tarak kesesi. Tarak otu mûryâne. Tarak
sadef yivli istiridye. Tarak servi tarangu porsuk ve
temr kecratı. Bahçe tarağı demirden, tarla tarağı
ağaçtan dişli gelberi, tırmık. Bez tarağı nessâc laması. (LEH); Taşları düzeltmeye mahsus ufak dişli
çelik kalem. Tarak şeklinde bahçevan aleti. (YTL)
Tarak damarlı yaprak Damarları tarak şeklinde
olan yaprak Fr. Feuille pennée. (ARS)
Tarak dikeni Ağrı ve sızıları gidermeye yarayan
bir çeşit dikenli bitki (HLK)
Tarak otu Bot. Tarak otugillerden otsu bir bitki
(Dipsacus). (TDK-2; Dere otu (Bot. Anethum graveolens) (BAH); Dere otu.; Fesçitarağı.; İğnelik.
(BAY)
Tarak otugiller Bot. Bitişik taç yapraklı iki
çeneklilerden bir familya. (TDK-2); Bot. Bitişik
taçyapraklı ikiçeneklilerden bir bitki familyası.
(HAY)
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Tarakdalı Dere otu. (BAY)
Taraklamak 1. Bağ, bahçe toprağının yüzünü
tarakla düzeltmek. 2. Gereksiz maddelerden ayıklamak amacıyla araç geçirmek, taramak. 3. Yılankavi çizgilerle boyamak. (TDK); Bahçe topraklarını
tarakla düzeltmek. (HAY); Bahçe, tarla otunu, toprağım çekmek, saçı parmakla aralamak, limanın,
nehrin çamurunu taramak. (LEH)
Taraklı yaprak Tarak şeklinde dilimli yaprak. Fr.
Feuille pennée. (ARS)
Taraksı yavşanotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Taraş Tarla, bağ, bahçe gibi yerlerden toplanan
üründen artakalanlar. (TDK); Tarla, bağ, bahçeden
toplanan üründen arta kalanlar. (TRM)
Taraşlamak Tarla, bağ, bahçe gibi yerlerden
kaldırılan ürünlerden artakalanları toplamak.
(TDK); Tarla, bağ ve bahçeden kaldırılan üründen
arta kalanları toplamak. (TRM)

dökülmesine yardımcı olur. Cinsel arzuları artırır.
(BİT-2)

Taravet Yeşillik, tazelik, hazret, nazaret, sebze,
ser-sebzi (MEN)
Tarçın Bot. 1. Defnegillerden, genellikle Asya’nın
güneyinde yetişen ve değişik türleri bulunan bir
ağaç (Cinnamomum). 2. Bu ağacın, içinde kokulu
bir yağ bulunması dolayısıyla bahar gibi kullanılan
kabuğu. (TDK-2); Defnegillerden bir ağaç ve bunun
baharat olarak kullanılan kokulu kabuğu. (HAY);
Defnegillerden, bir çok türleri olan, keskin kokulu
ağaç ve bu ağacın baharat olarak kullanılan kabuğu
(cinnamonum). Bu kabuk haşlanarak elde edilen
içecek. (MED); (cinnamomum): Defnegiller familyasından; anayurdu Güney ve ve Güneydoğu Asya
olan, yaprak dökmeyen kokulu bir ağaçtır. Yaprakları derimsi ve genellikle üç damarlıdır. Birçok türü
vardır. Kabuğu baharat olarak kullanılır. Faydası:
Ruhi sıkıntıları giderir. Sürmenajda faydalıdır. İştah
açar. Hazmı kolaylaştırır. İshali keser. Mide tembelliğini giderir. Vücudun direncini artırır. Kadınlardaki beyaz akıntıyı keser. Bağırsak solucanlarının

B
C

Tarfi Ilgın ağacı (EVL)
Tarh Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer.
(TDK); Çiçek dikmek için ayrılmış ve belli ölçülerle
düzenlenmiş yer. (MED); Bahçelerde çiçek dikmeye
ayrılmış yer. (ARK); Bir resim ve şekil üzerine kurularak tertib ve taksim edilmiş şey manasınadır. Bir
tezhibdeki nakışların tertibi. Bir bahçede çiçekler
dikmeğe mahsus yasdık ve yeşillik sahalarının bir
resim üzerine tertibi. Bir bahçenin tarhları, bir kitabın tez-hib tarhı gibi Yazı yazılacak sahifelerin
zeminine yaldızla yapılan hafif süslemelere de denir.
Bu işi yapan sanatkâra tarrah tâbir olunur. Bunlara trâzende de denir. (Bak. Trâz) Fr. Ornement,
arrangement. (ARS); Yapılmış, muntazam aksam,
bahçenin ocağı ve yastığı gibi evlekleri, şükûfe
koğuşu. (LEH); Bahçede çiçek dikmek üzere aynlan
yer. (FED); Bahçelerde çiçek dikmek için ayrılmış,
çiçek dikilmiş yer. (KUB)
Tarhana çiçeği
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Güz çiğdemi. (BAY)

N

Tarhana otu Hippomarathrum cristatum (DC.)
Boiss. (Umbelliferae). 60-100 cm yükseklikte,
parçalı yapraklı, sarı çiçekli ve çok yıllık bir bitkidir. İzmir pazarlarında satılır. Çorba ve yemeklere
koku vermek için kullanılır. Eş anl. Tarhın, Tarın,
Tarkın.; Dere otu. (BAY)

O
Ö
P
R

Tarhetmak Bahçelerde çiçek dikmek için yer
ayırmak. (ARK)

S

Tarhın Tarhana otu.; Tarhun. (BAY); Hekimlikte
kullanılan ıtırlı bir bitki. (HLK)

T

Tarhuli Tarla kenarlarında yetişen bir sebze
(RİZ)
Tarhun Bot. Birleşikgillerden, hekimlikte kullanılan, güzel kokulu bir bitki (Artemisia dracunculus). (TDK-2); Bot. Güzel kokusu olan bir cins bitki.
(HAY); Birleşikgillerden, dip sürgünleriyle çoğalan,
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yaprakları baharat olarak ve tıpta kullanılan kokulu bitki (artemisia dracunculus). (MED); Artemisia
dracıtncuJus Lat. (Compositae). 60-120 cm yükseklikte, kuvvetli kokulu, çok yıllık ve sarımtırak
çiçekli bir bitkidir. Ankara ve Gazi Antep’te bahçelerde yetiştirilir. Taze veya kurutulmuş halde baharat
ve iştah açıcı olarak kullanılır. Bk. Yavşan. Eş anl.
Tarhın, Terhun.; Yavşan. (BAY); (Lat. Artemisia dracunculus, Alm. Estragon, Fr. Estragon, İng.
Tarragon) Papatyagiller (Compositae) familyasından, 60-120 cm kadar boyda, çiçekleri güzel kokan
ve iştah açıcı olarak kullanılan, çok yıllık bitkiler.
(BİY); (artemisia dracunculus): Bileşikgiller familyasından; anayurdu Sibirya olan ıtırlı bir bitkidir.
Faydası: İdrar söktürür. Vücutta biriken tuz ve suyu
atar. Hazımsızlığı giderir. Mide hastalıklarında faydalıdır. Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Bağırsak
solucanlarını düşürür. Aybaşı kanamalarının ağrısız
olmasını sağlar. (BİT-2)
Tarıg, aşlık
hum (DLT)

Ekin, bitki, arpa, buğday, tane, to-

Tarıglag Tohum ekilecek yer, tarla, ekerge (DLT)
Tarım Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek
amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların
bütünü, ziraat. (TDK); Ekime elverişli topraklardan ve tabiî otlaklardan ekip dikmek veya hayvan
beslemek suretiyle faydalanma; Çeşitli bitkiler yetiştirmek için toprağı ekip sürme, ziraat. (MED);
Bağcılık; bahçıvanlık; bahçecilik; Çaycılık; Çiçekçilik; Çiftçilik; fındıkçılık; fıstıkçılık; fidecilik; harmancılık; hasatçılık; ırgatlık; kavakçılık; kültür;
meyvecilik; rençber-lik; seracılık; turfandacılık;
üzümcülük; zeytincilik; ziraat; ziraatçılık, deyim:
ekip biçme; kuru tarım; sulu tarım. Bkz. Çiftçi;
hayvancılık. (YAK)
Tarım işçisi (İng. Labourer). Tarlada, bağda,
bahçede çalışan, bu işlerde bilgisi, görgüsü olan işçi.
(TRM)

Tarımsal ormancılık Tarım ürünleri yada hayvanlarla aynı toprakta ağaç veya benzeri bitkiler yetiştirmeye yönelik, tarım ve ormancılık yöntemlerini birleştiren toprak yönetimi teknikleri. (ÇEV)
Tarın

Tarhun. (BAY)

Tarkın Tarhun. (BAY)
Tarla Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası. (TDK); 1. Tahıl vesaire ekilen belirli
toprak: Buğday, arpa, pirinç tarlası; tarlayı, tarlada
işlemek. 2. Bahçenin bir çeşit sebze ve çiçek ekmek
üzere ayrılmış parçası: çiçek, sebze, bahçe tarlası.
Tarla açmak = Ham veya çalılık ve taşlık yeri kirizme edip tarlaya çevirmek. Tarlasıçanı = Kırsıçanı,
farenin büyüğü. (HAY); Hububat vesaire ekmeye
mahsus yer, toprak. Bahçenin sebze, çiçek ekmek
için ayrılan kısmı. (YTL)
Tarla altınyıldızı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Tarla ardıcı (Lat. Turdus piloris, Alm. Wacholderdrossel, Fr. grive literne, İng. fıeldgare) Ötücü
kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller
(Turdidae) familyasından, 26 cm kadar uzunlukta, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara renkli, Avrupa ve Asya’da ormanlarda yaşayan, Türkiye’ nin tamamında kışlayan, böcek ve larvaları,
kırkayak, solucan ve küçük salyangozlarla beslenen
göçmen bir tür. (BİY)
Tarla bıldırcınbuğdayı
Tarla çörekotu
Tarla Çöveni

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Çöven. (BAY)

Tarla devedikeni Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Tarla farekulağı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Tarla hardalı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Tarımcılık Tarım yapma, ekip biçme, bitki yetiştirme işi, ziraatçilik. (MED)
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Tarla inekbuğdayı

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Tarla ketenotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Taş mantarı Bot. Bir tür mantar. (TDK-2); Ayı
mantarı. (BAY)

Tarla köpekpapatyası Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Tarla mantarı Evlek mantarı. (BAY)
Tarla sarmaşığı Mahmude otu. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Tarla sıçanotu
Tarla yemliği

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yemlik. (BAY)

Tarlakekiği Küçük, eflatun çiçekli; küçük
yapraklı bir kekik türü. (Emirler / Tarsus) (MER)
Tarrah Duvar ve tavan nakkaşlariyle tezhib
şekillerini ve bahçelerin tarhlarını çizen tezyinat ve
süs ressamı. Fr. Ornementiste. (ARS); Resim, daha
çok bahçe resmi yapan kimse. (FED)
Tasarlamak (Taş ve ağaç için) Kaba ve çıkıntılı
kısımlarını almak. (MED)
Tasgülü

İri iri çiçekleri olan bir tür gül. (MER)

Taslamak Ağaçları yontarak, yapılacak nesnelerin
kabataslak şeklini vermek. (MER)
Taş bademi Bot. Kabuğu çok sert bir tür badem.
(TDK-2)
Taş ev Adi veya kesme taştan ve bazı iç kısımları ağaçtan yapılan ev. Bazı bölgelerde bunların
damları toprak, bazı yerlerde de kiremit kaplı olur.
(ARS)
Taş kekiği Kaya kekiği.; Mercanköşk. (BAY)
Taş kınası Kayalar üzerinde yetişen, kırmızı renkli bazı liken türlerine verilen genel ad. Toz haline
getirildikten sonra boyar madde ve yara iyi edici olarak kullanılır (Doğu Anadolu).; Kına ağacı
(BAY)

Taş nanesi Bot. 10–50 cm yüksekliğinde, tüylü
ve çok yıllık bir bitki (Micromeria fruticosa). (TDK2); Micromeria fruticosa Lat. Druce subsp. Serpyllifolia (Bieb.) P. H. Davis (Labiatae). 20–60 cm yükseklikte, nane kokulu, çok yıllık ve beyaz çiçekli bir
bitkidir. Erzurum bölgesinde (Oltu, Tortum) taze
veya kurutulmuş halde, çorba ve yemeklere koku
vermek için kullanılır. Micromeria fruticosa Lat.
Druce subsp. Barbata (Boiss. Et Kotschy) DavisViks çiçeği, Viks otu (Samandağ-Antakya). Hatay
bölgesinde nefes açıcı olarak kullanılmaktadır. Micromeria myrtifolia Boiss. Et Hohen. -Boğumlu çay
(Mersin). Antakya ve Mersin bölgelerinde çay yerine kullanılır. Eş anl. Dağ çayı, Kaya yarpuzu (Gazi
Antep), Sümbül çiçeği. Topuk çayı, Viks çiçeği (Antakya). (BAY)
Taş sarımsağı Bot. Genç yaprakları soğan yerine
kullanılan bir bitki türü (Allium scorodoprasum).
(TDK-2); Sarımsak. (BAY)
Taşçıl Bot. Taşlar ve kayalar üzerinde veya taşlı
topraklarda yetişen. (TDK-2)
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Taşıl Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçla-rı içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil. (TDK);
[Alm. Fossil] [Fr. fossile] [İng. fossil] [eski terim
müstehâse]: Geçmiş yerbilim zamanlarına ilişkin
hayvan ve da bitkilerin, yerkabuğu kayaçları içindeki kalıntıları ya da izleri. (YTS)

Ö

Taşıllaşma [Alm., Fr. fossilisation] [İng. fossilization] [eski terim tahaccür]: Bitki, hayvan ve organik maddelerinin taş kesilerek taşıl duruma gelmesi.
(YTS)

T

Taşır Üzüm ve zeytin gibi meyveleri sıkıp suyunu
alma. (HAY)
Taşkıran Taşkırangillerden, yaprakları değişik
şekilli otsu bitki, taşkıranotu (saxifraga). (MED)
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Taşkıran çiçeği Bot. Taşkırangillerden, 2500
m’den yukarı yerlerde sert kayaları yarıp yetişen bir
çiçek (Leontopodium alpinum). (TDK-2)

Tatlı bayram Meyan. (BAY)

Taşkıran otu Bot. Taşkırangillerden, bazı türleri
süs bitkisi olarak yetiştirilen, saplarının parçalanmasıyla üreyen bir bitki, taşkıran (Saxifraga).
(TDK-2); Bot. Taşkırangillerden bir bitki (saxifraga). (HAY)

Tatlı gerdeme

Tatlı kök Meyan. (BAY)

K

Taşkırangiller Bot. Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi taşkıran otu olan bir familya.
(TDK-2); Bot. Ayrı taçyapraklı ikiçeneklilerden bir
familya. Örnek bitkisi taşkıranotudur. (HAY); (Lat.
Saxifragaceae, İng. Samphires, seal fennel family)
Yapraklan genelde almaşlı, nadiren karşılıklı dizilişli, çiçekleri ışınsal simetrili, er dişi, erkek organlan
5–10, dişi organlan l, kapsül ya da kabaksı meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve 22 türle temsil edilen,
bir, iki ya da çok yıllık otsu bitkiler. (BİY)

L

Taşot

Elma. (BAY)

Tatlıbaba Ballıbaba. (BAY)

Taşut

Elma. (BAY)

Tatramba Oğul otu. (BAY)
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Tatlı biyan

Tatlı ısırgan

Meyan. (BAY)
Kereviz. (BAY)
Isırgan. (BAY)

Tatlı kenger Kenger. (BAY)

Tatlı miyan Meyan. (BAY)
Tatlı ravent

Işgın. (BAY)

Tatlı su gelinciği Bot. Tatlı sularda biten bir tür
gelincik. (TDK-2)
Tatlı yoğurtotu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Meyan. (BAY)

Tatala Boru çiçeği. (BAY)

Tatu biyan

Ö

Tatalacı Boru çiçeği. (BAY)

Tatu ısırgan

P

Tatu kenger Kenger. (BAY)

U

Tatarcık Ixiolirion tataricum (Pallas) Herbert
(Amaryllidaceae). 15-40 cm yükseklikte, yumrulu,
çok yıllık, otsu, mavi veya morumsu mavi çiçekli bir
bitkidir. Çiçekleri Van bölgesinde çiğ olarak yenir.
Eş anl. Köpek otu (Pülümür-Tunceli). (BAY); (Lat.
Ixiolirion tataricum) Amaryllidaceae familyasından,
yumrum, 15-40 cm kadar boyda, mavimsi ya da
mor çiçekli, çok yıllık, otsu bir bitki. (BİY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
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Tatarı
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Sumak. (BAY)

Tatari Sumak. (BAY)
Tatıramba
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Oğul otu. (BAY)

Isırgan. (BAY)

Tatu kök Meyan. (BAY)
Tatu miyan Meyan. (BAY)
Tatu ravent

Işgın. (BAY)

Tatula (tatu’la) Fr. Datura Bot. Patlıcangillerden,
çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, hekimlikte kasların kasılmasını gidermek üzere
kullanılan bir yıllık ve otsu bir bitki, şeytan elması,
boru çiçeği (Datura stramonium). (TDK-2); Boru
çiçeği. (BAY); Lisan-ı Hindîde datura, esteramonya, ceviz, mâ’il-i bâdincâ’iyeden datura çiçeği, elvan boru çiçeği, navçağan, diken elması, katmeri,
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patlıcan çiçeği. Ağacı misk patlıcanı. (LEH); (boru
çiçeği): Patlıcangiller familyasından; 3-100 cm
boyunda, dik gövdeli, bir yıllık otsu bir bitkidir.
Yaprakları saplı, büyük, oval ve kenarları tam, az
girintili veya lopludur. Çiçekleri beyazdır. Meyvesi,
çok tohumlu bir kapsüldür. 10 kadar türü vardır.
Bunlardan datura metel ve datura stramonium yurdumuzda yetişir. İlaçlarda yaprakları ve tohumları
kullanılır. Faydası: Nefes darlığını giderir. Astımda
faydalıdır. Uyuşturucudur. Spazm giderir. (BİT-2)
Tatüle Boru çiçeği. (BAY)
Taun otu Canavar otu. (BAY)
Tava Çevresine toprak set çekilerek dikdörtgen
biçiminde bölünüp içine sebze dikilen yer. (MER);
1. Çevresi, şeddelerle çevrili düz parsel. 2. Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü. 3. Sınırları
toprak yığınları ile belirtilen bahçelerde kare biçimindeki ekim alanları. (TRM); Hudutları toprak
yığınları ile belirtilen bahçelerde kare biçimindeki
ekim alanları. (ZAN)
Tavarık Mersin yaprağı ile birlikte dövülüp bebekler için pudra yapılan bir bitki. (MER)
Tavhane İçinde bitki yetiştirilen sobalı camlık, limonluk, sera. (TDK); Ateşle ısıtılan çiçeklik, sobalı
çiçeklik. (HAY); Isıtılabilen kapalı bitki yetiştirme
yeri, limonluk. Tabhâne. (MED); Gurebanın tımar
mahalli, tabhane, camekân gibi soba, çiçeklik, ateşli
yer. Tavhane gibi alt üst, karış muruş. (LEH)
Tavşan Değerli ağaçlar üzerine ince oymalar
işleyen sanatçı, tahta oymacısı. (TDK); Ağaç oyma
işi yapan marangoz. (MED)
Tavşan bezelyesi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Tavşan elması Pyracantha coccinea Roemer (Rosaceae). 3 m kadar yükselebilen, dikenli ve beyaz
çiçekli bir bitkidir. Meyveler 5-7 mm çapında,
küremsi şekilli, kırmızı veya sarımsı renklidir. Olgun meyveleri yenir. Bk. Dafne. Eş anl. Ateş dikeni,

Ebembükü (Amasya), Kirkat (Şavşat-Artvin), Kuş
alıcı. Erzurum bölgesinde aşağıdaki türlere de Tavşan elması adı verilmekte ve meyveleri yenmektedir.
Cotoneaster integerrimus Medik. -Tavşantopuğu.
Cotoneaster nummularia Fisch. Et Mey.-Dağ
muşmulası (Beypazarı-Bolu). (BAY)
Tavşan kirazı Ruscus aculeatus Lat. (Liliaceae).
20-50 cm yükseklikte, kışın yaprak dökmeyen, çok
yıllık, yaprak biçimindeki dalları sert ve batıcı ve
çalı görünüşünde bir bitkidir. Meyveler küre biçiminde ve kırmızı renkli. Genç sürgünleri, Romalılar
döneminden beri sebze olarak kullanılmaktadır.
Kök ve yaprakları Antakya bölgesi aktarlarında,
idrar artırıcı ve taş düşürücü olarak satılmaktadır.
Aralık ayı ortalarından itibaren ucuna Silcan (Smilax excelsa) meyveleri bağlanmış olan, dalları İstanbul çiçekçilerinde Kokina (Grekçe “kırmızı”
anlamına gelir) adı altında satılmaya başlanır ve yıl
başı günü evlerin süslenmesinde kullanılır. Bk. Silcan. Eş anl. Emir, Fare dikeni, Herdemtaze, Sıçan
dikeni (Giresun), Tavşanmemesi, Tavşantopuğu
(Antakya), Yabanî mersin. Aşağıdaki türler de Türkiye’de yetişmektedir. Ruscus colchicus P. F. YeoZirmek. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde (Giresun,
Rize, Borçka) yetişir. Toprak üstü kısımları sebze
olarak kullanılır ve süt artırıcı olarak ineklere verilir. Ruscus hypoglossum Lat. Atdili, Dere kirazı,
Gelinküpesi, Yalova mercanı. Kökleri ateş düşürücü
ve iştah açıcı olarak kullanılır. (BAY)
Tavşanağzı
(TDK-2)

Bot. Pembe renkli bir tür çiçek.
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Tavşanbıyığı Bot. Bir yonca türü. (TDK-2)
Tavşancıl (Lat. Hieraaetus fasciatus, Alm. Habichtsadler, Fr. Aigle de Bonelli, İng. Bonelli’s eagle)
Kuşlar (Aves) sınıfının, kartallar (Falconiformes)
takımından, Avrupa, Ön ve Güney Asya’da ormanlık ve kayalık olan yüksek yerlerde bulunan, yurdumuzun güney yarısında sürekli görülen, sırtı koyu
kahverengi, karnı pas şansı, kuyruğu çizgili yerli
bir kuş. Atmaca kartalı. (BİY); Pamuk otu. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Tavşancıl otu Bot. Maydanozgillerden, nemli
yerlerde yetişen, körpesi bazı yerlerde hayvan yemi
olarak kullanılan bir bitki (Heracleum). (TDK-2);
Heracleum platytaenium Boiss. (Umbelliferae).
1-2 m yükseklikte, çok yıllık, otsu, beyaz çiçekli ve kuvvetli kokulu bir bitkidir. Yaprak sapları ve
gövdesi Melek otu yerine kullanılır. Bk. Baldırgan.
Yapraklarına Çağan denir. Gövdesi çiğ olarak yenir ve turşusu yapılır (Anzer, İkizdere-Rize). Eş anl.
Kamşam (Anzer, İkizdere-Rize), Öğrek otu. Heracleum pamphIagonicum Czeczott türüne de aynı
ad verilmektedir (Çankırı). (BAY); Sügü denilen bir
cins bitki. (HAY)
Tavşançili

Hanımeli. (BAY)

Tavşankulağı Bot. Çuha çiçeğigillerden, kalp
biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen coum). (TDK-2); Yaprakları tavşan kulağına benziyen çiçek. Fr. Cyclamen. (ARS; Bot.
Çuhaçiçeğigillerden bir süs bitkisi: Siklamen (cyclamen). (HAY); Buhurumeryem; siklamen. (YAK);
Domuzağırşağı.; Navruz. (BAY); Çuhaçiçeğigillerden, yaprakları kalb şeklinde, beyaz veya pembe
çiçek açan süs bitkisi, buhurumeryem, siklamen
(cyclamen). (MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (siklamen): Çuhaçiçeğigiller familyasından; toprak altında yassı ve toparlak yumruları olan çok yıllık otsu
bir bitkidir. Yaprakları uzun saplı, kalp şeklinde ve
açık renkli lekelidir. Çiçekleri uzun saplıdır. Rengi
pembe, veya morumsu pembedir. Hafif kokuludur.
Meyvesi kapsül şeklindedir. Toprak altında bulunan
kısmında; zamk, pektin, şeker ve saponin karakteri bir glikozit taşır. Köküne, topalak kökü denir.
Faydası: Kabızlığı giderir. Bağırsak solucanlarını
düşürür. Aybaşı kanı söktürür. (BİT-2)
Tavşanlık Değerli ağaçlarla ince işler yapma sanatı. (TDK); İnce marangozluk, abanoz ve başka
değerli ağaçlarla ince işler yapmak sanatı. (HAY);
İnce ağaç oyma sanatı. (MED)

Tavşanmemesi Bot. 30–100 cm yükseklikte,
kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaççık (Ruscus
aculeatus). (TDK-2); Tavşan kirazı. (BAY)
Tavşanpaçası

Domuzağırşağı. (BAY)

Tavşantopuğu Salep.; Tavşan elması.; Tavşan
kirazı. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Tavuk çiçeği Dafne. (BAY); Sternbergia sicula Tineo ex Guss. (Amaryllidaceae). Yumrulu, sarı
çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Batı Anadolu bölgesinde yetişir. Bu ad Ahmetli köyü (Torbalı-İzmir) civarında kullanılmaktadır. Aşağıdaki
türler süs bitkisi olarak önemli olup soğanları dış
ülkelere satılmaktadır. Sternbergia candida Mathew
et T. Baytop- Beyaz çiçekli. İlk baharda çiçek açar.
Sternbergia clusiana (Ker- Gawl.) Ker-Gawl.-Vahvah (Gazi Antep, Birecik). Sarı ve büyük çiçekli.
Son baharda çiçek açar. Sternbergia colchiciflora
Waldst. Et Kit.-Sarı çiçekli, son baharda çiçek açar.
Sternbergia fischeriana (Herbert) Rupr.-Sarı çiçekli.
İlk baharda çiçek açar. Sternbergia lutea Lat. KerGawl.-Kurbağa çiçeği (Taşlıca, Marmaris-Muğla).
Sarı çiçekli. Son baharda çiçek açar. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Tavuk mantarı Tavukbacağı mantarı. (BAY)
Tavuk otu Kuş otu. (BAY); Anagalis denen bir
cins bitki. (HAY)
Tavuk tirmiti

Tavukbacağı mantarı. (BAY)

Tavukbacağı mantarı Cantharellus cibarius
Fr. (Cantharellaceae). Karadeniz bölgesi, Bolu ve
istanbul bölgelerinde yetişir, pazarlarda satılır ve
halk tarafından yenir. Bk. Kanlıca mantarı. Eş anl.
Cücekız, Horoz mantarı, Meşe mantarı, Tavuk
mantarı, Yumurta mantarı. Cantharellus lutescens
Fr. Ex Persoon -Et mantarı. Tavuk mantarı. (BAY)
Tavukpençesi Bot. Tropikal bölgelerin karakteristik çim bitkisi. (TDK-2)
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Tavukyastığı

Gıvışkan otu. (BAY)

Tavulga Bot. Kabuğu kırmızı veya erguvan
renginde olan ve tabaklamada kullanılan bir söğüt
türü. (TDK-2); Kızıl özlü bir sert ağaçtır, asa ve sap
yaparlar. Kökü devaya sarf olur. Kızıl hünnap denir.
Kızıl söğüde ve bekam ağacına dahi denir. (LEH);
Bot. Kırmızı veya erguvan, kabuklu bir söğüt türü.
(HAY)
Tawgaç yudası Susam çiçeğinin (urfağının)
yaprağına benzer yaprakları bulunup ilâç için kullanılan bir ağaç (DLT)
Tawılguç Tabarhun; innap dedikleri meyve; kızıl
ağaç; bakam ağacı; tarhun denen sebze; kızıl söğüt
(DLT)
Taxus baccata

Porsuk bitkisi (BİY)

Tebean tasarruf İslâm hukukunda, miri arazi
üzerinde yapılan binalar ve dikilen ağaçlar sebebiyle, bu arazinin mülk topraklar gibi kullanılması.
(HUK)
Tebük

(Bitki) büyüme, çoğalma. (OSM)

E

Tecennî Meyve devşirmek, devşirilmek. (OSM)

F

Tefarik Bot. Esk. 60–100 cm yüksekliğinde,
büyük yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitki (Pogostemon patchouly). (TDK-2); İnce yapraklı, kokusu
reyhan kokusuna benzer bir çiçek. (MER)

G

Tefekküh Yemiş toplayıp vermek. Meyvedar olmak. Meyvelenmek. Pişman olmak. Pek hoşlanıp
hayrette kalmak. (OSM)

Taydişi İnce, dilim dilim yapraklı; küçük, beyaz
çiçekli, böreği yapılan bir ot. (MER)
Tayga Rus. Bot. Orman kuşağı, kozalaklı orman
bitki örtüsü. (TDK-2); (Alm. Taiga, Fr. Taiga, İng.
Taiga) Sibirya bölgesinde iğne yapraklı bitkilerin
oluşturduğu orman. (BİY)

Teğmen Tarla, bağ, bahçe sınırının çıkıntı yaparak uzamış yeri. (TRM)
Teharrub Ağaç kurdunun ağacı kemirerek oyması. (OSM)

Taz Kel, daz, boynuzsuz, bitkisiz, çorak (DLT)

Taz yir
(DED)

Bitkisi az olan tuzlu çorak yer, kel toprak.

Tehdit Altındaki Türler Bütünüyle yada önemli bir bölümü itibariyle tükenme tehlikesi altındaki
fauna ve flora. (ÇEV)
Tehnel
Tehri

Taze fasulye 1. Bot. Fasulye bitkisinin taze ve
turfanda olanı. 2. Bu sebzeden yapılan yemeğin adı.
(TDK-2)
Taze fidan

Sitil. (TSD)

Tazelemek Marangoz işlerinde ağaç köşelerini
yeniden kesip alıştırmak. (ARS)

C
D

Tefkir Muhtaç etmek. Yüksek yeri ağaç dikmek
için düzlemek. (OSM)

Taz yer Bitkisi az olan çorak yer, kel toprak
(DLT)
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Ebe gümeci. (BAY)

Tecennüm

A

Defne. (BAY)
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Sumak. (BAY)

Tek çenekli

H

T
U

Bot. Tek çeneği olan. (TDK-2)

Tek çenekliler Bot. Buğdaygiller, zambakgiller,
palmiyeler, salepgiller, ananasgiller, muzgiller gibi
bitkilerin önemli bir sınıfı. (TDK-2); (Yun. Monos:
tek; kotyledon: kadeh şeklinde boşluk, Alm. Monokotyl, einkeimblättrig, Fr. Monocotylédone, İng.
Monocotyledonous) Sadece bir kotiledonu olan
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embriyo ya da böyle bitkiler. Bir çenekliler, monokotiledon. (BİY)
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Tek iğneli alıç
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Teka (Yun. Theke: kılıf, Alm. Theka, Fr. Théque,
İng. Theca) l. Çeşitli yapı, organ ve organizmalan
saran koruyucu kapsül ya da örtü. Spor kılıfı, polen
kılıfı, folikül örtüsü gibi. 2. Çiçekli bitkilerde erkek
organın (stamen) anterinin parçaları. (BİY)
Teke dikeni Bot. Patlıcangiller familyasından
yüksek çalı biçiminde dikenli bitki. (TDK-2); Lycium (Solanaceae) türlerine verilen genel ad. Çok
dikenli, tırmanıcı ve mor çiçekli bitkiler. Tarla ve
bahçe kenarlarında çit yapılır. Aşağıdaki türler
Anadolu’da yaygındır. Lycium anatolicum A. Baytop- Anadolu teke dikeni. Lycium barbarum Lat.
Atlangaç (İpsala-Edirne), Yemişgen (Havza-Edirne). Bk. Alıç. Lycium europaeum Lat. Teke dikeni.
(BAY)
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Teke orkidesi
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Mantar koparmak. (OSM)

Tekerlek çemberi Bir tekerleğin dairevî muhitini
teşkil eden ağaç veya madenî kısım. Fr. Jante. (ARS)

Tekkesakalı

Teknecik Medicago orbicularis Lat. Bert. (Leguminosae). Bir yıllık, otsu ve sarı çiçekli bir bitkidir.
Meyveler basık, dikensiz ve helezon biçiminde.
Konya bölgesinde (Lâdik) genç meyveler yenir. Bk.
Çevrince. (BAY)
Teksakal

Tekilcan

Tekesakalı. (BAY)

Tekilcen Tekesakalı. (BAY)
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Tekesakalı. (BAY)

Teksîr-i sevâd Bir şehrin çevresindeki karartı
hâlinde görünen bağ, bahçe ve bostanlar. (FED)
Tekye-gah-ı gül-sitan
(RIZ)

Gül bahçesinin tekkesi.

Tel kelimesi Sanskritçe asıllıdır; hem ağaca hem
de meyvesine tel denilir. (BAT)
Tel Pancarı CAenopodium albüm Lat. (Chenopodiacese). 20-150 cm yükseklikte, bir yıllık, otsu.
ve yapraklan unlu gibi tüylü bir bitkidir. Ağrı, Erzurum ve Kars bölgelerinde, bulgur veya mercimek
ile pişirilerek yenir. Kurutularak saklanmış olan
bitkiden kışın çorba yapılır. Bk. Sirken. Eş anl.
Kursalık (Erkilet-Kayseri), Selmo (Doğu Anadolu),
Telce, Tellice (Sivas). (BAY)
Telce

Tekesakalı Bot. Birleşikgillerden, kökleri sebze
olarak kullanılan otsu bir bitki (Tragopogon porrifolius). (TDK-2); Scorzonera veya Tragopogon
(Compositae) türlerine verilen genel ad. Bir veya
çok yıllık, mor veya san çiçekli ve otsu bitkiler. Türkiye’de 20 kadar türü yetişmektedir. Genç kökleri
çiğ olarak yenir. Bk. Kanlık, Yemlik, Yer sakızı. Eş
anl. Dedekuleti, Dedemsakalı, Dedesakalı, Didemsakah, Geçisakalı, Keçisakalı, Kekilcan, Tekersakalı, Tekesakallı, Tekilcan, Tekilcen, Tekkesakalı,
Teksakal. (BAY)

Tekesakalı. (BAY)

Tel pancarı. (BAY)

Telcik Bot. 1. Çok ince organ, özellikle köklerin
ince ayrıntılarındaki iplikçik. 2. Bot. Erkek organda başçığı taşıyan ince bölüm. 3. zool. Sinir veya
kas hücrelerinin sitoplazmasında bulunan ince iplikçikler. (TDK-2)
Teleme Süte incir sütü ya da teleme otunun meyvesinin suyu sıkılarak pişirilen bir yiyecek. (MER)
Teleme otu Güveyfeneri. (BAY); Yuvarlak kırmızı
meyveli, yaprakları biber yaprağına benzer, teleme
çalmaya yarayan bir ot. (MER)
Telgraf çiçeği Bot. Bir çeneklilerden, boğumlu sarkık dallı, yaprakları etli, uçları sivri, bazı
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türlerinde yaprakların alt ve üst yüzü mor ve gümüşi
yollu, beyaz, mavi veya pembe çiçekli bir süs bitkisi
(Tradescantia). (TDK-2); Boğumlu ve sarkık dallı,
etli yapraklı, günlük ve küçük çiçekler açan bir çeşit
süs bitkisi (tradescantla). (MED)
Telh-bâr
(OSM)

Meyvesi acı olan, acı olan meyve.

Tellice Dedesakalı mantarı.;Saçak mantarı.; Tel
pancarı. (BAY); Dereotuna benzer, kırmızı tomurcuklu fakat çiçek açmayan bir ot. (MER)
Telligelin Mürver. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Meyva bahçesinde biten yaban otlarını temizlemekte kullanılan demir araç. (ZAN)
Temer Hurma. Temer-i hindî (halk ağzında:
demirhindi) = Hindistan’dan çıkma olup başka yerlerde de yetiştirilen bir ağaç ki, kabuğu hakikaten
demir gibi sert ve ağır, meyvesi mayhoştur: Temer-i
Hindî (demirhindi) şerbeti. (HAY)
Temr-i hindi Halk dilinde ‘demirhindi’ denilen
ve serinlemek için kullanılan mayhoş meyve ve
bunu veren ağaç. Çok sert olduğundan bu ağaçtan
kalemtraş sapı vb. Yapılır (KAM); Hind hurması,
demirhindi. Meyvesiyle şerbeti yapılır. (ARK)

Telötospor (Yun. Teleute: tamamlama; sporos:
tohum, Alm. Teleutospore, Winterspore, Fr. Spore
d’hiver, téleutospore, téleispore, İng. Teleutospore,
teliospore, vinter spore) Pas mantarlarında bulunan
kalın duvarlı sporlar. (BİY)

Temre otu Kırlangıç otu.; Oğul otu. (BAY); Temriye hastalığını iyileştirmek için kullanılan, küçük
ve çok yapraklı, sulu bir çeşit ot. (HLK)

Tembul ot. Hindistan’da yetişen, tırmanıcı bir
tür biber ağacı (Piper betle). (TDK-2)

Tenbik

Temel

Bağ, bahçe çevresine çekilen çit. (TRM)

Temel döşeği (Osm. Radye.) Temellerin altına
yekpare bir kütle teşkil edecek surette çakıl ve çimentodan mürekkeb olarak yapılan ve içi demir
çubuklarla bağlanan kalın beton tabakası. Ağacdan
yapılanlarına temel ıskarası denir Fr. Radier. (ARS)
Temel ıskarası Çürük ve bataklık topraklarda, temeli durdurmak için konulan veya döşenen ağaçlar.
(KAM)
Temeleriyik [Alm. Stammlösung] [eski terim
temeleriyik]: Ağaç boyamada kullanılan bir ana ya
da yardımcı renkten hazırlanmış boya eriyiği. Gerektiğinde yeni renkler üretmek için yararlanılır.
(AGA)
Temelorağı Meyve bahçelerindeki yaban otlarını temizlemekte kullanılan demir araç. (TRM);

Temriye
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Bot. Kara yosunu. (TDK-2)

L

Ağaçları aynı hizâda dikmek. (OSM)

Tenbûl (=Tamul, Hint asması) İbn Battûta daha
önce Dımaşk’a girerken Tenbûl’den bahsetmiş idi.
İlerde de bol bol bahsedecek; bu yüzden etraflı bilgi vermek gerekiyor. Bu bitki Türkçede Tamul,
Hint asması, Betel Ağacı diye bilinmektedir. Diğer
dillerdeki karşılığı şöyle: Latince, Piper Betel; İngilizce, Betel Pepper; Almanca, Betelpfefferstrauch.
Bîrûnî bu bitkiyi tarif ederken şöyle diyor “Tâmûl:
Hindistanlılar buna Tenbûl derler; dut ağacınınkine benzeyen yaprakları güney sahillerinden en
uzak bölgelere kadar toplanır. Yemekten sonra sakız
gibi çiğnenir, ardından da fevfel alınır ve ağızdaki
kötü kokudan eser kalmaz; istenirse kurutulur. “ Alt
taraftaki hâşiyede ise Tenbûl’ün Lobya (=Börülce)
gibi yetiştiği, karanfile benzer bir tadı olduğu,
çiğnenerek kullanıldığı ve Arap âleminde ancak
Umman’da bulunabileceği belirtilmiş. Bkz.: Bîrûnî,
Kitâbu’s-Saydane fi’t-Tıbb, ed-kritik: Abbâs Zeryâb,
Tahrân, h. 1380, s. 142; Armenag Bedevian, Polyglottic Dictionary of Plant Names, (8 dilden) Kahire, 1935, s. 464, bitki nr.: 2709. (BAT)
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Tendû Abanoz ağacının meyvesidir. Bkz.: Gibb,
C. 3, s. 61. (BAT)
Tenebbüt Bitkimsi uzantılarla gelişme, sürme,
filizlenme (TIP); Bot. Bitme, yerden çıkma. (HAY)
Tenebbütât-ı
(ARK)

zâide Gereksiz

bitkilenmeler.

Teneffüshane Genellikle okullarda, ders aralarında dinlenmek için öğrencilerin çıktığı salon veya
bahçe. (TDK)
Tenel

Defne. (BAY)

Tenerif danteli Bitkisel örücülüğün bir taklidi
olan danteldir.; (İsp. Tenerife) Güneş danteli, kırk
iğne danteli, karton işi de denir. Bir dantel türü.
Doğal ya da yapay liflerle ve esnek olmayan her tür
iplikle örülür. Adını bitkisel örücülüğün çok yaygın
olduğu Kanarya takımadalarından biri olan Tenerife Adası’ndan alır. Ev eşyası ve giysi süslemelerinde
kullanılır. (TEK)
Tenevvüme Kırlarda yetişen küçük yemişli bir
ağaç. (OSM)
Boğa dikeni. (BAY)

Ö

Tengel dikeni

P

Tengerek Ağaçtan yapılan koyun yünü veya keçi
kılından ip yapmaya yarayan aygıt. (YÖR)

R
S

Tenhel Defne. (BAY)

Ş

Tente Farsça örümcek ağı demek olan tende’den
geldiğini sanmak yersizdir). Güneş ve yağmurdan
korunmak için kapı ve pencere önünde, kayıkta, vapur güvertesinde veya bahçe vesairede gerilen gölgelik ki, yelken bezinden veya kanaviçeden olur: Tente
germek. (HAY)
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Tentür Fr. Teinture kim Alkolün bir veya birden
çok bitki üstündeki eritici etkisi sonucu elde edilen
sıvı ilâç: İyottentürü. (TDK)
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Tepe çiçeği Bir bina kalkanının (Fr. Fronton)
tepesine ve en sivri yerine süs olarak konulan tomurcuk şeklinde tezyinat. Buna tomur da denebilir. Umumiyetle Su motif Gotik mimaride çok kullanılır. Tepe süsü de denir. Fr. Fleuron. (ARS)
Tepe tomurcuğu Bot. Dalların ucunda bulunup o dalların uzamalarını sürdüren tomurcuk.
(TDK-2)
Tepecik Bot. Çiçek tozunun konmasına yarayan,
çiçeklerde dişi organların ucu. (TDK-2)
Terasa veya taraça (Fransızca kelimesinden.)
Bir binanın üstünde ufkî bir düzlük olarak yapılan
dam. Buna düzdam da denir. Anadolu evlerinin
çoğu böyle düz damlıdır. Arabistanda bu gibi damlara satıh ve cemi olarak sütuh denir. Bu evlerin
üstünde muhtelif seviyede birkaç satıh bulunduğu
için sütuha çıktım, gece sütuhta yattık derler. Sıcak
memleketlerde gece oturmak ve hava almak için elverişli olan bu terasalar Rönesans devrinde Fransada
ve sair Avrupa memleketlerinde taammüm etmiştir.
Bu terasaların bâzılarına da çardaklar (Fr. Pergola)
yapılmış ve çiçek saksıları konarak bir bahçe haline
getirilmiş olanları vardır. Fr. Terrasse. (ARS)
Terbiyet-i ezhâr
si. (ARK)

Çiçeklerin beslenip büyütülme-

Tercib Meyvesi çok olan ağacın dalları altına
destek koyma. (OSM)
Tere Tere Bot. Turpgillerden, yaprakları salata
olarak yenen baharlı bir bitki (Lepidium). • çayır
teresi, su teresi, yaban teresi (TDK-2); Turpgillerden,
baharatlı yaprakları yenilen bitki (anethum graveolens). (MED); Kerdeme. (BAY); Nebat, ot, dik-efraz,
dik-efzar, dik-ebzar (MEN); Salata yerine yenen az
yakıcı, dar ve uzun bir yaprak. Tereotu = Salataya
ve kebaba konan pek ince bir ot ki, dereotu denir.
Su teresi = Terenin bir cinsi. Frenk teresi = Latin
çiçeği. Tereyağı = Taze tuzlu veya tuzsuz sade yağ.
(HAY); Ter ü taze şey manasına, tere otu yabanisi
eyhükan, teberhun, circîr, bir nevi cercâr, roka. Su
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teresi su kerdümesi. frenk teresi lâtin çiçeği, tereyağı
kere rev-gan, sade, taze, tereyağı, zübd. Ayranlı tere
yağı süzülmemiş. (LEH); (Lat. Lepidium sativum,
Alm. Kresse, Gartenkresse, Fr. passerage cultivé,
nasturtium, İng. garden cress, false fennel) Hardalgiller (Brassicaceae) familyasından, yapraklan salata
olarak kullanılan, tek yıllık bitkiler. (BİY); (lepedium sativum): Turpgiller familyasından; bahçeteresi,
çayırteresi, kışteresi, suteresi, yabanteresi, yerteresi
gibi çeşitleri olan bir bitkidir. Tadı oldukça acı ve
nahoş kokuludur. Faydası: İştah açar. Hazmı kolaylaştırır. Bronşları temizler, öksürük söktürür.
Bol miktarda idrar söktürür. Böbrekleri ve idraryollarını temizler. Karaciğer hastalıklarında faydalıdır.
Safra ifrazatını arttırır. Grip ve soğukalgınlığının
çabuk geçmesini sağlar. Cinsel istekleri kamçılar.
Vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır. Kansızlığı giderir. Kanı temizler. Kandaki şeker miktarını
düşürür. Sinirleri yatıştırır. Sigaranın zararlarını
azaltır. Suyu, saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önler. (BİT-2)

yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılır. (AGA)
Terebrantia Ağaçların odun katında gelişerek büyük zararlara yol açan zarkanatlar familyası.
(ARK)
Terementi Sakız ağacı ve fıstık envaından, butm.
Ondan ve çam ağaçlarından çıkan neft yağı. Terementinin imbikten çekilmesinden hasıl olan tayyar
tağ, neft-i sefîd. (LEH); 1. Yabanî fıstık ağacı. 2. Bu
ağaçla sakız ağacından ve çam ağacından çıkan bir
nevi yağ. (HAY); (Yun. Terebinthe) Çam ve sakız
ağaçlarında toplanan koyu sıvı, yapışkan, kokulu
bir madde. (TYS); Çam ağacı envaının kabukları
arasından damlayan lüzucî madde. Bunun taktir
edilmiş olan incesine terementi ruhu (Fr. Essence
de térébenthine) denir kihboya resimde boyaları sulandırmak ve onlara şeffaflık vermek için kullanılır.
Fr. Térébenthine. (ARS)

Tere otu Kerdeme. (BAY)

Terfend Turfanda. Mevsiminden önce yetiştirilmiş meyve veya sebze. (OSM)

Tere otu gibi yenir sebzeler Tere türe. (TSD)

Terhun

Tere tohumu

Ak hardal. (TSD)

Tere yağı mantarı

Ayı mantarı. (BAY)

Tere yeri Sebze bahçesi (BAH)
Tere-füruş Bostancı, salatacı, bakkal, bakıl, sebze-füruş (MEN)
Terebentin Fr. Terebenthine Kozalaklılardan
ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın
çızilmesiyie akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz,
kokulu reçine, terementi. (TDK); Bazı ağaçlardan
elde edilen bir çeşit kokulu reçine. (MED)
Terebentin yağı [Alm. Terpentinöl] [eski terim
terebentin yağı, çam esansl]: Terebentinli reçinelerden çıkarılan ince, renksiz, eterli yağ. Yağlıboya,
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Tarhun. (BAY)

Terleme 1. Terlemek işi. 2. Bot. Yaprakların
gözeneklerinden buhar durumunda su kaybetmeleri. (TDK-2); Terlemek fiili. Üzerinde su damlaları meydana gelme, nemlenme. Bitkilerin yaprak
gözeneklerinden su kaybetmeleri. (MED)
Terme

A

Bot. Hlk. Bir tür yaban turpu. (TDK-2)

Termeotu 1. Sarı çiçekli, boyu yarım metreye kadar ulaşan, toprağa yayılıp giden bir ot. 2. Kuş dili
gibi küçük küçük yaprakları; ince ince dallarının
ucunda, açık eflatun yıldız gibi çiçekleri olan, diken
gibi yapışkan tohumlu, termiye için ilaç yapılan bir
bitki. (MER)
Termiye Bot. İki çenekliler sınıfının baklagiller
familyasından beyaz çiçekleri olan, acı olan taneleri
suda tatlılaştırılarak yenilen bir yıllık otsu bitki, acı
bakla, delice bakla, gâvur baklası, koyun baklası,
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kurt baklası, yaban baklası, Yahudi baklası (Lupinus termis). (TDK-2); (Leguminosae). 100 cm kadar yükselebilen, beyaz çiçekli, tüylü, bir yıllık ve
otsu bitkidir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde (Antalya), tohumları suda kaynatıldıktan sonra yenir. Bk.
Domuz baklası. Eş anl. Acı bakla, Tirmis. (BAY)
Termonasti (Yun. Therme: sıcaklık; nastos:
sıkıştırılmış, Alm. Thermonastie, Fr. Thermonastie,
İng. Thermonasty) Tohumun sıcaklık tesiriyle çimlenmesi gibi sıcaklığın neden olduğu uyan ile organizmanın aktifleşmesi. (BİY)
Terofit (Yun. Theros: yaz; phyton: bitki, Alm.
Therophyt, einjährige pflanze, Fr. Thérophyt, İng.
Therophyte) Tomurcuklan tohum içinde korunan
tek yıllık bitkiler. (BİY)

K

Terre (Tere) Yaprakları yenilebilir sebzeler, sebze
(BAH)

L

Ters lâle Ağlayangelin. (BAY)

M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
Â

Tespi

Ayı fındığı. (BAY)

Tespi göbeleği Altı beyaz, üstü morumsu bir tür
mantar. (MER)
Tespih ağacı Bot. Tespih ağacıgillerden, Hindistan’da ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişen,
meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç,
tespih çalısı, Çin leylağı (Melia azedarach). (TDK2); Ayı fındığı.; Yalancı tespih ağacı (BAY); Ayı
fındığı (BİY); Bot. Tespihağacıgillerden Hindistan ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişen bir
ağaç. Çin leylağı (melia honig). (HAY); Çinleylağı.
(YAK)
Tespih ağacıgiller Bot. İki çeneklilerden, tespih
ağacı ve maun ağacı ile benzer cinsleri içine alan bir
bitki familyası. (TDK-2); İkiçeneklilerden bir bitki
familyası. Örnek bitkisi tespihağacıdır. (HAY)
Tespih çalısı

Terün

Defne. (BAY)

Tervîz Çiçek ve fidan gars edip bahçe şekline sokmak ve talim ve terbiye ve tehzib etmek. (MÜN)
Tesbi (= tespi) yaprakları ayva yaprağına, çiçekleri
nergise benzer, hoş kokulu; tohumu parlak, kahverengi tespih taneleri biçiminde, çalı türü bir bitki. Yaşlandığında gövdesi kalınlaşıp ağaç gibi de
büyüyebilir. (MER); Ayı fındığı. (BAY)
Tesbihağacı -nı İ. Bit.] Tesbihağacıgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, meyvesi zehirli olan ve kabukları tıpta ateş düşürücü olarak kullanılan ağaç, Çin
leylağı (mella Honig) (MED)
Teskere Sivrihisarda ve Anadolu’nun bâzı yerlerinde ağacdan veya sazdan yapılmış el sepetlerine
de verilen bir isimdir. (ARS)
Tesmîr Ağaçların çiçeklerini düşürüp
bağlaması: Mevsim-i tesmîr. (MÜK)
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yemiş

Bot. Tespih ağacı. (TDK-2)

Tespih otu Coix lacrima-jobi Lat. (Gramineae).
Bir yıllık ve otsu bir bitki. Meyvelerinden tespih
yapmak için yetiştirilir. (BAY)
Tespih salebi Salep. (BAY)
Tespihuk

Ayı fındığı. (BAY)

Testa (Lat. Testa: kabuk, Alm. Testa, Samenschale, Fr. Testa, épisperme, tégument séminal,
spermoderme, İng. Testa, seed coat, episperm, spermo-derm) İntegümentlerin gelişerek meydana getirdiği gömlek şeklinde embriyoyu koruyan sert tabaka. Tohum gömleği. (BİY)
Testere Sarısabır. (BAY); [Alm. Säge] [Fr. Scie]
[eski terim testere]: Üzerinde yapacağı işe göre ya da
kesilen gerece göre değişik biçimde dişler bulunan
özel çelikten lama. (AGA)
Testere eğesi [Alm. Sägefeile] [eski terim testere eğesi]: Testere dişlerini bilemede kullanılan, üç
köşeli özel eğe. (AGA)
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Testere kanalı [Alm. Schnittbreite] [eski terim
testere kanalı]: Kesme yapan testerenin açtığı kanal,
girinti. (AGA)
Testere kasnağı [Alm. Rolle] [eski terim şerit
testere kasnağı]: Şerit testere makinesinde, testere
lamasına kılavuzluk eden ve ona dönerek hareket
veren tekerlerden her biri. (AGA)

Tetir Hlk. 1. Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı.
2. Yeşil ceviz kabuğu, nar gibi bitkilerin bıraktığı
kalıcı boya lekesi. (TDK); Meyve, genellikle de nar
ve ceviz kabuğu lekesi. (MER)
Tetire

F

Orman tavuğugiller (BİY)

G

Testere sırtı [eski terim testere arkası]: Testere lamasının diş açılmamış uzun kenarı. (AGA)

Tetre

Sumak. (BAY)

Tetri

Sumak. (BAY)

Tetri yaprağı Kekikle benzer
yazmal1kta kurultulmu_, dö

Teşbih salebi Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Teşce İplik sarmaya yarayan ağaçtan yapılmış bir
araç. (TEK)
Teşcir Ağaçlandırma. (OSM)
(OSM);

Ağactan meyva toplamak (RİZ)

Teşvik Diken bitmek. Ağacın dikenli olması.
(OSM)
Teşzib
Teter
Tetile
Tetini

Ağaç budamak. (OSM)
Sumak. (BAY)
Sumak. (BAY)
Sumak. (BAY)

I
İ
görünümlü

Tevek Hlk. 1. Asma, kavun, karpuz gibi bitkilerin
sürgünü veya dalı. 2. Üzüm kütüğü, çotuk. (TDK)
Tevrid Gülgün etmek. Ağacın çiçek vermesi.
(OSM)
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Tevrizi Gülü Gül. (BAY)
Teynel

Teşirmek

H

Teüs Tillis Bitkisel tellerden yapılmış, kaba
örgülü büyük çuval. (TDK)

Bot. Su kabağı. (TDK-2)

Teşeccür Ağaçlanma,
ağaçlaşma.
Ağaçlaşma, ağaçlanma. (HAY)

E

Orman horozu (BİY)

Tetrao urogallus

Testi kabağı

C
D

Tetirli Sumak. (BAY)

Testere kılavuzu [Alm. Blattführung] [eski terim
testere kılavuzu]: Şerit testere makinesinde, testere
lamasının hareketini düzenleyen eklenti. (AGA)

Testerekaplama [Alm. Sägefurnier] [eski terim testerekaplama]: Testere ile biçilerek elde edilen
Üstün değerli kaplama. (AGA)

B
Ç

Sumak. (BAY)

Tetraonidae

A

R

Defne. (BAY)

Teyrek Yeni doğmuş çocuğa meme vermeden
önce ağzına sürülen, bir çeşit bitkiden yapılmış em
(HLK)

S
Ş
T

Tezbib Bir şeyin içine kuru üzüm koyma. Yaş
meyveyi kurutma. (OSM)

U

Tezehhür Çiçek açma, çiçeklenme. (MED)

Y

Te’bir (Ağaçları) aşılama, (ağaçlara) aşı yapma.
(OSM)

Z
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Thalia İlham perilerinden biri. Apollon ile evlenmiş Korybant’ları doğurmuştu. Sürülerin, bitkilerin, ekinlerin koruyucusu idi. Letafet perilerinden
birinin adıda Thalia’dır. (MİT)
Theobroma cacao

Kakao ağacı (BİY)

E

Tıbbi karayemiş Yaban çiçeği (ÇİÇ)

F

Tıbbi matmi Hatmi. (BAY)

G

Tıgala Bot. Esk. Hekimlikte kullanılan, sütleğengillerden bir bitkinin verdiği zamk ve öz su. (TDK2); Bir ağaçtan çıkan bir çeşit zamk. (HAY)
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Tığ Bazı çiçeklerde olan dişilik organı. (HAY);
[Alm. Hobeleisen] [Fr. fer du rabot] [eski terim tığ]:
Rendenin ağacı kesen ve talaş çıkaran çelik ağızlı
bıçağı. (AGA)
Tığa Ağaç ve mâden üzerine yazı, resim ve şekil
kazanların yani hakkâkların kullandıkları ucu keskin ve ağaç saplı kısa çelik kalem. Buna kazı kalemi de denir. Bunun diğer tığ kalemden farkı daha
derin oymasıdır. Fotogt afinin icadından evvel ağaç
takozlar üzerine kazılarak basılan resimler bununla
kazılırdı. Mühür kazanlar da bu şekilde kalem kullanırlar Bunlara hakkak kalemi veya tığ denir. Fr.
Burin. (ARS)
Tıkızlaşma [Alm. Verschalung] [eski terim
tıkızlaşma]: Çabuk kuruma yüzünden ağacın dış
yüzüne yakın hücrelerin artık nem iletemeyecek duruma gelmesi. (AGA)
Ağaç bakımı. (TDK)

T

Tımar

U

Tımarlı (Ağaç, toprak vb. İçin) Bakılmış, işlenmiş. (TDK)

V
Y
Z
Â

Tırın Köy evlerinin yanındaki otsuz, kıyısı çevrili
bahçe. (TRM)
Tırınç
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Yabanî gül. (BAY)

Tırkaz Demir veya ağaç kapı sürgüsü. (MED);
Kapı kanatlarına vurulan ağaç sürgü ya demir kol,
cumba. (LEH)
Tırman 1. Tarla, bağ, bahçe sınırı; 2. İki tarla
arasındaki boş yer. (TRM)
Tırmanıcı Tırmanma özelliği olan: Tırmanıcı
bitki. (TDK)
Tırmanmak (Bitki için) Yakınındaki bir nesne
boyunca yükselmek: Sarmaşıklar bahçe duvarına
tırmanmış. (TDK)
Tırmık Kebere. (BAY); Kaynaktan ufarak çengel,
kedi tırmığı. Tırmıkla yırtılan yerin nişanı, kedh,
hırâş. Dişli çivili tarak gibi aletler, bostan micerresi.
(LEH)
Tırtıl Bir şeyin kenarına çizilen zincir gibi çiçeklerden yapılan süs. (TDK)
Tırtıllanmak Ağaç yapraklarında çok sayıda tırtıl
olmak. (MED)
Tırtılsı 1. Tırtılı andıran, tırtıla benzeyen, tırtıl
gibi. 2. Bot. Söğüt, kavak, fındık gibi vb. Bitkilerin
tırtılı andıran çiçek durumları. (TDK-2); Söğüt,
kavak vb. Bitkilerde tırtıla benzeyen çiçek durumu.
(MED)
Ti plâzmidi (Alm. Ti Plasmid, Fr. plasmide Ti,
İng. Ti plasmid, tumor inducing plasmid) Gen aktarımında kullanılan bitki hücresinin kromozomuyla birleşen ve hormonal olarak kontrol edilen hücre
bölünmesini değiştirerek iki çenekli bitkilerin kök
ve gövdesi arasında tümör oluşumuna sebep olan,
bir toprak bakterisi Agrobacterium tumefaciens
bakterisinin plâzmidi. (BİY)
Tibet Dağ Muşmulası Cotoneaster franchetii
/ Vatanı Tibet ve Çin’in batışıdır. Ülkemizde park
ve bahçelerde yetiştirilir. 3 metreye kadar boylanabilen bir çalıdır. Dalları aşağıya doğru sarkık
olduğundan tepesi yayvan ve geniştir. Sürgünleri
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sık tüylüdür. Kalın yapraklan eliptik oval biçimlidir
ve sürgünlere almaşık dizilmiştir. Yapraklarının üst
yüzü koyu yeşil ve mattır. Başlangıçta tüylü olan
yaprağın üst yüzü sonradan çıplaklaşır. Yapraklarının alt yüzü ise sarımsıboz ya da gri beyaz sık
tüylerle keçe gibi örtülüdür. Herdemyeşil yaprağı
2-3 cm boyunda, sivri uçlu ve tabanı da geniş kama
şeklindedir. Yaprak sapı 2-3 cm boyundadır. Küçük
pembe-beyaz (tomurcukta pembe) renkli çiçeklerinin beş-onbiri bir araya gelerek kurul oluşturur.
Çiçeklenme Mayıs-Haziran aylarında olur. Meyveleri oval biçimli, çok sayıda, 6-7 mm boyundadır.
Başlangiçta tüylü olan meyve, sonradan çıplaklaşır.
Kırmızı renkli meyvesi, uzun bir süre dallarda kalır.
Kış aylarına kadar sarkık dallarda muhafaza edilen
meyve, bitkiye son derece dekoratif bir görünüm
verir. (AGÇ)

Tikken

Tigmotropizm (Yun. Thigema: dokunma; trope:
dönme, Alm. Thigmotropismus, Fr. Thigmotropism, İng. Thigmotropism) Bitki filizinin bir bitki
gövdesi ya da herhangi bir cisme yapışıp sarılarak
dokunmaya cevap olarak hızla büyümesi. (BİY)

Tilki kuskusu (Lat. Trichosurus vulpecula, Alm.
gewöhnlicher Fuchskusu, Fr. phalanger renard, İng.
vulpine possum) Keseli memeliler (Marsupialia)
takımının, kuskusgiller (Phalangeridae) familyasından, 60 cm kadar uzunlukta, 45 cm kadar uzunlukta kalın ve fırça biçiminde bir kuyruğu olan, uzun
bacaklı, kürkü beğenilen, Avustralya’ da ağaçlarda
yaşayan bir tür. (BİY)

Tik ağacı Bot. 1. Çift çeneklilerden, kaplamada
kerestesinden yararlanılan, doğal rengi sarı, zamanla havada kendiliğinden koyulaşan bir sıcak iklim
ağacı (Tectona grandis). 2. Sf. Bu ağacın tahtasından yapılmış olan. (TDK-2); Bir nevi sert ağacdır.
Bundan gemi ve kotra teknesi yapılır. Fr. Teck.
(ARS); [Alm. Teakholz] [Lat. Teetona grandis]:
[eski terim tik] Kaplama ve kerestesinden yararlanılan, doğal rengi sarı olup, zamanla havada kendiliğinden koyulaşan bir sıcak bölge ağacı. (AGA)
Tiken

Çalı, çirpi, diken (MEN); Diken (DLT)

Tiken töme
(MER)

Yaprağı diken gibi sert bir tür ardıç.

Tikilmek Dikilmek, (ağaç) dikilmek, bir şeyi dikine koymak (DLT)
Tikişmek
(DLT)

(ağaç, elbise) dikmekte yardım etmek

Diken (DLT)

B

Tiklinmek (ağaç ve benzeri) dikilmek (DLT)
Tiklişmek

C

(ağaç ve benzeri) dikilmek (DLT)

Ç

Tikmek Bir şeyi delmek, dürtmek, sokmak,
(ağaç) dikmek, bir şeyi dikey hale getirmek; (dikiş)
dikmek (DLT)
Tikoplânkton (Yun. Tyche: değişme; plangktos:
dolaşan, Alm. Tychoplankton, Fr. Tychoplancton,
İng. Tychoplankton) Kıyılara yakın alanlarda yüksek bitkilerin dal ve yaprak aralarında oluşan planktonlar. (BİY)

D
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Tilki kişnişi Şahtere otu. (BAY)

Tilki üzümü Bot. İt üzümü. (TDK-2); (Liliaceae). Çok yıllık otsu bir bitki. Meyveler olgunlukta
siyah renkli. Hamsiköy (Trabzon) çevresinde zehirli bir bitki olarak tanınır.; Yaban yasemini. (BAY);
(paris incompleta): Zambakgiller familyasından;
nemli ortamlarda yetişen, 20-50 cm boyunda,
çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları pürtüksüz, tam,
koyu yeşil renkli ve saplıdır. Ezilince fena bir koku
çıkarır. Lezzeti acıdır. Çiçekleri küçük, beyaz veya
sarımsı renklidir. Meyveleri, leblebi büyüklüğünde,
sarıda kırmızıya ve siyaha kadar değişen renktedir.
Zehirlidir. Kullanılan kısımları kurutulmuş yapraklarıdır. Faydası: Uyku verir. Sinirleri teskin eder. Fazlası zehirler. Haricen kullanılır. Ağrıları dindirir.
(BİT-2)
Tilkikuyruğu Bot. 1. Hoşkuran. 2. Uzun
salkımlı bir çeşit üzüm. 3. Sp. Yağlı güreşte oturak
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kündesine geçen üstteki güreşçiye, alttakinin elini
geri uzatarak çenesinden veya gırtlağından çekmesi. (TDK-2); 1. Bileşikgillerden bir bitki (erfgeron).
2. Bir çeşit üzüm. (HAY); Amaranthus (Chenopodiaceae) türlerine verilen genel ad. 15-100 cm
yükseklikte, genellikle bir yıllık ve otsu bitkilerdir.
Anadolu’da aşağıdaki türler sebze olarak kullanılmaktadır. Bk. Hoşkuran. Amaranthus aJbus L Â.
Blitoides S. Iats. Â. graedzâns Lat. Ohraşan. İstanbul pazarlarında sebze olarak satılır. A., retroflexus
Lat. Alopecurus (Gramineae) türlerine de aynı ad
verilmektedir.; Atkuyruğu.; Civanperçemi.; Darı.
(BAY); Birleşikgillerden, nemli yerlerde yetişen
bir bitki (erigeron). Bir çeşit uzun salkımlı üzüm.
(MED)

Tir-i keşti Geminün diregi, dakal, tir, diraht,
ağaç, sütun, orta direk, sütun-i sefine (MEN)

Tirimit

Kanlıca mantarı. (BAY)

Tilkilik Tilki mecmaı olan ufak ağaçlık, tînet-i
rûbe-kârâne. (LEH)

Tirimo

Sumak. (BAY)

Tirişog

Kuzukulağı. (BAY)

Tilkişen (Liliaceae). Çok yıllık, dallan yeşil renkli ve dikenli bir bitkidir. Meyve küre biçiminde
ve olgunlukta siyah renklidir. Genç sürgünleri
Batı Anadolu şehirlerinin (Fethiye. İzmir, Milas)
pazarlarında satılır ve sebze olarak salata halinde yenir. Bk. Kuşkonmaz. Eş anl. Acı ot (Manisa, Muğla), Dikenli acı ot, Kırgın otu (Akseki-Antalya),
Yabanî kuşkonmaz. (BAY)

S

Tilozis (Yun. Tylos: nasır, Alm. Thylle, Fr. Thylle, thyllose, İng. Tylosis, tylose, thylose) Bitkilerde
trakea elemanları yaralandıklarında geçit çukurluğu
aracılığıyla trakealann boşluğuna doğru düzensiz
hücre gelişmesi ile trakeanın tıkanması olayı. (BİY)

Ş

Timurdikeni

P
R
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Çobankaldıran. (BAY)

Tiponim (Yun. Typos: örnek; onyma: ad, Alm.
Typonymus, Fr. Typonyme, İng. Typonim) Bir yerin ya da bölgenin adı; bir bitki ya da hayvanın orijinal yerini gösteren ad. (BİY)
Tir Geminün diregi, dakal, tir-i keşti, diraht,
ağaç, sütun, orta direk, sütun-i sefine (MEN)

Â
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Tireklik Direklik ağaç yetişen yer, kavaklık; direklik (DLT)
Tirfil Yun. Bot. Bir tür yonca. • çayır tirfili
(TDK-2); Yonca. (BAY)
Tirifon vida [Alm. Schlüsselschroufae] [eski
terim tlrlfon vida]: Kalın gövdeli ve iri dişli özel
ağaç vidası. Genellikle kare ya da altıgen başlıdır;
anahtarla sıkılır. (AGA)

Tirişok Kuzukulağı. (BAY)
Tirişon

Söğüt otu. (BAY)

Tirmis Termiye. (BAY)
Tirmit Kanlıca mantarı. (BAY)
Tirozin (Yun. Tyros: peynir, Alm. Tyrosine, Fr.
Tyrosine, İng. Tyrosine) Bitkilerde sentezlenen ve
hayvanlar tarafından tiroksin, melanin, adrenalin
ve noradrenalinin öncü maddesi olarak kullanılan,
aromatik yan zinciri olan bir amino asit. (BİY)
Tirpidin Rum. Tirpit. Ufacık kazma, bahçıvan
tîşesi. (LEH); (Tirpitin, tirpitil, tirpit). Küçük, iki
ağızlı ve ağızlarından biri iki çatalı bahçe çapası.
(TRM); İki ağızlı küçük bahçe çapası [Tirpit ve
Tirpitil şeklinde de kullanılır]. (KUB)
Tirpidin, tirpit, tirpitil Ufak bahçe çapası.
(TDK)
Tirpit Küçük bahçe çapası. (MED); Küçük
bahçıvan kazması. (HAY)
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Tirşik Yılanyastığı. (BAY)
Tiryak Bitkisel, hayvani ve madenî maddelerin
karışımından yapılan macun, panzehir. (TDK)
Titre Kesîrâ, bezi dokurken pamuğunu çirişledikleri beyaz sakız. Ketre dahi derler. Yabani ejder
dikeni, alaca kere, kevan otu. (LEH)
Titregızım Gelincik. (BAY)
Titrek kavak Bot. Avrupa, Kuzey Afrika, Ön
Asya, Kafkasya, Sibirya, Japonya ve Türkiye’nin orman bölgelerinde yetişen, çalı veya ağaççık hâlinde
bir kavak türü, acı kavak, dağ kavağı (Populus tremula). (TDK-2); Kavak. (BAY); [Alm. Zitterpappel]
[Fr. peuplier tremble] [Lat. populus tremula] [eski
terim titrekkovok]: Kerestesi beyaz sarı renkte ve belirli yılhalkalı, hava kurusunun özgül ağırlığı 0,45
grlcm3 olan yumuşak bir ağaç. (AGA)
Tizik

Su teresi. (BAY)

Toga Yabanî olarak yetişen ve yenebilir olan otlara verilen genel ad. (BAY)

Erkeklerin döllenme maddesi, sperma. Soy, nesil,
döl. [mec.] Bir sonuç ortaya çıkaran şey. (MED);
Nebâtatta çiçekten sonra hâsıl olan ve zer’i hâlinde
kendi cinsinden bir nebat husûle getiren tane. 2.
Madde-i nüdûd-ı hayvanî, nutfe. 3. Asıl, menşe.
Tohm-ı murg: Yumurta. Tohmdân: Yastık denilen
yer ki iptida tohum ona ekilir. (OSM); Atmık; bel;
Çekirdek; Çiçektozu; ersuyu; meni; sperma; spor
[bitkide]; süt [balıkta]; şeytanarabası [bitkide]; yumurta; yumurtacık, deyim: bel suyu. (YAK); Bider.
(TSD); Bezr çıkmak için ekilen şey. Mutlaka tane
çekirdek, yumurta, sirke, nutfe. Ot tohumu, sebze
tohumu, keten tohumu. Tohum atmak hirâset. Tohumdan bitme aslı. (LEH); Tezhib işlerinde bezeme
yaprakları arasına yapılan küçük toparlaklar. (ARS);
(Alm. Samen, Fr. Semence, İng. Seed, Osm. Ebâzîr)
Bitkilerde döllenmeden sonra tohum taslaklarının
gelişmesiyle meydana gelen yapı. (BİY)
Tohum anaçlığı Fidan üretiminde kullanılan
meyve tohumlarının fidanlıkda elde edilmesini
sağlamak amacı ile kurulmuş bahçe. (TRM)
Tohum atmak

Toga kekiği Mercanköşk. (BAY)
Tohım

Tane, çekirdek, tohum (OSS)

Tohm

Tohum (YUS); Tohum. (BAH)

Tohmegan

Semiz otu. (BAY)

Tohum Bot. Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını
sağlayan tane. • tohum zarı, buğdaysı tohum, keten
tohumu, nifak tohumu (TDK-2); 1. Bitkilerin
çiçekten sonra verdikleri tane ki, toprağa gömülünce
kendi cinsinden bir bitkinin bitmesine sebep olur,
çekirdek. 2. İnsan ve hayvanların tohumu hükmünde olan şey, döl: O adamın tohumu yoktur.
Bu atın tohumunu almalı. 3. Bazı böceklerin tohum şeklinde küçük yumurtaları. (HAY); Toprağa
gömüldüğünde yeni bir bitki meydana getiren tane.
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Ekmek. (TSD)

Tohum ekilmiş yer

A

N

Döşek, velhen. (TSD)

O

Tohum elyaf Tekstil liflerinin sınıflandırılmasında, doğal liflerden, bitkisel lifler grubunun alt kümelerinden biri. Pamuk ve kapok lifleri bu kümedendir. (TEK)

Ö
P
R

Tohum gömleği Testa (BİY)

S

Tohum zarı Bot. Tohumu dıştan sararak onu koruma altına alan zar. (TDK-2)

Ş

Tohuma gaçmak
için) (HLK)
Tohumciğaz
Tohumcu
(TDK)

Kartlaşmak (insan ya da bitki

T
U
V

Bezrek (MEN)

Y

Tohum yetiştiren veya satan kimse.

Z
Â
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Tohumculuk Tohum yetiştirme işi. (TDK)
Tohumeken (= tokmakan, töğmeken,tömeken,
töymeken) semizotu. (MER)
Tohumipi
(MER)

Koyu kırmızının mora çalan bir tonu.

Tohumlama Döllemek işi. (TDK)
Tohumlamak Döllemek. Tarlaya tohum serpmek. (MED); Tahbib (MEN)
Tohumlanma Tohumlanmak işi. (TDK)

etrafında yedek besin deposu olmayan, dolayısıyla
tohum oluşturamayan bitkiler; Algler, mantarlar,
yosunlar, kibrit otlan ve eğreltiler. Kriptogamlar.
(BİY)
Tokaç Çırpıcı tokmağı. Çamaşırı su içinde doğup
temizlemeğe mahsus kalın, yassı ve saplı odun.
Çamaşır tokmağı da denir. Fr. Batte. 2. Kayık
küreklerinde elle tutulan yerinden sonra gelen şişkin
kısım. (ARS)
Tokalı çay

Dağ çayı. (BAY)

Tohumlanmak Döllenmek. Tohum serpilmek.
(MED)

Tokat 1. Hlk. Hayvan ağılı. 2. Hlk. Tarla, bahçe
veya mandıra kapısı. (TDK); Tarla, bahçe veya
mandıra kapısı. (KUB); (Toktak) Tarla, bahçe ya da
mandıra kapısı. (TRM)

Tohumlu 1. Tohumu olan. 2. Tohumla üreyen.
(TDK)

Tokatçı
(YÖR)

Tohumlu bitkiler Bot. Bitkiler dünyasının büyük
bir şubesi, çiçekli bitkiler. (TDK-2); (Lat. Spermatophyta, Phanerogamae, Embryophyta, Yun. phaneros: açık; gamos: evlenme, Alm. Spermatophyten,
Samenpflanzen, Blütenpflanzen, Phanerogamen, Fr.
Spermatophytes, plantes à grames, phanérogames,
İng. Spermatophyta, anthophytes, phanerogams,
seed plants) Döllenmiş yumurta hücresinin gelişerek tohum meydana getirdiği bitkiler. Fanerogamlar.
(BİY)

Tokmagan

Tohumluk 1. Tohum için ayrılan: Tohumluk
buğday. 2. Tohum saklanan yer. (TDK); Tohum
için ayrılan. (HAY); Tohum olarak ayrılan. Ekilecek
tohumun saklandığı yer. (MED); Seçme tane, döl.
(LEH)

Toksin (Yun. Toxikon: zehir, Alm. Toxin, Fr.
Toxine, İng. Toxin) Bitki, hayvan ya da mikroorganizmalardan çıkarılan fîtotoksin, zootoksin, mikotoksin gibi herhangi bir zehir. (BİY)

Tohumsuz bitkiler (Lat. Cryptogamae, Yun.
Kryptos: gizlenmiş; gamos: birleşme, Alm. Kryptogamen, blütenlose Pflanzen, Sporenpflanzen, Fr.
plantes à spores, cryptogames, İng. cryptogams,
spore plants, cryptogamic plants, Osm. nebâtât-ı
zâtu’l-ilkâhi’l-haflyye) Eşeysiz ya da eşeyli olarak
üreyen, eşeyli üremede zigot ve embriyonun
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Ovaları, evleri, bahçeleri bekleyen bekçi.

Semiz otu. (BAY)

Tokmak Ağaçtan yapılmış iri çekiç. (TDK);
[Alm. Hammer] [Fr. Marteau] [eski terim tokmak]:
Ağaç, sertleştirilmiş kauçuk, plastik vb. gereçlerden
yapılan, ağaçta derin ezik bırakmayan vurma aracı.
(AGA); 1. Ağaçtan, vurmaya mahsus, kalın başlı ve
saplı âlet, pek kaim tahta çekiç. (HAY)
Tokmakan

Semiz otu. (BAY)

Tokuç Çamaşır yıkarken kirin iyi çıkması için
çamaşıra vurulan ağaçtan yapılan aygıt. (YÖR)
Tokzik vejeto (Fr. Toxiques végètaux) Bitkisel zehirler. (KAR)
Tol

Yayla veya bahçe kulübesi. (TDK)
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Tolaman Lâle. (BAY)
Tolik

Ebe gümeci. (BAY)

Tomak 1. Ağaçtan yapılmış top. 2. Ağaçtan
yapılmış gürz. (TDK)
Tomalan Keme. (BAY)
Tomari

Yemeği yapılan bir tür yabani bitki (RİZ)

Tomruk 1. Ağacın filiz olmak üzere peyda ettiği
düğme, tomurcuk. 2. Çiçek goncası, daha açılmayıp
düğme hâlinde bulunan gonca. 3. Kalınlaşmış
ağaç gövdesi, kütük. (HAY); Kalın ağaç kütüğü.
İşlenmek üzere hazırlanmış iri taş kütlesi. (MED);
Ağacın şişip filizlenen düğmeleri, efânın, tomurcuk
çiçeklerin tüm tüm goncalanmışı, ekmâm, ağacın
kütük kesilmiş kalın sakı ve umacası, iri hamam
odunu, büyük tomruk ona nispetle taş tomruğu
cendil, ranme. Mahbus ayağına geçirdikleri delikli kütük, felak, ilbe, künde, sicn mahalli. Tomruğa
atmak, tomruğa vurmak teflîk. (LEH); Kalın ağaç
kütüğü. Meşe tomruğu, ceviz tomruğu gibi. Fr.
Bille, billot. (ARS); [Alm. Stamm] [Fr. Tronc] [eski
terim tomruk] Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki
gövdesi. (AGA)
Tomruklanmak Tekem-müm, ağaçlar tomrucak
peyda etmek. (LEH)
Tomrum
yıgaç Ağaç
tomruğu
üzerinde
pabuçların sahtiyan ve gön gibi şeyelri kesilen ağaç
kütük (DLT)
Tomurca

Tepe tomurcuğu. Fr. Fleuron. (ARS)

Tomurcuk Bot. 1. Bir bitkinin üzerinde bulunan
ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz.
2. Çiçek açacak gonca. (TDK-2); Ağaçların baharda
filiz olmak üzere, kışın meydana getirdikleri düğmelerin herbiri. (HAY); Açılmamış bitki filizi. Henüz
açılmamış çiçek: Tomurcuk gülü. (MED); Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya
yaprak verecek olan filiz. (ARK); Ekmâm, budak,

ufacık sürgünleri. (LEH); Bir bitki üzerinde bulunan ve ilerde açılınca sap, çiçek, yaprak halini alan
kabartı. (TRK); (Alm. Knospe, Auge, Fr. Bouton,
bourgeon, İng. Bud) Bitkilerde büyümeyi sağlayan,
çiçek ve yaprak gibi organları veren uç noktalar.
(BİY)
Tomurcuklanma (Alm. Knospenbildung, Knospentreiben, Knospung, Fr. Bourgeonnement, İng.
Budding) İlkel yapılı hayvanlarda tomurcuk meydana getirerek yapılan eşeysiz üreme. (BİY)

A
B
C
Ç
D
E
F
G

Tomurcuklanmak Ağaç tomurcuklar açmak,
filizlenmek üzere tomurcuk vermek. (HAY)

H

Tomurmak (nsz) Hlk. 1. Ağacı dibinden kesmek.
2. Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak. (TDK)

İ

I
J

Tondura, tündra (Fr. Toundra) Kuzey Kutbu
yakınlarındaki engin ve bitkisiz bozkırlar. (TYS)

K

Tonel Karşılıklı kârgir, ahşab veya demir ayaklar
üstüne çenberler konularak yeşillik sardırılan tonoz
şeklinde çardak. Tonoz çardak da denir. Bahçelerde
yollara gölge yapmak ve güzel bir manzara hâsıl etmek için yapılır. Uzun çardak şeklinde ve üstü ufkî
olanlara pergola denir. Tonel tâbiri Fransızca-daki tunnel mukabili olarak toprak altında açılan yol
ve dehlizler hakkında kullanıldığı cihetle, bahçelerde yapılan tonellere kameriye denilmesi daha sarih
olur. Fr. Tonnelle. 2. Toprak altında açılan yol ve
dehliz. Bir dağ veya tepenin iki tarafındaki yolları
birbirine kavuşturmak için açılan yeraltı geçidi, şimendifer toneli. Fr. Tunnel. (ARS)

M

Tonga

Çürük tahta; Mantar. (FDA)

Tongel

Döngel. (BAY)

Top

L
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V

Bir çeşit çiçek. (HAY); İncir. (BAY)

Y

Top ağaç Bot. Gövdesi yüksekçe bir yerden kesilerek dallandırılan ağaç. (TDK-2)
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Z
Â

A
B
C

Top çam Bot. Toplu ve düzenli çam türü.
(TDK-2)

Ç

Top patlıcan Bot. Yuvarlak ve etli patlıcan türü.
(TDK-2)

D

Topacık

E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
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Çiğdem. (BAY)

Topağ Yaprağı fesleğen yaprağına benzer, sarı
çiçekli, harman süpürgesi yapılan bir ot. (MER)
Topalak Bot. Hünnapgillerden, yapraklarından
yeşil boya çıkarılan bir bitki (Rhamnus clorophorus
globosus). (TDK-2); Hünnapgillerden, yapraklarından yeşil boya elde edilen bitki (rhamnus chrorophorus globusus). (MED); Hünnapgillerden bir bitki. (HAY); Domuzağırşağı.; İncirop.; Kara topalak.
(BAY); Tosalak gibi toparlak adam, eşya. Bir topalak pamuk, bir topak yağ. Topalak ağacı bk. havlan,
topalak kökü havlincan nevi su’d, müşk-i zemîn,
abîr-i su’âdî, Arabistan kıstı. (LEH); Küçük küçük
nohut gibi yumruları, ince ince yaprakları olan,
beyaz çiçekli, yumruları kurutulup dövüldüğünde
hoş koku veren, sandık içine konulan bir bitki, yermiski. (MER)
Topatan Bot. Güzel kokulu, sarı renkte, uzunca
bir kavun türü. (TDK-2)
Topbaş Bot. Anadolu’da özellikle Tokat yöresinde
yetiştirilen açık renkli, orta boy yapraklı ve tatlı
içimli bir tür tütün. (TDK-2); Salep. (BAY)
Topbıçak [Alm. Messerkopf] [eski terim topbıçak]: Üzerindeki yarıklara lama bıçak takılarak iş
gören silindirsel makine parçası. (AGA)
Topçiçe Yaprakları ve kokusu kadifeçiçeğine benzer, çiçekleri sarı ve turuncu renkli, kadifeçiçeğinden çok iri, top top açan bir çiçek. (MER)
Toprak örtüsü Rüzgar ve suyun yol açtığı toprak
erozyonunu azaltmak amacıyla yetiştirilen bitkiler.
(ÇEV)

664

Toprakaltı [Alm. Untergrung] [Fr. sous-sol] [İng.
subsoil] [eski terimtahte-ltürâb]: Toprağın ekilebilen
kesimi ile, bitki köklerinin uzanabildikleri derinlik
arasındaki kat. (YTS)
Toprakboya [Alm. Mineralfarbe] [eski terim toprakboya]: Minerallerden elde edilen boyar madde.
(AGA)
Toprakmantarı Küçük, dışı kahverengi, parlak;
altı karamsı bir tür mantar. (MER)
Topuk çayı

Taş nanesi. (BAY)

Topukluçay Açık yeşil yapraklı, yuvarlak top top
tohumları olan, kaynatılıp suyu içilen bir bitki, bir
tür adaçayı. (MER)
Topur Hlk. 1. Kestanenin dikenli olan dış kabuğu. 2. Fındığın dışındaki yeşil kabuk. (TDK);
Kestanenin dikenli dış kabuğu. (HAY)
Topus

Topuz. (BAY)

Topus dikeni Topuz. (BAY)
Topuz Echinops (Compositae) türlerine verilen
genel ad. 50-100 cm yükseklikte, dikenli, iki yıllık
ve otsu bitkiler. Çiçek durumlarının ekseni Erzurum ve Kars bölgelerinde çiğ olarak yenmektedir.
Eş anl. Diken başı (Erkilet-Kayseri), Gök diken,
Serteş (Doğu Anadolu). Topus, Topus dikeni. Echinops orientalis Trautv.-çiçek durumu ekseni yenir.
Echinops pungens Trautv. -Çiçek durumu ekseni
yenir. (BAY); Dövücülükte çukurlamada kullanılan
şimşir ağacından yapılmış çekiç. Topuz dokuzu sert
mesamatı sık ağaçtan olmalıdır. (GÜM)
Torak Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek
tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet. (TDK)
Torf Su birikmesi sonucu havasızlıktan çürüyen
bitki. (BİY)
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Torlak

Fidandan büyük, genç çam ağacı (MER)

Tormuğ

Tomruk, kesilmiş ağaç gövdesi (EVL)

Torna Ağaç veya metal eşyaya yuvarlak bir biçim
vermek için kullanılan çarklı tezgâh. (TDK); Ağaç
veya madenden yuvarlak ve silindir şekilli şeyler
yapmakta kulllanılan yontucu âlet. Çamura şekil
vermekte kullanılan çömlekçi çarkı. (MED); Bir
mâden veya bir ağacı oymağa ve delik açmağa mahsus keskin sivri bir kalemi ve karşılıklı dönen mihver ve tablalar! bulunan aletler. Torna makinesi. Fr.
Tour (ARS)
Torna makinesi [Alm. Drehbank] [eski terim
torna makinesi]: Üzerine bağlanan ağaç parçasını
döndüren ve özel bıçaklarla biçimlendirilmesin!
sağlayan makine. (AGA)
Tornalamak [Alm. Drechseln] [Fr. Tourner]
[eski terim torna yapmak, torna etmek]: Ağacı torna
makinesinde biçimlendirme eylemi. (AGA)
Tornalı [Alm. gedrechseltes Werk] [eski terim
tornal;]: Tornada biçimlendirilmiş parça; böyle
parçadan hazırlanmış iş. (AGA)
Toros köknarı

Köknar. (BAY)

Toros sediri Sedir. (BAY)
Tortuşmak (ağaç ya da insan için) boy atmamak,
gelişmemek. (MER)
Toru (= toruk) gelişmiş çam fidanı, genç çam
ağacı. (MER); Genç ağaç fidanı (Çam, Ardıç).
(YÖR)
Torumantarı Ormanlarda,
çürümüş
ağaç
yapraklarının arasında yetişen, dışı siyah, alt kısmı
beyaz bir tür mantar. (MER)

A

Tosba otu Tasbağa otu. (BAY)

B

Tosbağa otu Alkanna orientalis Lat. Boiss. (Boraginaceae). 30-50 cm yükseklikte, sık tüylü, beyaz
veya sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. Köklerinde
kırmızı bir boyar madde bulunur. Bk. Havacıva. Eş
anl. Güvegüve, Kanburuyan, Kurbağa otu, Tosbağı
otu, Tosba otu, Tosgaba otu. (BAY); (Lat. Alkanna orientalis, Alm. Orientalische Perlhirse mit gelben Blumen, Fr. grémil à fleurs jaunes, İng. Yellow
gromwell, yellow bugloss) Hodangiller (Boraginaceae) familyasından 30-50 cm boyunda, sık beyaz
tüylü, beyaz veya san çiçekli, köklerinden kırmızı
boya elde edilen, çok yıllık otsu bitki. Kanburuyan,
kurbağa otu. (BİY)
Tosbağı otu

Tosbağa otu. (BAY)

Tosgaba otu

Tosbağa otu. (BAY)

Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J

Tosgabaçiça Eflatun, top top çiçeği olan, ince
yapraklı, küme küme genişleyen bir ot. (MER)

K
L
M

Toskafa kavunu Adam otu. (BAY)

N

Toskeven (= toskefen) mor çiçekli keven. (MER)
Totuk

C

Ahu dudu. (BAY)

O
Ö

Toyaka Degenek, kötek, ağaç, sopa, asa, mifac,
çop, dürbaş (günl.), durbaş (MEN)

P
R

Toz Çocuk tozu. Başçığın içinde bulunan, çiçekte
döllenmeyi sağlayan toz. (ARK)

S

Un mantarı. (BAY)

T

Tozlaşma Bot. Erkek organlardaki çiçek tozunun, rüzgâr veya böceklerin aracılığıyla çiçeklerin
tepeciğine konması, döllenme. (TDK)

U

Toz mantarı

Tozmak

Çiçek tozu çevreye yayılmak. (MER)

Torus (Lat. Toros: şişkinlik, Alm. Torus, Fr. Torus, İng. Torus) Çiçeğin reseptakulumu. (BİY)

Ş

V
Y
Z
Â
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B
C

Tozzak 1. Çiçeğin geçip tohuma dönmüş biçimi,
göbekli bitkilerin göbeğinin tepesinde açan çiçek. 2.
Dikenli bitkilerin tomurcuğı. 3. Koçan. (MER)

Trabzon güz çiğdemi
Töğmeken

D

Tökmekân Semiz otu. (BAY)

F
G
H
I
İ
J
K
L

Güz çiğdemi. (BAY)

Semiz otu. (BAY)

Ç
E

Trabzon çayı Çay üzümü. (BAY); Çoban üzümü
(BİY)

Tömbek (= tömek, tömük) ardıç ya da andız
ağacına benzer, andız ağacından daha seyrek
yapraklı, nohut büyüklüğünde meyvesi olan, kerestesi ev yapımında kullanılan, dayanıklı bir ağaç.
[ (MER)
Tömbeki Bot. Esk. Özellikle İran’da yetişen ve
nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica). (TDK-2)

Trabzon hurması Bot. 1. Abanozgillerden 15 m
kadar yükselebilen büyük bir ağaç (Diospyros kaki).
2. Bu ağacın elma büyüklüğünde, turuncu renkte,
hamken kekre olan, olgunlaştığında tatlılaşan meyvesi, Japon hurması. (TDK-2); Çok çekirdekli, hamı
ağız buruşturan bir meyve ve bu meyveyi veren
ağaç. (KAM); Abanozgillerden ağaç ve portakal
büyüklüğünde meyvesi (diospyros). (MED); Kara
hurma. (BAY)
Trabzon kekiği

Kaya kekiği. (BAY)

Trabzon Yılanyastığı Yılanyastığı. (BAY)
Tömbeki tütünü Deli tütün. (BAY)
Tömsek Dikensiz pırnal. (MER)
Döngel. (BAY)

Trakeit (Lat. Trachia: hava borusu, Alm. Tracheid, Fr. Tracheîde, İng. Tracheid) Damarlı bitkilerde bulunan, ligninden oluşmuş bir duvan bulunan,
su ileten ksilem (odun) hücresi tipi. (BİY)

M

Töngel

N

Törözotu Tırmanıcı, güzel kokulu bir bitki.
(HAY)

Trakonya (Yun. Drakonia) Yüzgeçleri dikenli ve
zehirli, eti yenir, çarpıcı bir balık. (TYS)

Ö

Törpigü, torpig Ağaç yontacak keser (DLT)

P

Törpü 1. Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak
metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve
aralıklı olan eğe. (ARS); [Alm. Raspel] [Fr. râpe]
[eski terim törpü]: Ağaçtan çok sayıda küçük yonga
kopararak iş gören ve genellikle eğmeçli parçaların
biçimlendirilmesinde kullanılan el aracı. (AGA)

Trakonya vurması Trakonya adlı zehirli ve
dikenli balığın çarpması sonucu oluşan yara ve
şişme. (ARK)

O

R
S
Ş
T
U
V
Y
Z
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Töymekan

Semiz otu. (BAY)

Töymeken Semiz otu. (BAY)
Trabzon (özel isim coğrafya). Doğu Karadeniz’in
büyük şehri. Trabzon bezi = Bu şehirde yapılan bir
çeşit yerli bez. Trabzon hurması = Bir küçük meyve.
(HAY)
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Trakunya [Yun. İ. hay.] Trakunyagillerden,
levreğe benzeyen, sırt yüzgecinde dikenli ve zehirli kılçıkları olan eti lezzetli balık (trachinus drace).
(MED)
Trakya lâlesi

Lâle. (BAY)

Transgen (Lat. Trans: karşı, Alm. Transgen, Fr.
Transgène, İng. Transgene) Bir bitki ya da hayvana
sokulan ve başanlı bir şekilde döllere geçirile-bilen
klonlanmış gen. (BİY)
Transgenik (Lat. Trans: karşı, Alm. Trans-genisch, Fr. Transgénique, İng. Trans génie) Genetik
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mühendisliği metotla nyla kendine ait olmayan genler (trans gen) nakledilmiş herhangi bir bitki ya da
hayvan. (BİY)
Transpirasyon (Lat. Trans: karşı; spirare:
solumak, Alm. Transpiration, Fr. Transpiration,
İng. Transpiration) Bitkilerin stomalar aracılığı ile
su kaybetmesi. (BİY)
Transplântasyon Fransızca
transplantation.
“Hasta organın veya dokunun sağlam organ veya
dokuyla değiştirilmesi, yenilenmesi işi” olarak
dilimizde sıkça geçen bu söz, “bitkilerin bir yerden
başka bir yere nakli” anlamında da kullanılır. Kurulumuz bu kelime için organ nakli veya organ aktarımı sözlerini önermektedir. Transplântasyonda
eğer doku söz konusu ise doku nakli veya doku aktarımı sözleri kullanılabilir. Organın adı geçiyorsa
bu durumda nakil sözü yeterlidir Deri nakli, kalp
nakli, böbrek nakli gibi. Bitki biliminde ise bitki
nakli ve bitki aktarımı transplântasyon için uygun
karşılıklardır. Örnekler İlk kalp naklini Dr. Christian Bernard gerçekleştirmişti. Doktorlar yaptıkları
deneylerde küçük Angelina’nın dokularının ablasına uyduğunu, bunun doku nakli için sevindirici bir
sonuç olduğunu söylediler. (YKK)
Traş etmek Bir cismin sathından bir kısım çıkararak inceltmek ve ona bir şekil vermek, kabasını almak. Bir taşın, bir toprağın veya bir ağacın sathını
yontarak bir kısmını çıkarmak, hacmini küçültmek, istenilen şekle sokmak. Bir deriyi kazıyarak
inceltmek, bir taşın yüzünü traş etmek, pürüzlerini
gidermek, duvarın köşesini traş etmek, bir duvarın
bir metreden yukarısını traş etmek gibi. Fr. Déraser,
épan-neler, dégrossir. (ARS)
Travers Fr. Traverse Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç
parçaların her biri. (TDK); (Fr. Traverse) Demiryollarında raylar altına konan ağaç veya demir tabanlık. (TYS); Demiryolu raylarının, altına enlemesine
konulan ağaç veya demir taban. (HAY)

Trehaloz (Alm. Trehalose, Fr. Tréhalose, İng.
Trehalosé) Bazı likenlerde ve böceklerde bol bulunan, uçma kasının esas yakıtını oluşturan, iki glikoz
biriminden meydana gelen bir disak-karit. Mantar
şekeri. (BİY)
Trementi (Yun. Trementina) Çam çeşidi
ağaçların zamklarından çıkarılan yağ. (TYS)

A
B
C
Ç
D
E

Tribulus terrestris Demir dikeni (BİY)

F

Triploblâstik (Yun. Triploos: üç katlı; blastos:
tomurcuk, Alm. Triploblâstik, Fr. Triploblastique,
İng. Triploblastic) Üç embriyo tabakasından (endoderm, ektoderm, mezoderm) oluşan embriyo. (BİY)

G

Triptofan, Trp, W (Alm. Tryptophan, Fr. Tryptophane, İng. Tryptophan) İnsan besini için temel
olan ve bitkilerde indolasetik asidin öncüsü olan,
aroma-tik yan zinciri bulunan kurupsuz bir amino
asit. (BİY)

H
I
İ
J
K
L

Tropikal bitki Bot. Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü. (TDK-2)

M

Tropikal orman Bot. Tropikal kuşağın nemli havasında ve bölgelerinde yetişen orman. (TDK-2)

O

Tropizm Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık,
ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında
bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum. (TDK); Bitki ve hayvan gibi
varlıkların muhtelif uyarıcı sebeplerle yer değiştirmeleri hâdisesi. (HAY)

N
Ö
P
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S
Ş

Truffe mantar Kuzu yahut yer mantarı. (ARK)

T

Tuba-yı pür-meyve-i cinan Cennetlerin meyveli
tuba ağacı (RIZ)

U

Tugaklık

Süzgeç yapılacak ağaç (DLT)

V
Y

Tuğ 1. Çiçek. 2. ıspanak, pancar gibi göbeklenen
bitkilerin tohumu. (MER)
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Tuğlanmak 1. Çiçeklenmek. 2. Tohumlanmak.
(MER)
Tuğlu Başında tohumu bulunan ot. (MER)
Tuhm Tohum. (ENF)
Süzgeç yapılacak ağaç, süzeklik (DLT)

E

Tukaklık

F

Tukul otu

G

Tul Samğ, ağaç tutkalı (MEN)

H
I
İ
J
K
L
M
N
O

Tulga aşı

Kırmızı kantaron. (BAY)

Yemeği yapılan bir bitki (EVL)

Tulkuk Gelincik. (BAY)
Tulumcuk Bot. Bitkilerde yüzmeyi kolaylaştıran,
tulum biçiminde küçük kese. (TDK-2)
Tumruk Açılmaduk gonçe çiçek (MEN)
Tundra Kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsü
ve bu bitkilerle kaplı geniş alan, kutup bozkırı.
(TDK)

Ö

Tundura Kutuplara yakın, kısa çalı ve yosunlardan ibaret bitki örtüsü. (MED)

P

Tunisa Tarla ve bahçelerin sulanmas1 için yap1l
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Tunub Ağaç kökleri. Gövdenin siniri. Süngü
eğriliği. Çadır ipleri. (OSM)
Turba Fr. Tourbe. Az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt. (TDK); Bataklık bitkilerinin
zamanla kömürleşmesinden meydana gelen yakıt.
(MED); (Fr. Tourbe) Kömürleşmiş bitkilerden meydana gelen yakıt. (TYS); Göl ve bataklıklarda yetişen bitkilerin çürümesi ve kömürlesmesiyle meydana gelen yakıt. (HAY)
Turbalık Göl ve bataklıklarda yetişen bitkilerin,
özellikle sfagnumun çürümesi ve kömürleşmesiyle
oluşan turba yatağı. (TDK)
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Turfanda Tervende. Mevsimin başında ilk yetişen
(meyve, sebze). (TDK); Vaktinden evvel veya mevsiminden sonra yetişmiş meyve ve sebze, manâsına
olan bu kelimenin sahîhi “tâ”nın fethiyle terfendedir. (DGA); Mevsiminden önce yetiştirilen meyve ve
sebze: Turfanda çilek. Son turfanda = Mevsiminden
sonra yetiştirilen meyve ve sebze. (HAY)
Turfandacı Turfanda olarak meyve veya sebze yetiştiren kimse. (MED); Mevsimsiz meyve ve sebze
yetiştiren ve satan. (HAY)
Turfandacılık Turfanda sebze ve meyve yetiştiriciliği: Türkiye’de turfandacılık gittikçe gelişiyor.
(TDK); Turfanda meyve veya sebze yetiştiriciliği.
(MED)
Turfandalık Turfanda meyve veya sebze yetiştirilen tarla. (TDK); Turfanda meyve ve sebze yetiştirilen bahçe veya tarla. (TRM); Turfanda meyve
veya sebze yetiştirilmek üzere hazırlanmış tarla veya
bahçe. (KUB); Turfanda sebze ve meyve yetiştirilen
bahçe. (TEM)
Turnaayağı

Bot. Düğün çiçeği. (TDK-2)

Turnagagası Bot. Sardunyagillerden, tohumlarının ucunda turna gagasına benzer ince uzun
bir uç bulunan, yaprakları güzel kokulu bir bitki,
dönbaba (Geranium robertianum). (TDK-2); Sardunyagillerden, tohumlarının ucunda ince uzun bir
uç bulunan bitki. (HAY); İğnelik. (BAY); Sardunyagillerden, tohumları ince uzun uçlu bitki (geranium robertianum). (MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Turnusol Fr. Tournesol. Birtakım bitkilerden elde
edilen mavi boya maddesi. (TDK); (Fr. Tournesol) Bir takım bitkilerden çıkarılma ve kimyaca bir
sıvının ne olduğunu anlamada kullanılan bir boya.
(TYS)
Turp Turb, turub Bot. 1. Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus). 2. Bu bitkinin yenilen etli
kökü. Turp gibi sağlığı yerinde. Turpun sıkından
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seyreği iyidir görüşmeyi, konuşmayı sıklaştırmamak doğrudur. • turp filizi, turp otu, turp salatası,
karaturp, kırmızıturp, yabani turp, bayır turpu,
yaban turpu (TDK-2); Acırga; bayırturpu; karaturp; kırmızıturp; terme; yabantuıpu. Bkz. Aş; baharat; bitki; salata. (YAK); Turpgillerden, kökü yenilen, salkım çiçekli bitki. (MED); Turpgillerden,
yaprakları karşılıklı, çiçekleri salkım durumunda,
meyvesi acımsı bir bitkidir. Etli olan kökleri yenir.
Türbun “ karaturp “, “ beyaz turp “, “ yabanî turp
“, “ kınmzı turp “, “ bayır turbu “ gibi birçok çeşidi vardır. Nemli toprakları sever. Beyaz turbun etli
ve sulu bir yumru durumunda olan kökü, kabuğu
soyulup rendelendikten sonra tuz, sirke ve zeytinyağıyla karıştırılarak salata olarak yenir. Ancak rendelendikten sonra suyunun süzülmesi gerekir. Bazı
Avrupa mutfaklarında beyaz turbun kökü çeşitli
soslarda da kullanılır. Karaturp da beyaz turp gibi
salata olarak yenir. İri bir fındık büyüklüğünde
veya körpe küçük havuç gibi uzun biçimde olan
kırmızı turp rendelenmez. Üstü hafıfçe kazınıp, iyice yıkandıktan sonra bütün olarak veya ikiye bölünerek salatalara konur ve öyle yenir. Kırmızı turp
aynı zamanda servis tabaklarının süslenmesinde de
kullanılır. Turbun her türlüsü çiğ yenir. (BİT); (Lat.
Raphanus raphanistrum, Alm. Rettich, Fr. radis,
İng. radish) Turpgiller (Cruciferae) familyasından 15-50 cm kadar boylanabilen beyaz ya da san
çiçekli, tek yıllık otsu bir bitki. (BİY); (hilb): Turpgiller familyasından; yaprakları karşılıklı, çiçekleri
beyaz, sarı veya mor renkte ve salkım durumunda
bir bitkidir. Meyvesi acımsı ve etlidir. Beyazturp,
kırmızıturp, karaturp, yabanturbu, bayırturbu gibi
türleri vardır. İçeriğinde C vitamini, kükürt ve iyot
vardır. Faydası: Böbreklerdeki mikropları öldürür.
Kum taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Karaciğeri kuvvetlendirir. Karaciğer şişliğini indirir.
Sarılıkta faydalıdır. Safra taşlarının düşürülmesinde
yardımcı olur. Romatizma, siyatik, lumbagoda faydalıdır. Astım ve bronşitte faydalıdır. Öksürüğü
keser. Kabızlığı giderir. Dişetlerini kuvvetlendirir.
İdrar söktürür. Yatmadan önce bir bardak turp suyu
içilirse, rahat bir uyku sağlar. (BİT-2)

Turp otu Raphanus raphanistrum Lat. (Cruciferae). 15-50 cm yükseklikte, beyaz, pembe veya san
çiçekli, bir yıllık ve otsu bir bitkidir. Ege bölgesinde
rozet yaprakları veya çiçek durumları haşlandıktan
sonra salata halinde veya pişirilerek sebze olarak
yenmektedir. Bazı yörelerde Hardal otuna da aynı
ad verilmektedir. Ege bölgesinde Sinapis alba Lat.
(Hardal) türüne de Turp otu adı verilmekte ve aynı
maksatlar için kullanılmaktadır. Bk. Hardal otu.
(BAY); Bot. Turp cinsi bir ot. (TDK-2)
Turpgiller Bot. İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu vb. Bitkileri içine alan
geniş bir familya. (TDK-2); İkiçeneklilerden geniş
bir bitki familyası. (HAY); (Lat. Brassicaceae, Cruciferae, İng. crucifers) Yapraklan almaşlı dizilişte,
çiçekleri er dişi, çanak ve taç yaprakları 4 parçalı,
meyveleri açılan ya da açılmayan kapsül tipinde
olan, ülkemizde 85 cins ve 460 kadar türle temsil
edilen, genellikle otsu, nadiren çalımsı bitkiler. Hardalgiller. (BİY)
Tursus

Kalkan denilen dikenli ot. (OSM)
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Turta Meyveli veya kakaolu yuvarlak ve büyük
pasta. (MED)

O
Ö
P

Oğul otu. (BAY)

Turuncubileği

B

M

Turşu otu Kuzukulağı. (BAY)

Turunca

A

R

Oğul otu. (BAY)

Turuncubilla 1. (= turuncubilli) yaprak biçimi
ve boyu bakımından ısırgana benzeyen, hoş kokulu, kaynatılıp suyu içilen bir bitki. 2. Beyaz çiçekli,
taşların yüzüne yayılan, naneye benzer, çay olarak
kaynatılıp suyu içilen bir bitki. (MER)
Turunç Turunc Bot. 1. Turunçgillerden, bütün
Akdeniz ülkelerinde yetişen, kışın yaprağını dökmeyen bir ağaç, narenç (Citrus aurantium amara).
2. Bu ağacın portakala benzeyen, suyu acımtırak
meyvesi. (TDK-2); Acıca bir cins portakal ki, şerbeti içilir (Arapça’da buna “nârenc” denilip, “turunç
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ise ağaçkavununa derler). (HAY); Turunçgillerden,
ılıman ve sıcak iklimlerde yetişen, çiçeklerinden esans elde edilen ağaç ve bu ağacın ekşi ve acı meyvesi
(citrus aurantium). (MED; Turunçgillerden, bütün
Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç ve bu ağacın
portakala benzeyen, suyu acımtı (ARK); (Lat. Citrus aurantium, Alm. Bittere Orange, İng. Seville orange) Turunçgiller (Rutaceae) familyasından, ülkemizde de yetiştirilen, her dem yeşil ağaçlar. (BİY);
(citrus aurantium): Sedefotugiller familyasından;
1-6 m boyunda, kış aylarında yaprak dökmeyen
bir ağaçtır. Yaprakları parlak ve almaşık dizilişlidir.
Çiçekleri beyaz renkli ve güzel kokuludur. Meyvesi
küre şeklinde olup, sarı-turuncu renktedir. 8-12 tane
dilimi vardır. Meyvesinin usaresi ekşimsi-acı lezzettedir. Olgunlaşmamış meyvelerin kabuklarında
uçucu yağ, C vitamini, pektin ve hesperidin vardır.
Çiçeklerinden turunç çiçeği esansı çıkarılır. Faydası:
Sinirleri yatıştırır. Spazmları giderir. Hazmı kolaylaştırır. Parfümericilikte kullanılır. (BİT-2)

L

Turunç otu Oğul otu. (BAY)
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Turunçgiller Bot. Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina vb. ni içine alan bir alt
familyası, narenciye. (TDK-2); Bot. Sedefotugillerin turunç, portakal, mandaline ve benzerlerini içine
alan bir oymağı. (HAY)
Turvanda 1. Bir ağacın veya bitkinin verdiği yılın
ilk meyvesi, nevbar, 2. Erken çıkan yemiş. (BAH)
Tutam Demet halinde toplanmış fakat bağlanmamış çiçek, saç, iplik ve saire. Bir şeyin elle veya
parmaklarla tutulabilecek kadar olan miktarı.
(ARS)
Tutça

Çuha çiçeği. (BAY)

Tutkal [Alm. Leim] [Fr. colle] [eski terim tutkal]:
Ağaç işlerinde kullanılan yapıştırıcı gereç. (AGA)
Tutkal boyası [Alm. Leimfarbe] [eski terim tutkal boyos;]: Boya-tutkal karışımı. (AGA)
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Tutkal çizgisi [Alm. Leimfuge] [eski terim tutkal
arakesidi]: Yapıştırılan iki parça arasındaki tutkal
kalınlığının dıştan görünüşü. (AGA)
Tutkal fırçası [Alm. Leimpinsel] [Fr. pinceau
à colle] [eski terim tutkal fırças;]: Tutkal sürmek
için kullanılan, değişik biçim ve büyüklükte fırça.
(AGA)
Tutkal lekesi [Alm. Leimdurchschlog] [eski terim tutkal lekesi]: 1- Uygun olmayan çalışma sonucunda ağacın tutkalla lekelenmesi. 2- Yapıştırılan
kaplamada, tutkalın kaplama yüzüne çıkması.
(AGA)
Tutkal macunu [Alm. Leimkitt] [eski terim tutkallı macun]: Hazırlanışında yapıştırıcı ve bağlayıcı
gereç olarak tutkaldan yararlanılan ağaç macunu.
(AGA)
Tutkal mengenesi Marangozların iki tahtayı
tutkalla birbirine yapıştırdıkları vakit tutkal kuruyuncıya kadar oynamaması için her iki parçayı
sabit bir vaziyette tutmak ve sıkıştırmak üzere kullandıkları alet ki ikisi üstte ve biri yanda olmak
üzere birbirine tesbit edilmiş üç ağaç parçasından
ibaret olup alt koluna açılmış yivli bir deliğe sokulan
dişli ağacı çevirmek suretiyle araya konan tahtalar
sıkıştırılır. (ARS)
Tutkal sürme makinesi [Alm. Leimauftragmaschine] [eski terim tutkal sürme makinesi]: Tablalara ya da ağaç levhalara, silindirleri arasından
geçerken tutkal süren özel makine. (AGA)
Tutkal şerbeti [eski terim tutkal suyu, tutkal
şerbeti]: İçine çok az eritilmiş tutkal katılan ılık su.
(AGA)
Tutkal tavası [Alm. Leimkocher] [Fr. pots à colle] [eski terim tutkal tavası]: Sıcak tutkalın (glüten
tutkalının) eritilmesinde kullanılan, genellikle
bakırdan yapılmış özel kap. (AGA)
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Tutkallamak [Alm. leimen] [eski terim tutkallamak]: İki ağaç parçasına tutkal sürerek ve genellikle
sıkıştırarak yapılan yapıştırma işlemi. (AGA)
Tutkaltarağı [eski terim tutkaltarağı]: Geniş
yüzeylere eşit kalınlıkta tutkal sürebilmek için kullanılan, kenarlarından biri testereye benzeyen, ağaç
ya da madensel araç. (AGA)
Tutturulmak Çiçeğin tutması için yapılan tutturma işi. (ARK)

Tükürük otu Bot. Zambakgillerden, 20–30 cm
yükseklikte, küçük, beyaz veya sarı çiçekli, otsu ve
çok yıllık bir bitki (Ornithogalum umbellatum).
(TDK-2); Bot. Zambakgillerden portakal renkli bir
süs bitkisi. (HAY)
Tülekdokuyan

Boz renkli, çiçeksiz bir kır çayı. (MER)

Tutuba Sumak. (BAY)
Tutum Sumak. (BAY)

Tüp Salatalık tohumlarının ekildiği küçük naylon
torbalar. (MER)

Tutya Çuha çiçeği. (BAY)

Tüppek Hardal otu. (BAY)

Tuyuk Bir nevi Türk teranesi. Miz^nü’l-Evz^n’da
tarifi vardır (Muh^ke-me). “Ko ayıgı ayık uyukdur uyuk / Mest oluban araya kör bir uyuk / Nesne
dahi bilmez isen ey uyuk / B^ri çıgır derdle bir hoş
tuyuk. “ (R0şenÃ) “Meger kim çırlayık fasl-ı şit^da
/ Karıncadan taleb kılmış zev^da / Demiş karınca
halk işlü işinde / Duruşurken sen agaçlar başında / Çıgırduklarun ol dem dürlü tuyuk / Kuruyup
değmez olduguna uyuk. “ (Pend) [Uyuk yani bostan korkuluğu gibi kupkuru olduğuna değmez.]
bir tuyuk Nevâyî’ye göre “tuyuk”un kafiyesi cinaslı
olur. Bizde eski maniler de böyle idi. “Çün peri vü
hûrdur atıng bigim / Sür’at içre divdir atıng bigim
/ Her hadengî kim ulus andın kaçar / N^tuv^n
canım sarı atıng bigim. “ (Nevâyî) (VLD)

Tür Bir bitki yada hayvan grubu. Grubun üyeleri arasında yakın bir benzerlik, ortak bir köken ve
sürekli bir üreme sistemi vardır. Tür, yaygın olarak
kullanılan en küçük biyolojik sınıflandırma birimidir. (ÇEV)

Tuzcul

Tuzlu toprakları seven (bitki). (TDK)

Tuzcul kavak

Kavak. (BAY)

Tuzik Su teresi. (BAY)
Tühmeken Semiz otu. (BAY)
Tükrük otu

Akyıldız. (BAY)
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Tür Canlıların sınıflandırılmasında en küçük
birim türüdür. Biribirleriyle çiftleşebilen kısır olmayan, döller oluşturabilen, ortak bir kökene sahip,
yapı ve görev bakımından benzer organimalardır.
(BİT-4)
Türbe eriği Bot. Gülgillerden, kırmızı, tatlı,
küçük çekirdekli, etinden kolay sıyrılabilen bir erik
çeşidi. (TDK-2)
Türcan

B

D

Salep. (BAY)

Tülüce Yaprağı ısırgan yaprağına benzer, hoş
kokulu bir bitki. (MER)
Tülüçay
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Kenevir. (BAY)

Türeme Enli, boz yapraklı, çiçekleri tohuma
döndüğünde toz gibi çevreye yayılan bir bitki.
(MER)
Türk bahçeleri Henüz elimizde bir Türk bahçeleri tarihi yapacak vesikalar mevcut olmadığından
dolayı bu hususta sarih bir fikir veremiyeceğiz.
Bahçe mimarisinin Avrupadan evvel Çinliler,
Türkler ve İranlılarda başladığını tarihlerde
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okuyoruz. İtalyan ve Fransız bahçelerinin icadına
Çin ve İran bahçelerinin ne kadar mühim birer ilham kaynağı olduğu da meydandadır. Orta Asyadaki eski Türk bahçelerinin ne şekilde olduğu henüz
tetkik edilmemiştir. Her halde bu bahçelerle Hind,
Çin ve İran bahçeleri arasında büyük benzerlikler
olmak gerektir. Bugün kaybolmuş olan bu eski
bahçelerin belki Türkistan’da ve İran’da devam
eden geleneklerine tesadüf etmek mümkündür. Bilhassa Türk hükümdarlarının Hindistan’da
yaptıkları ve bu gün hâlâ şeklini az çok muhafaza
eden bahçeler bu husustaki tetkiklerimize bir kaynak olabilir. Tarihlerde okuduğumuz Asya bahçelerinin, mimari havuzlan tırabzanları, setleri ve
muntazam hendesi şekillerde çizilmiş tarhlarının İtalyan bahçelerine bir kaynak olması çok muhtemeldir. Selçuk ve Osmanlı Türklerinde de bahçeye
büyük ehemmiyet verilmiştir. Bütün, tezyinatını
çiçeklerden yapan bir milletin onu yetiştirecek
bahçelere ehemmiyet vermiş olmaması düşünülemez. Türkiyede bu gün bir eski Türk bahçesi bulmak hemen imkânsızdır. Acaba bu sanat Türkiyede
ne gibi istihaleler geçirmiştir. Her halde mimarimizin klasik devrine tesadüf eden Kanunî Süleyman
zamanındaki bahçelerimiz bundan kırk elli sene
evvel Türkiyede görülen bahçeler gibi değildi. Bu
gün gördüğümüz bahçeler rönesans devrinden sonra
Türkiye’ye Avrupa’dan geçmiş olan rokoko üslûbunda bahçelerdir. Sade güzeli çok seven Osmanlı
Türkleri hiç şüphesiz ki eski İtalyan bahçeleri gibi
sade ye muntazam şekilli bahçeleri tercih ederlerdi.
Tarihte okuduğumuza, bazı minyatürlerde
gördüğümüze ve bazı tariflere göre öyle tahmin ediyoruz ki eski Türk bahçeleri dört köşe büyük mermer havuzlar, gölge veren cesim ağaçlar, sarmaşıklı
ve salkımlı çardaklar, setler, merdivenler, fıskiyeler,
selsebiller, çeşmeler, ağzından su akan arslanlar,
gülistanlar, lâlezarlar ve çemenzarları havi muntazam tarh edilmiş hendesi şekilde bahçelerdi. Eski
minyatürlerdeki bazı bahçe resimleri bize bu hususta bir fikir vermektedir. Bu eski Türk bahçeleri her
halde ne Fransız ve ne de İngiliz bahçeleri üslûbunda değildi. Ne yazık ki bu gün o bahçelerden birini
göremiyoruz, görmüş olsaydık Türklerin geçmişte
ne kadar yüksek ve ne kadar ince bir zevke sahib
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olduklarını anlardık. Hele bu bahçeyi, ona asırdaş
olan dünya bahçeleriyle mukayese etmek bize bu
hakikati daha vazıh olarak belirtirdi. Türkiyede ve
bilhassa Türkiyenin eski büyük şehirlerinde vaktiyle
yapılan bahçelerin nasıl olduğunu tâyin etmek oldukça güç bir meseledir. Çünkü bugün bu bahçeler
kalmamıştır. Bütün sanatımızda olduğu gibi bahçe
sanatımızda da Avrupa tesiri eski zevki
değiştirmiştir. O bahçeleri bu gün ancak, eski minyatürler, tarihler, divanlar ve bilhassa çiçek ve bahçeye dair yazılmış olan şukûfenamelerde tesadüf ettiğimiz malûmat sayesinde tasavvur edebiliriz.
Edirne ve İstanbul saraylarının eski bahçeleri tamamiyle bozulmuş ve değişmiştir. Eski İstanbul konakları ve yalılarının bahçeleri de artık kalmamıştır.
Fakat Avrupa tesirinin sokulamadığı bazı Anadolu
şehirlerinde belki bu eski bahçe geleneğini yaşatan
bazı tiplere tesadüf etmek mümkündür. İşte bir
Türk bahçesi tarihini yapmak ve bunun sanat vasıflarını tâyin edebilmek ancak bu pek nadir olan
vesikalar sayesinde kabil olacaktır. Bu vesikalara ve
vaktiyle bu bahçelerin bazılarını görüp anlatan ihtiyarlarımızın hikâyelerine göre, Türk bahçesinin ne
Fransız bahçeleri gibi mimari ve hendesi, ne de Çin
bahçeleri gibi cebrî bir tabiat taklidi olan bahçelere
benzemediğini anlamaktayız. Türk bahçesi, Türk
mimarisi gibi sırf Türk zevkinin mahsulü olan bir
sanat eseridir. O da mimarimiz gibi rasyonel ve sade
güzelidir. Türk, yaptığı her sanat eserinde olduğu
gibi, bahçede de, yalnız güzellik değil, aynı zamanda kullanışlılık ve faide de aramıştır. Onun ilk
ehemmiyet verdiği şey mantık ve sonra da süstür.
Bu sebeple Türk bahçesinde çiçek kadar yemişe ve
ağaca da kıymet verilmiştir. Bu bahçeler aynı zamanda hem bir çiçek ve hem de bir meyva bahçesidir. En küçük bir evin bahçesinde bile mutlaka ya
bir erik, ya bir kayısı, ya bir dut veya bir kiraz ağacı
bulunur. Bu ağaçların baharda açtığı çiçekler o
bahçeye ne kadar güzellik verirse onların meyvaları
da ev halkına o kadar faide temin eder. Konak,
saray bahçeleri hep aynı karakter ve zevkte olmakla
beraber yerin vüsat ve müsaadesine göre değişik
şekillerde tertip ya tarh olunmuştur. Bunlar hakkında bir fikir edinebilmemiz için şimdi eski bir konak
bahçesini göz önüne getirelim: Yaz günleri hayatın
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büyük bir kısmı bahçede geçtiği için, bahçe evin bir
kısmı sayılmak itibariyle, daima etrafı yüksekçe duvarlarla çevrilmiş ve dış âlemden ayrılmıştır Bu
suretle ona bir mahremiyet ve samimiyet verilmiştir.
Burası âdeta üstü açık, yani tavansız, bir sofa mahiyetindedir. Evi bahçeye bağlayan kapı önünde ekseriya yarısı ev, yarısı bahçe sayılacak bir kısım bulunur. Bu, ya ileriye doğru çıkmış bir sayvan veya
direkler üstüne oturtulmuş bir gölgelik veyahut da
bir çardaktır. Bu kısmın zemini geniş tuğlalar veya
gelişi güzel şekillerde taşlar veyahut dört köşe
muntazam mermerlerle döşenmiştir. Çardağa mor
salkımlar, yaseminler, yabani güller, hanım elleri
veya asmalar sardırılmış, bir bahçe oda haline getirilmiştir. Burası ev halkının yaz günleri oturmasına
ve temiz hava alarak bahçenin rengârenk çiçekleri
önünde, güzel kokular içinde el işleri yapmasına
veya yemek yemesine mahsus bir yerdir. Ekseriya bu
çardağın önünde fıskiyeli veya selsebilli bir havuz
bulunur. Bunun tırtıllı kenarlarından damlıyan ve
arkların küçük tümseklerinden şırıldıyarak
bahçenin aşağı kısımlarına doğru akan sular bu güzel sahnenin musikisini vücuda getirir. Bazan havuz
başındaki bir arslan ağzından akan sular, havuz
suyunun sathında bir dansözün eteklerindeki inhinalar gibi kıvrımlı aynalar hasıl ederek etrafındaki
çiçekleri bin şekilde aksettirir. Fıskiyenin mermer
tekneleri içine yaz günleri yemişler konarak soğutulur. Bunların suya akseden renkleri ve dalgalanan su
ile mütemadiyen değişen şekilleri de ayrı bir zevk
menbaı olur. Havuzların kenarlarına umumiyetle
suyu seven salkım söğütler dikilir. Bunların suya
kadar inen dalları o suyun titrek çehresinde en güzel
bezeme şekilleri vücuda getirir ve bahçenin sükûnu
içinde insanı avutan bir hareket yaratarak yeknesaklıktan doğacak sıkıntı ve usancı giderir. Havuzların
etrafında bir asilzade simi ı teşkil eden en nadide
çiçekleri havi saksılar dizilidir. Türk bahçesi
umumiyetle setlidir. Arazinin vaziyetine göre az
veya çokça irtifada olan bu setler ekseriya kuru duvarlarla tutturulmuştur Birbirlerine basamaklarla
geçilir. Havuzun etrafında çiçek yastıkları bulunur.
Fakat bunlardaki çiçekler Avrupa rönesans ve
Fransız bahçelerinde olduğu gibi her nevi ve her
renk çiçeklerle dolu bir mozaik halinde değildir.

Çiçekler, yastıkları süslemek için değil, yastıklar
çiçeklere zemin olmak için yapılmıştır. Her yastıkta
küme küme aynı cins ve aynı renk çiçekler görülür.
Bunlar âdeta aynı motiflerin tekrarından ibaret
halılar ve işlemeler gibi tezyini bir bütün vücuda getirirler. Sırf güllerden ibaret gülistanlar veya sırf
lâlelerden ibaret lâlezarlar vardır. Her parça selis ve
ayandır, çünkü Türk zevki karışık şeyleri sevmez.
Evin önünden aşağıya doğru kademe kademe yükselen v,ya alçalan setlerin her biri bir veya bir kaç
nevi çiçeğe hasredilmiştir. Bu setlere yukarı taraftan
bakıldığı vakit bütün bahçe tezhiplj bir kitabın sahifaları gibi görünür. Ba-bilin setli bahçelerini
andıran bu tarzın, eski bir şark ananesi olduğu
hatıra gelmektedir. Setlerin taş duvarları sarmaşık,
gül, yasemin veya taflanlarla örtülmüş ve, bunlara
yeşil bir duvar manzarası verilmiştir. Türk bahçelerinde ağaçların da mühim bir rolü vardır. Fakat
bahçenin güneş ve havasını kapatmamak için
ağaçlar bir orman teşkil edecek surette sık sık dikilmez. Türk, ecdadının yaşadığı geniş ufuklu bozkırlardan kalma bir zevk ile açıklığı ve ferahlığı sever, üstü örtülü ka-ranlık ve mağmum ormanlardan
pek hoşlanmaz. Onun için, bahçesinde de büyük
gölge vermeyen ve yemişleriyle bir çiçek gibi bahçeyi
süsliyen meyva ağaçlarını tercih eder. Gölge için
diktiği meşe ve çınar gibi ağaçlar da ya bir veya iki
tanedir. Bunlar bahçe içinde âdeta bir âbidedir.
Münferit ve başlı başına bir yer işgal eder. Meşhur
şehirci ve mimar Corbusier (Kor-büzye) Türklerin
bu münferit ağaç tarzını çok medh etmekte ve
bugünkü şehircilikte bu tarzdan istifade edilmesini
tavsiye eylemektedir. Eski camilerimizin avlularında, eski kahvehanelerin önlerinde gördüğümüz
asırlık tek ağaçlar bir heykel kadar güzeldir. Bunların yerleri de çok büyük bir Zevkle seçilmiştir.
Yanındaki binaya veya arkasındaki manzaraya göre
cinsi değişen bu ağaçlar yerlerine ne kadar yakıştırılmışlardır. Istanbulun en güzel noktaları,
Boğaziçinin yeşil tepeleri üstündeki fıstıklardan
çınarlardan kendini balta ağzından kurtarmak
müyesser olmuş olan bir kaç tanesi bize hâlâ eski
ananenin destanlarını söylemektedir. Bahçelere dikilen çınar, çitlenbik, meşe veya fıstık gibi ağaçlar
hep büyüdükleri vakit alacakları şekil ve görecekleri
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hizmete göre en münasip yerlere dikilirdi. Mezarı
hatırlatan ve hüzün veren serviler bu bahçelerde nadirdi. Bu büyük ağaçların altları oturmak için
daima boş bırakılır ve oralara çiçek yastıkları ya^
pılmazdı. Etrafı defne, şimşir veya bu gibi bodur
ağaçlarla çevrilen bu ağaç altı meydanlarının bir
tarafına bazan bir havuz veya bir selsebil de yapılır,
abdest almak ve el yıkamak için bir köşeye güzel bir
çeşme oturtulur ve burası daima kuru kalmak için
zeminden biraz yüksek bir set halinde tanzim edilirdi. Bahçenin diğer taraflarına ve ekseriya kenarlara
dikilen meyva ağaçları baharlarda çiçekle-riyle ve
yazın meyvalarıyla bahçeyi süsler ve ev halkına o
yemişleri elleriyle koparıp yemek zevkini verirdi.
Sayısız beyaz çiçekleriyle bir gelin odasını andıran
badem ve erik ağaçları, penbe çiçekleriyle gönüle ferah veren kayısı ağaçları ve bunlar arasında uçarak
dolaşan beyaz kanatlı kelebekler, kadife yapraklarıyle duvarları kumaşlıyan incir ağaçları, yeşil
kümeler arasında yakut damlaları gibi parlayan
kırmızı narlar, zümrüdü andıran yeşil erikler bu
bahçelere tezyini bir levha mahiyetini veren şeylerdi.
Türk, bütün bunları kendi tezyini sanat işlerinde de
tatbiketmek suretiyle harikalar yaratmıştır. Türk
kadınının böyle bir bahçede işlediği işlemeler de bu
bahçeler kadar güzel olurdu. Türk, bahçenin bu güzel unsurlarına ayrıayrı o kadar ehemmiyet verirdi
ki kopardığı tek bir gülü veya lâleyi onun kadar güzel bir şükûfedan içinde günlerce saklar veyahut kavuğunun bir köşesine iliştirerek başında taşırdı.
Bahçe Türk için bir âlemdi. Bir zevk ve inşirah
âlemi. Orada bütün havası hamsesini tatmin eden
bir muhit bulurdu. Ağaçlar ve çiçeklerin şekil ve
renkleri onun gözlerini, yaseminler, güller ve ıtırların kokusu onun şam-mesini, suların şırıltısı onun
samiasını, yemişler onun zaikasını zevklendirirdi.
Şimdi bu bahçelere maalteessüf tesadüf edemiyoruz.
Sanatımızın diğer şubelerinde olduğu gibi bu bahçe
sanatımızda da düşkünlüğe uğradık. XVIII nci asırdan beri bahçelerimizin eski karakterini kaybetmelerine ve bozulmalarına sebep olan âmiller arasında
başlıcasını Avrupa tesiri teşkil etmektedir. 1724 de
Türkiyede Fransa sefiri olan ve Da-mad İbrahim
paşanın dostu bulunan Marquis de Bonnac m
Fransız bahçeleri hakkında birçok medih ve sitayişte
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bulunması üzerine getirtilen mütehassıslar Türkiyede Fransız bahçelerini tatbik ettikleri zamandan
itibaren eski Türk bahçe üslûbu ortadan kalkmış ve
bu gün hâlâ de” vam eden Fransız tarzı tatbik olunmağa başlamıştır. Türkiyede Lâle devrinde bahçelere verilen ehemmiyet artmıştı, fakat Türk bahçeleri
daha o zaman eski klâsik üslûbundan çıkarak av-rupa rönesansma doğru gidiyordu. Bununla beraber
Türkler suni yapmacıklardan hoşlanmadıkları için
avrupadaki Fransız bahçe üslû-bundaki gibi ağaçları
kırpıp mimari şekillere koymak cihetine gitmemişlerdir. Üçüncü Selimin hemşerisi Hatice Saltanın Beşiktaştaki sarayını inşa etmek üzere fransadan getirilen Mellinğ bu sarayın bahçesini fransız
üslûbunda tarh etmiş ve oraya padişahı eğlendirmek
için saray kadınlarının bahçede gezer ve oynarken
yolu şaşırmaları için ağaçlıklar ve labirentler yapmıştı. O tarihten sonra Türkiye’de, gerek saray gerek konak bahçeleri, hep fransız üslûbunda muntazam tarhlı olarak yapılmaktadır. İngilizkâri tabiî
bahçeler ise Boğaz içindeki bazı yalıların korularında tat-bikedilmiş fakat ev ve sarayların bahçeleri bu
tarzda yapılmamıştır. (ARS)
Türk bataklık salebi
Türk güz çiğdemi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Güz çiğdemi. (BAY)

Türk kara nindibası Kara hindiba. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Türk kudrethelvası Gezengevi. (BAY)
Türk lâlesi

Lâle. (BAY)

Türk meşesi Meşe. (BAY); (Lat. Quercus cerris,
İng. Turkey oak) Kayıngiller (Fagaceae) familyasından, 25 m kadar boylanabilen, yapraklarını döken,
meyveleri iki yılda olgunlaşan, ülkemizin her tarafinda görülebilen bir tür. (BİY)
Türkiye melisası
Türkmen adaçayı

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Türkotu

Türüşmek [nahiye]
Ma’muretü’l-aziz-DersimMazgirt (Çihik) (1970 Tunceli-Merkez-çiçekli-bucak) (YER)
Türüz otu Bot. Hanımeligillerden, sarı, kırmızı
çiçekli, güzel kokulu ve tırmanıcı bir süs bitkisi
(Leonicera japonica). (TDK-2); Hanımeli. (BAY);
Halas, tırmanır bir nebattır, tohumu mahallasa.
(LEH); Hanımeligillerden bir süs bitkisi. (HAY)
Tür‘a Bağ ve bostan. Kanal. Suyun taştığı yer. Su
arkının ağzı. (OSM)
Tüsü Boğa dikeni. (BAY)
Dikenli kitre ağaçcığı (DLT)

Tüşkün
Tüşürkün

Kitre ağaçcığı (DLT)

Tütce uçurmak (bitkiler için) çiçek uçurmak,
çiçeklerini geçirmek. (MER)
Tütgü

Çam çiçeği. (MER)

Tütsülemek [Alm. räuchern] [eski terim tütsülemek]: Tanenli araçların amonyak buharında
bırakılarak renklendirilmesi eylemi. (AGA)
Tütün 1. Bot. Patlıcangillerden, birleşiminde
nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum). 2. Bot. Bu bitkinin kurutulup kıyılarak
sigara biçiminde veya pipoyla içilen yaprağı. 3. Hlk.
Duman: “Tütün kokuyorsun diye beni iter. • tütün
balığı, tütün rengi, yaprak tütün, yavaş tütün, ağız
tütünü, nargile tütünü (TDK-2); Duman (bunun
dışında “tütün (bitki)” anlamınadır, ö (EVL); 1.
Yanan bir şeyden çıkıp havaya karışarak yukarıya
kalkan siyahımsı gaz, duman, Ar. Duhân. Tütünü
doğru çıkmak = işi yolunda olmak. 2. Yakılıp dumanı içe çekilen yaprak. Patlıcangillerden bir bitki,
duhân: Yenice, Havana tütünü, sert veya yumuşak
tütün. Tütün içmek = Tütünü yakıp dumanını
içe çekmek, tütün kullanmak. Tütün balığı =

Dumanda kurutulmuş balık pastırması. Tütün tabakası = Cepte taşınan, içine tütün konan kutu.
(HAY); Patlıcangilerden, salkım veya küme çiçekli, uzun yapraklı nikotin ihtiva eden ve kurutulup
kıyıldıktan sonra sigara yapılan bitki (nicotiana tabacum). Bu bitkinin kurutulup kıyılmış yaprağı.
Bu bitkinin yaprağından yapılan ve yakılarak içilen
keyif verici, sigara. Tütüne böyle havada alıştımKanık. Duman, duhan. Ateşim yansa da tütünüm
tütmez-Türkü. (MED); Deli tütün, Yabanî tütün.
(BAY); Duhan, dûd, duman, çubuk, tütünü. Aslîsi Amerika lisanlarında piton. Uç tütün, şa ‘ver
tütünü, havan, ermeye, pur sıçan, cebele, yenice,
saray altı, bafra, sert, tokunaklı, orta, yavaş, bohça
tütün, pastav, kıyıcı, tütün havanı piton, petonya, tebg tayaku, tömbeki, katmer tütün petonya
çiçeği, tütün balığı isli uskumru, tütünü doğru çıkmak mehmâ emken. Yenice tütünü âlâsı. Manisa
tütünü, saray altı, bafra tütünü, cebel tütünü, evsatı
ermeye tütünü, pur sıçan tütünü, filiz bası tütünü
sa’ver tütünü ednası. Tütün fidanının en alt iki
yaprağı dip, ondan kaba ana, ikinci ana kovalama
ana, küçük ana üç filiz başı. (LEH); Sigara yapılmak
üzere kıyılmış tütün bitkisi (OSM); (Lat. Nicotiana tabacum, Alm. Echter Tabak, Langblüttriger,
Fr. Tabac, herbe à la reine, İng. Tobacco) Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından, 3 m kadar boylanabilen, tüysüz ve mumsu bir örtü ile kaplı, yapraklan uzun saplı, taç yapraklan tüpsü, salgı tüyleri
bulunan, park, bahçe ve yol kenarlarında süs bitkisi
olarak yetiştirilen bir tür. (BİY); (nicotiana): Patlıcangiller familyasından, anayurdu Amerika olan bir
bitkidir. Gövdesi dik, silindir biçiminde, tüylü ve
yapışkandır. Batı Anadolu’da yabani tütün adlı türü
doğal olarak yetişir. Yapraklarında tanen, zamk,
nişasta, reçine ve nikotin vardır. Tohumları yağ
bakımından zengindir. Alışkanlık yapar. Tiryakilik
derecesine varınca; el-ayak titremesi, sinir bozukluğu, hafıza durgunluğu, migren, mide rahatsızlığı,
damar sertliği, tansiyon yüksekliği, akciğer kanseri,
astım ve diğer nefes yolları hastalıklarına sebep olur.
Faydası: Sigara olarak kullanıldığında hiçbir faydası
yoktur. (BİT-2)
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A
B
C

Tütünvagonu Tütün yapraklarını kurutma yeri.
(ZAN)

Ç

Tütya Üzüm bağlarında mevsiminden sonra açan
çiçek. (MER)

D

Tüvelik otu

E
F
G
H
I
İ
J
K

Lâbada. (BAY)

Tüveyç Tuveyc Bot. Esk. Çiçek tacı. (TDK-2);
Botanikte çiçek tacı. (ARK); Küçük taç. Çiçek tacı,
taç yaprak. (MED); Çiçeğin yeşil olan dış kısmı
dışında kalan yaprakları ki, bir küçük tacı andırır.
(HAY)
Tüweklik Patlangıç için oyulan ağaç dalı (DLT)
Tüy Bazı dokuma, meyve vesaire üzerindeki hav:
Seccade, havlu, şeftali tüyü. (HAY)

Tüylü kanak Crepis foetida Lat. Subsp. rhoeadifolia (Bieb.) Celak. (Compositae). Genellikle
bir yıllık, 10–60 cm yükseklikte, sarı çiçekli,
beyaz tüylü ve otsu bir bitkidir. Silifke bölgesinde
(Kırobası) Sakar kanak veya Tüylü kanak adı verilir.
Eş anl. Kokar ot (Ladik-Konya), Kokar otu. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Tüylü meşe Bot. Yaprakları tüylü olan bir meşe
türü. (TDK-2); (Lat. Quercus pubescens, İng. hairy
oak) Kayıngiller (Fagaceae) familyasından, 4–5 m
kadar boylanabilen, yaprak döken ve yapraklanılın
alt yüzü sık tüylerle örtülü olan, fındıksı tipte meyveleri olan, ülkemizin her tarafında yetişen bir tür.
(BİY)
Tüylü sıracaotu
Tüylü üçgül

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Tüylü Bot. Yaprakları tüylü olan bir meşe türü.
(TDK)

Tüysüz gümüşi kangal

M

Tüylü ada çayı Ada çayı. (BAY)

Tüysüz kirpibaşı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

N

Tüylü ayıpençesi

O

Tüylü ballıbaba

L

Ö
P
R
S
Ş

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Tüylü bodur nakil Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Tüylü boru çiçeği Boru çiçeği. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Tüylü boya

Havacıva. (BAY)

T

Tüylü çay Dağ çayı. (BAY)

U
Y

Tüylü dalak otu Bot. 10–40 cm yüksekliğinde,
yatık veya dik, gri veya beyaz tüylü, çok yıllık bir
dalak otu türü, acı yavşan (Teucrium polium).
(TDK-2)

Z

Tüylü fiğ Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Â

Tüylü hatmi

V
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Tüysüz mavidünya
Tüysüz topuz

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Tâsergant Berberice bir kelimedir; iyice Arapçalaşmış hâli Sergayne’dir. Bu bitki, Atlas okyanusu sahillerinde yetişir; yakılmaya ihtiyacı olmayan
çok kaliteli bir koku kaynağıdır. (BAT)
Têt sine Bir kerestenin damarları aksine olan istikamet. Bu damarlara kerestenin suyu denir ki
bunların aksine olarak kesildiği vakit tahta çabuk
kırılır. Bu gibi kesişlere suyunun tersine kesif denir.
Fr. Contrefil. (ARS)
Tûbâ Cennette bulunan ve dalları bütün cenneti
gölgeleyen ilâhi bir ağaç (YUS); Dalları bütün cenneti gölgeleyen ağaç. (RIZ); Cennet’te bulunduğu
farzedilen bir ağaç: Şecere-i Tuba. (HAY); Cennet,
cennette nimetlerle dolu olan ağaç. (OSM)
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A

Tûbâ-i Hilkat Hilkat ağacı, hilkat tubası. Kâinat,
teşbih yapılarak tuba ağacına benzetilmiştir. (OSM)

B
C

Tûbî Kökü yukarıda, dalları aşağıda olan ve
gölgesi bütün cenneti kaplayan ilâhî ağaç. (OSS);
Cennetteki ağaç, tuba (YED)
Tût

Ç
D

Dut denilen maruf meyve. (OSM)
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Ufak kulaklı çuhaçiçeği

U

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Uhak Kaysı, erik gibi meyvelerin sıkılmış suyu
(DLT)
Ukde

Ağaçlık yer. P (OSM)

Ulak Aşılı ağaç. (MER)
U vitamini (Alm. Vitamin U, Fr. vitaminique
U, İng. U vitamin) Doğal olarak lahanada ve diğer
yeşil sebzelerde bulunan, kobaylarda peptik ülserlerin iyileşmesi için yararlı olan, metiyoninin metil
sülfoniyum tuzlan. (BİY)
Ubr Çok. Sedir ağacından su kenarlarında biten
ağaç. (OSM)
Uc

(bitki) Bitmek, sürmek. (TDK)
Ağaç boğumu. (OSM)

Ucre

Ucu eğri ağaç Eğdi, eğri. (TSD)
Uç

Türkler’in kalem yaptıkları bir ağaç (DLT)

Uçgun

Işgın. (BAY)

Uçgurudan Narenciye ağaçlarını uçlarından
başlayarak kurutan bir hastalık, uçkurutan. (MER)
Uçkun

Işgın. (BAY)

Uçkurutan Bot. Turunçgillerden, özellikle limonlarda gelişerek dal uçlarının kurumasına yol
açan ve birkaç yıl içinde ağacın ölmesine sebep olan
bir tür mantar. (TDK-2)

Ulaklı haraplı

(ağaçlar için) aşılı aşısız. (MER)

Ulama Atkuyruğu. (BAY); Meyve ağaçlarını
aşılamak. (MER)
Ulama otu

Atkuyruğu. (BAY)

Ulatmak Ağaçları aşılatmak. (MER)
Ulemâ-yı nebâtiyyûn Botanik âlimleri. (ARK)
Ulmak (meyve ve sebze için) çürümek, suyu akmak, bozulmak. (MER)
Uluavrat otu

Dul avrat otu. (BAY)

Uludağ binbirdelikotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Uludağ kantaronu

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Uludağ köknarı (Lat. Abies nordmanniana subsp. Bornmuelleriana, İng. Uludağ fir) Çamgiller
(Pinaceae) familyasından, iğne yapraklı, yapraklarını dökmeyen, Marmara, Batı Karadeniz ve Orta
Karadeniz bölgesinde yetişen, ülkemize özgü bir orman ağacı. (BİY)
Uludağ sığırkuyruğu

Uçuşçemberi [Alm. flugkreis] [eski terim bıçak
ucuscemberi]: Ağaçişleri makinelerinde dönen bıçak
ucunun çizdiği çember. (AGA)
Ud Maruf güzel kokulu ağaç, öd ağacı.; Meşhur
bir sazın adı. Bir hoş kokulu buhur. Ağaç parçası.
Budak. (OSM); Öd ağacı (YUS); Öd ağacı (Bot. Aloexylon agallocum) (BAH)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Uludağ soğanı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Uluk 1. (meyve ve sebze için) çürük. 2. (kadınlar
için) üstü başı, evi pis olan, temizliğe dikkat etmeyen, pasaklı. (MER)

Ulyan Kokulu bir bitkinin köküdür ki yenilir
(DLT)
Un mantarı Clitopilus prunulus (Fr. Ex Scopoli) Quélet (Tricholomataceae). Yenen bir mantar
türüdür. Eş anl. Beyaz mantar, Toz mantarı. (BAY)
Unluca Atriplex nitens Schkuhr (Chenopodiaceae). 2 m kadar yükselebilen, bir yıllık ve otsu bir
bitkidir. Dal ve yapraklan unlu gibi tüylüdür. Kars
bölgesinde, ıspanak gibi pişirilerek sebze olarak kullanılır. (BAY)
Unnab Çiçekli bir bitki adı, hünnap (ŞEH); Hünnab, kabuğu açık kahverenginde, çekirdekli bir cins
küçük meyve. (YUS); Kabuğu kırmızı ve çekirdeği
pek sert bir cins küçük meyve, çiğde (HAY); Maruf
meyve. Dâne-i unnâb. unnâbî: unnâb renginde.
(OSM)
Unnâbiye Fasîle-i unnâbiyye:
çeşitlerinden ağaçlar. (HAY)

Unnâb

ağacı

Unsul Ada soğanı. (OSM)
Unutmabeni Bot. İki çeneklilerden, küçük mavi
çiçekler açan bir bitki (Myosotis palustris). (TDK2); İkiçeneklilerden, basit yapraklı, küme çiçekli süs
bitkisi (myosotis palustrus) (MED); Boncuk otu.
(BAY); Tezyinatta kullanılan, mavi renkte, küçük
ve güzel bir çiçektir. Peygamber çiçeği de denir. Fr.
Ne m’oubliez pas (myosotis). (ARS); (Lat. Myosotis arvensis, Alm. Feldmäuseohr, Fr. Myosotis
des champs, İng. field forget me not) Boraginaceae
(Hodangiller) familyasından, küçük mavi çiçekleri
olan bir tür. (BİY)
Ur İnsan vücudunun çeşitli yerlerinde çıkabilen
çıbansız ve iltihapsız şiş. Tümsek. Ağaç uru =
Ağaçlardaki tümsek. (HAY)
Ur genler (İng. ur genes) Bütün organiz-malardaki biyolojik sistemlerin en az düzeyde çalışması için,
DNA kopyalaması, RNA kopyalaması ve tercümesi
vb. İçin gerekli proteinleri kollayan genler. (BİY)

Uredospor (Lat. uredo: mantar, Yun. Sporos: tohum, Alm. Uredospore, Sommerspore, Fr. urédospore, spore d’été, İng. uredospore, summer spore)
Pas mantarlarında tek tek meydana gelen iki çekirdekli sporlar. (BİY)

A
B
C
Ç

Urg atmak Fasulye, karpuz, kabak, kavun gibi
bitkiler kol atmak, filizleri uzamak. (MER)

D

Urga Büyük ağaç (DLT); Büyük ağaç, dere yolu.
(OSM)

F

E
G

Urgan Bitkisel elyaftan (keten, kenevir, pamuk,
jüt, sisal vb.) yapılan ince halat. 3–6 ipliğin
bükülmesiyle oluşturulan iplik grubuna “isparçena”
denir. Birkaç isparçenanın birarada bükülmesiyle
ince halat, ince halatların birleştirilip bükülmesinden de kalın halat elde edilir. (TEK)

H

Urginea mantıma Ada soğanı (BİY)

K

Urğı

Uromastix spinipens Diken kuyruklu ağama
(BİY)
Urrak Kabuğu soyulmuş ağaç. Eti gitmiş kemik.
(OSM)
Urug Tane, tohum, evin (DLT); Akraba, soy,
tane, tohum, döğüş, soy, hanedan. (OSM)
Tohumluk için saklanmış (buğday)

J

M
N
O
Ö
P
R
S
Ş

Urumarmıdı Ortasında bir iki taşı olan iri meyveli bir armut. (MER)
Usfur 1. Aspur, yalancı safran, 2. Çiçek halinde
safran, 3. Bu bitkinin çiçeklerinden elde edilen
kırmızı boya. (Bot. carthamus tinctorius) (BAH)
Uskun

İ

L

Tohum. (OSM)

Urugluk
(DLT)

I

T
U
V
Y
Z

Işgın. (BAY)

Â
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Usluc Yeni belirmeğe başlamış ağaç budağı.
(OSM)
Ustospor (Yun. Sporos: tohum, Ahn Usto-spore,
Fr. ustospore, İng. ustospore) Mantar miselinin
spor hâline gelmesiyle meydana gelen, başlangıçta
iki çekirdekli, daha sonra diploit hâle geçen sporlar.
(BİY)
Usâre Sıkılan meyveden çıkan su, özsu. (MED);
Sıkılan meyve vesai-reden çıkan su, öz. (HAY)
Uş Ağaç, dal, boynuz gibi şeylerin özü. (DLT);
Şimdi; ağaç, dal. (OSM)
Uşere Sütleğen cinsinden dikenli, yassı yapraklı
ağaç. (OSM)
Uşgun Işgın. (BAY)
Uşkun Bot. Karabuğdaygillerden, yaprakları
yürek biçiminde, kökü dıştan sincabi ve içten sarı
renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum).
(TDK-2); Işgın. (BAY)
Uşnan Çöğen otu, çöven, sabun otu, dikenli
çöğen, voynik otu, helvacı kökü, saponaria officinalis (caryophyllaceae); salikorn, çöğen salicornia herbacea (chenopodiaceae). (CER)
Utamak Yapraklarını, başağını kesmek, ekin
biçilmek, budamak (DLT)

Uyur göz Bot. Normal durumlarda sürmeyip
uyur vaziyette kalan, fakat gerektiğinde sürerek dal,
yaprak oluşturan tomurcuk. (TDK-2)
Uyuz otu Bot. Hekimlikte uyuza karşı kullanılan
çiçekli bitki, kum otu (Scabiosa rotata). (TDK-2);
Scabiosa türleri (Dipsacaceae) ne verilen genel ad.
Bir veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Çiçekler beyaz,
sarı veya pembe renklidir. Türkiye’de 30 kadar türü
bulunmaktadır. Scabiosa argentea Lat. ve Scabiosa
columbaria L türleri tedavi alanında kullanılır. Eş
anl. Gıcık otu, Kavurt otu, Kum otu, Maya otu.
(BAY); (Lat. Scabiosa, İng. Devil’s bit scabious)
Fesçitarağıgiller (Dipsacaceae) familyasından, beyaz
ya da pembe çiçekli, tek ya da çok yıllık, otsu bitkiler. (BİY); (şeytanotu): Tarakotugiller familyasından; bir veya çok yıllık bir bitkidir. Birçok türü
vardır. Yabanileri, genellikle kumlu yerlerde yetişir.
Faydası: Cilt hastalıklarında kullanılır. Uyuzda faydalıdır. (BİT-2)
Uzun çiçekli mahmuzçiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Uzun kollu maymungiller (Lat. Hylo-batidae,
hylobates: ormanda oturan, Alm. Gibbons, Fr. gibbons, Uzun tohumlu tekesakalı (BİY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Uzun tohumlu yemlik Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Uzun yapraklı nane Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Übne

Ağaç boğumu. (OSM)

Ücem

Sık ağaçlık yerler. (OSM)

Utme İğde gibi zeytin biçimindeki meyve. (OSM)
Utulmak, otulmak (ekini bozan bitkiler) kesilmek, başı vurulmak (DLT)
Uvor Mürver. (BAY)
Uygulama bahçesi [Fr. jardin d’application] [İng.
practice garden]: Okullarda, özellikle köy ilkokullarında, tarım dersi başta olmak üzere kimi derslerle
ilgili kılgısal çalışmalara olanak sağlamak amacıyle
düzenlenen bahçe. (EĞT)
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Üçgül Bot. Bir tür yonca. (TDK-2); Yonca.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Üfçe Bostan korkuluğu. (FED)
Üfelek Lâbada. (BAY)
Ükeklik Sandık yapmak için ayrılan ağaç (DLT)
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Ükl Meyve, yiyecek, azık. Zekâ. (OSM)
Üksûm Çayırı, çimeni çok güzel olan bahçe.
(FED)
Ülfar Süsen. (BAY)

Ürkütmek Tahdîş, tavhîş, terhîb, infâr, kışkış etmek, uçurmak, can ürkütmek katl-i nefs, itlaf. Bir
şeyin uçlarını kırpmak. Ağaç ürkütmek. (LEH)
Ürpermek Tüyler diken olmak, deri iğne iğne
kabarmak, ik-şi’râr, izbi’rar. Korkudan saçlar dikilmek. (LEH)

Ülfer Nilüfer. (BAY)
Ülüngür Şeytan kabağı. (BAY)
Ümüldan Taze fidan. Körpe dal. Genç, güzel.
İnce ve narin vücud. (OSM)
Ünbuş (Ünbûşe) Bitki kökü. Kökü yerden
takımıyla birlikte çıkarılan fidan. (OSM)
Üncülüz Ahlat. (BAY)
Ünnap

Hünnap. (BAY)

Üre [Alm. Harnstoff] [eski terim üre]: Yapay
reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billûrsu tor. (AGA)
Üreme 1. Üremek durumu. 2. Canlıların cinsel
hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla
çoğalmaları, tenasül. (TDK)

Ürsolik asit (İng. ursolic acid) Bitkilerde yaygın
olarak bulunan doymamış pentasiklik triterpenkarboksilik asit. (BİY)
Ürün Bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen
şey, mahsul. (HAY); Hasat; hasılat; imalat; mahsul;
mahsulat; mamul; mamulat; meyve; semere; yapın;
yemiş, deyim: yan ürün. Bkz. Mal; sonuç; yapıt.
(YAK)
Ürüñsüpürke Eflatun çiçekli, sarı saplı bir ot.
(MER)
Üryani

Bot. İnce kabuklu bir tür erik.

Üsbaş Tarla, bahçe gibi yerlerin en üst ucu, yukarısı. (MER)
Üskub

Üreticiler
er. (ÇEV)

Üretmek Bir nevi koyun, meyve çiçek yetiştirip
teksir, neşir, (LEH)
Ürkmek (Bitki) Meyvesini dökme. (MED); Bot.
Mahsûlü bozulmak, meyvesini dökmek: Bu şeftali
ağacı bu sene ürktü. (HAY)
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Sıra ile dikilmiş olan ağaçlar. (OSM)

Fotosentez ile büyüyen canlılar; bitkil-

Üretim Bitki ve hayvanlarda ürün elde etme, istihsal; belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal
veya hizmet meydana getirme, yapma, yapım, imal,
imalat. (MED); Bitkilerden ve hayvanlardan ürün
sağlama işi, istihsal. (HAY)

B

L

Bot. Üryani eriği. (TDK-2)

Üryani eriği
(TDK-2)

A

Üsküf Çiçek goncalarının üstündeki örtü ve konca püskülü. (ARS)
Üsnik asit (İng. usnic acid) Tüberküloza sebep
olan Mycobacterium tuberculosis gibi birçok Gram
pozitif bakterilere ve bazı mantarlara karşı likenler
tarafından meydana getirilen bir tip antibiyotik.
(BİY)
Üst bitken Bot. Başka bir bitkinin üzerinde biten,
ancak asalak olmayan (bitki), epifit. (TDK-2)
Üst deri Bot. Yüksek bitkilerde bütün bölümleri sararak onları dış etkilerden koruyan renksiz,
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saydam, bir hücreli tabaka, epiderm. • üst deri altı
(TDK-2); Bitki kök, gövde ve yaprakların dış epitel
örtüsü. Epidermis. (BİY); Derinin üst kısmı, tabakası. Bitkilerde en dışta bulunan doku. (MED)
Üstad-ı
(OTL)

bağçe

Hassa

bostancılarının

âmiri.

Bahçenin üstadı (RIZ)

E

Üstad-ı çemen

F

Üstübeç [Alm. Bleiweiss] [eski terim üstübef]:
Kurşun, çinko, benzeri metallerin oksitlerinden
hazırlanan beyaz toz. Yağlıboya ve macunlarda dolgu gereci olarak kullanılır. (AGA)

G
H
I
J

Üstübeç macunu [Alm. Leimkitt] [eski terim
üstüfaec macunu, tebejir macunu]: Üstübeç ya da
tutkaldan dövülmüş tebeşir tozu ile sıcak tutkaldan
hazırlanan onarma macunu. (AGA)

K

Üstükızıl mantarı

İ

L
M
N
O

Koçlama mantarı. (BAY)

Üstün ağacı Ahşab çatkılarda pencere ve kapı
gibi açıtların iki tarafındaki dikmeler üzerine ufkî
olarak uzatılan ağaç. Fr. Poutre. (ARS)
Üşhun Fidan çukurı (MEN)

Ö

Üşküfte Açılmış çiçek. (OSM)

P

Üşkûfe Şükûfe, çiçek. (OSM)
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Üvez Bot. 1. Gülgillerden, orta boylu bir ağaç
(Pirus sorbus). 2. Bu ağacın muşmulaya benzeyen
yemişi. (TDK-2); Sorbus (Rosaceae) türlerine verilen genel ad. Kışın yapraklarını döken, dikensiz,
basit veya pennat yapraklı ve beyaz çiçekli ağaç
veya ağaççıklardır. Sorbus aucuparia Lat. Kuş üvezi,
Mercan ağacı, Yabanî üvez. Sorbus domestica Lat.
Bahçe üvezi. Anadolu’da yabanî olarak bulunduğu
gibi, meyveleri için de yetiştirilir. Meyvelerine Üvez
yumurtu denir (Niksar-Tokat). Olgun halde iken
yenir. Eş anl. Eyvaz, İvaz (İskilip-Çorum), İvez,
Övez. (BAY); Muşmulaya benzer bir meyve ki, tam
olmadıkça yenmez. Kuşüvezi = Sakız ağacı çeşidinden irice yemişli bir ağaç. (HAY); Döngele müşabih
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maruf meyve, kuş üvezi sakız ağacı nevinden irice
yemişli fidan, mercan ağacı. (LEH); (Lat. Sorbus,
Alm. Mehlbeere, Fr. Sorbier, İng. Beam tree) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, meyveleri yenen,
dikensiz, basit ya da bölmeli yapraklı, beyaz çiçekli ağaç ya da ağaççıklar. (BİY); (sorbus): Gülgiller
familyasından; orta boylu bir ağaçtır. En yaygın
türü olan kuşüvezi yamaçlarda ve çalılık yerlerde
yetişir. Yabaniüvez, ova ve yamaçlardaki ağaçlar
arasında dağınık olarak bulunur. Üvez denilen
meyvesi, muşmula gibi olgunlaştığı zaman yenir.
Faydası: İdrar söktürür. Kabızlığı önler. Tansiyonu
düşürür. Aybaşı kanaması azlığını giderir. (BİT-2)
Üzellik Üzerlik. (BAY)
Üzerik

Üzerlik. (BAY)

Üzeriyh Üzerlik. (BAY)
Üzerlik Bot. 1. Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi amaçlı,
tütsü olarak kullanılan bir bitki (Peganum harmala). 2. Bu bitkinin tohumlarından yapılan nazarlık
veya süs olarak kullanılan eşya. (TDK-2); Peganum
harmala Lat. (Zygophyllaceae). 30-70 cm yükseklikte, çok yıllık, otsu ve beyaz çiçekli bir bitki. Tohumları tütsü olarak kullanılır. Eş anl. llezik, Nazar
otu, Özellik, Üzerik, Üzerrik, Üzeriyh, Yabanî sedef
otu. (BAY); Evlerde ekseriya tütsü için kullanılan
yabanî sedef tohumu. (HAY); Sedefotugillerden,
çok dallı, beyaz çiçekli, acı tohumu tütsü olarak
kullanılan bitki (peganum harmala). Bu bitkinin
tohumlarından yapılan nazarlık veya süs olarak
kullanılan eşya. (MED); Buhur edilen yabani sadef
tohumu, sedâb, sipend, harmel. (LEH); (Lat. Peganum harmala, Alm. wild Raute, Fr. rue sauvage,
İng. harmala, wild rue) Zygophyllaceae familyasından, beyaz çiçekli, özellikle asm derecede otlatılmış
alanlarda bol bulunan, meyveleri toplanarak
nazarlık yapımında kullanılan, çok yıllık, otsu bir
tür. Nazarlık. (BİY); (nazarotu): Sedefotugiller familyasından; Afrika, Asya ve Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen, tek tek beyaz çiçekli, çok dallı bir
bitkidir. 35 cm kadar boyunda, çok yıllık, otsu bir
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step bitkisidir. Çiçekleri yeşilimsi beyaz renktedir.
Meyvesi basık küre şeklinde bir kapsüldür. Tohumlarının içeriğinde harmalin, harmin, harmalol, peganin adlı glikozitler ve kırmızı boya maddesi vardır.
Faydası: Sinir sistemini uyarır. Balgam söktürür.
Mide ve kulunç ağrılarında faydalıdır. Sulu egzamada şikayetleri giderir. (BİT-2)
Üzerlikotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Üzerrik Üzerlik. (BAY)
Üzmelik Sakız otu, avsec, her türlü reyhanî ot, tohumu. (LEH); 1. Sakızotu. 2. Her türlü kokulu ot
tohumu. (HAY)
Üzüm Bot. Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.
Üzüm üzüme baka baka kararır her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler, birbirlerine
huy aşılar. Üzümün çöpü armudun sapı var demek
her şeyde bir eksiklik bulmak, güç beğenir olmak.
Üzümünü ye de bağını sorma yararlandığın şeyin nereden geldiğini araştırma. • üzüm asması,
üzüm çekirdeği, üzümgüneşi, üzüm hoşafı, üzüm
kompostosu, üzüm kurusu, üzüm pekmezi, üzüm
salkımı, üzüm sirkesi, üzüm suyu, üzüm şekeri,
üzüm şırası, üzüm turşusu, üzüm üzüm, çöpsüz
üzüm, kuru üzüm, şıralık üzüm, yaş üzüm, amerikaüzümü, ayı üzümü, Bektaşi üzümü, çavuş
üzümü, çilek üzümü, denizüzümü, Frenk üzümü,
Hasandede üzümü, it üzümü, köpek üzümü, kuş
üzümü, mis üzümü, parmak üzümü, peygamber
üzümü, tilki üzümü (TDK-2); Sirke, pekmez, şarap
vesaire imaline yarayan, taze ve kurusu yenen maruf
meyve ki, ufak taneli ve salkım şeklinde olur. Ar.
İneb, Fars. Engûr: Çavuş, yapıncak, parmak, tombalak, misket üzümü, çekirdeksiz, rezâkî vesaire.
Üzüm ağacı = Asma. Üzüm suyu = Şıra. Kuru üzüm
= Kurutulmuş üzüm. Kuşüzümü = Pek küçük taneli siyah üzüm ki, kurusu fıstıkla beraber bazı yemeklere konur. Frenk Üzümü = Şarabı yapılan bir
meyve, şurubu da olur. İt üzümü, tilki üzümü = Bitki çeşitleri. (HAY); Asmanın salkım şekilli meyvesi.
(MED); Asmanın taze veya kuru olarak yenen meyvesi. (ARK); Çavuşüzümü; dimyat; frenküzümü;

gelinparmağı; hafızalı; kişmiş; koruk; kuşüzümü;
malağa; müşküle; neferiye; razakı; sultani; tilkikuyruğu; yapıncak, deyim: çekirdeksiz üzüm; kınalı
yapıncak; kuru üzüm; misket üzümü; parmak
üzümü. (YAK); İneb, engûr. Üzüm salkımı ankûd.
Salkım üzümü hevenk, üzüm ağacı asma. Üzüm
çubuğu, üzüm kütüğü ve kökü bağ, kerûm. Üzüm
şırası nebîz. Üzüm turşusu, kuru üzüm zebîb. Envai çoktur: izmir, siyahi, aladers, parmak, çavuş,
fesleğen üzümü, köle doyuran, razakı, razaki-ruy,
nigâr, çekirdeksiz, sultani, kuş üzümü küşniz. Dimrit, kumla, keçi memesi, misket, yapıncak, it üzümü,
bektaşi üzümü ki şarabı olur, Frenk üzümü. Macar
ü-zümü burç ağacının meyvesi bk. Ökse. Defne,
mersin, sarmaşık üzüm ianesi piç kalan salkım.
Neferiye, pehlivan çavuşu, tilki kuyruğu, pat üzüm,
diş kamaştıran, alakastra, cumhur, yedi veren, koruk, üzüm suyu bint-i ineb, süçi, çakır. (LEH); (Lat.
Vitis, İng. grape) Asmagiller (Vitaceae) familyasından, yapraklan elsi, bakka tipi meyveleri olan ve
meyveleri için kültürü yapılan, ülkemizde 3 tür ve
pek çok kültür çeşidi ile temsil edilen, tırmanıcı gövdeli, çalı formundaki bitkiler. (BİY); (ineb): Üzüm
asmasının glikozca zengin olan meyvesidir. Faydası:
Bedeni ve zihni gücü artırır. Kan yapar. Vücutta
biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.
Yüksek tansiyonu düşürür. Mide ülseri, gastrit, karaciğer hastalıkları, dalak hastalıkları, romatizma
ve mafsal iltihabında faydalıdır. Kabızlığı giderir.
Kalbi kuvvetlendirir. Kanı temizler. Şişmanlıkta faydalıdır. Hamilelerin mide bulantısını önler.
Cilt güzelliğini sağlar. Nekahat devresinin kolayca
atlatılmasına yardımcı olur. Böbreklerdeki kum ve
taşların düşürülmesine yardımcı olur. Besleyicidir.
(BİT-2)
Üzüm alıcı

Alıç. (BAY)
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Üzüm şekeri Glikoz (BİY)
Üzümsü Bot. Üzüm gibi yumuşak, etli, sulu ve içi
çekirdek olan (meyve). (TDK)
Üzümsü meyve
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Bakka (BİY)
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V
Vacclnium arctostaphyllos Çoban üzümü (BİY)
Vacclnium myrtittus

Ayı üzümü (BİY)

Vahvah Tavuk çiçeği. (BAY)
Vahvah çiğdemi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Vakfe gülü Ayetlerin sözbaşlarına veya sonlarına
konan ve nokta görevi yapan tezhibli çiçeklere verilen addır. (YKS)
Vakvak Hindistan’da Vakvak beldesinde yetişen
bir ağaçtır. Yüz zira’ miktarı boyu olur, kalkan gibi
yassı yaprağı olur. (OSM)

Kurutulduktan sonra dövülerek toz haline getirilen
vanilya, genellikle sütlü tatlılarda, dondurmalarda,
pasta ve şekerlemelerde kullanılır. Meksika’da ve bazı
Avrupa ülkelerinde çeşitli likörlere de konulur. (BİT);
(Lat. Vanilla planifolia, Alm. Vanille, Fr. vanille, İng.
vanilla) Salepgiller (Orchidaceae) familyasından,
hava kökleri olan, meyvelerinde yağ, reçine ve vanilin bulunan, likör, pasta ve dondurmaya lezzet verici
olarak katılan, tropiklerde yetişen, sanhcı, epifit bir
bitki. (BİY); (vanilia planifolia): Salepgiller familyasından; tropikal bölgelerde yetiştirilen, tırmanıcı
gövdeli bir bitkidir. Yaprakları sapsız, yassı etlidir.
Meyvesi 15-20 cm boyundadır. Kullanılan kısmı
henüz yeşilken toplanan ve sırasıyla kuru ve nemli
yerlerde bırakılarak kurutulan, olgunlaşmamış meyveleridir. Kendine mahsus bir kokusu vardır. Faydası:
Vücudu kuvvetlendirir. Ateşi düşürür. Cinsel gücü
artırır. Sinir bozukluğunu giderir. Hazmı kolaylaştırır. Bronşları temizler ve öksürük söktürür. Ruhi
bunalımı geçirir. (BİT-2)
Varak Ağaç yaprağı (ENF)
Varak-ı sebze-zar

Valeriyan (Fr. Valeriane) Hek. Kedi otu adı verilen bir bitki olup sinir hastalıklarında kullanılan
bazı maddeler çıkarılır. (TYS)
Van Gülü

Gül. (BAY)

Vanilya İt. vaniglia Bot. 1. Salepgillerden, çiçekleri
beyaz, kokulu, tırmanıcı küçük bir bitki (Vanilla
planifolia). 2. Bu bitkinin tatlılara güzel koku vermek için kullanılan meyvesi. (TDK-2); Salepgillerden, sarmaşıcı, beyaz salkım çiçekli bitki ve tatlılara
koku vermekte kullanılan meyvesi (vanilla planifolia). (MED); Salepgillerden çiçekleri beyaz ve kokulu olan tırmanıcı küçük bir bitki. (TYS); Salepgillerden, çiçekleri beyaz ve kokulu, tırmanıcı küçük bir
bitkidir. Genellikle Orta ve Güney Amerika ve Madasgaskar’da yetişen bu kalın ve etli bitkinin meyvesi
iyice olgunlaşmadan toplanır ve gölgede kurutulur.
Baharat olarak kullanılan bu meyve kuruduğunda buruşur, esmer bir renk alir ve kokusu artar.
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Bahçenin yaprağı. (RIZ)

Varakî Yaprakla alâkalı veya yaprağa benzer.
(HAY)
Varangelen Istarda çözgünün arasını açmaya
yarayan, ipliklerin arasına yatay olarak yerleştirilen
muntazam ağaç. (MER)
Varatika

Bir cins çiçek, virane papatyası. (HAY)

Varek (Fr. Varech) Yosun çeşidi bütün deniz bitkilerinin genel adı. (TYS)
Vargit Göz çiğdemi. (BAY)
Vargit gülü Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Variyegat yaprak (Lat. variegare: çeşitlendirmek,
Alm. variegate Blatt, Fr. feuille variegate, İng.

variegate leaf) Bazı bitki yapraklannın klorofil
eksikliğinden dolayı alacalı renkli oluşu. (BİY)

Vekmeşk İç. Bazı mahalde ger-meşk ağacına denir. Aslı Arabîde sakız ağacı. (LEH)

Vasküler sistem (Lat. vasculum: küçük damar,
Alm. vaskular Systeme, Fr. Système vasculaire, İng.
vascular system) Ksilem ve floemden oluşan bitki
dokularında, ksilem tarafından su ve suda erimiş
maddelerin, floem tarafından fotosentez ürünlerinin
taşınmasını sağlayan sistem. İletim sistemi, damar
sistemi. (BİY)

Venüsçarığı Bot.
Salepgillerden,
esmer
kırmızımtırak renkte olan, çiçekleri çarığa benzeyen, güzel bir süs bitkisi (Ceypripedium calceolus).
(TDK-2); Bot. Salepgillerden esmer kırmmrntrak
renkte bir süs bitkisi ve çiçekleri (cypripedium calceo-lus). (HAY)

Vavul kara yemişi

Kara yemiş. (BAY)

Vazo İçine çiçek konulan veya boş olarak kullanlan süs kabı. (MED)
Veber Nebatat yaprağının tüyleri. Isırgan otunun
üzerindeki dikenler gibi. (MÜK)
Vehf Bitkinin yapraklanması. Uzama. Çoğalma,
artma. (OSM)
Vejetalin Fr. vegetaline Bazı bitkilerden çıkarılan
ve sade yağ yerine kullanılan katı (TDK); Bezi bitkilerden çıkarılan ve sade yağ yerine kullanılan yağ.
(HAY)
Vejetalizm Fr. vegetalisme Yalnız bitkisel gıda
maddelerine yer veren beslenme rejimi. (TDK)
Vejetasyon
(TDK-2)

Vejetatif çoğalma (Lat. vegetare: canlandırmak,
Alm. vegetative Vermehrung, Fr. Multiplication
végétative, İng. vegetative propagation) Eşeysiz
üreme usulleriyle kesilmiş yaprak veya sap gibi bitki
kısımlarının kültüründen bitki üretilmesi. (BİY)
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Venüssaçı Adiantum capillus-veneris L (Adiantaceae). Çok yıllık, rizomlu ve çiçeksiz bir bitkidir.
Balgam söktürücü ve öksürük kesici olarak kullanılır. Eş anl. Fatmasaçı (Doğu Anadolu), İshal otu
(Borçka-Artvin), Karabacak (Muğla). (BAY)

H

Bitkilerle yer yüzünün yeşil olması. (OSM)

İ

Verak

Veranda (Mi.) (Hindceden.) Bir binanın cebhelerinden birine bitişik olarak yapılan önü camlı
ve dışarıya taşkın kısım, Bâzan buraya çiçekler ve
saksılar konarak bir kış bahçesi haline de getirilir.
Bunların önü camsız ve açık olanlarına hayat ve
sergâh denir ki Anadolu-daki Türk evlerinin ekserisinde vardır. (Bak. Sergâh ve hayat.) Fr. Véranda.
(ARS)
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Verdinar

Köknar. (BAY)

Ö

Verdiyye

Botanikte gülgiller. (ARK)

P

Fr. végétation. Bot. Bitki örtüsü.

Vejetasyon devresi (Lat. vegetare: canlandırmak,
İng. vegetation period) Bitkinin tohumdan gelişip
tekrar tohum verene kadar geçen dönemi. (BİY)

A

R

Verem otu Canavar otu. (BAY)
Verimli

S

Verimli ağaç meyvedâr. (LEH)

Ş

Vermut Bitki özü karıştırılarak acılaştırılmış bir
çeşit beyaz şarap. (MED)
Veronika

(İt. Veronica) Tavşanotu bitkisi. (TYS)

Verîk Sık yapraklı ağaç. (Lisanımızda “gür
sakallı” manasında müstamel olan “mevrûk”
lâfzının bundan muharref olduğu bazı lügatta
görülmüştür). (OSM)
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Veşice

Veşî’ Girilmemesi için bahçe ve bostanların
çevresine dikilen ağaç veya konan diken. Az nesne.
(OSM)
Veted Kazık, yere kakılacak ucu sivri ağaç.
(OSM)
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Vezim

G

Vıcıvıcı

H
I
İ
J
K
L
M
N
O

Ağaç kökü. (OSM)

Sebzevat demeti. Kurumuş ot. (OSM)
Gelincik. (BAY)

Vida [Alm. Schraube] [Fr. vis] [eski terim vida]:
Üzerindeki eğik dişler yardımı ile ağaca giren ve
bağlantı sağlayan gereç. (AGA)
Vidalanmış Birbirine vidalı çivilerle rabtedilmiş
ve sıkıştırılmış olan tahta veya madenî kısımlar. Fr.
Vissé. (ARS)
Vidalı kaplama presi [Alm. Spindelpress] [eski
terim vidalı pres]: Sıkma eylemini büyük vidalı
milleri ile yapan kaplama yapıştırıcı araç. (AGA)
Viks çiçeği Taş nanesi. (BAY)

Ö

Viks otu Taş nanesi. (BAY)

P

Villüs (Lat. villus: kaba hl. Alm. Zotte, Fr. villosité, İng. villus) Bitkilerde epidermis üzerindeki ince,
düz uzantılar. (BİY)
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Villâ (vi’lla) İt. villa Yazlıkta veya şehir dışında,
bahçeli ve güzel, müstakil ev. (TDK)
Vinyet (Fransızca küçük üzüm bağı mânasına.)
“Küçük üzüm dalları ve filizlerinden ibaret olarak
terkib olunmuş tezyinat. Orta Çağda umumiyetle
el yazması kitabların sahife kenarları ve nihayetleri
böyle asma dalları şeklinde tezyinat ile süslendiği
için kitab sahi-feleri etrafına Avrupa müzehhiblerinin yaptıkları süslü ve nakışlı çerçevelere vinyet

denir. Türkcede bu nevi çerçevelere kenar nakşı
tâbir olunur. Vinyetlerin Avrupada en moda olduğu zaman XVIII inci asırdır ki bunun en meşhur
sanatkârları Gravelot, Eisen ve Moreau le Jeane’dür.
Vinyet tâbiri bilâhare kitablara tezyinat olarak.
Yapılan küçük resimlere de verilmiştir ki bu tâbirin artık kenar nakışlarına verilen ilk mâna ile bir
münasebeti kalmamış ve mün-dericat içindeki
küçük tezyini resimler mânasını almıştır. Vinyet
resimleri yapanlara vinyet ressamı (Fr. Vignettiste)
denir ki bunlara bizde müzehhib ve tarrah tâbir olunur. Fr. Vignette. (ARS)
Virba Söğüt, söğütlük (Güney Slavca vrba) V
139al3 virbalistân = sögüdlük (“Sırpça”), 143bll
virba = sögüd ağaçlığı (“Latince”; •” Virba), 147bl7
(HIRVATÇA), 144al virba korusu = sögüd ormanı
(“Boşnakça”) (EVL)
Viroit (Lat. virus: zehir, zehirli sıvı, Alm. viroid,
Fr. viroîde, İng. viroid) Bitki hücrelerinde hastalık
yapan, 400 kadar ribonükleotitten oluşan, protein
kılıfı bulunmayan, virüslerden daha basit yapılı bir
organizma. Viroid. (BİY)
Vişne Bot. 1. Gülgillerden, dalları kırmızımtırak,
çiçekleri beyaz renkte, kiraza benzer bir ağaç (Cerasus vulgaris). 2. Bu ağacın genellikle reçel ve şerbet yapılan, kırmızı renkte ekşimtırak meyvesi,
ekşi kiraz. • vişneçürüğü, vişne hoşafı, vişne reçeli,
vişne suyu, vişne şurubu (TDK-2); Gülgillerden,
kırmızımsı gövdeli, beyaz çiçekli, kiraza benzeyen
ağaç ve bu ağacın koyu kırmızı, mayhoş tatda meyvası (prunus cerasus). Vişne suyu. (MED); Kırmızı
renkte, ekşimtrak bir meyve. (ARK); (Lat. Cerasus
vulgaris, Alm. Sauer kirsche, Weichselkirsche, Fr.
griotte, cerise arrière, İng. Morello cherry) Gülgiller (Rosaceae) familyasından, etli drupa tipi meyveli, yapraklarını döken bir bitki. (BİY); (ekşi kiraz):
Gülgiller familyasından; Nisan-Mayıs aylarında
beyaz renkli çiçekler açan, 2-9 metre boyunda bir
ağaç ve meyvesidir. Yaprakları parlak, tüysüz ve
kısa saplıdır. Meyve; açık veya koyu kırmızı renkli
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ve ekşi lezzetlidir. Meyvesinde şeker, elma ve limon
asidi, A ve C vitamini vardır. Ev ilaçlarında; gövde kabukları, meyvesi ve meyve sapları kullanılır.
Faydası: İshali keser, ateşi düşürür. İdrar söktürür.
Vücuda rahatlık verir. (BİT-2)
Vişnâb 1. Vişne şurubu, şerbeti. 2. Kirazla vişne
arası meyve veren bir ağaç ve meyvesi. (HAY)

Vitis

A

Üzüm (BİY)

B

Vivipar Ana bitkiye bağlı olduğu hâlde açılan tohumlar veren bazı bitkiler. (BİY)
Volva (Lat. volva: örtü, İng. volva) Şapkalı mantarlarda, mantarın saplarının dip kısmını saran fincan şeklindeki yapı. (BİY)

Vitamin Daha çok tâze meyve ve sebzelerde bulunan, yoklukları çeşitli hastalıklara sepep olan
maddelere verilen ortak ad: A vitamini, C vitamini.
(MED); (Lat. vita: hayat, Alm. Vitamin, Fr. vitamine, İng. vitamin) Birçok metabolizma olayları
için çok az miktarda gerekli olan ve bitkilerle alçak
yapılı hayvanlar tararından sentezlenen, yüksek
yapılı hayvanların besin yolu ile aldıkları çeşitli organik bileşikler. A, B, C, D, E, K vitamini vb. gibi
çeşitleri vardır ve sadece birisinin yokluğu hastalık
sebebidir. (BİY)

Volvoks (Lat. Volvox, Alm. Volvox, Fr. volvox, İng. volvox) Çok hücrelilerden (Metazoa),
kamçılılar (Flagellata) sınıfına giren, küre biçiminde
koloniler yapan, hem hayvan hem de bitki sınıflandırmalarında yer alan, evrimde bir hücrelilerden
(Protozoa) çok hücrelilere geçit olarak kabul edilen
hayvanlar. (BİY)

Vitellin (Lat. vitellus: besin maddesi, yedek besin,
Alm. Vitellin, Fr. vitelline, İng. vitellin) Yumurta vitellüsünde bol bulunan bir fosfoprotein; tohumlarda
bulunan benzer madde. (BİY)

Vâha Çölde su çıkan ve bitki yetişen sınırlı alan.
(MED)
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Vuşşak Uşak ağacı (Bot. Ammoniacum) (BAH)

J

Bot. Küçük yaprak, yaprakçık. (HAY)
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Vüreyka
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Yaban elması Elma. (BAY)

Y

Yaban enginarı
(TDK-2)
Yaban eriği
(BAY)

Bot. Deve dikeninin bir türü.

Bot. Çakal eriği. (TDK-2); Erik.

Ya ağacı Genellikle dağ başlarında yetişen ve yay
yapımında kullanılan bir ağaç türü (Bot. chadara
tenax) (BAH)

Yaban fesleğeni

Yaban Vahşî hayvan ve bitkiler hakkında kullanılır ki, her iki takdirde de yabanî de denilir.
(HAY)

Yaban gülü Bot. Gülgillerden, çiçekleri soluk
pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki, yabani gül (Rosa canina). (TDK-2); (Lat. rosa
canına) Paslı demir ya da şap ile kaynatılınca has
kırmızı boyarmadde elde edilen bir bitki. (TEK);
Gülgillerden, soluk pembe çiçek açan bitki, kuşburnu. (MED)

Yaban armudu Bot. Ahlat (I). (TDK-2); Ahlat
(BİY); Ahlat. (BAY)
Yaban asması Bot. Akasma. (TDK-2); Yaban
yasemini. (BAY); (Lat. Solanıtm dulcamara, Alm.
wild Jasmine, Fr. jasmin sauvage, İng. -wild jasmine) Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından,
2 m kadar boylanabilen, tırmanıcı, çok yıllık, tabanda odunsu, meyveleri 7–10 mm boyunda, olgunlaşınca kırmızı renkte, zehirli bir bitki. (BİY);
Düğünçiçeğigillerden, beyaz çiçekli, bahçelerde süs
bitkisi olarak yetiştirilen bir bitki (Eş anl. Akasma,
meryemana asması, filbahar): Yollar insanı, bozkırlarla ilgisi yokmuş gibi gözüken çalılar, yabani güller, yabanasmalarıyla dokunmuş loş, hatta
ka-ranlık bir iklim içinden geçirir.-S. Batu. (TEM)
Yaban ayvası Ayı fındığı. (BAY)

Yaban fındığı Fındık ağacı (BAY)

Yaban havucu Bot. Maydanozgillerden, kökleri
yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık
veya çok yıllık otsu bir bitki, karakavza (Pastinaca
sativa). (TDK-2); Havuca benzeyen, küçük sarı
çiçek açan maydanozgilerden bitki (pastinaca sativa). (MED)
Yaban inciri Bot. 1. Dutgillerden, Mısır’da yetişen ve kerestesi eski Mısırlılarca mumyalara sanduka yapmakta kullanılmış olan bir ağaç, yabani
incir. 2. Bu ağacın meyvesi. (TDK-2); Bot. Dutgillerden bir ağaç ve meyvesi. (HAY); İncir ağacının
atası olan akdeniz bitkisi (caprificus). (MED)
Yaban kabağı

Yaban baklası Bot. Termiye. (TDK-2); Domuz
baklası. (BAY)
Yaban çileği

Bot. Dağ çileği. (TDK-2)

Yaban defnesi Bot. İki çeneklilerden, çiçekleri
beyaz, sarı veya pembe renkli, orman ve çayırlarda
yetişen bir süs bitkisi (Daphne pontica). (TDK-2);
Beyaz, sarı veya pembe çiçek açan, ekserisi yaprak
dökmeyen zehirli bir çalı cinsi (daphne). (MED)
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Bot. Yer fesleğeni. (TDK-2)

Şeytan şalgamı. (BAY)

Yaban kekiği Mercanköşk. (BAY)
Yaban keteni Bot. Su keteni. (TDK-2); Bot.
İkiçeneklilerden parazit olarak yaşayan zararlı bir
bitki. (HAY); Baklagiller üzerinde parazit olarak
yaşayan ikiçeneklilerden bitki, şeytan saçı (stipa
pennata). (MED)
Yaban lalesi

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yaban maydanozu Bot. Baldıranın maydanoza
benzeyen bazı türleri. (TDK-2)

keskin kokulu turpgillerden bitki, acırga (raphanus
raphanistrum). (MED)

Yaban mersini Bot. Fundagillerden, çiçekleri
beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi
yemişi, çobanüzümü (Vaccinium myrtillus). (TDK2); Çoban üzümü. (BAY); Ayı üzümü (BİY);
(ayıüzümü): Fundagiller familyasından; 20-50 cm
boyunda çok dallı, odunsu bir bitkidir. Karadeniz
bölgesinin dağlarında çok miktarda bulunur. Meyvelerinde; organik asitler, şekerler, pektin, tanen ve
mirtilin denilen bir boya maddesi ile A ve C vitaminleri vardır. Yaprakları ve meyveleri kullanılır.
Faydası: Yaprakları şeker hastalığında faydalıdır.
Meyvesi dizanteride etkilidir. İshali keser. (BİT-2)

Yaban yasemini Bot. Patlıcangillerden, sulak yerlerde ve çit kenarlarında yetişen, mor çiçekli, çok
yıllık bir bitki (Solanum dulcamara). (TDK-2); Solanum dulcamara Lat. (Solanaceae). 2 m kadar yükselebilen, tırmanıcı, çok yıllık, gövdesinin dip kısmı
odunsu ve mor çiçekli bir bitki. Meyveler 7-10 mm
uzunlukta ve olgunlukta kırmızı renklidir. Zehirli bir bitkidir. Bk. İt üzümü. Eş anl. Kır yasemini,
Sofur, Tilki üzümü, Yaban asması. (BAY); Menekşe
renginde çiçekleri olan, kırmızı yemişleri tıpta kullanılan patlıcangillerden tırmanıcı bitki (solanum
dulcamara). (MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (sofur):
Patlıcangiller familyasından; yurdumuzun hemen
hemen her bölgesinde rastlanan, 1-2 m boyunda,
çok yıllık, fena kokulu bir bitkidir. Haziran-Eylül
ayları arasında mor renkli çiçekler açar. Gövdesi
sarılıcıdır. Meyvesi sarımsı-kırmızıdır. Dallarında
dulcamarin vardır. Meyveleri; solanın ve solasein
taşır. Faydası: Deri hastalıklarında kan temizleyici,
hafif uyuşturucu ve romatizma ağrılarını giderici olarak kullanılır. Şehveti keser. Salgıları azaltır.
(BİT-2)

Yaban nanesi Bot. Yabani bir tür nane. (TDK-2);
Marsuvan otu. (BAY)
Bot. Pazı. (TDK-2)

Yaban pancarı
Yaban pazısı

Bot. Iştır. (TDK-2)

Yaban saparnası

Silcan. (BAY)

Yaban sarmaşığı Ak asma. (BAY)
Yaban sığırı (Lat. Bibos gaurus, Alm. Gaur, Fr.
gaur, İng. gaur) Çift parmaklılar (Artiodactyla)
takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından,
380 cm kadar uzunlukta 200 cm kadar yükseklikte, 85 cm kadar kuyruğu olan, geniş alınlı, kısa
ve kalın boyunlu, sırtı esmer, karnı san, bacakları
beyaz, Hindistan’da kayalık ormanlarda yaşayan bir
tür. Gevir. (BİY)
Yaban sümbülü

Bot. Kedi nanesi. (TDK-2)

Yaban teresi Bot. Horozcuk otu. (TDK-2);
Horozcuk, deyim: horozcuk otu. Bkz. Bitki. (YAK)
Yaban turpu Bot. Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga, yabani
turp (Raphanus raphanistrum). (TDK-2); Kökü ve
yaprakları tıpta kullanılan ve yenilen, beyaz çiçekli

Yabanıl Bot. İnsan bakımı ile yetişmemiş (bitki).
(TDK-2)
Yabanıl labada (Lat. rumex obtusifolius)
Köklerinden doğal boya elde edilen bir bitki. Yol
kenarlarında kendiliğinden yetişir. Kaba yapraklı
uzun bir bitkidir. Şapla nıordanlanmış yünü yeşile
çalan koyu tonlu sarıya, kromla nıordanlanmış
yünü kızıl kahverengine boyar. (TEK)
Yabanıl nane (Lat. Mentha pulegim) Yarpuz,
filisgin de denilir. Sarı, siyah, gri renkli doğal boyarmadde elde edilen bitki. Kök ve yapraklan paslı
demirle kaynatılınca çok has bir siyah renk elde
edilir. (TEK)
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Yabani ada çayı Ada çayı. (BAY)
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Yabani akdiken Bot. Hünnapgillerden, yaprakları almaşık, kırmızı renkli yemişi olan bir bitki
(Rhamnus frengula). (TDK-2)

Ç

Yabani badem

Badem. (BAY)

D

Yabani bamya

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Yabani biber Güveyfeneri. (BAY)
Yabani ceviz Kokar ağacı (BAY)

H

Yabani çilek Dağ çileği. (BAY)

I

Yabani defne
(ÇİÇ)
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Gilaburu. (BAY); Yaban çiçeği

Yabani elma Orta Anadolu dışında Türkiyenin
hemen hemen her tarafında görülen, küçük yeşil
meyvalı, çalılıklarda, kayalık yamaçlarda ve dere
ve tarla kenarlarında yetişen ağaç (malus sylvestris).
(MED)
Yabani enginar Bot. Kenger. (TDK-2); (kengel):
Bileşikgiller familyasından; 2 metre kadar boyunda, çok yıllık bir bitkidir. Yapraklarının ucu sivri
diken şeklindedir. Ev ilaçlarında; kökü ve yaprakları kullanılır. Faydası: Mideyi kuvvetlendirir.
Sinirleri güçlendirir. Bağırsak solucanlarını düşürür.
Diş ağrılarını giderir. Dişeti iltihaplarını giderir.
Hazımsızlığı giderir. (BİT-2)

S

Yabani gömeç

Ş

Yabani gül Bot. Yaban gülü. (TDK-2); Rosa
canina Lat. (Rosaceae). 1–5 m yükseklikte, dikenli, soluk pembe veya koyu pembe çiçekli bir çalıdır.
Meyveleri taze veya kurutulmuş olarak yenir. Meyvelerinden hoşaf, reçel, şerbet, pestil, ezme veya
pekmez yapılır. Kuşburnundan yapılan ezme veya
pekmeze Pelver, Pelverde veya Tırınç adı verilir.
Kuşburnu meyvelerinin haşlandıktan sonra ezilip
simit şeklinde kurutulması ile elde edilen şekle Erzurum bölgesinde Kokoç, Kuşburnu kokocu veya
Kuşburnu giliği denir ve bakkal ve manavlarda
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Hatmi. (BAY)

satılır. Erzurum bölgesinde kuşburnundan şerbet,
habeş veya tirit yapılır. Sivas bölgesinde meyvelerin
ezilmesinden sonra yapılan topağa Latdik denmektedir (Yıldızeli-Sivas). Bk. Gül. Eş anl. Bitkiye Köpek gülü veya Yabanî gül, meyvelere ise Askil, Civil,
Gülburnu, Gül elması, İpburması, İpburnu, İtburnu, Kuşburni, Kuşburnu, Öküzgötü adları verilmektedir. (BAY); (köpekgülü): Gülgiller familyasından; 2–3 metre boyunda bir ağaçcıktır. Yaprakları
5–7 parçalıdır. Çiçekleri pembe veya beyazdır. Olgun meyvelerine kuşburnu denir. İçeriğinde şekerler, organik asitler ve C vitamini vardır. Faydası:
Kuşburnu denilen meyvesi idrar söktürür. İshali
keser. Basur memelerine faydalıdır. (BİT-2)
Yabani hardal Hardal otu. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Yabani haşhaş Haşhaş. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Yabani havuç
çiçeği (ÇİÇ)

Bırçalık, İskorçina. (BAY); Yaban

Yabani hindiba Hindiba. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Yabani ıspanak Bot. Pazı. (TDK-2)
Yabani iğde İğde. (BAY); İğdegillerden dikenli
ağaççık. (MED)
Yabani incir Bot. 1. İncir ağacının yabani türü.
2. Yaban inciri. (TDK-2)
Yabani kavun Şal kabağı. (BAY)
Yabani kereviz Smyrnium (Umbelliferae) türlerine verilen genel ad. Bk. Baldıran. Smyrnium connatum Boiss. Et Kotschy- Baldıran, Yabanî kereviz.
70–150 cm yükseklikte, iki yıllık, sarı çiçekli ve
otsu bir bitki. Tarsus’un dağ köylerinde (Sarıkavak)
kökü yenir. Smyrnium olusatrum Lat. Yabanî kereviz. Yapraklan İstanbul çiçekçileri tarafından, çiçek
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demetlerini süslemek için, yeşillik olarak kullanılır.
(BAY)

Yabani menekşe Bot. Menekşe çiçeğinin yabani
bir türü. (TDK-2)

Yabani keten Kenevir, kınnap. Keten lifi ipliğinden dokunmuş: Keten bezi, keten gömlek; keten
mendil, çorap. (HAY)

Yabani mercanköşk Bot. Mercanköşk çiçeğinin yabani bir türü, farekulağı (Origanum vulgare). (TDK-2); Orman kenarlarında yetişen, tıpta faydalanılan, yaprakları baharlı, mor çiçekli
ballıbabagillerden bitki, farekulağı (origanum vulgare). (MED)

Yabani kimyon Bot. Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, Doğu Anadolu’da yetişen, beyaz veya turuncu çiçekli, çok yıllık, otsu bir bitki (Zygophyllum
fabago). (TDK-2); Zygophyllum fabago Lat. (Zygophyllaceae). 20–60 cm yükseklikte, çok yıllık,
otsu, beyaz veya turuncu çiçekli bir bitkidir. Kurt
düşürücü olarak kullanılır. Bk. Frenk kimyonu. Eş
anl. Balduz, Helmel. Karaman kimyonu. (BAY);
Yabanikimyongillerden çok yıllık otsu bitki (zygophylum fabago). (MED)
Yabani kimyongiller Bot. Ayrı taç yapraklı iki
çeneklilerden, yabani kimyon, peygamber ağacı vb.
Bitkileri içine alan bir familya. (TDK-2); Bot. Ayrı
taçyapraklı ikiçeneklilerden bir familya. (HAY;
Türkiyede bir kaç cinsi yetişen, ayrı taç yapraklı
ikiçeneklilerden ot veya çalı görünümlü bitki ailesi
(zygophyllaceae). (MED)
Yabani kiraz Bot. Ülkemizde yetişen bir kiraz
türü (Cerasus microcarpa). (TDK-2); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Yabani kişniş Kişniş (Yabanî). (BAY)
Yabani kuşkonmaz

Tilkişen. (BAY)

Yabani mürver Mürver. (BAY)

Yabani lahana Bot. Turpgillerden, kumlu yerlerde yetişen ve sebze gibi yenen bir bitki. (TDK-2);
Kalın saplı, etli yaprakları sebze olarak yenen, kumluk yerlerde yetişen turpgillerden bitki, denizlahanası (crambe). (MED)
Yabani marul Bot. Sarı çiçekli, beyaz sütlü, 50–
150 cm yükseklikte, iki yıllık otsu bir bitki, eşek
marulu, yağ marulu (Lactuca serriola). (TDK-2)
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Yabani nane Nane. (BAY)

H

Yabani pancar (Lat. Beta, Alm. Bete, Fr. Betterave, İng. Beet) Kazayağıgiller (Chenopodiaceae)
familyasından, l m kadar boylanabilen, çok yıllık,
otsu bitkiler. (BİY); Beta türleri (Chenopodiaceae)
ne verilen genel ad. 100 cm kadar yükseklikte, çok
yıllık ve otsu bitkiler. Aşağıdaki türlerin yaprakları, genç halde iken sebze olarak kullanılmaktadır.
Beta lomatogona Fisch. Et Mey. -Ala pancar, Dağ
pancarı (Kırobası-Silifke). Beta trigyna Waldst. Et
Kit. -Kır pazısı (Kars), Kızılca (Erzurum), Kızılbacak (Acıpayam-Denizli), Pazı pancarı (Susuz-Kars),
Tarla pancarı (Azdavay-Kastamonu), Yağlı mancar,
Yağlı pancar. Yaprakları yağ ve yumurta ile birlikte kavrulduktan sonra yenir. Erzurum bölgesinde
Kızılca kavurması çok ünlüdür. Beta vulgaris Lat.
Yabanî pancar. Beta. vulgaris L f. Altissima Şeker
pancarı. Beta vulgaris Lat. f. cicla Pazı. Beta vulgaris Lat. f. rubra-Kırmızı pancar. (BAY)
Yabani pazı

A

Lâbada. (BAY)
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Yabani pırasa Çiriş. (BAY)

T

Yabani sarımsak Bot. Zambakgillerden, kırlarda yetişen, koyu yeşil yaprakları bahar olarak kullanılan çok yıllık bir tür bitki, köpek sarımsağı, köpek soğanı. (TDK-2)

U

Yabani sedefotu
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Yabani sinameki Colutea cilicica Boiss. Et Bal.
(Leguminosae). 5 m kadar yükselebilen, kışın
yapraklarını döken, meyveleri şişkin ve sarı çiçekli
bir ağaççıktır. Yaprakları müshil olarak kullanılır.
Eş anl. Patluk (Sav köyü-Isparta), Yaban sinamekisi.
Colutea mefanocalyx Boiss. Et Heldr.-Patluk (İsparta). (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Deniz soğanı. (TSD)

Yabani soğan
Yabani tere

Su teresi. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Yabani teretaze

I

Yabani turp
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Yabanî tere. (BAY)

Bot. Yaban turpu. (TDK-2)

Yabantırak Bot. Sulak yerlerde yetişen bir tür dereotu (Anethum graveolens). (TDK-2)
Yabanî akasya [Alm. gemeine Scheinakazie,
gewöhnliche Akazie] [Fr. faux acacia] [Lat. robinie
pseudocode] [eski terim yabani akasya]: Özodunu
sarı yeşil, bazen de kırmızı kahverengi, dışodunu
sarı beyaz, hava kurusunun özgül ağırlığı 0,72lcm3
olan bir tür ağaç. (AGA)
Yabanî mersin Fundagillerden taneli bir bitki
(ruscus aculertus). (MED); Tavşan kirazı. (BAY)
Yabanî tütün (Lat. Nicotiana glauca, Alm. Blauer
Tabak, Fr. Tabac en arbre, İng. Tree tobacco) Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından, 3 m kadar
boylanabilen, san çiçekli, çalımsı, Batı ve Güney
Anadolu’da doğal olarak yetişen bir bitki. (BİY);
Nicotiana glauca R. Graham (Solanaceae). 3 m kadar yükselebilen, sarı çiçekli ve çalı görünüşünde
bir bitkidir. Batı ve Güney Anadolu’da yetişir. Zehirli bir bitkidir. Bk. Deli tütün. Aşağıdaki türlerin
yapraklan tütün yerine kullanılır. Anchonium elichrysifolium DC.-Tunceli bölgesi Conringia orientalis Lat. Andrz.-Doğu Anadolu bölgesi. (BAY)
Yabânî İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan,
bitki), vahşi. (ARK)
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Yafa, yava, yawa Kolgan dikeni. (DLT)
Yağ Bazı meyve ve tanelerden çıkarılan bulaşıcı,
yanıcı madde, Fars. revgan: Zeytin, badem, bezir,
susam yağı. (HAY); Bitkilerden ve hayvan ürünlerinden elde edilen katı veya sıvı yiyecek maddesi:
Tereyağı, zeytin yağı, kuyruk yağı, çiçek yağı. Söz
ola ağulu aşı bal ile yağ ide bir söz-Yunus. Et üzerindeki beyaz madde. Bazı ıtırlı bitkilerden elde
edilen hoş kokulu sıvı: Gül yağı. Yanıcı ve sıvı mineraller: Gaz yağı, neft yağı. Kir, pislik. (MED);
Bitkisel veya hayvansal madde; ıtırlı bitkilerden
çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde. (ARK)
Yağ ardıcı Ardıç. (BAY)
Yağ cisimciği (Alm. Fettkörper, Fr. corps adipeux, İng. fat body) Bitki ve hayvanlarda diğer yağ
depo eden organlar. (BİY)
Yağ gülü Gül. (BAY)
Yağ marulu
(BAY)

Bot. Yabani marul. (TDK-2); Marul.

Yağ şalgamı Bot. Küçük şalgam. (TDK-2)
Yağcı pelidi
Yağhane
(TDK)

Gezengevi. (BAY)

Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer.

Yağlı bitki Bot. Özünde yağ bulunan veya yağ
salgılayan bir bitki türü. (TDK-2)
Yağlı çiçek

Basur otu. (BAY)

Yağlı ıspatan Dilim dilim yapraklı; beyaz, pembe
çiçekli; yere yayılan, ıspanağa benzer, yenilebilen bir
ot. (MER)
Yağlı kuyruk Yemlik, deyim: armut piş ağzıma
düş; devlet malı deniz yemeyen domuz; yağlı kapı;
yağma Hasan’ın böreği. Bkz. Av; bedava. (YAK)
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Yağlı mancar

Yabanî pancar. (BAY)

Yağlı ot Yalı otu. (BAY)
Yağlı pancar Yabanî pancar. (BAY); Pezik gibi
yaprağı olan, börek yapılan bir bitki. (MER)
Yağlı vernik [Alm. Leinölfirnis] [Fr. vernis] [eski
terim yağlı vernik, fiatin verniği]: Beziryağı vb.
Yağlarla, kurumayı çabuklaştıran metal oksitlerden
hazırlanan ve ağaçta parlak katman yapan gereç.
(AGA)
Yağlıboya [Alm. Ölfarbe]: Genel olarak, kuruyan yağlarla toprakboyalarm karıştırılmasından elde
edilen, koyu kıvamda sıvı. (AGA)
Yağlıboya macunu [Alm. Ölkitt] [eski terim
yağlıboya macunu]: Yağlıboyadan önce sürülen
onarma ve düzeltme macunu. (AGA)
Yağlıca

Süpürge otu. (BAY)

Yağma Kocayemiş. (BAY)
Yağmatı [Alm. Ölmattierung] [eski terim
yağmatı]: Cila yaparken fazla yağ kullanma sonucu
oluşan mat görüntü. (AGA)

(Ins.) Pencere söğelerinin dış aralıkları üzerine mıhlanan ve yağmurun içeri girmesine mâni olan pervaz. 3. Saçakların kenarlarına ve alnına mıhlanan
ensiz tahta ki derelerin çinkosunun kenarı bunun
üzerine kıvrılır. (ARS)
Yağtaşı [Alm. Abziehstein] [eski terim yoğtası]:
Araçların kesici ağızlarını bilemede gazyağı, mazot
ya da’zeytinyağı ile kullanılan doğal taş. (AGA)
Yahni Bol soğanla kavrularak pişirilen et yemeği.
Ağır pişirilmiş sulu et yemeği. (MED); Kavrulmuş
soğan vesaire ile pişmiş et yemeği. (HAY); Terbiyeli
et manasına papaz yahnisi, düğün yahnisi, sarımsaklı soğanlı yahni, tatlılı yahni, tavuk yahnisi,
kimyonlu, mayda-nozlu, nohutlu, yalını. Yahni kapan. (LEH)
Yahnisiğızıl Kayaların kuzey tarafında yetişen,
yapraklarının alt tarafı morumsu, üstü yeşil olan,
naneye benzer, hoş kokulu, halk hekimliğinde kullanılan bir bitki. (MER)
Yahudi baklası Bot. Termiye. (TDK-2); Kıbt
fulü. (HAY); Domuz baklası. (BAY)

Yağmur ormanı (Alm. Regenwald, Fr. forêt
de pluie, İng. rain forest) Yılda 254 cm’den fazla
yağmur düşen tropik orman. (BİY)
Yağmurbastığı Mavi alglerden bir Nostoc (Nostocaceae) türü. Esmer mavi renkli ve müsilajlı bir
görünümü vardır. Yağmurlardan sonra ortaya çıkar.
Gazi Antep bölgesinde çiğ olarak yenir. Eş anl. Allahekmeği (Keçiborlu-Isparta). (BAY)
Yağmurluk (Kıy.) Yağmurdan ıslanmamak için
muşambalı ve su geçmez kumaştan, kukuleteli, yani
başlıklı manto. Muşamba da denir. Bunların su
geçmez abadan olanlarına da tâbir olunur. Başlıklı
papaz mantolarına Fransızca yağmurluk mânasına
pluvial denir. (Bak. Pluvial.) Fr. Imperméable. 2.
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Yahudi ebegümeci Bot. Mühliye. (TDK-2)
Yahudi hurması

A

Ö

Kara hurma. (BAY)

P

Yakaçan (Ayrıca bkz. Yakıotu) parlak, dilim
dilim yapraklı; pırıl pırıl sarı çiçekli, ağrılı yerlere
sarıldığında yara açan bir ot. (MER)

R

Yakı ağacı Bot. Kabukları yakı olarak kullanılan
defne türünden bir ağaç (Daphne quidium). (TDK2); Kabuk ve meyveleri tıpta kullanılan, Afrika ve
Asya’nın sıcak bölgelerinde yetişen dulaptalotugillerden bir cins yaban defnesi, arabistandefnesi (daphne gnidium). (MED)

Ş

Yakı otu Bot. Küpe çiçeğigillerden, kırmızı veya
pembe çiçekli, sulak yerlerde yetişen, küçük bir süs
bitkisi (Epilobium). (TDK-2); Kökünden yakı yapmakta kullanılan siyah renkli bir sakız elde edilen
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Scorzonera (Compositae) türlerine verilen genel ad.
Bu türler 60 cm kadar yükselebilen, kalın köklü, süt
taşıyan, tüylü ve sarı çiçekli bitkilerdir. Köklerden
elde edilen sakıza Beniş (Van), Cibar (Malatya),
Çingene sakızı, Kandil sakızı, Kara sakız (Gazi Antep), Marko sakızı, Selsepet sakızı veya Yakı sakızı
adları verilmektedir. Bk. Kanık, Kıvrım, Tekesakalı,
Yemlik. Eş anl. Dağ sakızı, Nerebent. Scorzonera
latifolia (Fisch. Et Mey.) DC. -Yaprakları tütün
yerine içilir. Köklerinden elde edilen sakız yara iyi
edici olarak kullanılır. Scorzonera rigida Aucher
-Yakı otu, Yakı sakızı. Scorzonera sosnowskyi Lipschitz-Yakı otu, Yakı sakızı.; Epilobium (Onagraceae) türlerine verilen genel ad. Otsu, çok yıllık,
beyazımtırak veya kırmızı çiçekli bitkilerdir. Epilobium anguslifolium Lat. Yakı otu. Kuzey Anadolu
bölgesinde yaygındır. (BAY); (Lat. Scorzonera, İng.
poultice plant) Papatyagiller (Compositae) familyasından, yaklaşık 60 cm kadar boylanabilen, tüylü
ve san çiçekli, köklerinden siyah renkli sakız elde
edilen, Scorzonera latifolia, S. rigida, S. Sosnowskyi türlerine verilen genel ad. Yakı sakızı. (BİY);
(= yakaçan) sarı çiçekli, küçük yumrulu, vücuttaki
sarı suyu almak için deriyi kabartmada kullanılan
ot. (MER); Bot. Küpeçiçeğigillerden küçük bir süs
bitkisi. (HAY); (meragülü): Küpeçiçeğigiller familyasından; nemli yerlerde yetişen, çoğunlukla çok
yıllık, ender olarak 1-2 yıllık bir bitkidir. Çiçekleri
pembe veya kırmızı renklidir. Meyvesi uzun bir
kapsül şeklindedir. Yurdumuzda 21 türü vardır.
Bitkide tanen yağı, müsilaj ve benzerleri vardır. Ev
ilaçlarında; epilobium angustifolium, kıllı yakıotu,
dağ yakıotu ve bataklık yakıotu kullanılır. Faydası:
Kabız ve yumuşatıcı olarak kullanılır. Yaprakları
yaraların üzerine konulursa, şişkinlik ve iltihapları
dağıtır. İdrar söktürür. Vücutta biriken zehirli maddelerin dışarıya atılmasını sağlar. (BİT-2)

Yakrıkan Fındık büyüklüğünde kırmızı meyvesi
olan bir bitki (DLT)
Yaktin Bir tür bitki. (OSM)
Yakup otu Kanarya otu. (BAY)
Yalak Sebze ve meyve dikmek için açılan çukur.
(MER)
Yalama

Soymuk. (BAY)

Yalamık (= yalamak) çamların sert kabuğunun
altındaki yumuşak dokulu, sulu ve tatlı, yenilen
kısmı, yalamuk, soymuk. (MER); Soymuk. (BAY)
Yalamuk

Soymuk. (BAY)

Yalancı Kezzâb, kalıb, kâzib, taklit. Yalancı
dünya. Yalancının evi yanmış kimse inanmamış,
yalancı elmas sırça. Yalancı çiçek. Yalancı dolma etsiz. (LEH)
Yalancı akasya Bot. Akasya. (TDK-2); (Lat.
Robinia pseudo-acacia, Alm. gemeine Scheinakazie, Gewöhnliche, Fr. robinier faux acacia, İng.
false acacia, locust tree) Baklagiller (Legüminosae)
familyasından, 25 m kadar boylanabilen, yol kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılan, beyaz çiçekli, çiçekleri kabızlığa karşı yatıştırıcı ve safra artıncı
olarak kullanılan bir ağaç türü. Beyaz salkım. (BİY)
Yalancı bezelye Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yalancı biber Bot. Akdeniz ülkelerinde süs ağacı
olarak yetiştirilen, 5–10 m yüksekliğinde, kışın
yaprak dökmeyen bir ağaççık (Schimus mollis).
(TDK-2)

Yakı sakızı Yer sakızı. (BAY)

Y

Yakıcı düğünçiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Z

Yakmuk Ak asma. (BAY)
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Yalancı biber Ağacı Schinus molle Lat. (Anacardiaceae). 10 m kadar yükselebilen, kışın yaprak
dökmeyen, pennat yapraklı, sarımsı çiçekli küçük
bir ağaçtır. Meyveleri küremsi şekilli olup olgunlukta kırmızı renkli ve kara biber kokuludur. Eş anl.
Amerikan biber ağacı (BAY)
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Yalancı çiriş Çiriş otu. (BAY)
Yalancı dolma Biber, patlıcan, yaprak gibi sebzelerle yapılan zeytin yağlı dolma. (TDK)
Yalancı eğir Bataklık süseni. (BAY)
Yalancı havacıva
(ÇİÇ)
Yalancı hurma

Emzik otu. (BAY); Yaban çiçeği

Hurma. (BAY)

Yalancı ısırgan Ballota nigra Lat. (Labiatae).
100 cm kadar yükselebilen, tüylü, bir yıllık, otsu ve
kırmızı çiçekli bir tür. Toprak üstü kısımları idrar
artırıcı, hazmettirici ve kurt düşürücü olarak kullanılır. Bk. Boz ot. Eş anl. Köpek otu, Leylim otu,
Leylim yaprağı. Bu ad Adana ve Mersin bölgelerinde limon için kullanılan Leylim veya Leylum
kelimelerinden gelir. (BAY)
Yalancı kenevir Renk otu. (BAY)
Yalancı köpekpapatyası Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yalancı lavanta çiçeği Karabaş otu. (BAY)
Yalancı meyve (Yun. pseudes: yalancı, Alm.
Scheinfrucht, Fr. fruit faux, İng. false fruit, pseudocarp) Meyve oluşumuna karpellerin dışında, meyve
sapı, reseptakulum, çiçek tüpü gibi yapıların katılmasıyla meydana gelen meyveler. Örnek: Elma.
(BİY)
Yalancı öd ağacı

Bot. Kalembek. (TDK-2)

Yalancı papatya Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yalancı plâzmodyum (Yun. pseudes: yalancı;
plasma: şekil, Alm. Pseudo-plasmodium, Fr. pseudoplasmode, İng. pşeudoplasmodium) Cıvık mantarlarda tek çekirdekli, küçük ve çıplak pro-toplâstlann bir araya toplanması ile oluşan yapılar.
Psödoplâzmodyum. (BİY)

Yalancı porsuk bitkisi (Lat. Cephalotaxus
drupacea) Porsukgiller (Taxaceae) familyasından,
15m kadar boylanabilen, yapraklarını dökmeyen
erkek ve dişi kozalaktan ayn ayn bitkilerde bulunan
bir çalı ya da ağaç türü. (BİY)
Yalancı portakal ağacı Ayı elması. (BAY);
Madura pomifera (Madura aurantiaca) / Kızılderili Portakalı, Ayı Elması, Maclura Elması, Avlu
Ağacı, Hint Portakalı, Ayı Dutu / Vatanı, Kuzey
Amerika’nın kuzey batısı olup, Arkansas ve Oklaha-ma’nın güneyi ile Teksas’ın kuzeydoğusunda
sınırlı bir doğal yayılışa sahiptir. Bol sürgün verme
özelliği nedeniyle, Avrupa ve ülkemizde canlı bir çit
ve süs bitkisi olarak yetiştirilir, tarla, fidanlık, bahçe
kenarlarına dikilir. İskoç asıllı ABD’li jeolog William Maclure’a (11 763-1840) atfen Maclura pomifera olarak isimlendirilmiştir. Halk dilindeki adını,
Oklahama’da yaşıyan bir Kızılderili kabilesinden
alır. / Yalancı Portakal Ağacı 20 metreye kadar
boylanabilen, kısa bir gövde üzerinden yana ve
yukarı doğru dallanan, geniş yuvarlak tepeli bir
ağaçtır. Gövde kabuğu yaşlı ağaçlarda tarçmi-kahverenginde ve boylamasına derin çatlaklıdır. Sürgünleri yeşilimsi-gri veya açık kahverenginde olup, üzerinde çok sayıda lentiseller ve 1-2, 5 cm. Boyunda
dikenler bulunur. Sürgünleri koparıldığında-kesildiğinde süt görünümünde bir sıvı salgılar. / Sürgünlere almaşık dizilişli yapraklan 5-12 cm. Boyunda,
yumurta biçiminde, kenarları hafif dalgalı ve uzun
damla uçludur. Yaprağın üst yüzü parlak yeşil, alt
yüzü açık yeşil ve tam kenarlıdır. Sonbahar renklenmesi sarıdır. / Erkek ve dişi çiçekleri ayrı ağaçlarda
görülür (bir cinsli, iki evciklidir). Erkek çiçekler,
Haziran ayında uzun bir sapın ucunda, küre biçiminde kurullar oluşturur. Yeşilimsi renktedir, fazla belirgin değildir. Dişi çiçek kurulu kısa saplı ve
küre biçimindedir. Meyveleri 10 12 cm. Çapında,
turunç ya da portakal iriliğinde, bir çok çekirdekli
sulu meyvelerin bir araya gelmesinden oluşan bileşik
meyvedir. Önceleri yeşil, olgunlaştığında sarı renkli
olan meyvenin üzeri pütürlüdür. Meyve reçinemsi kokuludur ve ezildiğinde süt salgılar. Yapraklar
döküldükten sonra da meyve uzun süre ağaç üzerinde asılı kalır. Parlak portakal sarısı rengindeki
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odunları ağır ve dayanıklıdır. Dalları son derece
elastik olduğundan Kızılderililer tarafından yay
yapımında kullanılmıştır. Gövde kabuğunun ve
küçük parçalara ayrılan odunlarının kaynatılması
suretiyle elde edilen sarı renkli boya, kumaş boyamasında kullanılır. (AGÇ)

J

Yalancı safran Bot. Birleşikgillerden, çiçekleri
safrana benzeyen bir bitki, papağanyemi, aspur
(Carthamus tinctorius). (TDK-2); (Lal carthamus
tinctorius) Akdeniz Bölgesi’nde yabanıl olarak yetişen, genel olarak “aspir” diye bilinen bir bitkinin,
çiçeklerinden kırmızı boya elde edilen türü. Elde
e-dilen bu boya bitkisel liflerin boyanmasında kullanılır ve ışık haslığı çok yüksektir. Türkiye’de daha
çok yağ bitkisi olarak ekilir ve tohumlarından yağ
çıkartılır. En çok Balıkesir, Kütahya, Eskişehir ve
Bursa dolaylarında yetiştirilir. (TEK); Aspir. (BAY)

K

Yalancı sümbül

E
F
G
H
I
İ

L
M
N
O

Dağ sümbülü. (BAY)

Yalancı şemsiye (Yun. Korymbos: çiçek yığını,
Alm. Doldentraube, Schirmdolde, Fr. corymbe, İng.
corymb) Alltaki çiçek saplannın fazla uzayarak üst
yüzeyinin düz bir çiçek kümesi oluşturduğu rasemöz çiçek durumu. Korimboz. (BİY)

Yalı otu Ipomoea stolonıfera (Cyr.) J. F. Gmelin
(Convolvulaceae). Bir veya çok yıllık, otsu, beyaz
veya sarı çiçekli bir türdür. Güney Anadolu bölgesi sahillerinin kumluklarında yetişir. Kurutulmuş
yaprakları toz edilip bal ile karıştırılarak müshil
olarak kullanılır (Mersin). Bk. Kahkaha çiçeği. Eş
anl. Yağlı ot. (BAY)
Yalıngaç Kabuğu çatlayıp soyulan: Çınar yalıngaç ağaçlardandır. (TDK); Kabuğu çatlayıp soyulan
(ağaç). (MED); Kavak ağacı gibi kabuğu soyulan
ağaçlar hakkında kullanılır. (ARS); Kavak gibi kabuğu soyulur (ağaç). (HAY)
Yalova mercanı

Tavşan kirazı. (BAY)

Yalova misketi Bot. Bir çeşit üzüm. (TDK-2)
Yalpaklık [eski terim yalpaklık]: Dikdörtgen ya
da kare kesitli yapı kerestesinde, kenarların uzunluğuna pahlı olması hali. (AGA)
Yalpalı testere [Alm. verstelibore Nutkreissäge]
[eski terim yalpalı testere, ayarlı testere]: Freze miline göre değişik açılarda ayarlanabilen ve istenilen
genişlikte kiniş açabilen, özel daire testere laması.
(AGA)

S

Yalancı tespih ağacı Melia azedarach Lat. (Meliaceae) Pennat yapraklı küçük bir ağaçtır. Çiçekler
leylâk, meyve olgunlukta sarı renkli. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilir (Adana, Antalya, İzmir).
Bk. Ayı fındığı. Eş anl. Hint leylâğı. Şeytan zeytini,
Tespih ağacı (BAY)

Ş

Yalangı otu Sığırkuyruğu. (BAY)

Yalpuz Nane. (BAY)
Yama delgisi [Alm. Astlochbohrer] [eski terim
yama matkabı]: Budak yamamada kullanılan özel
delgi aracı. (AGA)

Y

Yalankoz Pterocarya fraxinifolia Spach (Juglandaceae). 20–25 m kadar yükselebilen, pennat
yapraklı, kışın yaprak döken bir ağaç. Kuzey ve
Güney Anadolu bölgelerinde yabanî olarak yetişir.
Bk. Kokar ağacı, Mürver ağacı (BAY)

Z

Yaldıran
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Yılanyastığı. (BAY)

Yalpık Bir tarafı eğri olarak kesilmiş şeyler hakkında kullanılır. Yalpık tahta, yal pik kereste gibi.
Bu gibi çarpık kesilen bir tarafı dar diğer tarafı geniş
tahtalara kamçı kuyruk (Fr Bois méplat) denir. Fr.
Méplat, biais. (ARS)

Yamak Bağ, bahçe ve tarlaların sulama işlerine
bakan. (TRM)
Yamşakan Yuvarlak yapraklı, küçük beyaz çiçekli, kaynatılıp suyu içilen bir ot. (MER)
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Yanağaç
(MER)

Çadırların yan taraflarına konan ağaçlar.

Yalancı portakal ağacı Ayı elması. (BAY);
Madura pomifera (Madura aurantiaca) / Kızılderili Portakalı, Ayı Elması, Maclura Elması, Avlu
Ağacı, Hint Portakalı, Ayı Dutu / Vatanı, Kuzey
Amerika’nın kuzey batısı olup, Arkansas ve Oklaha-ma’nın güneyi ile Teksas’ın kuzeydoğusunda
sınırlı bir doğal yayılışa sahiptir. Bol sürgün verme
özelliği nedeniyle, Avrupa ve ülkemizde canlı bir çit
ve süs bitkisi olarak yetiştirilir, tarla, fidanlık, bahçe
kenarlarına dikilir. İskoç asıllı ABD’li jeolog William Maclure’a (11 763–1840) atfen Maclura pomifera olarak isimlendirilmiştir. Halk dilindeki adını,
Oklahama’da yaşıyan bir Kızılderili kabilesinden
alır. / Yalancı Portakal Ağacı 20 metreye kadar
boylanabilen, kısa bir gövde üzerinden yana ve
yukarı doğru dallanan, geniş yuvarlak tepeli bir
ağaçtır. Gövde kabuğu yaşlı ağaçlarda tarçmi-kahverenginde ve boylamasına derin çatlaklıdır. Sürgünleri yeşilimsi-gri veya açık kahverenginde olup, üzerinde çok sayıda lentiseller ve 1–2,5 cm. Boyunda
dikenler bulunur. Sürgünleri koparıldığında-kesildiğinde süt görünümünde bir sıvı salgılar. / Sürgünlere almaşık dizilişli yapraklan 5–12 cm. Boyunda,
yumurta biçiminde, kenarları hafif dalgalı ve uzun
damla uçludur. Yaprağın üst yüzü parlak yeşil, alt
yüzü açık yeşil ve tam kenarlıdır. Sonbahar renklenmesi sarıdır. / Erkek ve dişi çiçekleri ayrı ağaçlarda
görülür (bir cinsli, iki evciklidir). Erkek çiçekler,
Haziran ayında uzun bir sapın ucunda, küre biçiminde kurullar oluşturur. Yeşilimsi renktedir, fazla belirgin değildir. Dişi çiçek kurulu kısa saplı ve
küre biçimindedir. Meyveleri 10 12 cm. Çapında,
turunç ya da portakal iriliğinde, bir çok çekirdekli
sulu meyvelerin bir araya gelmesinden oluşan bileşik
meyvedir. Önceleri yeşil, olgunlaştığında sarı renkli
olan meyvenin üzeri pütürlüdür. Meyve reçinemsi kokuludur ve ezildiğinde süt salgılar. Yapraklar
döküldükten sonra da meyve uzun süre ağaç üzerinde asılı kalır. Parlak portakal sarısı rengindeki
odunları ağır ve dayanıklıdır. Dalları son derece
elastik olduğundan Kızılderililer tarafından yay
yapımında kullanılmıştır. Gövde kabuğunun ve

küçük parçalara ayrılan odunlarının kaynatılması
suretiyle elde edilen sarı renkli boya, kumaş boyamasında kullanılır. (AGÇ)
Yalancı safran Bot. Birleşikgillerden, çiçekleri
safrana benzeyen bir bitki, papağanyemi, aspur
(Carthamus tinctorius). (TDK-2); (Lal carthamus
tinctorius) Akdeniz Bölgesi’nde yabanıl olarak yetişen, genel olarak “aspir” diye bilinen bir bitkinin,
çiçeklerinden kırmızı boya elde edilen türü. Elde
e-dilen bu boya bitkisel liflerin boyanmasında kullanılır ve ışık haslığı çok yüksektir. Türkiye’de daha
çok yağ bitkisi olarak ekilir ve tohumlarından yağ
çıkartılır. En çok Balıkesir, Kütahya, Eskişehir ve
Bursa dolaylarında yetiştirilir. (TEK); Aspir. (BAY)
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Yalancı sümbül Dağ sümbülü. (BAY)
Yalancı şemsiye (Yun. Korymbos: çiçek yığını,
Alm. Doldentraube, Schirmdolde, Fr. corymbe, İng.
corymb) Alltaki çiçek saplannın fazla uzayarak üst
yüzeyinin düz bir çiçek kümesi oluşturduğu rasemöz çiçek durumu. Korimboz. (BİY)
Yalancı tespih ağacı Melia azedarach Lat. (Meliaceae) Pennat yapraklı küçük bir ağaçtır. Çiçekler
leylâk, meyve olgunlukta sarı renkli. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilir (Adana, Antalya, İzmir).
Bk. Ayı fındığı. Eş anl. Hint leylâğı. Şeytan zeytini,
Tespih ağacı (BAY)
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Yalangı otu Sığırkuyruğu. (BAY)
Yalankoz Pterocarya fraxinifolia Spach (Juglandaceae). 20–25 m kadar yükselebilen, pennat
yapraklı, kışın yaprak döken bir ağaç. Kuzey ve
Güney Anadolu bölgelerinde yabanî olarak yetişir.
Bk. Kokar ağacı, Mürver ağacı (BAY)
Yaldıran
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Yılanyastığı. (BAY)

Yalı otu Ipomoea stolonıfera (Cyr.) J. F. Gmelin
(Convolvulaceae). Bir veya çok yıllık, otsu, beyaz
veya sarı çiçekli bir türdür. Güney Anadolu bölgesi sahillerinin kumluklarında yetişir. Kurutulmuş
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yaprakları toz edilip bal ile karıştırılarak müshil
olarak kullanılır (Mersin). Bk. Kahkaha çiçeği. Eş
anl. Yağlı ot. (BAY)
Yalıngaç Kabuğu çatlayıp soyulan: Çınar yalıngaç ağaçlardandır. (TDK); Kabuğu çatlayıp soyulan
(ağaç). (MED); Kavak ağacı gibi kabuğu soyulan
ağaçlar hakkında kullanılır. (ARS); Kavak gibi kabuğu soyulur (ağaç). (HAY)
Yalova mercanı

Tavşan kirazı. (BAY)

H

Yalova misketi Bot. Bir çeşit üzüm. (TDK-2)

I

Yalpaklık [eski terim yalpaklık]: Dikdörtgen ya
da kare kesitli yapı kerestesinde, kenarların uzunluğuna pahlı olması hali. (AGA)
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Yalpalı testere [Alm. verstelibore Nutkreissäge]
[eski terim yalpalı testere, ayarlı testere]: Freze miline göre değişik açılarda ayarlanabilen ve istenilen
genişlikte kiniş açabilen, özel daire testere laması.
(AGA)
Yalpık Bir tarafı eğri olarak kesilmiş şeyler hakkında kullanılır. Yalpık tahta, yal pik kereste gibi.
Bu gibi çarpık kesilen bir tarafı dar diğer tarafı geniş
tahtalara kamçı kuyruk (Fr Bois méplat) denir. Fr.
Méplat, biais. (ARS)

R

Yalpuz Nane. (BAY)

S

Yama delgisi [Alm. Astlochbohrer] [eski terim
yama matkabı]: Budak yamamada kullanılan özel
delgi aracı. (AGA)

Ş
T
U
V
Y
Z
Â

Yamak Bağ, bahçe ve tarlaların sulama işlerine
bakan. (TRM)
Yamşakan Yuvarlak yapraklı, küçük beyaz çiçekli, kaynatılıp suyu içilen bir ot. (MER)
Yanağaç
(MER)
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Çadırların yan taraflarına konan ağaçlar.

Yanardöner

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yandak Küçük yapraklı, pembe çiçekli dikenli bir
bitki. (MER); Kayışkıran. (BAY)
Yandak tiken Geven dikeni (DLT)
Yandık Bot. Baklagillerden, sıcak ve kurak bölgelerde yetişen, sarımtırak küçük tohumlarından
kudret helvasına benzer bir madde elde edilen bitki
(Alhagi maurorum). • karayandık (TDK-2); Beyazca diken. (MED); Beyazca diken, çavrız, nigâm.
Kara yandık deve dikeninin büyük soyu, haç.
(LEH)
Yandıran İt üzümü. (BAY)
Yanduk Kayışkıran dikeni, yandak, demirdelen
dikeni, (Bot. ononis spinosa) (BAH)
Yandukta

Kayışkıran. (BAY)

Yanetki İlacın hedef alınan zararlılara etkisinin
yanında orada bulunan predatör veparazitoitleride
etkilemesidir. (BİT-4)
Yangak

Ceviz ağacı (BAY)

Yantak

Kayışkıran. (BAY)

Yapay ipek Reyon, floş da denir. Doğada bulunan
selüloz esaslı maddelerden, eriyikten ya da çözeltiden lif çekme yöntemiyle elde edilen bir kimyasal elyaf. Selüloz içeren odun ya da bitkiler (ladin, kayın,
çam, gürgen, kavak gibi ağaçlar), pamuk artıkları
(linterler) ve bitkisel artıklar (saman, ayçiçeği saplan vb.) kullanılmaktadır. Gerek yapım yöntemleri
gerekse ö-zellikleri bakımından birbirinden farklı
dört çeşit yapay ipek vardır: viskoz ipeği, asetat ipeği, bakır ipeği ve nitrat ipeği. Doğal ipeğe benzeyen liflerin yapılabileceğini 1664 yılında yayınladığı
“Micrographia” adlı kitabında, İngiliz bilim adamı
Robert Hook (1635-1703) ilk kez ortaya at-Daha çok ip, halat, kanaviçe ve çuvalmistir. İlk yapay
ipek ipliği ise, 1884 yılında Fransız kimyacısı Kont
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Hilaire de Chardonnet tarafından elde edilmiştir.
Rejenere selüloz elyafa önce yapay ipek adı verilmiş,
daha sonra reyon terimi yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır, bkz. Floş, Reyon. (TEK)
Yapay kurutma [Alm. Küstliche Holztrocknung]
[eski terim sunî kurutma]: Kurutma fırını ya da
benzeri bir düzenden yararlanarak ağacı kısa sürede
kurutma işi. (AGA)
Yapay reçine [Alm. Kunstharz] [eski terim sunî
recine, sentetik reçine]: Tutkal, vernik ya da yapay
reçine plakası (formika) üretiminde kullanılan bir
tür reçine. (AGA)
Yapay seleksiyon (Alm. Künstliche Zuchtwahl,
Fr. Sélection artificielle, İng. Artificial selection) Bitki ve hayvanlarda gelecek dölün ana babalarının istenilen karakterde, insanlar tarafından kontrol edilerek seçilmesi. (BİY)
Yapı bilimi Bot. ve zool. 1. Bitkilerde ve canlılarda organların yapılarını, biçimlerini, biçimleriyle görevleri arasındaki ilgiyi inceleyen bilim
kolu, morfoloji. 2. Dbl. Dil bilgisinin, kelimelerin
yapısını, türeme yollarını ve çekim biçimlerini inceleyen kolu, yapı bilgisi, morfoloji. (TDK-2)
Yapı kerestesi [Alm. Bauholz] [eski terim inşaat
kerestesi]: Yapıda kullanılmak üzere belli ölçü ve
biçimde kesilmiş ağaç gereç. (AGA)
Yapı plakası [Alm. Bauplatte] [eski terim yapı
plakası, inşaat levhası]: Genellikle bitkisel sap,
ağaç talaşı, yonga vb. organik ürünlerin uygun
yapıştırıcılarla karıştırıldıktan sonra sıkıştırılması
ile elde edilen örtme, yalıtma gereci. (AGA)
Yapıklı Çalılık yer; palamut, pırnal gibi ağaçlar
bulunan yer. (MER)
Yapıncak Bot. Seyrek taneli, kırmızı benekli bir tür üzüm, kınalı yapıncak. • kınalı yapıncak
(TDK-2)

Yapırgan Çiçek yaprağı, tüveyç. (MED);
Çiçeklerin yaprağı mesabesinde olan vüreyka-i
tûveyciye. (LEH); Çiçek yaprağı. (HAY)
Yapışak ardıç Ardıç. (BAY)
Yapışganotu Beyaz, eflatun çiçekleri
yaprakları yapışkan bir ot. (MER)

B
C
Ç

olan,

D
E

Yapışıcı sap Bot. Duvarlara, ağaçlara yapışarak
yükselen sap türü. (TDK-2)
Yapışkan adaçayı

A

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

F
G
H

Yapışkan madde (çürük ceviz ağacı kökündeki
siyah-) ağaç (TSD)

I

Yapışkan otu Bot. Isırgangillerden, duvarlar üzerinde gelişen, yaprakları yapışkan bir bitki (Parietria). (TDK-2); Yaprakları değdiği yere yapışan bir
cins bitki. (HAY); Parietaria (Urticaceae) türlerine
verilen genel ad. Bir veya çok yıllık, yumuşak tüylü
ve otsu bitkiler. Eş anl. Bere otu, Duvar fesleğeni.
Parietaria officinalis Lat. ve Parietaria judaica Lat.
Türlerinin toprak üstü kısımları idrar artırıcı olarak
kullanılır.; Salkım çiçeği. (BAY); Yaprakları dokunduğu yere yapışan, ısırgangillerden bir cins bitki
(parietaria). (MED); (duvarfesleğeni): Isırgangiller
familyasından; ılıman bölgelerde yetişen, çok yıllık
bir bitkidir. Genellikle duvarların üzerlerinde ve
diplerinde bulunur. Yaprakları almaşık ve tam kenarlıdır. Çiçekleri küçük kümeler halindedir. Faydası: İdrar söktürür. Kansızlığı giderir. Dizanteride
faydalıdır. Göğsü yumuşatır. Rahatlık verir. Şeker
hastalığında faydalıdır. (BİT-2)
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Yapma çiçek Suni olarak bez ve kâğıttan yapılan
çiçek taklitleri. Sanî çiçek de denir. Fr. Flear artificielle (ARS)

U

Yapragüzel Yaprağında yeşille birlikte bordo ve
taba renkleri de bulunan bir çiçek. (MER)

Y

Yaprağan

Çiçek yaprağı. (MED)
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Yaprak 1. Bot. Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. 2. Bot.
Sarma yapılan asma yaprağı. • yaprak arısı, yaprak
aşısı, yaprak ayası, yaprak biti, yaprak çay, yaprak
dolması, yaprak dökümü, yaprak döner, yaprak
kını, yaprak kurbağası, yaprak kurdu, yaprakkurusu, yaprak makinesi, yaprak sarması, yaprak sigarası, yaprak taş, yaprak tütün, çanak yaprak, iğne
yaprak, kızılyaprak, meyve yaprak, oymalı yaprak,
asma yaprağı, çanak yaprağı, çiçek yaprağı, defneyaprağı, defne yaprağı, ıtır yaprağı, taç yaprağı,
yonca yaprağı, almaşık yapraklar, karşılıklı yapraklar (TDK-2); Bitkilerde yeşil ve türlü biçimdeki
bölümler. (ARK); Çanak; Çanakyaprağı; gazel;
ibre [çam, ardıç, vb.]; iğneyaprak; taç; taçyaprağı;
yapracık; yen. Deyim: almaşık yapraklar; oymalı
yaprak. Bkz. Bitki; filiz. (YAK); Yaprak, varak, berk,
varaka, tazesi filiz, tabaka kâğıt, kitap evrakı, bir
boy bez. Talk ve kayağan gibi kat kat yapraklanan
ahcâr. Yaprak aşısı, yaprak boyası ta-batk karası.
Yaprakbüken. Yaprak dolması üzüm yaprağından
sarma. Yaprak düğümü. Yaprak halı yeşil dallı adi
nev’i. Yaprak tütün kıyılmamış, yapraklı demir kat
kat ma’yûb. Yapraklı Panayırı Çankırı’da. Asma
yaprağı, ebru yaprak kolyoz. Itır yaprağı. on yaprak
kâğıt bir cüz, on yapraktan yelken. Sinirli yaprak.
Yakı yaprağı. (LEH); (Lat. folium: yaprakçık, Alm.
Blatt, Fr. feuille, İng. leaf) Bitkilerde gövde ve dallar
üzerinde meydana gelen, çeşitli şekil ve renklerde,
genellikle yeşil renkli, içlerindeki kloro-plâstlarla fotosentez ile madde sentezleyen yan uzantı. (BİY)

Ateşte yakılan yaprağın çıkardığı seslere ya da havaya atılan yaprağın devinimlerine bakılarak geleceği
okuma yöntemi, bkz. bakı. krş. bitki bakısı. (HTS)

Yaprak arıları İs. zool. Çeşitli türleri kurtçuk
evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman
ağaçlarına zarar veren zar kanatlılar familyası.
(TDK)

Yaprak örgü [Alm. Blattertextur, Kristallizationsschieferung] [Fr. İng. foliation]: Taneli ya da
yassı mineralleri, kat kat koşut yapraklar biçiminde
sıralanmış kristal yaprak kayaç dokusu. (YTS)

Yaprak ayası (Lat. lamına: tabak, Alm. Blattspreite, Fr. limbe, limbe foliaire, İng. leaf blade) Tek ya
da çok parçadan oluşan yaprağın yassı ve genişlemiş
bölümü. (BİY)

Yaprak sapı

Yaprak biti Yaprak bitleri familyasından olan
böceklerin genel adı, fidan biti. (TDK); Bitkilerin
özsuyunu emerek yaşıyan çeşitli böceklere verilen
ad. (MED)
Günlük. (BAY)

Yaprak buhur

Yaprak elyaf Bir bitkisel elyaf grubu. Manila ve
Yeni Zelanda kendiri, sisal, abaca, rafya bu gruba
girer, yapımında kullanılır. (TEK)
Yaprak halı Birkaç yapraktan dikilmiş halı veya
kilim. Fr. Tapis en bande. (ARS)
Yaprak kayaç [Fr. sch;’ste]: Arduvaz gibi yaprak
dokudan oluşmuş kayaçların genel adı. (YTS)
Yaprak kekik Yaprakları reyhan çiçeğinin
yapraklarına benzer, bir tür kekik. (MER)
Yaprak kını (Alm. Scheidenblatt, Fr. feuille engainante, İng. Sheathing leaf) Yaprak tabanının
genişleyerek gövdeyi sardığı kısım. (BİY)
Yaprak kurusu Sonbaharda yaprakların aldığı
sarımtırak kırmızı renk. Fr. Feuille morte. (ARS)
Yaprak mantarı

Kayın mantarı. (BAY)

Petiyol (BİY)

Yaprakçık Bot. Baklagillerde basit, üçlü ve bileşik
yaprakları oluşturan küçük yapraklar, yapracık.
(TDK-2)

Yaprak bakısı [eski terim yaprak falı] [Alm. Botonomoncie] [Fr. botanomancie] [İng. botanomancy]:
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Yapraklanmak Yaprakları çıkmak, yaprak oluşmak: Ağaçlar yapraklandı. (TDK)
Yaprağı olan: Yapraklı ağaç. (MED)

Yapraklı

Yapraklı demir Tabaka tabaka ve pul pul olan
demir. Fr. Fer en paillette. (ARS)
Yapraklı kara yosunları Bot. Kayaların, ağaç kabuklarının yüzünde halı tüyleri gibi sık biten kara
yosunları. (TDK-2)

yarayı açıp, içini boşaltmaya yarayan, kırmızı çiçekli
bir ot. (MER)
Yara tümör virüsü (Alm. Wundtumour-virus, Fr.
Tumour virus de blessure, İng. wound tumour virus) Çok çeşitli bitkilerin hastalanmasına sebep olan
çift iplikli RNA içeren bir bitki virüsü. (BİY)
Yara yaprağı Yaraların, siğilin üstüne konulan,
ırmak kıyılarında biten geniş yapraklı bir ot. (HLK)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yapraksı megasporofil Makrosporofor (BİY)
Yapraksız
(TDK)

Yaprız

Nane. (BAY)

Yapruz

Nane. (BAY)

Yapurgak

Yaraotu Kapalı yaraların üzerine yapıştırıldığında yarayı açıp, içini boşaltmaya yarayan, kırmızı
çiçekli bir ot. (Burhan-Puğ / Mersin) (MER)

Yaprağı olmayan: Yapraksız ağaç.

Yapraktaş Yaprak halinde tabaka gibi olan taş. Fr.
Phyllode. (ARS)

Yaprak (ağaç, bitki, kitap) (DLT)

Yara (Osm. Ceriha.) Ağaçların ve kereste veya
taşların satıhlarında balta ve. jekie darbeleri ile berelenmiş veya çivi çakılarak sonradan çıkarılmak
suretiyle husule gelmiş olan yarık ve oyuk kısımlara
denir. Fr. Plaie, blessure, écorchure, entaille (ARS)
Yara hormonları (Yun. nekros: ölü; hormaein:
uyarmak, Alm. Wundhormon, Nekrohormon, Fr.
hormone de blessure, hormone de cicatrisation, İng.
wound hormones, necrohormones) Yaralanmış bitki
hücrelerinin meydana getirdiği ve yara civarındaki
dokuyu uyararak yeniden büyümeyi sağlayan maddeler. Nekrohormon. (BİY)

Yardımcı gereç [Alm. Hilfsmaterial] [eski terim
yardımcı malzeme]: Ağaçişlerinde kullanılan tutkal,
boya, zımpara vb. gereçlere verilen genel ad. (AGA)
Yardımcı hücre Bot. Kırmızı su yosunlarında
döllenmede oluşan bir çekirdeği alarak gelişmeyi
sağlayan hücre. (TDK-2)
Yargı kaması Ağaç kütükleri ve bâzı kalın keresteleri yarmak için kesilerek ayrılan kısımlar arasına
sokulan ve bu iki kısmın tekrar birleşerek yarma
veya biçme işini güçleştirmesine mâni olmak üzere
o aralığa sokulan takoz. Fr. Coin. (ARS)
Yarı asalak
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Yaraaçan otu Düğün çiçeği. (BAY)
Yapraklı kılıçotu

A

zool. ve Bot. Yarım asalak. (TDK-2)

Yarıcı Tarla ve tohum ağadan olmak üzere ekip
biçip, emeğinin karşılığı olarak ürünün yarısını alan
kişi. (MER)
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Yarılan meyve Şizokarp (BİY)
Yarılma [eski terim yonlma]: Kama etkisiyle ya da
uygun olmayan kuruma sonucu ağaç liflerinin boy
yönünde ayrılması. (AGA)

Yara otu Bot. Halk arasında yaralara iyi geldiğine inanılan bitki. (TDK-2); Dağ çayı.; Kantaron.
(BAY); Kapalı yaraların üzerine yapıştırıldığında
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Yarım asalak Bot. Üzerinde yaşadığı konakçı
bitkiden bazen hazır besin maddesi alan, gerektiğinde kendi beslek yaşayabilen, klorofilli bitkilerde
görülen, tam olmayan asalak, yarı asalak. (TDK-2)
Yarma kereste [Alm. Spaltholz] [eski terim yorma
kereste]: Damarları yönünde yarılarak biçimlendirilmiş ağaç. (AGA)

F

Yarpus

G

Yarpuz Bot. Ballıbabagillerden, çiçekleri birbirinden ayrı halka durumunda, nane türünden,
kısa saplı, az veya çok tüylü, güzel kokulu bir bitki
(Mentha pulegium). (TDK-2); Ballıbabagillerden,
nâneye benzeyen, su kenarlarında yetişen güzel
kokulu bitki (mentha pulegium). (MED); Nane
türünden, kısa saplı, güzel kokulu bir bitki. (ARK);
Nane. (BAY); Yarpuz (Bot. Mentha aquatica ‘labiatae’) 45b-9 (BAH); (Lat. Mentha pulegium, Alm.
Poleiminze, Fr. Menthe pouliot, pouliot, Jng. penny
royal, pudding grass, Osm. fütene) Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, taç yapraklan leylâk
renginde, keskin kokulu, meyveleri fındıksı tipte,
çok yıllık, otsu, sürünücü ya da dik gövdeli bitkiler.
(BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Nane. (BAY)

Yasak 1. Ev yanında, çitle çevrilmiş küçük bahçe;
2. Korunmuş, girilmesi yasak orman koruluk; 3.
Avlu, çit. (TRM)
Yasemin Bot. 1. Zeytingillerden, beyaz, kırmızı
veya sarı renkli güzel kokulu çiçekleri olan, 1–2 m
boyunda, süs bitkisi olarak yetiştirilen tırmanıcı
bir ağaççık, Mısır yasemini (Jasminum). 2. Sf. Bu
ağaççıktan yapılmış olan. • Mısır yasemini, yaban
yasemini, yıldız yasemini (TDK-2); Zeytingillerden,
güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya sarı çiçek açan
sırılgan ağaçcık (jasminum). (MED); Güzel kokulu, beyaz ve güze! çiçekler açan sarmaşık cinsinden
bir ağaç: Yasemin ağacı, çiçeği, yağı. 2. Yasemin
ağacından yapılma: Yasemin çubuk. (HAY); Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık
cinsinden bir ağaç. (OSM); Jasminium (Oleaceae)
türlerine verilen genel ad. Kışın yaprak döken veya
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dökmeyen, beyaz veya sarı renkli ve kokulu çiçekli, çalı veya tırmanıcı bitkiler. Jasminium fruticans
Lat. Boruk, Borumuk, Kapina (Değirmenköy-İstanbul), Poruk Pennat yapraklı, san çiçekli ve tırmanıcı bir bitki. Anadolu’da yabanî olarak yetişir.
Bk. Katırtırnağı. Jasminium grandiflorum L, -İtalyan yasemini. Pennat yapraklı, beyaz ve büyük çiçekli bir tür. Güney Anadolu’nun sahil bölgelerinde
çiçeklerinden Yasemin esansı elde etmek için yetiştirilir. Jasminium officinale Lat. Beyaz yasemin.
Pennat yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitki. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Gövde ve dallarından sigara ağızlığı (Yasemin ağızlık) yapılmaktadır
(Artvin). Jasminium sambacLat. Aiton-Ful. Basit
yapraklı, beyaz, katmerli ve kuvvetli kokulu çiçekli
bir tür. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Eş
anl. Arap yasemini. Mısır yasemini. (BAY); Zeytingillerden, çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık.
(ARK); Zeytingillerden, güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya sarı çiçek açan sırılgan ağaçcık (jasminum). (MED); (Lat. Jasminum, Alm. Jasmin,
Fr. jasmin, İng. jasmine) Zeytingiller (Oleaceae)
familyasından, beyaz ya da sarı çiçekli çalı ya da
tırmanıcı Jasminum cinsinin türlerine verilen ad.
Beyaz yasemin (J. officinale) ve san yasemin (J.
friticans) bilinen en yaygın türleridir. (BİY); yasemin (Bot. jasminum officinale) (BAH); (yasemen):
Zeytingiller familyasından; kışın yaprak döken veya
her zaman yeşil olan bir çalı veya sarılıcı odunsu bir
bitkidir. Genç sürgünleri yeşildir. Çiçekleri salkım
durumundadır. 200 kadar türü vardır. Sarı çiçekli
yasemin, hakiki yasemin yurdumuzda yetişir. Tıbbi
yasemin, beyaz çiçekli ve güzel kokuludur. Faydası:
Romatizma, nikris ve mafsal ağrılarını giderir. Ateş
düşürür. Kabızlığı giderir. (BİT-2)
Yası yıgaç Yassı ağaç, hamur tahtası (DLT)
Yassı Basık ve irtifasız olup ezilmiş gibi bir hal
alan şekil. Yassı taş, yassı tahta gibi. Fr. Plat, aplati.
(ARS)
Yassı kavela [Alm. Eckiger Dübel] [eski terim
yassı kavela]: En birleştirmede kullanılan, dikdörtgen prizma biçiminde ağaç parçası. (AGA)
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Yastık Bahçelerde çiçek ve çimen dikilmek üzere
yastık gibi yüksekçe olarak topraktan hazırlanan
kabarık kısımlar. Çiçek yastığı, çimen yastığı, fide
yastığı gibi. Fr. Parterre. (ARS); Fidan ve fide yetiştirilmek üzere ince toprakla gübreden hazırlanmış yer. (HAY); Çiçek veya fidan yetiştirilen yüksekçe evlek. (MED); Bahçelerde fide vb. Yetiştirmek
için gübre ve ince topraktan yapılmış hafifçe yüksek
yer. 2. Bot. Küstüm otu vb. Bitkilerin, yaprak sapları dibinde bulunan ve gece su ile dolu olduğu için
şişkin, gündüz ise yumuşak ve gevşek bir durum
alan torba şeklindeki kısmı. (KUB)
Yaş Yaş, taze nesne, zerzevat, sebze, yeşillik.
(DLT); Kendi suyunu ve rengini kaybetmemiş, tâze,
körpe: Yaş meyva. (MED)
Yaşam ağacı [eski terim hayat ağacı] [Alm. Lebensbaum] [Fr. arbre de la vie] [İng. tree of life]:
Toplumlar arası yaygın bir inanca göre, üzerinde
yaz kış yemyeşil yapraklar, açılmış çiçekler, olgun
yemişler bulunan ve yemişlerini yiyenlere ölümsüzlük veren ulu ağaç. krş. kutsal ağaç. (HTS)
Yatak 1. Fideleri gömmek için toprakta açılan
çukur. 2. Turunçgillerin ve yumurta gibi ürünlerin korumak için konuldukları saman vb.den yararlanılarak yapılan yer: Yatak limonu. (TDK)
Yatay katrak [Alm. Horizontalgatter]: [eski terim
ufkî katrak]: Yatay yönde ileri geri çalışır testeresi ile
ağaç biçmede kullanılan makine. (AGA)
Yatık gökbaş Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yava, yafa, yawa Kolgan dikeni; hint ayvası; suyu
tutmaca renk veren bir bitki (DLT)
Yavaşak (= yavaşık) ilkbaharda açan bitkilerin çiçek tozlarının neden olduğu; keçi, koyun ve
büyükbaş hayvanlarda görülen, hayvanların tüylerinin diken diken olup, başlarını yere dikmeleriyle
anlaşılan, bir tür karaciğer hastalığı. MER)

Yavru bina Küçük ve minimini binalar hakkında
kullanılır. Meselâ bina duvarlarına kuşların barınması için yapılan ev şeklindeki yuvalar, bahçelere yapılan küçük oda ve köşkler gibi. Fr. Edicule.
(ARS)

A
B
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Yavruağzı Lâle. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

E

Yavşağan Yavşan otu. (BAY)
Yavşan Yaprakları dereotu gibi ince ince, limonküfü yeşili; Çiçekleri beyaz top top olan, kaynatılıp karın, mide ağrısına karşı suyu içilen bir
bitki. (MER); Dikenli, batar şeyler. Yavşan otu şîh,
bir nev bakabunga, vronika ve bir nevi yavşan ağacı,
dikenli, kâşir, efsenin, yemiş otu. (LEH); Dikenli,
dikenleri olan. (HAY); Dikenli. (MED); Yavşan, pelin otu (Bot. Artemisia) (BAH)
Yavşan otu Bot. Sıracagillerden, mavi ve beyaz
renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia). (TDK2); Artemisia (Compositae) türlerine verilen genel
ad. Bir, iki veya çok yıllık, otsu veya çalımsı, esmer kırmızımtırak veya sarımtırak renkli çiçekleri
olan türler. Türkiye’de 20 kadar tür yetişmektedir.
Bazı türler iştah açıcı, kurt düşürücü, kuvvet verici ve ateş düşürücü olarak özellikle sıtmaya karşı
kullanılmaktadır. Bk. Pelin otu. Tarhun. Eş anl.
Ayvadana, Çilbaş, Havşan (Doğu Anadolu bölgesi),
Sıtma otu, Yavşağan, Tavşan, Tavuşan, Yayşa. Artemisia abrotanum Lat. Erkek pelin, Kâfur otu, Kara
pelin, Misk otu. Artemisia absinthium Lat. Bk. Pelin. Artemisia annua Lat. Kâbe süpürgesi (Sarıkavak-Tarsus), Kabe kekiği (Balıkesir), Peygamber
süpürgesi. Artemisia campestris Lat. Kara yavşan.
Artemisia dracunculus Lat. Bk. Tarhun. Artemisia herba-alba Asso -Yavşan (Gazi Antep). Birecik
(Urfa) bölgesinde kurt düşürücü olarak kullanılır.
Artemisia santonicum Lat. Deniz pelini, Deniz
yavşanı, Kokulu yavşan. Artemisia scoparia faldst.
Et Kit. -Kara süpürge (Pazarkule-Edirne). Artemisia spicigera C. Koch Yavşan. Orta Anadolu’da
yaygındır. Çiçekli ve yapraklı dalları Ağrı (Doğubayazıt) ve Erzurum (Tortum) bölgelerinde ateş
düşürücü ve iştah açıcı olarak kullanılır. Haşereleri
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uzaklaştırmak için odaların tabanına serilir. Artemisia vulgaris Lat. Ayvadana. (BAY); (Lat. Artemisia, İng. Brookline) Papatyagiller (Compositae) familyasından, kurt düşürücü, ateş düşürücü, sıtmaya
karşı ve iştah açıcı olarak kullanılan, esmer, kırmızı,
sarımtırak renkli çiçekli, bir, iki ya da çok yıllık,
otsu, yan çalımsı, ülkemizde 23 türle temsil edilen
Artemisia cinsine ait türlere verilen genel ad. Sıtma otu, havşan. (BİY); Arslanağzıgillerden, birçok
çeşitleri olan, mide ilacı olarak kullanılan keskin
kokulu bitki (veronica). (MED); Veronika. (YAK);
Yaban çiçeği (ÇİÇ); (avrupaçayı): Sıracagiller familyasından; çiçekleri mavi veya beyaz renkte olan bir
bitkidir. Yuvarlak saplıdır. Duvar çatlaklarında yetişir. Taze iken kokusuzdur. Kuruduktan sonra güzel kokar. Faydası: Hazmı kolaylaştırır. Baş ve kulunç ağrılarını keser. Çay gibi içilir. (BİT-2)
Yavuşan

Yayla kekiği Bot. Mercanköşk. (TDK-2); Mercanköşk. (BAY)
Yayla kestanesi Çiğdem. (BAY)
Yayla liforu Çoban üzümü. (BAY)
Çoban üzümü. (BAY)

Yayla otu

Yawlak katıg yıgaç Çok sert ağaç (DLT)

Yayla salebi

Yay 1. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş
gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk. (TDK)

Yayla süseni Süsen. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Ölmez çiçek. (BAY)

Yayla yavşanı
Yay kelepçesi [eski terim klips]: İçi bez ya da
plastikli, kıvrılmış teneke parçası. Zikzak yayları,
döşenecek ağaç çerçeveye tutturmada kullanılır.
(AGA)
Yaygıç Dafne. (BAY)
Dafne. (BAY)

Yayılgan otu Atkuyruğu. (BAY)

Â

Yayla gülü Bot. Ölmez çiçek. (TDK-2); Ölmez
çiçek. (BAY)

Yawa, yafa, yava Kolgan dikeni; hint ayvası; suyu
tutmaca renk veren bir bitki. (DLT)

U

Z

Yayla çiçeği Bot. Ölmez çiçek. (TDK-2); Ölmez
çiçek. (BAY); Baklagillerden çiçekleri sarı renkte bir
bitki, anber çiçeği. (HAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yayla likapası

Yaygıçökçesi

Y

Yayla çayırı Bot. Yaylalarda derin ve rutubetli toprağa sahip alanlarda gelişen doğal çayır. (TDK-2)

Yavşan otu. (BAY)

T
V

Yayla çayı Dağ çayı. (BAY)

Salep. (BAY)

Acı yavşan. (BAY)

Yayşa Yavşan otu. (BAY)
Yaz Bahar, rebî manasınadır. Yay, sayf demektir.
Mutlaka sıcaklar nebatat açılan zaman, tâbistân.
Yaz çiçeği, yaz günü mevsirh-i sayf, uzun günler. Yaz
kürkü, yaz suyu ılık, şîr, gerrn. Bir çiçekle yaz gelmez, yazlı kışlı sayf ü şitâda. Yazın mevim-i sayfda.
(LEH)
Yaz ıhlamuru Ihlamur. (BAY)

Yayılım (= yaylım) hayvanların otlanacağı ot, çalı
gibi her türlü bitki. (MER)

Yaz mantarı

Yayla Yay mevsiminde oturulan serin dağlar, yayla buzu yapma olmayan. Yayla çiçeği ıspanahiyeden
amber çiçeği. (LEH)

Yaz ördeği (Lat. Marmaronetta angustirostris, Alm. Marmelente, Fr. Sarcelle marbrée,
İng. Marbled teal) Kuşlar (Aves) sınıfının, kazlar
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Koçlama mantarı. (BAY)
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(Anseriformes) takımının, ördekgiller (Anatidae)
familyasından, 41 cm kadar uzunlukta, Akdeniz
sahillerinde yerli, yurdumuzun diğer bölgelerinde
göçmen olarak bitkisi bol tatlı ve acı sulu göllerde
yaşayan bir tür. (BİY)

Yelengeç Kabuğu kendi kendine çatlayıp soyulan
(ağaç). (TDK); Kavak gibi kabuğu çatlayıp soyulan
ağaç. (HAY); Kabuğu çatlayarak soyulan (ağaç).
(MED); Aslı yalengeç. Şemâme, destenbû. Kavak
gibi kabuğu çatlayıp soyulur ağaç, hususan bir nev
yalın çitlembiği. (LEH)

Yaz tirmiti Koçlama mantarı. (BAY)
Yeleşik
Yazcıl gelindüğmesi

Boru çiçeği. (BAY)

Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yelkovan otu

Yazı Bağ, bahçe. (TRM)

Yazkış gökçek Dafne. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yellice

Yeban soğanı
Yebruh
(HAY)

Piyaz-i deşti, basalül-far (MEN)

Bot. Bir nevi dağ turpu, kankurutan.

Yedidamar otu

Yelmük

Yemlik. (BAY)

Yediveren Yılda birkaç kez meyve veren veya
çiçek açan (asma, gül vb.). (TDK); Yılın her mevsiminde meyve veren, çiçek açan. (HAY); Her mevsimde çiçek açan veya meyve veren: Yediveren gülü.
(MED); Yılın her mevsiminde çiçek açıp meyve
veren. (TRK)
Yeke Dümen yekesi kolu makamında olan iri
ağaç. (LEH)
Eğir otu (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yelçiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yelem Aslâ yemişi olmayan sert ve katı ağaç.
(OSM)

Yemen safranı
(ÇİÇ)
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Bağa. (BAY)

Yedigardaşganı Küçük yapraklı, kırmızı çiçekli,
hem gövdesi hem kökü kırmızı olan, yumrulu, korkana kaynatılıp suyu içirilen bir bitki. (MER)

Yel otu

Yelmik (= yemlik) Karanfil yaprağına benzer,
ince, boz yapraklı; sütlü, göbekli, sarı ya da eflatun
çiçekli, yenen bir ot. (MER); Yemlik. (BAY)
Yemlik. (BAY)

Ç

I

Kök karanfil. (BAY)

Yelmiyh

C

F

İğnelik. (BAY)

Yazı mantarı Evlek mantarı. (BAY)

Bir nevi ağaç. (OSM)

B

E

Yelli Rîhli, müvelled riyâh ve ca’lî dertli, yelli
mantar karhan. (LEH)

Ya‘mur

A

Kuzu otu. (BAY); Yaban çiçeği

N
O

Yemiş 1. Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği
meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan
organ, meyve. 2. Hlk. İncir. (TDK); Ağaçlarda
ve bazı bitkilerde içinde tohum bulunan lezzetli
tane, meyve, Ar. fâkihe, semer: Taze, kuru yemiş,
Anadolu’nun yemişi çoktur. Kocaye-mlşi = Dağlarda yetişen yuvarlak kırmızı meyve, tabulga, katlab.
(HAY); Fâkihe, meyve, mutlaka semer, semâr, bâr,
mahsul, fayda, yemiş sepeti küfesi. Koca yemişi,
kuru yemiş meyve-i huşk. (LEH); Meyve (DLT);
Yemiş, meyve. (BAH)
Yemiş odası Saraylarda padişahların kahvaltı
etmesine ve yemiş yemesine tahsis edilmiş odalara
verilen isimdir. Topkapı sarayında III üncü Ahmede
aid böyle bir yemiş odası vardır ki bu odanın duvar
ve dolabları gayet güzel yemiş ve çiçek nakışlariyle
süslenmiştir. (ARS)
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Yemişçi

Yemiş satan kimse. (TDK)

Yemişen Bot. Gülgillerden, meyvesi elmaya benzeyen, yaprakları kısa saplı, yumurtamsı biçimde ve
kenarları dişli olan, dikenli bir bitki. (TDK-2); Alıç.
(BAY)

E

Yemişgen Teke dikeni. (BAY)

F

Yemişken

G

Yemişlenmek Yemişlenmek, yemiş, meyve vermek, meyvelenmek (DLT)
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Alıç. (BAY)

Yemişli Yemişli olan, meyve veren: Yemişli ağaç.
(TDK)
Yemişlik Yemiş bahçesi. Yemiş saklamaya elverişli
yer; yemiş konulan yer. Yemiş tabağı. İncir bahçesi. (MED); 1. Yemiş veren ağaçları olan bahçe. 2.
Meyveleri asıp saklamaya mahsus yer. 3. Sofrada
meyve koymaya mahsus kap, meyve tabağı: Güzel
bir çift yemişlik. (HAY); Meyve bahçesi. (TRM);
1. Yemiş verir ağaçları havî bahçe. 2. Meyveler asıp
hıfz etmeğe mahsus mahal. 3. Sofrada meyve koymağa mahsus kap, meyve tabağı (Lehce, Ş.). (VLD);
1. Yemiş ağaçları olan yer, yemiş bahçesi. 2. Yemiş
saklanan yer. 3. Yemiş tabağı. 4. halk ağzı. İncir
bahçesi, incirlik. (KUB); 1. Yemiş bahçesi. 2. Yemiş
saklanan yer. 3. Yemiş tabağı. 4. (Bazı bölgeler de)
İncir ağacı yetiştirilen yer, incirlik. (TEM)
Yemişlü Hasıli bol, meyvelü, bereketlü, mahsullü
(MEN); Yemişi, meyvesi olan. (SEY)
Yemişlü ağaç
(MEN)

Yemiş ağacı, diraht-i mivedar

Yemlik Bazı Scorzonera veya Tragopogon (Compositae) türlerine verilen genel ad. Bu türler bir veya
çok yıllık, morumsu veya sarı çiçekli, otsu ve sütlü
bitkilerdir. Genç iken kökleri yenir. Türkiye’de 40
kadar Scorzonera ve 20 kadar Tragopogon türünün
bulunduğu bilinmektedir. Kökleri sıklıkla yenen
türler aşağıda gösterilmiştir. Bk. Kıvrım, Tekesakalı,
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Yakı otu. Scorzonera acuminata Boiss.-Yemlik. Scorzonera cana (C. A. Meyer) Hoffm. -Dedesakalı (Lâdik-Konya), Kara kök (Erzurum). Scorzonera cinerea Boiss. -Dağ sakızı. Köklerinden sakız elde edilir.
Doğu Anadolu. Scorzonera hispanica Lat. İskorçina,
Kara iskorçina. Scorzonera inaequiscapa Boiss. -Guzer (Ovacık-Tunceli). Scorzonera mollis Bieb.-Bk.
Bırçalık. Scorzonera papposa DC.-Yemlik. Scorzonera parviflora Jacq.-Yemlik. Scorzonera suberosa
C. Koch-Yabanî havuç (Doğubayazıt). Tragopogon
buphthalmoides (DC.) Boiss. -Doğu Anadolu (Sivas)’da yenir. Tragopogon dubius Scop.-Yemlik. Tragopogon latifolius Boiss.-Yemlik. Tragopogon porrifolius Lat. -Beyaz iskorçina, Salsifi, Sarı iskorçina,
Sarı tekesakalı. Tragopogon pratensis Lat. Subps.
orientatis Lat. Wollman Tragopogon reticulatus
Boiss. Et Huet- Yemlik. Erzurum bölgesinde Yemlik olarak üç çeşit bilinmektedir: At yemliği. Çayır
yemliği ve Tarla yemliği. Bu adlar belirli türlerin
karşılıkları değildir. Yetiştiği yöreye göre adlandırma yapılmakta ve bazen aynı türe farklı adlar verilmektedir. Bk. Tekesakalı. Yalnız genç bitkilerin
kök ve yapraklan çiğ olarak veya yumurta ile pişirilerek yenir. Yaşlı bitkiler Kocamış adını alır ve kullanılmaz. Eş anl. Emlik, Yelmik, Yelmiyh, Yelmük,
Yemliyh, Yimlik. (BAY); 1. Hayvanlara yem olmaya elverişli ve münasip olan tohumlu ve taneli. 2.
Hayvanlara verilen ot vesairenin döküldüğü yer ki,
yüksekçe bir tekne şeklindedir: Bu ahırın yemliği
bozuk. (HAY); Yem vaz olunan yer, ma’lef, tohumlu taneli nebatlar, yabani iskorçine. At yemliği lihyetü’t-tîs, keçi sakalı, ra’iyyü’l-hamam, prestelyon,
barastaryun, verina, bir nev kedi otu, kuş yemliği.
(LEH); (Lat. Tragopogon, İng. Trough) Papatyagiller (Compositae) familyasından, yapraklan ipliksi ve
paralel damarlı, çiçekleri uzun bir sap üzerinde bulunan, aken tipi meyve taşıyan, ülkemizde 18 türle
temsil edilen, bir ya da çok yıllık otsu bitkiler. (BİY)
Yemliyh

Yemlik. (BAY)

Yemrüşmek Ağaç sökmekte yardım etmek (DLT)
Yemşen

Alıç. (BAY)
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Yen Bot. Yılanyastığıgiller, muzgiller vb. Bitki familyalarında, çiçeklerin üzerinde bir örtü gibi
duran ve çoğu renkli olan bir çiçek yaprağı. (TDK2); Muzgillerdeki gibi bazı bitki familyalarında
çiçeklerin üzerindeki bir çiçek yaprağı. (HAY)
Yenbub

Dikenli bir ağaç. (OSM)

Yeni Zelanda kendiri Yeni Zelanda’da yetiştirilen bir lif bitkisi. Ambalaj işlerinde, halat, ayakkabı
ve hasır yapımında kullanılır. (TEK)
Yenibahar Bot. 1. Mersingillerden, Amerika’nın
sıcak bölgelerinde yetişen bir bitki (Pimenta officinalis). 2. Bu bitkinin olgunlaştıktan sonra kurutulup bahar olarak kullanılan meyvesi. (TDK-2);
Mersingillerden, meyvası baharat olarak kullanılan
bitki (capsicum annuum). (MED); (pimenta): Mersingiller familyasından; Amerika’nın tropikal bölgelerinde doğal olarak yetişen ve baharat elde edilen
bir bitkidir. Her tarafı kokuludur. Kokusu ve tadı;
tarçın, karanfil, karabiber ve hindistancevizininkine
benzer. Baharat olarak kullanılır. Faydası: Damar
sertliğini önler. Hazmı kolaylaştırır. Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Unutkanlığı giderir. Vücudun
direncini artırır. (BİT-2)
Yenidünya 1. Bot. Gülgillerden, Akdeniz
çevresinde yetişen, büyük, pürüzsüz ve sert yapraklı bir ağaç (Eriobotrya Japonica). 2. Bot. Bu ağacın
erik büyüklüğünde, iri çekirdekli, sarı renkli, sulu
ve mayhoş meyvesi, Malta eriği. (TDK-2); Tostoparlak ve içi renkli sırla ayna gibi yapılmış şişelerdir ki
bahçelerde ağaçlara, çardaklara ve bâzı yerlere süs
olarak asmak bir zamanlar moda idi. (ARS); 1. Bot.
Malta eriği. 2. Renkli veya sırlı sırçadan yapılan, süs
olarak asılan top. (TDK); Maltaeriği. Bkz. Meyve.
(YAK)
Yenilenme (Lat. re: tekrar; generare: doğurmak,
Alm. Regeneration, Erneuerung, Fr. régénération,
İng. regeneration) Bitki kültürlerinde organların,
embriyoların veya tüm bitkinin üretimiyle sonuçlanacak morfogenetik cevap. Rejenerasyon. (BİY)

Yenirce Ağaçlarda hâsıl olan bir nevi yara ki, bir
parçanın çürümesinden ibaret olup gittikçe açılmakla ağacı kurutur. (HAY); Ağaçlarda karha,
çurum (LEH)
Yer çamı Bot. 5–10 cm yüksekliğinde, limon
sarısı renkli, otsu bir bitki, yer servisi (Ajuga chamaepitys). (TDK-2); Ajuga chamaepitys Lat. Schreber (Syn:Teucrium chamaepitys L.) (Labiatae). Bir
yıllık, otsu ve sarı çiçekli bir bitki. Kuvvet verici,
terletici veya yara iyi edici olarak kullanılır. Bk. Acı
yavşan, Kısamahmut otu, Kurtluca. Eş anl. Bodur
ot, Bozbodur ot, Bozca ot. Mayasıl otu (Mersin),
Yer servisi. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yer çileği

Dağ çileği. (BAY)
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Yaban çiçeği (ÇİÇ)

J

Yer elması Bot. 1. Birleşikgillerden, kök sapları
yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus). 2. Bu bitkinin besin olarak yararlanılan
kök sapı. (TDK-2); Adam otu. (BAY); Bileşikgillerden kök-sapları yumru hâlinde olan biri”bitki.
(HAY); Birleşikgillerden, yumru şeklinde olan ve
köksapları yenilen bitki (helianthus tuberosus). Patates. (MED); (helianthus tuberosus): Bileşikgiller familyasından; basit yapraklı, yüksek, çok yıllık
otsu bir bitkidir. Toprak altındaki yumruları inulin
bakımından zengindir. Yumruları kullanılır. Faydası: Şeker hastaları için faydalıdır. Besleyicidir.
Vücudun direncini artırır. Kabızlığı giderir. Anne
sütünü artırır. Bol idrar söktürür. Böbreklerin ve
pankreasın düzenli çalışmasını sağlar. Basur memelerine faydalıdır. Romatizma, nikris ve mafsal
ağrılarında şikayetleri azaltır. Cildin güzel olmasını
sağlar. (BİT-2)

K

Yer değiştiren çobandeğneği

Yer fesleğeni Bot. Sütleğengillerden, otsu veya
odunsu sürüngen gövdeli bitki, yaban fesleğeni
(Mercurialis). (TDK-2); Mercurialis annua Lat.
(Euphorbiaceae). 10-50 cm yükseklikte, bir yıllık
ve otsu bir bitki. Hayvanlarda zehirlenmelere neden olur. Eş anl. Parten (Trabzon), Parşen. (BAY);
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Sütleğengillerden, tıpta kullanılan, buğdaylar
arasında yetişen bitki (mercurialis annua). (MED)

J

Yer fıstığı Bot. 1. Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir
tarım bitkisi, araşit (Arachis hypogaea). 2. Bu bitkinin çerez olarak yenilen, yağı da çıkarılan tohumu.
(TDK-2); (Lat. Arachis hypogaea, Alnı. Echte Erdnuss, Erdmandel, Fr. Arachide, pistachier de terre,
İng. groundnut, peanut) Baklagiller (Leguminosae)
familyasından, san çiçekli, açımlayan legümen tipi
meyvesi olan ve meyvesi toprak altında gelişen, 1–3
tohumlu, tek yıllık, otsu bitki. (BİY); Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir bitki ve bunun
yağı çıkarılan tohumları; Amerikan fıstığı. (HAY);
Fasulyegillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve meydana getiren, orta boylu otsu bitki, araşit (arachis hypogaea). (MED)

K

Yer göbeği

L

Yer iğdesi

Ç
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Canavar otu. (BAY)
Çıçırgan. (BAY)

Yer kazayağı

Kazayağı. (BAY)

Yer kulancı Kebere. (BAY)
Yer ligarbası

Çoban üzümü. (BAY)

P

Yer mantarı
(MED)

Bot. Domalan. (TDK-2); Domalan.
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Yer pelidi Bot. Kurtluca. (TDK-2)
Yer pırasası

Bot. Aslankuyruğu. (TDK-2)

Yer sarmaşığı Bot. Gebre otugillerden, nemli yerlerde, duvar diplerinde yetişen bir bitki (Cleome).
(TDK-2); Nemli yerlerde yetişen ballıbabagillerden
bitki (glechoma hederaceum) (MED)
Yer servisi

Yer çamı. (BAY)

Yer solucanı (Lat. Lumbricus terrestris, Alm.
Ragenwurn, Fr. lombrics, İng. Earthworm) Kıllı
ayaklılar (Chaeto-poda) sınıfinın, solucanlar (Oligochaeta) takımından, 30 cm kadar uzunlukta, her
bölütünde sekiz adet kıl bulunan, tarla ve bahçelerde toprak içinde yaşayan bir halkalı solucan türü.
(BİY)
Yer somunu Domuzağırşağı. (BAY)
Yer yenidünyası

Ö
R

Yer palamudu Bot. Kurtluca. (TDK-2); Bot. 1.
Kurtluca, yer meşesi. 2. Hlk. Dalak otu, yer meşesi.
(TDK); Kısamahmut otu. (BAY)

Adam otu. (BAY)

Yerborca İnce uzun kollar atan, ince yapraklı,
yapraklarının dalla birleşen yeri kahverengi olan bir
bitki. (Ovabaşı / Anamur) (MER)
Yerdomaldan Bir tür mantar. (MER)

Yer meşesi Bot. Kurtluca. (TDK-2); Bot. 1. Kurtluca, yer palamudu. 2. Hlk. Dalak otu, yer palamudu. (TDK); Kısamahmut otu. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Yer mürveri

Mürver. (BAY)

Yer narı Cytinus hypocistis Lat. (Rafflesiaceae).
Cistus türlerinin köklerinde parazit olarak yaşayan
bir bitkidir. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yere yönelim Bot. Bitkilerde kök ve sapların, yer
çekimi etkisi ile belli bir doğrultu almaları özelliği,
yere doğrulum, jeotropizma. (TDK-2)
Yeredoğrulum Yerçekimi tesiriyle bitki kök ve
saplarının yönlenme özelliği. (MED); Bitki kök ve
saplarının yerçekimi tesiriyle belli bir istikamet almaları hususiyeti. (HAY)
Yeregeçen

Â

Hlk. Havuç. (TDK)

Yerineği Havacıva. (BAY)
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Yerini sevmek (Bitki) Bulunduğu yerde gelişip
serpilmek. (MED)
Yerküç Tahtadan yapılmış kılıç gibi uzunca, enli
bir ağaç parçasıdır, fırındaki ekmeği çevirmek için
kullanılır (DLT)
Yerleme sakızı İskorçina. (BAY)
Yerli çuhaçiçeği Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yeryaran Kuzugöbeği mantarı. (BAY)
Yeşermek (Bitki) Yaprak vermek, yapraklanmak.
(TDK); (bitkiler) Sürmek, yapraklanmak: Ağaçlar
yeşerdi. (HAY)
Yeşil ada çayı

Ada çayı. (BAY)

Yeşil alan Kentsel bir alanda bitki örtüsü ile kaplı
açık alan. Park ve bahçeler. (HUK)
Yeşil devrim Yoğun gübre ve geliştirilmiş sulama
sistemi kullanımı ve özellikle buğday ve prinç gibi
ürün tohumlarının yeni çeşitlerinin benimsenmesi
yoluyla daha başarılı tarımsal verim elde edilmesini
ifade eder. (ÇEV)
Yeşil genişgaga (Lat. Calyptonema viridis, Alm.
Smaragdrake, Fr. Eurylaime, İng. Broad bill) Ötücü
kuşlar (Passeri-formes) takımının, yalancı bağırganlar (Subclamatores) üst familyasının, geniş
gagalıgüler (Eurylaemidae) familyasından, küçük
geniş gagalı, parlak yeşil tüylü, Malaya’da ağaçlar
üzerinde yaşayan bir tür. (BİY)
Yeşil geyen Sebz-puş, sebze-puş (MEN)
Yeşil kanatlı salep
Yeşil ot

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Çemen, giyah-i ahzar, sebze (MEN)

Yeşilbiber Bot. Yeşil renkli, taze, sivri ve dolma
biber. (TDK-2)

Yeşilçürük [Alm. Grünfäule] [eski terim yeşilcürük]: Nemli ortamda depo edilen gürgen, meşe,
ceviz vb. Ağaçlarda asalak mantarlardan oluşan
çürüme. (AGA)
Yeşilistan Çemen, çemenzar, sebzezar, yeşillik,
murğuzar, bağça, büstan, bostan, kiştzar, çayır, sebzistan (MEN)
Yeşillenmek (nsz) 1. Yeşil duruma gelmek, yeşil
olmak, yeşermek: “Hayat sanki yeniden doğar,
ağaçlar yeşillenir. “ -A. Ş. Hisar. 2. (-e) argo Birine
karşı duyduğu cinsel isteği kendisine sezdirmek,
sarkıntılık etmek. 3. Argo Başkasının malında gözü
olmak, elde etmeye çalışmak. (TDK)
Yeşillik 1. Yeşil olma durumu. 2. Yeşil bitkileri
çok olan yer. 3. Marul, salatalık gibi çiğ yenen sebze.
4. Yeşil ot. (TDK); Çayır veya sair hazra, hazrevat,
sebze, sebzî. (LEH); 1. Yeşil renk: Bunun yeşilliği iyi
değil. 2. Taze otlar ve yapraklarla örtülü yer, çayır,
bahçe vesaire: Orada bir yeşillik vardı. 3. Sebze:
Yeşillik yemeli. 4. Taze ot veya tahıl: Hayvanlara
yeşillik yediriyor musunuz? (HAY); Yeşil olma hali.
Yeşil renk. Yeşil bitkilerle örtülü toprak. Sebze, çiğ
olarak yenilen sebze. Yeşil ot. (MED); Çayır, çimen
ve ağaç yapraklarının husule getirdiği yeşil kütle ve
yeşil kısım. Fr. Verdure. (ARS); Çemen, çemenzar,
sebzezar, yeşilistan, murğuzar, bağça, büstan, bostan, kiştzar, çayır, sebzistan (MEN); Marul, salatalık gibi çiğ yenen sebze. (ARK)
Yetilmak

Meyve yetişmek, olgunlaşmak. (MER)
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Yetişmek Bitmek; büyümek; Çıkmak; Çillenmek; Çimlenmek; dallanmak; fışkırmak [bitki];
filizlenmek; sürmek; terlemek [bıyık]; yeşermek;
yeşillenmek, deyim: filiz vermek; sürgün vermek;
uç vermek. Bkz. Artmak; bitki; doğmak; gövernıek.
(YAK); (meyve) Olmak, kemale ermek: Üzümler
daha yetişmedi. (HAY)

U

Olgun, kemal bulmuş: Yetişmiş meyve.

Z

Yetişmiş
(HAY)

T
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Y
Â
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Yetişmiş meyve Olmış meyve (MEN)

Yılan darısı

Yez Bağ, bahçe, tarla vs. gibi arazilerin etrafına
çekilen dikenli çalı. Çit. (OSM); 1. Bağ, bahçe. 2.
Mesken duvarı üzerine çevrilen dikenli tel. (NAC);
Bağ ve bahçe etrafına tertip ounan dikenli çalı.
(MÜN)

Yılan dikeni Boğa dikeni. (BAY)

F

Yıgaç Ağaç, ağaç parçası; erkeğin erkeklik aygıtı;
fersah (eski bir yer ölçüsü) (DLT); Ağaç (ATH)

G

Yıgaçlanmak
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Ağaçlanmak (DLT)

Yıgaçlık Ağaçlık, ağaçlı olan yer, kereste bulunan
yer (DLT)
Yığınak Bot. Bir hücreli bitkilerin bir araya gelerek oluşturdukları küme. (TDK-2); Bir şeyin bir
yerde yığın meydana getirmesi, çokça birikmesi,
tecemmû, tahaşşüt. Yığın meydana gelen yer, çokça
birikme yeri, mecma. [bit.] Bir hücreli bitkilerin
meydana getirdikleri küme. [ask.] Askerî harekat
öncesinde icab eden kuvvet ve destek elemanlarının
harekat bölgesinde toplanması. (MED)
Yığınç

Isırgan otu. (BAY)

Yığma [eski terim yığma]: Masa kasnağı ve benzeri eğmeçli mobilya elemanlarını küçük parçaların
üst üste yapıştırılması yolu ile hazırlama yöntemi.
(AGA)

Ölmez çiçek. (BAY)

Yılan kartalı (Lat. Circaetus gallicus, Alm. Schlangenadler, Fr. circaète jèan-le-blanc, İng. Shorttoed eagle) Kuşlar (Aves) sınıfının, kartallar (Falconiformes) takımından, Güney ve Orta Avrupa,
Kuzey Afrika, Ön ve Güney Asya’da yılanların
bol olduğu ormanlarda yaşayan, Türkiye’de yaygın
görülen, yüksek olmayan ağaçlarda yuva yapan,
tüyleri kahverengi, kül rengi karışık olan göçmen
bir tür. (BİY)
Yılan kökü Kurtpençesi. (BAY); Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Yılan otu Aristolochia hirta Lat. (Aristolochiaceae). 15–50 cm yükseklikte silindrik köklü, çok
yıllık, esmer-yeşil çiçekli ve otsu bir bitkidir. Kökü
yılan sokmasına karşı kullanılır. Bu ad Muğla
bölgesinde kullanılır. Bk. Loğusa çiçeği. Eş anl. Acı
kök, Develik otu.; Bağa.; Baldıran.; Loğusa çiçeği.
(BAY)
Yılan pancarı

Yıkılıp gitmek
mak. (MER)

Süt otu. (BAY)

(meyve ağacı için) meyvesi çok ol-

Yıkmak (insan, hayvan ve ağaç için) Devirmek. ı
onu yıkar. 5. (Birine) Yüklemek: Suçu bana yıktı. 6.
(Yük için) indirmek. (TDK)

Z
Â

Yılan çiçeği

Yılanbıçağı Dracunculus vulgaris Schott (Araceae). Yumrulu, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Yapraklar uzun saplı, lamina daire biçiminde ve parçalı.
Çiçek durumu kuvvetli kokmuş et kokusu verir.
Yumruları, süs bitkisi olarak dış ülkelere satılır. Bk.
Yılanekmeği, Yılanyastığı. Eş anl. Yılanburçağı.
(BAY)
Yılanboncuğu
Yılanburçağı
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Yılanyastığı. (BAY)

Yılan purçağı Yılanyastığı. (BAY)
Yılan yoncası

Yıl halkası Ağaçta, bir büyüme döneminde
oluşan çembersel bölüm. (TDK); [Alm. Jahresring]
[eski terim senelik halka]: Ağaçta bir büyüme döneminde oluşan çevresel bölüm. (AGA)

Y

Yılan gülü

Yılanyastığı. (BAY)

Yılanyastığı. (BAY)
Yılanbıçağı. (BAY)

Civanperçemi, Ölmez çiçek. (BAY)
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Yılancık

Ada çayı. (BAY)

Yılancık otu Geven. (BAY)
Yılancücüğü

Yılanyastığı. (BAY)

Yılandili Bot. Küçük eğrelti otu (Ophioglossum). (TDK-2); Bağa.; Civanperçemi.; Yılanyastığı.
(BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yılanekmeği Arisarum vulgare Targ. -Tozz. (Araceae). Yumrulu, 10-20 cm yükseklikte, çok yıllık
ve otsu bir bitkidir. Yapraklar uzun saplı ve ok biçiminde. Spata 3–5 cm uzunlukta, dip kısmı beyaz
veya yeşilimsi, üst kısım yeşil ve esmer-kırmızı
lekeli. Batı ve Güney Anadolu’da bulunur. Yumruları süs bitkisi olarak dış ülkelere satılmaktadır. Bk.
Yılanbıçağı. Yılanyastığı. (BAY)
Yılansoğanı

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yılanyastığı Bot.
Yılanyastığıgillerden,
sulak ve nemli yerlerde yetişen, kök sapında süt
görünüşünde, yakıcı ve acı bir öz su bulunan, zehirli bir bitki (Dracunculus vulgaris). (TDK-2);
Arum (Araceae) türlerine verilen genel ad. Yumrulu, çok yıllık ve otsu bitkiler. Yapraklar büyük ve
ok biçiminde. Yaprakları sebze olarak kullanılır.
Bk. Yılanbıçağı, Yılanekmeği. Eş anl. Acı soğan
(Antalya), Buzağı otu, Danaayağı, Domuz lâhanası
(Hamsiköy-Trabzon), Domuz marulu. Domuz
pancarı. Filkulağı (Garde-Diyarbakır), Gâvur pancarı, İlandili. İlan purçağı, Kari (Doğu Anadolu),
Livik (Sivas), Nevik, Nivik (Samsun, Tokat), Sarmalık. Yaldıran (Tekirdağ), Yılanboncuğu, Yılan
cücüğü, Yılandili, Yılan pancarı. Arum dioscoridis
Sm. -Güney Anadolu bölgesinde (Adana, Mersin)
yapraklarından et dolması sarılır ve Tirşik adı verilen bir yemek yapılır. Arum italicum Miller (Syn:A.
Trapezuntinum Schott)- Arko lâhanası (Trabzon),
Trabzon yılanyastığı, Yumruları süs bitkisi olarak
dış ülkelere satılır. (BAY); Bot. Yılanyastiğıgillerden
zehirli bir bitki. (HAY); Yılanyastığıgillerden, nemli
yerlerde yetişen, kök sapında bulunan süt görünüşlü
maddesi zehirli olan bitki (arum maculatum).

(MED); (Lat. Arum, Alm. Zehrwurg, Fr. pied de
veau, arum, İng. Dragon arum) Yapraklan ok biçiminde ve sebze olarak kullanılan, yumrulu, ülkemizde 11 tür ile temsil edilen, çok yıllık, otsu bitkiler.
Yılanbıçağı, danaayağı, yılanpancan. (BİY); (danaayağı): Yılanyastığıgiller familyasından; yaprakları büyük ve koyu kırmızı olan mide bulandırıcı
bir koku salan, büyük yumrulu bir bitkidir. İstanbul
çevresinde, Ege ve Akdeniz Bölgesinde yetişir. Faydası: Ateşi düşürür. Terletir, vücuda rahatlık verir.
Sinirleri uyarır. (BİT-2)
Yılanyastığıgiller Bot. Bir çeneklilerden, danaayağı, yılanyastığı vb. cinsleri içine alan bir bitki
familyası. (TDK-2); Bot. Birçeneklilerden bir bitki familyası. Örnek bitkisi yılanyastığıdır. (HAY);
(Lat. Araceae, İng. Arum family) Basit ya da parçalı
yapraklı, mısır koçanı şeklinde ciceklenen, bakka
tipinde meyveleri olan, rizomlu ya da tuberli, çok
yıllık otsu bitkiler. (BİY)
Yıldız anasonu Bot. Manolyagillerden, Japonya’da yetişen, meyveleri zehirli bir ağaççık (İllicium
anisatum). (TDK-2)
Yıldız çiçeği Bot. Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi,
dalya (Dahlia). (TDK-2); (Lat. Dahlia) çiçeğinden
yün boyamacılığında kullanılan doğal boya elde
edilen, yıldız biçiminde katmerli çiçekler açan bir
süs bitkisi. Şapla mordanlanmış yünü sarı, kromla
mordanlanmış yünü yeşilimsi koyu sarı renge boyar.
(TEK); Dahliya dahi denilen yıldız şeklinde çiçek.
Fr. Dahlia des jardins (ARS); Bot. Bileşikgillerden,
çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renklerde bir bahçe süs bitkisi (dahlia). (TEM); Bileşikgillerden, çiçekleri yıldız biçiminde ve çeşitli renklerde bir süs bitkisi, dahlia. (HAY)
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Yıldız üçgül Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yıldız yasemini Bot. Zakkumgiller familyasından her mevsim yeşil olma özelliğini koruyan odunsu bir bitki. (TDK-2)
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Yıldıznişanı Arslanpençesi. (BAY)
Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yıldızotu

Ç

Yidin Güzel avrat otu. (BAY)

D

Yiğdin otu

E
F
G
H

Yiğircik Yaprakları akasyaya benzer, sarı çiçekli,
bakla gibi meyvesi olan bir bitki. (MER)
Yimiş Yemiş, meyve (YUS); Yemiş, meyve, nimet,
yiyecek şey. (OSS)

I

Yimlik

İ

Yitim

J
K
L

Güzel avrat otu. (BAY)

Yemlik. (BAY)
Keten tohumu (DLT)

Yiv Ağaç ve taş üzerine oluk şeklinde açılmış yollar. Bâzı kılıç ve kamaların demiri boyunca açılmış
olan oluklar. Fr. Evidement. (ARS)

M

Yivdim Mürver. (BAY)

N

Yivdin Mürver. (BAY)
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Yiyircik Zivircik. (BAY)
Yogurtçuk Manisa lâlesi.; Salep. (BAY); Yaban
çiçeği (ÇİÇ)
Yoğurt çiçeği Hlk. Papatya. (TDK); Manisa lâlesi. (BAY)
Yoğurt otu Bot. Kök boyasıgillerden, çiçekli dal uçlarında sütü kestirmekte kullanılan maya
bulunan, bir yıllık veya çok yıllık otsu bitki, çobansüzgeci (Galium). (TDK-2); Beyaz, sarı veya
yeşilimsi küçük çiçekler açan, karşılıklı yapraklı
kökboyasıgillerden bitki, çobansüzgeci (galium verum). (MED)
Yoldurga, yoldruga Kılıç gibi uzunca bir bitki
(DLT)
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Yonca Bot. Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara
yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı
(Trifolium). • yonca yaprağı, acı yonca, ekşi yonca, sarıyonca, su yoncası (TDK-2); Suluca yerlerde
kendiliğinden biten veya ekilerek yetiştirilen bir
bitki. Hayvanlara çok yarayıp ekseriya yeşil yedirilir. Sarr, kızıl, kara, ulama yonca =; Bunun çeşitleri.
(HAY); Baklagillerden, kırmızı veya mor çicek
açan, yem bitkisi (trifolium). (MED); Baklagillerden, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı. (ARK); Korunga; tavşanbıyığı;
tirfil; üçgül. Deyim: yabani yonca; yaban yoncası. Bkz. Bitki. (YAK); Trifolium (Leguminosae)
türlerine verilen genel ad. Bir veya çok yıllık, otsu
ve yapraklan genellikle üç yaprakçıklı olan bitkiler. Türkiye’de 100 kadar Trifolium türünün yetiştiği bilinmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde bazı
türlerin çiçekleri çiğ olarak yenir, Bk. Kuş elması.
Eş anl. Tirfil, Üçgül. Trifolium ambiguum Bieb.At elması (Erzurum, Kars). Çiçek durumları yenir.
Bk. Kuş elması. Trifolium nigrescens Viv. -Hayvan yemi olarak yetiştirilir. Trifolium pratense Lat.
Çayır dutu (Erzurum). Çiçek durumları yenir. Trifolium repens Lat. Hayvan yemi olarak yetiştirilir.
Trifolium spadiceum Lat. Çayır dutu (Çıldır-Kars).
(BAY); Yonca (Bot. Trifolium) (BAH); (Lat. Trifolium, Alm. Klee, Fr. Trèfle, İng. clover) Baklagiller
(Leguminosae) familyasından, bir ya da çok yıllık,
yapraklan üç parçalı, ülkemizde 95 kadar türle temsil edilen, otsu, Trifolium cinsi türlerine verilen ad.
Üçgül. (BİY); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (kelekotu): Baklagiller familyasından; bir bitki cinsidir. Birçok türü
vardır. Kokulu yonca yurdumuzda yetişen 30–100
cm boyunda, iki yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi
silindir biçiminde, tüysüz açık yeşil renkli, boyuna
çizgili ve çok dallıdır. Yaprakları saplıdır. Çiçekleri
sarı renkli ve güzel kokuludur. Dalların ucunda dik
salkımlar halindedirler. Çiçekli ve yapraklı dalları;
kumarin, melilotik ve kumarik asitler ve uçucu bir
yağ taşır. Faydası: Romatizma ağrılarını giderir.
İshali keser. Midenin düzenli çalışmasını sağlar.
Sinirleri yatıştırır. Baş ağrılarını dindirir. (BİT-2)
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Yonca yaprağı Üç dilimli yaprak şeklinde tezyinat motifi (Bak. Üç dilimli.) Fr. Trèfle (ARS)
Yonga Kamga; kıymık; talaş; yontuk. Bkz. odun;
parça; tahta. (YAK)
Yonga tablası [Alm. Holzfaserplatte] [Fr. panneau en fibres de bois compressées] [eski terim elyaf
plakası]: Ağaç talaşı ya da yongalarının tutkallı ya
da tutkalsız sıkıştırılması ile hazırlanan, iki yüzü
düz, geniş tabla. (AGA)
Yonıcı Ağaç yonarak araç gereç yapan kişi, yonma
ustası. (BAH)
Yonus eriği

Erik. (BAY)

Yordanlı

Gelincik. (BAY)

Yorduma

Lâle. (BAY)

Yorgun ağaç Fr. Bois suranné. (ARS)
Yosun Bot. Tallı bitkilerin, çoğu sularda, ağaç
veya taşların üzerinde yetişen, ilkel yapıdaki
örneklerine verilen genel ad. Yosun bağlamak (veya
tutmak) üzerini yosun kaplamak. • yosun külü,
deniz yosunu, kara yosunu, su yosunu, esmer su
yosunları, kara yosunları, kavuşur su yosunları,
kızıl su yosunları, su yosunları, yapraklı kara yosunları (TDK-2); 1. Rutubetli, ıslak. Taşların ve ağaç
kabuklarının üzerinde hâsıl olan ince çim: Taş,
ağaç yosun bağlamak, yosunlarını ayıkladık. 2,
Durgun suların üzerinde hâsıl olan yeşil ketencik:
Su yosun, kurbağa yosunu. 3. Denizden çıkan otlar: Deniz yosunu. (HAY); Alg; denizkadayıfı; denizmarulu; ketencik; kızılsuyosunları; laminarya;
suyosunu; üşniye, deyim: esmer suyosunları. Bkz.
Bitki. (YAK); Türkîde yaşanmak terekküb, tehaddüs manasına yesun kendi kendine hasıl olan üşne.
Ağaçların, pelidin, kayaların yosunu sularda hasıl
olan ketencik, deniz eriştesi, kış mercan yosunu,
üşne-i bahrî. forsika yosunu bir nev deniz perçemi,
zarna. İzlanda yosunu deniz kadayıfı, liken, kurbağa
yosunu envai tuhlub, üşne. Taş yosunu taş eğreltisi,

besfâyic, azrâsu’1-kelb, cerâd, suhra, bir nevi cin
saçı, aftimon. (LEH); Tatlı bitkilerin, çoğu sularda
yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad.
(ARK); Yosun, su bitkisi. (BAH); Su yüzünde veya
dibinde yetişen çiçeksiz bitki, suyosunu. Taş, kaya ve
ağaç kabukları üzerine yetişen kısa boylu, halı tüyü
görünüşlü çiçeksiz bitki, karayosunu. (MED); (Alm.
Moose, Fr. Muscinale, İng. Moss) Sporlu bitkilerden
kara hayatına uyum sağlamış, rizoitleri ile toprağa
tutunan, gametofit ve sporofit olmak üzere iki ana
parçadan oluşmuş, nemli topraklar ve ağaç gövdeleri
üzerinde yaşayan otsu bitkiler. (BİY); (moss): Çiçeksiz bitkilerin; suların yüzünde veya diplerinde bulunan bir şubesidir. Faydası: Sürüldüğü yerleri zayıflatır. Haşlanması bağırsak kurtlarını döker. Saçlar
yıkanırsa kuvvetlendirir. (BİT-2)
Yosunlanmak Yosun bağlamak, ağaç rutubetten
pos tutmak. (LEH)
Yosunlar Tamamen yada kısman su altında yaşayan veya nemli yüzeylerde büyüyen, bazı
kimyasal elemanların bulunduğu koşullarda hızla çoğalan, klorofil ve diğer fotosentez pigmentleri
içeren bitkiler. (ÇEV)
Yosunlu Çirk tutmuş şeyler. Dikenli gibi bazı nebatat. Yosunlu gül. (LEH)
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Yoz Meyve vermeyen filiz. (MER)
Yoz almak Meyve ağaçlarının, üzüm bağlarının
gelişimine engel olan, gereksiz görülen, meyvesiz
sürgünlerini koparmak, kesmek. (MER)
Yoz incir

A

İncir. (BAY)
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Yozlamak Yaprağı toplanan bağ filizinden, meyvesi toplanan bahçeden geriye kalan yaprakları,
meyveleri toplamak. (MER)
Yozlamak Bağ ve bahçelerdeki işe yaramaz filizleri ayıklamak. (TRM)
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A

Yönelim Bitki ve hayvan gibi bazı canlı
varlıkların, ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında, bu uyarıcılara doğru veya tersine
yer değiştirmeleri olayı, doğrulum, tropizm. (TDK);
[İng. tropism]: Bitki ya da canlının kendiliğinden ya
da zorla, uyarana yaklaşma ya da uzaklaşma tepkisi.
(RUH)

Yumrulu aslandişi Yaban çiçeği (ÇİÇ)

F

Yörgenç Ağaçlara sarılıp onları kurutan bir çeşit
bitki, sarmaşık (DLT)

Yumrulu tavşanbıyığı Yaban çiçeği (ÇİÇ)

G

Yucca Avize ağacı (BİY)
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Yumrulu hermaparmağı

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yumrulu salkımotu Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yumrulu süsen Süsen. (BAY)

Yumrulu turnagagası Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yumurca
Yuka ağacı

Yumurcak
Yulaf Yun. Bot. 1. Buğdaygillerden, en çok hayvan yemi olarak yetiştirilen otsu bitki (Avena sativa). 2. Bu bitkinin tanesi. • yulaf unu, çayır yulafı
(TDK-2); Buğdaygillerden, daha çok yem olarak
yetiştirilen bir bitki. (HAY); Buğdaygillerden, taneleri hayvan yemi olarak kullanılan bitki (avena
sativa). (MED); (Lat. Avena sativa, Alm. Saathafer,
Even, Hafer, Fr. Avoine, İng. common cultivated
oat) Buğdaygiller (Poaceae, Gramineae) familyasından, panikül tip çiçeklenmesi olan, ülkemizde geniş
kültürü yapılan ve tohumlan kullanılan, bir yıllık,
otsu bitki. (BİY); (alef): Buğdaygiller familyasından; daha ziyade hayvan olarak yetiştirilen otsu bir
bitkidir. Nişasta bakımından zengindir. Faydası:
Çocukların hazım güçlüklerini giderir. Bedeni ve
ruhi yorgunlukları giderir. İdrar söktürür. Vücuda
rahatlık verir. Kandaki şeker miktarını düşürür. İktidarsızlığı giderir. Guatrı önler. Mide ve bağırsak
bozukluklarını giderir. (BİT-2)
Yulak Hane, dam, tarla, bahçelerde birbirine gidilecek, geçilecek yer ve medhal. (VLD)
Yumak çiçekli çançiçeği

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Yumak otu Festuca türleri (Gramineae) ne verilen
genel ad. Eş anl. Koyun yumağı. (BAY)
Yumru kök Bot. Patates, pancar, yer elması gibi
yumru biçiminde olan kök. (TDK-2)
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Kişniş. (BAY)

Avize ağacı (BİY)
Kişniş. (BAY)

Yumurta Boyası Kök boya. (BAY)
Yumurta mantarı

Tavukbacağı mantarı. (BAY)

Yumurta patlıcanı Yumurtaya benzer meyveler
veren beyaz bir nevi patlıcan ki, yenmeyip, bahçe
süsü olarak yetiştirilir. (HAY)
Yumurtacık Kapalı tohumlu bitkilerde tohumu
oluşturan kısım, büyeyze. (MED)
Yumurtalık (Lat. ovarium: yumurtalık, Alm.
Eierstock, Fruchtknoten, Ovarium, Fr. ovaire, İng.
ovary, Osm. Mebîz) Bitki ve hayvanlarda dişinin
yumurtalarını meydana getiren eşey organı. Ovaryum, dişi eşey organı, dişi üreme organı. (BİY);
Canlılarda ve bitkilerde dişi üreme hücrelerini veren
organ. (HAY)
Yungak Çöğen, kökü sabun gibi köpüren bir bitki
(DLT)
Yunus eriği

Erik. (BAY)

Yurt [Alm. Wohnort, Stand] [Fr., İng. habitat] [eski terim neşv-ü nema mahallî]: Bir bitki ya
da hayvanın çöl, deniz kıyısı vb. gibi doğal olarak
yaşadığı ve geliştiği yer. (YTS)
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Yurtluk İçinde tarla, orman, otlak, bahçe vb. Bulunan geniş arâzi, mâlikâne (KUB)
Yuvarlak ağaç Maktaı (kesiti) dairevî olan sırık
ve gönder gibi ağaçlar. Fr. Rondin. (ARS)
Yuvarlak tohumlu su düğünçiçeği Yaban çiçeği
(ÇİÇ)
Yügürgün
(DLT)

Darı gibi kırmızı taneli bir bitki

Yüğrüğotu Yaprağı biber yaprağına benzer; meyveleri ince mısır koçanı gibi, hamken yeşil, olgunlaşınca koyu kırmızı renkli olan, yüğrük tedavisinde
kullanılan bir bitki. (MER)
Yük Meyve, yemiş, ürün, (BAH)
Yüklü Meyvesi olan: Yüklü bir ağaç. (MED);
Semrir, meyvedar, ağaç gibi bâr-dâr. (LEH)
Yüksek döşeme [eski terim yüksek döşeme]:
Yüksek yay kullanılarak yapılan ve genellikle ağır
koltuklarda uygulanan döşeme türü. (AGA)
Yüksek söğüt Söğüt. (BAY)
Yüksük Bot. Köklerin ucunda bulunan ve kökün
üretken dokusunu korumaya yarayan oluşum,
kalensöve. Yüksük kadar az, çok az, az miktarda. •
yüksük kına, yüksük makarna, yüksük otu (TDK2); Bitkilerde kök ucunu örten kısım, kalensüve.
(MED)
Yüksük
otu Bot.
Sıracagillerden,
kalp
hastalıklarının iyileştirilmesinde kullanılan bir alkaloit veren, çiçekleri yüksük biçiminde olan bitki
(Digitalis purpurea). (TDK-2); Digitalis (Scophulariaceae). İki yıllık, otsu, kırmızı, sarı veya kirli sarı
renkli çiçekli türler. Zehirli bitkilerdir. Digitalis
ferruginea Lat.-Arıkovanı (Uludağ-Bursa). Digitalis
purpurea Lat.-Mayasıl otu, Parmakçık otu. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir ve yaprakları kalp
hastalıklarının tedavisinde kullanılır. (BAY); Bot.

Sıracaotu familyasından, çiçekleri yüksük biçiminde
olan bitki (difitabi porpurea). (HAY); Sıracagillerden, yüksük şeklinde çiçekleri olan, ilaç yapımında faydalanılan zehirli bitki (digitalis purpuea).
(MED); Yaban çiçeği (ÇİÇ); (digitalis): Sıracagiller
familyasından; Avrupa, Batı Asya ve Akdeniz bölgesinde yetişen, iki veya çok yıllık otsu bir bitkidir.
Yaprakları rozet şeklindedir. Çiçekleri dik ve uzun
olup salkım şeklindedir. 40 kadar türü vardır. Yurdumuzda 10 türü yetişir. İçeriğinde kardiyotonik
(kalbi kuvvetlendirici) glikozitler taşır. Zehirlidir.
Ev ilaçlarında çok dikkatli kullanılması ve tavsiye
edilen miktarın aşılmaması gerekir. Faydası: Kalp
ilaçlarında kullanılır. Nabız atışını azaltır. Kan
dolaşımını yavaşlatır. (BİT-2)
Yün otu Sığırkuyruğu. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Yünlü adaçayı Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Yünlü rindera

A

K

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

L

Yürek kerestesi Ağacın iç kısmından çıkarılan
kereste Fr. Bois de coeur. (ARS)
Yüsrü 1. Bazı ince işlerin yapımında kullanılan
siyah bir ağaç ve bu ağacın kökü. 2. Bu kökten
yapılmış olan: Yüsrü tespih. (TDK)
Yüsrî Tesbih vb. İnce işler yapımında kullanılan
bir çeşit ağaç kökü. (MED); 1. Bir cins siyah ağaç
kökü: Yüsrtden teşbih. 2. Bu kökten mamul: Yüsrî
teşbih. (HAY)
Yüz etmek Eklenecek iki ağacın yüzlerini tesviye
edip birbirine bitişince bir satıhta bulunacak surette
düzlemek. İki parçanın yüzlerini aynı satıh dahiline
getirmek. Fr. Aplanir. (ARS)
Yüz kaplama [Alm. Aussenfurnier] [eski terim
yüz kaplama]: Tablaların dış yüzüne yapıştırılan kaplama. (AGA)
Yüzerlik Üzerlik otu (Bot. peganum harmala)
(BAH)
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Yüzgeç ayaklılar (Lat. Pinnipedia, pinna: tüy;
pes: ayak, Alm. Flossenfüsser, Fr. pinnipèdes, İng.
pinnipeds) Memeliler (Mammalia) sınıfinın, etçiller (Carnivora) takımından, suda yaşayan, vücut
yapılan bir mekiğe benzeyen, tırnakları körelmiş,
kuyruklan kısa ve koni biçiminde, kulaklan çok
küçük ve istedikleri zaman kulak deliklerini kapatabilen, derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunan, deniz hay-vanlan ve deniz bitkileri ile beslenen bir alt takım. (BİY)

açan, çiçekleri yabangülüne benzer, çalı türü bir bitki. (MER)

Yüñlügarağan (Ayrıca bkz. garağan) keçeli
yapraklı, değişik renklerde beyaz, pembe, eflatun

Yâsemin-zâr Yasemin bahçesi (YUS)

Yüñsüzgarağan (Ayrıca bkz. garağan) yaprakları
yünlügarağana göre daha ince ve parlak olan, genellikle pembe çiçekli, çiçeği geçtikten sonra pamuk
kozası gibi kozaları olan bir bitki. (MER)
Yâsemen Bu isim ile maruf hoş kokulu çiçek.
(MÜK)
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Z
Zabyan
Zagal

Ağaç. (OSM)
Kızılcık. (BAY)

Zagel Bağ. Bahçe işlerinde kullanılan küçük kazma. (TRM)
Zahir Çiçeklü, açılmış, gülşen, şüküfte, reyyan,
nazır, manzur, taze vü handan (MEN); Neşv ü
nemâ bulup, gelişip, etrafa sarılıp sarmaşmış bitki.
(OSM)
Zahm-ı har Diken yarası (YED)
Zahmet-i hâr Diken rahatsızlığı (YUS)
Zahter Bot. Bir çeşit kekik (Thymus longicaulis).
(TDK-2)
Zakkum Bot. Zakkumgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, çiçekleri beyaz veya pembe renkli,
kışın yapraklarını dökmeyen zehirli bir ağaççık, ağı
ağacı, ağı çiçeği (Nerium oleander). (TDK-2); 1. Acı
meyveli bir cins ağaç, ağu ağacı. 2. Cehennemde bittiği hayal edilen ve meyvesi cehennemdekilere yedirilecek olan ağaç. (HAY); Zakkumgillerden, kırmızı
veya beyaz renkte güzel çiçek açan zehirli bitki, ağu
ağacı (merium oleander). Cehennemde bir ağaç.
(MED); Cehennem’de bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği. Gösterişi güzel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine benzeyen bir bitki ismi.
(OSM); Nerium oleander Lat. (Apocynaceae). 6 m
kadar yükselebilen, kışın yaprak dökmeyen, pembe
veya kırmızı çiçekli bir bitki. Dere yataklarında ve
yol kenarlarında yetişir. Zehirli bir bitkidir. Eş anl.
Ağacı, Ağan ağacı. Ağı çalısı, Ağı çiçeği, Ağı dalı,
Ağu ağacı, Avu, Ayan, Fattak (Marmaris-Muğla),

Kan ağacı, Zekkum. (BAY); (Lat. Nerium oleander,
Alm. Echter Oleander, Lorbeerosen, Fr. laurier rose,
İng. rose bay, oleander) Zakkumgiller (Apocynaceae) familyasından 6 m kadar boylanan, yaprak
dökmeyen pembe veya kınnızı çiçekli, süs bitkisi
olarak da yetiştirilen bitki. Ağu ağacı. (BİY); Bot.
Zambakgillerden, kuru dere yataklarında çok yetişen, beyaz ya da kırmızı çiçekli, zehirli bir bitki.
Zakkum, bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilir,
ağıağacı (nerium oleander). (TEM); Nerium oleander. Ağu Ağacı, Ağı çiçeği, Avu, Ayan, Fattak, Kan
Ağacı, Zıkkım. Herdem yeşil, 2-5 metreye kadar
boylanabildi, Akdeniz, Ege ve Marmara kıyı kesimlerinde ve genellikle dere yataklarında yetişen,
ayrıca bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilen
bir çalıdır. Sık dallanma yapar. Tam kenarlı, 6-20
cm. Boyunda, silindirik, esmer renkli dik gövde
üzerinde bazen karşılıklı, genellikle 3’lü çevrel durumlu, kısa saplı, mızrak biçimli yapraklan vardır.
Yapraklar sivri uçlu, deri gibi sert, tüysüz, üst yüzü
alt yüze göre daha koyu yeşildir. Yaprağın net bir
şekilde görülen orta damarından çıkan çok sayıdaki yan damarlar, daha az belirgin olup, birbirine az
çok paraleldir. Zakkum’un sık olduğu yerde sivrisineklerin barınamadığı, geceleri yaprakları arasına
giren sivrisineklerin sabaha değin öldüğü belirtilir.
Haziran-Eylül döneminde açan, pembe, kırmızı
renkli, 3-5 cm. genişliğinde, huni şeklinde çiçekleri
vardır. Çiçek kurulları terminal durumludur, çiçek
sapı oldukça kısadır. Beyaz çiçekli zakkumlar park,
bahçe ve yol boyu ağaçlandırmalarında süs bitkisi
olarak kullanılır. Uzunlamasına açılan kapsül meyvelerinin içinde çok sayıda tüylü tohum bulunur.
Son derece zehirli olan (bir gram kuru yaprağı bir
insanı öldürebilecek güçtedir) bu bitkinin özellikle
yapraklan tıp’ta düşük dozlarda kalp kuvvetlendirici olarak kullanılır. (AGÇ); Yaban çiçeği (ÇİÇ);
(ağu ağacı): Zakkumgiller familyasından; Akdeniz sahilleri boyunca hemen hemen her yerde yetişen; yurdumuzda Batı ve Güney Anadolu’da dere
yataklarında bulunan bir bitkidir. Boyu 5 metre
kadar uzar. Kış aylarında yapraklarını dökmez. Sık
dallıdır. Çiçekleri pembedir. Meyveleri kapsül şeklindedir. Zehirlidir. Yapraklarında reçine, tanen,
glikoz, C vitamini ve oleandrin adında bir glikozit
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vardır. Kabukları ve tohumlarında da etkili maddeler vardır. Ev ilaçlarında kullanılmaması gerekir. Faydası: Haricen kullanıldığı takdirde adale
ağrılarını giderir. Akrep ve arı sokmasında faydalıdır. Düşük dozlarda kullanılacak olursa kalbi kuvvetlendirir. Bol miktarda idrar söktürür. Vücutta
biriken suyu boşaltır. (BİT-2)
Zakkum ağacı Beyaz ve kırmızı çiçek açan,
yaprakları uzunca ağaç. Buna ağu ağacı da denir. Fr.
Laurier rosé. (ARS)
Zakkumgiller Bot. İki çeneklilerden, zakkum,
Cezayir menekşesi vb. Türleri içine alan familya.
(TDK-2); (Lat. Apocynaceae, İng. Dogbane family) Yapraklan karşılıklı ya da dairesel, süt içeren,
çiçekleri tekli, ışınsal simetrili, çanak ve taç yapraklan 5 parçalı ve parçalar bileşik, folikül, kapsül, bakka ya da erik-si tip meyveleri olan, er dişi, ülkemizde
4 cins ve 6 türle temsil edilen, çok yıllık, otsu ya da
ağaçsı bitkiler. (BİY)
Zambak Bot. Zambakgillerden, 90–100 cm yüksekliğinde, güzel ve iri çiçekli, çok yıllık bir süs
bitkisi (Lilium candidum). • akzambak, sarızambak, top zambak, nergis zambağı (TDK-2); Zambakgillerden, soğanlı, dip saplı, güzel çiçek açan
bir süs bitkisi (lilium). (MED); Lilium (Liliaceae)
türlerine verilen genel ad. Soğanlı, çok yıllık, otsu,
beyaz, sarı, kırmızı veya pembe çiçekli bitkiler.
Bk. Süsen. Lilium candidum Lat. Ak zambak, Bey
zambağı. Beyaz zambak, Misk zambağı. Çiçekleri
kar beyazı renkli ve kuvvetli kokuludur. Güneybatı Anadolu bölgesinde yabanî olarak bulunur ve
bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Lilium ciIiatum P. H. Davis- Kirno (Sürmene-Trabzon). Sarı
çiçekli bir tür. Zigana dağı (Hamsiköy-Trabzon)
bölgesinde yaygındır. Lilium martagon Lat. İstanbul zambağı, Sultan zambağı. Çiçekler pembe renkli. Kuzeybatı Anadolu bölgesinde yabanî olarak
bulunur ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Lilium monadelphum Bieb.-Sarı çiçekli. Zigana dağı (Hamsiköy-Trabzon) bölgesinde bulunur.
(BAY); Soğandan yetişen, uzun saplı, beyaz ve güzel
bir çiçek. Fransada St. Louis zamanından sonra bu
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çiçek Fransa kıratlığının bir remzi ve alâmet-i mahsusası olarak kullanılmış ve Fransa arma kalkanının
mavi zemini üzerine beyaz olarak serpilmiş bir
halde res-molunmuştur. 1380 de kıral VI ncı Sari
(Charles) in emriyle armaya üç zanbaktan başka
konulmaması tesbit edilmiştir. 1789 ihtilâline kadar bu çiçek Fransa kırallığmın remzi olarak kalmış ve 1815 teki Restorasyon devrinde Bourbons
hanedanının sukutu olan 1830 tarihine kadar yine
kullanılmış ve cumhuriyetten sonra kaldırılmıştır.
Tezyinatta bu çiçek bekâretin bir timsali olarak kullanılır. Fr. Fleur de lys. (ARS); Süsen. (BAY); Zambakgillerden, soğanlı, dip saplı, güzel çiçek açan bir
süs bitkisi (lilium). (MED); (Lat. Lilium, Alm. Lilie, Fr. lily, İng. lily) Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, san, beyaz, kırmızı ya da pembe çiçekli,
soğanlı, çok yıllık otsu, Türkiye’de 6 türü bulunan
Lilium türlerine verilen ad. (BİY); (zanbak): Zambakgiller familyasından; soğanı pullu, dik gövdeli,
güzel ve iri çiçekli bir bitkidir. 50 kadar türü vardır.
Beyaz zambak 1 metre kadar boylanabilir. Çiçekleri
beyazdır. Kırmızı zambak yüksek dağlarda bulunur. Trabzon zambağı Doğu Karadeniz bölgesinde yetişir. Ev ilaçlarında beyaz zambak kullanılır.
Faydası: Vücut ağrılarını dindirir. Diş ağrılarını ve
iltihaplarını giderir. Şişlikleri indirir. (BİT-2)
Zambakgiller Bot. Bir çeneklilerden, çiğdem,
lale, soğan, pırasa, zambak vb. Bitkileri içine alan
bir familya. (TDK-2); Bot. Birçeneklilerden çiğdem,
lâle, pırasa gibi bitkileri içine alan bir bitki familyan. (HAY); (Lat. Liliaceae, İng. lily family) Dik ya
da tırmanıcı gövdesi olan, çiçekleri ışınsal ya da tek
simetrili, çiçek örtü yapraklan iki daire etra-fında
dizilmiş 6 parçalı, ovaryum alt ya da orta durumlu, kapsül ya da nadiren bakka tipi meyveleri olan,
ülkemizde 43 cins ve 420 kadar türle temsil edilen,
çok yıllık, otsu, nadiren çalı formundaki bitkiler.
(BİY)
Zamk Bot. 1. Akasya, kitre, sütleğen vb. Ağaçların
kabuklarından sızarak donan, eriyiği yapıştırıcı
olarak kullanılan, renksiz veya sarı kırmızımtırak
renkte amorf madde. 2. Bu maddenin yapıştırıcı
olarak kullanılan eriyiği. • zamk ağacı, zamk
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akasyası, zamk hastalığı, zamkıarabi, Arap zamkı,
kiraz zamkı (TDK-2); Bazı ağaçlardan akan yapışkan
madde. (MED); Bazı ağaçların kabuklarından sızıp
sonradan sarımtırak katı bir madde hâline geçen şey
ki, suda eritip yapıştırmak için kullanılır. Arap zamkı = Arabistan’daki ağaçlardan elde edilen zamk.
Zamk-ı râteneî = Reçine. (HAY); Bâzı ağaçlardan
sakız gibi akan yapışkan bir maddedir. Boyaların herhangi bir satıhla iltisakı için bir mikdar suda eritilmiş
zamkla yapılır. Zamk-ı arabî (Fr. Gomme arabique)
dahi denilen bu madde su içinde eritilerek suluboya
resimler üzerine sürüldüğü vakit verni hizmetini
görür. Fr. Gomme arabique. (ARS); Ağaç zamkı,
zamk-ı Arabi eflâtun, zamk gibi yapışkan. (LEH)

kemik zarı, kızlık zarı, kulak zarı, tohum zarı, yumurta zarı (TDK-2)

Zamk ağacı Bot. Akasya, mimoza gibi zamk veya
reçineli zamka benzeyen maddeler veren okaliptüs,
zamk akasyası. (TDK-2)

Zater mak Kara kekik. (BAY)

Zamk akasyası Bot. Zamk ağacı. (TDK-2)

Zavrak

Geven. (BAY)

Zayan

Zamk geveni

Zarif yapraklı keten

Ç

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Zarif yapraklı kuş fiği

D

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

E

Zari‘ Hurma ağacının dikeni. (OSM)

F

Zater Kaya kekiği.; Kekik.; Sâter. (BAY); Kekik
(Zahter). Ballıbabagillerden bir bitki; Çiçeği baharat
olarak kullanılır. (KAR)

G

Zaval Kızılcık. (BAY)

K

Kızılcık. (BAY)

L

Yasemin çiçeği. (OSM)

Zamyan Palamut ağacına benzer bir ağaç. (Necid
bölgesinde olur.) (OSM)

Zaylep Yaprağı soğan yaprağına benzer, pembe
çiçekli göbekli bir bitki. (Kızılca / Bozyazı) (MER)

Zanbak (zambak) Bot. Soğanlı ve uzun saplı
büyük ve güzel kokulu bir çiçek ki, en meşhur cinsi
beyaz olanıdır. (HAY)

Zaymurân Bir çiçek adı. (SÜL)

Zangal Kızılcık. (BAY)

Zazalak Erguvan. (BAY)

Ayı fındığı. (BAY)

Zar Bot. Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya
moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka, cidar, çeper:
Çekirdek zarı. Hücre zarı. zar gibi çok ince, saydam.
• zar kanatlılar, zar zor, birinci zar, dış zar, iç zar,
ikinci zar, ince zar, örümceksi zar, sert zar, sümüksü
zar, akciğer zarı, beyin zarı, göze zarı, karın zarı,

M
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Mersin. (BAY)

S
Ş

Za‘feran A. Safran (Bot. crocus sativus) (BAH);
Sarı renkli bir bitki, safran. (ŞEH); Tahrif ile safran
dediğimiz maruf sarı çiçek ke kurusu zerde aşına
katılır. (MÜK)
Zebl İnce belli olmak. Çiçeğin solması. (OSM)
Zebze

I
J

Zaylep Yaprağı soğan yaprağına benzer, pembe
çiçekli göbekli bir bitki. (MER)

Zazak

H
İ

Zamk hastalığı Bot. Bol miktarda zamk salgılama sonucu ortaya çıkan hastalık. (TDK-2)

Zanzalah

B
C

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Zarif yapraklı burçak

A

T
U
V
Y
Z

Sebze. (MER)

Â
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Zedelemek Vurulmak, berelenmek, çürümek: Bu
meyveler zedelenmiş. (HAY)
Zeğerek Keten. (BAY)
Zeğrek

Keten. (BAY)

E

Zeher Çiçek. (OSM)

F

Zehir Çiçek, şükufe (MEN)

G

Zehir otu
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Sütleğen. (BAY)

Zehirli Zehiri olan: Zehirli mantarlar. (TDK)
Zehirli çiğdem Acı çiğdem. (BAY)
Zehirli mantar İnsan ve hayvanlarda, hafif veya
ölümle sonuçlanan zehirlenmelere neden olan
mantarlar. Aşağıdaki türler Türkiye’de yetişmekte olup ağır zehirlenmelere nedtn olurlar. Eş anl.
Deli mantar. Amanita citrina Roques ex Schaeffer-Sarı mantar. Şapka soluk sarı renkli, üzerinde
esmer renkli ve derimsi parçalar bulunur. Zehirli
olmamakla beraber, genellikle ölüm ile sonuçlanan
ağır zehirlenmelere neden olan Amanita phalloides
türü ile kolaylıkla karıştırıldığı için yenmemelidir.
İstanbul civarında Belgrat ormanında yetişmektedir. Amanita muscaria (Fr. Ex L.) Quélet-Deli
mantar, Gelin mantarı (Riva-İstanbul), Kızıl mantar. Sinek mantarı. Şapka kırmızı veya turuncu
renkli, üzerinde beyaz renkli ve derimsi parçacıklar
bulunur. İstanbul (Belgrat ormanı, Riva) ve Bolu
civarında yetişmektedir. Öldürücü olmamakla beraber zehirlidir. Amanita pantherina (Fr. Ex de
Candolle) Quélet-Köygöçüren. Şapka esmer grimsi veya sarımsı esmer renkli, üzerinde beyaz renkli parçacıklar bulunur. Trakya ve Kuzey Anadolu
bölgesinde yaygın bir türdür. Öldürücü olmamakla birlikte ağır zehirlenmelere neden olur. Amanita
phalloides (Fr.) Quélet- Evcikkıran, Köygöçüren.
Şapka 5–10 cm çapında, üzeri zeytin yeşili veya kirli
sarımsı yeşil renkli, lameller beyaz. Sap beyaz, üst
kısmında derimsi bir halka ve dip kısmında belirgin
çanakçık bulunur. Son bahar yağmurlarından sonra
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meşe ve kayın ormanlarının altında oluşur. İstanbul civarında (Belgrat ormanı) ve Kuzey Anadolu
ormanlarında yetişir. Genellikle ölüm ile sonuçlanan ağır zehirlenmelere neden olur. Türkiye’nin
en tehlikeli zehirli mantar türüdür. Amanita verna
Gillet-İlk bahar mantarı. Şapka beyaz renkli. Amanita phalloides türünün bir varyetesi olarak kabul
edilir. İstanbul civarında Belgrat ormanında yetişir
ve ölüm ile sonuçlanan zehirlenmelere sebep olur.
Amanita virosa (Fr.) Quélet-Şapka beyaz renkli olup
tepesinde genellikle mememsi bir çıkıntı bulunur.
İstanbul civarında Belgrat ormanlarında yetişmektedir. Genel olarak ölüm ile sonuçlanan zehirlenmelere neden olur. Boletus satanas Lenz-Çörek
mantarı. Şapka etli, büyük, üst kısmı grimsi beyaz
renkli, alt kısmı delikli. Sap kalın ve üzerinde halka
bulunmaz. Türkiye’de Batı Anadolu bölgesinde saptanmıştır. Zehirlenmeler genellikle ölüm meydana
getirmez. Clitocybe türleri-Şapka huni biçiminde
beyaz veya san renklidir. Genellikle gruplar halinde
ve ağaç gövdelerinin üzerinde görülür. Clitocybe dealbata Quélet ve Clitocybe olearia (Fr. Ex de
Candolle) R. Maire (Syn:Pleurotus olearius Gillet)
(Zeytin mantarı) türleri Türkiye’de yetişmektedir.
Zehirlenme yaparlarsa da, öldürücü değildirler. Hypholoma fasciculare (Fr. Ex Hudson) Quélet-Deli
mantar. Yaşlı ağaç kütükleri üzerinde yetişir. Şapka
sarı renkli ve tepesi genellikle kırmızımtırak. Sapta
halka ve çanakçık bulunmaz. Kuzey Anadolu bölgesinde yetişir. Zehirlidir. Tricholoma türleri-Şapka esmer veya esmer sarı renklidir. Sapta halka ve
çanakçık bulunmaz. Şapka altında lameller vardır.
Kuzey Anadolu bölgesi ormanlarında yetişir.
Tricholoma albobrunneum(Fr. Ex Persoon) Quélet
(Sığır mantarı) ve Tricholoma sulphureum (Fr. Ex
Bulliard) Quélet (Kükürt mantarı) türleri zararlı
mantarlardır. Zehirlenmelerinde ölüm görülmez.
(BAY)
Zehirli yonca Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Zehr Çiçek, Fars. şükûfe. (HAY); Çiçek. (MED)
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Zehre Çiçek. zehretü’d-dünyâ: Dünyanın revnak
ve letafeti. (MÜK); Çiçek, Fars. şükûfe (zehr gibi).
(HAY)
Zehre-i rengîn Renkli çiçek. (ARK)
Zehrî Bot. Çiçekle alâkalı, (HAY)
Zehv Güzel manzara. Taze ot. Otun çiçeği. Titremek. Yürümek. Yel esmek. Alacalanmış hurma
koruğu. (OSM)

ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Kusmayı önler.
İshali keser. Bağırsak bozukluklarını giderir. Soğuk
algınlığında çabuk iyileşmeyi sağlar. Bedeni ve zihni gücü artırır. Cinsel istekleri kamçılar. (BİT-2)
Zencefilgiller Bot. Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi güzel kokulu bitkileri içine alan
bir familya. (TDK-2); Bot. Birçeneklilerden zencefil,
kakule gibi bitkileri içine alan bir familya. (HAY)
Zenk

Bitkilerde küf, külleme hastalığı. (MER)

Zekgum

Zakkum. (BAY)

Zerana

Zelenika

Komar. (BAY)

Zeravent Bot. Lohusa otu. (TDK-2); Çok yıllık,
otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba
kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia).
(TDK); Pipo çiçeği. (BAY); Tıpta kullanılan bir bitki, Fr. Aristolocche. (HAY)

Zelve

Sığırkuyruğu. (BAY)

Zemberek otu Bot. Atkuyruğu. (TDK-2); Atkuyruğu. (BAY)
Zembil çiçeği

Hodan. (BAY)

Zembil otu Bot. Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza).
(TDK-2); Hasır otu. (BAY); Rutubetli yerlerde yetişen buğdaygillerden bitki. (MED)
Zenbak Bi’t-tahrif zambak dediğimiz çiçek.
(MÜK); Güzel kokulu bir çiçek. Zambak. Yâsemin
yağı. (OSM)
Zencefil Bot. 1. Zencefilgillerden, Hindistan ve
Malezya’da yetişen, yaklaşık 100 cm yüksekliğinde,
kamış görünüşünde, çok yüksek ve otsu bir bitki
(Zingiber officinale). 2. Bu bitkiden elde edilen ve
baharat olarak kullanılan toz. (TDK-2); Zencefilgillerden, sıcak iklimde yetişen, köksapı baharat
olarak kullanılan bitki (zingiber officinale). (MED);
Bot. Hindistan’dan gelen çok tanınmış bir bahar
ki, ısıtıcı ve midevîdir (zingibar oficinale). (HAY);
(zencebil): Zencefilgiller familyasından anayurdu
Hindistan ve Malezya olan etli rizomlu bitkidir.
Baharat olarak kullanılır. Tıbbi zencefilin tropik
ülkelerde kültürü yapılır. Faydası: İştah açar. Mide

Sütleğen. (BAY)
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Zerd-i şûbe (=Zerd Çûbe) (=Sarı çöp) Zerdçûbe,
Zerdeçal dediğimiz Hint safranı; Türkçede Sarıağaç
denilen bitkinin kökü. (BAT)
Zerdali Bot. 1. Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris). 2. Bu ağacın sarı, etli ve tadı acı,
çekirdekli meyvesi. (TDK-2); Armeniaca vulgaris
Lam. (Rosaceae). 15 m kadar yükselebilen, beyaz
veya pembe çiçekli bir ağaçtır. Meyveleri yenir. Aşılı
ağaçların meyvesine Kayısı veya Zerdali aşması
(Rize) denir. Eş anl. Eski Türkler bu türe Sarı erik
adını veriyorlardı. Bu ad bu gün de Kırşehir ve Erzincan dolaylarında kullanılmaktadır. Acı kayısı,
Fışfış, Zerdeli. (BAY); Küçük meyveli ve meyvesinin çekirdeği acı olan bir kayısı çeşidi. (MED);
Bot. Gülgillerden, bir bahçe ağacı ve bunun etli,
tatlı, sarı ya da açık turuncu, acı çekirdekli meyvesi
(prunus armeniaca). (TEM)
Zerdali dikeni Centaurea behen Lat. (Compositae). 60–150 cm yükseklikte, çok yıllık, otsu ve san
çiçekli bir bitki. Bk. Peygamber çiçeği. Centaurea
diffusa Lam. -Zerdali dikeni. Centaurea solstitialis
Lat. Zerdali dikeni. (BAY); Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Zerdalu Zerdali, yaban kaysısı (Bot. prunus armeniaca) (BAH); Bu isim ile maruf meyve, zerdali.
(OSM)
Zerde-çup Zerdeçal. Zencefilgillerden bir bitki.
Köksaplarından boyalı bir madde çıkarılır. (ARK)
Zerdec
(OSM)

Usfur çiçeğinin evvel çıkan sarı suyu.

U

Zerdeçal Bot. Zencefilgillerden, kök saplarından
safranı andıran boyalı bir madde çıkarılan, yaprakları sivri uçlu, çiçekleri sarı renkte, çok yıllık bir bitki, Hint safranı (Curcuma longa). (TDK-2); (Lat.
Curcuma longa) Hint safranı da denir. Köklerinden
san boya elde edilen zencefilgillerden bir bitki. Safran gibi kullanılır. Özellikle Doğu Asya’nın sıcak
bölgelerinde yetişir. Bol nişastah olan köksaplarından bir tür a-rarot ve kurkumin denilen bir boya
elde edilir. Pamuklu ve yünlülerin boyanmasında
kullanılır. (TEK); Zencefilgillerden, köksaplarından sarı boya elde edilen bitki, Hint safranı (curcuma longa). (MED); Hintsafranı. Bkz. Baharat;
bitki. (YAK); Sarı ağaç. (TSD); Zencefılgillerden,
yapraklan sivri uçlu, çiçekleri san renkte bir bitkidir.
Bu bitkinin saplarından safranı andıran boyalı bir
madde çıkanldığı için buna “Hint safranı” da denir.
Safran pahalı olduğundan genellikle zerde yapımında safran yerine zerdeçal kullanılır. Et, balık ve
yumurtalı yemeklere katılan zerdeçal hardal hazırlamakta da kullanılır. (BİT); (zerdeçap): Zencefilgiller familyasından; anavatanı Doğu Hindistan olan
çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları sivri uçlu, çiçekleri
sarı renktedir. Safranı andıran boyalı bir madde
çıkarılır. Baharat olarak kullanılır. Faydası: Sinirleri
uyarır. Vücutta biriken zehirli maddeleri atar. Nekahat devresini kısaltır. Verem gibi hastalıklarda faydalıdır. (BİT-2)

V

Zerdeli
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Zerdali. (BAY)

Zerek Keten. (BAY)
Zerena Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Zerenze urugı

Bu bitkinin tohumu (DLT)

Zerhar (zerhaz?) Bir bitkinin yumurtaya benzer,
yenilebilir yumrusu (Sudan’da Okut) (EVL)
Zerpik Keten. (BAY)
Zerren

Nergis. (BAY)

Zerrin Bot. Fulya. (TDK-2); Nergis. (BAY); Güzel kokulu bir cins çiçek, fulya. (MED)
Zerrinkadeh Nergis.
(ARK)

(BAY);

Nergis

çiçeği.

Zerzevat Bot. Sebze. (TDK-2); Zâten galat olan
sebzevâttan muharreftir. (DGA); (sebzevat’tan
galat). Yemekte kullanılan, yani et veyahut zeytinyağı ile pişirilen çeşitli bitkiler, patlıcan, bamya, domates, kabak, lahana, soğan gibi şeyler. (HAY)
Zer‘ Ekme, tohum saçma. (ARK); 1. Tohum saçma, ekme: Buğday zer’etmek. 2. Ekilip bitmiş tahıl,
ekin. (HAY)
Zevk-i şükûfe-perverî
(ARK)

Çiçek büyütmenin zevki.

Zevrak Çiçek kadehi. zevrakçe: küçük zevrak.
(OSM); Bot. Kayığın teknesine benzer bazı oyuklara denir. (HAY)
Zevâhir
(OSM)

Çiçek manasına olan zehrenin çoğulu.

Zeyerek

Keten. (BAY)

Zeylek

Keten. (BAY)

Zeyrek Keten tohumu. (TDK); Keten. (BAY);
Yaban çiçeği (ÇİÇ)
Zeyt Zeytin yağı. zeytûn: 1. Maruf meyve 2. zeytin ağacı. zeytûnî: karamtık yeşil renkli. (OSM)
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Zeytin Bot. 1. Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10–20 m yüksekliğinde, dalları
dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş
renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europaea). 2.
Bu ağacın tazeyken yeşil, sonradan kararan, yüksek
besin değeri taşıyan yağlı meyvesi. 3. Sf. Bu ağaçtan
yapılmış, bu ağaçla kaplamalı: Zeytin baston. • zeytin dalı, zeytin ezmesi, zeytin güvesi, zeytin kurdu,
zeytin rengi, zeytin sineği, zeytinyağı, siyah zeytin,
yeşil zeytin, kalamata zeytini, sele zeytini (TDK-2);
(Ar. zeytûn, Lat. olea sativa) Zeytingillerin örnek
bitkisi ve bu bitkinin yağlı meyvesi. Yaprak ve dallarından boyannadde elde edilen zeytin ağaçlarının
anavatanı Akdeniz Bölgesi’dir. Şapla mordanlanmış
yünü sarı, krom ile mordanianmış yünü yeşile gri
arası bir renge boyar. Işık haslık dereceleri şap için
4, diğer iki mordan için 5’tir. (TEK); Zeytingillerden bir bitki ve meyvesi. Zeytinyağı = Bu meyveden çıkarılan yağ ki, soğuk yemeklerde kullanılır.
(HAY); Zeytingillerden, küçük parlak yapraklı,
kışın yaprağını dökmeyen, ağaç ve bu ağacın yağlı
meyvesi (olea sativa). (MED); Çekişte; kalamata; prina; zeytinyağı, deyim: kokteyl zeytini; sele
zeytini; siyah zeytin; yeşil zeytin; zeytin ezmesi.
(YAK); (Lat. Olea europaea, Alm. Olive, Olbaum,
Fr. olivier, İng. olive tree, Osm. zeytûn) Zeytingiller (Oleaceae) familyasından, meyvesi yenen ve yağı
çıkarılan, yapraklanın dökmeyen ağaç ve ağaççıklar.
Yenen zeytin (Olea europaea var. Europaea), yabanî
zeytin (Olea europaea var. Sylvestris) iyi bilinen
türleridir. (BİY); Maruf siyah meyve. zeytinlik zeytin ağaçlarını hâvi bahçe. zeytûnî siyaha mâil koyu
yeşil renkte olan. (YTL); (zeytun): Zeytingiller familyasından; Akdeniz havzasında, makilerde yabani
olarak yetişen, fakat bütün Akdeniz bölgelerinde
yetiştirilen, yaprak dökmeyen, eğri, büyük gövdeli, sık dallı, 5-20 m yüksekliğinde uzun ömürlü
bir ağaçtır. Yaprakları yeşil renkli olup, derimsi ve
karşılıklı dizilişlidir. Çiçekleri beyazımsı sarı renkli olup, salkım durumundadır. Meyve önceleri
yeşil, olgunlaştığı zaman parlak siyah renklidir.
Meyvelerinde zeytinyağı çıkarılır. Zeytinyağının
içeriğinde olein, palmitrik, steraik ve linolik asitlerin gliseritleri, hidrokarbonlar ve E vitamini vardır.
Ev ilaçlarında zeytin tanesi, yaprakları, kabukları ve

yağı kullanılır. Faydası: Zeytinyağı, safrayı artırır.
Karaciğeri çalıştırır. Karaciğer ağrılarını keser.
Sarılıkta faydalıdır. Eczacılıkta, bazı ilaçları hazırlamakta kullanılır. Yaprakları ve kabukları, yüksek tansiyonu düşürür. Kandaki şeker miktarını
düşürür. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine
yardımcı olur. Taneleri de besleyicidir. (BİT-2)
Zeytin ağacı Çok sert, açık sarı ve kahverenginde
damarları olan bir ağaçtır.; Zeytin veren açıkça sarı
renkte ağaç. İnce marangozlukta mobilya yapmak
için kullanılan güzel cila alır makbul bir ağacdır. Fr.
Olivier. (ARS); Olea europaea Lat. (Oleaceae). Kışın
yaprağını dökmeyen ağaç veya ağaççık. Türkiye’de
iki varyetesi yetişmektedir. Olea europaea Lat. var.
Europaea -Yenen zeytin. Yapraklar 4 cm den daha
uzun. Meyve 35 mm kadar büyüklükte. Birçok
kültür çeşidi meyvesi (Zeytin) için yetiştirilir. Olea
europaea Lat. var. Sylvestris (Miller) Lehr. -Delice, Erkek zeytin, Yabanî zeytin. Yapraklar 4 cm
den daha kısa, meyve 15 mm kadar, dal sürgünleri
dikenli. Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde yabanî
olarak yetişir. (BAY)
Zeytin mantarı
Zeytin yağı
yağ. (TDK)
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Zehirli mantar. (BAY)

Zeytin tanelerinden çıkarılan bitkisel

O
Ö
P

Zeytin yapraklı ada çayı Ada çayı. (BAY)
Zeytingiller Bot. İki çeneklilerden, zeytin, leylak,
dişbudak, yasemin vb. Bitkileri içine alan ağaç veya
ağaççıklar familyası. (TDK-2); (Lat. Oleaceae, İng.
olive family) Genellikle ağaç ya da bazen çalı formunda olabilen, yapraklarını döken, bazen her dem
yeşil, çiçekleri ışınsal simetrili, hermafrodit, meyveleri kapsül, kanatlı fındıkçık, eriksi ya da üzümsü
olan, ülkemizde 7 cinsle temsil edilen bir familya.
Zeytin (Olea europaea) türü iyi bilinir. (BİY)
Zeytinlik 1. Zeytin ağacı yetiştirilen alan. 2.
Zeytin ağacı çok olan yer. (TDK); Zeytin ağaçları
ormanı. (HAY)
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Zeytinsi Zeytine benzeyen, zeylini andıran.
~ meyve öof. Erik, kiraz, kayısı, badem gibi tek
çekirdekli meyvelerin genel adı. (TDK)
Zeytinsi meyve Bot. Erik, kiraz, kayısı, badem
vb. Tek çekirdekli meyvelerin genel adı. (TDK-2)

F

Zıbru Güzel kokulu bir bitki (Sina; krş. zımrân)
IX 381a20 (827) muğaylân ve zıbrulı ve misvak
ağaçlı dereler içre (EVL)

G

Zılcan Silcan. (BAY)

E

H

M

Zımba Üstüne vurmak suretiyle delik açacak çelik
âlet. Kumaş, deri, tahta ve mâdenden levha gibi şeylerin üzerine konup üstüne ağır bir çekiçle vurmak
veya makas gibi sıkıştırılarak parçasını koparmak
suretiyle delik açmak için kullanılan âlet. Bu âlete
delik demiri de denir. İbtai edilmesi istenilen bilet
ve saire gibi şeyleri delmek ve ibtal etmeğe mahsus âlete sadece delgic (Fr. Perforateur) ve bununla
kâğıdlara delik delerek ibtal etmeğe zımbalamak
(Fr. Perforer) denir. Fr. Emporte-pièce. (ARS)

N

Zımilaçi
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Sık dikenlik (RİZ)

Zımpara bezi Sathına zımpara tozu yapıştırılmış
bez. Tahta ve madenî satıhları düz-lemek ve perdah
etmek için kullanılır. Fr. Toile d’émeri. (ARS)
Zımpara takozu [Alm. Schleifklotz] [eski terim
zımpara takozu]: Zımpara kâğıdının işe düzgün
sürülebilmesi için üzerine sarıldığı yumuşak ağaç
takoz. (AGA)
Zımparalama yağı [Alm. Schleiföl] [eski terim
zımpara yağı]: Doğal haldeki ya da vernikli ağacı
zımparalamada kullanılan yağ. (AGA)
Zımrân Güzel kokulu bir bitki V 160bl7, IX
327al5 (|| kalye-misk, za’ferân), 375bl8 (harekelenmiştir; 816) baytarân ve zımrân çiçekli yollarda,
380a5 (bkz. Baytarân), X 418b7 (901). Krş. Dozy
11, 13 damîrân: chelidoine (plante) (kırlangıçotu,
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temreotu, chelidonium); prokosch 136 (zaymirân
okumuştur) (EVL)
Zıncan Silcan. (BAY)
Zırmalak
Zırta

Silcan. (BAY)

Kızılcık. (BAY)

Zıt boyama [Alm. negative Belzung] [eski terim
negatif boyama]: Boyanan ağaçta, açık renkli ilkbahar dokusunun fazla boya emerek koyu, koyu renkli sonbahar dokusunun ise çevresinden açık renkli
görüntü vermesi. (AGA)
Zıvana [Alm. Zapfen] [eski terim zıvana]: Elemanlarından birinin iki tarafı, öbürünün ortası
boşaltılarak yapılan çatkı türü. (AGA)
Zıvana deliği Bir ağaç veya mâdenin kalınlığı
içine açılan ve zıvana dilinin girmesine mahsus olan
delik. Fr. Mortaise. (ARS)
Zıvana makinesi [Alm. Zapfenschneidmaschine]
[Fr. Tenonneuse] [eski terim zıvana makinesi]: Bir
itişte parçanın boyunu kesen, zıvanasını ve kapaklarını düşüren ağaç işleri makinesi. (AGA)
Zıvanalı birleştirme [Alm. Zapfenverbindung]
[Fr. Tenon] [eski terim zıvanalı birleştirme]: Zıvana
ile yapılan geçme. (AGA)
Zıvanalı geçme İki parçayı birbirine zıvana ile
geçirmek için biri dilli, diğeri delikli olarak yapılan
ve birbiri içine geçirilen iki ağaç veya mâden. (ARS)
Zıvla Çulhaların semîk denilen bir ağaç, altı
seme. (LEH)
Zibedek Tahterevallinin
uzun
ağacının
geçirildiği, yere çakılmış olan, ucu yuvarlak, kalın
ve sağlam ağaç. (MER)
Zibike Yaban çiçeği (ÇİÇ)
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Zifin Bot. Sarıağı. (TDK-2); Yaban çiçeği (ÇİÇ);
Rhododendron luteum Sweet (Ericaceae). Kışın
yapraklarım döken, sarı çiçekli ve çalı görünüşünde
bir bitkidir. Arılar çiçeklerinde Deli bal yaparlar.
Bk. Komar. Eş anl. Cifin, Cifin, Sarı ağu, Şifin
(Trabzon), Zifina. (BAY)
Zifina Zifin. (BAY)
Zift Asfalt; efrenç [gemide]; katran, deyim: bitki
katranı; kara sakız; maden katranı. (YAK); Süft,
kîr. Çam ve katran ve köknar ağacından çıkar, kaynatılıp alınan zamkının katı nevine zift, diğer nevine reçine, ruhuna neft yağı denir. Natrun yalnız
madeni katrandan çıkar, acı ve karadan kinaye velev
zift yesin, ziftlensin hezar kat. Ziftçi, ziftli, ziftlemek. (LEH)
Zigana zambağı
Zilgit

Yaban çiçeği (ÇİÇ)

Bitkinin ince uzun göbeği. (MER)

Zillemek Fasulye, nohut, mısır tohumu filizlenmek, çimlenmek. (MER)
Zillenmek Tohum nem alınca, su içinde kalınca
kök salmak, çimlenmek. (Arpaçsakarlar / Mersin)
(MER)

Zimbit Andız otu. (BAY); Yapışkan ince yapraklı,
sarı çiçekli, kötü kokulu bir ot. (MER)
Zimerit

Andız otu. (BAY)

B

Zincer Silcan. (BAY)

C

Zincir baklası [eski terim zincir baklası]: Zincir
frezede talaş çıkaran zincirin kesici parçalarından
her biri. (AGA)
Zincir freze makinesi [Alm. Kettenstemmoschine] [Fr. Mortaiseuse à chaîne] [eski terim
zincir freze makinesi]: Birbirine eklenmiş kesici
ağızlı baklaları ile delik delen ağaçişleri makinesi.
(AGA)
Zincir testere [Alm. Kettensäge] [Fr. passepartout à chaine] [eski terim zincir testere]: Elektrik
ya da benzin motoru ile çalışan, ormanda ağaç boylarını kesmeye yarayan özel testere makinesi. (AGA)

Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J

Zinebit Andız otu. (BAY)

K

Zinemit Sığırkuyruğu. (BAY)

L

Zinet-i gül-zar-ı cihan
süsü (RIZ)
Zingit
Zira

Zimbilaçi Silcan. (BAY)

A

Zincan Çıçırgan. (BAY); Silcan. (BAY)

Dünya bahçesinin zineti,

M
N
O

Ahlat. (BAY)

Ö

Kimyon. (BAY)

P

Ziraat Bitki ve hayvan yetiştirme işi. Ekip biçme
işi, bitki yetiştirme işi, tarım. (MED)

R

Ziraatçilik Bitki
tarımcılık. (MED)

Ş

ve

hayvan

yetiştiriciliği,

S
T

Zimilacı Silcan. (BAY)

Zirmek Tavşan kirazı. (BAY)

Zimilaci Silcan. (BAY)

Zirte Kızılcık. (BAY)

Zimilas Silcan. (BAY)

Zivan

Zinbar Hafif, zarif, hazırcevap kimse. Yük
götürebilen eşek. Büyük fare. Çınar ağacına benzer
bir ağaç. (OSM)

Zivircik Bot. Akdeniz bölgesinde yetişen,
100–300 cm yüksekliğinde, kuvvetli kokulu
bir çalı (Anagyris foetida). (TDK-2); Anagyris

U
V

Delice. (BAY)

Y
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foetida Lat. (Leguminosae). 1–3 m yükseklikte,
çalı görünüşünde ve kuvvetli kokulu bir ağaççıktır. Yapraklar 3 yaprakçıklı, çiçekler sarı renkli. Tohumlan zehirlidir. Eş anl. Katırkuyruğu, Yiyircik
(Silifke-İçel). (BAY)

D

Zoğal

B
C

E
F
G
H
I

Zonğal

Zübde-i kirmân
Zoo Hayvanlar bahçesi. (TYS)
Zoolojik bahçe Bitki ve hayvanların birarada yetiştirildiği bahçe. (TRM)

O
Ö
P
R
S

Zuğal

Bir bitki adı. (BAY)

Züheyr Küçük çiçek. (MED); Bot. Küçük çiçek.
(HAY)
Zühretarağı

Zoval Kızılcık. (BAY)

N

Kızılcık. (BAY)

Kızılcık. (BAY)

L
M

Zumak Güz çiğdemi. (BAY)
Zuval

K

J

Zumagu Ak çöpleme. (BAY)

Kızılcık. (BAY)

Zoospor Selüloz zarı olmayan bitki üreme hücresi. (MED); (Yun. zoon: hayvan; sporos: tohum,
Alm. Zoospore, Fr. zoospore, İng. zoospore) Bir
hücreliler, algler ve mantarlarda kamçılı, hareketli
eşeysiz üreme hücresi. (BİY)

İ

Yaptakları, nane gibi çorbalara koku ve tat vermek
için kullanılır (Gümüşhane, Erzurum). (BAY)

Kişkiş. (BAY)

Zühûr Parlaklık. Parıldama. Zühuret. Çiçekler.
Ezhar. (OSM)
Zülfaris Bot. Baklagillerden bir süs bitkisi ve
bunun güzel kokulu, mor, beyaz renkli, saç lülesi
görünüşünde olan kıvrıntılı çiçeği (Phaseolus caracalla). (TDK-2)

Kızılcık. (BAY)
Zümre-i nebâtiyye

Zuhal

Kızılcık. (BAY)
Züube

Zula Boyunduruğun büyük ağaç-çivisi, mehzem,
seme, zelve dahi denir. (LEH)
Zulfa otu Hyssopus officinalis Lat. Subsp. Angustifolius (Bieb.) Arcangeli (Labiatae). 20–40 cm yükseklikte, tüylü, çok yıllık, mavimsi çiçekli bir bitki.

Bitki topluluğu. (ARK)

Ağaç başında olan incecik budak. (OSM)

Züvan Buğday içinde çok olan ve gökçek adı verilen kara tohum. (OSM)
Zâtü’l-esmâr Meyve veren. Meyveli. (OSM)

Ş
T
U
V
Y
Z
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kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok
yakın bir orman ağacı (Picea). (TDK)

Â
Âb-hest

Âftâb-perest
Âftâbe

Bozulmuş meyve [kavun, karpuz]. (FED)

Âb-ı bun Çok zaman köhne ve içi boş ceviz
ağaçlarının köklerinde bulunan zamka benzer bir
nesne, ağaç karası. (FED)

Âbdan 1. Bahçe kovası, sulamaya mahsus süzgeçli kova. 2. Sidik kesesi, mesane. (HAY); Bahçe kovası, bahçe sulamaya mahsus süzgeçli kova. (OSM);
1. Bahçe kovası, sulamak için kullanılan siiz-geçli
kova. 2. Sidik kavuğu, Eş anl. Mesane, ger:. (KAM)
Sert ve siyah renkli bir ağaç türü, abanoz

Âblîse Tarlayı tohumlayan, ekinci. (FED); Tarlaya tohum atan, ekinci. (OSM)
Âbnûs Abanoz denilen sert ve siyah bir ağaç.
(FED); Malum bir nevi sert ve siyah ağaç, abanoz.
(OSM)
Âbnûsiyye
(FED)
Âbsâl

Bot. Abanozgiller, Fr. Ebenacees.

Park, bahçe, koru. (HAY)

Âbû Nilüfer çiçeği. (FED)

Âjüg 1. Ağaç budama, budantı. 2. hurma lifi.
(FED)

Âlek İlâç için kullanılan ve “hint sünbülü” denilen bir çiçek, (bkz: âle, sünbül-i asâfir). (FED)
Âlem Canlıları sınıflandırmada ilk basamak:
Hayvanlar âlemi, bitkiler âlemi. (MED)
Âlû Erik (OTS)
Âsiyye Mersin ağacı türünden olan bitkiler (KAM); Mersingiller, mersin ağacı türünden
ağaçlar. (MED)
Âsmâr

Bot. Mersin ağacı. (FED)

Âş-ı halîl Bot. Mercimek. (FED)
Âzergûn Ayçiçeği, şakayıka benziyen, ortası siyah, kenarlarıçok kırmızı bir çiçek. (HAY); Ay
çiçeği. (OSM); Gelincik çiçeği (OSM)

Âzâd Meyveden hâlî olan servi ağacı. (OSM)

Bot. ılgın [ağaç]. (FED)

Âcâm Meşelik, kamışlık, ağaçlıklar.
Meşelik, kamışlık, ağaçlıklar. (OSM)

Âile bahçesi (gazinosu…) Âilelerin rahatça
gidebilecekleri, genellikle içkisiz bahçe, gazino vb.
(KUB)

Âzüg 1. Asma ve ağaç budantısı. 2. hurma lifi.
(FED); Ağaç ve asma budantısı. (OSM)

Âbî Ayva denilen meyve. (OSM)

Âc

Bahçıvan kovası. (OSM)

Âle İlâç için kullanılan ve “Hint sünbülü” denilen
bir çiçek, (bkz: âlek, sünbül-i asâfir). (FED)

Âb-tâbe Bahçıvan kovası, ibrik. (FED)

Âbenûs
(SÜL)

1. Nilüfer çiçeği. 2. Ayçiçeği. (HAY)

(FED);

Âdin Bot. Çamgillerden, 50–60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık,

Âzâd-draht Bot. hayvanı öldürecek kadar yaprağı
zehirli olan bir ağaç. (FED)
Âzîş Ağaç ve tahta kırığı, yonga, talaş. (FED); Talaş, yonga, ağaç ve tahta kırığı. (OSM)
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