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ÖN SÖZ 

          Tarihin çeşitli devrelerinde çok farklı alanlara göç eden Türk milleti, 

kültürünü,  özellikle de bunun temelini oluşturan dilini, geniş bir sahaya taşımıştır. 

Bu çerçevede gelişen Türk dilinin incelenmesi, tarihî gramerinin yazılıp söz 

zenginliğinin ortaya çıkarılması için farklı dönemlerde yazılmış metinlerin 

incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca Türklerin bilim dünyasına kazandırdığı birçok 

unsuru, kendilerine aitmiş gibi gösterenler bu tip eserler incelendiğinde durumun hiç 

de öyle olmadığını anlayacaklardır. Yaptığımız çalışma da Türk diline bu bakımdan 

bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır. 

         Çalışma, müellifi Nasûh Es-Silâhî Eş-Şehîr Bi-Matrâkî, herkesçe bilinen adıyla 

Matrakçı Nasûh tarafından 940/1533’te yazılan, müstensihi belli olmayan, hicrî 

1028/1618 yılında istinsah edilen ve Eski Türkiye Türkçesinden Osmanlı Türkçesine 

geçiş döneminin özelliklerini yansıtan Umdetü’l-Hisâb (89b/179a) adlı eser üzerine 

yapılmıştır. 

         Çalışmamız, Giriş-İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım olmak üzere beş ana 

bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, Türklerde bilime genel bir bakış 

yapılarak; matematik bilimi, Türklerde matematik bilimi ve ünlü Türk 

matematikçileri hakkında bilgiler verilmiş, müellifimizin bunlar arasındaki yeri ve 

önemi belirtilmiştir. Daha sonra müellifimizin hayatı ve eserleri, çalışmamıza konu 

olan eserin yazılış tarihi, adı ve yazılış amacı, nüshaları, konusu ve bölümleri, 

bölümlerin içerikleri, dili, üslûbu hakkında bilgiler verilerek, matematik terimleri ve 

metnimizde geçen şekilleri çizelgeler hâlinde gösterilmiş, matematik terimlerinin 

Türkçeleştirilmesi ve bu süreçte Türkçenin bilim dili hâline getirilmesinde Mustafa 

Kemal Atatürk’ün rolü ve önemi belirtilmiştir. Ayrıca metnimizde geniş yer 

kaplayan miras ilmi hakkında bilgiler verilerek, bu ilme ait miras terimleri ve 

metnimizde geçen şekilleri gösterilmiştir. 

         Çalışmanın İnceleme kısmında, dil özelliklerine yer verilmiştir. Ünlü ve 

ünsüzlere ait ses özellikleri Ses Bilgisi başlığı altında örnekleriyle işlenmiştir. Bu 

bölümde ilgili konuya ait özellikler incelenirken önce yapım ekleri sonra çekim 



V 
 

eklerindeki durumlar değerlendirilmiştir. Eserin şekil bilgisine ait özellikleri ise 

Şekil Bilgisi başlığı altında incelenmiştir. Bu bölümde önce yapım ekleri sıralanmış, 

sonra kelime türleri işlenmiştir. Örneklerin sıralanmasında varak ve satır 

numaralarının sırası dikkate alınmıştır. Fiil çekiminde yer almayan kipler ve kişiler 

metnimizde örneği olmadığı için değerlendirilmemiştir. 

         Ses ve şekil özelliklerinin işlenmesinde Doç. Dr. Orhan Yavuz’un Anadolu 

Türkçesiyle Yapılan En Eski Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi ve Dil Özellikleri, Kansu 

Gavrî’nin Türkçe Dîvânı adlı eserleri plan bakımında örnek alınmıştır. 

         Dizin bölümünde Umdetül-Hisâb’ın (89b-179a) sözlüğü/grameri 

oluşturulmuştur. Dizinde, metinde geçen bütün kelimeler ve bu kelimelerin ekli 

biçimleri, sayfa ve satır numaralarıyla gösterilmiş, her kelimenin metinde 

kullanıldığı bağlamda, sözlük anlamları da gözetilerek anlamları verilmiştir. 99. 

varakta geçen Türkçe derkenar kısmındaki kelimeler de bu bölüme alınarak; 99a/der. 

şeklinde numaralandırılmıştır. 

         Metin bölümünde Umdetü’l-Hisâb’ın (89b-179a) transkripsiyonlu metni 

eksiksiz olarak verilmiştir. Eserde noktalama işaretleri kullanılmamıştır. Arapça 

cümleler Latin harflerine aktarılmayıp metinde geçtiği şekilde verilmiştir. Sadece 

Miras Hukukuyla ilgili olan ayet önemli olduğu için Latin harflerine aktarılmıştır. 

Yanlış yazılan kelimeler düzeltilmiş ve metindeki yazılışları Arap harfleriyle 

dipnotta gösterilmiştir. Ayrıca 99. varakta geçen Türkçe derkenar kısmı bu bölümde 

aynı sayfanın dipnotunda transkripsiyonlu olarak verilmiştir.  

       Sonuç kısmında, yapılan bu çalışmayla elde edilen neticeler belirtilmeye 

çalışılmıştır. 

      Bibliyografya kısmında doğrudan ve dolaylı olarak faydalanılan kaynaklar 

verilmiştir. 

      Tıpkıbasım ise metnin incelenmesi ve metinden yararlanılması için çalışmanın 

sonuna eklenmiştir. 
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       Bu çalışmaya bizi sevk eden ve bu çalışmanın her aşamasında bize büyük 

destekleri olan danışmanım ve değerli hocam Doç. Dr. Mustafa Toker’e, 

tecrübesinden, eserlerinden ve görüşlerinden faydalandığım değerli hocam Doç. Dr. 

Orhan Yavuz hocama; Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı hocalarına, 

özellikle Osmanlı miras hukuku alanında faydalandığım Necmettin Erbakan 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Orhan Çeker ve oğlu 

Araştırma Görevlisi Huzeyfe Çeker’e, ayrıca bize tezle ilgili her türlü desteği veren 

saygıdeğer hocam Yrd. Doç. Dr. Bekir Direkci’ye teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

        Konya, 2013                                                                                  Ali Karagöz      
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ÖZET 

                

              Bu yüksek lisans çalışmasının konusunu müellifi Nasûh Es-Silâhî Eş-Şehîr Bi-

Matrâkî (Matrakçı Nasûh) tarafından 940/1533 yılında yazılan ve Kânûnî Sultan 

Süleyman’a sunulan Umdetü’l-Hisâb (89b-179a) adlı eser oluşturmaktadır. Eser, ‘Arap 

Siyâḳatı, Hint rakamları, toplama, çıkarma, bölme, iki katını alma, çarpma, para 

hesabı, ölçü birimleri, miras hesabı, dört orantılı sayı, çift yanlış hesabı, vergilerin 

hesabı, işçi-havuz problemleri, hareket(hız) problemleri gibi 16. yüzyıl matematiğine ait 

ve o dönemki muhasebeciler ve öğrenciler için gerekli olan bütün bilgileri bünyesinde 

barındırmaktadır. 

              Bu yüksek lisans teziyle adı geçen eserin ses ve şekil özellikleri tespit edilip 

dizini hazırlanarak zengin bir dil varlığına sahip olan Türkçeye katkıda bulunmak 

amaçlanmıştır. 

              Eserin giriş kısmında Türklerde bilim ve matematik, ünlü Türk 

matematikçileri, müellifin hayatı ve eserleri, çalışmanın bölümleri, yazılış tarihi, 

nüshaları, dili ve üslûbu hakkında bilgiler verilmiştir. Atatürk’ün matematik 

terimlerinin Türkçeleştirilmesi sürecindeki rolü ve Türkçeyi bilim dili hâline getirme 

çabalarından bahsedilmiştir. Matematik ve miras terimleri tablolaştırılarak bu 

alanlardaki sözlük çalışmalarına katkı sağlanmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada, eserin 

metni transkripsiyon alfabesiyle yeni Türk harflerine aktarılmış, metindeki bütün 

kelimeleri içeren ve o dönemin söz varlığının tespitine de katkı sağlayacak dizini 

hazırlanmıştır. Eserin ses ve şekil özellikleri tezin dil özellikleri bölümünde 

incelenmiştir. 

                      ANAHTAR KELİMELER: Matematik, problem, bölme, toplama, miras    
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Tezin İngilizce Adı Work titled Umdetü’l Hisâb (89b-179a) of Nasûh eṣ-

ṣilâhî (examination-text-index-same printing)  

                                                                    SUMMARY 
                 

        
              The topic of this postgraduate study consists of the work titled Umdetü’l Hisâb 

(89b-179a) written by es-silâhî  eş-şehîr bi mâtraki (Matrakçı Nasûh) in 940/1533 and 

presented to Kânûnî Sultan Sülaymân (Suleiman the magnificent). The work involves all 

the information related to 16
th

 century maths and necessary for accountants and 

students of that era such as  “Arabic siy-aqat alphabet, Indian numbers, addition, 

subtraction, dividing, taking double, multiplication, money accounts, units of 

measurement, estate accounting, four proportional number, double error account, tax 

accounts, worker and pool problems, speed problems etc. 

              It is aimed to determine the phonetic and morphologic features of said work, to 

prepare an index and to contribute to Turkish that has a rich language entity.  

              In the Introduction part of the work, information about science and maths in 

Turks, famous Turkish mathematicians, author’s life and works, parts of study, writing 

date, copies, language and style. Role of Atatürk making mathematical terms Turkish 

and his efforts to make Turkish a science language are mentioned. By tabulating 

mathematical and estate terms, it is aimed to contribute to dictionary works in this field. 

In this study, the text of the work have been transferred to the new Turkih letter with 

transcription alphabet, and the index including all the words in text that will contribute 

to the vocabulary of that era have been prepared. Phonetic and morphologic features of 

the work are examined in linguistic features of the thesis 

 

                 KEY WORDS: Maths, problem, division, addition, inheritance 
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        GİRİŞ 

        A. TÜRKLERDE BİLİM  

        Bilim içerisinde birçok dalı barındıran geniş bir yapıya sahiptir. Türkler 

böylesine geniş bir alanda tarih boyunca önemli bilim adamları yetiştirmişlerdir. 

Astronomi, felsefe, fizik, kimya, matematik, geometri, veterinerlik, tıp, eczacılık gibi 

çeşitli alanlarda yetişen Türk bilim adamları dünya bilim tarihine yön vermişlerdir. 

Semerkant, Buhara, Hive, İsfahan, Merağa, Bağdat, Şam, İskenderiye, Anadolu gibi 

önemli bilim merkezlerinde, çeşitli dönemlerde yetişen bu bilim insanları önemli 

araştırmalar yaparak birçok alanda ilk olmayı başarmışlardır. Bu bilim adamları 

hükümdarlarca da desteklenmiş ve kendilerinden önce gelen birikimlerden de 

faydalanarak önemli eserler ortaya koymuşlardır.   

         İlk Türk devletleri özellikle astronomi bilimine çok önem vermişlerdir. 

Kaşgarlı Mahmud, Divânü Lügati’t-Türk’ün sözlük bölümünde bars “pars”  sözünü 

açıklarken “Türk takviminin on iki yılından biri” diyerek, Türklerin bu takvimi 

kullandığını belirtmiştir.1 Ayrıca bu takvimi ilk olarak Türklerin bulduğunu da 

Kaşgarlı Mahmud’un verdiği şu bilgilere dayandırmaktadır: 

         “Eski Türk kağanlarından biri, kendi yönetiminden önce, eski dönemlerdeki bir 

savaş hakkında bilgi almak ister. Çevresindekiler bu savaşın tarihi konusunda 

çelişkiye düşünce kağan kurultayı toplar ve halkına danışır ve bu çelişkiyi yok etmek 

için bu takvimi hazırlarlar.” Kaşgarlı Mahmud’un  Divânü Lügati’t-Türk’e aldığı 

Türk dünyasını resmeden haritayı daire içinde göstermesi ve bunu da dünyanın 

biçimiyle açıklaması on birinci yüzyılda dünyanın yuvarlak olduğunun Türkler 

tarafından bilindiğini göstermektedir.2  

        Türk yazı dilinin bilinen ilk örneklerini veren Göktürkler, astronominin 

yanında matematik hesaplarıyla da ilgilenmişlerdir. Eyüp Bacanlı, Bilge Kağan 

Yazıtı’nda “ay artukı tört kün” şeklinde bir ibarenin olduğunu, bunun da “bir ay dört 

                                                           
1
 Muhittin Öngüt, İnsanlık Tarihine Işık Tutan Türk Bilim Adamları, GSGM Gençlik Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı Kültür Yayınları, Ankara, 2010, s. 153 
2
 Muhittin Öngüt, age., s. 152  
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gün (otuz dört gün)” şekli için kullanıldığını belirtmiştir.3 Astronomi ve matematik 

Türk bilim tarihinde, o dönemden itibaren birbirinden beslenen iki ayrı bilim dalı 

olmuştur. 

        Dokuzuncu yüzyılın en önemli Türk bilim adamı Harezmî (Muhammed bin 

Mûsâ el-Harezmî)’dir. Kemal Zülfü Taneri’nin verdiği bilgilere göre; Harezmî, 

cebirle ilgili ilk çalışmaları yapmış ve cebir biliminin kurucusu olmuştur.4 Harezmî 

birinci ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile sıfır rakamını ilk defa 

kullanarak cebir ilmini oluşturmuş ve bu bilimin öncüsü olmuştur.5  

         Onuncu yüzyıl, Türk bilim dünyası için birçok önemli bilim adamının yetiştiği 

bir dönemdir. Asıl adı Ebû Reyhân Muhammed bin Ahmed Elbeyrûnî olan Bîrûnî bu 

dönemin en önemli bilim adamlarındandır.6 Matematik, astronomi, coğrafya, fizik, 

botanik, tıp gibi bilim dallarında önemli çalışmalar yapmıştır. Türkistan’ın Farab 

şehrinde doğmuş olan Farabî felsefe, musıkî, tıp alanında çalışmaları olan, bu 

yüzyılın en önemli bilim adamlarındandır.7 

        On birinci yüzyılda yetişmiş en önemli bilim adamı İbn-i Sînâ’dır. Tıp, 

matematik, mantık, felsefe, astronomi, fizik, kimya, edebiyat ve arkeoloji alanında 

çalışmaları vardır.8 Kanun adlı tıp kitabı Latinceye çevrilerek dünya 

üniversitelerinde yıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur.9 Bu devrin bir diğer ünlü 

Türk hekimi göz hastalıkları konusunda ilk kitabı yazan Şerafettin Ali bin İsa el-

Kenhal’dir.10  Bu yüzyılda Türk bilim dünyasını şekillendiren önemli isimlerden 

birisi olan Büyük Selçuklu Devleti’nin ünlü veziri Nizâmülmülk Bağdat, Belh, 

Nişabur, Herat, İsfehan, Basra ve Musul gibi şehirlerde kendi adı ile anılan, o 

dönemin en önemli bilim merkezleri olan Nizamiye Medreselerini kurdurmuştur. 

Balasagunlu Yusuf Has Hâcib bu yüzyılda yetişmiş, Kutadgu Bilig adlı eserinde 

yetiştiği çevrenin ilmî ve felsefî birikimi hakkında önemli bilgiler veren büyük bir 

                                                           
3 Eyüp Bacanlı, Geçmişten Günümüze Türkçenin Sayıları ve Sayı Sistemi, Bilim ve Teknik, 
Tübitak yay., kasım 2012, S. 540, s.77  
4 Kemal Zülfü Taneri, Ünlü Türk Matematikçileri, İlmi Felsefe Yayınları, Ankara, 1958, s. 11 
5 Bilgi almak için bk., Yeni Hayat Ansiklopedisi, Doğan Kardeş Yay., C.2, s. 817 
6
 Bilgi almak için bk., age., C. 4. s. 2280 

7
 Bilgi almak için bk., age., C. 3. s. 1221 

8
 Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, Ankara, 1991, s.66  

9
 Cemal Yıldırım, age., s.66 

10
 Muhittin Öngüt, age., s. 208 
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bilim insanıdır. Astronomi bilimini öğrenmek isteyenlerin, önce geometri ve hesap 

bilimini bilmesi gerektiğini vurgulamıştır.11 

        On ikinci yüzyılın önemli bilim adamlarından birisi İdrisî’dir. Coğrafya ve 

harita konusunda önemli çalışmaları olmuştur. Avrupalılar bu çalışmalardan önemli 

ölçüde faydalanmışlardır.12 Bu yüzyılda yaşamış olan bir diğer bilim insanı Cezerî, 

Artukoğulları Sarayında ilmî çalışmalarda bulunmuştur. İlk mekanik ve otomatik 

aletleri üretmiş Türk bilginidir.13 

        On üçüncü yüzyılda yetişmiş olan Horasanlı Türk bilgini Nasırüddin Tûsî, 

İlhanlı hükümdarı Hülagu’nun desteğiyle Meraga Kütüphanesi ile rasathanesini 

kurmuştur. Bu rasathane doğunun en büyük astronomi merkezi olmuş, Nasırüddin 

Tûsî birçok önemli âlimin hocalığını burada üstlenmiştir.14 

        On dördüncü yüzyılın sonları ve on beşinci yüzyıla damgasını vurmuş, ünlü 

Türk matematikçisi ve astronomi bilgini, Timur’un torunu Uluğ Bey’dir. 

Semerkantta kurduğu ünlü rasathanede Kaşî, Kadızâde-i Rûmî ve Ali Kuşçu gibi 

önemli âlimlere bilimsel ortam hazırlayarak onların çalışmalarını geliştirmesini 

sağlamıştır.15  Gıyâseddin Cemşîd Kaşî, yine bu dönemde yaşamış, ondalık kesirleri 

ilk defa kullanan, ünlü matematik ve astronomi bilginidir.16 Uluğ Bey, Semerkand 

rasathanesinin müdürlüğüne Gıyâseddin Cemşîd Kaşî’nin ölümü üzerine Kadızâde-i 

Rûmî’yi getirmiştir.17 Kadızâde-i Rûmî, Aritmetik ve geometri alanında çalışmalar 

önemli bir bilim insanıdır.18 Yine Semerkand kökenli bilim adamlarından olan, 

devrin en önemli âlimlerinden birisi de Ali Kuşçu’dur. Uluğ Bey, Gıyâseddin 

Cemşîd Kaşî, Kadızâde-i Rûmî gibi önemli âlimlerden dersler almıştır. Fâtih 

döneminde İstanbul’a gelerek devrin en büyük matematik ve astronomi bilgini 

konumuna gelmiştir.19 Yine bu dönemde, Fatih’in hocalarından olan, devrin en 

                                                           
11

 Muhittin Öngüt, age., s. 232 
12

 Muhittin Öngüt, age., s. 133 
13

 Muhittin Öngüt, age., s. 49 
14

 Muhittin Öngüt, age., s. 174 
15

 Kemal Zülfü Taneri, age., s. 52 
16

 Muhittin Öngüt, age., s. 95 
17

 Muhittin Öngüt, age., s. 142 
18

 Kemal Zülfü Taneri, age., s. 38 
19

 Muhittin Öngüt, age., s. 17 
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büyük sûfîlerinden Akşemsettin vardır. Tıp ile ilgili Türkçe yazdığı Maddetü’l-Hayât 

adlı bir çalışması vardır.20  

        On beşinci yüzyıldaki üretkenlik on altıncı yüzyılda da devam etmiştir. Bu 

yüzyılın en önemli bilginlerinden birisi matematikçi, tarihçi, minyatürcü Nasûh es-

silâhî eş-şehîr bi-matrâkî herkesçe bilinen adıyla Matrakçı Nasûhtur. Özellikle 

matematik alanında önemli çalışmaları vardır. Cemâlü’l-Küttâb Kemâli’l-Hüssâb 

adlı matematik eserini 923/1517’de Yavuz’a sunmuştur.21 Daha sonra bu eserin 

genişletilmiş şekli olan Umdetü’l-Hisâb adlı matematik eserini 940/1533 yılında 

Kânûnî Sultan Süleymân’a sunmuştur.22 Bu dönemde yaşayan bir diğer önemli isim, 

matematik ve astronomi alanında önemli çalışmaları olan Takiyüddin’dir. Ondalık 

kesirlerin trgonometriye ve astronomiye uygulanışının esaslarını belirlemiştir. Pîrî 

Reis bu yüzyılın önemli denizcilerinden ve bilim adamlarındandır. Ona ait olan 

Kitâb-ı Bahriye Akdeniz kıyılarını ve adalarını gösteren, Amerika kıtasının 

varlığından bahseden ve Dünya’nın yuvarlak olduğundan söz eden bir eserdir.23 

Astronomi, matematik, coğrafya, doğa olayları, seyrüsefer gibi dallarda bilgi 

sahibidir. Mimar Sinan bu yüzyılın en önemli mimar ve mühendislerindendir. Birçok 

önemli eser bırakmıştır.24 

        On yedinci yüzyılın önemli bilginlerinden birisi olan Hezârfen Ahmet Çelebi  

ilk uçuş denemesini yapan insan olarak Türk havacılık tarihinde yer edinmiştir.25 

        On sekizinci yüzyılda yaşamış olan önemli bilginlerden birisi Erzurumlu 

İbrahim Hakkı’dır. Fıkıh, tasavvuf, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, tıp, astronomi gibi 

birçok bilim dalında çalışmaları vardır.26 Gelenbevî İsmail Efendi devrin önemli 

matematik âlimlerindendir. Matematik, astronomi, mantık, felsefe gibi alanlarda 

çalışmaları vardır.27  

                                                           
20

 Muhittin Öngüt, age., s. 12 
21

 Hüseyin Gazi Yurdaydın, Matrakçı Nasûh, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1963, s. 17 
22

 Hüseyin Gazi Yurdaydın, age., s. 16 
23

 Bilgi almak için bk., age., Doğan Kardeş Yay., C. 5, s. 2662 
24

 Muhittin Öngüt, age., s. 166 
25

 Bilgi almak için bk., age., Doğan Kardeş Yay., C.3, s. 1557 
26

 Muhittin Öngüt, age., s. 122 
27

 Muhittin Öngüt, age., s. 90 
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        On dokuzuncu yüzyılda çalışmaları olan önemli bilim adamlarından birisi İshak 

Efendi’dir. Mühendishâne-i Berr-i Hümâyûn’da baş hocalık yapan ünlü bir 

matematikçidir.28Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa dönemin bir diğer ünlü 

matematikçisidir.29 

        On dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirmi yüzyılın başlarında yaşamış olan 

Salih Zeki son dönem ünlü Osmanlı matematikçilerindendir.30  

        Yirminci yüzyılda yaşamış olan bilim adamlarımızdan birisi olan Hulûsi 

Behçet’in tıp tarihine geçmiş çalışmaları vardır. Deri hastalıklarının tedavisi 

konusunda önemli buluşları vardır. Adının verildiği bir deri hastalığı 

bulunmaktadır.31 Yine bu devirde adından söz ettiren önemli bilim adamlarımızdan 

birisi de Fizikçi Behram Kurşunoğlu’dur. Ünlü Alman bilim adamı Einstein’ın 

evrenin oluşması hakkındaki teorisini genişletmiştir.32 

        Yakın tarihimize kadar birçok önemli Türk bilim adamı yetişmiş ve gelecekte 

de yetişmeye devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Türkoğlu 

atasını tanıdıkça daha büyük işler başarmak için kendisinde şevk bulacaktır.” 

       A.1. Matematik Bilimi ve Türklerde Matematik 

       Cemal Yıldırım’a göre, insanın doğaya egemen olma istek ve çabası tarihi kadar 

eskidir. Doğayı anlama çabası da bir o kadar eskiye gitmektedir. Matematik bilimi de 

diğer bilimler gibi bu çabalar sonucunda ortaya çıkmıştır.33 Tarihte dünya 

matematiğine yön vermiş belli başlı medeniyetler vardır. Bunlar Türk, Arap, Çin, 

Mısır, Hint, Yunan medeniyetleridir.34  

       Türkler matematik sahasında çok önemli bilim adamları yetiştirmişler ve 

bunlarla da bu bilim dalında ilkleri gerçekleştirmişlerdir. Yukarıda Türklerde bilime 

                                                           
28

 Kemal Zülfü Taneri, age., s. 69 
29

 İsmail Naci Cangül, Matematik Tarihi, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik 
Bölümü, Bursa, 2006, s. 84 
30

 İsmail Naci Cangül, age., s. 85 
31

 Bilgi almak için bk., age., Doğan Kardeş Yay., C. 2., s. 630 
32

 Muhittin Öngüt, age., s. 25 
33

 Cemal Yıldırım, age., s. 15 
34

 Bilgi almak için bk., Cemal Yıldırım, age., s.15 
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genel bir bakış yaparken Türk matematikçilerinden kısaca bahsetmiştik. Aşağıda ise 

bu matematikçiler hakkında daha ayrıntılı bilgiler vereceğiz: 

       A.2. Matematikçiler ve Ünlü Türk Matematikçileri 

        “Bilim tarihi uygarlığın tarihi ile başlar. İlk uygarlıklar Dicle-Fırat, Nil, İndüs 

gibi büyük nehir kenarlarında belirmiştir.”35 Cemal Yıldırım’dan edindiğimiz 

bilgilere göre, M.Ö. 2500 yıllarında Mezopotamya’daki Sümer uygarlığı çarpım 

tablosunu kullanmış ve   değeri olarak 3, 125’i tespit etmiştir.36 

        Sümerlerden sonra tarih sahnesine çıkan Babilliler; karekök, küpkök alma gibi 

işlemleri gerçekleştirmişler ve ikinci ve üçüncü dereceden denklemleri çözebilmek 

için tablolar hazırlamışlardır.37 

       Mısır matematiğinde Ahmes, İskenderiyeli Dıophantus gibi isimler karşımıza 

çıkmaktadır.38  

        Hint medeniyetinin en ünlü matematikçisi Aryabhata’dır.39 Pi sayısını yaklaşık 

olarak hesaplamıştır.40 Hintliler, İslâm matematikçilerinin çok kullandıkları hisâbü’l-

hindî’yi oluşturmuşlardır.41 

       Yunan medeniyetinin ünlü bilginlerinden Thales astronomi ve matematikle 

ilgilenmiştir.42 Mısır gezilerinden öğrendikleriyle özellikle geometri alanında yeni 

buluşlar yapmıştır.43 Bu medeniyetin diğer önemli matematikçisi olan Pythagoras da 

özellikle geometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır.44 Eucliedes de geometri 

alanında çalışmalarda bulunmuştur.45 

                                                           
35

 Cemal Yıldırım, age., s. 17 
36

 Cemal Yılddırım, age., s. 18 
37

 Cemal Yıldırım, age., s. 18 
38

 Bilgi almak için bk., İsmail Naci Cangül, age., s. 3 
39

 İsmail Naci Cangül, age., s. 31 
40

 İsmail Naci Cangül, age., s. 33 
41

 Hisâbü’l-hindî hakkında ayrıntılı bilgi almak için bk., Elif Baga, Nizâmuddin Nisâbûrî ve 

Şemsiyye Fi’l-Hisâb Adlı Matematik Risâlesinin Tahkik, Tercüme ve Tarihî Bir 

Değerlendirmesi, basılmamış yüksek lisans tezi, Sakarya, 2007  
42

 Cemal Yıldırım, age., s. 22 
43

 Cemal Yıldırım, age., s. 22 
44

 Cemal Yıldırım, age., s. 24 
45

 Cemal Yıldırım, age., s. 46 
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       Araplar; Mansur, Kindî, Fergânî, Sâbit bin Kurra, Ebû Kâmil gibi önemli 

matematikçileri yetiştirmişlerdir.46 

        Yukarıda bahsettiğimiz medeniyetler kadar köklü bir tarihe ve medeniyete 

sahip olan Türk milleti de birçok önemli matematikçi yetiştirmiştir. Bu 

matematikçiler, kendi alanlarında birçok ilki gerçekleştirmişler ve bu önemli bilim 

dalının tarihine yön vermişlerdir. Türkler, ilk yazılı örnekleriyle birlikte çeşitli sayı 

sistemlerini kullandıklarını kanıtlamışlardır. Bir (1), biş (5), tört (4), bir otuz (21), üç 

altmış (53), bir sekiz on (71), sekiz on (80) vb. sayılar, o dönemden itibaren Türkler 

tarafından kullanılmaktadır.47 

        Ali Dönmez’in verdiği bilgilere göre, dokuzuncu yüzyılda yetişmiş olan en 

ünlü Türk matematikçisi Harezmî’dir. Harzemşahlı bir Türk matematikçisidir.48 Asıl 

adı Mehmed bin Mûsâ el-Harzemî olan bilgin, Abbasi halifelerinden Memun 

döneminde kütüphane müdürlüğü yapmıştır.49 “On altıncı yüzyılın ünlü bilim adamı 

ve matematikçisi olan Gerolamo Cardano Harezmî’yi dünyanın en büyük on iki 

düşünüründen biri saymıştır.”50 Harezmî 825 yılında doğu ve batı bilim dünyasında 

yazılmış olan ilk cebr kitabı niteliğinde olan Hisâbü’l el-Cebr ve’l-mukâbele adlı 

kitabını yazmıştır.51 

        Onuncu yüzyılın en önemli Türk matematik bilgini Bîrûnî’dir. Asıl adı 

Ebûreyhân-ı Bîrûnî olan bilgin Harzem’in başkenti Kas şehrinde dünyaya 

gelmiştir.52 Ali Dönmez’in verdiği bilgilere göre, Bîrûnî Türkçeye büyük önem 

vermektedir ve yazdığı yazılarda yerli Türkçe sözcük çoktur.53 Gazneli Sultan 

Mahmut’un Harzem’i işgali sonrasında esir düşmüştür. Sultanın gösterdiği ilgi 

üzerine ilmî yaşamında büyük ilerlemeler göstermiştir.54 Bu süre zarfında Hintli 

                                                           
46

 Bu isimler hakkında ayrıntılı bilgi almak için bk., Ali Dönmez, Matematiğin Öyküsü ve Serüveni, 
Türk ve Doğulu Matematikçiler, Dünya Matematik Tarihi Ansiklopedisi, C. VI, İstanbul, 2005 
47

 Eyüp Bacanlı, age., s. 77 
48

 Ali Dönmez, age., s. 78 
49

 Kemal Zülfü Taneri, age., s. 11 
50

 Ali Dönmez, age., s.79 
51

 Ali Dönmez, age., s. 79 
52

 Ali Dönmez, age., s. 166  
53

 Ali Dönmez, age., s. 169 
54

 Kemal Zülfü Taneri, age., s. 24 
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bilginlerle istişarelerde bulunmuştur.55 Denklem çözümleri, permütasyon, 

kombinasyon, sinüs, kosinüs gibi matematik çalışmalarıyla ünlenmiştir. Matematiğe 

ait on beş kitabı vardır.56 

        Bîrûnî  gibi özellikle tıp alanında adını duyurmuş olan İbn-i Sînâ, aynı zamanda 

on birinci yüzyılın en önemli matematikçilerindendir.57 Buhara’ya yakın Afşane 

köyünde doğmuştur.58 Gazneli Sultan Mahmut’un Buhara’yı işgali üzerine buradan 

ayrılarak Harzem’e geçmiştir. Buradaki ilgiden dolayı ilminde büyük ilerlemeler 

kaydetmiştir.59 Matematikte özellikle sonsuz küçükleri düşünerek gökbiliminde 

önemli gözlemler yapmıştır.60 

        On üçüncü yüzyılın en önemli Türk matematikçisi Nasırüddin Tûsî’dir. Asıl adı 

Ebû Cafer Muhammet bin Hasan olan bilgin, Horasan’ın Tûs şehrinde doğmuştur.61 

Hülagu Han’ın desteğiyle Merağa gözlemevi ve kütüphanesini oluşturmuş ve burada 

birçok önemli bilgini yetiştirmiştir. Trigonometri konusunda birçok Avrupalı bilgine 

kaynak olmuştur.62 

        On beşinci yüzyılda Türkistan matematik ve gökbilimi en yüksek düzeyde 

bulunmaktadır.63 Bu yüzyılda yetişmiş olan ünlü Türk matematikçilerinin temelinde 

Uluğ Bey vardır. Asıl adı Muhammed Taragay olan bilgin, Azerbaycan’ın Sultaniye 

kentinde doğmuştur.64 Semerkant Medresesi’nde Kaşî, Kadızâde-i Rûmî ve Ali 

Kuşçu gibi önemli bilim adamlarına dersler vererek onların kendilerini 

geliştirmelerine destek olmuştur.65 Cebir, geometri ve trigonometride yeni açılımlar 

yapmıştır.66 Yüzyılın diğer bir önemli matematikçisi Uluğ Bey’den dersler alan 

Gıyaseddin Cemşîd Kaşî’dir. Uluğ Bey’in çağrısı üzerine Semerkant’a gelerek 
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 Ali Dönmez, age., s. 170 
56

 Ali Dönmez, age., s. 176 
57

 Ali Dönmez, age., s. 180 
58

 Ali Dönmez, age., s. 180 
59

 Ali Dönmez, age., s. 184 
60

 Ali Dönmez, age., s. 192 
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 Ali Dönmez, age., s. 278 
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 Ali Dönmez, age., s. 282 
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 Ali Dönmez, age., s. 329 
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 Kemal Zülfü Taneri, age., 43 
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 Kemal Zülfü Taneri, age., s. 52 
66

 Kemal Zülfü Taneri, age., s. 44 
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burada Kadızâde-i Rûmî ile birlikte ders alarak kendilerini geliştirmişlerdir.67 

Ondalık kesirlerin kurallarını ilk belirleyen bilim adamıdır.68 Kadızâde-i Rûmî, 

devrin önde gelen diğer ünlü matematikçisidir. Asıl adı Selahaddin Mûsâ bin 

Mehmed bin Mahmud olan bilgin, Bursa kadısı olması sebebiyle bu ismi almıştır.69 

Bursa’da devrin önemli bilginlerinden Şemseddin Molla Fenârî’den ders almıştır.70 

Bununla da yetinmeyerek Semerkant’a gitmiş ve Uluğ Bey’in sunduğu imkanlardan 

faydalanmıştır.71 Özellikle geometri üzerine çalışmış, Kaşî’nin buluşlarını daha da 

geliştirmiştir.72 Dönemin matematikteki son ismi Semerkant’ın bütün matematik 

birikimlerini bünyesinde toplamış olan Ali Kuşçu’dur. Babası Uluğ Bey’in doğancısı 

olduğu için bu isimle anılmıştır.73 Yukarıda bahsettiğimiz Semerkant’ın üç önemli 

matematikçisinden ders almıştır.74 Fatih döneminde İstanbul’a gelerek Osmanlı 

medreselerinde pozitif bilimlere olan ilgiyi arttırmış ve dönemin en ünlü 

matematikçisi konumuna gelmiştir.75 

         On altıncı yüzyılda yetişmiş ünlü matematikçilerden birisi olan Matrakçı Nasûh 

çalışma yaptığımız eserin müellifidir. Hayatı ve matematikçiliği hakkında ayrıntılı 

bilgiyi aşağıda vermiş bulunmaktayız. Yüzyılın önde gelen diğer matematikçisi 

Takiyüddin’dir. 1526 ylılnda Kahire’de doğmuştur.76 Kaşî’nin ondalık kesirleri 

açıklayan görüşlerine eklemeler yapmıştır.77 Asılda gökbilimci olduğu için 

matematiği bu yönde kullanmıştır.78 

        Gelenbevî İsmail Efendi, on sekizinci yüzyılın önemli matematik bilginidir. 

Aydın’ın Gelenbe kasabasında doğmuştur.79 Garp metodunda matematiği yeniden 
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 Kemal Zülfü Taneri, age., s. 34 
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 Kemal Zülfü Taneri, age., s. 62 
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şekillendiren bilim adamıdır.80 Türk dünyasına logaritmayı ilk getiren 

matematikçidir.81 

         On dokuzuncu yüzyılın önemli matematikçilerinden ilki Vidinli Hüseyin Tevfik 

Paşa’dır. Asker kökenli bir bilim adamıdır. Daha çok lineer cebir üzerine 

çalışmıştır.82 Devrin diğer matematikçisi Salih Zeki’dir. Darüşşafaka ve Mühendis 

mektebinde hocalık yapmıştır.83 Mehmet Nadir,Kerim Erim, Nazım Terzoğlu, Orhan 

Alisbah ve Cahit Arf Türk matematik tarihi içerisinde sayılabilecek diğer önemli 

isimlerdir.84
  

         Bu saydığımız önemli isimlerden başka günümüzde yurt içi ve yurt dışındaki 

birçok üniversitede Türk matematikçileri yetişmektedir ve yetişmeye de devam 

edecektir. Bu bilim adamları atalarından aldıkları bayrağı taşımaya devam 

edeceklerdir. 

        A.3. Mustafa Kemal Atatürk ve Matematik 

         Doğan Çoker ve Timur Karaçay’ın verdiği bilgilere göre, Atatürk, Güneş-Dil 

kuramı ortaya atıldıktan sonra, 1937 yılında Geometri85 adında bir kitap yazmıştır. 

Bu kitap matematik terimlerine Türkçe karşılıklar bulmak amacıyla yazılmış ilk 

yapıttır.86
  

         Atatürk, müselles-i mütesâviyül adlâ (eşkenar üçgen) gibi anlaşılması zor, 

öğrencinin zihnini karıştıran terimleri ortadan kaldırarak bu terimleri 

Türkçeleştirmiştir.87 Yazmış olduğu kırk dört sayfalık kitapta boyut, uzay, yüzey, 

yarıçap, eşkenar, ikizkenar, oran, paralelkenar, yanal, yamuk, türev, alan gibi yeni 

kelimeler türetmiştir.88 
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 Kemal Zülfü Taneri, age., s. 61 
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 İsmail Naci Cangül, age., s. 84 
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 İsmail Naci Cangül, age., s. 84 
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 Ali Dönmez, age., s. 411 
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 Ayrıntılı bilgi almak için bk., İsmail Naci Cangül, age., s. 86-88 
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 Mustafa Kemal Atatürk, Geometri, TDK Yay., 1971 
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 Doğan Çoker-Timur Karaçay, Matematik Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., 1983, s. XII 
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        “Atatürk, bütün okul kitaplarının yeni terimlerle hemen yeniden yazılması 

emrini vermiş ve iki ay içinde Türkçeleştirilmiş terimlerle hazırlanmış olan kitaplar 

bütün okullara Kültür Bakanlığınca gönderilmiştir.”89 

        B. MATRAKÇI NASÛH 

        B.1. Hayatı 

         Eserimizin müellifi, herkesçe bilinen adıyla Matrakçı Nasûhtur. Doğum tarihi 

bilinmemektedir. Çalışma yaptığımız eserde geçen tam adı, Nasûh es-silâhî eş-şehîr 

bi-matrâkî’dir. Bizim çalışma yaptığımız nüshada geçen müellifin bu ismi, Hüseyin 

Gazi Yurdaydın’ın verdiği bilgilere göre; eserin Nuruosmaniye Kütüphanesi Nüshası 

(Nu. 2984), Süleymaniye (Şehid Ali Paşa, Nu. 1987, 1988) Nüshaları, İstanbul 

Üniversitesi (t 2755) Nüshasında da aynı şekilde geçmektedir (Yurdaydın 1963: 17-

19-20). Yine Hüseyin Gazi Yurdaydın, Cemâlü’l-Küttâb Kemâli’l-Hüssâb adlı eserin 

varak 1b’sinde Matrakçı’nın adını Nasûh b. Abdullah, varak 2a’sında Nasûh b. 

Karagöz el-Bosnevî şeklinde geçtiğini ve bu isimlerin aynı kişiler olduğunu 

belirtmiştir (Yurdaydın 1963: 17). Davut Erkan yüksek lisans çalışmasında, devşirme 

olanların o dönemde Abdullah oğlu, Karagöz oğlu gibi isimlerle anıldığını ve bu 

sebeplerle Matrakçı Nasûh’un bu isimleri kullandığını belirtmektedir. (Erkan 2005: 

XX). Hüseyin Gazi Yurdaydın, Cemâlü’l-Küttâb Kemâli’l-Hüssâb adlı eserin varak 

2a’sında geçen  Nasûh b. Karagöz el-Bosnevî ismiyle onun Bosnalı olduğu fikrini 

öne sürmüştür. ( Yurdaydın 1963: 17). Davut Erkan ise; verdiği bilgiye göre, varak 

2a’da geçen bu ismin Nasûh b. Karagöz el-Bosnevî değil, Nasûh b. Karagöz el-

Piriştevî şeklinde olduğunu ve Nasûh’un memleketinin Piriştine olduğunu 

belirtmiştir (Erkan 2005: XX).  

         Matrakçı Nasûh, II. Bayezid döneminde Enderûn mektebine alınmış ve devrin 

önemli hocalarından Sâî’nin talebesi olmuştur.90 Hat, resim, minyatür, tarih, 

matematik, savaş sanatları gibi alanlarla yakından ilgilenmiş ve bu konularda önemli 

eserler vermiştir. Özellikle yükselme dönemi tarihi hakkında verdiği eserler, o 

                                                           
89

 Vecihe Hatiboğlu, Atatürk ve Terim Devrimi, Türk Dili Dergisi, 1971, C. XXV, s. 90-91  
90

 Hüseyin Gazi Yurdaydın, “ Matrakçı Nasûh”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 28, s. 

143. 
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dönem hakkında önemli bilgiler edinmemizi sağlamıştır.91 II. Bayezid, Yavuz Sultan 

Selim ve Kânûnî Sultan Süleyman dönemlerine şahitlik etmiştir. Mecmau’t-tevârîh 

adlı eserinin Târih-i Sultan Bayezid adlı minyatürlü nüshasında, II. Bayezid 

döneminin önemli olaylarını anlatmıştır. Hüseyin Gazi Yurdaydın’a göre, bu nüsha 

özellikle Cem Sultan olayı hakkında önemli bilgiler içermektedir ( Yurdaydın 1963: 

47- 48). Cemâlü’l-Küttâb Kemâli’l-Hüssâb adlı matematik eserini 923/1517’de 

Yavuz’a sunmuş ve yine bu dönemde Mısır’a giderek orada ünlü silahşorlarla birlikte 

türlü silâh ve mızrak oyunlarına katılmış ve bunların hepsini yenerek kendisini bu 

alanda kanıtlamıştır.92 Özellikle matrak adlı silahı kullanmasındaki ustalığıyla 

tanınmıştır. Matrak oyunu bugünkü eskrim adı verilen oyuna benzemektedir ve 

şimşir ağacından yapılan, cilâlanan bir çeşit değnekle oynanmaktadır (Yurdaydın 

1963: 2). 1530 yılının Ağustos ayında, Kânûnî Sultan Süleymân’ın çocukları 

Mustafa, Mehmed ve Selim için düzenlenen sünnet düğünü şenliklerinde de bu savaş 

sanatı konusundaki hünerlerini göstermiştir.93 Kânûnî’nin 1534 yılında düzenlediği 

ilk İran seferine katılan Matrakçı Nasûh, İstanbul, Tebriz ve Bağdat hattında gördüğü 

yerlerin minyatürlerini çizmiş ve bu dönemin tarihine ışık tutmuştur.94 Kâtip Çelebi, 

Nasûh’un 1533 yılında öldüğünü belirtmiş; fakat Hüseyin Gazi Yurdaydın bu fikre 

karşı çıkmış ve onun  28 Nisan 1564 yılında öldüğünü ve öldüğünde muhtemelen 

ıstabl-ı âmire95 kethüdâlığında bulunduğunu belirtmiştir. Yine Bursalı Mehmet Tahir 

Efendi’nin, Nasûh’un 940 (1534)96 tarihinde öldüğünü ifade etmesi de Yurdaydın’ın 

fikriyle uyuşmamaktadır. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânîsinde  “Nasûh Kethüdâ, 

beylerden olup 16 Ramazan 971’de (28 Nisan 1564) vefat etmiştir.” şeklinde bir 

bilgi vermektedir.97  

        B.2. Eserleri 

                                                           
91

 İ. Parmaksızoğlu, “Nasûh-ı Silâhi, Matrakçı”, Türk Ansiklopedisi, C. XXV, s. 141 
92

 Hüseyin Gazi Yurdaydın, age. C. 28, s. 143 
93

 Hüseyin Gazi Yurdaydın, age. C. 28, s. 144 
94

 Hüseyin Gazi Yurdaydın, age. C. 28, s. 144 
95

 ıstabl-ı âmire: pâdişâh sarayının ahırı. 
96

 Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri (1299-1915), Meral Yayınları, 1995, İstanbul, 
C.3, s. 284 
97

 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, çeviren: Seyit Ali Kahraman, İstanbul, 1996, s. 1230 
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        II. Bâyezîd devrinde Enderûn mektebine alınan Matrakçı Nasûh, hat, resim, 

minyatür, tarih, matematik, savaş sanatları gibi alanlarla yakından ilgilenmiş ve bu 

konularda önemli eserler vermiştir.98 Bu eserler şunlardır:  

        B.2.1. Matematikle İlgili Yazdığı Kitaplar: 

        a. Cemâlü’l-Küttâb ve Kemâli’l-Hüssâb 

        b. Umdetü’l-Hisâb 

        B.2.2. Silahşorlukla İlgili Yazdığı Kitap: 

        a. Tuhfetü’l-Guzât 

        B.2.3. Tarihle İlgili Yazdığı Kitaplar: 

        a. Mecmâ‘ü’t-Tevârîh 

        b. Câmi‘ü’t-Tevârîh 

        c. Târîh-i Sultân Bâyezîd 

        d. Târîh-i Sultân Bâyezîd ve Sultân Selîm Hân 

        e. Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn-i Sultân Süleymân Hân (Mecmû‘-ı 

Menâzil)                      

       f. Süleymân-nâme (Matla‘ı Dâsitân-ı Sultân Süleymân Hân) 

        g. Süleymân-nâme (Fetih-nâme-i Karabuğdân) 

        h. Süleymân-nâme (1539-1541) 

        ı.  Süleymân-nâme (Târih-i Feth-i Sikloş Estergon ve İstolnibelgrâd) 
                                                           
98

 Eserler hakkında bilgi almak için bk.: Davut Erkan, Matrakçı Nasûh’un Süleymān-nāmesi (1520-

1537), basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul, 2005; Hüseyin Gazi Yurdaydın, “Matrakçı Nasûh”, 
Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 28, s. 144, 145; Hüseyin Gazi Yurdaydın, Matrakçı 

Nasûh, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1963; İ. Parmaksızoğlu, “Nasûh-ı Silâhi, Matrakçı”, Türk 

Ansiklopedisi, C. XXV, s. 141; Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Yusuf Ağa Kütüphanesi 
ve Koyunoğlu Şehir Müze ve Kitaplığında bulunan eserlerin listeleri de taranmıştır. Ayrıca ağ 
adresleri verilen veritabanları da sorgulanmış ve çeşitli nüshalara ulaşılmıştır: www.yok.gov.tr. www. 
ekutuphane.net 
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        i. Süleymân-nâme (1543-1551) 

        j. İran Seferi (1548-1549) 

        C. UMDETÜ’L-HİSÂB 

        C.1. Yazılış Tarihi 

        Umdetü’l-Hisâb 940/1533 yılında yazılmış ve Kânûnî Sultan Süleyman’a 

sunulmuştur (Yurdaydın 1963:50). Hüseyin Gazi Yurdaydın’a göre; Bursalı M. 

Tahir’in, Cemâlü’l-Küttâb Kemâli’l-Hüssâb ve bunun genişletilmiş şekli olan 

Umdetü’l-Hisâb’ın yazılış ve sunuluş tarihlerini 1517 olarak göstermesi doğru 

değildir; çünkü ona göre iki hacimli ecerin aynı tarihte yazılması mümkün değildir 

(Yurdaydın 1963:16). Matrakçı Nasûh ilk eseri olan Cemâlü’l-Küttâb Kemâli’l-

Hüssâb’ı 923/1517’de Yavuz’a sunmuştur. Bunun genişletilmiş şekli olan Umdetü’l-

Hisâb ise 940/1533 yılında Kânûnî Sultan Süleyman’a sunulmuştur (Yurdaydın 

1963: 16). Biz de çalışma yaptığımız nüsha’nın varak 3b ve 4a’sında eserin Kânûnî 

Sultan Süleyman’a sunulmuş olduğunu tespit etmekteyiz. 

       C.2. Eserin Adı ve Yazılış Amacı 

        Kelime anlamı olarak, umde kelimesine sözlüklerde “ilke, prensip” (Devellioğlu 

2002: 1120), “destek, dayanılacak şey” (Mutçalı 2012: 641), şekillerinde karşılıklar 

verilmiştir. Hisâb kelimesi ise sözlüklerde “hesap, sayma, aritmetik” (Devellioğlu 

2002: 372), “hesap, hesaplama, işlem” (Mutçalı 2012: 204), “Aritmetik, 

matematiksel işlem” (Türkçe Sözlük, 2005: 880) gibi karşılıklar bulmuştur. Eser, 

içerik olarak çeşitli hesaplamaların nasıl yapılacağından bahsettiği için Umdetü’l-

Hisâb tamlamasına hesapların ilkesi karşılığı verilebilir. 

        Matrakçı Nasûh, eserini yazma amacını bugünkü ifadelerle özetlediğimiz şu 

sözlerle ortaya koymuştur 99: 

        “Bu hesap ilmi bir güzel ilimdir. Hayır ve cömertlik bağışlayan, her isteği 

yerine getiren Allah’ın inâyetiyle bu risâleyi meydana getirdim ve bu makâleyi 

                                                           
99

  müellif, varak 2a/14’ten başlayarak 2b, 3a, 3b, 4a/2’ye kadar olan ifadeleriyle eseri yazmasındaki 
amacı ortaya koymuştur.  
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ortaya koydum. Umdetü’l-Hisâb adını verdim, umulur ki beceri sahiplerinin 

yeterliliğiyle, görüş sahiplerinin bakış açısıyla sevinç yaratsın. İnsanlar arasında 

talep edilenin en önemlisi bu ilimdir. Açığa getirip yaldızladım ve düzenledim. Tâ ki 

yeni başlayanlara yol göstermek ve bitirmiş olanlara da hatırlatma amaçlı olsun. 

İfade edenlerin ve istifade edenlerin yararlanmaları için yol gösterici olsun. Başka 

hiçbir şeye gerek duymazlar.” 

        Eserin içeriğine ve bölümlerine baktığımızda hesapla ilgilenilen bir çok alanda 

kullanılacak bilgiler içerdiği görülmektedir. Hesap ilminin, en temel rakam ve işaret 

öğretimiyle başlanması, dört işlemin açıklanması, çeşitli ölçü birimlerinin 

anlatılması, denklemlerle ilgili açıklamalar yapılması, miras ilmi gibi derin işlem 

gerektiren konularda beyânlarda bulunulması vb. konularda izâhâtlar yapılması, 

eserin çok geniş bir sahaya hitap etmesini sağlamıştır. İ. Parmaksızoğlu’nun verdiği 

bilgilere göre kitap, muhâsibler ve müderrisler tarafından yıllarca el kitabı olarak 

kullanmıştır.100 

        C.3. Eserin Nüshaları 

        Bu eserin bizim çalışma yaptığımız nüshayla birlikte 12 nüshası tespit 

edilmiştir.101 Şimdi bu nüshalar hakkında bilgiler vereceğiz: 

        1. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Nüshası 

        Bizim üzerinde çalışma yaptığımız nüshadır. Bu nüsha’nın içeriğiyle ilgili 

bilgileri aşağıda eserin konusu ve bölümlerinde vermekteyiz. Burada nüshanın 

fiziksel özellikleriyle ilgili bilgiler vermekteyiz: 

        Nüsha, 940/1533 yılında telif edilmiştir. Recep aynının ortalarında 

1028/1618’de istinsah edilmiştir. 179 varak, 15’er satırdan oluşmaktadır. 200×140-

                                                           
100

  İ. Parmaksızoğlu, “Nasûh-ı Silâhi, Matrakçı”, age., C. XXV, s. 141 
101

 Nüshalar hakkında bilgi almak için bk.: Davut Erkan, Matrakçı Nasûh’un Süleymān-nāmesi 

(1520-1537), basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul, 2005; Hüseyin Gazi Yurdaydın, “Matrakçı 
Nasûh”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 28, s. 144, 145; Hüseyin Gazi Yurdaydın, 
Matrakçı Nasûh, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1963; İ. Parmaksızoğlu, “Nasûh-ı Silâhi, Matrakçı”, 
Türk Ansiklopedisi, C. XXV, s. 141; Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Yusuf Ağa 
Kütüphanesi ve Koyunoğlu Şehir Müze ve Kitaplığında bulunan eserlerin listeleri de taranmıştır. 
Ayrıca ağ adresleri verilen veritabanları da sorgulanmış ve çeşitli nüshalara ulaşılmıştır: www. 
yazmalar.gov.tr, www.yok.gov.tr. www. ekutuphane.net 
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140×70 mm ölçülerindedir. 8581 numarada kayıtlıdır. Nüshadaki başlıklar, bölüm 

isimleri, matematik işlemleri, şekil çizgileri, tablolar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Şekil içerisindeki ifadeler siyah mürekkeple yazılmıştır. Nüshanın giriş kısmında 

Hafız Mehmed Efendinin zevcesi Hatice Hanım’ın vakıf kaydı vardır. (1215)  

        2. Nuruosmaniye Kütüphanesi Nüshası (Nu. 2984) 

        Hüseyin Gazi Yurdaydın’ın verdiği bilgilere göre nüsha, 176 varaktan 

oluşmaktadır. Evahir-i Ramazan 967/ Nisan sonları 1560 tarihinde istinsah edilmiştir. 

Bu nüsha, bizim çalışma yaptığımız nüshayla benzerlikler göstermektedir.102 

Nüshanın başlarında “erbāb-ı kalem’in āyānı ve eshāb-ı rakam’ın erkānı huzurlarında 

ve üdebā-yı kāmil ve hüsebā-yı fāzıl hizmetlerinde çok müddet mevaziyyet idüp 

tertib-i aklām ve terkib-i erkām ki üzere tetebbu ve temettu itmekle … fi’l cümle 

liyākat kesbidüb … bu risāleyi inşa ve bu makaleyi peydā idüp Umdetü’l-Hisâb diyü 

ad virdüm …” diyerek sözlerine devam etmektedir. Bu nüshayı, hesap ilmiyle 

uğraşanların istifade etmesi için yazdığını belirtmiştir. Ayrıca Umdetü’l-Hisâb’ın 

Kanûnî devrinde düzenlendiği belirtilmiştir. Eserdeki yanlışlıklarının düzeltilmesi 

için temennilerde bulunmuştur. Nasûh, daha sonra eserin içeriği hakkında bilgiler 

vermiş ve iki kısım üzere düzenlediğini belirtmiştir. Birinci kısma “fusûl-ı 

mütenevvi‘a” , ikinci kısma da “mesail-i müteferrika” adını vermiştir. Siyakat-ı 

Arabiyye, erkâm-ı Hindiyye, darb, taksim, tefrik, kesirlerin kesirlerle toplanması gibi 

konular üzerinde duran ve 22 fasıldan ibaret olan birinci kısım, varak 132b’ye kadar 

devam etmektedir. Varak 133a’dan başlayan ikinci kısım 50 mesele ile 176b’ye 

kadar devam etmiş ve burada son bulmuştur. Bu meselelerden sonra çözümleri 

verilerek muhasebe işiyle meşgul olanlara yol gösterilmiştir.    

        3. Süleymaniye (Şehid Ali Paşa, Nu. 1987, 1988) Nüshaları 

         Hüseyin Gazi Yurdaydın, Süleymaniye Kütüphanesi 1987 ve 1988 numarada 

kayıtlı olan bu iki nüshayı birbirine benzetmiştir.103 Her iki yazma da 178 varaktır. 
                                                           
102 Benzerlikler ve nüsha hakkında bilgi almak için bk.: Hüseyin Gazi Yurdaydın, Matrakçı Nasûh, 
Ankara Üniversitesi Basımevi, 1963, s. 17-18 
103 Hüseyin Gazi Yurdaydın, age., s. 19 
111 Hüseyin Gazi Yurdaydın, age., s. 19 
112 Hüseyin Gazi Yurdaydın, age., s. 20  
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Nüshaların başlangıç ve bitiş cümleleri birbirine benzemektedir. Her ikisinin de 

varak 2a’sında bizim çalışma yaptığımız nüshada olduğu gibi “Nasûh es-silâhî … bi-

Matrâkî” şeklinde yazarın adı görülmektedir. Hüseyin Gazi Yurdaydın’ a göre, 1987 

numaralı nüshanın sonunda yer alan “sahib-i telif merhum muharrir ki …” ibaresi, bu 

nüshanın Nasûh’un ölümünden sonra istinsah edildiğini göstermektedir.104 Sonuç 

olarak bu nüshanın, 1560 tarihinden daha sonraki bir tarihte istinsah edildiği ortaya 

çıkmaktadır.  

        4. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi (T 2755) Nüshası 

        Hüseyin Gazi Yurdaydın’ın verdiği bilgilere göre, bu nüsha da diğer üç nüshaya 

benzemektedir.105 Varak 1b-4b eserin girişine ayrışmıştır. Varak 1b’de yazarın adı, 

2b’de eserin ismi, 3b’de ise Kanûnî devrinde yazıldığı ifade edilmektedir. Bu nüsha 

310 varaktır. 228 a’da eserin ikinci bölümü başlamaktadır. Nüshanın 286 a kısmında 

ifade edildiği üzere, bu nüshanın istinsahına Dramalı Mehmed b. Halil, 27 recep 

1072/19 Mart 1662 tarihinde başlamış, 14 Ramazan 1072/3 Mayıs 1662’de 

tamamlanmıştır. 

       5. Manisa İl Halk Kütüphanesi Nüshası (45 hk 174811) 

        Koleksiyon yeri, aynı kütüphanedir. Bu nüsha 1055 (1644)’te istinsah 

edilmiştir. Dış-iç 200x130-160x75 mm ebatlarındadır. 23 satır, 64 varaktır. Yazı 

türü, nesih kırmasıdır. Defterleri köşebentli, zencirekli ve kabartma şemseli, bordo 

meşin kaplı mıklebli mukavva cilt, cetveller, söz başları, duracaklar ve işlemeler 

kırmızıdır. 64 a’da Arabî ayların adları ve haşiyeleri vardır. 1a’da Alimi Ali Efendiye 

ait vakıf mührü vardır. 

       6. İstanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Nüshası (07 Tekeli 

678) 

        946 (1538)’da istinsah edilmiştir. Bulunduğu yer İstanbul Süleymaniye Yazma 

Eserler Kütüphanesi’dir. Koleksiyonun yeri Antalya Tekelioğlu İl Halk 
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Kütüphanesi’dir. Dış-iç 232x142-160x72 ebatlarındadır. 15 satır, 207 varaktır. Yazı 

türü nesih, kağıt türü filigranlıdır. Sırtı mavi renkte kağıtla onarılmış, kahverengi 

meşin, şemseli, zencirekli, şirazesi dağınık, kurt yenikli bir cildi vardır. Söz başları, 

sayılar ve kimi şekiller kırmızıyladır. Hacı Osmanzâde Mehmet Ağa vakfı 

kaynaklıdır. 

       7. İstanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi ( 07 Tekeli 806/2) 

        980 (1571)’de istinsah edilmiştir. Bulunduğu yer İstanbul Süleymaniye Yazma 

Eserler Kütüphanesi’dir. Koleksiyon yeri Antalya Tekelioğlu İl Halk 

Kütüphanesi’dir. 26 satır, 85 varaktır. Dış-iç 190x31-175x117 mm. ebatlarındadır. 

Yazı türü, divani kırmızıdır. Sırtı harap, kahverengi meşin cilt içindedir. Söz başları 

kırmızı mürekkeplidir. 

       8. İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları Nüshası (A. 3147) 

        948 (1541)’de istinsah edilmiştir. Koleksiyonu aynı kütüphanededir. 15 satır, 

108 varaktır. Dış-iç 230-150 mm. ebatlarındadır. Yazı türü, nesih; kağıt türü, 

aharlıdır. Cetveller kırmızı, mıklep ve şemseli siyah deri ciltlidir. 

       9. Ankara Milli Kütüphane Nüshası (06 Mil yz. A 6034) 

        948 (1541)’de istinsah edilmiştir. İstinsah yeri Maden Kasabası’dır. Koleksiyon 

yeri aynı kütüphanedir. 19 satır, 160 varaktır. Dış-iç 210x130-153x80 mm.’dir. Yazı 

türü, talik; kağıt türü, suyolu filigranlıdır. Sırtı siyah meşin, cilt kapakları desenli 

kağıt kaplı, harap olmuş mukavva bir cilt içerisindedir. Söz başları ve cetveller 

kırmızı, yapraklar rutubet lekelidir. Hilmi Mert Türkmen tarafından 1988’de satın 

alınmıştır. 

       10. İngiltere Milli Kütüphanesi Yazmaları Nüshası (Or. 7988) 

       950 (1543)’de istinsah edilmiştir. Koleksiyon yeri aynı kütüphanedir.    

       11. Zagreb Orijentalna zbirka nüshası 
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       Davut Erkan’ın verdiği bilgilere göre eserin bir nüshası da Zagrepte 

bulunmaktadır. Zagreb Orijentalna zbirka JAZU, Ms. Br. 85’de kayıtlıdır.106 

       C.4. Eserin Konusu ve Bölümleri 

       İhsan Fazlıoğluna göre eser, içerdiği konular sebebiyle Osmanlı muhasebe 

matematiği eserleri sınıfına girmektedir.107 Eser, kendi döneminde Osmanlı 

muhasebe sisteminde kullanılan ölçüler ve tartılar hakkında önemli bilgiler verir. Öte 

yandan eser dikkat gözetilerek yazılmıştır. Müellif her usûlden sonra değişik 

problemlerle ilgili usûlü açıklar. Bu açıklama, her verilen kuralın öğrenciye ve 

ilgililere öğretilmesi ve ispatlanması amacına yöneliktir. Konu olarak karmaşık olan 

ferâ’iz (miras) hesabına da eserinde yer vermiştir. Eser iki kısım üzere 

düzenlenmiştir. Birinci kısma “fusûl-i mütenevvi‘a”, ikinci kısma da “mesâ’il-i 

müteferrika” adı verilmiştir. Çeşitli konulardan bahseden 22 fasıldan oluşan birinci 

kısım 137a’ya kadar devam etmektedir. 137a’dan başlayan ve 50 meseleyi içine alan 

ikinci kısım 179a’da son bulmaktadır. Bizim çalışma yaptığımız kısım 89b-179a 

arasıdır. Çalışmamız, birinci kısmın on sekizinci faslının ortalarından başlar, ikinci 

kısmın ise tamamını kapsayarak sona erer. Matematik eseri olduğu için bölümler 

birbiriyle ilişkilidir ve konu bağlantısı bütün bölümlere yansımıştır. Konu 

bütünlüğünü yansıtabilmemiz için sadece çalışma yaptığımız kısımdaki bölümleri 

değil, eserin bütün bölümlerinin ismini belirtmeyi ve içerikleri hakkında bilgi 

vermeyi uygun gördük. Eserin bölümleri şunlardır: 

        A. El-faṣlü’l-evvel fī beyān-ı fuṣūli’l-mütenevvi‘a ve hüve müştemilün ‘alā      

‘ışrīn faṣlen                                                                                                                                                         

         1. El-faṣlü’l-evvel fī beyān-ı siyāḳati’l-‘Arab (Birinci bölüm ‘Arap Siyâḳatının 

beyânı hakkındadır.) 

                                                           
106

 Davut Erkan, age., s. XLV 
107

 İhsan Fazlıoğlu, Osmanlı Döneminde Bilim Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin 

Türkçe Oluş Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi” 
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Mart 2003, S. 3, s. 10 



21 
 

        Bu bölümde bir yazı çeşidi olan ḥaṭṭ-ı siyâḳat108 anlatılır. Her kelimede bir 

kısaltma yapılan, çok defa noktanın kullanılmadığı, okunması çok zor olan bir yazı 

türüdür. Mâliye, Tapu, Evkâf gibi dâirelerde resmî kayıtlar tutmada çok 

kullanılmıştır. 

         2. El- faṣlü’ẟ-ẟānī fī beyān-ı erḳām-ı Hindiyye (İkinci bölüm Hint rakamlarının 

beyânı hakkındadır.) 

        Türk matematikçilerinin kullandığı iki türlü sayı işaretlerinden biridir. Diğeri ise 

“erkâm-ı gubâriyye” olarak bilinen bugün Batı’da kullanılan rakamların başka bir 

değişik şeklidir.109 

         Elif Baga, verdiği bilgilerle Hint rakamlarının, Türk matematik tarihinde ilk 

kez 9.yy’da, Harezmî’nin el-Kitâb fi‟l-Hisâbi‟l-Hind adlı eserinde görüldüğünü 

belirtmiştir.110 

         3. El-faṣlü’ẟ-ẟāliẟ fī beyān-ı cem‘ü’ṣ-ṣıḥāḥ (Üçüncü bölüm, doğru toplamanın 

beyânı hakkındadır.) 

        Bu bölümde, matematiğin dört işleminden birisi olan toplamanın doğru bir 

şekilde nasıl yapılacağıyla ilgili açıklamalar yapılmış ve bu konuda örnekler 

verilmiştir. 

        4. El-faṣlü’r-rābi‘ fī beyānü’t-tefrīḳ (Dördüncü bölüm, çıkarmanın beyânı 

hakkındadır.) 

        Bu bölümde, matematiğin dört işleminden birisi olan çıkarma hakkında 

açıklamalar yapılmış ve bu konuda örnekler verilmiştir. 

        5. El-faṣlü’l-ḫamis fī beyānü’t-tanṣīf (Beşinci bölüm, ikiye bölme, yarıya 

indirmenin beyânı hakkındadır.) 

                                                           
108

 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara, 2002, s. 343 
109

 Ferit Devellioğlu, age., s. 228 
110

 Elif Baga, Nizâmuddin Nîsâbûrî ve Şemsiyye Fi’l-Hisâb Adlı Matematik Risâlesinin Tahkik, 

Tercüme ve Tarihi Bir Değerlendirmesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 
2007, s. 42 
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         Bu bölümde, bir sayıyı yarıya indirme, ikiye bölme’nin nasıl yapılacağıyla ilgili 

açıklamalar yapılmış ve bu konuda örnekler verilmiştir.  

        6. El-faṣlü’s-sādis fī beyānü’t-taż‘īf (Altıncı bölüm, iki katına çıkarmanın 

beyânı hakkındadır.) 

         Bu bölümde, bir sayının iki katına ne şekillerde çıkarılacağı anlatılmış ve bu, 

çeşitli örneklerle açıklanmıştır.    

         7. El-faṣlü’s-sābi‘ fī beyān-ı küsūrātü’d-dirhem (Yedinci bölüm, dirhemin yani 

gümüş paranın küsûrâtı, artan kısımları hakkındadır.) 

         Bu bölümde, alış verişlerde para üstünün verilmesi durumlarında o dönemin 

gümüş parası olan dirhemin kendisinden küçük para birimleriyle karşılaştırılması 

konusu işlenmiştir.  

        8. El-faṣlü’ẟ-ẟāmin fī beyānü’ḍ-ḍarb (Sekizinci bölüm, çarpmanın beyânı 

hakkındadır) 

         Bu bölümde, matematiğin dört işleminden birisi olan çarpmanın öğretilmesi 

için açıklamalar yapılmıştır. Çarpım tablosu verilerek çarpma işleminin öğretilmesi 

için temel oluşturacak bütün unsurlar gösterilmiştir. 

        9. El-faṣlü’t-tāsi‘ fī beyānü’t-taḳsīm (Dokuzuncu bölüm, bölmenin beyânı 

hakkındadır.) 

         Bu bölümde, matematiğin dört işleminden biri olan bölme hakkında izâhâtlar 

yapılmıştır. Çeşitli örnekler verilerek bu en temel şekilde açıklanmıştır.   

         10. El-faṣlü’l-‘āşir fī beyān-ı cem‘u’l-küsūr maa’l-küsūr (Onuncu bölüm, artan 

kısımları artan kısımlarla toplamanın beyânı hakkındadır.) 

        Bu bölümde, matematikte yer alan ondalıklı, virgüllü sayıların toplanması 

konusu anlatılmıştır. Virgüllü kısımlara hâne denilmiştir. 
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        11. El-faṣlü’l-ḥādī ‘aşer fī beyānü’ẕ-ẕirā‘ (On birinci bölüm, ẕirâ‘ın beyânı 

hakkındadır) 

        Bu bölüm, dirsekten orta parmak ucuna kadar olan bir uzunluk ölçüsü olan 

arşını, endâzeyi anlatır. Arapça karşılığı ẕirâ‘ dır. Bunun altında yer alan uzunluk 

ölçülerinden bahsetmektedir. Metinden tespit ettiğimiz kadarıyla bu uzunluk 

ölçüsünün alt birimleriyle olan dönüşümü şöyledir: 

         1 zirâ‘ (arşın, endāze): 100 engüşt (parmak), 1 engüşt: 100 rişte (iplik), 1 rişte: 

100 târ-ı ankebût (örümcek teli); ve 1 zirâ ‘ (arşın, endāze): 32 kerah, 1 kerah: 3 

engüşt (parmak), 12 rişte (iplik) ve 50 târ (tel)     

        12. El-faṣlü’ẟ-ẟānī ‘aşer fī beyānü’l-emdād ve’l-kalicāt (On ikinci bölüm, 

müdlerin ve keyliçelerin beyânı hakkındadır) 

         Bu bölümde, hubûbât ölçü birimlerinden olan müdd ve kile anlatılmaktadır. 

Kile, Arap coğrafyasında keyle, keylece, keyliçe adıyla kullanılmıştır.111  

        Müdd-i Irakî ve Müdd-i Hicazî diye iki çesit müdd vardır. 1 müdd, her biri 4 

şinikten meydana gelen 20 kileye eşittir. Keyliçe yani kile ise, 16. yüzyılda 20 okka 

yani 25,6589 kg bugday ve un, 23,093 kg da arpa’ya denk gelen bir tahıl ölçü 

birimidir. 

        13. El- faṣlü’ẟ-ẟālisü ‘aşer fi-beyanü’l-ḳanṭār ve’l-lüdrete ve’l-lidrete (On 

üçüncü bölüm, ḳanṭârın ve lüdrenin ve lidrenin beyânı hakkındadır.) 

         Bu bölümde, 33 kg’a denk gelen kantâr ve bunun alt birimleri olan lüdre ve 

lidre isimli ağırlık ölçülerinden bahsedilir. Kantâr, Latince centanarius kelimesinin 

Arapçalaşmasından oluşmuştur.112 Lüdre, daha ağır ürünlerde kantâr’ın bir birimi 

olarak kullanılırken; lidre daha hafif ürünlerde kullanılmaktadır. Metnimizden tespit 

edebildiğimiz kadarıyla kantârın değeri ve buna karşılık gelen ağırlık birimlerinden 

olan lüdre ve lidre değerleri şöyledir: 

                                                           
111 Ünal Taşkın, Osmanlı Devletinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, yayımlanmamış yüksek 
lisans tezi, İstanbul, 2005,  s. 58 
112 Ünal Taşkın, age., s. 51 
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        1 kantâr: 44 vakıyye113, 1 vakıyye: 400 lidre, 1 lidre: 100 dirhem, 1 lüdre: 176 

dirhem’dir. (1 dirhem: 1/400 okka)      

        14. El-faṣlü’r-rābi‘u ‘aşer fī beyānü’l-miẟḳāl ve’l-ḳīrāṭ (On dördüncü bölüm, 

ḳīrāṭ ve miẟḳāl’in beyânı hakkındadır) 

       Şer‘îsi orta büyüklükte beş arpa ağırlığında olan ve kuyumcular arasında 

kullanılan miskâlin yirmi dörtte birine denk gelen bir ağırlık ölçüsü olan kırât ve 

yirmi dört kırâtlık bir ağırlık ölçüsü olan miskâl ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.  

       15. El-faṣlü’l-ḫāmisü ‘aşer fī beyānü’r-rüsūm (On beşinci bölüm, vergilerin 

beyânı hakkındadır.) 

        Bu bölümde, bir muhasebecinin bilmesi gereken en önemli konulardan birisi 

olan vergilerden bahsedilir. Gelire göre verginin nasıl hesaplanacağı konusu izâh 

edilir. Çeşitli miktarlar verilerek bu miktarlardan ne kadarının vergiye dâhil olacağı 

açıklanmıştır.       

        16. El-faṣlü’s-sādisü ‘aşer fī beyān-ı a‘dādü’l-erba‘atü’l-mütenāsibe (On altıncı 

bölüm dört orantılı sayının beyânı hakkındadır) 

        Bu bölümde, iki kesirli ifade karşılaştırılırken, kesirli ifadelerden birisinde yer 

alan bilinmeyen sayının tespiti için içler dışlar çarpımı yapılan dört orantılı sayı 

kuralı anlatılmaktadır. Genel hesap kitaplarında daima birinci dereceden bir 

bilinmeyenli denklemlerde bilinmeyenin (mechûl) tesbit yöntemi olarak özel 

bölümlerde incelenmiştir.114 Bu kuralın uygulanabilmesi için üç sayı bilinmeli bir 

sayı ise meçhûl olmalıdır. Bunu şu şekilde örnekleyebiliriz: 

         

        17. El-faṣlü’s-sābi‘u ‘aşer fī beyān-ı istiẝrācü’l-meḥāric (On yedinci kısım ortak 

paydaların ortaya çıkarılması beyânındadır.) 
                                                           
113 Okka, dört yüz dirhemlik tartının karşılığına denk gelen ağırlık birimi. 
114

 Doç. Dr. İhsan Fazlıoğlu, “Hesāb-ı A‘dād-ı Erbaat Mütenāsibe”, T.C. Diyanet Vakfı İslām 
Ansiklopedisi, c. XVII, İstanbul, 1988, s. 268-269 
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        Bu bölümde, mirâs ilmi için gerekli ortak paydaların belirlenmesi için yapılması 

gerekenlerden bahsedilmiştir. Mirâs ilminde en çok kulanılan ortak paydalı kesirler 

şunlardır: (1/2, 1/4, 1/8), (2/3, 1/3, 1/6)’dır. 

        18. El-faṣlü’ẟ-ẟāminü ‘aşer fi-beyāni furūżı’l-muḳaddere ve sihāmi’l-mu’ayyene 

ve müstahıḳıyha bi’l-kitāb-ı ve sünneti ve icmā ‘il-ümme (On sekizinci bölüm, 

mirâstaki takdir edilen paylar ve tayin edilmiş hisseler ve kitap ve sünnete göre hak 

sahiplerinin belirlenmesi hakkındadır) 

        Eserin içerisinde en ağır mes’eleleri kapsayan ve matematiğin derinlemesine 

işlendiği konu bu bölümde yer alan ferâ’iz yani mirâs ilmi hesaplarıdır. Matematik 

eserlerinin içerisinde genellikle yer alan bu konu bütün ilimlerin yarısı olarak 

gösterilmektedir. Mirâs hukûku fıkıh kitaplarında ferâ’iz kelimesiyle ifade 

edilmektedir. Ferâ’iz farz, belli hisse manalarına gelen ferîza kelimesinin 

çoğuludur.115 Bu konuya şer‘î hükümlere göre çeşitli mes’elelerle yorumlar getiren 

müellif, matematik ilmini burada yoğun olarak kullanmıştır. Bunu kitap, sünnet, 

icmâ‘, kıyâs anlayışına göre yansıtmıştır. Eserin içerisinde yer alan; fakat dizin 

bölümüne almadığımız mirâs ilmi konusuna temel teşkil eden bir ayeti de burada 

vermeyi uygun gördük: 

       Metnimizde 98a/14, 101a/4, 140a/9’da geçen,  “Ev li’ẕ-ẕekeri miẟlü haẓẓı’l-

ünẟeyeyn” şekliyle Nîsâ Sûresi 11. ayet, erkeğe kadının iki katı kadar pay 

verileceğini söyler. Mirâs hukûku hesapları bu âyet temelinde hesaplanmıştır.    

        Ferâ’iz ilmi içerisinde kullanılan terimler de matematikle yakından ilişkilidir. 

Günümüz hukuk terimleri içerisinde de kısmen kullanılan; fakat özellikle içerisindeki 

matematik terimleri Türkçeleştirilen bu hukuk terimleri miras ilmi terimleri 

kısmında, matematik terimlerinin altında tablo şeklinde gösterilmiştir. 

        19. El-faṣlü’t-tāsi‘u ‘aşer fī beyān-ı ḳısmetü’l-ġuramā’ (On dokuzuncu bölüm, 

alacaklıların alacaklarının taksimâtı beyânı hakkındadır) 

                                                           
115 Hayrettin Karaman, Anahatlarıyla İslâm Hukuku (1. 2. 3. Ciltler Bir Arada), Ensar Neşriyat, 
2008, s. 369 
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       Bu bölüm, muhasebecilerin önemli konularından biri olan borçlular ve 

alacaklıların arasındaki ilişkileri anlatan konulardan bahseder. 

        20. El-faṣlü’l-‘işrūn fī beyān-ı ẝaṭā’eyn (Yirminci bölüm çift yanlış yönteminin 

beyânı hakkındadır) 

        Bu bölümde, birçok matematik eserinde bahsedilen “çift yanlış hesâbı” yöntemi 

açıklanmaktadır. Çift yanlış hesâbı, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin 

çözüm kümesi için iki farklı tahminde bulunup, bu tahmin ve çıkan hatalı 

sonuçların belirli bir formüle uygulanması neticesinde doğru sonuca ulaşılan 

bir hesap yöntemidir.116 Kaynağı Mısır matematiği olarak gösterilen bu 

yöntemin genel kurallarını ünlü Türk matematikçisi Harezmî belirlemiştir. Bu 

yöntem bir örnekle şu şekilde açıklanabilir: 

       400 : 10 = x       10x = 400       x = ? 
 
        Önce sonuç 45 farz edilir. 45.10 = 450 Bu sonuç olması gerekenden 50 fazladır 
  
yani ilk hata 50‟dir. Sonra sonuç 42 farz edilir. 42.10 = 420’dir. Bu sonuç olması 
 
gerekenden 20 fazladır yani ikinci hata 20’dir. Varsayılan ilk sayı ile ikinci hata, 
 
varsayılan ikinci sayı ile de ilk hata çarpılır ve sonuçlar birbirinden çıkarılır. 45.20 = 
 
 900 ve 42.50 = 2100       2100 – 900 = 1200 Çıkan sonuç hatalar arasındaki farka 
 
 bölünerek doğru sonuca ulaşılır. 1200 : (50 – 20) = 1200 : 30 = 40 
 
        21. El-faṣlü’l-ḥādī ‘işrūn fī beyān-ı cezr (Yirmi birinci bölüm, karekökün 

beyânı hakkındadır) 

        Bu bölümde, bir sayının karekökünün nasıl bulunduğu anlatılmıştır. 

        22. El-faṣlü’ẟ-ẟānī ve’l-‘işrūn fī beyānü’l-cebr (Yirmi ikinci bölüm, cebrin 

beyânı hakkındadır) 

        Bu bölüm, genel olarak cebir yöntemlerinin anlatıldığı bölümdür. 

                                                           
116 Doç. Dr. İhsan Fazlıoğlu, “Hesāb-ı Hataeyn”, T.C. Diyanet Vakfı İslām Ansiklopedisi, c. XVII, 
İstanbul, 1998, s. 269-271 
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         B. El-ḳısmü’ẟ-ẟānī fī-beyān-ı mesā’ili’l-müteferriḳa ve hüve müştemilün ‘alā 

‘ışrīne mesā’il 

        Bu kısım 50 meseleyi kapsamaktadır. İlk kısımda temel matematik konuları 

bölümler halinde verilmişti. İkinci kısımda ise bu konular üzerine binâ edilen 

problemlerle, öğretilenler yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu kısımda bugün de 

kullanılan işçi problemleri, hız-hareket problemleri, havuz problemleri ve çeşitli 

problemlerle alıştırmalar yapılarak muhasebe eğitimi alanlara yol gösterilmiştir. 

        C.5. Eserin Dili ve Üslûbu 

        Umdetü’l-Hisâb, Nasûh es-silâhî eş-şehîr bi-matrâkî tarafından 940/1533 

tarihinde telif edilmiştir. 

         Eser, Eski Türkiye Türkçesi özelliklerinin azalmaya başladığı, Klâsik Osmanlı 

Türkçesi’ne geçiş dönemi özelliklerini yansıtmaktadır. “Eski Oğuz Türkçesinin dil 

özelliklerinin hemen tamamı Osmanlı Türkçesinin başlarında da devam eder. Bu 

özellikler 16. yüzyıl sonlarında başlayan ve 18. yüzyıla kadar devam eden bir süreç 

içinde bugünkü Türkiye Türkçesi’nin özellikleriyle yer değiştirir.” (Ercilasun 2004: 

462). Eserimizin yazıldığı dönem 16. yüzyılın ilk yarısıdır; bu yüzden Eski Türkiye 

Türkçesine ait özelliklerin azaldığı, dilin Arapça ve Farsça’nın etkisiyle ağırlaşmaya 

başladığı görülmektedir. Ayrıca, matematik ilmini konu alan bir eser olduğu için, 

terimlerin bolca kullanılması sebebiyle eserin dili oldukça ağırdır. Hesap ilmine ait 

eskiden beri süregelen terimleri değişik meselelerle yansıtan müellif, bunu bazen 

Arapça ve Türkçe manzûmelerle süslemiş ve ağır bir dil kullanmıştır. Bu durum 

yazarın Enderûn Mektebi’nde üstün bir eğitim görmesi neticesinde, o dönemki   

eskiden beri kullanılan, kalıplaşmış matematik terimlerinin Arapça ve Farsça 

ağırlıkta olması sebebiyle bunlara eserinde yer vermiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca müellifimiz eserde matematiğin o dönemde en çok 

uygulandığı alanlardan birisi olan, bütün ilimlerin yarısı olarak gösterilen ferâ’iz 

(miras) meselelerine de geniş yer ayırmıştır. Bu miras ilmine ait fıkıh terimlerinin 

çokça yer alması,  konuyla ilgili ayetlere ve mezhep âlimlerinin görüşlerine yer 
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verilmesi, bunun da anlaşılması için değişik örneklere başvurulması dili daha da 

ağırlaştırmıştır.       

        Ç. MATEMATİK TERİMLERİ VE METNİMİZDE GEÇEN ŞEKİLLERİ 

        Çalışma yaptığımız metinde yüz yedi Arapça, dört Farsça ve bir Türkçe 

matematik terimi tespit edilmiştir. Tespit edilen Türkçe kelime, çarp- anlamına gelen 

ur- kelimesidir. Metinde tespit edilen matematik terimlerinin Arapça ağırlıkta olması, 

o dönemin bilim dilinin Arapça olması ve eskiden beri yazılan eserlerde yer alan 

kalıplaşmış terimlerin Arapça olmasındandır. Yaptığımız karşılaştırmalar sonucunda, 

bizim çalışma yaptığımız metinde tespit edilen seksen üç tane kelimenin Türk Dil 

Kurumu tarafından basılan matematik terimleri sözlüğünde yer almadığı tespit 

edilmiştir. Bu terimler “*” ile gösterilmiştir. Çizelge hâlinde verdiğimiz, 

metnimizden tespit edilen matematik terimleri şunlardır:   

ARAPÇA FARSÇA TÜRKÇE VARAK        

NUMARASI 

a‘dâd*  sayılar 149a/4… 

a‘dâd-ı mütevâliyât*  ardışık sayılar 141b/10 

‘aded  sayı 96b/10… 

aṣl-ı mâl*  ana mal 101b/5… 

baḳıyye*  artan, kalan 100a/13… 

bāḳī*  artan, kalan 92a/8… 

basṭ*  tüm sayılı bir kesrin tüm 

sayısını, kesrin paydasıyla 

çarpıp payına katmak ve 

çıkanı pay yapıp asıl 

paydasını olduğu gibi 

bırakmak 

121a/2… 

bilā-baḳıyye*  kalansız 103a/3… 

bilā-kesr*  kesirsiz, tam 116a/8… 
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büsūt*  bastlar bk. bast 114b/13… 

cebr  cebir 103a/12… 

cebr-i muḳābele*  cebir beraberliği, denklem 163a/1… 

cem‘  toplama 98b/8… 

cem‘u’l-büsūt*  payların toplamı 114b/13… 

cezr  karekök 173a/11… 

dāḫil-i ḳısmet*  kalan [bölmede artan sayı] 165b/3… 

dāḫil-i taḳsīm*  kalan [bölmede artan sayı] 120a/7… 

ḍarb  çarpma [o dönemki Türkçe 

karşılığı “ur-“ 89b/11…] 

129b/8… 

fā’ide*  kār 118b/10… 

farḳ  fark, iki sayı arasındaki 

miktar 

90a/14 

ḥadd-i iḥtiṣār*  sadeleştirme sınırı 164b/8 

 ḫāne* basamak, matematikte yer 

alan virgüllü sayıların 

virgülden sonraki kısımları  

 

148b/10… 

ḫāric  bölüm [bölme işleminin 

sonuç kısmı] 

165a/10 

ḫāric-i ḳısmet*  bölüm [bölme işleminin 

sonuç kısmı] 

106b/10… 

ḥāṣıl*  sonuç 104b/4… 

ḥāṣıl-ı bast*  tüm sayılı bir kesrin tüm 

sayısını, kesrin paydasıyla 

çarpıp payına katmak ve 

çıkanı pay yapıp asıl 

paydasını olduğu gibi 

bırakma işlemi 

120b/15 
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ḥāṣıl-ı cem‘*  toplam 113a/3… 

ḥāṣıl-ı cümle*  bütün sonuç 158b/4 

ḥāṣıl-ı ḍarb  çarpım 100a/11… 

ḥāṣıl-ı ḍarb-ı a‘dād*  sayıların çarpımı 167b/9 

ḥāṣıl-ı maḳsūmün 

‘aleyh*  

  bölen 153a/13 

ḥāṣıl-ı tanṣīf*  ikiye bölünmüş 158a/7… 

ḥāṣıl-ı taż‘īf*  iki kat arttırılmış 159b/11 

ḥāṣıl-ı tefrīḳ*  bir sayıdan diğer sayı 

çıkarıldıktan sonra kalan 

kısım, kalan 

170a/8 

ḫaṭā’*  matematikte çift yanlış 

sistemine temel olan tek 

yanlış kavramı [Verilen 

problemin çözüm kümesini 

bulabilmek için çözüm 

olabilecek bir tahminde 

bulunmak daha sonra gerekli 

aritmetik işlemler ile doğru 

çözümü tespit etme yöntemi] 

125a/4… 

ḫaṭā’eyn*  Çift yanlış hesabı [birinci 

dereceden bir bilinmeyenli 

denklemin çözüm kümesi için 

iki farklı tahminde bulunup, 

bu tahmin ve çıkan hatalı 

sonuçların belirli bir förmüle 

uygulanması neticesinde 

doğru sonuca ulaşılan bir 

hesap yöntemi] 

125a/3… 

ḥisāb  hesap, aritmetik 144b/2… 

iḫrāc*  çıkarma 102b/1… 
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iḫtiṣār*  sadeleştirme 171a/1… 

istiḫrāc  çıkarma, çıkarılma 127a/5… 

ḳābil-i istiḫrāc*  çıkarılabilir 137a/14… 

ḳābil-i ḳısmet  bölünebilme 126a/1… 

ḳā‘ide-yi ḫaṭā’eyn*  Çift yanlış hesabı kuralı 126b/15… 

kesr  kesir 168b/15… 

ḳısmet*  bölme 121a/7… 

küll*  bütün 108a/5… 

küsūr*  artan parça [sayının virgülden 

sonraki kısım] 

164a/8… 

küsūrāt*  artan parçalar [virgülden 

sonraki kısımlar] 

121b/13… 

maḍrūb*  çarpılan 90a/4… 

maḍrūbun fīh*  çarpan 114b/10… 

maḫrec  payda, basit kesirde çizginin 

altındaki sayı 

98b/4… 

maḳsūm  bölünen 99a/2… 

maḳsūmün ‘aleyh    bölen 114b/13… 

maṭrūḥ  çıkarılan, sayıların virgülden 

sonra orta çıkan haneleri 

157b/14… 

meblaġ*  tutar 159a/11… 

mechūl  bilinmeyen [sayı] 125b/10… 

mechūlāt*  bilinmeyenler [denklemlerde 

geçen bir ibaredir] 

127a/1 

mecmū‘  toplanan 117b/4 

mecmū‘u’l-büsūt*  payların toplamı 122a/9… 

mes’ele  problem 89b/15… 

mesā’il*  problemler 137a/2… 

mevcūd*  var olan, elde olan 99a/7… 

miḳdār*  nicelik, miktar 101a/1… 

miẟāl*  örnek 128a/8… 
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miẟl  kat, tekrarlanan bir sayının 

toplamı 

127b/10… 

muḥāsib*  hesap işlerini iyi bilen, 

sayman 

116a/1… 

muḥāsibīn*  hesap işlerini iyi bilenler, 

muhasebeciler 

115b/8… 

mużā‘af*  iki kat olma 130a/4 

mübāyene-i kesr*  kesirlerin zıtlığı 113b/10… 

müsāvī  eşit, denk 144a/15… 

naḳṣ*  eksiltme, azaltma 147a/15… 

nıṣf*  yarım, yarı 92b/10 

nıṣf-ı südüs*  altıda birin yarısı (1/12) 92a/3… 

nıṣfeyn*  iki yarı, bir bütünün iki yarısı 97a/6 

nisbet  oranlama 90b/11… 

 penc* beş(5) 119b/2… 

re’s-i māl*  ana mal, sermaye 117b/2… 

rub‘*  dörtte bir (1/4) 97b/2… 

 ṣad* yüz (100) 179a/6 

 se* üç (3) 145a/4… 

 ser-māye* anamal, anapara 118b/10… 

ṣıfr-ı zā’id*  artan sıfır [bir sayıya sıfır 

ekleme] 

118a/10… 

süb‘*  yedide bir (1/7) 113b/9… 

südüs*  altıda bir (1/6) 95a/2… 

südüsān*  iki tane altıda bir 101b/12… 

ẟelāẟe-i aḫmās*  beşte birlerin üçü (3/5) 116b/3… 

ẟelāẟet-i aḫmās*  beşte birlerin üçü (3/5) 115a/8… 

ẟelāẟe-i ẟümün*  sekizde birin üçü (3/8) 99b/1 

ẟülüẟ*  üçte bir (1/3) 97a/9… 

ẟülüẟān*  üçte iki (2/3) 94b/2… 

ẟümün*  sekizde bir (1/8) 97b/2…  
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taḳsīm  bölme 163b/1 

tanṣīf*  yarıya indirme, ikiye bölme 160b/10… 

ṭarḥ  çıkarma, çıkarılma 118b/3… 

ṭarīḳ-ı ḫaṭā’eyn*  çift yanlış hesabının yöntemi 136b/8 

taż‘īf*  iki kat etme, iki katına 

çıkarma 

157b/12… 

tefrīḳ*  çıkarma, çıkarılma 170b/5… 

tekmīleten li’n-nıṣf*  yarıyı tamamlamak 111b/5 

tekmīleten li’ẟ-ẟülüẟān*  üçte ikiyi (2/3) tamamlamak 110b/1… 

tenāsüb  orantı 125a/7… 

1. terbī‘  dörtleme, dört katına çıkarma 159b/14 

2. terbī‘*  dörde bölme 158b/13… 

teẟlīẟ  üç katına çıkarma, üçleme 126a/2 

tevālī-i a‘dād*  sayıların ardışıklığı 174a/3… 

tevsī‘-i maḫrec*  paydayı genişletme 103a/8 

tüs‘*  dokuzda bir (1/9) 113b/9 

‘uşr*  onda bir (1/10) 113a/1… 

yekūn*  toplam 123b/2… 

zā’id  fazla, artan 127a/8… 

żamm*  artırma, ekleme 127b/11… 

ziyāde*  fazlalık 132a/4… 

                                                                                                                                             

       D. MİRAS İLMİ (İLM-İ FERÂ’İZ) 

       “Miras hukuku, fıkıh kitaplarında ferâ’iz kelimesiyle ifade edilmektedir.” 

(Karaman, 2008: 69). Ferâ’iz, “mirasçılardan her birine şer’an düşen hisse” anlamına 

gelen farîzâ kelimesinin çoğuludur (Devellioğlu, 2002: 250). Çalışma yaptığımız 

metin, hesap ilmiyle ilgili bir kitaptır. Miras hukuku da, matematik işlemlerinin bolca 

yer aldığı, bu konuda meseleler yoluyla açıklamaların yapıldığı bir hukuk dalı olduğu 

için metnimizde en çok yer kaplayan bölüm olmuştur. Müellif, varak 2b’de bu ilmi 

nısf-ı ilim, yani bütün ilimlerin yarısı olarak göstermiştir. Bu yüzden, bu konuyla 
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ilgili birçok örnek vermiş ve matematik işlemlerini burada yoğun olarak 

kullanmıştır. Aşağıya metnimizden tespit ettiğimiz, bu konuyla ilgili terimlerin yer 

aldığı bir çizelge verdik:        

        D.1. Miras İlmi (İlm-i Ferâ’iz) Terimleri ve Metnimizde Geçen Şekilleri 

      Miras ilmine ait bu terimler, fıkıh alanının kapsamına girmektedir. Müellif bu 

konuyla ilgili genellikle Arapça kelimeler kullanmıştır. Sadece miras hukukunda 

payın dağıtıldığı aile bireylerinden ana, ana bir ḳarındaş, ata, ata bir ḳarındaş, er, 

ḳardaş, ḳarındaş, er ḳarındaş, ḳız ḳarındaş gibi sınırlı sayıdaki kelimelerde 

gördüğümüz üzere Türkçe tercih edilmiştir. O dönemde İslâm hukukunun geçerli 

olduğu için ve bu konuda Kur’ân, sünnet, icmâ’ya göre hükümler verildiği için bu 

bölümde Arapça terimlerin hâkim olduğu söylenebilir. Bu terimlerden birçoğunun 

bugün medenî kanunumuzda varlığını sürdürdüğünü ve günümüze kadar matematik 

terimlerinde yaşanan Türkçeleşmenin, hukuk terimlerinde tam olarak yaşanmadığını 

görmekteyiz.117 Metnimizde, İslâm miras hukukuyla ilgili tespit ettiğimiz terimler 

şunlardır.  

                                                           
117 Geniş bilgi için bk.: Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lûgatı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 
1991 

ARAPÇA TÜRKÇE VARAK 

NUMARASI 

‘aded-i farż miras için takdir edilen hissenin 

sayısı 

128a/15 

‘aded-i re’s şahsın adedi. [miras ilminde pay 

alacak baş, kişi sayısı] 

92a/14… 

‘aded-i rü’ūs şahısların adedi. [bir kimse vefat 

edip yalnız üç kızı kalsa mes’elenin 

aded-i rü’ūsuna göre “üç” olur.] 

 

89b/2… 

aḫ li-eb ana ayrı baba bir kardeş 94b/5… 

aḫavāt kız kardeşler 107a/2… 

aḫavāt li-eb ana ayrı, baba bir kız kardeşler  94b/1… 



35 
 

 

aḳall-i maḫrec mirasta yer alan paydanın en azı 103a/13 

a‘mām amcalar 99b/1… 

‘amm amca 100b/15… 

‘amelü’l-ḳısmet bölüştürme işi 92a/8 

‘amū amca 99a/1 

arż toprak 141b/3 

‘aṣabāt baba tarafından akraba olan kişiler 90b/7… 

‘aṣabe baba tarafından akraba olanlar 92a/1… 

aṣl-ı māl ana mal 101b/5… 

‘avl miras meselelerinde muayyen pay 

sahiplerinin payları toplamının 

meselenin ortak paydasını aşması 

hali 

 

97a/7… 

‘avret kadın, zevce 98a/3… 

basṭ mirasta bir adedi kıymetine zarar 

vermeyecek şekilde büyütmek 

91b/8… 

benāt kızlar 94b/6… 

benāt-ı ibn oğlun kızları 94b/6… 

beyne’l-vereẟe mirasçılar arasında 97b/5… 

beytü’l-māl devlet, maliye hazinesi 109a/15… 

bilā-‘avl avlsiz, avl durumu olmadan bk. ‘avl 96b/8… 

büsūt bastlar bk. bast 114b/13… 

cedd dede, büyük baba, ananın veya 

babanın babası 

94b/8… 

ceddāt nineler 96a/1… 

cedde büyük ana veya babanın anası 

 

99a/11 

ceddeteyn iki nine 106b/3 

cemī‘-i farż miras alacak kişilerin hisselerinin 96b/10 
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bütünü 

cem‘u’l-büsūt mirastaki dağıtılan hisselerin kesirli 

kısımların üstündeki sayıların, 

payların toplamı 

114b/13… 

eb baba, ata 94b/7… 

ebeveyn ana, baba 95b/8… 

eczā-yı maḫrec mirastaki paydanın (basit kesirde 

çizginin altındaki sayı ) kısımları 

103b/1… 

ekẟer-i maḫrec mirastaki paydaların (basit kesirde 

çizginin alındaki sayılar) geneli 

103a/13 

eṣḥāb-ı ferā’iż miras hukukçuları, miras hukukuyla 

uğraşanlar 

178b/15 

evlād-ı ümm ölünün ana tarafından oğlan ve kız 

kardeşleri 

106b/2 

farż vāris için takdir edilen pay 103a/8… 

farż-ı eḥadi’z-zevceyn karı kocadan birisinin miras için 

takdir edilen payı 

95b/6 

fevt ölüm 98a/3… 

fürūz vāris için takdir edilen paylar 103a/12 

ġuremā alacaklılar 115b/7 

ḥiṣṣe pay 99a/3… 

ḥiṣṣe-i aḥad bir hisse 99a/8 

ḥiṣṣe-i aḫavāt kız kardeşlerin hissesi 99a/8… 

ḥiṣṣe-i aḫavāt li-eb ana ayrı baba bir kız kardeşlerin 

hissesi 

106b/1 

ḥiṣṣe-i a‘mām amcaların hissesi 100a/12… 

ḥiṣṣe-i ‘aṣabāt baba tarafından akraba olanların 

hissesi 

99a/7… 

ḥiṣṣe-i benāt kızların hissesi 98b/7… 

ḥiṣṣe-i ceddāt ninelerin hissesi 99b/5… 

ḥiṣṣe-i cedde büyük ana veya babanın anasının 102a/2… 
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hissesi 

 

ḥiṣṣe-i eb babanın, atanın hissesi 108a/4 

ḥiṣṣe-i uḫteyn iki kız kardeşin hissesi 107a/9 

ḥiṣṣe-i uḫuvvet kardeşlik bağı olanların hissesi 102b/8… 

ḥiṣṣe-i ümm ananın hissesi 98b/7… 

ḥiṣṣe-i zevc kocanın hissesi 98b/8… 

ḥiṣṣe-i zevcāt nikahlı kadınların, eşlerin hissesi 

 

106b/1 

ḥiṣṣe-i zevce nikahlı kadının, eşin hissesi 99a/8 

ḥiṣṣe-i zevceteyn iki hanımın hissesi 99b/4 

ibn oğul 94b/7… 

ibn-i ibn oğlunun oğlu 94b/7… 

istiḫrāc-ı meḥāric miras işlemlerindeki ortak paydaların 

çıkarılması 

 

108a/1… 

ḳısmet bölme, mirası taksim etme 92a/9… 

küll-i rü’ūs şahısların tamamı [Miras ilmine göre 

bir kişi vefat ettiğinde, mahrecde 

yani paydada yer alan mirasçıların 

hepsi] 

 

92b/3… 

maḫrec payda, basit kesirde çizginin 

altındaki sayı [Miras ilmindeki 

verilen kesirli payların altındaki sayı, 

payda] 

 

98b/4… 

maḫrec-i ekẟer genel [kullanılan] payda  

 

103a/10… 

maḫrec-i rub‘ dörtte bir payda 108a/3… 

maḫrec-i südüs altıda bir payda 108a/12 
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maḫrec-i ẟülüẟ üçte bir payda 108a/5… 

mal, mülk, servet māl 101a/1… 

māl-ı mürde ölmüş kimsenin malı 100a/8… 

mecmū‘u’l-büsūt payların toplamı [Miras ilminde 

dağıtılan hisselerin kesirli 

kısımlarınının üstünün, payının 

toplamı]    

 

122a/9… 

mūṣā-leh lehine vasiyet olunan kimse 

 

109a/7… 

re’s-i māl ana mal, sermaye 117b/2… 

rü’ūs başlar, şahıslar [Ferāiz, miras 

ilminde paydayı oluşturan kişiler, 

mirasın bölüştürüldüğü kişiler] 

 

89b/8… 

rü’ūs-ı nisbet oranlanmış şahıslar [mirasta pay 

alacak şahısların oranlanması, 

kıyaslanması] 

90b/15… 

ṣāḥib-i farż vārisler için takdir edilen payın 

sahibi 

 

98a/13… 

sefel-i eb babanın altı [mirasta babanın 

altındaki] 

94b/7… 

sehm hisse, pay 100b/14… 

sihām sehimler, hisseler, paylar 96b/1… 

suḳūṭ düşme, kaybolma, ortadan kalkma 95a/3… 

ṣulb döl, nesil, soy 90a/15… 

tevsī‘-i maḫrec paydayı genişletme 103a/8 

uḫt kız kardeş 95a/6 

uḫteyn iki kız kardeş 95a/6… 

uḫuvvet kardeşlik 95b/4 
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‘uṣūbet-i maḥż miras ilminde ashâbu`l-ferâizden 

[Koca, karı, baba, dede, kızlar, oğlun 

kızları, ana-baba bir kız kardeşler, 

baba- bir kız kardeşler, ana bir erkek 

ve kız kardeşler, ana, nine] olmayıp 

sadece asabelik [baba tarafından 

akraba olanlar] sıfatının olması 

durumudur.   

 

94b/3… 

‘uṣūbet-i müşterek krş. 

‘uṣūbet-i müştereke 

ortak asabelik. Belirli pay sahipleri 

hisselerini aldıktan sonra geri kalan 

malı asabe sıfatıyla iki ya da daha 

çok kimselerin ortaklaşa almış 

olmaları.  

   

94b/5 

‘uṣūbet-i müştereke krş. 

‘uṣūbet-i müşterek 

ortak asabelik. Belirli pay sahipleri 

hisselerini aldıktan sonra geri kalan 

malı asabe sıfatıyla iki ya da daha 

çok kimselerin ortaklaşa almış 

olmaları.  

 

94b/2 

ümm ana, anne 95a/6… 

vāriẟ mirasçı, kendisine miras düşen  

 

98a/6… 

vaṣiyyet bir kimsenin öldükten sonra 

yapılmasını istediği şey 

109a/9… 

vaṣiyyet-i mu‘ayyene belirlenmiş, kararlaştırılan vasiyyet 109a/6… 

veled çocuk, erkek çocuk, oğul 95b/4 

veled-i ibn erkek çocukların kız ve erkek 

çocukları 

 

95b/4 

zevc karı kocanın her biri 95b/7… 
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zevcāt nikahlı kadınlar, eşler 107a/1 

zevce nikahlı kadın, eş 98b/2… 

zevceteyn iki hanım 99a/5… 
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DİL ÖZELLİKLERİ 
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                                    BİRİNCİ BÖLÜM      

                                      E. SES BİLGİSİ 

E.1. Ünlüler 

         E.1.1. Ünlü Değişmeleri 

         Türkçe’nin çeşitli devrelerinde ünlü değişmeleri meydana gelmiştir. Bu 

değişmelerin hangi sebeplere bağlı olarak geliştiği tam olarak netlik kazanmamıştır. 

Metnimizde tespit ettiğimiz belli başlı ünlü değişmeleri şunlardır: 

         E.1.1.1. i >e, e>i değişmesi 

         Türkçenin gelişim sürecinde e-i değişikliği meselesinin önemli bir yeri vardır. 

Kelimelerin başında ve ilk hecelerinde gözlenir. Bu durum genel olarak karışıklık arz 

etmektedir. Eski Türkçe döneminden beri süregelen bu özellik metnimizde de 

gözlenmektedir. 

         “Türkçenin XIII. Yüzyıldan sonraki devresinde i lerin daha ağır bastığını 

görmekteyiz. Bu durum Anadolu sahasında karışıklık gösterirken, Çağatay sahasında 

kati olarak i tarafına geçmektedir.” (Yavuz, 2006:173). 

         Bugün e ünlüsüyle kullanılan, metnimizde ise i ünlüsüyle yazılan kelimeler 

şunlardır: 

         biş: beş (5) 

               biş 131b/8, 138b/7, 142a/6, 162b/8, 174a/12, 177a/2 

         di-: de- 

              didiler 97a/3, dimek 101a/2, dirler 125b/6, dirse 147a/6, dirseler                          

98a/7, 99a/14, 175b/9, dirseñ 169a/1, diyevüz 89b/12, 93a/3 

         dinil-: denil-  
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              dinile 117b/4, 131a/9, 132a/1, 135b/9, dinilen 126a/13, dinilmişdür 179a/2 

         gice: Gece 

             gice 156b/7 

         girü: Geri 

             girü 89b/4, 102b/8, 109b/5, 162a/4, 173a/4, 176b/4 

         iriş-: eriş-  

             irişüp 151a/3, 151a/6, irişür 156a/11 

         it-: et- 

              ‘amelin itmege 92a/10, seferin itmişler 154b/10, żamm idevüz 171b/12, 

Ẓuhūr idiser 179a/6, ḳıyās idüp 90b/12, ḫasāret idüp 169b/8, vaż‘ itmekdin 163b/7, 

istiḫrāc itmekdür 137b/1, itmelü 151b/1, iḫrāc itmeyüp 165b/15, miẟāl idicek 

134a/10, żamm idicek 165a/10 

         itdür-: ettir- 

              nisbet itdürüp 90b/11, 93b/14, ‘amel itdürüp 131a/8 

         iy: ey 

             iy 134b/2, 134b/8 

         vir-: ver-  

              virdi 155a/3, virdügi 155a/8, virdük 90a/14, vire 140a/3, virelüm 98b/10, 

viresin 115b/14, virseñ 147a/5 

         viril-: veril- 

              virile 101a/7, virilen 152b/1, virilmez 103a/13, virilse 174b/12, virilür 

103a/13 

         yi-: ye- 
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              yidi 167b/6, yidügi 167b/11, yimiş 168a/5, yimişler 168a/3, yir 140a/3, 

yiseler 167b/2 

         yidi: yedi (7)  

              yidi 89b/2, 172a/4, yidide 172a/9, yididür 171a/7, yidişer 91a/8, 146b/14, 

yidiye 89b/2, 91a/10, 103b/7, 172a/11 

         yigrek: yeğrek, daha üstün, daha iyi  

             yigreki 103b/2 

         yim: yem 

             yim 174b/12, 174b/13, 175a/4 

         yir: yer, yeryüzü 

              yir 150b/10, 150b/11, yirde 129b/12, yirden 149a/11, yire 149a/11,            

yirinde 162b/14 

         yitiş-: yetiş- 

             yitişürse 89b/10, 93a/3 

         yitmiş: yetmiş sayısı (70) 

             yitmiş 125b/13, 126a/5 

         yitmiş biş: yetmiş beş sayısı (75)  

             yitmiş beş 98b/2 

         yitmiş dört: yetmiş dört sayısı (74) 

             yitmiş dört 173a/9 

         yitmiş iki: yetmiş iki sayısı (72) 

              yitmiş iki 108a/9, 115a/5, yitmiş ikiden 107b/11 
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         E.1.1.2. o-u ve ö-ü değişmesi 

         “Arap alfabesinde o, ö, u, ü ünlüleri için aynı işaret kullanıldığından, birçok 

kelimenin bünyesinde bulunan yuvarlak ünlünün bu ünlülerden o ve u ile mi, yoksa ö 

ve ü ile ile mi olduğunu belirlemek zordur.” (Yavuz, 2006:185) Biz yaptığımız 

çalışmada genel olarak dar ünlülü kulanılışlarını tercih ederek yazdık. Metnimizde 

tespit ettiğimiz kelime şudur:   

          yüri-< yörü-: yürümek, gitmek, hareket etmek 

              yürimek 151a/5, 151b/2, 151b/8, yürür 156b/3, yürürse 151a/8, yüriyen 

156a/8, 157a/2, yüriyesin 150b/11, yüriyüp 149b/4   

         E.1.2. Ünlü Uyumu 

         E.1.2.1. Kalınlık- İncelik Bakımından Ünlü Uyumu 

         Büyük ünlü uyumu olarak da adlandırılan bu uyum, Eski Türkçe döneminden 

günümüze kadar Uygur ve Özbek lehçeleri dışında Türkçe’nin bütün lehçelerinde 

tamdır. Bu uyumu bozan bazı istisnalar mevcuttur. Büyük ünlü uyumunun dışında 

kalan metnimizden seçilmiş bazı örnekler şunlardır: 

         iken : nā-ma‘lūm-iken 126b/4 

         ki: sonra-ki 151b/7 

         Günümüzde uyum dışında kalan hangi, dahi, kardeş, anne kelimeleri Eski 

Türkiye Türkçesi döneminde ve bu dönemin sonlarına ait olan metnimizde uyuma 

bağlı olarak kullanılmıştır. 

         ana 98a/8, 101b/3, 106b/2, anasın 98a/3, 101a/9, anaya 98a/12, 101b/8, daḫı 

90a/6, 91a/6, 126a/5, 163b/10, 179a/7, ḳanġısıyla 137a/14, ḳardaşlar 102b/1, 

ḳarındaş 98a/10, ḳarındaşlar 169b/2, ḳarındaşlardur 106b/2 

         E.1.2.2. Yuvarlaklık-Düzlük Bakımından Ünlü Uyumu 

         Türkçenin ilk dönemlerinden itibaren sağlam bir şekilde görülmeyen düzlük-

yuvarlaklık uyumu, her devrede ve sahada etkisini sürdüren bir uyum değildir. 
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Küçük ünlü uyumu olarak da bilinen bu uyum, kelimenin ilk hecesinde düz ünlü 

varsa ondan sonraki hecelerde düz, yuvarlak ünlü varsa, sonraki hecelerde düz-geniş 

veya dar-yuvarlak ünlünün takip etmesi durumuna dayanan uyumdur. “Eski Türkiye 

Tükçesi eserlerinde görüldüğü üzere, Eski Türkçe döneminde birden fazla heceli 

kelimelerin sonunda bulunan -ġ ve -g’lerin Batı Türkçesinde düşmesinin; ve b, m, p, 

v dudak ünsüzlerinin bu yuvarlaklaştırmalarda başlıca etken olduğu görülmektedir.” 

(Yavuz, 2002: 165) 

         E.1.2.2.1. Kelimelerde Yuvarlaklaşma 

         E.1.2.2.1.1. -ġ  ve -g’lerin düşmesi sebebiyle meydana gelen yuvarlaklaşma 

         Eski Türkçe devresinde bazı kelimelerin sonunda yer alan -ġ ve -g ünsüzleri, 

Batı Türkçesine geçerken düşmüş ve kendinden önceki düz ünlüyü 

yuvarlaklaştırmıştır. “Bu hâdise düşmekten ziyâde bir kaynaşma mâhiyeti 

taşımaktadır.” (Timurtaş, 2005: 43). Metnimizde yuvarlaklaşma görülen kelime 

şudur: 

         ayru < adrıġ: ayrı           

             ayru ayru 169a/2   

         Çalışma yaptığımız eserde -ġ  ve -g’ler düştüğü hâlde yuvarlaklaşma olmayan 

tek kelime şudur: 

         elli < elig: elli (50) 

             elli 157b/15, 158a/1, 161a/6, 162a/14 

         E.1.2.2.1.2. Dudak ünsüzleri sebebiyle yuvarlaklaşma 

         Bazı kelimelerde, bünyelerinde bulunan b, m, p, v dudak ünsüzlerinin etkisiyle 

yuvarlaklaşmalar meydana gelmiştir. Metnimizde bu yuvarlaklaşmayla ilgili işteş 

çatı eklerine dayalı bir kelime örneği mevcuttur: 

         ḳavuş- < ḳabış-: kavuşmak, birleşmek           

             kavuşur 155b/12 
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         E.1.2.2.1.3. Bir sebebe bağlı olmadan meydana gelen yuvarlaklaşma 

         Türkçenin bazı kelimelerindeki ünlüler Eski Türkçe döneminde de yuvarlak 

olarak görülmektedir. Bu durumun sebebi tam olarak netliğe kavuşturulamamıştır. 

Bu kelimeler bugün ünlü uyumu içerisinde görülmektedir. Tespit edilen bu kelimeler 

şunlardır: 

         diyü: diyerek 

             diyü 96b/9, 103a/7, 109a/7, 140a/3 

         girü: sonra, tekrar, geri 

             girü 89b/4, 111b/4, 130a/9, 167a/9, 176b/4 

         ḫatun: kadın 

             ḫatun 107a/4, 107b/4 

         kendü: kendi, kendisi 

               kendü 127b/12, 168a/2, kendülere 149a/2, 173b/3, kendüne 174a/6, 

kendüye 164b/12, 165a/10   

         Eski Türkçe devrinde rastlanmayan aşağıdaki kelimeler de yuvarlak ünlü 

taşımaktadır: 

         degül: değil  

             degül 89b/8, 178a/3, degüldür 103b/2, 178a/8, degülüz 148a/9 

         E.1.2.2.2. Eklerde Yuvarlaklaşma 

         Eski metinlerimizde eklerin yazılışları, yeni Türk harflerine geçinceye kadar 

kalıplaşmış bir şekilde devam etmiştir. “Eklerin yazılışı Arap harfli yazıyı 

bırakıncaya kadar, klişeleşmiş hâlde devam edegelmiştir. Eski Türkiye Türkçesinde 

ilk zamanlardan beri bu kalıplaşmış şekillerin yazılışı bugünkünden farklı ve 

muayyen şekilde olmuştur.” (Timurtaş, 2005: 47). “Bir kısım eklerin ünlüleri 

önceden beri yuvarlak iken, bazı eklerin ünlüleri de Eski Türkiye Türkçesi 
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metinlerinde yuvarlaklaşmıştır.” (Yavuz, 2002: 168). Eski Türkiye Türkçesi devresi 

sonlarına ait olan metnimizde de bu tür yuvarlak ünlülü şu ekler mevcuttur: 

         E.1.2.2.2.1. Ünlüsü aslında yuvarlak olan ekler 

         -up, -üp  

         Bu ekin ünlüsü Batı Türkçesinin ilk dönemlerinden beri genellikle yuvarlaktır. 

Günümüzde bu zarf-fiil eki ünlü uyumuyla birlikte -ıp, -ip, -up,     -üp olarak dört 

şekilde kullanılmaktadır. 

          al-up 154b/12, bul-up 179a/5, ḳaz-up 140a/6, ol-up 179a/1, del-üp 178b/4, gel-

üp 118b/6, 128a/5, getür-üp 178b/3, gönderil-üp 151a/2, iriş-üp 151a/6, öl-üp 111a/3, 

vir-üp 167b/3 

         -dur-, -dür- fiilden fiil yapma (ettirgenlik) eki: 

         Köken olarak ünlüsü yuvarlak olan bu ek, günümüzde uyum içerisinde 

kullanılmaktadır. Bu ek, Eski Türkçe devresinde -tur-, -tür- şeklinde ettirgen çatı eki 

olarak kullanılmıştır. Metnimizdeki örneği şudur:   

         bil-dür-ür 99b/9 

         -sun, -sün, -sunlar, -sünler emir 3. şahıs ekleri: 

         Eski Türkçeden beri emir 3. kişi ekinin ünlüsü yuvarlaktır. Eski Türkçe 

devrinde -çun/çün, -zun/-zün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ek de zamanla ünlü 

uyumuna tabi olmuştur. Metnimizde ekin ince şekillerine rastlanmamıştır. 

         al-sun 128a/6, 128a/11, ol-sun 108a/2, 127a/1, al-sunlar 128b/4, 130a/9, 130b/3  

         -duḳ, -dük sıfat-fiil eki 

         Eski Türkçeden beri yuvarlak ünlülü olan bu ek, Eski Türkiye Türkçesi 

döneminde de bu durumunu muhafaza etmiştir. 
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         taḳdīr-i icāzet ol-duġ-ı 110b/6, ‘adem-i icāzet ol-duġ-ı 112b/2, ol-duġ-ın 

170b/9, ol-duḳ-dan 155b/9, di-düg-imüz 100b/2, 148b/3, di-düg-imüzdür 130b/10, 

di-dük-leri 148b/6,  eyle-düg-inüñ 140b/3, eyle-dük-leri 144b/7 

         -dur, -dür pekiştirme eki 

         ‘aded-i nefer-i eşḫāṣ-dur 167a/8, ṣāḥib-i farżlar-dur 99b/11, ḥiṣṣe-i a‘mām-dur 

99b/7, ḥiṣṣe-i benāt-dur 108a/8, ḫums-dur 145b/10, lā-büdd-dür 164a/13, 170b/10, 

lüdre-dür 168a/8, 174b/4, maḍrūbun fīh-dür 148a/15, maḫrec-dür 126b/2, maḳsūmün 

‘aleyh-dür 165a/3 

         E.1.2.2.2.2. Ünlüsü sonradan yuvarlaklaşmış ekler 

         -(u)m, -(ü)m; -(u)muz, -(ü)müz birinci şahıs iyelik ekleri: 

          Eski Türkçe devresinde kök ünlüsüne tabidir. Eski Türkiye Türkçesi 

metinlerinde m ünsüzünden dolayı birinci şahıs iyelik eklerinin hem kendisi, hem de 

yardımcı ünlüleri yuvarlaklaşmıştır. Metnimizde birinci teklik şahıs iyelik ekinin tek 

örneği mevcuttur. Birinci çokluk şahıs iyelik eklerinin de örnekleri sınırlıdır: 

         māl-um 147a/5, 147a/7, dör(d)-ümüz 93b/2, 93b/9, maḍrūb-umuz 90b/1, 90b/5, 

91a/1, 91a/7, 91a/12, 93b/8, 94a/4, 94a/1, mevḳūf-umuz 89b/6, 92b/14, netīce-i māl-ı 

maṭlūb-umuz 126a/15, nıṣf-umuz 148a/10, 148b/4, 148b/5, on dör(d)-ümüz 90a/1, 

90a/14, 90b/6, rub‘-umuz 148a/10 

         -(u)ñ, -(ü)ñ; -(u)ñuz, -(ü)ñüz ikinci şahıs iyelik ekleri:      

         Birinci şahıs iyelik eklerinde olduğu gibi ikinci şahıs iyelik eklerinin de hem 

kendi ünlüleri hem de yardımcı ünlüleri yuvarlaktır. Bu yuvarlaklaşma ñ tesiriyledir.   

         ḥaḳḳ-u-ñ 154b/15, māl-u- ñ-uñ 147a/4, 147a/6 

         -uñ, -üñ; -nuñ, -nüñ ilgi hâli eki: 

         Eski Türkçe devresinde ünlü uyumuna tabi olan bu ek, Eski Türkiye 

Türkçesinde daima yuvarlaktır. İlgi hâli eki, Eski Türkçe devresinde sadece yuvarlak 

ünlüye sahip isimlere geldiğinde yuvarlaklaşmıştır. Eski Türkiye Türkçesinin son 
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dönemlerine ait olan metnimizde bu ek, ünlü ile sonlanan isimlere -nuñ, -nüñ, ünsüz 

ile sonlanan isimlere ise -uñ, -üñ şeklinde gelmektedir ve nazaldır. Ben ve biz birinci 

şahıs zamirlerinin aldığı ilgi hâli eki -üm şeklinde yuvarlak ünlülüdür. 

         ferīḳ-uñ ferdine 90a/7, ceddāt-uñ ḥāli 96a/1, anlar-uñ istiḫrācına 137a/12, bu-

nuñ ża‘īfi 144a/7, altı-nuñ nısfına 92a/5, aḫavāt li-eb-üñ ve ümm-üñ ḥāli 94b/1, 

‘aded-üñ aḥvāli 97b/4, biri-nüñ küllin 89b/10, ṭā’ifi-nüñ nıṣf-ı rü’ūslarını 92b/9, 

ḫāric-i ḳısmetleri-nüñ ḳırāṭı 176b/8, ben-üm mālum 147a/5, biz-üm nıṣfumuz 

148a/10 

         -lu, -lü  isimden isim (sıfat) yapma eki: 

         -lu, -lü ekinin Eski Türkiye Türkçesi döneminde ünlüleri hep yuvarlaktır. Eski 

Türkçe döneminde ünlü uyumuna tabi olan bu ek, -lıġ, -lig, -luġ, -lüg şeklindedir. 

Batı Türkçesi döneminde birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan bu -ġ ve -

g’ler düşmüş, bu seslerden önceki ünlüler de genellikle yuvarlaklaşmıştır. Ek, bunun 

sonucunda -lu, -lü şekline bürünmüştür. 

         ḫazīne-lü bir ḫaymeye 153a/14, ḫazīne-lü ḫaymenüñ 154a/1, üç lūle-lü ḥavż  

137b/6, iki lūle-lü bir ḥavż 139a/11 

         -du(ḳ), -dü(k) çokluk 1. şahısta görülen geçmiş zaman eki: 

         Eski Türkçe devresinde düz ünlülü olan bu ek de Eski Türkiye Türkçesi 

eserlerinde ve metnimizde yuvarlak ünlülüdür. Ek bu dönemde -duḳ, -dük sıfat-fiil 

ekine benzeme yoluyla yuvarlaklaşmıştır.  

         ur-du-ḳ 89b/13, 89b/14, 90a/1, 90a/13, taḳdīr-i ‘aṣabe ḳıl-du-ḳ 92a/1, cem‘ ḳıl-

du-ḳ 131b/2, naẓar it-dü-k 138a/5, gör-dü-k 138a/5, bil-dü-k 145a/6, gel-dü-k 157a/3 

         -uz, -üz çokluk 1. şahıs eki 

         Şahıs zamiri kökenli bu ek, Eski Tükçedeki biz zamirinden oluşmuştur. Biz 

zamirindeki b ünsüzü v olmuş, dudak ünsüzünün tesiriyle yuvarlaklaşma olmuş ve v 

ünsüzü de ek ünlüsüyle kaynaşmıştır.  
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          naẓar ider-üz 89b/5, 92b/13, ṭaleb ider-üz 92a/12, ḍarb ider-üz 93a/2, nefer-üz 

148a/7, degül-üz 148a/9 

         -uz, -üz çokluk 1. şahıs bildirme eki 

         nefer-üz 148a/7, degül-üz 148a/9 

         -ur, -ür geniş zaman eki: 

         Türkçenin geniş zaman ekleri Eski Türkçe döneminde -ur, -ür; -ar, -er ve  -

r’dir. Ekin yuvarlak ünlülü şekli metnimizde de mevcuttur: 

         ḳavuş-ur 155b/12,  ziyāde ḳılınur 103b/1, ‘avl olın-ur 103b/3, ol-ur 103b/6, 

vuṣūl bul-ur  151a/11, var-ur 151a/13, vāḳi‘ ol-ur-sa 153a/10 

         -alum, -elüm çokluk 1. şahıs emir eki: 

         Çokluk 1. şahıs emir eki, günümüzde olduğu gibi Eski Türkçe devresinde de -

alım, -elim şeklindedir. Eski Türkiye Türkçesi devresinde m tesiriyle -alum, -elüm 

olarak da görülmektedir. 

         bul-alum 140b/4, 145a/7, 145b/1, 146b/7, 157a/5, 176b/7, vir-elüm 98b/10, 

141a/5, maḍrūb vir-elüm 91a/1, 91a/7, 91a/12, 94a/4, 94a/10, 94a/14 

         -u, -ü zarf-fiil eki: 

         Metnimizde, yuvarlak ünlülü bu ek için verilebilecek örnek sayısı sınırlıdır. 

         ḳısmet olınur di-y-ü 96b/9, istiḫrāc olınur di-y-ü 103a/7, ‘ale’ẟ-ẟülüẟ di-y-ü 

109a/7 

         E.1.2.2.3. Düz ünlü taşıyan ekler 

         Çalışma yaptığımız metinde bazı ekler kökteki ünlü ne olursa olsun sürekli düz 

ünlü taşımaktadırlar. Ünlü uyumu kuralı dışında kalan bu ekler daha sonra ünlü 

uyumu içerisinde görülmektedirler. 

         E.1.2.2.3.1. Sadece bir ünlüden meydana gelen ekler 
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         -ı, -i yükleme hâli eki 

         “Bu ek Eski Türkçe devrinde isimlere getirilen -ġ ve -g yükleme hâli ekinin 

yardımcı ünlüleridir. Eski Türkçe devresinde birden fazla heceli kelimelerin 

sonundaki -ġ ve -g’ler Batı Türkçesi devresinde düşmüşlerdir. Geriye kalan -ı ve -i 

ünlüleri yükleme hâli eki görevini üstlenmişlerdir. Eski Türkiye Türkçesi döneminde 

daima düz ünlülü olan bu ek, bugün ünlü uyumuna uyarak -ı, -i, -u, -ü şekline 

bürünmüştür.” (Yavuz, 2002: 175).  

         a‘dād-ı 93a/2, 161a/5, yigirmi sekiz-i 90b/7, żāyi‘āt-ı 170b/5, ẕirā‘-ı 140b/5, 

‘aded-i 102b/10, 171b/6, 174a/12, cezr-i 173b/1, cüvāl-ı 155a/1,   dörd-i 93a/4, 

93b/6, 109a/13, 111b/11, dört yüz-i 135a/1, ẟelāẟe-i emẟāl-i 91a/1, baḳıyye-yi evvel-i 

127b/6 

         -ı, -i teklik üçüncü şahıs iyelik eki 

         Eski Türkçe devresinde -ı, -i olan bu ek, Eski Türkiye Türkçesi eserlerinde de 

kelimenin ünlüsü ne olursa olsun düzdür. Harf inkılabından sonra ünlü uyumuna tabi 

olmuştur.   

         aḳçanuñ a‘dād-ı 168b/12, bunuñ rub‘-ı 170a/15, dirhem ḥisāb-ı 169b/6, 

miẟḳālüñ her altı ḳırāṭ-ı 176a/8, bunuñ miẟāl-i 147a/13, lā‘linüñ miẟāl-i 175b/1, 

mürvārīdinüñ vezn-i 175b/6, żāyi‘ātuñ her nev‘-i-nden 170b/9  

         E.1.2.2.3.2. Bir ünsüz bir ünlüden meydana gelen ekler 

         -dı, -di görülen geçmiş zaman üçüncü teklik şahıs eki 

         Eski Türkiye Türkçesi devresinde ve metnimizde, görülen geçmiş zaman 3. 

şahıs ekinin ünlüsü hep düzdür. Günümüzde ünlü uyumuna tabidir. 

         bulın-dı 103a/12, 173b/8, naṣīḥat ḳıl-dı 179a/3, rub‘ı olmış ol-dı 170a/15, var-

dı 149b/6, al-dı 155a/5, ḳal-dı 90a/6, 131b/13, bil-di 134b/6, di-di 134b/1, gel-di 

149b/6, öl-di 92a/1, 109a/9, 110b/4, 110a/1, 111b/6, 112a/8, vir-di 155a/3, yi-di 

167b/6     

         -mı, -mi soru eki 
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         Eski Türkçe devresinde -mu, -mü şeklinde yuvarlak ünlülü tespit edilen bu ek, 

Eski Türkiye Türkçesi dönemi dil yadigârlarında ve Eski Türkiye Türkçesinin son 

dönemlerine ait olan metnimizde -mı, -mi şeklinde düz ünlülü olarak yer almıştır. Ek, 

bugün ünlü uyumuna tabi olarak -mı, -mi, -mu, -mü şekline bürünmüştür. 

         istiḫrāc itmek olur mı 160b/11, bilür mi-siz 148a/7 

         -(n)ı, -(n)i yükleme hâli eki 

         Yükleme hâli eki -(n)ı, -(n)i, iyelik 3. şahıs eklerinden sonra araya zamir n’si 

alarak gelmektedir. Bu devirde ünlüsü daima düz olan ek, günümüzde ünlü uyumuna 

tabi olmuştur. 

         ḥāṣıl-ı ḍarbı-nı 141a/9, 146a/13, biri-ni 146a/2 

         -sı, -si teklik 3. şahıs iyelik eki 

         Türkçenin bütün devrelerinde ekin ünlüsü düzdür. Bu durum, harf inkılabına 

kadar devam etmiştir. Bugün Türkiye Türkçesinde ünlü uyumu içerisinde -sı, -si, -su, 

-sü şekilleri bulunmaktadır. 

          eczā-sı-ndan 103a/15, ḳanġı-sı-yla 137a/14, ḳıṭ‘a-sı 157b/1, 158a/12, 159a/15, 

159b/6, 160b/7, 161b/5, orta-sı-nda 89b/4, 93a/1, ṭara-sı 174b/2, 174b/3, aḳça-sı 

101a/3, altıncı-sı 95a/3, ‘amū-sı-n 99a/1, ana-sı-n 98a/3, 101a/9, ‘aṣabe-si-n 92a/2, 

derāhim-i aṣliyye-si-nden 169b/8, bāḳī-si 166a/5, cedde-si-n 99a/1, cemī‘-si-n 164b/8 

         E.1.2.2.3.3. Bir ünsüzden meydana gelen ekler 

         -n- fiilden fiil yapma (dönüşlülük) eki 

         Eski Türkiye Türkçesi devresinde -n- dönüşlülük ekinin yardımcı ünlüsü 

genellikle düzdür.  

         bul-ı-n-dı 103a/12, 173b/8, bul-ı-n-maḳ 137a/12, bul-ı-n-ur 151a/1, gör-i-n-ür 

141b/8, ḳıyās ol-ı-n-up 100b/1, ma‘lūm ol-ı-n-dı 177a/1, ta‘bīr ol-ı-n-dıġına 126b/15, 

cem‘ ol-ı-n-ıcaḳ 132a/9 

         -l- fiilden fiil yapma (edilgenlik) eki 
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         Bu ekin yardımcı ünlüsü, Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde ve üzerinde 

çalıştığımız metinde tıpkı dönüşlülük eki gibi düzdür.  

          vir-i-l-e 101a/7, vir-i-l-en 152b/1, 155a/14, 155b/2, din-i-l-e 117b/4, din-i-l-

mişdür 179a/2, gönder-i-l-üp 151a/2, gör-i-l-mek 138a/4 

         -ş- fiilden fiil yapma (işteşlik) eki 

         Bu ekin de yardımcı ünlüsü Eski Türkiye Türkçesi devri eserlerinde düzdür. 

Çalışma yaptığımız metinde yuvarlak ünlülü örneklere de rastlanmıştır. 

         ir-i-ş-üp 151a/3, 151a/6, ir-i-ş-ür 156a/11, kav-ı-ş-ur 155b/12, bul-u-ş-up 

151b/1, bul-u-ş-ur 156b/5, bul-u-ş-urlar 150a/12, 150b/4, 150b/7, 157a/4, 157a/10, 

157a/12      

         E.1.2.2.3.4. Ünsüz-ünlü-ünsüzden meydana gelen ekler  

         -mış, -miş öğrenilen geçmiş zaman eki 

         Eski Türkçe devresinde ünlü uyumunun dışında olan bu ek, Eski Türkiye 

Türkçesi döneminde de aynıdır. Günümüzde ünlü uyumuna tabi olarak -mış,   -miş, -

muş, -müş şeklini almıştır. 

         ẕikr olın-mış-dur, vāḳi‘ ol-mış-dur 126a/14, ḳaz-mış-dur 140a/15, taż‘īf ile ol-

mış-dur 157b/12, dinil-miş-dür 179a/2, ḫidmet it-miş-dür 145a/7 

         -sız, -siz çokluk 2. şahıs bildirme eki 

         Eski Türkiye Türkçesinde düz ünlülü olarak gözlenen bu ek metnimizde bir 

yerde mevcuttur: 

         siz yüz nefer-siz 148a/8  

         -sın, -sin, -sız, -siz fiil çekiminde 2. şahıs ekleri 

         Eski Türkiye Türkçesi devresinde düz ünlü taşıyan bu ekler, metnimizde daima 

düz ünlülü olarak bulunmaktadır: 
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         gerek-sin 147a/11, 148a/14, ḳıl-a-sın 162a/11, maḳsumün ‘aleyh ṭut-a-sın 

102a/4, maḍrūb ṭut-a-sın 174a/11, var-a-sın 150a/10, 150a/11, bul-a-sın 107b/10, 

113b/8, 114b/7, 115b/2, 143a/8, 144b/7, 150a/14, bil-e-sin 175b/10, gel-e-sin 149b/3, 

gider-e-sin 147a/12, 170a/15, vir-e-sin 98a/13, 115b/14, bilür misiz 148a/7 

         -ġıl, -gil teklik 2. şahıs emir eki 

         Eski Türkçe ve Eski Türkiye Türkçesi devresinde yer alan bu ekin ünlüsü hep 

düzdür, yuvarlak şekilleri kullanılmamıştır. Bu ek bugün kullanımdan kalkmıştır. 

Metnimizde tek bir kelimede mevcuttur: 

         bil-gil 96b/10, 97a/5, 99a/14, 101b/3, 103a/7,  103b/5, 104a/13, 116b/7, 117a/2, 

118a/7, 125a/3, 125a/8, 127a/7, 137a/3, 137a/9, 137b/11, 140a/8, 143b/10, 146b/7, 

148a/12, 148b/12,  164a/14, 165a/13, 178b/8 

         -lıḳ, -lik isimden isim yapma eki 

         Bu ek, Eski Türkçe devresinde ünlü uyumu içerisinde gözlenmiştir. Eski 

Türkiye Türkçesi döneminde ise uyum dışında kalarak genellikle düz şekillerle 

kullanılmıştır. Ekin ḳ ve k ünsüzleri iki ünlü arasında kaldığı zaman sedalılaşır. 

         bilmek-lig-e 90a/8, 143a/6, 150a/13, 159b/8, 170b/14, aḳça-lıḳ 168b/11, 

169a/4, aḳça-lıḳ-dan 162b/2, 169a/4, 169a/7, gün-lik 142a/11, 143b/5, 143b/6, gün-

lig-i 143a/10, gün-lig-in 143a/9, 143a/11, 143a/12 

         E.1.2.2.3.5. İki heceden oluşan ekler 

         -ıcı, -ici fiilden isim (sıfat) yapma eki 

         al-ıcı 92a/3, 92a/4 

         -ıcaḳ, -icek zarf-fiil eki 

         Bu zarf-fiil ekinin ünlüleri de daima düzdür. 

         cem‘ ol-ıcaḳ yigirmi üç olur 98b/8, cārī ol-ıcaḳ 138b/4, boşal-ıcak 139b/3, 

vuṣūl bul-ıcaḳ 154b/11, biñ floriden gid-icek 134b/3, id-icek her birinüñ 

ḳıymetlerinden çün miẟāl 134a/10, żamm id-icek 165a/10  
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         -ınca, -ince zarf-fiil eki 

         Eski Türkçe devresinde -ġınça, -ginçe olarak varlığını sürdüren bu ekin  -ġ ve  -

g sesleri buna benzer eklerde olduğu gibi Batı Türkçesinde düşmüştür. 

         beyān olmay-ınca 166a/4, ol-ınca 169a/4, var-ınca 156a/14, 174a/9 

         +(ı)ncı, +(i)nci isimden isim yapma eki 

         Eski Türkçede +nç şeklinde tespit edilen bu ekin bünyesinde Eski Türkçe 

devresinin sonlarında bir ünlü türemesi olmuştur. Günümüzde bu ek ünlü uyumuna 

tabi olmuştur. 

         altı-ncı-sı 95a/3, dörd-i-nci-si 94b/3, 95a/3,biş-inci-si 94b/3, 95a/3, iki-nci 

137a/3, 139a/3, on ṭoḳuz-ıncı 116b/7, yidi-nci-si 95a/3, yigirmi-nci 125a/3  

         -ısar, -iser gelecek zaman eki 

         Eski Türkiye Türkçesinin gelecek zaman eki -ısar, -iser’dir. Daima düz ünlülü 

olan bu ek, Eski Türkiye Türkçesinden sonra yavaş yavaş kullanımdan kalkmış, 

Osmanlıca devresinde kaybolmuştur. Metnimizde tek örnek mevcuttur. 

         Ẓuhūr id-iser 179a/6 

         E.1.3. Ünlü Türemesi 

         Üzerinde çalıştığımız metinde kelime başında ve kelime sonunda ünlü 

türemeleri tespit edilmiştir. Bu ünlü türemeleri, yan yana gelen iki ünsüzün 

telaffuzlarının zorluğundan ortaya çıkmıştır: 

         E.1.3.1. Kelime Başında Ünlü Türemesi 

         ıṣmarlan < ṣımarla- : ıṣmarlansa 151a/2 

         E.1.3.2. Kelime Sonunda Ünlü Türemesi 

         Metnimizde kelime sonunda ünlü türemesine örnek verebileceğimiz -ncı,      -

nci ekidir. Eski Türkçe devresinde bu ek -nç olarak tespit edilirken bu devrenin 

sonlarında bir -ı, -i türemesi olmuştur. 
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         bişincisi 94b/3, 95a/3, dördincisi 94b/3, 95a/2, ikinci 137a/3, 139a/3 

         E.1.4. Ünlü Düşmesi 

         Türkçede kelime başında, kelime ortasında ve eklerde olmak üzere ünlü 

düşmesi olaylarına rastlanmaktadır. Çalışmamızdaki ünlü düşmeleri kelime 

bünyesinde görülmektedir:. 

        E.1.4.1 Kelime Bünyesinde Ünlü Düşmesi 

         ile anuñla 137a/15, bunuñla 108a/10, 125a/6, mevcūdla 113a/4, nıṣfla 103b/6, 

rub‘la 170a/14, senüñle 148a/11 

         ise  ‘adedse 145a/5 

         üzere üzre 96b/6, 131a/8, 138a/8, üzredür 125a/8, 125a/9 

         ayıru ayru ayru 169a/2 

         oġulan oġlan 91b/6, 101a/5, oġlana 101a/5, 141a/11, oġlanı 91b/8      

         oġul oġlı 90b/4, 100b/15, 101a/6, oġlın 140b/11, oġlına 141a/5 

         E.1.5. Hece Düşmesi 

         Hece düşmesi olayının metnimizdeki en belirgin örneği, Eski Türkçe 

döneminde anlamı kuvvetlendirmek amacıyla kullanılan durur/turur yapısının -dur/  

-dür şekliyle kullanılmasıdır. Bunun yanında az kullanılan değişik örnekler de 

mevcuttur: 

        +durur/+turur > +dur/+dür: altıdur 144b/10, ḥiṣṣe-i a‘māmdur 99b/7, 

‘Amrdur 147b/10, bahādur 135a/3, bāḳīdür 169a/7, bigidür 154b/2, bi’l-mü’enneẟdür 

95a/6, ceddeteyndür 106b/3 

         şimdiden > şimden: şimden girü 89b/4, 92a/9, 92b/12 

         ḳarındaş > ḳardaş: ḳardaşlar 102b/1 

         E.1.6. Kelime Birleşmeleri 



58 
 

         Türkçede sonu ünlüyle biten bir kelime ünlüyle başlayan bir kelimeyle yan 

yana geldiğinde ünlülerden birinin düşerek iki kelimenin birleşmesi olayına birleşme 

ya da kaynaşma denir. Bazen bu hadise iki ünlünün yan yana olmaması durumunda 

da görülür (Yavuz, 2006: 208). Bu düşmelerden bazıları vezin gereğidir. Metnimizde 

yer alan örnekler şunlardır: 

         ancaḳ < an-ça+oḳ 

             ancaḳ 96b/7, 99b/9, 138a/9 

         bile  < bir+ile 

             bile 97a/3, 127a/8, 165b/15 

         bilece “bile, dahi” < bir+ile+ce 

             bilece 151a/3 

         böyle < bu+eyle 

             böyle 136a/6, 140a/10, 170b/4, 175a/14 

         niçün < ne+içün 

             niçün 164a/6 

         nesne < ne+ise+ne 

              nesne 90a/2, 93a/6, nesneler 168b/9, nesnelerde 147a/13, nesnelere 169a/9 

         neyle- < ne+eyle- 

             neyler 140a/7, 168a/10, 172b/13 

         öyle < o+eyle 

             öyle 99b/2, 178a/2, öyleyse 135a/7 

         şimdi < şu + imdi 

             şimdi 92a/9, 157b/8, 158b/15, şimdiye 89b/13 
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         şol < şu + ol 

             şol 137a/5 

         şöyle < şu + eyle 

             şöyle 141a/4, 178b/2 

         E.2. Ünsüzler 

         Türkçede kelimeler tarihten günümüze gelinceye kadar bazen ünsüz 

değişmelerine maruz kalmışlardır. Çalışmamızda bu ünsüz değişmeleriyle ilgili 

incelemeler yapılmıştır. 

         E.2.1 Ünsüz Değişmeleri 

         E.2.1.1. ḳ / ḫ Değişikliği 

         Türkçede ḫ sesi yer almaz. Günümüz Türkçesinde rastladığımız ḫ sesi, tarihteki 

ḳ sesinin ḫ ünsüzüne dönüşmesi sonucunda oluşmuştur. Metnimizde de örnekleri 

mevcuttur: 

         E.2.1.1.1. Kelime başında ḳ- / ḫ- Değişikliği 

         Eski Türkçe devresinde ḳ sesi ile başlayan aşağıdaki kelime, metnimizde ve 

günümüzde ḫ ile başlamaktadır. 

         ḳatun > ḫatun 

             ḫatun 107a/4, 107b/4 

        Eski Türkçe devresinde ve metnimizde ḳ ile başlayan aşağıdaki kelime, bugün ḫ 

ile başlamaktadır: 

         ḳanġı > ḫangi 

             ḳanġısıyla 137a/14 

         Eski Türkçe devresinde ve metnimizde görülen ḳaçan kelimesi bugün yazı 

dilimizde kullanılmamaktadır. 
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             ḳaçan 97a/5, 105b/7 

         E.2.1.1.2. Kelime ortasında -ḳ- / -ḫ- Değişikliği 

         Metnimizde bir kelimede, kelime ortasında ḳ / ḫ değişikliği meydana gelmiştir.  

         daḫı < daḳı <taḳı  

             daḫı 90a/6, 96b/2, 107a/11, 110b/1, 140b/14, 179a/7 

         Metnimizde tespit ettiğimiz aşağıdaki kelimenin ortasındaki ḳ bugün ḫ ile 

karşılanmaktadır. 

         çuḳa > çuḫa 

             çuḳa 151b/12, çuḳanuñ 151b/13, 152a/3, 152a/6, ṭūl-i çuḳa 152a/7 

         E.2.1.2. k- / g- Değişikliği 

         Eski Türkçe devresinde kelime başındaki k- ünsüzü, Batı Türkçesi döneminde 

genellikle g- olarak şekillenmiştir. 

         gel- < kel-: geldi 149b/6, lāzım geldi 172a/3, gelmek 161a/3, gelmişdür 

161b/15, gelüp 128a/5, gelür 148b/15, 175b/10 

         gemi < kemi: gemi 155b/8, 156b/13, 157a/2, gemiler 157a/4, gemilerüñ 

157a/5, geminüñ 155b/11, 156b/6 

         gerek < kergek: gerek 90a/7, 125b/15, 151a/9, 153b/13, 175a/4, gerekdür 

109a/11, 175a/3 

         gerek- < kergek-: gerek-di 128b/6, 148b/4, gerek-miş 153a/12 

         gibi < kibi: gibi 102a/15, 143a/7, gibidür 164b/6, gibileri 169a/10, gibi oldı 

92a/5, gibi olur 164b/4 

         gice < keçe: gice 156b/7 

         gider- < keter-: gideresin 147a/12, 170a/15 
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         gir- < kir-: gire 151a/6, giresin 151a/3 

         girü < kirü: girü 89b/4, 109b/5, 167a/9, 176b/4 

         git- < ket-: gitdügi 150a/3, giden 150a/9, gidesin 149b/2, gitse 167b/3, gidicek 

134b/3 

         gönder- < köndger-: gönderdükleri 150b/9, gönderseler 150b/9 

         gör- < kör-: gördük 89b/7, 138a/5, görür 151b/1 

         göre < köre : göre 103a/5, 119b/10, 125a/1, 178a/5 

         gün < kün : gün 142a/6, 157a/1, günde 139b/12, 173a/9, günden 151a/13, 

günlerin 144b/7 

         günlik < künlük : günlik 142a/11, 143b/6, günligi 143a/10, günligin 143a/12 

         Metnimizde k->g- değişikliğinin olmadığı, bilim adamlarının da bu konuda 

ortak görüş belirttiği bazı kelimeler şunlardır: 

         kim  kim 97a/7, 147a/13, 178b/15 

         kendi < kendü < kentü : kendi 127b/10 

         kendü < kentü : kendü 168a/2, kendülere 149a/8, 173b/3, kendüye 164b/12, 

165a/10 

         kişi < kişi : kişi 92a/1 

         ḳo- < ḳo- : ḳodı 109a/9, 112a/8, ḳomış 92a/2, ḳoyasın 169a/2 

         E.2.1.3. ġ ve g Seslerinin Gelişmesi 

         ġ ve g’lerin gelişmesi Türk dilinin tarihî seyri içinde çok önemli bir yer tutar. 

Bu gelişme üç bölümde sınıflandırılmıştır: 

         E.2.1.3.1. Birden Fazla Heceli Kelimelerin Sonunda  
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         Batı Türkçesi döneminde birden fazla heceli kelimelerin sonundaki ġ ve g’ler 

ile, eklerin sonundaki ġ ve g’ler düşer. Bu düşmenin sonucunda kendisinden önce 

gelen ünlü umumiyetle yuvarlaklaşır ve uzar (Yavuz, 2006:212). 

         ayru < adrıġ: ayrı           

             ayrı ayrı 169a/2 

         Metnimizde sondaki ġ ve g’ler düştüğü hâlde yuvarlaklaşma olmayan               

ġ ve g’den önceki ünlüsü aslında yuvarlak olan bir tane kelime örneğimiz mevcuttur: 

         elli < elig : elli 157b/15, 159a/5, 161a/6, 162a/14    

         “Sıfat yapma eki -lı, -li, -lu, -lü de Eski Türkçenin -lıġ, -lig, -luġ, -lüg ekinden 

inkişaf etmiştir. Ekin sonundaki -ġ ve -g’ler Batı Türkçesinde düşerek ek ünlüsü 

yuvarlaklaşmıştır.”(Yavuz, 2006:213). Metnimizde bu bağlamda tespit edilen 

örnekler şunlardır: 

         ḫazīne-lü bir ḫaymeye 153a/14, ḫazīne-lü ḫaymenüñ 154a/1, üç lūle-lü ḥavż  

137b/6, iki lūle-lü bir ḥavż 139a/11 

         E.2.1.3.2. Yapım Eklerinin ve Kelimenin Bünyesine Dâhil Hecelerin 

Başında 

         Metnimizden tespit ettiğimiz aşağıdaki örneklerde Eski Türkçe devresinde 

bulunan -ġ ve -g’ler Eski Anadolu Türkçesi devresinde düşmüş olarak karşımıza 

çıkar. Tespit ettiğimiz kelimeler şunlardır: 

         alıcı < al-ġuçı : alıcı 92a/3, 92a/4 

         gerek < kergek : gerek 90a/7, 125b/15, 151a/9, 153b/13, 175a/4, gerekdür 

109a/11, 175a/3 

        gerek- < kergek- : gerek-sin 147a/11, 148a/14 

        gönder- < köndger- : gönderdükleri 150b/9, gönderseler 150b/9 

        E.2.1.3.3. Çekim Eklerinin Başında 
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        Eski Türkçe devresinde bazı çekim eklerinin başında bulunan -ġ ve -g’ler Batı 

Türkçesinde düşmüştür. Metnimizde buna örnek teşkil edebilecek kelimeler 

şunlardır: 

        -an, -en < -ġan, -gen  

              çıḳ-an 173b/5, ḳal-an 99b/1, 174b/8, ḳal-an-a 135b/9, ḳal-an-ın 134a/2, fāṣıl 

ol-an-a 161b/2, ḳavl ol-an-dur 140a/13 

       -ınca, -ince <  -ġınça, -ginçe 

             ol-ınca 169a/4, beyān olmay-ınca 166a/4, var-ınca 156a/14, 174a/9 

       E.2.1.4. g/v Değişmesi 

       Türkçenin tarihi seyri içinde özellikle yuvarlak ünlü bulunan kelimelerdeki 

g’lerin v şeklinde geliştiği gözlenmektedir. Günümüzde bazı kelimelerde y veya 

yumuşak ğ şeklinde söylenen g’ler metnimizde kendini korumuştur. Metnimizden 

tespit edilen örnekler şunlardır: 

       E.2.1.4.1. Yuvarlak Ünlü Bulunduran Kelimelerde 

       degül : degül 89b/8, 178a/3, degüldür 103b/2, 168b/15, degülüz 148a/9 

       E.2.1.4.2. Düz Ünlü Bulunduran Kelimelerde 

       deg- : degdiyse 100a/10, dege 141a/2, degen 102b/12 

       degin : degin 89b/3, 104a/14, 166a/4 

       degme : degme bir muḥāsib 117a/1 

       yigrek : yigregi 103b/2 

       E.2.1.5. b / v Değişmesi 

       E.2.1.5.1. Kelime başında b > v değişmesi 

       Türkçede kelime başında v sesi bulunmamaktadır. Günümüzde bazı Türkçe 

kelimelerin başında gördüğümüz v ünsüzleri, Eski Türkçe döneminde b’dir. Kelime 



64 
 

başındaki bu ses, Batı Türkçesi döneminde v’ye dönüşmüştür (Yavuz, 2002:192). 

Metnimizde tespit ettiğimiz örnekleri şunlardır: 

       var < bar: var 89b/6, 99a/1, 178a/4, var-ıdı 134a/7, var-ısa 90a/10, 93b/13 

       var- < bar-: vara 151b/13, varasın 150a/10, 150a/11, varup 127b/10, 151a/11, 

156a/11, varur 151a/13, 157a/3, varavuz 89b/12 

        vir- < bir-: virdi 155a/3, virdügi 167b/15, virdük 90a/14, 94a/11, virelüm 

141a/5, virmege 117a/6, virseler 152a/10, cevāb virüp 148a/8, fā’ide virse 172b/3 

        E.2.1.5.2 Hece başında veya kelime sonunda b/v değişmesi 

         Eklerde de b>v değişikliği görülmektedir. Fiil çekiminde zamir menşeli olan   

1. şahıs ekleri Eski Türkiye Türkçesi eserlerinde ve bu devrin sonlarına ait olan 

metnimizde de gözlenmiştir: 

        -vuz, -vüz çokluk 1. şahıs eki  

        ḳıla-vuz 92b/10, ola-vuz 148a/12, ura-vuz 89b/11, vara-vuz 89b/10, vire-vüz 

90a/11, 93b/15, diye-vüz 89b/12, 93a/13 

         Metnimizde yukarıdaki zamir menşeli ek haricinde, aşağıdaki kelimelerde de 

b>v değişikliği görülmektedir: 

         deve < tebi : deve 174b/11, 175a/1, develere 175a/4, devesine 174b/12 

         ḳavış- < ḳabış- : ḳavışur 155b/12 

         ḳazıvir- <  ḳazubir- : ḳazıvir 140a/2 

         Metnimizde, temelde v ünsüzünü taşıyan Arapça kökenli bir kelime b 

ünsüzüyle yazılmıştır. Kelimenin bugün Anadolu ağızlarında da b’li kullandıldığı 

görülmektedir.  

         esbāb < esvāb : esbābı 154b/9, 154b/14    

         E.2.1.6. ŋ / ñ Değişmesi 
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         Aslında ŋ > ñ değişikliği bir ses değişmesinden çok bir işaret değişmesidir. 

İkisi de genizden çıkan n sesini karşılamaktadır.  

       aña < aŋar : aña 100b/15, 127b/4, 170b/5, 178b/9 

        baña < baŋa : baña 147a/5, 147a/7 

        öñürdi < öŋürdi : öñürdi 155b/10 

        saña < saŋa : saña 126b/15, 140a/2 

        ṣoñra < ṣoŋra : ṣoñra 90a/6, 93a/10, ṣoñraġı 153a/12 

        E.2.1.7. t/d Değişmesi 

        Eski Türkiye Türkçesi devresinde kelime başında gördüğümüz d’lerin aslı, Eski 

Türkçe devresinde t’dir. “Bu durum Eski Türkiye Türkçesi döneminde karışıklık arz 

etmektedir.” (Timurtaş, 2005: 74). Çalışma yaptığımız metinde daḫı kelimesi 

dışında, ince sıradan ünlü bulunduran kelimelerin başındaki t’ler d olmuş, kalın 

dıradan ünlü bulunduran kelimelerin başındaki t’ler aynı şekilde kalmıştır.  

        E.2.1.7.1. “d” ye Dönüşenler 

        daḫı : 90a/6, 95a/5, 109a/5, 130b/6, 179a/7 

        deg- : degdiyse 100a/10, dege 141a/2, degen 102b/12 

        degin : degin 89b/3, 104a/14, 166a/4 

        degme : degme bir muḥāsib 117a/1 

        degül : degül 89b/8, 178a/3, degüldür 103b/2, degülüz 148a/9 

        del- : delüp 178b/4 

        deve : deve 174b/11, 175a/1, develere 175a/4, devesine 174b/12   

        di- : didi 134b/1, didiler 97a/3, didükleri 148b/4, dimek 164b/6 

        dile- : dileseñ 98b/5, 107b/9, 137b/11, 174b/13 



66 
 

        dinil- : dinile 117b/4, dinilen 126a/13, dinilmişdür 179a/2 

        dört : dört 89b/5, 134a/5, dörtde 97a/11, dördümüz 93b/2, 93b/9 

        düken- : dükenür 169a/4 

        düş- : düşer 144a/5 

        düz- : düzseler 169b/6 

        E.2.1.7.2. “ṭ” Olarak Kalanlar 

        ṭar “dar” : ṭar olsa 103a/8 

        ṭara “dara” : ṭara 174b/5, 174b/8, ṭarası 174b/2, 174b/3   

        ṭaşra “ dışarı”  : ṭaşra 164b/5 

        ṭoḳsan iki : ṭoḳsan iki 120b/2 

        ṭoḳsan ṭoḳuz : ṭoḳsan ṭoḳuz 148b/15 

        ṭoḳuz : ṭoḳuz 173b/13, ṭoḳuza 104a/12, ṭoḳuzı 165b/11 

        ṭoḳuzıncı : ṭoḳuzıncı 116b/7 

        ṭol- : ṭolacaḳ 139b/4    

        ṭut- : ṭuta 123b/12, ṭutar 90b/15, 94a/13, ṭutmasalar 139b/4 

        ṭutıl- : ṭutıla 133b/13, 173b/13, ṭutılsa 174b/2 

        E.2.1.8. ḍ / y Değişmesi 

        Türkçenin tarihi seyri içerisinde, bazı kelimelerde yer alan d’lerin y oldukları 

gözlenmiştir. Metnimizde bu konuyla ilgili tek örnek vardır: 

        ayru < aḍrıġ : ayru ayru 169a/2 

        E.2.2. Ünsüz Benzeşmesi 

        E.2.2.1. Yazımı Kalıplaşmış Eklerde Ünsüz Benzeşmesi 
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        Türkçe kelimelerde görülen ünsüzlerdeki uyum, eklerde ve kelime içinde olmak 

üzere iki şekildedir. Aşağıda sıralanan eklerin kalıplaşmış bir imla ile yazılması, 

tonsuz ünsüzlerle biten kelimelerde ünsüz benzeşmesi kuralına engel olmaktadır. Bu 

durumu örneklemek için aşağıdaki örnekler seçilmiştir: 

        -da, -de bulunma hâli eki 

              balçıḳ-da 164b/5, cāḥ-da 134a/7, dāḫil-i ḳısmet-de 165b/3, 170b/6, dört-de 

97a/11, fevḳ-de 130b/9, ḫāric-i ḳısmet-de 170b/6, sā‘at-de 137b/7, 138a/15, 157a/4, 

sāl-i ẟāliẟ-de 166a/1, sene-i ẟāliẟ-de 166a/1, vaḳt-de 150b/4 

        -dan, -den ayrılma hâli eki 

              aḫavāt-dan 95b/4, küsūr-ı ḳırāṭ-dan 169b/15, kirbās-dan 153a/15, nev‘-i 

mühimmāt-dandur 116b/9, on dört-den 90a/4, sā‘at-den 157a/12, südüs-den 138a/6, 

tanṣīf-den 160a/6, uḫuvvet-den 95b/4, ücret-den 144a/13 

        -dı, -di, -du, -dü görülen geçmiş zaman eki 

              müsāmaḥa it-di 103b/1, ḫaṭā’ it-di 132b/6, 132b/11, 135b/6, naẓar it-dü-k 

89b/7, 138a/5 

        -duḳ, -dük sıfat fiil eki 

             git-düg-i günüñ ‘adedi 150a/3, git-düg-i üç güni 151a/13 

        -dur, -dür pekiştirme ve ihtimal kuvvetlendirme ekleri 

              ḫums-dur 145b/10, ḳaç-dur 174a/4, nıṣf-dur 94b/4, 97b/2, ālet-dür 125a/5, 

olmış-dur 157b/12, 158b/13, ḳazmış-dur 140a/15 

        -dur-, -dür- fiilden fiil yapma eki 

              nisbet it-dür-üp 90b/11, 93b/14, ‘amel it-dür-üp 131a/8  

        E.2.2.2. Kelime İçinde Tonlulaşma 
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        Türkçede p, t, ç, k, ḳ, f, s, ş sedasız ünsüzleri, iki ünlü arasında kaldıkları zaman 

yumuşayarak b, d, c, g, ġ, v, z, j olurlar. Bu ses olaylarının metnimizde tespit edilen 

örnekleri şunlardır: 

        -t- > -d- : iderdük 92a/9, idesin 169b/14, giderken 149b/1, gidesin 149b/2, gide 

134b/1, gidicek 134b/3, gidenler 179a/3, gideresin 147a/12, 170a/15 

      -k- > -g- : itmege 92a/10, virmege 117a/6, bilmege 175b/12, bilmeklige 90a/8, 

170b/14 

       -ḳ- > -ġ- : ḳazmaġa 140a/4, ẕikr olınmaġa 108a/1, istiḫrāc olınmaġa 167b/7, 

olmaḳlıġa 148a/10 

       -ç- > -c- : aġacuñ 164b/4, 164b/6, gice 156b/7, nice 116b/9, 141a/1, 179a/6 

        E.2.3. Göçüşme 

        “Bazı hallerde kelime içindeki iki sesin yerleri değişir. Genel olarak söyleyişi 

kolaylaştırma yönünde meydana gelen bu değişikliğe göçüşme adı verilir 

(Hacıeminoğlu, 2003: 9). Daha çok halk ağızlarında cereyan etmektedir. Yazı diline 

aksi pek fazla olmamştır (Timurtaş: 2005, 77). Metnimizde tek örneği mevcuttur: 

        bigi “gibi” : bigidür 154b/2  

       E.2.4 Ünsüz Türemesi  

        E.2.4.1. -y- ve -n- Yardımcı Ünsüzleri 

        Üzerinde çalıştığımız metinde yardımcı ünsüzler dediğimiz -n- ve -y- 

ünsüzlerinden başka ünsüz türemesi yoktur. Türkçede iki ünlü yan yana 

gelemeyeceği için ünlüyle biten kelime kök veya gövdelerine ünlüyle başlayan bir ek 

geldiğinde y sesi; 3. şahıs iyelik ekleri ile -ki aitlik ekinden sonra isim çekim 

eklerinden biri gelince de n ünsüzü türemektedir. 

        kendü-y-e 164b/12, 165a/10, 174a/6, mes’ele-y-e 89b/11, 93a/14, māl-ı mürde-

y-i 100a/8, aḳmişe-y-i 161b/7, dört yüz yigirmi-y-i 164a/3, eczāsı-n-dan 103a/15, 

farżı-n-dan 103a/8, ḫāric-i ḳısmeti-n-de 170b/14, içi-n-de 165b/14 
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         İşaret zamirlerinden sonra isim çekim eklerinden biri gelince arada -n- sesi 

türemektedir. 

         bu-n-da 107a/7, 133b/9, 164b/15, bu-n-dan 90a/2, 100a/4, bu-n-lar 177a/3, bu-

n-lara 178a/5  

        E.2.4.2.  l İkizleşmesi 

        Bu ses ikizleşmesinin kaynağı, Eski Türkçe döneminde bazı kelimelerin 

sonundaki -g ve - ġ seslerinin Batı Türkçesi döneminde düşmeleridir. Metnimizde 

tek örneği mevcuttur. 

        elli < elig : elli 157b/15, 159a/5, 162a/14 

        E.2.4.3. Hemzenin y Olması 

        Metnimizde aşağıdaki Arapça kelimelerde uzun a ünlüsünden sonraki hemze 

düşmüş ve iki ünlü arasında bir -y- türemesi olmuştur. Bu kelimeler şunlardır: 

        ‘acā’ib > ḥisāb-hā-yı ‘acāyib 178b/5 

        cā’iz > ol daḫı cāyiz zīrā 138a/1   

         ġarā’ib > żarūret-hā-yı ġarāyib 178b/5 

        E.2.5 Ünsüz Düşmesi 

         Birden fazla heceli kelimelerin ve eklerin sonunda bulunan -g / - ġ ünsüzleriyle 

kelime ortasındaki ikinci hece başında bulunan ek veya kelimeye dâhil -g / - ġ 

seslerinin düştüklerini -g / - ġ gelişmesi bölümünde işlemiştik. Bunun dışında kalan 

ünsüz düşmeleri verilen örneklerle birlikte aşağıda gösterilmiştir:           

        E.2.5.1. l Düşmesi 

        getür- < keltür- :  getürüp 178b/3, 178b/11 

        otur- < oltur- : oturanlaruñ 148b/1 
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        Metnimizde “ol” zamiri ve işaret sıfatının, ol yazılışı yanında l’sinin düşmüş 

olduğu örnekler de görülmektedir: 

        o nisbet miẟlince 90b/11, 93b/14, o zevce 95b/8 

        E.2.5.2. r Düşmesi 

         Cevherî fiil “er-“ fiilinin r’si Batı Türkçesinde düşmüştür. Bu fiilin ünlüsü, 

Harezm Türkçesi döneminde daralmaya başlamış ve Çağatay Türkçesi döneminde 

tamamen daralmıştır. “Anadolu Türkçesine i- olarak geçmiştir. Bugün bu fiil 

ekleşmiş durumdadır.” (Yavuz, 2002: 203). Metnimizde de ekleşmiş şu örnekleri 

mevcuttur: 

         i- < ir- < er- : müteferriḳ-i-ken 148b/14, nā-ma‘lūm-i-ken 126b/4 

        E.2.5.3. w < b Düşmesi 

        Eski Türkçe devresinde sub olarak karşımıza çıkan kelime, Uygur Türkçesi 

döneminde suw şekline dönüşmüş, Oğuz Türkçesinde ise son ses düşmüştür. 

Metnimizde de -b ünsüzü düşmüş olarak görülmektedir. 

        su < suw < sub : ṣu 137b/9, 138b/4, ṣuda 164b/5, ṣuyın 138b/12, su-y-ıla 

138a/15, 138b/8, 139a/7, 139a/12, 139b/2       

        Burda da bol- fiili Uygur Türkçesi döneminde wol- şekline dönüşmüş, Oğuz 

Türkçesi döneminde ise w düşmüştür. Bu tip düşmelerde, düşmeden ziyâde ağız 

özelliği üzerinde durulmaktadır. 

        ol- < wol- < bol- : ola 108b/2, 152a/11, olmışdur 157b/12, 158b/13 

                     

                                             İKİNCİ BÖLÜM 

       F. ŞEKİL BİGİSİ 

       F.1. KELİME TÜRLERİ 

       F.1.1. İSİM 
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       F.1.1.1. Çokluk Eki 

        Türkçede çokluk yapımı, eski devirlerden bu yana değişmemiştir. Çokluk şekli  

-lar, -ler ekleri ile yapılmaktadır. Bu ek ismin karşıladığı nesnenin birden çok 

olduğunu belirtir. Metnimizden alınan birkaç örnek aşağıda gösterilmiştir. 

        aṣl-lar-a 141b/10, bāġ-lar-uñ 140b/15, cüvāl-lar-dan 154b/14, farż-lar 103a/14, 

ḫaṭā’-lar-uñ 129b/3, 135b/8, ırġad-lar 146a/2, i‘tibār-lar-ın 178a/11, ḳardaş-lar 

102b/1, ḳarındaş-lar 169b/2, ḳız-lar 101b/4, meẕkūr-lar 151b/3, ṣaḥrā-lar-da 141b/3 

       F.1.1.2. İyelik Ekleri 

       a. Teklik 1. şahıs iyelik eki: -m, -(u)m, -(ü)m 

       Eski Türkiye Türkçesinde teklik 1. şahıs iyelik eki -m’dir. Ünlü ile sonlanan 

isimlere doğrudan, ünsüz ile sonlanan isimlere de bir yardımcı ünlü ile bağlanır. Ekin 

yardımcı ünlüsü bu devirde sürekli -u- ve -ü- şeklinde yuvarlaktır ve uyum dışında 

kalmıştır. Metnimizde hareke olmadığı için yuvarlaktır diyemiyoruz; fakat bu 

dönemin kurallarına göre yuvarlak olarak alıyoruz. Örneklerimiz sınırlıdır: 

       māl-u-m 147a/5, 147a/7    

       b. Teklik 2. şahıs iyelik eki: -ñ, -(u)ñ, -(ü)ñ  

       Teklik 1. şahısta olduğu gibi ekin yardımcı ünlüsü u ve ü’dür. 

       ḥaḳḳ-u-ñ 154b/15, māl-u-ñ-uñ 147a/4, 147a/6 

       c. Teklik 3. şahıs iyelik eki: -ı, -i, -sı, -si 

       Teklik 3. şahıs iyelik eki, ünsüzle sonlanan isimlere -ı, -i; ünlü ile sonlanan 

isimlere -sı, -si olarak gelir. Ekin ünlüsü daima düz-dardır. 

       benāt-ı-n 107b/5, cüvāl-ı-n 154b/14, ḥāṣıl-ı ḍarb-ı-n 129b/8, 168a/12, ẟelāẟe-i 

aḫmās-ı-n 115b/7, farż-ı-ndan 103a/8, ferāsıḫ-ı-n 149b/8, ḥaḳḳ-ı-nda 124b/15, ḥāṣıl-

ı-n 134b/9, iç-i-nde 165b/14, ḳadd-i-ne 151b/15, küll-i-n 108a/15, maḥall-i-nde 

147b/4, mechūl-i-n 162b/13, mīl-i-n 156b/7, nefs-i-ne 133b/2, aḳça-sı 101a/3, altıncı-

sı 95a/3, ‘amū-sın 99a/1, orta-sı-nda 93a/1, ṭara-sı 174b/3, ‘aṣabe-si-n 92a/2, bāḳī-si 
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166a/5, cedde-sin 99a/1, cemī‘-sin 164b/8, cümle-si 134b/8, deve-si-ne 174b/12, ebe-

sin 106a/10, fā’ide-si 172b/10, ḫāne-si 176a/4, ḥasene-si 119b/10 

       Metnimizde aşağıdaki kelimede görülen örneklerde, 3. şahıs iyelik eklerinde 

yığılma tespit edilmiştir.: 

       bir-i-si 169a/11, bir-i-si-ne 91a/7, 91a/12, 91a/14, 94a/9, 94a/11, 94a/14 

       Çokluk 1. şahıs iyelik eki: -muz, -müz, -(u)muz, -(ü)müz 

       Eski Türkiye Türkçesinde çokluk 1. şahıs iyelik ekleri -muz, -müz,            -

(u)muz, -(ü)müz’dür. Ekin hem yardımcı ünlüsü, hem de kendi ünlüsü daima 

yuvarlaktır. Ek ünlü ile sonlanan isimlere doğrudan, ünsüzle sonlanan isimlere de bir 

yardımcı ünlü ile bağlanır. Metnimizde tespit edilen örnekler şunlardır: 

       mes’ele-müz 92a/5, 112a/3, 115b/4, yidi-müz 89b/13, mevḳūf-u-muz 92b/14, 

nıṣf-u-muz 148b/14, rub‘-u-muz 148b/5, bir-ü-müz-üñ 154b/13, dörd-ü-müz 93b/9, 

on dörd-ü-müz 90a/1, 90b/6   

       Çokluk 3. şahıs iyelik eki: -ları, -leri 

       Bu ek çokluk eki -lar, -ler ile teklik 3. şahıs iyelik eki -ı, -i’nin birleşmesinden 

meydana gelmiştir. 

       bahā-ları 175b/8, ḥāṣıl-ı ḍarb-ları 176b/9, ḥāṣıl-ları 140b/15, ḳırāṭ-ları 176a/13, 

musaṭṭaḥ-ları 119a/4, musaṭṭaḥāt-ları 124a/3, rü’ūs-ları 92b/11, ser-māye-leri 

118b/10, ücret-leri 146a/5, vezn-leri 175b/8, fā’ide-leri 119b/8 

       F.1.1.3. İsim Tamlamaları 

       İsim tamlamalarını belirtili isim tamlamaları ve belirtisiz isim tamlamaları 

olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. 

       F.1.1.3.1. Belirtili İsim Tamlamaları 

       Belirtili isim tamlamalarında birinci isim (tamlayan) ilgi hâli ekini, ikinci kısım 

ise (tamlanan) iyelik ekini alır. Bu konuyla ilgili metnimizden seçilen örnekler 

aşağıdadır: 



73 
 

      biri-nüñ küll-i-n 89b/10, altı-nuñ nıṣf-ı-na 92a/5, ceddāt-uñ ḥāl-i 96a/1, yigirmi 

dörd-üñ ẟülüẟān-ı 98b/6, meblaġ-uñ ẟümün-i-n 99b/10, Zeyd-i medyūn-uñ mevcūd-ı 

117b/1, her biri-nüñ ḥasene-si-n 120a/2, ḫāric-i ḳısmetleri-nüñ ḳırāṭ-ı 176b/8, bunlar-

uñ her bir-i 176b/5     

       F.1.1.3.2. Belirtisiz İsim Tamlamaları 

       Bu tamlamalarda, birinci isim (tamlayan) belirtili isim tamlamasında olduğu gibi 

ilgi hâli eki almaz. İlk isim, ikinci ismin cinsini, çeşidini bildirir. Metnimizden 

seçilen örnekler aşağıdadır: 

       furūz ehl-i-ne 103a/12, deryā sefer-i-n 154b/10, ṣıfr-ı zā’id ecl-i 175b/15        

       F.1.1.4. İsim Çekimi 

       F.1.1.4.1. İlgi Hâli Ekleri 

       Üzerinde çalıştığımız metinde tespit ettiğimiz ilgi hâli ekleri -uñ, -üñ, -nuñ, -

nüñ’dür. Bunlardan -uñ, -üñ, ünsüzle biten isimlere; -nuñ, -nüñ de ünlü ile biten 

isimlere getirilir. Ben ve biz birinci şahıs zamirlerinin almış olduğu ilgi hâli eki ise 

üm’dür. Eski Türkçesi metinlerinde ve çalışmamızda görülen bu ekin ünlüleri dâima 

yuvarlaktır. 

        adım-uñ 141b/8, aġac-uñ 164b/6, ‘Amr-uñ 168a/3, anlar-uñ 137a/12, Bekr-üñ 

122a/8, lā‘l-i bī-mānend-üñ 134b/4, dāḫil-i taḳsīm-üñ 162b/7, deyn- üñ 135a/10, 

ḥavż-ı evvel-üñ 138b/12, beḳā-nuñ 179a/5, çuḳa-nuñ 152a/6, eczā-yı ġuremā-nuñ 

124a/2, ḥasene-nüñ 120b/1, ḳalīçe-nüñ 152b/12 

        Teklik ve çokluk 1. kişi zamirlerine -üm eki getirilerek ilgi hâli yapılmaktadır: 

        ben-üm 147a/5, 147a/7, biz-üm 90a/6, 148a/10, 148b/5 

        F.1.1.4.2. Yönelme Hâli Eki 

        Yönelme hâli eki, Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde -a, -e’dir. Ünlü ile 

sonlanan bir isme getirildiği zaman araya -y-, üçüncü teklik şahıs iyelik ekinden 

sonra araya -n- yardımcı ünsüzü alarak gelmektedir. Eski Türkçe devresindeki şekli   
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-ġa, -ge olup, bu dönemde iyelikli kelimelerden sonra -a, -e şekli de görülür. Batı 

Türkçesine geçerken ekin başındaki -ġ, -g ünsüzleri düşmüştür. Üzerinde çalıştığımız 

metinden seçilen örnekler şunlardır: 

        a‘dād-a 164a/8, aḫavāt-a 107a/2, a‘mām-a 100a/3, anlar-a 166b/15, benāt-a 

100a/2, ceddāt-a 99b/10, ḍarb-a 98a/11, ḥavż-a 138b/3, devr-i ḫayr-a 179a/4, 

ḳarındaş-a 98b/3, maḍrūb-a 93b/15, aḳça-y-a 146a/1, ḳızı-n-a 141a/5, küsūrātı-n-a 

123a/13, yigirmi altı-y-a 105b/6, muḥāsibīn-e 137a/4, nefer-e 167a/1, peyk-e 151a/6, 

ḫayme-i ẟānī-y-e 153b/12, kendü-y-e 174a/6, külli-n-e 89b/10, nefsi-n-e 133b/2            

        F.1.1.4.3. Belirtme (Yükleme) Hâli Eki 

        İsimleri geçişli fiillere bağlayarak onların taşıdığı kavramı belirtir. İsimlerin 

yalın hâline getirilen -ı, -i belirtme hâli eki, Eski Türkçe devresinde  -(ı)ġ, -(i)g 

ekinden -ġ ve -g’nin düşmesi sonucunda, yardımcı ünlü durumundan belirtme hâli 

eki görevini yüklenmiştir (Yavuz, 2006: 229). Metnimizde tespit edilen belirtme hâli 

eki örnekleri aşağıdadır: 

        a. -ı, -i, -(y)ı, -(y)i 

              cüvāl-ı 155a/1, dīnār-ı 169a/11, fersaḫ-ı 149b/15, gūş-vār-ı 175b/3, ırġad-ı 

146a/1, ḳanṭār-ı 174b/6, maḳsūmün ‘aleyh-i 171b/11, mechūl-i 132b/8, nefer-i 

173a/4, peşīz-i 163b/14, bāġ-ı ṣaġīr-i 141a/5, sehm-i 169a/14, söz-i 179a/3, eczā-y-ı 

143b/11, fenā’-y-ı 179a/4, mesā’il-i müteferriḳa-y-ı 137a/4, aḳmişe-y-i 157b/4, dört 

yüz yigirmi-y-i 164a/3, lūle-y-i 139b/4, lüdre-y-i 174b/15 

        Metnimizde 3. şahıs iyelik eklerinden sonra -n- yardımcı sesi alarak da  -ı, -i 

belirtme hâli eki isimlere gelmektedir: 

             ḥāṣıl-ı ḍarbı-n-ı 141a/9, 146a/13, biri-n-i 146a/2         

        b. -n  

        3. şahıs iyelik eklerinden sonra gelen -n belirtme hâli eki, metnimizde bol 

miktarda görülmektedir: 
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             cüvāl-ı-n 154b/14, dīnār-ı-n 98a/5, eb-i-n 107b/4, er-i-n 112a/8, ferāsıḫ-ı-n 

149b/8, ḥāṣıl-ı-n 134b/9, ḫums-ı-n 112b/9, ḳarındaş-ı-n 107a/4, ḳız-ı-n 140b/11, 

kirbās-ı-n 153b/8 

        c. -nı, -ni 

        Eski Türkçe devresinde bütün zamirlere getirilen bu ek, metnimizde de şu 

örneklerde kullanılmıştır: 

             a-nı 97b/7, 178b/3, bu-nı 100a/4, 167a/8, 179a/6 

        F.1.1.4.4. Bulunma Hâli Eki 

        Türkçenin bütün devrelerinde bulunma hâli eki -da, -de’dir. Günümüzde ve 

Eski Türkçe devresinde ünsüz uyumu içerisinde görülen bu ek, Eski Türkiye 

Türkçesi metinlerinde ve bu dönemin sonlarına dâhil olan metnimizde ünsüz uyumu 

dışındadır. Zamirlere ve üçüncü şahıs iyelik ekleriyle çekimlenen isimlere -n- 

yardımcı ünsüzüyle bağlanır: 

              maḳām-ı a‘lā-da 148a/5, altı-da 90a/2, ay-da 146a/1, balçıḳ-da 164b/5, 

bāzār-da 147a/2, cāḥ-da 134a/7, İstanbul-da 150a/8, ṣu-da 164b/5, aḳmişe-de 159b/9, 

biz-de 91a/1, dāḫil-i ḳısmet-de 170b/6, maḳām-ı esfel-de 148a/4, fevḳ-de 130b/9, 

iḥtiyāc-ı ġayrī-de 178b/7, ḳanūn-ı pād-şāhī-de 141b/4, bu-n-da 164b/15, beyni-n-de 

108a/14         

         F.1.1.4.5. Ayrılma Hâli Eki 

         Ayrılma hâli eki -dan, -den’dir. Eski Türkçe devresinde -da, -de bulunma hâli 

eki ayrılma işlevinde de kullanılmıştır. Eski Türkiye Türkçesi devresinde ünsüz 

uyumu dışındadır. Günümüzde ünsüz uyumu içerisinde gözlenmektedir. 3. şahıs 

iyelik ekleriyle çekimlenen isimlere -n- yardımcı ünsüzüyle bağlanır: 

              biñ sekiz yüz ṭoḳsan-dan 113b/10, dīnār-dan 98a/6, eczā-dan 144a/3, ḥadd-i 

iḥtiṣār-dan 164b/8, mā-belaġ-dan 93a/15, sābıḳ-dan 170a/6, żāyi‘āt-dan 169b/12, 

biñ-den 136b/5, cümle-den 169a/11, cüz’-den 124a/2, ecl-den 171a/1, Edirne-den 

150a/10, ekẟer-den 127a/13, evvel-i emr-den 160b/1, gün-den 151a/3, ḫāric-i ḳısmet-
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den 170a/11, ḥarīr-den 152b/11, farżı-n-dan 103a/8, nev‘-i levāzımı-n-dan-dur 

137a/4, mīli-n-den 155b/14 

         E.1.1.4.6. Eşitlik Hâli Eki 

          Metnimizde tespit ettiğimiz eşitlik hâli eki -ca, -ce’dir. Ekin önceki 

dönemlerdeki kullanımları ç’lidir. Metnimizde ç’li şekilleri de yer almıştır. 

Genellikle “kadar” anlamında kullanılan bir ektir. Tespit edilen örneklerimiz 

aşağıdadır: 

              miḳdār-ca 93a/14, taḳdīr-ce 98a/6, 137b/10, 175b/4, külli-n-ce 161b/13, 

miẟli-n-ce 90b/11, 93b/14, mūcibi-n-ce 162a/7, ni-ce 116b/9, 179a/6, ni-çe 164b/1, 

148a/5 

         F.1.1.4.7. Yön gösterme Hâli Eki 

         Metnimizde tespit edilen yön gösterme ekleri  -ra, -re’dir. Bu ek genellikle 

eklendiği kelimeyle kalıplaşmış durumdadır. 

              ṣoñ-ra 90a/6, 113a/7, 157a/3, 176b/6, ṭaş-ra 164b/5, üz-re 96b/6, 175b/11 

         F.1.1.4.8. Vâsıta Hâli Ekleri 

         Bağlama edatı ile isimlerin vasıta hâlini yapmakta da kullanılır. Diğer hâl 

eklerinden farklı olarak, ilgi hâli ekinden sonra da gelebilmektedir. ile’nin ilk 

hecedeki i sesi bazen düşmektedir. 

         -la, -le 

               ‘Amr-la 149a/5, anuñ-la 137a/15, eşḫāṣ-la 148a/5, faṣl-la 137a/6, mevcūd-

la 113a/4, nıṣf-la 155b/1, rub‘-la 170a/14 

         -ıla, -ile 

             sihāmları-y-ıla 92a/11, 92b/11, ṣu-y-ıla 138a/15, , 139b/2 

         F.1.1.5. Soru Eki 
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         Soru eki mı, mi isimlerin soru şekillerini yapar. Eski Türkçe devresinde ekin 

ünlüsü -mu, -mü şeklinde yuvarlaktır. Metnimizde tek örnek mevcuttur: 

             istiḫrāc itmek olur mı 160b/11 

         F.1.1.6. Sayı İsimleri 

         F.1.1.6.1. Asıl Sayı İsimleri 

          Sayıların adlarını karşılayan sayı isimleri, sayı sıfatı olarak görev yaparlar. 

Metnimizde tespit ettiğimiz sayı isimleri şunlardır: 

          altı: altı kerre 90a/1, altı ḳız 91b/6, altı ceddesin 99a/10, altı dirhem                       

115a/4, altı ḥasene 120b/1, altı gün 143a/4, altı aḳçaya 144a/11, altı ẕirā‘ 151b/10 

         altı biñ sekiz yüz otuz bir: altı biñ sekiz yüz otuz bir cüz’üñ 124b/5 

         altı biñ yüz seksan: altı biñ yüz seksan dirhem ḥarīr 153a/12 

         altı yüz: altı yüz dīnār 98a/5, altı yüz flori 134b/12 

         altı yüz altmış altı: altı yüz altmış altı adım 141a/12 

         altı yüz elli: altı yüz elli dirhem 154a/2 

         altı yüz iki: altı yüz iki cüz’ 124b/1 

         altı yüz ḳırḳ: altı yüz ḳırḳ flori 136a/4, 136b/4 

         altı yüz otuz: altı yüz otuz dirhem 100a/2 

         altı yüz seksan bir: altı yüz seksan bir cüz’ 118a/2 

         altı yüz yigirmi dört: altı yüz yigirmi dört flori 135b/4 

         altmış:  altmış aḳça 168a/9, altmış ‘aded 172a/3, 172a/6 

         altmış dört: altmış dört ẕirā‘ 140a/13, altmış dört ẕirā‘uñ 140b/2 

         altmış iki: altmış iki dirhem 169b/6, 169b/13, 170a/3, 170b/6 
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         biş: biş ḳız 91b/6, biş ‘asabesin 92a/2, biş şehr 119b/7, biş ḥasene 120b/2, biş 

dirhem 122b/6, biş zirā‘ 138b/7 

         biş biñ ḳırḳ: biş biñ ḳırḳ 99a/12 

        biş yüz altmış dört: biş yüz altmış dört dirhem 117b/1 

        biş yüz ḳırḳ dört: biş yüz ḳırḳ dört cüz’  124b/1 

        biş yüz otuz iki: biş yüz otuz iki dīnār 174a/1 

        biñ: biñ floriden 134b/1, 134b/3 

        biñ altı: biñ altı mīl 156a/14 

        biñ altı yüz: biñ altı yüz dirhem 118b/5, biñ altı yüz adımuñ rub‘ı 142a/2 

        biñ altı yüz on biş: biñ altı yüz on biş cüz’ 122b/6 

        biñ biş yüz ṭoḳsan iki: biñ biş yüz ṭoḳsan iki dirhem 114b/1 

        biñ dört: biñ dört günde 150a/5 

        biñ dört yüz yigirmi üç: biñ dört yüz yigirmi üç dirheme 173b/11 

        biñ elli: biñ elli 123a/2 

        biñ elli altı: biñ elli altı mīli 156b/10 

        biñ iki yüz yigirmi iki: biñ iki yüz yigirmi iki ḳıṭ‘a 159b/5, biñ iki yüz yigirmi iki 

ḳıṭ‘a-yı aḳmişenüñ 161b/4 

        biñ sekiz yüz: biñ sekiz yüz dirhem ḥarīr 168a/9, biñ sekiz yüz dirhemi 168a/11, 

biñ sekiz yüz dirhem ḥarīrüñ bahāsı 168b/1 

        biñ sekiz yüz altmış üç: biñ sekiz yüz altmış üç cüz’inden 124b/7 

        biñ sekiz yüz ṭoḳsan: biñ sekiz yüz ṭoḳsandan 113b/10 

        biñ sekiz yüz ṭoḳsan yidi: biñ sekiz yüz ṭoḳsan yivdi dirhem 166b/7 
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        biñ üç yüz otuz iki: biñ üç yüz otuz iki adım 141a/11 

        biñ yidi yüz yigirmi altı: biñ yidi yüz yigirmi altı cüz’den 124a/7 

        biñ yidi yüz yigirmi biş: biñ yidi yüz yigirmi biş dirhemi 165b/13 

        bir: bir dirhem 173b/5, bir ḥasenenüñ 120b/1, bir günüñ ḥaḳḳ-ı ücreti 142b/2 

        dört: dört ‘aded 148b/9, dört günde 150a/11, dört cüz’ 151b/8, dört mīl 156b/1, 

dört dirhem 160b/11 

        dört yüz: dört yüz adım 142a/1 

        dört yüz elli: dört yüz elli re’s deve 174b/11 

        dört yüz yigirmi: dört yüz yigirmi dirhemi 107a/5, dört yüz yigirmi peşīz 164a/3 

        dört yüz yigirmi altı: dört yüz yigirmi altı dirhem 109a/3 

        dört yüz yitmiş dört: dört yüz yitmiş dört dirhem mevcūdı 115a/10 

        elli: elli dirheme 157b/15, elli aḳça 159a/2, elli ‘adedi 161a/6 

        elli altı: elli altı dirhem 171b/5 

        elli bir: elli bir cüz’ 123a/1, elli bir ‘aded 158b/6, 158b/13, elli bir rub‘dur 

158b/6 

        elli sekiz: elli sekiz cüz’ 120b/3 

         iki: iki ḫāne küsūr-ı dīnār 158b/15, iki dirhem 159a/9, iki meblaġı 159a/11 

        iki biñ: iki biñ dirhem 118b/6, iki biñ adım 141b/1 

        iki biñ biş yüz otuz üç: iki biñ biş yüz otuz üç dīnār 159b/2 

        iki biñ dört yüz seksan üç: iki biñ dört yüz seksan üç dīnār 158a/9 

        iki biñ iki yüz: iki biñ iki yüz flori 136a/5 

        iki biñ iki yüz ṭoḳsan: iki biñ iki yüz ṭoḳsan dirhem 166b/9 
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        iki biñ ḳırḳ yidi: iki biñ ḳırḳ yidi dirhem 114a/9 

        iki biñ sekiz yüz altmış altı: iki biñ sekiz yüz altmış altı dirhem 114a/6 

        iki biñ seksan yidi: iki biñ seksan yidi dirhem 166b/8 

        iki biñ ṭoḳuz yüz elli altı: iki biñ ṭoḳuz yüz elli altı cüz’ 124b/2 

        iki biñ üç yüz: iki biñ üç yüz dirhem 118b/8 

        iki biñ üç yüz seksan sekiz: iki biñ üç yüz seksan sekiz dirhem 114a/7 

        iki biñ yidi yüz altmış: iki biñ yidi yüz altmış dirhem ḥarīrden 152b/11 

        iki yüz: iki yüz ḳantaruñ cümle ṭarası 174b/3 

        iki yüz altı: iki yüz altı dirhem 119b/3 

        iki yüz altmış yidi: iki yüz altmış yidi dirhem 117a/15 

        iki yüz elli: iki yüz elli dirhem 119b/2 

        iki yüz elli biñ biş yüz altmış dört: iki yüz elli biñ biş yüz altmış dört dirhem 

112b/11 

        iki yüz ḳırḳ: iki yüz ḳırḳ rub‘ı 164a/2, iki yüz ḳırḳ dirhem 107b/2 

        iki yüz ḳırḳ iki: iki yüz ḳırḳ iki cüz’inden 124b/8 

        iki yüz on: iki yüz on ẟülüẟ olur 126a/5, iki yüz ‘adedi 162a/8 

        iki yüz on iki: iki yüz on iki dirhem 109a/1 

        iki yüz seksan biş: iki yüz seksen biş dirhem 117a/15 

        iki yüz ṭoḳsan: iki yüz ṭoḳsan dirhem 166b/10 

        iki yüz yidi: iki yüz yidi mīl 156a/10 

        iki yüz yigirmi: iki yüz yigirmi ‘adede 162a/15 

        iki yüz yigirmi bir: iki yüz yigirmi bir cüz’inden 162b/8 
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        iki yüz yitmiş: iki yüz yitmiş cüz’inden 173a/9 

        ḳırḳ: ḳırḳ dirhem 120b/9, ḳırḳ cüz’ 121a/10 

        ḳırḳ biş: ḳırḳ biş yevm ticāret 118b/5 

        ḳırḳ biñ üç yüz elli iki: ḳırḳ biñ üç yüz elli iki dirhem 113b/1 

        ḳırḳ iki: ḳırḳ iki 90a/14, ḳırḳ iki ‘aded 172a/12 

        ḳırḳ ṭoḳuz: ḳırḳ ṭoḳuz dirhem 173b/13 

        ḳırḳ üç: ḳırḳ üç ‘adedi 172a/13 

        ḳırḳ yidi: ḳırḳ yidi dirhem 170a/12 

        on: on dirhem 120b/8, on kerre 126a/3, on ‘aded 126a/11 

        on altı: on altı dirheme 128a/9, on altı yevm 146b/4 

        on biş: on biş pāre 168a/2, on biş aḳçaya 168b/4 

        on biñ: on biñ 100b/15, 101a/7 

        on bir: on bir dirhem 123a/1, on bir cüz’inden 138b/5 

        on dört: on dört aḳçaya 146a/2 

        on iki:  on iki fersaḫ 149b/9 

        on sekiz: on sekiz ‘adedüñ 173a/11 

        on ṭoḳuz: on ṭoḳuz cüz’ 143b/4 

         on ṭoḳuz biñ sekiz yüz altmış ṭoḳuz: on ṭoḳuz biñ sekiz yüz altmış ṭoḳuz ḳıṭ‘a-yı 

aḳmişenüñ her yüz ḳıṭ‘ası 

         on yidi: on yidi dirhem meblaġın 106a/10 

         otuz: otuz dirhem 120b/9, otuz yevmdür 144b/8 

         otuz altı: otuz altı ‘adedi 163a/8, otuz altı cüz’ 118a/3 
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         otuz biñ: otuz biñ aḳçası 101a/3 

         otuz bir: otuz bir cüz’ ḥiṣṣe 120b/4 

         otuz sekiz: otuz sekiz dīnār 162b/10, otuz sekiz dirhemle 172b/13 

         otuz ṭoḳuz: otuz ṭoḳuz 167a/13 

         otuz üç: otuz üç ẕirā‘ 139a/8 

         otuz yidi: otuz yidi ḥasene fā’ideleri 119b/8,  otuz yidi dirhemi 120a/5 

         sekiz: sekiz ‘aded 130b/4 

         sekiz biñ sekiz yüz ṭoḳsan dört: sekiz biñ sekiz yüz ṭoḳsan dört dirhem mevcūdı 

113b/5 

         sekiz yüz: sekiz yüz dirhem 118b/10 

         sekiz yüz elli: sekiz yüz elli flori 135a/4 

         sekiz yüz ḳırḳ: sekiz yüz ḳırḳ flori 136b/6, sekiz yüz ḳırḳ dirhemi 119a/7 

         sekiz yüz otuz yidi: sekiz yüz otuz yidi cüzden 118a/2 

         seksan: seksan cüz’ 121a/10 

         seksan biñ yidi yüz dört: seksan biñ yidi yüz dört dirhem 113a/12 

         seksan bir: seksan bir ‘adedi 171b/6 

         seksan dört: seksan dört cüz’ 115a/6, seksan dört dirhem 118a/5 

         ṭoḳsan iki: ṭoḳsan iki cüz’inden 120b/2 

         ṭoḳsan ṭoḳuz: ṭoḳsan ṭoḳuz ‘adedi 148b/15 

         ṭoḳuz: ṭoḳuz mīlin 155b/11 

         ṭoḳuz biñ sekiz yüz altmış ṭoḳuz: ṭoḳuz biñ sekiz yüz altmış ṭoḳuz ḳıṭ‘a-yı 

aḳmişenüñ her yüz ḳıṭ‘ası 158a/11 
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         ṭoḳuz yüz: ṭoḳuz yüz aḳça 168b/1 

         üç: üç ‘aded 169a/3, üç şa‘īri 170a/8, üç günde 171a/3 

         üç biñ otuz: üç biñ otuz 100a/3 

         üç biñ yidi yüz yigirmi altı: üç biñ yidi yüz yigirmi altı cüz’inden 124b/6 

         üç yüz: üç yüz peşīz 164a/5, üç yüz  dirhemüñ fā’idesi 172b/4 

         üç yüz bir: üç yüz bir 172b/1 

         üç yüz on: üç yüz on dirhem 119b/3 

         yidi: yidi şehr 119b/7, yidi ḥasene 119b/7, yidi ‘aded 125b/1 

         yidi yüz altmış biş: yidi yüz altmış biş cüz’ 118a/4 

         yidi yüz elli üç: yidi yüz elli üç ḳırāṭ 170a/8 

         yidi yüz seksan: yidi yüz seksan 167a/12 

         yidi yüz yigirmi: yidi yüz yigirmi flori 136b/2, yidi yüz yigirmi peşīz 163b/15 

        yidi yüz yigirmi ṭoḳuz: yidi yüz yigirmi ṭoḳuz cüz’ 124b/3 

        yigirmi: yigirmi aḳça 167a/4, yigirmi ‘adeddür 167a/10 

        yigirmi altı: yigirmi altı 105b/6 

        yigirmi altı biñ dört yüz yigirmi üç: yigirmi altı biñ dört yüz yigirmi üç dirheme 

173b/10 

        yigirmi biş: yigirmi biş ḥasene 120b/3, yigirmi biş yevm 142a/14, yigirmi biş 

cüz’inden 142b/4, yigirmi biş ‘aded 174a/7, yigirmi biş dirhem 117b/1 

        yigirmi bir: yigirmi bir ‘aded 126b/12 

        yigirmi dört: yigirmi dört cüvāl esbābı 154b/8 

        yigirmi iki: yigirmi iki gün 157a/1, yigirmi iki dirhem fā’ide 173a/5 
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        yigirmi üç: yigirmi üç 99b/6 

        yigirmi yidi: yigirmi yidi dirhem 115a/5 

        yitmiş: bu yitmiş ‘aded 125b/13 

        yitmiş biş: yitmiş biş 98b/2 

        yitmiş dört: yitmiş dört dirhem 173a/9 

        yitmiş iki: yitmiş iki ‘aded 108a/9 

        yüz: yüz dirhem 116a/2, yüz aḳça ücret 140a/2, ḳavl olan yüz aḳçayı 140b/5 

        yüz altmış: yüz altmış dirhem 109a/2 

        yüz altmış altı: yüz altmış altı mīl deryāya 155b/8 

        yüz elli bir: yüz elli bir ẕirā‘ kirbās 153a/14 

        yüz elli dört: yüz elli dört  ‘adedi 121a/3 

        yüz ḳırḳ: yüz ḳırḳ floriden 136b/1 

        yüz on: her yüz on ḳıṭ‘ası 161b/5 

        yüz otuz dört biñ biş yüz yidi: yüz otuz dört biñ biş yüz yidi dirhem 113a/13 

        yüz seksan: yüz seksan dirhem 116a/2 

        yüz seksan altı: yüz seksen altı dīnār 160b/8, 161a/10 

        yüz seksan biş: yüz seksen biş ‘aded 162b/1 

        yüz seksan ṭoḳuz: yüz seksan ṭoḳuz dirhem 116a/1 

         yüz ṭoḳsan bir: yüz ṭoḳsan bir ẕirā‘ 153b/12 

         yüz ṭoḳsan iki: yüz ṭoḳsan iki dirhem 118a/3 

         yüz yidi: yüz yidi dirhem 118a/1 
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         yüz yigirmi: yüz yigirmi cüz’ 121b/1 

         yüz yigirmi biş: yüz yigirmi biş dirhem 117b/1 

         yüz yitmiş altı: yüz yitmiş altı ḳanṭār 174b/9 

         yüz yitmiş ṭoḳuz: yüz yitmiş ṭoḳuz dirhem 118a/4 

         F.1.1.6.2. Yabancı Asıllı Sayı İsimleri 

         penc “beş” : penc dirhem 119b/2 

         penc süb‘ “yedide birin beşi (5/7)” : penc süb‘ dirhem 144a/1 

         penc ẟümün  “sekizde birin beşi (5/8)” : penc ẟümün dirhem fā’ide 172b/3   

         ṣad “yüz”: ṣad āferīn 179a/6 

         se rub‘ “dörtte birin üçü (3/4)”: se rub‘ dirhem 145a/4, se rub‘ yevm 145b/7, se 

esmān yevm 146b/4 

         F.1.1.6.3. Sıra Sayı İsimleri 

         Sıra sayı isimleri asıl sayı isimlerine -ncı, -nci; -(ı)ncı, -(i)nci isimden isim 

yapma ekleri getirilerek yapılmaktadır. Metnimizdeki örnekleri aşağıdadır: 

        altıncı: altıncısı 95a/3 

        bişinci: bişincisi suḳūṭdur 94b/3, bişincisi ‘uṣūbet-i müştereke 95a/3 

        dördinci: dördincisi ‘uṣūbet-i maḥż 94b/3 

        ikinci: ikincisi ẟülüẟān 95a/2 

        on ṭoḳuzıncı: on ṭoḳuzıncı faṣl 116b/7 

        üçinci: üçincisi ‘uṣūbet-i müştereke 94b/2 

        yidinci: yidincisi suḳūṭdur 95a/4 

        yigirminci: yigirminci faṣl 125a/3 



86 
 

        F.1.1.7. İSİMDEN İSİM YAPMA EKLERİ 

         Bu ekler isim kök ve gövdelerine gelerek yeni isimler yapan eklerdir. 

Metnimizden tespit edilen isimden isim yapma ekleri şunlardır: 

       +an, +en 

        Metnimizde sadece oġlan kelimesinde tespit edilmiştir. 

              oġ(u)l-an 100b/13, 100b/14, 101a/5, oġ(u)l-an-a 101a/5, 141a/11, oġ(u)l-an-

ı 91b/8 

       +ar, +er, +şar, +şer 

       Asıl sayılardan üleştirme sıfatları türeten bir ektir. 

               biş-er 152b/12, biñ-er 168a/1, bir-er 94a/15, üç-er 146b/10, 168a/1, on biş-

er 172b/12, iki-şer 94a/11, yidi-şer 91a/8, 146b/14 

        +daş, +deş 

       Bu ek genellikle ortalık ve beraberlik bildirir: 

               ḳar-daş-lar 102b/1, ḳarın-daş 98a/10, ḳarın-daş-a 98b/3, ḳarın-daş-ın 

107a/4, ḳarın-daş-ların 106a/10 

       +lıḳ, +lik 

        Metnimizde sadece düz ünlülü şekilleri görülen bu isimden isim yapma ekinin 

çeşitli görevleri vardır. Özellikle yer, zamanla sınırlılık veya bağlılık, meslek isimleri 

yapar. Ekin ḳ ve k ünsüzleri iki ünlü arasında kaldığı zaman sedalılaşır. 

Metnimizdeki örnekleri şunlardır: 

              bilmek-lig-e 90a/8, 143a/6, 150a/13, 159b/8, 170b/14, aḳça-lıḳ 168b/11, 

169a/4, aḳça-lıḳ-dan 162b/2, 169a/4, 169a/7, gün-lik 142a/11, 143b/5, 143b/6, gün-

lig-i 143a/10, gün-lig-in 143a/9, 143a/11, 143a/12 

        +lu, +lü 
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        İsimden olumlu anlamda sıfat yapan -lu, -lü isimden isim yapma ekinin ünlüsü 

Eski Türkiye Türkçesi dil yâdigârlarında gördüğümüz gibi metnimizde de daima 

yuvarlaktır ve ünlü uyumu dışında kalmıştır. Metnimizde iki kelimede bu eke 

rastlanmıştır:   

             ḫazīne-lü bir ḫaymeye 153a/14, ḫazīne-lü ḫaymenüñ 154a/1, üç lūle-lü ḥavż  

137b/6, iki lūle-lü bir ḥavż 139a/11 

       +ncı, +nci, +(ı)ncı, +(i)nci 

       Asıl sayı isimlerinden sıra sayı isimleri yapan eklerdir: 

             altı-ncı-sı 95a/3, biş-i-nci-si 94b/3, 95a/3, dörd-i-nci-si 94b/3, iki-nci-si 

95a/2, on ṭoḳuz-ı-ncı 116b/7, üç-i-nci-si 94b/2, yidi-nci-si 95a/4, yigirmi-nci 125a/3 

        +raḳ, +rek 

        Karşılaştırma eki olup daha, en anlamını verir. Metnimizdeki tek örnekte ünlü 

uyumuna tabidir.             

             yig-reg-i 103b/2 

        F.1.1.8. FİİLDEN İSİM YAPMA EKLERİ  

        Fiilden isim yapma ekleri, fiil kök ve gövdelerine gelerek onlarla ilgili isimler 

yaparlar. Metnimizde tespit ettiğimiz fiilden isim yapan yapım ekleri şunlardır: 

         -a, -e 

         Eski Türkçedeki ünlü zarf-fiilidir. Kalıplaşmış olarak edat yapar (Gülsevin, 

1997:137). 

             gör-e 103a/5, 178a/5, öt-e-ye 149b/1, 150a/3   

         -ıcı, -ici 

             al-ıcı 92a/3, 92a/4 

         -m 



88 
 

              ad-ı-m 140b/13, 141b/14, ad-ı-m-uñ 141b/8, 142a/2, dön-ü-m 141b/5 (2), 

141b/13, yi-m 174b/12, 174b/13, 175a/4 

       -ma, -me 

           deg-me 117a/1,  beyān ḳıl-ma-dan 178b/12 

         -maḳ, -mek 

         Her fiil kök ve gövdesine getirilerek onların mastar şeklini oluşturur. 

Metnimizde tespit edilen örnekler şunlardır: 

             bil-mek-lige 90a/8, 143a/6, 170b/14, di-mek-den 103b/1, gel-mek 161a/3, 

göril-mek 138a/4, ilet-mek 166a/3 

        -n 

            yaḳ-ı-n 165a/13, 169a/1 

        -u, -ü 

         Bu ek aslında Eski Türkçe devresinde yardımcı ünlüdür. Ek bu devirde -ġ, ve -

g olup, bu seslerin Eski Türkiye Türkçesi devresinde düşmesiyle, yardımcı ünlüler ı 

ve i hem yuvarlaklaşmış hem de ekin yerine geçmiştir. Metnimizde bir kelimede 

tespit edilmiştir: 

            ayr-u ayr-u 169a/2 

        F.1.2. ZAMİR 

        F.1.2.1. Şahıs Zamirleri 

        Metnimizde şahıs zamirlerinin 1. ve 2. teklik kişilerinde, Eski Türkçe 

devresinde de görüldüğü gibi iki şekillilik görülmektedir. Zamir çekiminde kök 

ünlüsü değişikliğe uğramaktadır. Zamirlerin çekimleri esnasında kök değişmelerinin 

yanında, bunların hepsinin ilgi hâli almış şekillerinde ekin ünlüsü daima yuvarlaktır. 

        1. Kişi Zamirleri: ben, biz 
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        ben: benüm mālum 147a/5, 147a/7, baña 147a/5, 147a/7 

        biz: biz 91a/6, 148b/13, bize 90a/2, 148b/3, bizüm 90a/6, 148b/5 

        2. Kişi Zamirleri: sen, siz 

        sen: sen 147a/4, 170a/15 

        siz: siz 148a/8 

        3. Kişi Zamirleri: o, ol, anlar 

         Metnimizde kişi zamiri o ve ol’dur. Bu zamir çekime girdiği zaman kök ünlüsü 

değişmektedir. 

         o: onuñ 169a/14 

         ol: ol daḫı 10 dirhemin alsa 127b/13, ol daḫı 7 dirhemin alsun 128a/11 

        aña: aña 100b/15, 134b/10, 

        anlar: anlar 148b/13, 178b/5, 179a/3 

        anları: anları 148b/2 

        anlara: anlara 166b/15 

        anlardan: anlardan 167b/2        

        F.1.2.2. İşaret Zamirleri 

        Metnimizden tespit edilen işaret zamirleri bu, ol’dur. 

         1. bu: bu daḫı iki ḳısm üzredür 97b/8, bunda 107a/10, bu daḫı tāmmdur 108b/1, 

budur 97a/4, 171b/9, bunuñla 125a/6 

         bunlar: bunlar 97b/5, 105a/3, bunlara 100a/5, bunlardan 176a/9, bunlardur 

103b/4, bunları 176a/14 

         2. ol: ol daḫı dört ḳısm üzredür 117a/6, ol daḫı cāiz 138a/1, oldur 138b/13, 

140a/8 
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        anuñ: anuñ 164a/9, anuñla 137a/15 

        anı: anı 97b/7, 105b/15, 112a/6, 156b/8, 161b/12, 171b/1, 175b/10, 178b/3 

        aña: aña 127b/4, 131b/11, 170b/5, 178b/9 

        anda: anda 97b/1 

        andan: andan 100a/6, 101b/12, 102a/4,  102b/6, 103a/10, 106a/14, 107b/10, 

179a/6 

        andın: andın 171a/5 

        anlara: anlara 164a/15 

        anları: anları 158b/3 

        F.1.2.3. Dönüşlülük Zamirleri 

         Metnimizden tespit edilen dönüşlülük zamirleri kendi, kendü ve öz’dür. Bugün 

Türkiye Türkçesinde dönüşlülük zamirleri olarak kendi ve bunun iyelik eki almış 

şekli olan kendisi kullanılmaktadır. Metnimizden aşağıdaki örnekler seçilmiştir: 

         kendi: kendi 127b/10 

         kendü: kendü 127b/10, 129a/8, 168a/8, kendülere 149a/8, 173b/3, kendünüñ 

123b/7, 152a/15, kendüye 164b/12, 165a/10, 174a/6 

         öz: özin 179a/8 

         F.1.2.4. Belirsizlik Zamirleri 

         Metnimizde bolca kullanılan belirsizlik zamirleri için aşağıdaki örnekler 

seçilmiştir: 

         biri: biri 100b/13, 146b/4, 157a/12, 176b/5, birinden 169a/3 (2), birinüñ 89b/10 

(2), 108a/12, 113b/11, birisi 169a/11 

         biribiri: biribirine 140a/15, biribirinüñ 169b/11, biribiriyle 150a/12, 156b/4, 

157a/12 
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         cümle: cümle 124b/9, 148a/7, 158a/14, 169a/8, cümleden 164b/2, 169a/11, 

cümlesi 134b/8 

         degme: degme bir muḥāsib bir mes’elesin telhīṣ idüp 117a/1 

         her biri: her biri 145a/6, 146a/7, 167b/6, her birine 91a/8, 94a/15, 113b/6, 

114b/6, 120b/11, her birinden 155a/4, her birinüñ 99a/6, 119a/1, 119b/9, 120a/2, her 

birisine 91a/6, 91a/12, 91a/14, 94a/9, 94a/11, 94a/14 

         herkes: herkes meẕkūruñ biş sehmin ifrāz idüp 169a/12 

         her ki: her ki bildi 134b/9 

         her ne: her ne bahāya geldügin 175b/12 

         kimesne < kim+ise+ne: bir kimesne fevt olup 98a/3, 99a/10, 100b/12, 101a/9, 

dört nefer kimesneler 172b/13, ṣarfī-i rāġıb olan kimesneler 178b/2, üç nefer 

kimesnelerden 172b/12 

         F.1.2.5. Soru Zamirleri 

         Metnimizden tespit edilen soru zamirleri ne ve bugün hangi şekline dönüşen 

ḳanġı kelimeleridir: 

         ḳanġı: basṭ olan ḳavā‘idüñ ḳanġısıyla ḳābil-i istiḫrāc olursa 137a/14 

         ne: ellerinde neleri var 89b/1, ḥükm nedür ḥükm oldur ki 89b/9, her ferīḳa ne 

deger 90a/7, ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ olursa 146a/15, mevcūd ḳalan nedür 169b/12 

         F.1.2.6. Bağlama Zamiri  

         Bağlama zamiri ki o anlamını verir. Metnimizde yer alan bağlama zamirleri ki 

ve kim’dir. Aşağıda örnekleri verilmiştir: 

         ki: her gāh ki rü’ūs rü’ūs-ı mevḳūfeteyn ortasında 89b/8, ḥükm nedür ḥükm 

oldur ki 89b/9, ‘ulyā-yı ferīḳ-ı evvele ki ṣulb ḳızıdur 90a/15, ṭarīḳ var ṭarīḳ ne ṭarīḳ 

oldur ki 92a/10, ḥükm-i müdāḫale oldur ki 93a/2, bā‘iẟ oldur ki aṣl māl-ı maṭlūb 

126b/3, ḫaṭā-yı vāḥid ile istiḫrāc olan nev‘ oldur ki 127a/4 
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        kim: üç nıṣf gelmez tā kim ‘avle muḥtāc ola 97a/7, vaḳt on üçe ‘avl olınur zīrā 

kim bunlara maḫrec on ikidür 104b/1, tecnīs olınmaḳ gerek tā kim ḳābil-i ḳısmet ola 

125b/15, zīrā kim bunlar kütüb-i muḳaddimīnde nādirü’l-vuḳū‘dur 137a/5, ḥavż-ı 

ẟānīnüñ umḳı ol ḳadar gerekdür kim ḥavż-ı evvelüñ ṣu-y-ıla tamām[ı] memlū ola 

139a/1, ma‘lūm oldı kim bu ḳadar aḳmişenüñ her yüz ḳıṭ‘ası 160b/6, ma‘lūm olındı 

kim ẕikr olan aḳmişenüñ cümle bahāsı 161a/9 

        F.1.2.7. Aitlik Zamiri 

         Aitlik zamiri -ki ekidir. Genellikle bulunma hâlindeki isimlerle ve zaman 

anlamı taşıyan kelimelerle kullanılan bu eke ilgi eki de denir. Metnimizde tek 

kelimede gözlenmiştir: 

         evvelkisi 94b/1, 95a/1, 95b/2, 96a/1, sonra-ġı ḳalīçe 153a/12, sonra-ki giden 

peyk 151b/7 

          F.1.3. SIFAT 

          F.1.3.1. Niteleme Sıfatları 

          Niteleme sıfatları, varlıkların vasıflarını bildiren kelimelerdir. Metnimizde bu 

sıfatların pek çok örneği bulunmaktadır. Bunlar için bazı örnekler aşağıda 

gösterilmiştir: 

          yeṣıḥḥu ‘amelin 92a/10, yeṣıḥḥu meblaġ 93a/3, muḥtāc mes’ele 97b/1, bilā-

‘avl olan dört ‘adedüñ aḥvāli 97b/4, ẕikr olan ḥiṣṣe 99a/13, mā-bāḳī ḳalan 99b/11, iki 

ṣınf vāriẟin 100b/12, meẕkūr vāriẟlerden biri 100b/13, ana bir ḳız ḳarındaşlar 

102a/14, ‘avlle ḳısmet olan nev‘-i ẟānī 116b/2, fā’ide olan sekiz yüz ḳırḳ dirhemi 

119a/7, üç lūlelü ḥavż 137b/6, iki ḳıṭ‘a bāġı 140b/12, ḳırḳ adım ṭūli 140b/13, 

mechūlü’l-bahā olan engüşterīye 142a/7, üç günlik ücret 143b/5, iki nefer ırġad 

144a/10, ayda on aḳçaya ṭutulan ırġad 145a/13, on altı ḫazīnelü bir ḫaymeye 

153a/14, ḫoş naṣīḥat 179a/3 

          F.1.3.2. Sıfatlarda Karşılaştırma 

          F.1.3.2.1. Karşılaştırma Sıfatları 
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          Sıfatlarda karşılaştırma -raḳ, -rek eki ile yapılmaktadır. Metnimizde tek örneği 

mevcuttur: 

          şey-i zā’id eczā-yı maḫrecden degüldür ammā yig-reg-i eczā-yı maḫrec miẟl-i 

ziyāde ḳılınur 103b/2 

          F.1.3.3. Belirtme Sıfatları 

          Belirtme sıfatları işaret, belirsizlik, sayı ve soru sıfatlarıdır. Metnimizden tespit 

ettiğimiz belirtme sıfatları şöyledir: 

          F.1.3.3.1. İşaret Sıfatları 

          Metnimizde tespit ettiğimiz işaret sıfatları bu, o, ol, şol’dur. Bu sıfatlardan bu 

ve ol en çok kullanılanlardır. O ve şol sıfatları nadir kullanılmıştır:  

          bu: bu ẕikr olan yidi ‘adedüñ 96b/12, bu mes’ele 98b/4, bu tevzī‘āt-ı mes’ele 

99b/8, bu yigirmi dört 100a/7, bu ḫāric-i ḳısmeti 102a/6, bu ḥāṣıl-ı ḍarbı 107a/13, bu 

büsūt 115a/1, bu on ṭoḳuzıncı faṣl 116b/7, bu maḫrec olan a‘dāduñ 115b/6, bu ẕikr 

olan ḳısmet-i ġuremānuñ 118a/7, bu basṭ olan a‘dād-ı dirhem 122a/5, bu ẕikr olan 

musaṭṭaḥātların 122b/1, bu maḥallde 154a/10, bu tanṣīf olan a‘dād-ı dīnār 157b/13, 

bu ḥisāb üzre 168b/5 

          o: o nisbet miẟlince 90b/11, 93b/14, o zevce 95b/8 

          ol: ol miḳdārca 93a/14, ol vaḳt 96b/2, ol yidi ‘aded bunlardur 96b/11, ol māl-ı 

mechūle dirhem żamm idüp 129b/13, ol māl 133b/4, ol bāḳī olan on ‘aded 169a/6, ol 

nıṣf olan yigirmi dīnār 169a/13, ol żāyi‘ olan on biş dirhem 170a/4, ol altmış iki 

dirhem 170b/7, ol eclden 171a/1, ol üç şey’i 171b/11, ol māl 172a/8, ol bahā-yı 

miẟḳāl-i mürvārīd 176a/2 

          şol: şol sebebden 137a/5 

          F.1.3.3.2. Belirsizlik Sıfatları 

          Metnimizde çeşitli belirsizlik sıfatları kullanılmıştır. Tesbit ettiğimiz bazı 

örnekler aşağıda gösterilmiştir: 
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           ba‘żı: ba‘żı maḥallde 164b/9, ba‘żı mesā’il-i merġūb ẕikr ile iḫtiṣār ḳılındı 

178a/1 

           bir: mübāyene bir yirde var 89b/6, keenne-hu bir kişi öldi 92a/1, ya‘nī bir 

kimesne fevt olup 98a/3, bir mes’elede ẟümün südüs ẟülüẟān vāḳi‘ olsa 99b/3, 

bunlara bir maḫrec aḫẕ idesin 100a/5, meẟelā bir māl-ı mechūlüñ 131b/12, var-ıdı bir 

cāḥda üç dane gevher bī-miẟāl 134a/7, bu daḫı bir farż üzre lā‘le bahā olur 135a/15, 

be-her-ḥāl anlaruñ istiḫrācına bir ṭarīḳ-ı vāżıḥ bulunmak olmaz 137a/12 

          ekẟer: ekẟer a‘dādı aṣl mes’eleye ḍarb iderüz 93a/2, mesā’il-i müteferriḳada 

ekẟer mes’ele bunuñ üzerinedür 164a/14 

          her: her gāh ki 89b/8, her ferīḳa ne deger 90a/7, her ferdüñ re’s-i mālına 

117b/2, her ṭoḳuz cüz’ 123a/2, her maḥallde 138a/8, her gün 12 fersaḫ gidesin 

149b/1, öñürdi giden geminüñ her ṭoḳuz mīlin biş mīlde alsa 155b/11 

          her bir: her bir ḳısm 133b/2,  her bir nefere 167a/1, her bir ḳırāṭı 175b/10, her 

bir ‘adedüñ tenāsübi 125a/8 

          nice, niçe: nice daḳīḳ maḥaller vāḳi‘ olur 116b/9, nice ḳısmet 141a/1, bir niçe 

eşḫāṣla 148a/5, niçe mesā’il-i müşkil 164b/1, nice a‘dād 179a/6       

        F.1.3.3.3. Soru Sıfatları 

         Metnimizde soru sıfatı olarak sadece bir kelime tespit edilmiştir: 

          ne: ne nisbet ṭutar 90b/14, ne alıcı var 92a/3, ne vech üzre 97b/6, ne miḳdārdur 

125a/15 

          F.1.4. ZARF 

          F.1.4.1. Zaman Zarfları 

          Metnimizde Türkçe ve yabancı asıllı zaman zarfları ya doğrudan doğruya zarf 

olarak ya isim ve sıfatlardan yapılarak ya da isme çekim edatları getirilerek zarf 

göreviyle kullanılmıştır: 

          -a degin, -e degin: şimdiye degin 89b/3, 92b/10, sene-i ẟelāẟeye degin 166a/4           
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         anda “o zaman”: muḥtāc mes’ele sekizden olsa anda daḫı ‘avl olınmaz 97b/1 

         andan ṣoñra: andan ṣoñra māl-ı mürde[yi] maḳsūm ṭutup ḳısmet idesin 102a/4, 

andan ṣoñra aṣl mes’ele māla mevcūdla ḍarb idesin 113a/4, andan ṣoñra ḫāric-i 

ḳısmet olanuñ aḫmāsın ve erba‘at-i isbā‘ın ve ẟülüẟin iḫrāc idüp 115b/12 

         bir gün: meẕkūrān bir günde ve bir günüñ yidi cüz’inden biş cüz’inde bulışurlar 

150b/6 

         bu def‘a: bu def‘a her yüz on ḳıṭ‘ası on iki dīnār ve nıṣf dīnāra olsa 161b/5, bu 

def‘a iki ḫānesin ḍarb idesin 166a/12, bu def‘a üç ḫānesin ṭarḥ idesin 166b/3   

         -dan ṣoñra, -den ṣoñra : bundan ṣoñra bizüm içün iki ‘amel daḫı ḳaldı 90a/6, 

93a/10, bundan ṣoñra beyne’l-vereẟe bunlar ḳısmet olınmalu 97b/5, bundan ṣoñra 

ṭarīḳ budur ki 99b/9, tefrīḳ olınduḳdan ṣoñra bāḳī on dirhem ḳalsa 133b/3, ḳırḳ biş 

yevm ticāret eyledükden ṣoñra Zeyd gelüp 118b/6, ḫidmet eyledüklerinden ṣoñra 

ḫidmetleri ḥisāb olınup 146a/3, evvel-i emrden nıṣfı murād idi 160b/1 

         -den evvel: on günden evvel gitdügi 151a/3 

         evvel: ol evvel giden peyke 151a/2, 151a/8, evvel tā nihā-yı meẕkūrūn ḳaç pāre 

oldu 167b/5  

         evvelā: evvelā eczā-yı ġuremā cem‘ olınup 117b/3, evvelā ‘aded-i yevmlerin 

‘alā-ḥaddihi ser-māyelerine ḍarb olınup 119a/3, evvelā medyūnuñ mevcūdı basṭ olına 

120b/12, evvelā 8 farż idesin 128a/3 

         evvelde: evvelde içinde 10 dirhemin alsun 128a/7 

         girü: südüsāna maḫrec girü südüs farż olınduġı 108a/6 

        hemān: hemān on dört on dördi virdük 90b/2, hemān dört dördi virdük 93b/6 

        her gāh: her gāh ki sihāmları-y-ıla rü’ūsları ortasında muvāfaḳa-yı nıṣfıyye olsa 

92b/7, her gāh ki rü’ūs-ı mevkūfeteyn ortasında müdāḫale ḥükmi nedür 92b/15 

        her gün: her gün 12 fersaḫ gidesin 149b/1 
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        her yıl: her yıl ribhın içinde iḫrāc itmeyüp 165b/14 

        imdi: pes imdi rü’ūs ve sihām aḥvāli ki müfīd ve muḫtasar ẕikr olındı 96b/1, 

imdi bilgil ki 97a/5, imdi bu mes’eleden sihāmdur 98b/10, pes imdi yidi ‘adedüñ üç 

‘adedi ‘avl olınur 103b/3 

        ḳaçan:  ḳaçan mes’ele ikiden olsa 97a/5, ḳaçan maḫrec farżından ṭar olsa 

103a/8, ḳaçan mes’elede nıṣf ẟülüẟān olsa 103b/5 

         ḳanūn-ı padişāhī: arżuñ ḳırḳ adım ṭūli ḳırḳ adım ‘arżı olana ḳanūn-ı padişāhīde 

bir dönüm dirler 141b/4 

         ol günde: ol günde varup gelse 149b/5 

         ol vaḳt: ol vaḳt baḫẟ-i ferāiżden müeddī olur 96b/3, ol vaḳt daḫı ‘avl olınmaz 

97a/8, ol vaḳt mes’elemüz gelmez 

         öñürdi: öñürdi giden geminüñ 155b/10 

          pes: pes ma‘lūm olındı ki 122b/4, pes bu mes’elede ḫaṭā-yı vāḥid dinilen 

budur 126a/12, pes bunda iki ḳalmaḳ gerekdür 130a/10 

          ṣoñra: ṣoñra giden peyk 151a/4, ṣoñra bir ḳalīçe daḫı ḥācet olsa 152b/13, ṣoñra 

peşīmān olup 166b/14, ṣoñra Bekr anlardan müteferriḳ olıcaḳ 167b/2  

          şimden girü: şimden girü rü’ūs-ı mevḳūfeteyn ortasında dört ḥālete naẓar 

iderüz 89b/4, 92b/12, şimden girü yeṣıḥḥu ‘amelin itmege ṭarīḳ var 92a/9 

          şimdi: a‘dāduñ her biri şimdi nıṣf dīnārdur 157b/8, şimdi rub‘ dīnār vāḳi‘ 

olmışdur 158b/9, bu ḫāric-i ḳısmet olan a‘dād şimdi dīnār-ı tāmmdur 158b/15 

          yidi günde: peykle yidi günde bulışup 151b/1, yidi günde vara 151b/3,  meẕkūr 

gemiler yidi günde ve bir günüñ on bir sā‘atde biri biriyle bulışurlar 157a/11 

         F.1.4.2. Yer Zarfları 

         bunda: bunda bir maḫrec bulasın 114b/7 

         girü: girü bu ṭarafa müteveccih olan 149b/2 
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         ṭaşra: üç ẕirā‘ı ṭaşra olsa 164b/5 

         F.1.4.3. Mikdar Zarfları 

         altı kerre: altı kerre on dördimüz oldı 90a/1 

         aṣl mes’eleden degin: aṣl mes’eleden degin sihāmların maḍrūbun fīh idüp 99a/4 

         bir kerre: bir kerre iki yine iki 138a/2 

         biş kerre: biş kerre bir dirhem ve nıṣf dirhem yidi dirhem ve nıṣf dirhem olur 

142b/7 

        bizüm nıṣfumuz ḳadar: bizüm nıṣfumuz ḳadar didükleri 148b/4 

       -dan ziyāde: eger māl-ı mefrūż māl-ı maṭlūbdan ziyāde farż olınmış olsa 126b/6 

        ḫayli: bunı bu vech ile istiḫrāc itmek ḫayli ‘asīrdür 161b/1, rub‘ın bulmaḳ ḫayli 

müşkildür 165a/11 

         iki kerre: iki kerre yidimüz oldı 89b/13, iki kerre on dördimüz oldı 90b/6 

         üç kerre: üç kerre on dördümüz oldı 90a/13, üç kerre dördümüz oldı 93b/2 

         dört kerre: dört kerre altımuz oldı 93a/4   

         bu ḳadar: bu ḳadar dirhemi żāyi‘ olıcaḳ 170a/12  

         hezār: hezār bunlaruñ emẟāli daḫı var 178a/3 

         kendü ḳadar: kendü ḳadar żamm idüp 129a/8, kendü ḳadar māl żamm idüp 

128a/7 

         kendü miẟli ḳadar: kendü miẟli ḳadar māl żamm idüp 128a/5  

         maḍrūb ve maḫrecden degin: maḍrūb ve maḫrecden degin sihāmların 

maḍrūbun fīh idüp 102a/6 

         ol ḳadar: meẕkūr ḥavż ol ḳadar sā‘atde ṣu-y-ıla memlū olur 138a/15, ol ḳadar 

gerekdür 139a/6, engüşterī daḫı ol ḳadar olur 143b/6 



98 
 

         ol miḳdārca: maḍrūba urup ol miḳdārca mā-belaġdan virevüz 93a/14 

         on bir: żamm idicek olsa daḫı on bir olur 147b/14 

         on def‘a: on def‘a olınca 169a/3, on def‘a varınca 169a/5 

         o nisbet miẟlince: o nisbet miẟlince maḍrūba ḳıyās idüp 90b/11, 93b/14  

         üç yüz bir: meẕkūr māl üç yüz bir olur 172b/1 

         yigirmi bir: yigirmi bir olur 162a/4 

         ziyāde: iki yā daḫı ziyāde olsa 94b/4 

         F.1.4.4. Suret Zarfları 

         Suret zarfları hâl, tarz, durum, sebep, sonuç, beraberlik, ayrılık, tehdit,  

benzerlik, tekrarlama gibi manaları bildirirler. 

         -a göre: bunlara göre ḳıyās olına geldük 103a/5, bunlara göre ḳıyās olınup 

‘amel olına 116b/4, mesā’il bunlara göre ḳıyās olınup istiḫrāc olına 178a/5 

         ancaḳ: ṭarīḳ-ı muhāsibīn üzre sihāmların istiḫrāc idüp virmekdür ancaḳ geldük 

96b/7 

        āsān: kāmil ve fāṣıl olana ikisi de āsān 161b/2, istiḫrāc itmek ehline āsān 

mübtedīlere mümteni‘dür 163b/9 

        aşikāre: ḳıymeti elmāsuñ olur aşikāre ber-kemāl 134b/6 

        ayru ayru: meẕkūr otuz ‘adedi ayru ayru ḳoyasın 169a/2 

        ber-kemāl: ḳıymeti elmāsuñ olur aşikāre ber-kemāl 134b/6, şehlere lāyıḳ 

beġāyet ḫūb u ra‘nā ber-kemāl 134a/8 

        bi-‘avlin: nev‘-i evvel bilā-‘avl nev‘-i ẟānī bi-‘avlin ḳısmet olınur  

        bilā-‘avl: nev‘-i evvel bilā-‘avl nev‘-i ẟānī bi-‘avlin ḳısmet olınur 96b/8 

       bilā-kesr: ecza-yı ġuremāda kesr olmayup bilā-kesr ola 117a/8 
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       bile: eyle olsa bile bilā-‘avl olan 97a/3, iḫrāc itmeyüp bile mu‘amele olsa 

165b/13 

        bilece: peyke irişüp ol yire bilece giresin 151a/3 

        bi’l-fi‘l: her birinden bi’l-fi‘l mevcūd ne miḳdārdur 169b/10 

        bi-ḥisāb-ı miẟḳāl: vezni daḫı bi-ḥisāb-ı miẟḳāl ne miḳdārdur 175b/6 

        bi-i‘tibār-ı eşkāl: bi-i‘tibār-ı eşkāl taż‘īfdür 162a/2 

        bi’l-ittifāḳ: ve in sefel-i eb-ile bi’l-ittifāḳ cedd ile ‘ind Ebī ḥanīfe 94b/7 

        bī-kīl ü ḳāl: lā‘l-i bī-mānendüñ olur ḳıymeti bī-kīl ü ḳāl 134b/4 

        bi-nefsihī: ḫayme-i evvelüñ ḫazīnesin bi-nefsihī girü ḫazīnesine ḍarb idüp 

153b/4, ḥücre-i ẟānī bi-nefsihī ṭarḥ olına 171a/5 

        bi-tamāmihī: ya‘nī bi-tamāmihī taż‘īf olına 159b/10 

        böyle: bu böyle idüginden 170b/4, böyle istiḫrāc olınur 172b/2, pes bunuñ 

mefhūmı böyle oldı 175a/14 

         dā’imā: a‘dād-ı eşkāl-i bahā dā’imā tanṣīf olına 161b/14 

         eyle: nev‘-i ẟānī didiler eyle olsa 97a/3, ḳarındaş içün eyle olsa bu aṣl 

mes’elelerde ḍarba ḳısmete maḫrece ihtiyāc olınmaz 98a/10 

         girü: cem‘ olıcaḳ girü tamām bir miẟḳāl olur 176b/4 

         iken: meẕkūr nā-ma‘lūm iken yidi ‘aded farż olınmış oldu 126b/4 

         ma‘nen: ẓāḫiren tafṣīl muġāyir ammā ma‘nen yine ḳavā‘id-i meẟbūḳ üzre 

istiḫrāc olınur 137a/10 

         mużā‘af: ol māl-ı mechūl aṣlda mużā‘af olup 130a/3 

         mükerrer: bir maḥallde mükerrer ẕikr olınur 108a/3 
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         nā-çār: cem‘ olıcaḳ altıdan olmaz nā-çār yidiye ‘avl olınur 103b/7, on ikiden 

ḥāṣıl olmaz nā-çār on altıya ‘avl olınur 105a/4 

         öyle: yidi a‘mām içün öyle olsa 99b/2, mesā’il-i merġūb ẕikr ile iḫtiṣār ḳılındı 

öyle olsa 178a/2 

         öyleyin: zīrā aḳall-i maḫrecden farż virilmez ekẟer-i maḫrecden virilür  öyleyin 

farżlar naḳż olur 103a/14 

          şöyle: şöyle iktiżā ider 141a/4 

          tamām: bu ẕikr olanlar cem‘ olıcaḳ girü tamām bir miẟḳāl olur 176b/4 

          tekrār: istiḫrāc-ı meḥāricde ẕikr olınmışdur tekrār ẕikr olınmaġa 108a/1 

          üzre: ṭarīḳ-ı muhāsibīn üzre sihāmların istiḫrāc idüp virmekdür 96b/6, li’ẕ-

ẕekeri miẟlü haẓẓı’l-ünẟeyeyn üzre on iki er ḳarındaş ile bir ḳız ḳarındaşa ḳısmet 

idesin 98a/14, ṭarīk-ı meşrūḥ üzre maḫrec idesin 102b/5, ol taḳdīr üzre her birine 

ḥiṣṣe ne deger 113b/6, ẕikr olan ṭarīḳ üzre kendü ḳadar żamm idüp 128b/3 

         yaḳın: tā kim yaḳın ḥāṣıl ola 165a/13 

         ẓāḫiren: ẓāḫiren tafṣīl muġāyir ammā ma‘nen yine ḳavā‘id-i meẟbūḳ üzre 

istiḫrāc olınur 137a/10 

         F.1.5. EDAT 

         F.1.5.1. Bağlama Edatları 

         Türkçede kelime gruplarını ve cümleleri birbirine bağlayan Türkçe ve yabancı 

asıllı bir çok edat kullanılmıştır. Metnimizde geçen bağlama edatları ve bunların bazı 

örnekleri aşağıda gösterilmiştir: 

         ammā : eczā-yı maḫrecden degüldür ammā yigregi eczā-yı maḫrec miẟl-i 

ziyāde ḳılınur 103b/2, bunuñla ‘amel cā’iz ammā keẟret-i kitābet vāḳi 108a/10, 

ammā ma‘nen yine ḳavā‘id-i meẟbūḳ üzre istiḫrāc olınur 107a/10 
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         ammā eger: ḫidmet itmiş olur ammā eger bunı bundan ṣoñra ḳalemle istiḫrāc 

itmek murād olursa 145b/7 

         ancaḳ : iki ‘aded vaż‘ olınur ancaḳ ve nısfa dirheme ġayr-ı eşkāl vaż‘ olınur 

138a/9 

         belki: mahṣūṣ degül belki ol ḳavā‘id niçe mesā’il-i müşkil daḫı ḥall olınsa olur 

164b/1 

         çün: idicek her birinüñ ḳıymetlerinden çün miẟāl 134a/10 

         çün ki: bilmeklige ṭarīḳ budur ki bu maḥallde çün ki ẟülüẟ rub‘ yād olındı 

147a/10, 12 fersaḫ gidesin ve çün ki girü bu ṭarafa müteveccih olan her gün 8 fersaḫ 

gelesin 149b/2, bu aṣl nesneler maḥall-i taġlītdür zīrā çün ki tuffāḥuñ ‘adedi müsāvī 

oldu 168b/10 

         eger: ẕikr olındı kāfīdür kāfīdür zīrā eger bundan daḫı ziyādeye şürū‘ olınmalu 

olsa 96b/2, bundan ṣoñra bu mes’ele eger maḫrec ile istiḫrāc idüp virmek dileseñ 

98b/4, sehmi iki biñ olsa ve eger oġlan olmayup aña bedel ‘amm oġlı olsa 100b/14,  

ve eger bunı daḫı aḳall ḳılmaḳ dileseñ 108b/1, farż olınmış oldı ve eger māl-ı mefrūż 

māl-ı maṭlūbdan ziyāde farż olınmış olsa 126b/5 

         egerçi: bu ma‘nā ẓāḫir egerçi şöyle iktiżā ider 141a/4, ṭarīḳ budur ki bu daḫı 

ẓāḫiren egerçi ḳırḳ adımuñ rub‘ı on adım olmaḳ görinür 141b/7, mücennes ider olsañ 

ẓāḫir egerçi mücennes gider 162a/2  

         ger: bundan ṣoñra bunı ger maḫrecle istiḫrāc idüp virmek dileseñ 100a/4 

         illā: mes’elemüz gelmez illā altıdan altınuñ nıṣfına üç üçi virdük 92a/5, illā 

yigirmi dörtden bu yigirmi dört maḳsūmün ‘aleyhdür 100a/7, ḳā’im ola gelmez illā 

altıdan meẕkūr altınuñ südüsi bir ḥiṣṣe-i ümm 101b/12 

          illā ki: se rub‘ ‘aded illā ki bunlar cem‘ olıcaḳ seksan bir ‘aded olur 172a/4,  

         lākin: iktiṣār-ı ebdān-ı benāt mümkin lākin basṭ-ı evveli basṭ itdük 91b/7, 

ihtiyāc degül lākin iṭṭılā‘-ı külli ḥāṣıl olsun 108a/2, ol kimesne ẓāḫiren nıṣfın işlemiş 

gibi olur lākin bu böyle degül 140a/9 
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         ḳaçan: ‘avl tevsī‘-i maḫrecdür ḳaçan maḫrec farżından ṭar  olsa 103a/8, imdi 

bilgil ki ḳaçan mes’elede nıṣf ẟülüẟān olsa 103b/5 

         ki: bir maḫrec aḫẕ idesin ki andan südüsān ẟülüẟān ḳā’im ola 101b/11, ṣoñra 

nev‘-i ẟānī aḥvālin beyān idelüm ki ‘avl ile istiḫrāc olınur 103a/6 

          kim: ol ḳadar gerekdür kim ḥavż-ı evvelüñ ṣu-y-ıla tamām[ı] memlū ola 

139a/7, ma‘lūm oldı kim bu ḳadar aḳmişenüñ her yüz ḳıṭ‘ası 160b/6 

         meger: bu müyesser degül meger mücennes ola 163b/8 

          meẟelā: bir maḥallde mükerrer ẕikr olınur meẟelā maḫrec-i rub‘ ki ḥiṣṣe-i 

zevcdür 108a/3 

        nite kim: ẟevāb-ı cemīle müstaḥiḳḳ olalar nite kim dinilmişdür 179a/3 

          pes: ḥiṣṣe-i ‘aṣabātdur pes imdi bu mes’eleden sihāmdur 98b/9, ol daḫı ḥiṣṣe-i 

a‘māmdur pes bu tevzī‘āt-ı mes’ele yigirmi dörtden olduġın bildürür 99b/8 

         tā ki: iki ẟülüẟān gelmez tā ki ‘avle muḥtāc ola 97a/10 

         tā kim: üç nıṣf gelmez tā kim ‘avle muḥtāc ola 97a/7, bunlardan ziyāde gelmez 

tā kim ‘avle muḥtāc ola 97a/12, tecnīs olınmaḳ gerek tā kim ḳābil-i ḳısmet ola 

125b/15                         

         ve illā: ḥāṣıl olursa ṣaḥīḥ ve illā felā pes çün ki bu żāyi‘ātuñ her nev‘inden ne 

miḳdār żāyi‘ olduġın bildük 170b/8                    

         ya‘nī: ḳaçan maḫrec farżından ṭar olsa ya‘nī farżlar maḫrecden çıkmasa 103a/9, 

bunları dirhem-i cem‘ idesin ya‘nī bir iki üç ve yine üç yanında daḫı altı olur 

137b/14, penc süb‘ dirhem olur ya‘nī bir aḳçanuñ yidi cüz’inden biş cüz’ olur 144a/2 

         u, ü: şehlere lāyıḳ beġāyet ḫūb u ra‘nā ber-kemāl 134a/8, lā‘l-i bī-mānendüñ 

olur ḳıymeti bī-kil ü ḳāl 134b/4, ġarāib ü taḳsīmāt-ı müşkilāt 178b/6 

         ve: her ferīḳa ne deger ve her ferīḳuñ ferdine ne deger 93a/11, ‘avl olmayan 

dört ‘adede nev‘-i evvel ve ‘avl olan üç ‘adede nev‘-i ẟānī didiler 97a/2, tā kim ‘avle 

muḥtāc ola ve ḳaçan mes’ele üçden olsa 97a/7, isti‘māl olındı ve hem muṣannif 
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maḫrec eczāsından ziyāde ḳılınur 103a/15   

          zīrā: mes’ele ikiden olsa ‘avl olınmaz zīrā  ikiden gelen nıṣf nıṣfeyndür 97a/6, 

mes’ele üçden olsa ol vaḳt daḫı ‘avl olınmaz zīrā üçden gelen ẟülüẟ ẟülüẟāndur 

97a/9, cebr itmek bulındı zīrā aḳall-i maḫrecden farż virilmez ekẟer-i maḫrecden 

virilür 103a/13 

         zīrā ki: ‘avl olınmaz zīrā ki sekizden gelen ẟümün rub‘ nıṣfdur 97b/2, yigirmi 

dört ‘aded-imiş zīrā ki meẕkūr yigirmi dördüñ nıṣfı 132a/8, yigirmi ‘arż olur zīrā ki 

meẕkūr yigirmi adım ṭūli yigirmi adım ‘arż[ı] bir birine ḍarb olıcaḳ 141b/14 

         zīrā kim: vaḳt on üçe ‘avl olınur zīrā kim bunlara maḫrec on ikidür 104b/1, ‘avl 

olınur zīrā kim bunlara maḫrec yigirmi dört olur 105a/13, ḫaṭā-yı vāḥid dirler zīrā 

kim ol murād olan 10 dirhem bundan ḥāṣıl olmadı 125b/6, bilmek muḥāsibīne nev‘-i 

levāzımındandur zīrā kim bunlar kütüb-i muḳaddimīnde nādirü’l-vuḳū‘dur 137a/5   

         F.1.5.2. Son Çekim Edatları 

         Son çekim edatları genellikle edat olarak kullanılan kelimelerdir. Metnimizde 

benzerlik, durum, görelik, karşılaştırma, yer, birliktelik vs. bildiren çekim edatlarının 

yalın hâl ve diğer hâl ekleriyle kullanılmış biçimleri aşağıda gösterilmiştir:  

       -a degin: yidiye sekize ṭoḳuza ona degin ‘avl olınurmış 104a/12 

        bigi: sābıḳan ẕikr olan mes’ele bigidür 154b/2 

        bile: ve yāḫūd ikisi bile zā’id ve yāḫūd nāḳıṣ olur 127a/8 

        -dan ötürü, -den ötürü: nıṣf olduġından ötürü tecnīs idesin 159b/9 

        -dan ṣoñra: bundan ṣoñra bu ḥāṣıl-ı ḍarbı tanṣīf idesin 160a/4, andan ṣoñra ol 

bāḳī ḳalan üç ‘aded māl-ı mechūl ile maḫrec olan on iki ‘adedi ḍarb idesin 163a/6, 

bundan ṣoñra bu ḫums dirhem ol ḥisāb üzre ne olur 163a/12 

         gibi: sābıḳan ẕikr olan gibi aṣl-ı māluñ ẟülüẟānın iḫrāc idüp 102a/15, ol 

kimesne ẓāḫiren nıṣfın işlemiş gibi olur 140a/9, sābıḳan ẕikr olan gibi bunuñ daḫı 

evvelā ücret-i yevmiyyesin bulasın 143a/7  



104 
 

         -e göre: ‘aded-i şehrine göre ḥiṣṣe ne deger 119b/10 

         içün: ol ḳadar dīnāra olmaḳ içün ḥāṣıl-ı ḍarbuñ iki ḫānesi ṭarḥ olındı 157b/10, 

def‘-i şekk içün 165a/12, on bire olmaḳ içün 166a/10, mübtedīlere taġlīṭ içün 

169a/10 

         ḳadar: bu ḳadar taṣrīḥ ki olındı 116b/3, miẟli ḳadar māl daḫı żamm urup 

127b/10, ol ḳadar sā‘atde ṣu-y-ıla memlū olur 138a/15 

         üzre: ol ḳavl üzre rāżī olup 140a/3, ol ḳavl üzre meẕkūrān ırġadlar bir ay 

tamām-ı ḫidmet eyleseler 144a/11 

         F.1.5.3. Berkitme (Kuvvetlendirme) Edatları 

         daḫı: ḥaḳḳ-ı ücreti daḫı ne olur 144b/4, ol daḫı bir ayuñ ḫumsıdur 144b/11, 

ırġaduñ daḫı ḫidmet-i yevmiyyesin bulalum 145a/15, bahā-yı cāme daḫı nedür 

147a/8, maḫrecüñ rub‘ı daḫı üç olur 147b/9, ‘Amr daḫı maḳām-ı a‘lāda bir niçe 

eşḫāṣla müteḳā‘id olsa 148a/5 

         da, de: ere bir bāḳī ḳaldı anı da virdük 112a/6, ol daḫı cāyiz zīrā bu da bir nev‘ 

ṭarīḳdür 138a/1, ‘avrata üç ḳaldı üçi de virdük 110b/11, kāmil ve fāṣıl olana ikisi de 

āsān 161b/2, bir miẟḳāl de lā‘lden ve mürvārīdden ve zerden peydā olmış 175a/15 

         elbette: İstanbuldan giden peyke elbette sen üç günde Edirneye varasın 150a/9 

         ḫod: bundan ḫod baḫẟ-i ferā’iż degül 96b/4, ne vechle maḫrec olduġı ḫod 

istiḫrāc-ı meḥāricde ẕikr olınmışdur 107b/12, bunuñ sene-i vāḥidin beyān itmek ḫod 

kāfīdür 166a/2 

         ve hem: isti‘māl olındı ve hem muṣannif maḫrec eczāsından ziyāde ḳılınur 

103a/15, ḳırḳ biş olur ve hem maḳsūmün ‘aleyhdür 108b/7, bir miẟḳāldür ve hem 

ḫāric-i ḳısmetüñ iki ḫānesin ṣıfr-ı zā’id ecli içün ṭarḥ idesin 175b/14 

         yine: ḥāṣıl-ı ḍarbı yine maḍrūb ve on bir ‘adedi maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin 

166b/1, ol daḫı biş aḳça eyler ki cümle yine yigirmi biş olur 169a/8, yine ḳırḳ yidi 

dirhem ve bir ḳırāṭ ve üç şā‘īr ḥāṣıl olur 170b/12 
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         F.1.5.4 Karşılaştırma Edatları 

         Metnimizde tespit edilen karşılaştırma edatları aşağıda gösterilmiştir: 

         ne ne: her ferīḳa ne deger her ferīḳuñ ferdine ne deger 90a/7, 93a/11 

         yā daḫı: meẟelā bir olsa nıṣfdur iki yā daḫı ziyāde olsa ẟülüẟāndur 94b/4, 

meẟelā bir olsa nıṣf iki yā daḫı ziyāde olsa ẟülüẟāndur 95a/5, ikiyle yā daḫı ziyāde ile 

ẟülüẟ-i küll 95b/5 

         F.1.5.5. Seslenme Edatları 

         iy: ol olur yāḳūt ḫūba ḳısmet iy ferḫunde-fāl 134b/2, iki biñ iki yüz olur 

cümlesi iy ḫoş-ḫıṣāl 134b/8              

         F.1.6. FİİL 

         F.1.6.1. Olumsuzluk Eki 

          Türkçede her çeşit fiil zaman ve şekillerinde olumsuzluk; -ma-, -me- fiilden fiil 

yapma ekinin fiil kök ve gövdelerine getirilmesiyle yapılır. Zaman ve şahıs ekleri ise 

bu ekten sonra getirilir. Geniş zamanın olumsuzu -maz, -mez ile yapılmaktadır. Bu ek 

-ma-, -me- fiilden fiil yapma eki ve -z- fiilden isim yapma ekinin birleşmesinden 

meydana gelmiştir. Metnimizden seçtiğimiz örnekler şunlardır:  

          bil-mez 178b/1, bul-maz 178a/10, bulın-maz 108b/3, gel-mez 109a/13, it-me-

y-üp 165b/15, ḳal-ma-y-up 162a/6, ḳıl-maz-du-lar 179a/4, ol-maz 104a/2, ol-ma-dı 

125b/7 

         F.1.6.2. Bildirme Ekleri ve Cevheri Fiil 

         Teklik ve çokluk 1. ve 2. kişi bildirme ekleri kişi zamirlerinden 3. kişiler de 

tur- fiilinin geniş zamanının ekleşmesinden meydana gelmiştir. Bildirmenin görülen 

geçmiş zaman, anlatılan geçmiş zaman ve şart çekimi i- fiiliyle yapılır: 

         1. Bildirme geniş zaman ekleri 

         Tespit edilen şekiller aşağıdadır: 
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         Teklik 2. şahıs: -sin 

         Eski Türkiye Türkçesi devresinden teklik 2. şahıs bildirme eki -sın, -sin’dir. 

Metnimizde tespit edilen örnekleri aşağıdadır: 

         sen daḫı bir maḫrec aḫẕ itmek gerek-sin 147a/11, sen daḫı bir maḫrec bulmaḳ 

gereksin 148a/13 

         Teklik 3. şahıs: -dur, -dür 

         Teklik 3. şahıs bildirme eki, Eski Türkiye Türkçesi devresinde -dur, -dür’dür. 

Metnimizde de sadece -dur, -dür şekli kullanılmıştır. Bu ekin isimlerde de, fiillerde 

olduğu gibi, bildirmeden ziyâde ifadeyi kuvvetlendirmek/ ifadeye kesinlik katmak 

için kullanıldığı da görüşler arasındadır. (Baydar, 2012: 46)  Ekin ünlüleri bu 

dönemde ve dolayısıyla metnimizde yuvarlaktır:  

         -dur, -dür 

         altıdan-dur 104a/8, altı-dur 144b/10, ‘Amr-dur 147b/10, ‘aṣabāt-dur 99b/10, 

bahā-dur 135a/3, dīnār-dur 162a/12, ḫums-dur 145b/10, ḳadar-dur 169b/11, maḍrūb-

dur 159b/11, maḳsūm-dur 161b/11, me’ḫūz-dur 154a/10, murād-dur 159a/6, ‘aded-

dür 126b/4, ālet-dür 125a/5, ‘asīr-dür 161b/1, bāḳī-dür 169a/7, bigi-dür 154b/2, bi’l-

mü’enneẟ-dür 95a/6, ceddeteyn-dür 106b/3, cezr-dür 173b/6, çāryek-dür 152a/4, lā-

büdd-dür 170b/10, lüdre-dür 174b/4, maḍrūbun fīh-dür 148a/15, maḫrec-dür 

126b/12, müntehī-dür 170a/2, müşkil-dür 165a/11, nefer-dür 167a/3 

         Çokluk 1. şahıs: -uz, -üz 

         Zamir kökenli olan bu ekin Eski Türkçe dönemindeki şekli biz’dir. Ekleşirken 

b>v değişikliği ve dudak ünsüzlerinin etkisiyle yuvarlaklaşmıştır. Eski Türkiye 

Türkçesi döneminde -uz, -üz, -vuz, -vüz şeklinde ve yuvarlak ünlülü olarak tespit 

edilmektedir. Metnimizde sınırlı da olsa örnekleri mevcuttur: 

         degül-üz 148a/9, nefer-üz 148a/7       

         Çokluk 2. şahıs: -sız, -siz 
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          Bu ek çokluk ikinci şahıs zamiri siz’den gelmiştir. Eski Türkiye Türkçesi 

devresinde kendisini muhafaza eden bu ek, günümüzde -sınız, -siniz şeklinde 

genişlemiş olarak karşımıza çıkar. Metnimizde tek örneği mevcuttur: 

         siz yüz nefer-siz 148a/8   

        2. Öğrenilen geçmiş zaman 

        Teklik 3. şahıs: -ımış, -imiş 

        Bu ek, i- fiili ile öğrenilen geçmiş zaman ekinin birleşmesinden oluşmuştur.  

         yigirmi bir ‘aded-imiş 126a/10, nıṣf dirhem-imiş 134a/5, gereg-imiş 153b/13  

        3. Görülen geçmiş zaman 

        Teklik 3. şahıs: -ıdı, -idi 

        Ek, i- fiili ile görülen geçmiş zaman ekinin birleşmesinden oluşmuştur. 

         mesā’il-i müteferriḳa beyānında-y-ıdı 178a/1, evvel-i emrden nıṣfı murād-ıdı 

160b/2, var-ıdı bir cāḥda 134a/7, ‘avl olan-ıdı 105b/11 

         4. Şart 

         Ek, i- fiili ile şart kipinin birleşmesinden oluşmuştur. 

.        Teklik 3. şahıs: -ısa, -ise 

         maḳsūmün ‘aleyh-ise 154b/1, var-ısa 90a/10, 93b/3 

         5. -iken zarf-fiili 

         müteferriḳ-iken 148b/14, nā-ma‘lūm-iken 126b/4   

         F.1.6.3. İSİMDEN FİİL YAPMA EKLERİ 

         İsim kök ve gövdelerinden fiil yapmada kullanılan eklerdir. Metnimizde tespit 

ettiğimiz örnekleri aşağıda gösterilmiştir: 

         +a-, +e- 
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              dil-e-señ 98b/5, 174b/3 

        +al-, +el- 

            boş-al-ıcaḳ 139b/3, boş-al-sa 139b/1, boş-al-ur 139b/14 

         +la, +le- 

               baş-la-yup 140a/4, ıṣmar-la-nsa 151a/2, iş-le-miş 140a/3, 140b/3  

         F.1.6.4. İSİMDEN YARDIMCI FİİLERLE FİİL YAPMA 

         a) İsimden sonra gelen, manadan çok vazife yüklenen, manasını geldiği isme 

göre alan filler: 

         Türkçede kullanılan yabancı kaynaklı kelimeler, yardımcı fiiller dediğimiz it-, 

ḳıl-, eyle-, ve ol- fiilleri getirilerek fiil hâline getirilmektedir. Çalışmamızda, bu 

fiillerin idin-, itdür-, ḳılın-, olın- gibi çatılı şekilleri de mevcuttur.  Bu yardımcı 

fiillerden it-, ḳıl-, eyle- ile yapılanlar geçişli, ol- fiiliyle yapılanlar geçişsiz anlama 

sahiptirler.   

         1. eyle- ile yapılanlar 

         dīnār eyle- 157b/2, fā’ide eyle- 173a/7, ḫaṭā’ eyle- 135a/7, ḫidmet eyle- 

146a/3, tamām-ı ḫidmet eyle- 144a/12, ḳavl eyle- 140b/3, ḳısm eyle- 171b/6, ṭaleb 

eyle- 154b/12, ticāret eyle- 118b/5, vaṣiyyet eyle- 112a/8, ḫaṭā-yı zā’id eyle- 128b/7 

        2. idin- ile yapılanlar 

        fehm idin- 179a/6, gūş-vār idin- 178b/4,  

         3. it- ile yapılanlar 

          aḫẕ it- 100a/5, basṭ it- 163b/10, bey‘ it- 175b/3, beyān it- 176a/15, cebr it- 

103a/2, ḍarb it- 128b/12, fā’ide it- 173a/10, farż it- 148b/2, fehm it- 137a/15, ferāġat 

it- 140a/6, ḫāric-i ḳısmet it- 161a/7, ḫasāret it- 169b/7, ḥaṭṭ it- 169a/3, ḫaṭā’ it- 

133b/10, ḫidmet it- 142a/6, ḥisāb it- 179a/7, ḥiṣṣe it- 166b/15, ifrāz it- 173b/6, iḫrāc 

it- 173b/5, iḳtiżā it- 141a/4, istiḫrāc it- 96b/7, ittifāk it- 118b/9, ḳavl it- 142a/5, 
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ḳısmet it- 98a/5, ḳıyās it- 93b/15, maḍrūb it- 121a/3, maḍrūbun fīh it- 99a/5, maḫrec 

it- 102b/6, maḳsūm it- 150b/3, maḳsūmün ‘aleyh it- 102b/10, mu‘āmele-i şer‘ī it- 

165b/13, vaṣiyyet-i mu‘ayyene it- 114b/4, müsāmaḥa it- 103b/1, naḳṣ it- 167a/6, 

naẓar it- 138a/4, nisbet it- 170a/14, ref‘ it- 103a/11, sehm it- 169a/12, taḳsīm it- 

163b/1, ṭaleb it- 140a/7, tanṣīf it- 157b/11, ṭarḥ it- 118b/3, taṣadduḳ it- 166b/12, 

taż‘īf it- 161b/12, tecnīs it- 159b/9, tefrīḳ it- 170a/7, telḫīṣ it- 117a/1, tenhā-yı 

tekā‘üd it- 148a/4, terbī‘ it- 159b/14, terk it- 101a/10, tezekkür it- 164b/8, ticāret it- 

119b/8, vaṣiyyet it- 115a/9, vaż‘ it- 163b/7, vefā it- 117a/3, żamm it- 128a/10, ẓuhūr 

it- 179a/6 

         4. itdür- ile yapılanlar 

         ‘amel itdür- 131a/8, nisbet itdür- 90b/11, 93b/14 

         5. ḳıl- ile yapılanlar 

        beyān ḳıl- 178b/11, cem‘ ḳıl- 131b/2, ḍarb ḳıl- 179a/5, mübāhī ḳıl- 102a/3,  

naṣīḥat ḳıl- 179a/3, tanṣīf ḳıl- 162a/10, vefā ḳıl- 179a/4 

        6. ḳılın- ile yapılanlar 

         iḫtiṣār ḳılın- 137a/8, 171a/1, 178a/2, miẟl-i ziyāde ḳılın- 103b/2, ziyāde ḳılın- 

103a/15  

         7. ol- ile yapılanlar 

         ‘avl ol- 97a/1, bahā ol- 168a/14, bāḳī ol- 165a/4, basṭ ol- 122a/6, berāber ol- 

152a/13, bey‘ ol- 175b/3, beyān ol- 166a/4, cārī ol- 139a/12, cebr ol- 103a/14, cem‘ 

ol- 105a/9, cereyān ol- 155b/10, ḍarb ol- 141b/15, ehven ol- 126b/9, fā’ide ol- 

119a/7, fāṣıl ol- 161b/2, fāżıl ol- 169a/9, ferd ol- 1446a/15, fevt ol- 140b/11, gibi ol- 

140a/9, ḥācet ol- 152b/14, ḫāric-i ḳısmet ol- 158b/14, ḥāṣıl ol- 125b/10, ḥāżır ol- 

147a/3, icāzet ol- 110b/6, istiḫrāc ol- 127a/3, ḳābil-i istiḫrāc ol- 137a/14, ḳābil-i 

ḳısmet ol- 126a/1, ḳā’im ol- 123a/14, ḳavl ol- 140b/5, kesr ol- 117a/13, ḳısm ol- 

133b/1, ḳısmet ol- 116b/2, küsūr ol- 159a/3, lāzım ol- 146a/6, maḍrūb ol- 160a/1, 

maḍrūbun fīh ol- 157b/11, māhir ol- 178b/7, maḫrec ol- 115b/10, maḳsūm ol- 

145a/1, maḳsūmün ‘aleyh ol- 106b/8, ma‘lūm ol- 90a/3, maṭrūḥ ol- 158a/4, mā-dūn 
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ol- 170a/1, mechūl ol- 143a/2, medyūn-ı müstaġraḳ ol- 117a/3, memlū ol- 139b/3, 

meşkūk ol- 137b/3, mevcūd ol- 170b/10, mihmān ol- 167b/1, mu‘āmele ol- 165b/15, 

muḥāsib ol- 179a/7, muḥtāc ol- 127a/7, murād ol- 145b/8, mużā‘af ol- 130a/4, 

müdrik ol- 169b/2, müeddī ol- 96b/4, mümāris ol- 179a/1, mümkin ol- 167b/7, 

müsāvī ol- 153b/2, müstaġnī ol- 178b/8, müstaḥiḳḳ ol- 143a/3, müşebbeh ol- 137b/3, 

müşterī ol- 147a/8, mütefāvit ol- 144a/14, müteferriḳ ol- 167b/2, müteḳā‘id ol- 

149a/5, müteveccih ol- 150b/12, nāḳıṣ ol- 136b/9, naḳz ol 103a/14, niçe ol- 168b/8, 

peşīmān ol- 166b/14, peydā ol- 175a/15, ṣarfī-i rāġıb ol- 178b/2, rāżī ol- 155a/1, ṣāfī 

ol- 174b/9, sebīl ol- 137b/2, tanṣīf ol- 174a/12, ṭar ol- 103a/8, taṣadduḳ ol- 167a/2, 

ta‘yīn ol- 134b/7, taż‘īf ol- 157b/13, tefrīḳ ol- 147b/9, terbī‘ ol- 160b/10, tesviye ol- 

168b/13, vāḳi‘ ol- 127a/12, ẓāḫir ol- 134a/3, żamm ol- 149a/9, żāyi‘ ol- 170a/12, 

ẕevī’d-düyūn ol- 122a/1, ẕikr ol- 99a/3, ziyāde ol- 94b/4 

         8. olın- ile yapılanlar 

          aḫẕ olın- 164b/15, ‘amel olın- 144b/2, ‘avl olın- 96b/12, basṭ olın- 146b/8, 

beyān olın- 137a/6, ḍarb olın- 113b/11, farż olın- 126b/6, fetḥ olın- 166a/5, ḥāll olın- 

164b/2, ḥisāb olın- 146a/5, ictināb olın- 137a/8, ifrāz olın- 143a/13, ihtiyāc olın- 

98a/11, irsāl olın- 156b/2, istiḫrāc olın- 137a/11, isti‘māl olın- 103a/15, ḳısmet olın- 

101a/4, ḳıyās olın- 178a/5, ma‘lūm olın- 101b/8, murād olın- 147a/2,  naẓar olın- 

138a/3, ẟebt olın- 122a/2, şerḥ olın- 171a/1, şürū‘ olın- 96b/3, ta‘bīr olın- 126b/14, 

taḥṣīl olın- 123b/7, tanṣīf olın- 161b/14, ṭarḥ olın- 171a/5, taż‘īf olın- 161b/9, te’hīr 

olın- 164b/9, tecnīs olın- 157b/5, tefrīḳ olın- 135b/12, terbī‘ olın- 160a/7, teẟlīẟ olın- 

126a/2, vaż‘ olın- 176a/3, yād olın- 148a/13, żamm olın- 147b/2, ẕikr olın- 109a/7 

         b) İsimden sonra gelen, başlı başına bir mana ve vazife yüklendiği gibi, bazen 

de sadece fiilleştirme için kullanılan ve dilin deyim açısından zenginleşmesini 

sağlayan filler: 

         Bunlar içinde bul-, ur- ve tut- fiillerinin genellikle vazife yüklenmekle beraber 

müstakil olarak da kullanıldıkları görülmüştür. Bunların dışında birçok fiil, daha 

ziyade deyim şeklinde kullanılmıştır. Bu fiilerin ismin çeşitli hâllerinde ve iyelik 

şekli ile kullanılmış oldukları tespit edilmiştir. Aşağıda bunun örnekleri 

gösterilmiştir: 
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         1. Yalın hâlde olan isimlerle 

         bul-: vuṣūl bul- 154b/11, fenā’ bul- 179a/5 

         bulın-: mevcūd bulın- 99a/13, 107a/5, 169b/10, ṭarīḳ-ı vāżıḥ bulın- 137a/12 

         gel-: lāzım gel- 148b/15, 170a/2, 172a/3, ziyāde gel- 97a/12, 97b/3 

         ḳal-: bāḳī ḳal- 98a/14, 109a/15, 110a/13, 110b/2, 111a/9, 112a/1, 112a/6, 

118b/3, 127a/13, 127b/3, 128a/9, 128a/12, 129a/2, 131b/15, 132a/4, 132b/13, 

133a/4, 133b/13, 134a/2, 134b/15, 135a/1, 135b/8, 135b/12, 136b/4, 136b/6, 139b/7, 

142a/15, 146b/11, 147b/6, 151a/14, 155a/7, 155a/9, 155b/15, 161a/13, 162a/11, 

162b/1, 163a/6, 163a/15, 164b/3, 165b/3, 170a/13 (2), 172a/9, 174b/5, mā-bāḳī ḳal- 

99b/11, 101a/7, mevcūd ḳal- 169b/12, ṣāfī  ḳal- 174b/8   

         ṭut-: ırġad tut- 144a/10, maḍrūb ṭut- 158a/15, 174a/11, maḳsūm ṭut- 102a/4, 

106b/8, 107a/13, 108b/9, 113a/6, 114a/3, 115b/11, 120a/6, 121a/6, 132a/4, 134a/2, 

135b/13, 138a/14, 139b/10, 143b/11, 144b/8, 149b/12, 152b/2, 156a/2, 173a/6, 

maḳsūmün ‘aleyh ṭut- 99a/2, 102a/4, 107a/11, 113a/3, 114a/3, 115b/8, 120a/3, 

123b/12, 132b/14, 139a/2, 139a/5, 139b/7, 146a/10, 149b/8, 150b/1, 153a/8, 153b/5, 

154a/4, 155a/7, 155a/10, 156b/9, 172b/5, 173a/1, nisbet ṭut- 90b/15 (2), 91a/5, 

91a/6, 91a/11 (2), 94a/2, 94a/8 (2), 94a/13 (2) 

         ṭutıl-: maḳsūm ṭutıl- 115a/2, 129a/3, 157a/6, 173b/13, maḳsūmün ‘aleyh ṭutıl- 

114b/13, 133b/13, 151a/9, 155b/15, 157a/7 

        ur-: żamm ur- 127b/11 

        vir-: fā’ide vir- 172b/3, maḍrūb vir- 91a/1, 91a/7, 91a/12, 94a/3, 94a/9, 94a/10 

        viril-: farż viril- 103a/13 

        F.1.6.5.Karmaşık Fiiller 

        Sıfat-fiillerin ol- yardımcı fiiliyle birleşmesinden meydana gelir: 

        nāḳıṣ olmış ol- 126b/1, farż olınmış ol- 126b/5, 126b/6 

        F.1.6.6.Tasvir Fiilleri 
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        Tasvir fiilleri, fiillerin -a, -e veya -u, -ü zarf-fiil eki almış şekillerine tasvir edici 

yardımcı fiil olarak kullanılan bil-, dur-, gel-, gör-, ḳal-, ver- fiillerini getirmek 

suretiyle yapılır. Anlamlarına göre sürerlilik, tezlik, ve yeterlik fiilleri olmak üzere 

üç çeşittir: 

        F.1.6.6.1. Süreklilik Fiili 

         Fiillerin zarf-fiil eklerini almış şekilleri üzerine gör-, dur-, gel-, git-, ḳal-, ḳo- 

yardımcı fiilleri getirilerek yapılır. Metnimizdeki örnekleri şunlardır: 

        çıḳa gel-: çıḳa gelmez 107a/8  

        ola gel-: ḳā’im ola gelmez 100a/6 

        olına gel-: ḳıyās olına geldük 103a/5     

       F.1.6.6.2. Çabukluk (Tezlik) Fiilleri 

         Çabukluk filleri vir- yardımcı fiili ile yapılır. Metnimizdeki örnekleri 

aşağıdadır: 

         bir çāh ḳazıvir 140a/2, ṣaluvirseler 139b/3 

         F.1.6.7. FİİLDEN FİİL YAPMA EKLERİ 

         Fiilden fiil yapma ekleri, fiil kök ve gövdelerine gelerek onlardan yeni fiiller 

yapan eklerdir. Metnimizde tespit ettiğimiz fiilden fiil yapma ekleri aşağıdadır: 

         F.1.6.7.1. Ettirgenlik Ekleri 

         1. -ar-, -er- 

         on ikinüñ birin gid-er-esin 147a/12, nev‘inden rub‘ın gid-er-esin 170a/15  

         2. -der- 

         Günümüzde kök olarak kabul edilen gönder- fiilindeki -der- eki Eski Anadolu 

Türkçesinde ettirgenlik eki olarak kabul edilmektedir (Gülsevin, 1997: 140). 

         gön-der-dükleri 150b/9, gön-der-seler 150b/9, gön-der-ilüp 151a/2 
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         3. -dur-, -dür-, -tur-, -tür- 

         ‘amel it-dür-üp 131a/8, bil-dür-ür 99b/9, o-tur- anlaruñ 148b/1 (o-tur- < ol-tur-) 

nisbet it-dür-üp 90b/11, 93b/14, ge-tür-üp 178b/3, 178b/11(ge-tür- < kel-tür-) 

         F.1.6.7.2. Edilgenlik Ekleri 

         1. -l- 

         din-i-l-e 135b/9, din-i-l-en 126a/13, din-i-l-mişdür 179a/2, gönder-i-l-üp 

151a/2, gör-i-l-mek 138a/4, uy-ı-l-ur 164a/8, vir-i-l-e 101a/7, vir-i-l-se 174b/12, vir-

i-l-ür 103a/13 

         2. -n- 

         bul-ı-n-dı 103a/12, bul-ı-n-ur 137a/13, bul-ı-n-dılar 146a/4, gör-i-n-ür 141b/8, 

ol-ı-n-dı 124b/15, ıṣmar-la-n-sa 151a/2 

         F.1.6.7.3. Dönüşlülük Ekleri 

         1. -l-  

         Metnimizde bu ekin tek örneği mevcuttur: 

         eşkāl-i mücennes[e] uy-ı-l-ur olsañ 164a/8 

       F.1.6.7.4. İşteşlik Eki 

       -ş- 

         bul-u-ş-up 151b/1, bul-u-ş-ur 156b/5, bul-u-ş-urlar 157a/2, ir-i-ş-üp 151a/3, 

151a/6, ir-i-ş-ür 156a/11, ḳav-ı-ş-ur 155b/12 (ḳav-ı-ş-<kab-ı-ş-), yit-i-ş-ürse 89b/10, 

93a/3 

       F.1.6.8. Diğer Fiilden Fiil Yapma Ekleri          

         1. -ma-, -me- 

         çıḳ-ma-sa 103a/9, ḳal-ma-yup 162a/6, ol-ma-dı 125b/7, ol-ma-sa 126b/3, ṭut-

ma-salar 139b/4 
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         2. -ş- 

         Aslında işteşlik ekidir. Bazı örneklerde, bir işin, kendi kendisince yapıldığını 

gösterir ( Gülsevin, 1997:141). 

         yara-ş-ur 134b/10 

         3. -y- 

         Eski Türkçe döneminde -d- şeklindedir. Kuvvetlendirme, pekiştirme ekidir. 

         ayru ayru ḳo-y-asın 169a/2  

       F.1.6.9. FİİL ÇEKİMİ 

         Fiil çekimleri bildirme (haber) ve dilek kipleri olmak üzere iki kısma 

ayrılmaktadır: 

        F.1.6.9.1. Bildirme (Haber) Kipleri 

         F.1.6.9.1.1. Görülen Geçmiş Zaman 

       Asıl görülen geçmiş zaman eki -dı, -di’dir. Ek, yeni Türk harflerinin kabul 

edilmesine kadar genellikle ünsüz benzeşmesine tabi olmamıştır. Eski Türkiye 

Türkçesi devresinde ekteki ünlüler, teklik 1. ve 2. şahıslarda daima yuvarlak, üçüncü 

şahıslarda ise daima düz olarak karşımıza çıkmaktadır. 

         Görülen geçmiş zaman çekiminde iyelik eki kaynaklı şahıs ekleri 

kullanılmaktadır. Eski Türkiye Türkçesi devresinde şart çekiminde de kullanılan bu 

ekler şöyle görülmektedir: 

         Teklik  1. şahıs                -m 

                     2. şahıs                -ñ 

                     3. şahıs                eksiz 

         Çokluk 1. şahıs                -ḳ, -k  

                     2. şahıs                -ñuz, -ñüz 
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                     3. şahıs                -lar, -ler 

         Teklik 3. şahıs : -dı, -di 

         al-dı 155a/5, bulın-dı 173b/8, ḳal-dı 131b/8, naṣīḥat ḳıl-dı 179a/3, ḳo-dı 

112a/8, var-dı 149b/6, bil-di 134b/9, di-di 134b/1, gel-di 149b/6, öl-di 118a/8, yi-di 

167b/6 

         Çokluk 1. şahıs : -du-ḳ, -dü-k  

         ur-du-ḳ 93b/9, ‘aṣabe ḳıl-du-ḳ 92a/1, cem‘ ḳıl-du-ḳ 131b/2, bil-dü-k 90a/4, 

170b/10, gör-dü-k 89b/7, 138a/5, vir-dü-k 90a/14, 111b/11, 112b/6     

         Çokluk 3. şahıs : -dı-lar, -di-ler 

         bulın-dı-lar 146a/4, di-di-ler 97a/3, 179a/4   

         F.1.6.9.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman 

         Eski Türkiye Türkçesi döneminde öğrenilen geçmiş zaman eki -mış,-miş’tir. 

Eski Türkçe döneminde de düz ünlülüdür. 

         Öğrenilen geçmiş zaman çekiminde kullanılan şahıs ekleri, Eski Türkçedeki 

şahıs zamirlerinden oluşan zamir kaynaklı eklerdir. Görülen geçmiş zaman, şart ve 

emir dışındaki çekimlerde kullanılan bu ekler, Eski Türkiye Türkçesi devresinde 

aşağıdaki şekillerde görülmektedir: 

         Teklik  1. şahıs : -m, -am, -em, -van, -ven, -ın, -in 

                     2. şahıs : -sın, -sin 

                     3. şahıs : eksiz (-dur, -dür) 

         Çokluk 1. şahıs : -uz, -üz ( istek ve şart çekimlerinde -vuz, -vüz) 

                      2. şahıs : -sız, -siz 

                      3. şahıs : -lar, -ler 

         Teklik 3. şahıs : -mış-dur, -miş-dür (yahut eksiz) 
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         yigirmi dört pāre ol-mış 167b/13, ḳaz-mış-dur 140a/15, vāḳi‘ ol-mış-dur 

126a/14, tanṣīf olın-mış-dur 160a/6, ẕikr olın-mış-dur 178b/15, dinil-miş-dür 179a/2, 

gel-miş-dür 161b/15, ḫidmet it-miş-dür 145a/7 

         Çokluk 3. şahıs : -mış-lar, -miş-ler 

         deryā seferin it-miş-ler 154b/10, sekiz pāre yi-miş-ler 167b/14 

         F.1.6.9.1.3. Geniş Zaman 

         Eski Türkiye Türkçesinde tespit edilen geniş zaman ekleri, Eski Türkçe 

devresinde olduğu gibi -r; -ar, -er ve -ur, -ür’dür. Geniş zaman çekiminde kullanılan 

şahıs ekleri 1. ve 2. şahıslarda şahıs zamiri kaynaklıdır. Teklik 3. şahısta ek yoktur, 

çokluk 3. şahısta ise -lar, -ler kullanılmaktadır. 

         a. -r eki ile 

         Teklik 3. şahıs : -r (şahıs eksiz) 

         rub‘ eyle-r 158a/10, dirhem eyle-r 159b/4, biş cüz’ eyle-r 162b/12, yi-r 140a/3   

         Çokluk 3. şahıs : -r-lar, -r-ler 

         di-r-ler 117a/6, 125b/3, 169a/9 

         b. -ar, -er eki ile 

         Tek heceli fiillerin bazılarına getirilir. Metnimizde tespit ettiğimiz örnekler 

aşağıda görüldüğü gibidir: 

         Teklik 3. şahıs : -ar, -er (şahıs eksiz)   

         rü’ūs-ı nisbet ṭut-ar 90b/15, nısf-ı rü’ūs-ı nisbet ṭut-ar 94a/8, rub‘-ı rü’ūs-ı 

nisbet ṭut-ar 94a/13, biş ‘aded düş-er 144a/5, mücennes gid-er 162a/2, ḳız ḳarındaşa 

bir dīnār deg-er 98b/4, a‘māma iki yüz on dirhem deger 100a/4  

         c. -ur, -ür eki ile 

         Teklik 3. şahıs : -ur, -ür (şahıs eksiz) 
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         ḥavż ol miḳdār günde boşal-ur 138b/12, nıṣf-ı yevmde boşalur 138b/4, bulın-ur 

137a/13, buluş-ur 156b/5, düken-ür 169a/4, gel-ür 174a/2, gör-ür 151b/1, görin-ür 

141b/8, iriş-ür 156a/11, viril-ür 103a/13 

        Çokluk 3. şahıs : -ur-lar, -ür-ler 

         bulış-ur-lar 150a/12, 157a/12, beyān ḳıl-ur-lar 169a/11, ḫidmet itmiş  ol-ur-lar 

146b/5 

        Geniş zamanın olumsuzu : -maz, -mez 

        Teklik 3. şahıs : -maz, -mez (şahıs eksiz) 

         vezn miḳdārların bul-maz 178a/10, rub‘-ı ṣaḥīḥ bulın-maz 108b/3, vefā ḳıl-

maz 179a/4, altıdan ol-maz 103b/7, ḥāṣıl ol-maz 104a/2, farż viril-mez 103a/13, bil-

mez 178b/1 

        F.1.6.9.1.4. Gelecek Zaman 

        Eski Türkiye Türkçesi dönemindeki gelecek zaman eki -ısar, -iser’dir. Gelecek 

zamanda şahıs ekleri olarak şahıs zamiri kaynaklı ekler kullanılır. Metnimizde 

gelecek zaman -iser ekiyle tek örnekte ve -sa gerek, -se gerek yapılarıyla tespit 

edilmiştir.  

        a. -ısar, -iser eki ile 

        Teklik 3. şahıs : -iser (şahıs eksiz) 

        Ẓuhūr id-iser 179a/6 

        b. “-sa gerek, -se gerek” ile yapılanlar 

       “Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili pek çok incelemede, bu ek gereklilik bildiren 

şekillerle karıştırılmıştır. Aslında, gereklilik bildiren örneklerinden çok, gelecek 

zaman bildiren kullanılışlarına rastlanır.” (Gülsevin, 1997: 103). 

       maḳsūm ol-sa gerek 127b/4, üç ol-sa gerek 171b/10, git-se gerek 149b/10 

        F.1.6.9.2. Dilek Kipleri 
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        F.1.6.9.2.1. İstek Çekimi 

       Eski Türkiye Türkçesinde ve bugün kullanılan istek eki -a, -e’dir. Bu ek, Eski 

Türkçedeki -ġay, -gey > -ġa, ge ekinden şekillenmiştir. Eski Türkiye Türkçesindeki 

bazı kullanışlarda bazen geniş zaman ve gelecek zaman manası taşımaktadır. Bu 

çekimde kullanılan şahıs ekleri teklik 1. şahısta iyelik eki kaynaklı, diğer şahıslarda 

zamir kaynaklıdır. İstek eki, ünlü ile sonlanan bir fiile getirildiği zaman araya bir -y- 

bağlayıcı ünsüzü girmektedir. 

        Teklik 2. şahıs : -asın, -esin 

        maḫrec bul-asın 107b/10, 150a/14, tanṣīf ḳıl-asın 162a/11, var-asın 150a/10, 

150a/11, gel-esin 149b/3, gider-esin 170a/15, gid-esin 149b/2, gir-esin 151a/3, vir-

esin 115b/14, yüri-y-esin 150b/11, ayru ayru ḳo-y-asın 169a/2       

        Teklik 3. şahıs : -a, -e (şahıs eksiz) 

         muḥtāc ol-a 97a/7, ḳā’im ol-a 103a/11, aḫẕ olın-a 106a/14, ḳısmet olın-a 

115a/3, ‘amel olın-a 116b/4, vir-e 140a/3, viril-e 101a/7, eyle-y-e 169a/13 

        Çokluk 1. şahıs : -a-vuz, -e-vüz 

         mevḳūf ḳıl-a-vuz 92b/10, ol-a-vuz 148a/12, ur-a-vuz 89b/11, var-avuz 89b/11, 

vir-e-vüz 93a/15, 93b/15, di-y-e-vüz 93a/3 

        Çokluk 3. şahıs : -a-lar, -e-ler 

        müstaġnī ol-a-lar 178b/8, müstaḥiḳḳ ol-a-lar 179a/2, gūş-vār idin-e-ler 178b/4 

        İstek kipinin olumsuzu 

        Teklik 3. şahıs : -ma-y-a, -me-y-e 

        kesr ol-ma-y-a 117a/9, 120b/7              

        F.1.6.9.2.2. Emir Çekimi 

        Teklik 2. şahıs : -ġıl, -gil (eksiz) 

        bil-gil 96b/10, 97a/5, 99a/14, 178b/8 
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        Teklik 3. şahıs : -sun, -sün 

        al-sun 128a/6, 128a/11, ḥāṣıl ol-sun 108a/2, ma‘lūm ol-sun 127a/1  

         Çokluk 1. şahıs : -alum, -elüm 

          bul-alum 140b/4, 145a/7, 145b/1, 146b/7, 157a/5, 176b/7, maḍrūb virelüm 

91a/1, 91a/7 

         Çokluk 3. şahıs : -sunlar, -sünler 

         al-sunlar 128b/4, 130a/9, 130b/3 

         F.1.6.9.2.3. Şart Çekimi 

         Eski Türkiye Türkçesinde şart eki -sa, -se’dir. Eski Türkçedeki şekli -sar,         

-ser’dir. Bu devrenin sonlarında ekin sonundaki -r düşmüş ve Batı Türkçesine -sa, -

se olarak geçmiştir. 

         Teklik 2. şahıs : -sa-ñ, -se-ñ 

         ḍarb ḳıl-sa-ñ 179a/5, mücennes ider ol-sa-ñ 162a/2, 162a/4, taḳsīm ider ol-sa-ñ 

163b/2, iḫrāc ider ol-sa-ñ 163b/5, dile-se-ñ 98b/5, 171a/4, 174b/13, cem‘ eyle-se-ñ 

134b/7, ḳısm eyle-se-ñ 171b/6, vir-se-ñ 147a/5, 147a/7   

        Teklik 3. şahıs : -sa, -se (şahıs eksiz) 

         al-sa 101a/1, 130a/3, boşal-sa 139b/1, 139b/2, bulın-sa 114b/6, ısmarlan-sa 

151a/2, ḳo-sa 111a/3, deg-se 167a/2, di-se 147a/6, gel-se 149b/5, vir-se 166b/14 

         Çokluk 3. şahıs:  

         ol-sa-lar 153b/1, çıḳ-sa-lar 150a/7, di-se-ler 98a/7, 175b/9, düz-se-ler 169b/6, 

fā’ide eyleseler 118b/10, tamām-ı ḫidmet eyleseler 144a/12, gönder-se-ler 150b/9, 

ṣaluvir-se-ler 139b/3, vir-se-ler 152a/10, yi-se-ler 167b/12,           

        Şartın olumsuzu: 

        vāḳi‘ ol-ma-sa 126b/3, çıḳ-ma-sa 103a/9, ṭut-ma-sa-lar 139b/4 
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        F.1.6.9.2.4. Gereklilik Çekimi 

        Bugün Türkiye Türkçesinde gereklilik çekimi -malı, -meli ekiyle yapılmaktadır. 

Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde ve metnimizde gereklilik çekimi için özel bir ek 

yoktur. Eski Türkiye Türkçesi döneminde, gereklilik ifadesini karşılamak için şart (-

sa gerek, -se gerek) ve istek (-a gerek, -e gerek) çekimlerine “gerek” kelimesi 

getirilmiştir. “-maḳ gerek, -mek gerek”, “-maḳ lāzım, -mek lāzım” gibi yapılar ile de 

gereklilik ifadesi karşılanmışır. Metnimizde görülen örnekler aşağıdadır: 

       a. “-maḳ gerek, -mek gerek” ile yapılanlar: 

       ḳısmet olın-maḳ gerek 105b/15, bul-maḳ gerek 107a/8, tecnīs olın-maḳ gerek 

125b/15, 139a/9, ḳısmet olın-maḳ gerekdür 141a/2, bil-mek gerek 90a/7, aḫẕ it-mek 

gerek 108a/11, bilin-mek gerek 118a/9, göril-mek gerek 138a/4, yüri-mek gerek 

151a/5 

       b. “-maḳ lāzım” ile yapılanlar 

       ol-maḳ lāzım gelür 148b/15, şa‘īr ol-maḳ lāzım gelür 170a/2 

       F.1.6.9.10. Fiillerin Birleşik Çekimi 

       Birleşik çekimler için i- fiilinin görülen geçmiş zamanı, anlatılan geçmiş 

zamanı, dilek-şart (şart) şekilleri kullanılır. 

      F.1.6.9.10.1. Hikāye Şekli 

     F.1.6.9.10.1.1 Anlatılan Geçmiş Zamanın Hikāyesi 

      t.3.k. -mış-ı-dı 

      ẕikr olınmış-(ı)-dı 96b/9, 103a/7, farż olınmış-(ı)-dı 130a/12, 130b/5 

       F.1.6.9.10.1.2. İstek Kipinin Hikāyesi 

      t.3.k. -a-y-dı 

       ola-y-dı 168b/14 

       F.1.6.9.10.2. Şart Şekli 
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      F.1.6.9.10.2.1. Geniş Zamanın Şartı 

      t.3.k. -r-se; -ur-sa, -ür-se 

        yüri-r-se 151a/8, dinil-ür-se 126b/2, 170b/5, yitiş-ür-se 89b/10, 93a/3 

       F.1.7. FİİLİMSİLER 

      F.1.7.1. İsim-Fiiller 

       Türkçede isim-fiil eki olarak -ma, -me; -mak, -mek; -ış, iş kullanılmaktadır. 

İsim-fiiller, fiildeki temel anlama bağlı olarak kılış, oluş, ve durumların isimlerini 

bildirirler. Metnimizden tespit ettiğimiz örnekler aşağıdadır: 

      -ma eki 

      ḳaz-ma-ġa 140a/4, żamm ol-ma-sına 147b/2, aḳça ol-ma-sı 147b/12 

      -maḳ, -mek eki 

       ḳaz-maġa 140a/4, ḳal-maḳ 135a/6, tesviye ol-maḳ 168b/13, bil-meg-e 175b/12, 

vir-mek 101b/11 

       F.1.7.2. Sıfat-Fiiller 

      Sıfat-fiil ekleri, fiilleri sıfatlaştıran eklerdir. Bu sıfatlar da isimler gibi 

çekimlenirler. Metnimizde tespit ettiğimiz sıfat-fiil eklerini ifade ettikleri zamanlara 

göre, geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman sıfat-fiil ekleri olarak 

sınıflandırmak mümkündür. 

       F.1.7.2.1. Geniş Zaman Sıfat-Fiil Ekleri 

       -an, -en 

       Metnimizde en çok kullanılan sıfat-fiil eklerindendir. Tespit ettiğimiz bazı 

örnekler aşağıda gösterilmiştir: 

       ‘avl olmay-an dört ‘adede 97a/1, bunlardan bāḳī ḳal-an-ı 98a/14, ḫāric-i ḳısmet 

ol-an-ı 99a/3, ẕikr ol-an ḥiṣṣe 99a/13, istiḫrāc ol-an nev‘-i evvelüñ 100a/13, 

müteveccih ol-an her gün 149b/3, murād ol-an ḳalīçe 153a/1, on aḳçaya ṭutıl-an ḳaç 
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gün 144b/1, viril-en yidi ẕirā‘la 152b/1, viril-en sekiz dirhem 155a/14, mes’eleden 

deg-en sihāmların 102b/12, ḫaṭā-yı vāḥid dinil-en 126a/13 

       F.1.7.2.2. Geçmiş Zaman Sıfat-Fiil Ekleri 

       -duḳ, -dük 

       Görülen geçmiş zaman sıfat-fiil ekidir. Bu ek de metnimizde çok miktarda 

kullanılmıştır. Ekin ḳ ve k ünsüzleri iki ünlü arasında kaldığı zaman sedalılaşarak ġ 

ve g olurlar. 

        ol-duġ-ın 99b/8, 107b/12, ‘adem-i icāzet ol-duġ-ı taḳdīrce 112a/2, deg-düg-in 

90a/8, di-düg-ümüz 100b/2, ḳavl eyle-düg-inüñ 140b/3, gel-düg-i on güne 149b/10, 

git-düg-i günüñ ‘adedi 150a/3, vir-düg-i dirhemleri 155a/8, böyle i-düg-inden 170b/4 

        -mış, -miş 

        zerden peydā ol-mış Zeydüñ bir gūş-vārı olup 175a/15, ḳo-mış gibi oldı 92a/2, 

ol-mış oldı 170a/15, farż olın-mış oldı 126b/5, işle-miş olur 140b/3, ḫidmet it-miş 

olur 144b/1, gel-miş olur 150a/5, git-miş olsa 151a/1, bey‘ it-miş oldı 155b/4, yi-miş 

olur 168a/3 

       F.1.7.2.3. Gelecek Zaman Sıfat-Fiil Ekleri 

       -acaḳ, -ecek 

       ḳā’im olacaḳ yidi ‘aded 96b/10, var-acaḳ yire 150b/11, bāḳī ol-acaḳ on ‘adedi 

165a/4, cem‘ ol-acaḳ olursa 170b/12, ol gel-ecek sekiz fersaḫı 149b/4 

       -malu, -melü 

       şürū‘ olınmalu olsa 96b/3, ḳısmet olınmalu olduḳda 97b/6, beyān olınmalu olsa 

137a/6, ḫayme-i āḫer itmelü olsalar 153b/1 

       F.1.7.3. Zarf-Fiiller 

      Zarf-fiiller, fiillerin zarf şekilleridir. Bazı zarf fiilleri ek birleşmesinden meydana 

gelmiştir. Zarf-fiiller hâl bildirenler, zaman bildirenler ve bağlama görevinde olanlar 

olmak üzere üç kısımda incelenmektedir. 
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       F.1.7.3.1. Hâl Bildirenler 

       -a, -e eki 

       çıḳ-a gelmez 107a/8, ḳā’im ol-a gelmez 100a/6, ‘amel olın-a geldük 100b/1, 

ḳıyās olın-a geldük 103a/5 

       -u, -ü 

       ‘ale’ẟ-ẟülüẟ di-y-ü ẕikr olınmışdur 109a/7, yir di-y-ü ḳavl itse 140a/3 

       -ken, -iken 

       gider-ken 149b/1, müteferriḳ-iken 148b/14, nā-ma‘lūm-iken 126b/4 

       F.1.7.3.2. Zaman Bildirenler 

       -ınca, -ince 

       var-ınca 156a/14, beyān olma-y-ınca 166a/4, ol-ınca 169a/4 

       -madın, -medin 

       Bu dönemde ek henüz -madan, -meden’e dönüşmemiştir. 

       tecnīs ve tanṣīf terbī‘ ol-madın 160b/10, ol-madın 168a/10    

       -ıcaḳ, -icek 

       Eski Türkiye Türkçesinde görülen ve -ınca, -ince ; -dığı zaman, -diği zaman 

anlamına gelen bu ekler bugün kullanımdan düşmüştür. Metnimizde sıkça yer alan 

zarf-fiillerden birisidir. Örneklerimiz aşağıdadır: 

        bunlar cem‘ ol-ıcaḳ yigirmi üç olur 98b/8, bunlar cem‘ ol-ıcaḳ yigirmi üç olur 

99b/6, ḥāṣıl ol-ıcaḳ 125b/10, żamm ol-ıcaḳ 126a/3, miẟāl id-icek 134a/10, gid-icek 

134b/3, ṭarḥ id-icek 134b/5, mücennes idicek 164a/6           

       -duḳda, -dükde 

       “-dığı zaman” manası vermektedir. Metnimizdeki örnekleri aşağıdadır: 
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       ḳısmet olın-duḳda 171b/7, ḳısmet olınmalu ol-duḳda 97b/6, ṭaleb eyle-dükde 

154b/12 

       F.1.7.3.3. Bağlama Görevinde Olan Zarf-Fiiller 

       -up, -üp  

       Eski Türkçe döneminde -p olarak tespit edilmektedir. Batı Türkçesinde aradaki 

yardımcı ünlü eke dâhil edilmiştir. Ünlü ile sonlanan bir fiile getirildiği zaman araya 

bir y koruyucu ünsüzü girmektedir: 

       iḫtiṣār ḳılın-up 171a/1, maḳsūmün ‘aleyh ṭut-up 172b/6, vaż‘ olın-up 173b/12, 

ol-up 175b/1, bey‘ id-üp 175b/3, vaż‘ id-üp 176a/3, ele getür-üp 178b/3, vefā itme-

y-üp 117a/4, yüri-y-üp 149b/4    
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[89b] (1) aṣl mes’eleden ellerinde neleri var ikileri var (2) ‘aded-i rü’ūsları ḳaç yidi 

iki yidiye mübāyene-i kesr (3) gele rü’ūs-ı mevḳūf yidi şimdiye degin sihāmlar ile 

(4) rü’ūsları ortasında üç ḥālete naẓar iderdük şimden girü (5) rü’ūs-ı mevḳūfeteyn 

ortasında dört ḥālete naẓar iderüz (6) mümāẟele müdāḫale muvāfaḳa mübāyene bir 

yirde var mevḳūfumuz (7) iki bir yirde var yidi ikiyle yidiye naẓar itdük gördük (8) 

degül illā mübāyin her gāh ki rü’ūs rü’ūs-ı mevḳūfeteyn (9) ortasında mübāyene olsa 

ḥükm nedür ḥükm oldur ki (10) birinüñ küllin birinüñ külline uravuz1 neye yitişürse 

(11) aṣl mes’eleye uravuz ḥāṣıl olursa yeṣıḥḥu meblaġ (12) diyevüz birinüñ külli ḳaç 

iki birinüñ külli ḳaç (13) yidi ikiyi urduḳ yidiye iki kerre yidimüz (14) oldı on dört 

on dördi urduḳ aṣl (15) mes’eleye aṣl mes’ele ḳaç altı on dördi [90a] (1) urduḳ altıya 

altı kerre on dördümüz oldı seksan (2) dört ve minhü yeṣıḥḥu ve minhü meblaġ bize 

bundan üç nesne (3) ma‘lūm oldı aṣl mes’ele maḍrūb-ı meblaġ aṣl mes’ele (4) bildük 

altıdan maḍrūb bildük on dörtden yeṣıḥḥu (5) meblaġı bildük seksan dörtdür hāẕā 

‘amelü’t-teṣaḥḥu (6) bundan ṣoñra bizüm içün iki ‘amel daḫı ḳaldı (7) bilmek gerek 

her ferīḳa ne deger her ferīḳuñ ferdine ne (8) deger her ferīḳa ne degdügin 

bilmeklige ṭarīḳ var ṭarīḳ (9) ne ṭarīḳ oldur ki her ferīḳuñ aṣl mes’eleden (10) 

ellerinde neleri var-ısa alup maḍrūba urup (11) mā-belaġdan virevüz ‘ulyā-yı ferīḳ 

evvelüñ aṣl (12) mes’eleden altıda nesi var üçi var maḍrūb ḳaç (13) on dört üçi 

urduḳ on dörde üç kerre on (14) dördümüz oldu ḳırḳ iki ikiyi virdük ‘ulyā-yı (15) 

ferīḳ-ı evvele ki ṣulb ḳızıdur vustā-yı ferīḳ-ı evvelüñ [90b] (1)  aṣl 

mes’eleden ellerinde neleri var birleri var maḍrūbumuz (2) ḳaç on dört biri urduḳ on 

dörde hemān on (3) dört on dördi virdük vustā-yı ferīḳ-ı evvele ki (4) oġlı ḳızlarıdur 

‘aṣabātuñ aṣl mes’eleden ellerinde (5) neleri var ikileri var maḍrūbumuz ḳaç on dört 

ikiyi (6) urduḳ on dörde iki kerre on dördümüz oldı (7) yigirmi sekizi virdük 

‘aṣabāta her ferīḳa ne degdügin (8) bildük ise her ferīḳuñ ferdine ne degdügin 

bilmeklige (9) ṭarīḳ var ṭarīḳ ne ṭarīḳ oldur ki her ferīḳuñ (10) aṣl mes’eleden 

ellerinde neleri var-ısa alup (11) ‘aded-i rü’ūslarına nisbet itdürüp o nisbet miẟlince 

(12) maḍrūba ḳıyās idüp mā-belaġdan virevüz (13) ‘ulyā-yı ferīḳ-ı evvelüñ aṣl 

mes’eleden elinde nesi (14) var üçi var ‘aded-i re’si ḳaç bir üç bire ne (15) nisbet 

                                                           
1  metin: واراوز 
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ṭutar ẟelāẟe-yi emẟāl rü’ūs-ı nisbet ṭutar [91a] (1) bizde buna ẟelāẟe-yi emẟāli maḍrūb 

virelüm maḍrūbumuz (2) ḳaç on dört ẟelāẟe-yi emẟāl ḳaç iki ḳırḳ ikiyi virdük (3) 

‘ulyā-yı ferīḳ-ı evvele ki ṣulb ḳızıdur vustā-yı ferīḳ-ı (4) evvelüñ aṣl mes’eleden 

ellerinde neleri var birleri (5) var ‘aded-i rü’ūsları ḳaç iki bir ikiye ne nisbet ṭutar (6) 

nıṣf-ı rü’ūs-ı nisbet ṭutar biz daḫı bunlaruñ her (7) birisine nıṣfı maḍrūb virelüm 

maḍrūbumuz ḳaç on (8) dört nıṣfı ḳaç yidi her birine virdük yidişer (9) ‘aṣabātuñ aṣl 

mes’eleden ellerinde neleri var (10) ikileri var ‘aded-i rü’ūsları ḳaç yidi iki yidiye 

(11) ne nisbet ṭutar süb‘-ı rü’ūs-ı nisbet ṭutar biz daḫı (12) bunlaruñ her birisine süb‘ı 

maḍrūb virelüm maḍrūbumuz (13) ḳaç on dört süb‘ı ḳaç dört biz daḫı bunlaruñ (14) 

her birisine virdük [91b] 

                      

(1) el-mes’eletü’r-rābi‘a (2)  

(3)   (4)   

(5)  bir (6)  ḳız bir oġlan fevḳınde var biş ḳız 
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oldı altı ḳız (7) bir oġlan iḳtiṣār ebdān-ı benāt mümkin lākin basṭ-ı (8) evveli basṭ 

itdük oġlanı daḫı oldı taḳdīr-i ‘aṣabe [92a] (1) ḳılduḳ oldı sekiz ‘aṣabe keenne-hū bir 

kişi öldi bir ṣulb (2) ḳızın iki oġlı ḳızın biş ‘aṣabesin ḳomış gibi (3) oldı mes’elede 

ne alıcı var nısf südüs mā-beḳā (4) var her gāh ki mes’elede nıṣf südüs mā-beḳā alıcı 

olsa (5) mes’elemüz gelmez illā altıdan altınuñ nıṣfına üç üçi (6) virdük ‘ulyā-yı 

ferīḳ-ı evvele ki ṣulb ḳızıdur südüsi (7) ne bir biri virdük vustā-yı ferīḳ-ı evvele ki 

oġlı (8) ḳızlarıdur bāḳī ikiyi virdük ‘aṣabāta hāẕā ‘amel (9) ü’l-ḳısmet şimdiye degin 

ḳısmet ‘amelin iderdük şimden girü (10) yeṣıḥḥu ‘amelin itmege ṭarīḳ var ṭarīḳ ne 

ṭarīḳ oldur ki (11) sihāmları-y-ıla rü’ūsları ortasında üç ḥālete (12) naẓar idüp 

istiḳāme muvāfaḳa mübāyene ṭaleb iderüz (13) ‘ulyā-yı ferīḳ-ı evvelüñ aṣl 

mes’eleden (14) elinde nesi var üçi var ‘aded-i re’si (15) ḳaç bir üç bire müstaḳīm 

felā ḥācete [92b] (1) ile’ḍ-ḍarb vustā-yı ferīḳ-ı evvelüñ aṣl mes’eleden (2) ellerinde 

neleri var birleri var ‘aded-i rü’ūsları (3) ḳaç iki bir ikiye mübāyene-i kesr küll-i 

rü’ūs-ı mevḳūf (4) iki ‘aṣabātuñ aṣl mes’eleden ellerinde (5) neleri var ikileri var 

‘aded-i rü’ūsları ḳaç sekiz (6) ikiyle sekize naẓar itdük gördük degül illā muvāfaḳa-

yı (7) nıṣfiyye her gāh ki sihāmları-y-ıla rü’ūsları ortasında 8) muvāfaḳa-yı nıṣfıyye 

olsa ḥükm nedür ḥükm oldur ki (9)  muvāfıḳ-ı küllin ṭā’ifinüñ nıṣf-ı rü’ūslarını 

mevḳūf (10) ḳılavuz küll-i rü’ūs-ı mevḳūf nıṣf mevḳūf[ı] şimdiye degin (11) 

sihāmları-y-ıla rü’ūsları ortasında üç ḥālete naẓar (12) iderdük şimden girü rü’ūs-ı 

mevḳūfeteyn ortasında (13) dört ḥālete naẓar iderüz mümāẟele müdāḫale muvāfaḳa 

mübā (14) yene bir yirde var mevḳūfumuz iki bir yirde ve dört ikiyle muvāfaḳat-ı 

nıṣfıyye ile rü’ūs iki ikiyle (15) dörde naẓar itdük gördük degül illā müdāḫil her gāh 

ki [93a] (1) rü’ūs-ı mevkūfeteyn ortasında müdāḫale ḥükmi nedür ḥükm-i müdāḫale 

(2) oldur ki ekẟer a‘dādı aṣl mes’eleye ḍarb iderüz (3) neye yitişürse yeṣıḥḥu meblaġ 

diyevüz ekẟer-i a‘dād (4) ḳaç dört dördi urduk aṣl mes’eleye dört kerre (5) altımuz 

oldı yigirmi dört ve minhü yeṣıḥḥu ve minhü meblaġ (6) bize bundan üç nesne 

ma‘lūm oldı aṣl (7) mes’ele maḍrūb-ı meblaġ aṣl mes’ele bildük altıdan (8) maḍrūbı 

bildük dörtden yeṣıḥḥu meblaġı bildük dörtden (9) yeṣıḥḥu meblaġı bildük yigirmi 

dörtden hāẕā ‘amelü’t-teṣahḥu (10) bundan ṣoñra bizüm içün iki ‘amel daḫı ḳaldı 

(11) bilmek gerek her ferīḳa ne deger ve her ferīḳuñ ferdine (12) ne deger her ferīḳa 

ne degdügin bilmeklige ṭarīḳ var ṭarīḳ (13) ne ṭarīḳ oldur ki her ferīḳuñ aṣl 
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mes’eleden ellerinde (14) neleri var-ısa alup maḍrūba urup ol miḳdārca (15) mā-

belaġdan virevüz ‘ulyā-yı ferīḳ-ı evvelüñ aṣl mes’eleden [93b] (1) elinde nesi var üçi 

var maḍrūb ḳaç dört üçi (2) urduḳ dörde üç kerre dördümüz oldı on iki (3) on ikiyi 

virdük ‘ulyā-yı evvele ki ṣulb ḳızıdur (4) vustā-yı ferīḳ-ı evvelüñ aṣl mes’eleden 

ellerinde neleri (5) var birleri var maḍrūb ḳaç dört biri urup dörde (6) hemān dört 

dördi virdük vustā-yı ferīḳ-ı evvele ki (7) oġlı ḳızlarıdur ‘aṣabātuñ aṣl mes’eleden 

ellerinde (8) neleri var ikileri var maḍrūbumuz ḳaç dört ikiyi (9) urduḳ dörde iki 

kerre dördümüz sekiz sekizi (10) virdük ‘aṣabāta her ferīḳa ne degdügin bildük ise 

(11) her ferīḳuñ ferdine ne degdügin bilmeklige ṭarīḳ (12) var ṭarīḳ ne ṭarīḳ oldur ki 

her ferīḳuñ aṣl (13) mes’eleden ellerinde neleri var-ısa alup ‘aded-i (14) rü’ūslarına 

nisbet itdürüp o nisbet miẟlince (15) maḍrūba ḳıyās idüp meblaġdan virevüz ‘ulyā-yı 

ferīḳ-ı [94a] (1) evvelüñ mes’eleden elinde nesi var üçi var ‘aded-i re’si (2) ḳaç bir 

üç bire ne nisbet ṭutar ẟelāẟe-yi emẟāl rü’ūs-ı nisbet (3) ṭutar biz daḫı buña ẟelāẟe-yi 

emẟāli maḍrūb (4) virelüm maḍrūbumuz ḳaç dört ẟelāẟe-yi emẟāl (5) ḳaç on iki on 

ikiyi virdük ‘ulyā-yı ferīḳ-ı evvele ki (6) ṣulb ḳızıdur vustā-yı ferīḳ-ı evvelüñ aṣl 

mes’eleden (7) ellerinde neleri var birleri var ‘aded-i rü’ūsları ḳaç (8) iki bir ikiye ne 

nisbet ṭutar nısf-ı rü’ūs-ı nisbet ṭutar (9) biz daḫı bunlaruñ her birisine nıṣfı maḍrūb 

(10) virelüm maḍrūb ḳaç dört nıṣfı ḳaç iki (11) her birisine virdük ikişer ‘aṣabātuñ 

aṣl mes’eleden (12) ellerinde neleri var ikileri var ‘aded-i rü’ūsları (13) ḳaç sekiz ne 

nisbet ṭutar rub‘-ı rü’ūs-ı nisbet ṭutar (14) biz daḫı bunlaruñ her birisine rub‘ı 

maḍrūb virelüm (15) maḍrūbumuz ḳaç dört rub‘[ı] ḳaç bir her birine virdük birer 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

[94b] 

                

(1) ẟāminen aḫavāt li-ebüñ ve ümmüñ ḥāli biş evvelkisi (2) nıṣf ikincisi ẟülüẟān 

üçüncisi ‘uṣūbet-i müştereke (3) dördincisi ‘uṣūbet-i maḥż bişincisi suḳūṭdur (4) 

meẟelā bir olsa nıṣfdur iki yā daḫı ziyāde olsa (5) ẟülüẟāndur ‘uṣūbet-i müşterekdür 

aḫ li-eb ile ‘uṣūbet-i (6) maḥżdur benāt ile ve benāt-ı ibnle suḳūṭdur (7) ibnle ibn-i 

ibnle ve in sefel-i eb ile bi’l-ittifāḳ (8) cedd ile ‘ind Ebī Ḥanīfe ber īn2 miẟāl [95a]    

                                                           
2 metin: ين  
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(1) tāsi‘an aḫavāt li-ebüñ ḥāli yidi evvelkisi nıṣf (2) ikincisi ẟülüẟān üçüncisi südüs 

dördincisi (3) suḳūṭ bi’l-mü’enneẟ bişincisi ‘uṣūbet-i müştereke altıncısı (4) ‘uṣūbet-i 

maḥż yidincisi suḳūṭdur meẟelā bir olsa (5) nıṣf iki yā daḫı ziyāde olsa ẟülüẟāndur 

südüsdür (6) uḫt li-eb ve ümm ile suḳūṭ bi’l-mü’enneẟdür uḫteyn li-eb (7) ve ümm 

ile ‘uṣūbet-i müşterekedür aḫ li-eb ile ‘uṣūbet-i (8) maḥżdur benāt ile ve benāt-ı 

ibnle suḳūṭdur ibn ile [95b] (1) ve ibn-i ibnle ve in sefel-i eb ile bi’l-ittifāḳ cedd ile 

‘ind Ebī Ḥanīfe 
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(2) ‘āşiren ümmüñ ḥāli üç evvelkisi südüs ikincisi (3) ẟülüẟ-i küll üçüncisi ẟülüẟ-i 

mā-beḳādur meẟelā südüsdür (4) veled ile ve veled-i ibnle ve uḫuvvetden ve 

aḫavātdan (5) ikiyle yā daḫı ziyāde ile ẟülüẟ-i küll ‘ind ‘adem-i ḥuṣūl- (6) i’l-

meẕkūrın ẟülüẟ-i mā-beḳādur ba‘de farż-ı (7) eḥaddi’z-zevceyn ve ẕālik fi’l-

mes’eleteyn-i zevc (8) ve ebeveyn o zevce ve ebeveyn  
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[96a] 

                   

(1) ḥādī ‘aşeren ceddātuñ ḥāli iki evvelkisi südüs (2) ikincisi suḳūṭdur meẟelā 

südüsdür  (3)  

(4)  (5)  

ber īn3 ṣūret 

                                                           
3 metin: ين 
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[96b] (1) pes imdi rü’ūs ve sihām aḥvāli ki müfīd ve muḫtasar (2) ẕikr olındı kāfīdür 

zīrā eger bundan daḫı (3) ziyādeye şürū‘ olınmalu olsa ol vaḳt baḫẟ-i (4) ferāiżden 

müeddī olur bundan ḫod baḫẟ-i ferā’iż (5) degül bil ki her ferīḳa ve her ferīḳuñ 

ferdine aṣl mes’eleden (6) ve yeṣıḥḥu meblaġdan ṭarīḳ-ı muhāsibīn üzre sihāmların 

(7) istiḫrāc idüp virmekdür ancaḳ geldük imdi (8) nev‘-i evvel bilā-‘avl nev‘-i ẟānī 

bi-‘avlin ḳısmet olınur (9) diyü ẕikr olınmışdı anlaruñ aḥvālin beyān idelüm (10) 

bilgil ki cemī‘-i farżlar ḳā’im olacaḳ yidi ‘aded var (11) ol yidi ‘aded bunlardur ki 

şerḥ olınur ber īn4 ṣūret 

                                                           
4 metin: ين       
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(12) ve bu ẕikr olan yidi ‘adedüñ dört ‘adedi ‘avl olınmaz [97a] (1) üç ‘adedi ‘avl 

olınur ol ‘avl olmayan dört (2) ‘adede nev‘-i evvel ve ‘avl olan üç ‘adede nev‘-i (3) 

ẟānī didiler eyle olsa bilā-‘avlin olan nev‘-i evvel (4) budur ki basṭ olınup ẕikr olınur 

ber īn5 ṣūret 

                                          

(5) imdi bilgil ki ḳaçan mes’ele ikiden olsa (6) ‘avl olınmaz zīrā  ikiden gelen nıṣf 

nıṣfeyndür (7) üç nıṣf gelmez tā kim ‘avle muḥtāc ola ve ḳaçan (8) mes’ele üçden 

olsa ol vaḳt daḫı ‘avl (9) olınmaz zīrā üçden gelen ẟülüẟ ẟülüẟāndur iki ẟülüẟān (10) 

gelmez tā ki ‘avle muḥtāc ola ve ḳaçan mes’ele dörtden (11) olsa ol vaḳt daḫı ‘avl 

olınmaz zīrā dörtde gelen (12) nıṣf rub‘dur bunlardan ziyāde gelmez tā kim ‘avle 

muḥtāc [97b] (1) ola ve muḥtāc mes’ele sekizden olsa anda daḫı ‘avl (2) olınmaz 

zīrā ki sekizden gelen ẟümün rub‘ nıṣfdur (3) bunlardan ziyāde gelmez tā kim avle 

                                                           
5 metin: ين 
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muḥtāc ola pes (4) imdi ‘avle muḥtāc olmayup bilā-‘avl olan dört ‘adedüñ (5) aḥvāli 

ma‘lūm olındı bundan ṣoñra beyne’l-vereẟe bunlar (6) ḳısmet olınmalu olduḳda ne 

vech üzre ḳısmet olınmalu (7) olduḳda ne vech üzre ḳısmet olınurlar anı beyān 

idelüm (8) ki bu daḫı iki ḳısm üzredür ḳısm-ı evvel baḳıyye ile ḳısm-ı (9) ẟānī bilā-

baḳıyye-i istiḫrāc olınur eyle olsa baḳıyye ile (10) istiḫrāc olan ḳısm-ı evvel budur ki 

ẕikr olınur (11) mes’ele-yi manẓūm (12)  

(13)  (14) 

(15)  [98a] (1)   

(2)  (3) ya‘nī bir kimesne fevt olup anasın ve 

‘avratın ve iki ḳızın (4) ve on iki er ḳarındaşın ve bir ḳız ḳarındaşın cümle-i 

mālından (5) altı yüz dīnār dīnārın terk itmiş gibi oldı ol (6) taḳdīrce ẕikr olan 

dīnārdan vāriẟlerüñ her ferīḳına (7) ve her ferīḳuñ ferdine ne deger diseler mes’elede 

ẟülüẟān var (8) ḳızlar içün südüs var ana içün ẟümün var ‘avrat (9) içün mā-bāḳī var 

on iki er ḳarındaşlar ile bir ḳız (10) ḳarındaş içün eyle olsa bu aṣl mes’ele (11) lerde 

ḍarba ḳısmete maḫrece ihtiyāc olınmaz hemān (12) aṣl māluñ ẟülüẟānın ḳızlara ve 

südüs anaya ve ẟümün (13) ‘avrata viresin ki bunlar ṣāḥib-i farżlardur (14) ve 

bunlardan bāḳī ḳalanı li’ẕ-ẕekeri miẟlü haẓẓı’l-ünẟeyeyn üzre (15) on iki er ḳarındaş 

ile bir ḳız ḳarındaşa ḳısmet idesin ber īn6 ṣūret  

 

 

 

 

 

                                                           
6 metin:  ين   
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[98b] 

                                              

(1) pes ma‘lūm olındı ki meblaġ-ı meẕkūrdan benāta dört (2) yüz ve ümme yüz ve 

zevceye yitmiş biş ve on iki er (3) ḳarındaşına yigirmi dört ve bir ḳız ḳarındaşa bir 

dīnār (4) deger bundan ṣoñra bu mes’ele eger maḫrec ile istiḫrāc (5) idüp virmek 

dileseñ ol vaḳt mes’elemüz gelmez (6) illā yigirmi dörtden meẕkūr yigirmi dördüñ 

ẟülüẟānı on (7) altı ḥiṣṣe-i benāt ve südüsi dört ḥiṣṣe-i ümm ve ẟümüni üç (8) ḥiṣṣe-i 

zevcdür ki bunlar cem‘ olıcaḳ yigirmi üç (9) olur bāḳī bir ḳalur ol bir ḥiṣṣe-i 

‘aṣabātdur pes (10) imdi bu mes’eleden sihāmdur bundan ṣoñra meblaġdan virelüm 

[99a7] (1) meblaġdan virmekde ṭarīḳ var ṭarīḳ ne ṭarīḳ oldur ki (2) meblaġ-ı mezbūrı 

maḳsūm ve aṣl mes’ele maḳsūmün ‘aleyh (3) ṭutup ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet olanı 

(4) maḍrūb ve her ferīḳuñ ferdine aṣl mes’eleden degin (5) sihāmların maḍrūbun fīh 

idüp ‘alā-ḥaddihī ḍarb idesin (6) her birinüñ ḍarbında ẓāḫir olur keẕālik ḥiṣṣesidür 

                                                           
7 derkenar: meẕkūr-ı taḳsīm taḳsīm-i müsāvī zencīri bigi aṣl mes’ele ki yigirmi dörtdür yigirmi dörde 

zencīr yapılup asl mes’eleden her ferīḳa iṣābet iden ḥiṣṣe ḫāric-i ḳısmetde bāḳī ḳalan yigirmi beş 

‘adede ḍarb olınup bilinür ṣūret-i zencīr aṣl mes’ele [24+24=48] [48+24=72] [72+24=96] 

[96+24=120] [120+24=144] [144+24=168] [168+24=192] [192+24=216] [600 ÷ 24 = 25 ḥiṣṣe-i 

‘aṣabāt] [meẟelā ḥiṣṣe-i ümm südüs aṣl mes’eleden 25 × 4 = 100] [ḥiṣṣe-i zevce ẟümün aṣl mes’eleden 

25 × 3 = 75] [ḥiṣṣe-i benāt ẟülüẟān aṣl mes’eleden 25 × 16 = 400] 
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(7) mevcūddan mā-bāḳī ḥiṣṣe-i ‘aṣabātdur ber īn8 ṣūret (8)  600 ÷ 24 = 25 (südüs  

ḥiṣṣe-i ümm 25 × 4 = 100 ) ( ẟümün ḥiṣṣe-i zevce 25 × 3 = 75 ) ( ẟülüẟān  ḥiṣṣe-i 

benāt 25 × 16 = 400 )  ( ḥiṣṣe-i  ‘aṣabāt 25 ) ( ḥiṣṣe-i eḥad vāḥid 1 ) ( ḥiṣṣe-i aḫavāt 25 

– 1 = 24 ) (9) mes’ele (10) meẟelā bir kimesne fevt olup iki zevcesin altı (11) 

ceddesin ve on iki benāt ve yidi ‘amūsın (12) terk itse daḫı cümle mālından biş biñ 

ḳırḳ (13) dirhem meblaġı mevcūd bulınsa ẕikr olan ḥiṣṣe ne deger (14) diseler 

bilmek dileseñ imdi bilgil ki mes’elede ẟümün (15) var zevceteyn içün ve südüs var 

ceddāt içün [99b] (1) ve ẟülüẟān var benāt içün ẟelāẟe-yi ẟümün var yidi a‘mām içün 

(2) öyle olsa bir mes’elede ẟümün südüs ẟülüẟān vāḳi‘ (3) olsa ol mes’elede gelmez 

illā yigirmi dörtden meẕkūr (4) yigirmi dördüñ ẟümün[i] üç ḥiṣṣe-i zevceteyn ve 

südüsi (5) dört ḥiṣṣe-i ceddāt ve ẟülüẟānın on altı ḥiṣṣe-i benātdur (6) bunlar cem‘ 

olıcaḳ yigirmi üç olur bāḳī bir ḳalur (7) ol bir ẟümünüñ ẟülüẟi olur ol daḫı ḥiṣṣe-i 

a‘māmdur (8) pes bu tevzī‘āt-ı mes’ele yigirmi dörtden olduġın (9) bildürür ancaḳ 

bundan ṣoñra ṭarīḳ budur ki ẕikr olan (10) meblaġuñ ẟümünin zevceteyne ve südüs 

ceddāta ve ẟülüẟānın benāta (11) viresin ki bunlar ṣāḥib-i farżlardur mā-bāḳī ḳalan 

a‘māma viresin ‘aṣabātdur (12) ber īn ṣūret  

                                  

[100a] (1) pes ma‘lūm olındı ki meblaġ-ı meẕkūrdan zevceteyne (2) altı yüz otuz ve 

ceddāta sekiz yüz ḳırḳ ve benāta (3) üç biñ otuz ve a‘māma iki yüz on dirhem (4) 

                                                           
8 metin: ين 
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deger bundan ṣoñra bunı ger maḫrecle istiḫrāc idüp (5) virmek dileseñ ṭarīḳ budur ki 

bunlara bir maḫrec aḫẕ (6) idesin ki ẟümün südüs ẟülüẟān andan ḳā’im ola gelmez 

(7) illā yigirmi dörtden bu yigirmi dört maḳsūmün ‘aleyhdür (8) māl-ı mürdeyi buña 

maḳsūm idüp ḳısmet idesin ṣūret-i (9) ḳısmet 5040 ÷ 24 = 210 bundan ṣoñra bu  

ḫāric-i ḳısmet (10) olanı maḍrūb ve aṣl mes’eleden her ferīḳa ne degdiyse (11) 

maḍrūbun fīh idüp ‘alā-ḥaddihī  ḍarb idesin ḥāṣıl-ı ḍarb (12) her ferīḳuñ ḥiṣṣesidür 

mevcūddan ber īn9 ṣūret ( ẟümün  ḥiṣṣe-i zevceteyn  3 × 210 = 630 ) ( südüs ḥiṣṣe-i 

ceddāt  210 × 4 = 840 )  ( ẟülüẟān  ḥiṣṣe-i benāt 210  × 16=3360 ) ( ḥiṣṣe-i a‘mām 

ẟülüẟ ẟümün 210 ) (13) pes imdi baḳıyye ile istiḫrāc olan nev‘-i evvelüñ (14) iki 

mes’elesi ‘alā-vechi’l-iḫtiṣār ki ẕikr olındı [100b] (1) kāfīdür bāḳī bunlara ḳıyās 

olınup ‘amel olına geldük (2) imdi bundan ṣoñra ḳısm-ı ẟānī bilā-baḳıyye didügümüz 

aḥvālin (3) beyān idelüm mes’ele-yi manẓūm (4)  

(5)  (6) 

(7)  (8) 

(9)  (10) 

(11)  (12) ya‘nī bir kimesne fevt olup iki ṣınf 

vāriẟin terk (13) itse meẕkūr vāriẟlerden biri oġlan olup (14) sehmi iki biñ olsa ve 

eger oġlan olmayup (15) aña bedel ‘amm oġlı olsa ol vaḳt ‘amm oġlı on [101a] (1) 

biñ alsa ol taḳdīrce vāriẟ ḳaç ve māl ne miḳdār (2) olur dimek oldı eyle olsa bir 

oġlan yigirmi (3) sekiz ḳız otuz biñ aḳçası ḳalmış gibi oldı (4) ev li’ẕ-ẕekeri miẟlü 

haẓẓı’l-ünẟeyeyn üzre ḳısmet (5) olınup oġlana iki ḳızlara biñer ve eger oġlan (6) 

olmayup ‘amm oġlı olsa ol vaḳt ḳızlara (7) māluñ ẟülüẟānın mā-bāḳī ḳalan on biñ 

oġlana virile ber īn10 ṣūret 

                                                           
9   metin: ين 
10 metin: ين 
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(8) mes’ele (9) meẟelā bir kimesne fevt olup anasın ve ebesin (10) ve dört ḳızın terk 

idüp cümle mālından yüz yigirmi [101b] (1) dirhem mevcūdı bulınsa ol taḳdīrce ẕikr 

olan (2) vāriẟlere ḥiṣṣe ne deger diseler bilmek dileseñ imdi (3) bilgil ki mes’elede 

südüs var ana içün ve südüs-i (4) āḫer var ebe içün ve ẟülüẟān var ḳızlar içün (5) 

eyle olsa ṭarīḳ-i ‘amel budur ki aṣl-ı māluñ südüsi (6) anaya südüs-i āḫerin ebeye 

ẟülüẟānın ḳızlara viresin (7) ber īn11 ṣūret 

                                   

                                                           
11 metin: ين 
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(8) pes ma‘lūm olındı ki meblaġ-ı meẕkūrdan anaya (9) yigirmi ve ebeye yigirmi ve 

ḳızlara seksan dirhem (10) deger bundan ṣoñra eger bunı yine maḫrec ile istiḫrāc 

(11) idüp virmek dileseñ bir maḫrec aḫẕ idesin ki (12) andan südüsān ẟülüẟān ḳā’im 

ola gelmez illā altıdan [102a] (1) meẕkūr altınuñ südüsi bir ḥiṣṣe-i ümm südüs-i 

āḫeri (2) bir ḥiṣṣe-i cedde ve ẟülüẟānı dört ḥiṣṣe-i benātdur bunlar (3) cem‘ olıcaḳ 

girü altı olur meẕkūr altı[yı] (4) maḳsūmün ‘aleyh ṭutasın andan ṣoñra māl-ı 

mürde[yi] maḳsūm (5) ṭutup ḳısmet idesin ber īn12 ṣūret (6) bundan ṣoñra bu ḫāric-i 

ḳısmeti maḍrūb ve maḫrecden degin (7) sihāmların maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin 

ḥāṣıl-ı (8) ḍarb ḥiṣṣeleridür mevcūddan ber īn ṣūret (9) ( südüs ḥiṣṣe-i ümm 20 × 1 = 

20 )  ( südüs-i āḫer ḥiṣṣe-i cedde  20 × 1 = 20 ) ( ẟülüẟān ḥiṣṣe-i benāt 20 × 4 = 80 ) 

(10) mes’ele (11) meẟelā bir kimesne fevt olup ata ve ana bir iki ḳız ḳarındaş (12) ve 

ana bir üç ḳarındaşların terk idüp cümle mālından iki (13) yüz ḳırḳ dirhem meblaġı 

ḳalsa mes’elede ẟülüẟān var ata (14) ve ana bir ḳız ḳarındaşlar içün ve ẟülüẟ var ana 

bir ḳarındaşlar (15) içün eyle olsa ṭarīḳ budur ki sābıḳan ẕikr olan gibi aṣl-ı [102b] 

(1) māluñ ẟülüẟānın iḫrāc idüp ata ve ana ḳız ḳardaşlar ve (2) ẟülüẟin ata bir 

ḳarındaşlara viresin 

                                          

(3) pes ma‘lūm olındı ki ḳız ḳarındaşlara yüz altmış ve (4) ḳarındaşlara seksan 

dirhem deger bundan ṣoñra eger (5) bunı yine maḫrecden istiḫrāc itmek dileseñ 

ṭarīk-ı meşrūḥ (6) üzre maḫrec idesin ki ẟülüẟ ẟülüẟān andan ḳā’im ola (7) gelmez 

illā üçden üçüñ ẟülüẟānı iki ḥiṣṣe-i aḫavāt (8) ve ẟülüẟi bir ḥiṣṣe-i uḫuvvetdür ki 

                                                           
12 metin: ين 
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bunlar cem‘ olıcaḳ girü (9) üç olur maḳsūmün ‘aleyhdür bundan māl-ı mürde 

maḳsūm (10) ve aṣl mes’ele olan üç ‘adedi maḳsūmün ‘aleyh idüp (11) ḳısmet idesin 

ṣūret-i ḳısmet 240 ÷ 3 = 80 ve bu ḫāric-i (12) ḳısmeti maḍrūb ve aṣl mes’eleden 

degen (13) sihāmların maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin [103a] (1) ḥāṣıl-ı ḍarb her 

ferīḳuñ ḥiṣṣesi olur mevcūddan (2) ber īn miẟāl ( ḥiṣṣe–i  aḫavāt  ẟülüẟān 20 × 8 = 

160 ) ( ḥiṣṣe–i uḫuvvet ẟülüẟ 80 × 1 = 80 ) (3) pes imdi bilā-baḳıyye ile istiḫrāc olan 

nev‘-i ẟānī (4) nüñ daḫı bu iki mes’elesi ki ẕikr olındı kāfīdür (5) bāḳī bunlara göre 

ḳıyās olına geldük imdi bundan (6) ṣoñra nev‘-i ẟānī aḥvālin beyān idelüm ki ‘avl ile 

istiḫrāc (7) olınur diyü ẕikr olınmışdı imdi bilgil ki (8) ‘avl tevsī‘-i maḫrecdür ḳaçan 

maḫrec farżından ṭar (9) olsa ya‘nī farżlar maḫrecden çıkmasa ol vaḳt (10) mes’ele 

maḫrec-i ekẟerden ḳılınur ki farżlar andan (11) ḳā’im ola eyle olsa maḫrec-i ekẟere 

ref‘ itmek (12) daḫı noḳṣan ile furūz ehline cebr itmek bulındı (13) zīrā aḳall-i 

maḫrecden farż virilmez ekẟer-i maḫrecden virilür (14) öyleyin farżlar naḳż olur 

ehline cebr olur bu münāsib içün (15) isti‘māl olındı ve hem muṣannif maḫrec 

eczāsından ziyāde [103b] (1) ḳılınur dimekden müsāmaḥa itdi zīrā şey-i zā’id eczā-yı 

maḫrecden (2) degüldür ammā yigregi eczā-yı maḫrec miẟl-i ziyāde ḳılınur dimek 

(3) idi pes imdi yidi ‘adedüñ üç ‘adedi ‘avl olınur (4) didügümüz bunlardur ki ẕikr 

olınur ber īn13 ṣūret  

                                                           
13 metin: ين 
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(5) imdi bilgil ki ḳaçan mes’elede nıṣf ẟülüẟān olsa ol vaḳt (6) altıdan olur altınuñ 

nıṣfı üç ẟülüẟānı dört bu nıṣfla (7) ẟülüẟān cem‘ olıcaḳ altıdan olmaz nā-çār yidiye 

‘avl olınur ḳaçan (8) mes’elede nıṣf ẟülüẟān südüs ol vaḳt sekize ‘avl olınur [104a] 

(1) zīrā girü maḫrec altıdandur nıṣfı üç ẟülüẟānı dört südüsi (2) bir bunlar cem‘ 

olıcaḳ altıdan ḥāṣıl olmaz nā-çār sekize (3) ‘avl olınur ve ḳaçan mes’elede nıṣf 

ẟülüẟān olsa (4) ol vaḳt ṭoḳuza ‘avl olınur zīrā girü maḫrec altıdandur (5) altınuñ 

nıṣfı üç ẟülüẟānı dört ẟülüẟi iki bunlar cem‘ (6) olıcaḳ altıdan  ḥāṣıl olmaz nā-çār 

ṭoḳuza ‘avl olınur (7) ve ḳaçan mes’elede nıṣf ẟülüẟān ẟülüẟ südüs olsa ol (8) vaḳt 

ona ‘avl olınur zīrā bunlar girü maḫrec altıdandur (9) meẕkūr altınuñ nıṣfı üç 

ẟülüẟānı dört ẟülüẟi iki südüsi (10) bir bunlar cem‘ olıcaḳ on olur bir on altıdan ḥāṣıl 

(11) olmaz nā-çār ona ‘avl olınur pes ma‘lūm olındı ki (12) mes’ele altıdan olıcaḳ 

yidiye sekize ṭoḳuza ona degin (13) ‘avl olınurmış bundan ṣoñra bilgil ki mes’ele 

(14) on ikiden olıcaḳ on yidiye degin ‘avl olınur (15) meẟelā ḳaçan mes’elede rub‘ 

ẟülüẟān südüs olsa ol [104b] (1) vaḳt on üçe ‘avl olınur zīrā kim bunlara maḫrec on 

(2) ikidür meẕkūr on ikinüñ rub‘ı üç ẟülüẟānı sekiz (3) südüsi iki bunlar cem‘ olıcaḳ 

on üç olur on (4) ikiden ḥāṣıl nā-çār on üçe ‘avl olınur ve ḳaçan (5) mes’elede ẟülüẟ 

ẟülüẟān südüs olsa ol vaḳt on (6) dörde ‘avl olınur zīrā girü maḫrec on ikidendür (7) 
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on ikinüñ ẟülüẟi dört ẟülüẟānı sekiz südüsi iki (8) bunlar cem‘ olıcaḳ on dört olur on 

ikiden (9) ḥāṣıl olmaz nā-çār on dörde ‘avl olınur (10) ḳaçan mes’elede rub‘ ẟülüẟān 

ẟülüẟ olsa ol (11) vaḳt on bişe ‘avl olınur zīrā bunlar maḫrec (12) yine on ikidür on 

ikinüñ rub‘ı üç ẟülüẟānı (13) sekiz ẟülüẟi dört bunlar cem‘ olıcaḳ (14) on biş olur on 

ikiden ḥāṣıl (15) olmaz nā-çār on bişe ‘avl olınur ḳaçan mes’elede [105a] (1) ẟülüẟān 

nıṣf südüs olsa ol vaḳt on altıya ‘avl (2) olınur zīrā girü maḫrec on ikidendür on 

ikinüñ (3) ẟülüẟānı sekiz nıṣfı altı südüsi iki bunlar cem‘ olıcaḳ (4) on altı olur on 

ikiden ḥāṣıl olmaz nā-çār on (5) altıya ‘avl olınur ve ḳaçan mes’elede rub‘ ẟülüẟān 

(6) ẟülüẟ südüs olsa ol vaḳt on yidiye ‘avl olınur (7) zīrā bunlara maḫrec on 

ikidendür meẕkūr on ikinüñ (8) rub‘ı üç ẟülüẟānı sekiz ẟülüẟi dört südüsi iki bunlar 

(9) cem‘ olıcaḳ on yidi olur on ikiden ḥāṣıl (10) olmaz nā-çār on yidiye ‘avl olınur 

ve bundan ṣoñra mes’ele (11) yigirmi dörtden olsa ol vaḳt yigirmi yidiye degin (12 ) 

‘avl olınur meẟelā ḳaçan mes’elede ẟümün ẟülüẟān rub‘ olsa (13) ol vaḳt yigirmi bişe 

‘avl olınur zīrā kim bunlara maḫrec (14) yigirmi dört olur meẕkūr yigirmi dördüñ 

ẟümüni üç ẟülüẟānı on (15) altı rub‘ı altı bunlar cem‘ olıcaḳ yigirmi biş olur yigirmi 

dörtden [105b] (1) ḥāṣıl olmaz nā-çār yigirmi bişe ‘avl olınur ve ḳaçan (2) mes’elede 

olsa ol vaḳt yigirmi altıya (3) ‘avl olınur zīrā bunlara maḫrec yigirmi dörtden olur 

(4) meẕkūr yigirmi dördüñ ẟülüẟānı on altı ve rub‘ı altı ve (5) südüsi dört olur bunlar 

cem‘ olıcaḳ yigirmi altı olur (6) yigirmi dörtden ḥāṣıl olmaz nā-çār yigirmi altıya 

‘avl olınur (7) ve ḳaçan mes’elede olsa ol vaḳt (8) yidiye ‘avl olınur zīrā bunlara 

maḫrec yigirmi dördüñ ẟümüni (9) üç ẟülüẟānı on altı südüsānı sekiz bunlar cem‘ 

olıcaḳ (10) yigirmi yidi olur yigirmi dörtden ḥāṣıl olmaz nā-çār (11) yigirmi yidiye 

‘avl olınur pes imdi ‘avl olan-ıdı ki (12) ẕikr olındı geldük imdi bundan ṣoñra bu 

ẕikr (13) olan mesā’il-i beyn olur ne ḳısmet olınmalu (14) olsa ol vaḳt ne vech üzre 

istiḫrāc (15) olınup ḳısmet olınmaḳ gerek anı beyān idelüm [106a] (1) mes’ele       

(2)   (3)  

(4)   (5)  

(6)  (7)  
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(8) keenne-hū bir kimesne fevt olup üç zevcesin ve sekiz (9) ata ve ana bir ḳız 

ḳarındaşların ve dört ana bir ḳız (10) ḳarındaşların ve iki ebesin ve cümle-i mālından 

on yidi (11) dirhem meblaġın terk itmiş oldı mes’elede rub‘ (12) var zevceler ve 

ẟülüẟān var ata ve ana bir ḳız ḳarındaşlara (13) ve südüs var ebelere eyle olsa bunlar 

maḫrec aḫẕ (14) olına ki andan rub‘ ẟülüẟān ẟülüẟ südüs ḳā’im ola (15) gelmez illā 

on ikiden meẕkūr on ikinüñ rub‘ı üç [106b] (1) ḥiṣṣe-i zevcāt ve ẟülüẟānı sekiz  

ḥiṣṣe-i aḫavāt li-eb ve ümm (2) ẟülüẟi dört evlād-ı ümm ki ana bir ḳız ḳarındaşlardur 

ve südüs (3) iki ḥisse ceddeteyndür bunlar cem‘ olıcaḳ on yidi (4) olur bu on yidi 

maḳsūmün ‘aleyhdür pes imdi bildük (5) aṣl mes’ele on ikiden ‘avli on yididen (6) 

bundan ṣoñra aṣl mes’ele[yi] maḍrūb ve māl-ı mürde[yi] (7) maḍrūbun fīh idüp ḍarb 

idesin ṣūret-i ḍarb 12 × 17 = 204 ve bu ḥāṣıl-ı (8) ḍarbı maḳsūm ṭutup maḳsūmün 

‘aleyh olan on yidi (9) ‘adede ḳısmet idesin ber īn14 ṣūret bundan 204 ÷ 17 = 12 

ṣoñra (10) bu ḫāric-i ḳısmet olan on iki ‘adedüñ bir rub‘ın ve ẟülüẟānın (11) ve 

ẟülüẟin ve südüs iḫrāc idüp ṣāḥiblere viresin ber īn15 ṣūret  

                      

                                                           
14 metin: ين 
15 metin: ين 
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[107a] (1) pes ma‘lūm olındı ki meblaġ-ı mezbūrdan zevcāta (2) üç ve aḫavāta sekiz 

ve evlād-ı ümm dört ceddeteyne iki dirhem deger (3) mes’ele (4) keenne-hū bir 

ḫatun fevt olup erin ve iki ḳız ḳarındaşın (5) terk idüp cümle mālından dört yüz 

yigirmi dirhemi daḫı mevcūd (6) bulınsa mes’elede nıṣf var er içün ve ẟülüẟān var 

(7) ḳız ḳarındaşlar içün eyle olsa bunda bir maḫrec (8) bulmaḳ gereksin ki nıṣf 

ẟülüẟān ṣaḥīḥ çıḳa gelmez illā (9) altıdan altınuñ nıṣfı üç zevce ẟülüẟānı dört ḥiṣṣe-i 

(10) uḫteynedür ki bu aṣl mes’eleden sihāmdur bundan ṣoñra (11) bunlara cem‘ idüp 

maḳsūmün ‘aleyh ṭutasın daḫı māl-ı (12) mürdeyi maḍrūb ve aṣl mes’ele maḍrūbun 

fīh idüp ḍarb (13) idesin ṣūret-i ḍarb 420 × 6 = 2520 ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı maḳsūm (14) 

ṭutup maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet idesin ber īn16 ṣūret 2520 ÷ 7 = 360 (15) bundan 

ṣoñra bu ḫāric-i ḳısmetüñ nıṣfın ve ẟülüẟānın [107b] (1) iḫrāc idüp ṣāḥiblerine 

viresin ber īn17 ṣūret 

                              

(2) pes meblaġ-ı meẕkūrdan zevce yüz seksan ve uḫteyne iki yüz ḳırḳ (3) dirhem 

deger mes’ele (4) keenne-hū bir ḫatun fevt olup zevcin ve ebin ve ümmin (5) ve 

benātın terk idüp cümle mālından sekiz yüz dirhem meblaġı (6) bulınsa mes’elede 

rub‘ var zevc içün ve südüs var (7) benāt içün ve südüs-i āḫer var ümm içün ve 
                                                           
16 metin: ين 
17 metin: ين 
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ẟülüẟān var (8) benāt içün ol taḳdīrce bunlara ḥiṣṣe ne deger (9) diseler bilmek 

dileseñ ṭarīḳ budur ki bunlara bir maḫrec (10) bulasın ki rub‘ südüsān ẟülüẟān andan 

ṣaḥīḥ çıḳa gelmez (11) illā yitmiş ikiden ve yāḫūd otuz altıdan eyle (12) olsa bu 

yitmiş ikiyle otuz ne vechle maḫrec olduġı ḫod [108a] (1) istiḫrāc-ı meḥāricde ẕikr 

olınmışdur tekrār ẕikr olınmaġa (2) iḥtiyāc degül lākin ıṭṭılā‘-ı külli ḥāṣıl olsun içün 

(3) bir maḥallde mükerrer ẕikr olınur meẟelā maḫrec-i rub‘ ki ḥiṣṣe-i (4) zevcdür 

südüs ile ḍarb idesin ki ḥiṣṣe-i ebdür ber īn18 (5) ṣūret 6 × 4 = 24 ve istiḫrāc-ı 

meḥāricde ẟülüẟāna maḫrec-i ẟülüẟ (6) südüsāna maḫrec girü südüs farż olınduġı ḫod 

(7) ma‘lūm eyle olsa ḥāṣıl-ı ḍarb olan yigirmi dört (8) ‘adedi maḫrec-i ẟülüẟ ile ḍarb 

idesin ki ḥiṣṣe-i benātdur (9) ber īn19 ṣūret 24 × 3 = 72 pes bu yitmiş iki ‘aded 

bunlara maḫrec (10) tāmmdur bunuñla ‘amel cā’iz ammā keẟret-i kitābet (11) vāḳi‘ 

bunuñ aḳallin aḫẕ itmek gerek ya‘nī maḫrec-i rub‘ ile (12) maḫrec-i südüs beyninde 

muvāfaḳa-yı nıṣfıyye var birinüñ (13) nıṣfın birinüñ külline ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb 2 

× 6 = 12 (14) ve bu ḥāṣıl-ı ḍarb ile maḫrec beyninde mübāyene-i kesr var (15) 

birinüñ küllin ḍarb idesin ki ḥāṣıl-ı ḍarb otuz altı olur [108b] (1) bu daḫı tāmmdur 

ber īn20 ṣūret 12 × 3 = 36 ve eger bunı daḫı (2) aḳall ḳılmaḳ dileseñ ki on sekiz ola ol 

vaḳt (3) bu on sekizde rub‘-ı ṣaḥīḥ bulınmaz nā-çār mes’ele otuz (4) altıdan olur ki 

otuz altıda rub‘ (5) ve ẟülüẟ ve ẟülüẟān ḳā’imdür rub‘ı ṭoḳuz ve südüsān[ı] on iki (6) 

ve ẟülüẟānı yigirmi dört bunlar cem‘ olıcaḳ ḳırḳ biş olur (7) ve hem maḳsūmün 

‘aleyhdür bundan ṣoñra māl-ı mürdeyi maḍrūb (8) ve aṣl mes’eleyi maḍrūbun fīh 

idüp ḍarb idesin (9) ṣūret-i ḍarb 800 × 36 = 28800 ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı maḳsūm ṭutup 

maḳsūmün ‘aleyhe (10) ḳısmet idesin ber īn21 ṣūret 28800  ÷ 45 = 640 ve bu ḫāric-i 

ḳısmetüñ bir (11) rub‘ın südüsin ve ẟülüẟānın iḫrāc idüp ṣāḥiblerine viresin (12) ber 

īn ṣūret  

                                                           
18 metin: ين 
19 metin: ين 
20 metin: ين 
21 metin: ين 
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[109a] (1) pes ma‘lūm olındı ki ṣāḥib-i südüsāna iki yüz on (2) iki dirhem ve 

südüsān dirhem ve ṣāḥib-i rub‘a yüz (3) altmış dirhem ve ṣāḥib-i ẟülüẟāna dört yüz 

yigirmi altı (4) dirhem ve ẟülüẟān dirhem deger pes imdi ‘avl-ile ḳısmet (5) olan 

nev‘-i ẟānī daḫı ‘alā-vechi’l-iḫtiṣār ẕikr (6) olındı bundan ṣoñra vaṣiyyet-i 

mu‘ayyene aḥvālin beyān (7) idelüm ki mūṣā-leh bimā zāde ‘ale’ẟ-ẟülüẟ diyü ẕikr 

olınmışdur (8) mes’ele (9) keenne-hū bir er öldi ‘avratın ḳodı nıṣf-ı mālın vaṣiyyet 

(10) eyledi taḳdīr-i icāzet var ‘adem-i icāzet var taḳdīr-i icāzet (11) olduġı taḳdīrce 

bize bir maḫrec gerekdür ki andan (12) nıṣf çıḳa mā-‘adādan rub‘-ı ṣaḥīḥ çıḳa 

mes’elemüz (13) gelmez illā sekizden sekizüñ nıṣfı ne dört dördi (14) virdük mūṣā-

leh mā-‘adādan rub‘-ı ṣaḥīḥ ne bir biri (15) virdük ‘avrata üç bāḳī ḳaldı beytü’l-māl 

ber īn22 ṣūret  

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 metin: ين 
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[109b] 

                                     

(1) ‘adem-i icāzet olduġı taḳdīrce bize bir maḫrec gerekdür ki (2) andan ẟülüẟ çıḳa 

mā-‘adādan rub‘-ı ṣaḥīḥ çıḳa mes’elemüz (3) gelmez illā altıdan altınuñ ẟülüẟi ne iki 

ikiyi virdük (4) mūṣā-leh mā-‘adādan rub‘-ı ṣaḥīḥ ne bir biri virdük (5) ‘avrata bāḳī 

üç ḳaldı girü üçüñ birin virdük (6) mūṣā-leh-i tekmīleten li’n-nıṣf iki ḳaldı beytü’l-

māl ber īn23 miẟāl 

                                       

                                                           
23 metin:  ين 
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[110a] (1) keenne-hū bir er öldi ‘avratın ḳodı ẟülüẟān-ı mālın vaṣiyyet (2) eyledi 

taḳdīr-i icāzet var ‘adem-i icāzet var taḳdīr-i (3) icāzet olduġı taḳdīrce bize bir 

maḫrec gerekdür ki (4) andan ẟülüẟān çıḳa mā-‘adādan rub‘-ı ṣaḥīḥ çıḳa (5) 

mes’elemüz gelmez illā on ikiden on ikinüñ ẟülüẟānı (6) sekiz sekizi virdük mūṣā-

leh mā-‘adādan rub‘-ı ṣaḥīḥ (7) ne bir biri virdük ‘avrata üç ḳaldı beytü’l-māl (8) ber 

īn24 ṣūret 

                                        

(9) ‘adem-i icāzet olduġı taḳdīrce bize bir maḫrec (10) gerekdür ki andan ẟülüẟ çıḳa 

mā-‘adādan rub‘-ı ṣaḥīḥ (11) çıḳa mes’elemüz gelmez illā altıdan altınuñ ẟülüẟine 

(12) iki ikiyi virdük mūṣā-leh mā-‘adādan rub‘-ı ṣaḥīḥ ne (13) bir biri virdük ‘avrata 

üç bāḳī ḳaldı üçüñ [110b] (1) ikisin daḫı virdük mūṣā-leh-i tekmīleten li’ẟ-ẟülüẟān 

(2) bir bāḳī ḳaldı ol biri virdük beytü’l-māl ber īn (3) ṣūret  

                                                           
24 metin: ين 
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mes’ele (4) keenne-hū bir er öldi ‘avratın ḳodı cemī‘-i mālın vaṣiyyet (5) eyledi 

taḳdīr-i icāzet var ‘adem-i icāzet var taḳdīr-i (6) icāzet olduġı taḳdīrce cemī‘-i mālın 

virdük (7) mūṣā-leh ‘adem-i icāzet olduġı taḳdīrce bize bir (8) maḫrec gerekdür ki 

andan ẟülüẟ çıḳa mā-‘adādan rub‘-ı ṣaḥīḥ (9) çıḳa mes’elemüz gelmez illā altıdan 

altınuñ ẟülüẟi (10) iki ikiyi virdük mūṣā-leh mā-‘adādan rub‘-ı ṣaḥīḥ (11) ne bir biri 

virdük ‘avrata üç ḳaldı üçi de (12) virdük mūṣā-leh zīrā cemī‘-i mālın vaṣiyyet itmiş- 

idi [111a] (1) ber īn25 ṣūret 

                                        

                                                           
25 metin: ين 
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(2) mes’ele (3) keenne-hū bundan ṣoñra ‘avrat ölüp erin ḳosa (4) nıṣf-ı mālın 

vaṣiyyet eylese taḳdīr-i icāzet var (5) ‘adem-i icāzet olduġı taḳdīrce bize maḫrec 

gerekdür ki (6) andan nıṣf çıḳa mā-‘adādan nıṣf-ı saḥīḥ çıḳa (7) mes’elemüz gelmez 

illā dörtden dördüñ nıṣfı iki ikiyi (8) virdük mūṣā-leh mā-‘adādan nıṣf-ı saḥīḥ ne bir 

(9) biri virdük ere bir bāḳī ḳaldı beytü’l-māl ber īn (10) ṣūret  

                                           

(11) ‘adem-i icāzet olduġı taḳdīrce bize bir maḫrec gerekdür ki [111b] (1) andan 

ẟülüẟ çıḳa mā-‘adādan nıṣf-ı saḥīḥ çıḳa (2) mes’elemüz gelmez illā altıdan altınuñ 

ẟülüẟi ne iki ikiyi (3) virdük mūṣā-leh mā-‘adādan nıṣf-ı ṣaḥīḥ ne iki ikiyi (4) virdük 

ere iki ḳaldı ikinüñ birin girü virdük (5) mūṣā-leh-i tekmīleten li’n-nıṣf bir ḳaldı 

beytü’l-māl ber īn26 ṣūret 

                                                           
26 metin: ين 
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(6) keenne-hū bir ‘avrat öldi erin ḳodı ẟülüẟān-ı mālın (7) vaṣiyyet eyledi taḳdīr-i 

icāzet var ‘adem-i icāzet (8) var taḳdīr-i icāzet olduġı taḳdīrce bize bir maḫrec (9) 

gerekdür ki andan ẟülüẟān çıḳa mā-‘adādan nıṣf-ı ṣaḥīḥ (10) çıḳa mes’elemüz 

gelmez altıdan altınuñ ẟülüẟānı ne dört (11) dördi virdük mūṣā-leh mā-‘adādan nıṣf–ı 

saḥīḥ [112a] (1) ne bir biri virdük ere bir bāḳī ḳaldı beytü’l-māl ber īn ṣūret  

                                           

(2) ‘adem-i icāzet olduġı taḳdīrce bize bir maḫrec gerekdür ki (3) andan ẟülüẟ çıḳa 

mā-‘adādan nıṣf-ı ṣaḥīḥ çıḳa mes’elemüz (4) gelmez illā üçden üçüñ ẟülüẟi ne bir 
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biri virdük (5) mūṣā-leh mā-‘adādan nıṣf-ı ṣaḥīḥ ne bir biri virdük (6) ere bir bāḳī 

ḳaldı anı da virdük mūṣā-leh-i tekmīleten li’ẟ-ẟülüẟān ber īn27 ṣūret 

                                         

(7) mes’ele (8) keenne-hū bir ‘avrat öldi erin ḳodı cemī‘-i mālın vaṣiyyet (9) eyledi 

taḳdīr-i icāzet var ‘adem-i icāzet var taḳdīr-i [112b] (1) icāzet olduġı taḳdīrce cemī‘-i 

mālı virdük mūṣā- (2) leh ‘adem-i icāzet olduġı taḳdīrce bize bir maḫrec (3) 

gerekdür ki andan ẟülüẟ çıḳa mā-‘adādan nıṣf-ı (4) saḥīḥ çıḳa mes’elemüz gelmez 

illā üçden üçüñ (5) ẟülüẟi ne bir biri virdük mūṣā-leh mā-‘adādan nıṣf-ı ṣaḥīḥ (6) ne 

bir biri virdük ere bir bāḳī ḳaldı anı daḫı virdük (7) mūṣā-leh zīrā cemī‘-i mālın 

vaṣiyyet itmiş-idi ber īn ṣūret 

                                                           
27 metin: ين 
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(8) mes’ele (9) keenne-hū bir kimesne fevt olup mālınuñ ḫumsın Zeyde (10) ẟülüẟin 

Bekre ‘uşrın ‘Amra vaṣiyyet idüp cümle-i mālı (11) iki yüz elli biñ biş yüz altmış 

dört dirhem olsa ol (12) taḳdīrce bize bundan bir maḫrec gerekdür ki andan ḫums 

ẟülüẟ [113a] (1) ‘uşr ṣaḥīḥ çıḳa mes’elemüz gelmez illā otuzdan bu otuzuñ (2) ḫumsı 

altı ve ẟülüẟi on ve ‘uşrı üç bunları cem‘ (3) idüp maḳsūmün ‘aleyh ṭutasın ki ḥāṣıl-ı 

cem‘ on (4) ṭoḳuz olur andan ṣoñra aṣl mes’ele māla mevcūdla (5) ḍarb idesin ṣūret-i 

ḍarb 255564 × 30 = 7666920 ve bu ḥāṣıl-ı (6) ḍarbı maḳsūm ṭutup maḳsūmün 

‘aleyhe ḳısmet idesin (7) ber īn28 ṣūret 7666920 ÷ 19 = 403520 bundan ṣoñra bu 

ḫāric-i (8) ḳısmet olan a‘dāduñ ḫums ẟülüẟin ‘uşrın iḫrāc (9) idüp ṣāḥiblerine viresin 

ki ḥiṣṣeleridür mevcūddan (10) ber īn ṣūret    

                                                           
28 metin: ين 
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(11) pes ma‘lūm olındı ki meblaġ-ı meẕkūrdan Zeyde (12) seksan biñ yidi yüz dört 

dirhem ve ḫums dirhem ve Bekre (13) yüz otuz dört biñ biş yüz yidi dirhem ve ẟülüẟ 

[113b] (1) dirhem ve ‘Amra ḳırḳ biñ üç yüz elli iki dirhem ‘ışrīn (2) dirhem deger 

mes’ele (3) keenne-hū bir kimesne fevt olup mālınuñ ḫums[ın] Zeyde südüs[in] (4) 

Bekre ve süb‘ın ‘Amra ve tüs‘ın Ḫālide vaṣiyyet-i mu‘ayyene (5) idüp cümle-i mālı 

sekiz biñ sekiz yüz ṭoḳsan dört (6) dirhem mevcūdı bulınsa ol taḳdīr üzre her (7) 

birine ḥiṣṣe ne deger diseler bilmek dileseñ ṭarīḳ (8) budur ki bunlara bir maḫrec 

bulasın ki andan ḫums (9) südüs süb‘ tüs‘ ṣaḥīḥ çıḳa mes’elemüz gelmez illā (10) 

biñ sekiz yüz ṭoḳsandan zīrā bunlar mübāyene-i kesrdür (11) birinüñ külli birinüñ 

külline ḍarb olınur ber īn29 ṣūret ḫums 5 × südüs 6 = 30 × süb‘ 7 = 210 × tüs‘ 9 = 

1890 (12) ve bu biñ sekiz yüz ṭoḳsanuñ (13) ḫums[ın] südüs[in] süb‘ın tüs‘ın (14) 

iḫrāc idüp cem‘ idesin (15) ki maḳsūmün ‘aleyhdür ber īn30 ṣūret [114a] (1) bundan 

ṣoñra māl-ı mevcūdı aṣl mes’ele ile (2) ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb 8894 × 1890 = 

16809660 ve bu (3) ḥāṣıl-ı ḍarbı maḳsūm ṭutup maḳsūmün ‘aleyh ṭutup (4) ḳısmet 

idesin ba‘de’l-ḳısmet ḫums südüs süb‘ın tüs‘ın (5) iḫrāc idüp ṣāḥiblerine viresin ki 

ḥiṣṣeleri mevcūddan ber īn ṣūret 

                                                           
29 metin: ين 
30 metin:      ين 
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(6) pes ma‘lūm olındı ki ṣāḥib-i ḫumsa iki biñ sekiz (7) yüz altmış altı dirhem ve 

ṣāḥib-i süb‘a iki biñ (8) üç yüz seksan sekiz dirhem ve südüsān dirhem (9) ve ṣāḥib-i 

süb‘a iki biñ ḳırḳ yidi dirhem [114b] (1) ve süb‘ dirhem ve ṣāhib-i tüs‘a biñ biş yüz 

ṭoḳsan iki dirhem (2) tüs‘-ı dirhem deger mes’ele (3) keenne-hū bir kimesne fevt 

olup mālınuñ ẟülüẟānın ‘Amra (4) ve erba‘a-yı aḫmāsın Bekre ve seb‘a-yı etsā‘31ın 

Ḫālide vaṣiyyet-i (5) mu‘ayyene idüp cümle-i mālından yigirmi bir dirhem mevcūdı 

(6) bulınsa ol taḳdīrce her birine ḥiṣṣe ne deger diseler bilmek (7) dileseñ ṭarīḳ budur 

ki bunda bir maḫrec bulasın andan ẟülüẟān (8) ve erba‘a-yı aḫmāsın ve seb‘a-yı etsā‘ 

ḳā’im ola mes’elemüz (9) gelmez illā yüz otuz bişden zīrā bir birine mübāyin 

birinüñ külli birinüñ (10) külline ḍarb olınur ber īn miẟāl ( ẟülüẟān 3 ) ( maḍrūb 3 ) 

(erba‘a-yı aḫmās 4 ) ( maḍrūbun fīh 5 ) ( seb‘a-yı etsā‘ 71 ) ( musaṭṭaḥ 3 5 5 9 ) ( 

maḫrec 135 ) (11) bundan ṣoñra bu ẕikr olan maḫrecüñ (12) ẟülüẟānın ve erba‘a-yı 

aḫmāsın ve seb‘a-yı etsā‘ın iḫrāc idüp (13) basṭ idesin ba‘dehū büsūt cem‘ olınup 

maḳsūmün ‘aleyh ṭutıla ber īn32 ṣūret (14) ( 2 / 3 basṭ-ı ‘Amr 135 ÷ 3 = 45 × 2 = 90 ) 

                                                           
31 metin: تسعه اتساعن               
32 metin: ين 
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( 4 / 5 basṭ-ı Bekr 135 ÷ 5 = 27 × 4 = 108 ) ( 7 / 9 basṭ-ı Ḫālid 135 ÷ 9 = 15 × 7 = 105 

) ( cem‘u’l-büsūt 303 maḳsūmün ‘aleyh ) [115a] (1) ve bu büsūt ‘ale’l-infirād maḍrūb 

ve māl-ı mevcūd[ı] maḍrūbun (2) fīh idüp ḍarb idesin ba‘de’ḍ-ḍarb musaṭṭaḥ 

maḳsūm ṭutılup (3) maḳsūmün ‘aleyh ḳısmet olına ḫāric-i ḳısmet ḥiṣṣeleridür 

mevcūddan ber īn miẟāl ( 21 × 90 = 1890 ) ( 21 × 108 = 2268 ) ( 21 × 105 = 2205 )   

( 1890 ÷ 6 = 303 [ dāḫil-i taḳsīm: 12 ] ) 

                 

(4) pes ma‘lūm olındı ki meblaġ-ı meẕkūrdan ‘Amra altı dirhem ve (5) üç cüz’in 

yitmiş iki cüz’ ve yigirmi yidi dirhem ve yüz (6) ḳırḳ cüz’ Ḫālide yidi dirhem ve 

seksan dört cüz’ deger (7) mes’ele (8) keenne-hū bir kimesne fevt olup mālınuñ 

ẟelāẟet-i aḫmāsın ‘Amra (9) ve erba‘at-ı esbā‘ın Bekre ve ẟülüẟin Zeyde vaṣiyyet 

idüp (10) cümle-i mālından dört yüz yitmiş dört dirhem mevcūdı [115b] (1) olsa ol 

taḳdīrce meẕkūrlara ne deger diseler bilmek (2) dileseñ ṭarīḳ budur ki bunlara bir 

maḫrec bulasın ki (3) ẟelāẟe-yi aḫmāsın andan ṣaḥīḥ çıḳa (4) mes’elemüz gelmez illā 

yüz bişden zīrā beyne’l-a‘dād mübāyene-i (5) kesr var bir birinüñ külline ḍarb olınur 

ber īn33 ṣūret (6) ( 3 / 5 )  ( 4 / 7 ) ( 1 / 3 ) ( 35 × 3 = 105 ) bundan ṣoñra bu maḫrec 

olan a‘dāduñ (7) ẟelāẟe-yi aḫmāsın maḫrec ve erba‘a-i esbā‘ın ve ẟülüẟi iḫrāc idüp 

(8) basṭ idesin ba‘de’l-basṭ cem‘ idüp maḳsūmün ‘aleyh ṭutasın (9) ber īn ṣūret ( 105 

× 3 / 5 ) ( 105 ÷ 5 = 21 × 3 = 63 ) ( 105 × 4 / 7 ) ( 105 ÷ 7 = 15 × 4 = 60 ) ( 105 × 1 / 

                                                           
33 metin: ين 
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3 )  ( 105 ÷ 3 = 35 × 1 = 35 ) ( cem‘u’l-büsūt 158  hüve’l-maḳsūmün ‘aleyh) (10) ve 

māl-ı mevcūdı maḍrūb ve maḫrec olanı (11) maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin ba‘de’ḍ-

ḍarb maḳsūm (12) ṭutup maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet idesin andan ṣoñra ḫāric-i (13) 

ḳısmet olanuñ aḫmāsın ve erba‘at-i esbā‘ın ve ẟülüẟin (14) iḫrāc idüp ṣāḥiblerine 

viresin ki ḥiṣṣe (15) leridür mevcūddan ber īn ṣūret 

[116a] 

                   

 

(1) pes ma‘lūm olındı ki meẕkūrdan ‘Amra yüz seksan (2) ṭoḳuz dirhem ve Bekre 

yüz seksan dirhem ve Zeyde yüz dirhem deger (3) mes’ele                                      

(4)  (5)     

(6)      (7)  

(8)  (9) 
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[116b]                                

 

(1) pes imdi beyne’l-vereẟe bilā-‘avl ḳısmet olan nev‘-i evvel (2) ve ‘avl-ile ḳısmet 

olan nev‘-i ẟānī maa-vaṣiyyet-i mu‘ayyene (3) ḥaḳḳında bu ḳadar taṣrīḥ ki olındı 

kāfīdür bāḳī bunlara (4) göre ḳıyās olınup ‘amel olına (5) el-faṣlü’t-tāsi‘ ‘aşera fī-

beyān-ı ḳısmeti’l-ġuremā-yı (6) bi’l-kemmiyyet-i ve hüve müştemilün ‘alā erba‘ati 

aḳsām (7) bu on ṭoḳuzıncı faṣl ġuremā beyānında imdi bilgil ki (8) bu ẕikr olan 

ḳısmet-i ġuremā kemāliyle bilmek muḥāsibīne (9) nev‘-i mühimmātdandur zīrā 

bunda nice daḳīḳ maḥaller vāḳi‘ [117a] (1) olur ki degme bir muḥāsib bir mes’elesin 

telhīṣ idüp (2) istiḫrāc idemez imdi bilgil bir kimesne müte‘addid-i eşḫāṣa (3) 

medyūn-ı müstaġraḳ olup mālı deyn-i tāmma vefā (4) itmeyüp ol bey‘ olan māldan 

ẕevi’d-düyūn (5) olanlaruñ māllarına göre ḥiṣṣe istiḫrāc idüp (6) virmege ḳısmet-i 

ġuremā dirler ol daḫı dört ḳısm (7) üzredür ḳısm-ı evvel medyūn mevcūdında ve 

eczā-yı ġuremāda (8) kesr olmayup bilā-kesr ola ḳısm-ı ẟānī medyūnuñ mevcūdında 

(9) kesr olup eczā-yı ġuremāda kesr olmaya ḳısm-ı ẟāliẟ medyūnuñ (10) mevcūdında 

kesr olmayup eczā-yı ġuremāda kesr ola ḳısm-ı (11) rābi‘ medyūnuñ mevcūdında 
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eczā-yı ġuremāda kesr ola (12) ḳısm-ı evvel (13) medyūnuñ mevcūdında ve eczā-yı 

ġuremāda kesr olmayup bilā-kesr (14) didügümüz budur ki ẕikr ola meẟelā Zeyd-i 

medyūn ‘Amra yüz altmış dirhem (15) ve Bekre iki yüz seksan biş dirhem ve Ḫālide 

iki yüz altmış yidi dirhem [117b] (1) ve Bişre yüz yigirmi biş dirhem ammā Zeyd-i 

medyūnuñ mevcūdı biş yüz altmış (2) dört dirhem olsa ol taḳdīrce her ferdüñ re’s-i 

mālına göre ḥiṣṣe (3) ne deger diseler bilmek dileseñ bilmeklige ṭarīḳ budur ki 

evvelā eczā-yı (4) ġuremā cem‘ olınup mecmū‘ına emām dinile ber īn34 ṣūret 160 + 

285 + 267 + 125 = 837 hüve’l-emam (5) bundan ṣoñra her ferdüñ re’s-i mālı ‘alā-

ḥaddihī medyūnuñ (6) mevcūdına ḍarb olınup musaṭṭaḥāt ḳısmet olına ḫāric-i (7) 

ḳısmet ḥiṣṣeleridür mevcūddan ber īn ṣūret 

                                      

 

 

 

 

                                                           
34 metin: ين 
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[118a] 

                                       

(1) pes ma‘lūm olındı ki Zeyd-i medyūnuñ mevcūddan yüz (2) yidi dirhem ve sekiz 

yüz otuz yidi cüzden35 altı yüz seksan (3) bir cüz’ Bekre yüz ṭoḳsan iki dirhem otuz 

altı cüz’ (4) ve Ḫālide yüz yitmiş ṭoḳuz dirhem ve yidi yüz altmış (5) biş cüz’ ve 

Bişre seksan dört dirhem ve yüz ṭoḳsan (6) iki cüz’ deger ki bunlar cem‘ olıcaḳ  

mevcūd-ı medyūn ẓāḫir (7) olur bundan ṣoñra bilgil bu ẕikr olan ḳısmet-i ġuremānuñ 

(8) istiḫrācına bir ṭarīḳ-i āḫer daḫı var bundan ehven ol (9) daḫı bilinmek gerek 

meẟelā ṭarīḳ budur ki (10) medyūnuñ mevcūdına dört ṣıfr-ı zā’id vaż‘ olınup (11) 

maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet olına ba‘de’l-ḳısmet ḫāric-i [118b] (1) ḳısmeti maḍrūb ve 

eczā-yı ġuremā ‘ale’l-infirād maḍrūbun fīh (2) idüp ḍarb idesin ba‘de’ḍ-ḍarb 

musaṭṭaḥātuñ ṣıfr-ı zā’id (3) ecl-içün dört ḫānesin ṭarḥ idesin bāḳī ḳalan keẕālik 4) 

ḥiṣṣeleridür mevcūddan ber īn36 ṣūret 

                                                           
35 metin: جزدن  
36 metin: ين 
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(5) meẟelā ‘Amr biñ altı yüz dirhem ile ḳırḳ biş yevm ticāret (6) eyledükden ṣoñra 

Zeyd gelüp iki biñ dirhem ile (7) ber-vech-i iştirāk ḳavl idüp ticāret itseler ba‘dezān 

(8) ḳırḳ biş yevm yigirmi daḫı iki biñ üç yüz dirhem ile (9) ‘Amr Zeyd ittifāk idüp 

müddet-i sāl ber-vech-i iştirāk (10) ticāret idüp sekiz yüz dirhem fā’ide eyleseler   

ser-māyeleri [119a] (1) muḫtelif ve zamānları muġāyir ol taḳdīrce her birinüñ (2) 

ser-māyesine ve zamānına göre ḥiṣṣe ne deger diseler bilmek (3) dileseñ bilmeklige 

ṭarīḳ budur ki evvelā ‘aded-i yevmlerin (4) ‘alā-ḥaddihī  ser-māyelerine ḍarb olınup 

musaṭṭaḥları cem‘ olına ḥāṣıl-ı (5) cem‘ maḳsūmün ‘aleyhdür ber īn37 ṣūret                

( 1600 × 360 = 576000 ) (6) ( 2000 × 335 = 63000 ) ( 2360  × 300 = 708000 )              

( cem‘ u’l-musaṭṭaḥāt  9914000  hüve’l-maḳsūmün ‘aleyh ) (7) bundan ṣoñra fā’ide 

olan sekiz yüz ḳırḳ dirhemi her ferdüñ (8) musaṭṭaḥına ḍarb olınup ḥāṣıl-ı ḍarbı 

maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet (9) idesin ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ olursa fā’ideden (10) 

ḥiṣṣedür ber īn38 ṣūret ki ḍarb olınup ḳısmet olınur  

                                                           
37 metin: ين 
38 metin: ين 
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 [119b] 

                    

(1) pes ma‘lūm olındı ki ẕikr olan sekiz yüz ḳırḳ dirhem (2) fā’ideden ‘Amra iki yüz 

elli dirhem ve penc dirhem ve Bekre (3) üç yüz on dirhem ve heft ẟümün dirhem ve 

Zeyde iki yüz (4) altı dirhem ve nıṣf dirhem deger bunlar cem‘ olıcaḳ aṣl māl ẓāḫir 

olur (5) nev‘-i dīger min ḳısm-ı evvel (6) meẟelā ‘Amra üç ḥasene ile (7) biş şehr ve 

Bekr iki ḥasene ile yidi şehr ve Zeyd yidi ḥasene ile ṭoḳuz şehr ber-vech-i iştirāk (8) 

ticāret idüp otuz yidi ḥasene fā’ideleri (9) olsa ol taḳdīrce her birinüñ ‘adedi (10) 
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ḥasenesi ile ‘aded-i şehrine göre ḥiṣṣe [120a] (1) ne deger diseler bilmek dileseñ 

bilmeklige ṭarīḳ-ı ‘amel (2) budur ki her birinüñ ḥasenesin şehrine ḍarb idüp             

(3) musaṭṭaḥātları cem‘ idüp maḳsūmün ‘aleyh ṭutasın ber īn39 ṣūret                               

( ‘Amr minhü 3 × beher  5 = musaṭṭaḥ 15 ) ( Bekr  minhü  2 × beher 7 =  musaṭṭaḥ 14) 

( Zeyd  minhü 7 × beher  9 = musaṭṭaḥ  63) ( cem‘u’l-musaṭṭaḥāt 92 hüve’l-maḳsūmün 

‘aleyh ) (4) bundan ṣoñra musaṭṭaḥāt ‘ale’l-infirād maḍrūb ve fā’ide olan (5) otuz 

yidi dirhemi maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb ( 15 × 37 = 555 ) ( 14 × 37 =   

518 ) ( 63 × 37 = 2331 ) (6) ve bu ḥāsıl-ı ḍarbları ‘alā-ḥaddihī  maḳsūm ṭutup 

maḳsūmün ‘aleyhe (7) ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ḥiṣṣeleridür fā’ideden ber īn ( 

555 ÷ 6 = 92 [ dāḫil-i  taḳsīm : 3 ] ) ( 518 ÷ 5 = 103  [ dāḫil-i taḳsīm : 1 ]  ) ( 2331 ÷ 

25 = 92 [dāḫil-i taḳsīm : 1] ) 

                             

[120b] (1) pes ma‘lūm olındı ki ‘Amra altı ḥasene ve bir ḥasenenüñ (2) ṭoḳsan iki 

cüz’inden üç cüz’ Bekr[e] biş ḥasene (3) ile elli sekiz cüz’ Zeyde yigirmi biş ḥasene 

ile (4) otuz bir cüz’ ḥiṣṣe deger ki bunlar cem‘ olıcaḳ aṣl (5) ẓāḫir olur ḳısm-ı ẟānī 

(6) medyūnuñ mevcūdından kesr olup eczā-yı ġuremāda (7) kesr olmaya didügümüz 

budur ki ẕikr olınur meẟelā Zeyd-i (8) medyūn ‘Amra on dirhem ve Bekre yigirmi 

dirhem ve Bişre (9) otuz dirhem ve Ḫālide ḳırḳ dirhem ammā Zeyd-i medyūnuñ 

                                                           
39 metin: ين 
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mevcūdı (10) otuz dirhem ve erba‘a-yı aḫmās dirhem olsa ol taḳdīrce (11) bunlaruñ 

her birine ḥiṣṣe ne deger diseler bilmek dileseñ (12) bilmeklige ṭarīḳ budur ki evvelā 

medyūnuñ mevcūdı (13) basṭ olına ber īn40 ṣūret ( basṭü’l-mevcūd 30 ṣaḥḥ ve 4 / 5 )    

( 30 × 5 = 150 + 4 = 154 ) (14) bundan ṣoñra eczā-yı ġuremā cem‘ olınup (15) basṭ 

olına ḥāsıl-ı basṭ maḳsūmün ‘aleyhdür ber īn ṣūret [121a] (1)  ( ‘Amr 10 ) ( Bekr 20 )   

( Bişr  30 ) ( Ḫālid 40 ) ( cem‘u’l-eczā basṭü’l-meẕkūr hüve’l-maḳsūmün ‘aleyh 100 × 

5 = 500 ) (2) bundan ṣoñra medyūnuñ mevcūdı basṭından (3) ḥāṣıl olan yüz elli dört 

‘adedi maḍrūb idüp (4) eczā-yı ġuremāya ‘alā-ḥaddihī ḍarb olınsa ber īn ṣūret           

(5) ( 154 × 10 = 1540 ) ( 154 × 20 = 3080 ) ( 154 × 30 = 4620 ) ( 154 × 40 = 6160 )   

(6) ve bunlaruñ musaṭṭaḥātların maḳsūm ṭutup maḳsūmün ‘aleyhe (7) ḳısmet idesin 

ḫāric-i ḳısmet ḥiṣṣeleridür mevcūddan ber īn ṣūret (8) ( 1540 ÷ 500 = 3 [ dāḫil-i 

taḳsīm : 40 ]  ) ( 3080 ÷ 500 = 6 [ dāḫil-i taḳsīm : 80 ] ) ( 4620 ÷ 500 = 9 [ dāḫil-i 

taḳsīm : 120 ]  ) ( 6160 ÷ 500 = 12 [ dāḫil-i taḳsīm : 160 ] ) 

                     

(9) pes ma‘lūm olındı ki Zeyd-i medyūnuñ mevcūdından (10) ‘Amra üç dirhem ve 

ḳırḳ cüz’ ve Bekre altı dirhem ve seksan [121b] (1) cüz’ ve Bişre ṭoḳuz dirhem ve 

yüz yigirmi cüz’ Ḫālide on (2) iki dirhem ve yüz altmış cüz’ ḥiṣṣe deger ki eczā ile 

                                                           
40 metin: ين 
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sihām (3) cem‘ olıcaḳ otuz dirhem ve erba’a-yı aḫmās dirhem ḥāṣıl olur (4) ḳısm-ı 

ẟāliẟ (5) medyūnuñ mevcūdında kesr olmayup eczā-yı ġuremāda kesr (6) olan 

didügümüz budur ki ẕikr olınup meẟelā Zeyd-i medyūn (7) ‘Amra on dirhem ve nıṣf 

dirhem ve Bekr yigirmi dirhem (8) ẟülüẟ dirhem ve Bişre otuz dirhem ve ẟülüẟān 

dirhem (9) ve Ḫālid’e ḳırḳ dirhem ve rub‘ dirhem ammā Zeyd-i medyūnuñ (10) 

mevcūdı otuz dirhem olsa ol taḳdīrce her (11) birinüñ re’s-i mālına göre ḥiṣṣe ne 

deger diseler bilmek (12) dileseñ bilmeklige ṭarīḳ var ṭarīḳ ne ṭarīḳ oldur ki (13) 

eczā-yı ġuremānuñ küsūrātına bir maḳām tahṣīl olındı ki küsūrāt (14) andan ḳā’im 

ola gelmez illā on ikiden meẕkūr on ikinüñ (15) nıṣfı altı ve ẟülüẟi dört ẟülüẟānı 

sekiz ve rub‘ı üç eyle [122a] (1) olsa ẕevī’d-düyūn olanlar eczā ile ‘ale’l-infirād (2) 

sebt olınup maḳām olan on iki ‘aded ile (3) ‘alā-ḥaddihī  ḍarb olınup basṭ olına ber 

īn41 ṣūret ẕevī’d-düyūn (4) ( ‘Amr 10 ve 1 / 2 ) ( Bekr  20 ve 1 / 3 ) ( Bişr 30 ve 2 / 3 

) ( Ḫālid 40 ve 1 / 4 ) ( basṭ-ı  ‘Amr 12 × 10 = 120 ) ( basṭ-ı Bekr 12 × 20 = 240 ) ( 

basṭ-ı Bişr 12 × 30 = 360 ) ( basṭ-ı Ḫālid 12 × 40 = 480 ) (5) ve bu basṭ olan a‘dād-ı 

dirhem ṣaḥīḥdür bundan (6) ṣoñra maḳāmuñ nıṣfın ‘Amruñ basṭına ve ẟülüẟin (7) 

Bekrüñ basṭına ve ẟülüẟānın Bişrüñ basṭına ve rub‘ın Ḫālidüñ (8) basṭına żamm 

olınup cem‘ olına ki mecmū‘u’l-büsūt maḳsūmün ‘aleyhdür ber īn ṣūret (9) ( basṭ-ı 

‘Amr 120 + 6 = 126 nıṣf-ı maḳām ) ( basṭ-ı Bekr 240 + 4 = 244 ẟülüẟ-i maḳām ) ( 

basṭ-ı Bişr 360 + 6 = 368 ẟülüẟ-i maḳām )  ( basṭ-ı Ḫālid 480 + 3 = 483 rub‘-ı maḳām 

) (10) fe-cem‘ü’l-büsüt-ı maksum-ı ‘aleyhi 1221 (11) bundan ṣoñra medyūnuñ 

mevcūdı eczā-yı ġuremānuñ ‘ale’l- (12) infirād basṭlarına ḍarb olına ṣūret-i ḍarb 

[122b] (1) ve bu ẕikr olan musaṭṭaḥātların mecmū‘u’l-büsūta ki (2) maḳsūmün 

‘aleyhdür maḳsūm idüp ḳısmet idesin ḫāric-i (3) ḳısmet ḥiṣṣeleridür mevcūddan ber 

īn ṣūret 

                                                           
41 metin: ين 
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(4) pes ma‘lūm olındı ki Zeyd-i medyūnuñ mevcūdından (5) ‘Amra üç dirhem ve 

yüz on yidi cüz’ ve Bekre (6) biş dirhem ve biñ altı yüz on biş cüz’ ve Bişre [123a]          

(1) ṭoḳuz dirhem ve elli bir cüz’ ve Ḫālid’e on bir dirhem (2) ve biñ elli ṭoḳuz cüz’ 

deger (3) ḳısm-ı rābi‘ (4) medyūnuñ mevcūdında ve eczā-yı ġuremā kesr (5) ola 

didügümüz budur ki ẕikr olınur meẟelā Zeyd-i (6) medyūn ‘Amra biş dirhem ve nıṣf 

dirhem ve Bekre on dirhem (7) ve ẟülüẟ dirhem ve Bişre on biş dirhem ve ẟülüẟān 

dirhem (8) ve Ḫālide yigirmi dirhem ve rub‘ dirhem ammā Zeyd-i medyūnuñ           

(9) mevcūdı on biş dirhem ve nıṣf dirhem ve ẟülüẟ dirhem (10) ol taḳdīrce her 

birinüñ re’s-i mālına göre ḥiṣṣe (11) ne deger diseler bilmek dileseñ bilmeklige ṭarīḳ 

var (12) ṭarīḳ ne ṭarīḳ oldur ki evvelā eczā-yı ġuremāda vāḳi‘ (13) olan küsūrātına 

bir maḳām taḥṣīl olına ki ẕikr olan (14) küsūrāt andan ḳā’im olup eczā-yı ġuremā ol 

maḳāma ‘alā- (15) ḥaddihi ḍarb olınup basṭ olına ber īn42 ṣūret 123b 1) el-maḳām-ı         

ẕevi’d-düyūn 12 (2)  ( ‘Amr 5 ve 1 / 2 12 × 10 = 120 ÷ 2 = 60 ) ( nıṣfü’l-maḳām 12 ÷ 

2 = 6 ) ( yekūn 60 + 6 = 66 basṭ-ı meẕkūr ) (3) ( Bekr 10 ve 12 × 10 = 120 ) ( ẟülüẟi’l- 

                                                           
42 metin: ين 
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maḳām 12 ÷ 3 = 4 ) ( yekūn 124  basṭü’l-meẕkūr ) (4) ( Bişr 15 ve 3 / 3 12 × 10 = 120 

) ( ẟülüẟānü’l-maḳām ) ( yekūn 188 basṭü’l-meẕkūr ) (5) ( Ḫālid 20 ve 1 / 4 12 × 10 = 

120 ) ( rub‘ ü’l- maḳām ) ( yekūn 243 basṭü’l-meẕkūr ) (6) bundan daḫı medyūnuñ 

mevcūdına bir maḳām-ı āḫer daḫı (7) taḥṣīl olına ki kendünüñ küsūrātı andan           

(8) ḳā’im olup keẕālik basṭ olına (9) ( el-maḳām-ı mevcūd 156 ve 1 / 392 ) ( medyūn 

1 ) ( 215 + 360 = 590  cem‘an nısf ẟülüẟ yekūn 95 basṭ-ı meẕkūr ) (10) bundan büsūt 

cem‘ olınup medyūnuñ mevcūdına (11) maḳām olan ‘aded ile ḍarb olına ba‘de’ḍ-

ḍarb (12) ḥāṣıl-ı ḍarbı maḳsūmün ‘aleyh ṭuta ṣūret-i cem‘ maa-ḍarb [124a] (1) ( 66 + 

124 + 188 + 243 = 621 ) ( 621 × 6 = 2826 hüve’l-maḳsūmün ‘aleyh) ve ba‘de 

medyūnuñ mevcūdından basṭından (2) ẓāḫir olan 95 a‘dādı eczā-yı ġuremānuñ (3) 

büsūtına ‘alā-ḥaddihī  ḍarb olınup musaṭṭaḥātları maḳsūmün (4) ‘aleyhe ḳısmet olına 

ḫāric-i ḳısmet ḥisseleridür mevcūdın ber īn43 ṣūret (5) ( 95 × 66 = 6270 musaṭṭaḥ-ı 

‘Amr )     ( 95 × 124 = 11780 musaṭṭaḥ-ı Bekr ) ( 95 × 188 = 17860 musaṭṭaḥ-ı Bişr ) ( 

95 × 243 = 23085 musaṭṭaḥ-ı Ḫālid ) 

                                                           
43 metin: ين 
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(6) pes Zeyd-i medyūnuñ mevcūdından ‘Amra bir dirhem üç (7) biñ yidi yüz yigirmi 

altı cüz’den iki biñ [124b] (1) biş yüz ḳırḳ dört cüz’ Bekre üç dirhem ve altı yüz (2) 

iki cüz’ ve Bişre dört dirhem ve iki biñ ṭoḳuz yüz (3) elli altı cüz’ Ḫālid’e altı 

dirhem ve yidi yüz yigirmi (4) ṭoḳuz cüz’ deger ki bunlar cem‘ olıcaḳ sihāmdan on 

(5) dört dirhem ve altı biñ sekiz yüz otuz bir cüz’üñ (6) üç biñ yidi yüz yigirmi altı 

cüz’inden bir dirhem (7) biñ sekiz yüz altmış üç cüz’inden nıṣf dirhem ve biñ (8) iki 

yüz ḳırḳ iki cüz’inden ẟülüẟ dirhem ḥāṣıl olur ki (9) cümle on biş dirhem ve nıṣf 

dirhem ẟülüẟ dirhem olur (10) pes imdi medyūnuñ mevcūdında eczā-yı ġuremāda 

(11) kesr olmayup bilā-kesr olan ḳısm-ı evvel ve ẟāniyen medyūnuñ (12) 

mevcūdında kesr olup eczā-yı ġuremāda kesr olmayan ve ẟāliẟen (13) mevcūdında 

kesr olmayup ecza-yı ġuremāda kesr olan (14) ve rābi‘an medyūnuñ mevcūdında ve 

eczā-yı ġuremāda kesr olan (15) ḳısmet-i ġuremā ḥaḳḳında bu ḳadar taṣrīḥ ki olındı 

kāfīdür [125a] (1) bāḳī bunlara göre ḳıyās olınup ‘amel olına (2) el-faṣlü’l-‘işrūn fī-
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beyāni’l-ḫatāeyni ve hüve müştemilün ‘alā nev‘ayni (3) bu yigirminci faṣl ḫaṭā’eyn 

beyānındadur imdi bilgil (4) ḫaṭāeyn dimek iki ḫaṭā’ dimek olur ve hem bu bir (5) 

āletdür naḳd-ı a‘dād-ı emvāl mechūl ve a‘dād-ı ẟelāẟ-ı emvāl (6) mechūl vāḳi‘ olursa 

bunuñla istiḫrāc olınur (7) zīrā bunda binā-yı ‘amel üç dört ‘adedüñ tenāsübi (8) 

üzredür ki her bir ‘adedüñ tenāsübi ola imdi bilgil (9) ki bu ẕikr olan ḫaṭāeyn iki 

nev‘ üzredür (10) nev‘-i evvel ḫaṭā-yı vāḥid ile ve nev‘-i sānī ḫaṭāeyn ile (11) 

istiḫrāc olına eyle olsa ḫaṭā-yı vāḥid ile istiḫrāc (12) olan nev‘-i evvel budur ki ẕikr 

olınur meẟelā bir māl-ı (13) mechūl vāḳi‘ olsa ki ol māluñ ẟülüẟ süb‘ı mechūlin (14) 

cem‘ idüp 10 dirhem olsa ol māl-ı mechūl (15) aṣlda ne miḳdārdur diseler bilmek 

dileseñ ṭarīḳ-ı [125b] (1) ‘amel oldur ki ol māl-ı mechūl evvelā yidi ‘aded (2) farż-ı 

evvelinki meẕkūr yidi ‘adede māl-ı mefrūż-ı evvel (3) dirler eyle olsa bu māl-ı 

mefrūżuñ süb‘ı bir dirhem (4) ve ẟülüẟi iki dirhem ve ẟülüẟ dirhem olur bunlar cem‘ 

olıcaḳ (5) 3 dirhem ve ẟülüẟ dirhem olur ki buña ḫaṭā-yı (6) vāḥid dirler zīrā kim ol 

murād olan 10 dirhem (7) bundan ḥāṣıl olmadı ve hem bu üç dirhem (8) ve ẟülüẟ 

dirheme netīce-i māl-ı mefrūż-ı evvel dirler (9) maḳsūmün ‘aleyhdür bundan ṣoñra 

māl-ı mefrūż-ı evvel (10) ẟülüẟ süb‘ mechūlüñ cem‘inden ḥāṣıl olıcaḳ (11) on 

dirhemle ḍarb olına ki netīce-i māl-ı maṭlūb (12) dirler ṣūret-i ḍarb 10 × 7 = 70 

bundan ṣoñra bu ḥāṣıl-ı (13) ḍarbı maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet olına ammā bu yitmiş 

‘aded üç (14) dirhem ve ẟülüẟ dirheme ḳısmet olınmaz zīrā maa’l-küsūr (15) ile olsa 

bu tecnīs olınmaḳ gerek tā kim [126a] (1) ḳābil-i ḳısmet ola ya‘nī maḳsūmün ‘aleyh 

olan üç dirhem (2) ve ẟülüẟ dirhem bi-tamāmihī teẟlīẟ olına ki ṭoḳuz ẟülüẟ olur (3) ve 

meẕkūr bir ẟülüẟ daḫı żamm olıcaḳ on kerre ẟülüẟ (4) olur ki maḳsūmün ‘aleyhdür 

ve bundan ṣoñra ḥāṣıl-ı ḍarb (5) olan yitmiş ‘aded daḫı tecnīs olına ki iki yüz on (6) 

ẟülüẟ olur ber īn44 ṣūret 70 × 3 = 210 ve bu ḥāṣıl olan (7) a‘dādı maḳsūm idüp 

maḳsumün ‘aleyhe ḳısmet olına (8) ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ olursa māl-ı maṭlūb oldur 

(9) ber īn ṣūret 210 ÷ 10 = 21 pes ma‘lūm olındı ki ol (10) māl-ı mechūl aṣlda 

yigirmi bir ‘aded-imiş zīrā bunuñ (11) ẟülüẟi 7 ve süb‘ı 3 olur bunlar cem‘ olıcaḳ on 

(12) ‘aded olur ki netīce-i māl-ı maṭlūbdur pes bu (13) mes’elede ḫaṭā-yı vāḥid 

dinilen budur netīce-i māl-ı (14) mefrūż ki üç ṣaḥīḥüñ ẟülüẟi vāḳi‘ olmışdur (15) ol 

on ‘aded netīce-i māl-ı maṭlūbumuz bu on [126b] (1) nāḳıṣ olmış oldı ki ḫaṭā-yı 

                                                           
44 metin: ين 
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nāḳıṣ min māl-ı (2) mefrūż-ı evvel dinilürse ve ḫaṭā-yı nāḳıṣ vāḳi‘ (3) olmasa bā‘iẟ 

oldur ki aṣl māl-ı maṭlūb ki yigirmi (4) bir ‘adeddür meẕkūr nā-ma‘lūm iken yidi 

‘aded (5) farż olınmış oldı ve eger māl-ı mefrūż māl-ı maṭlūbdan (6) ziyāde farż 

olınmış olsa netīce-i māl-ı mefrūż netīce-i (7) maṭlūbdan ziyāde vāḳi‘ olup daḫı 

‘aded-i zā’idden (8) ḫaṭā-yı zā’id dinilürse ammā bu ḥuṣūṣ bir nev‘-i āḫer (9) ile 

istiḫrāc olınsa olur ki ehven ola meẟelā çün ki (10) bu maḥallde ẟülüẟ süb‘ yād olındı 

bunlara bir maḫrec aḫẕ (11) olınmaḳ gerek andan ẟülüẟ süb‘ı ḳā’im ola 21 (12) 

‘adedi ki bu yigirmi bir ‘aded meẕkūr ẟülüẟ ile süb‘a maḫrecdür (13) ve hem ol māl-

ı mechūl daḫı yigirmi bir ‘adeddür ammā bu (14) ḳıṣṣaya bu maḥallde ta‘bīr 

olınmayup libās-ı ḫaṭāeyn ile (15) ta‘bīr olındıġına bā‘iẟ saña ḳā‘ide-yi ḫaṭāeyn 

[127a] (1) ma‘lūm olsun içündür zīrā netīce bunuñ emẟāli mechūlāt (2) vāḳi‘ olur ki 

bu ṭarīḳ muḥtāc olup ṭarīḳ-i āḫer ile (3) istiḫrāc olınmaz pes imdi ḫaṭā-yı vāḥid ile 

istiḫrāc (4) olan nev‘ oldur ki ẕikr olındı bāḳī bunlara göre (5) ḳıyās olınup istiḫrāc 

bundan ṣoñra ḫaṭāeyn (6) ile istiḫrāc olan nev‘-i ẟānī aḥvālin beyān idelüm (7) imdi 

bilgil ki ḫaṭā’eyn dörtden ḫālī degül meẟelā (8) ḫatā’nuñ biri zā’id biri nāḳıṣ 

veyāḫūd ikisi bile (9) zā’id veyāḫūd nāḳıṣ olur be-her-ḥāl dörde münḥaṣırdur ki (10) 

buña ḥaṣr-ı vuḳū‘ī dirler ve hem bunlar iki nev‘ üzre (11) istiḫrāc olınur nev‘-i evvel 

budur ki eger ḫaṭā’nuñ (12) ikisi zā’id veyāḫūd nāḳıṣ vāḳi‘ olur ki ol (13) vaḳt 

aḳallin ekẟerden tefrīḳ idüp bāḳī ḳalanına (14) baḳıyye-yi evvel dirler ve hem 

maḳsūmün ‘aleyhdür andan ṣoñra (15) ḫaṭā-yı mefrūż-ı evvel ne vāḳi‘ olursa anı 

māl-ı [127b] (1) mefrūż-ı  ẟānīye ḍarb olına ve ḫaṭā-yı māl-ı mefrūż-ı (2) ẟānī ‘ayn-ı 

māl-ı mefrūż-ı evvelle ḍarb olına ba‘de’ḍ-ḍarb (3) ḥāṣıl-ı ḍarbınuñ aḳalli ekẟerinden 

tefrīḳ olına bāḳī ḳalursa (4) aña baḳıyye-yi ẟānī dirler ki maḳsūm olsa gerek pes ol 

(5) iki ḫaṭā-yı zā’idüñ tefrīḳından ḥāṣıl olan baḳıyye-yi (6) evveli bu iki ḥāṣıl-ı 

ḍarbuñ tefrīḳından haṣıl olan baḳıyye-i (7) ẟānīyi maḳsūm idüp ḳısmet idesin ne 

vāḳi‘ olursa (8) māl-ı maṭlūb oldur mes’ele (9) meẟelā bir maḥallde bir miḳdār 

mechūl māl vāḳi‘ olursa (10) ki Zeyd varup ol māl-ı mefrūż-ı evveline kendi miẟli 

ḳadar (11) māl daḫı żamm urup içinde üç dirhemin alsa ba‘dehū (12) ‘Amr daḫı 

varup ol māl-ı mechūle kendü ḳadar māl (13) żamm idüp içinde ol daḫı 10 dirhemin 

alsa (14) ba‘dezān Bekr daḫı varup ol māl-ı mechūle kendü (15) ḳadar māl daḫı 

żamm idüp içinden 7 dirhem alsa [128a] (1) min ba‘d meẕkūr māl-ı mechūl 9 dirhem 
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ḳalsa ol (2) mechūl aṣlda ne miḳdār dirhem-idi diseler ṭarīḳ-ı (3) ‘amel budur ki ol 

māl-ı mechūlüñ ‘adedin evvelā 8 farż (4) idesin ki buña mefrūż-ı evvel dirler 

ba‘de’l-farż Zeyd (5) gelüp buña kendü miẟli ḳadar māl żamm idüp içinden 3 

dirhemin (6) alsun ber īn45 miẟāl 8 + 8 = 16 – 3 = 13 bundan ṣoñra bu on üç ‘adede 

(7) ‘Amr daḫı kendü ḳadar māl żamm idüp evvelde içinde (8) 10 dirhemin alsun ber 

īn46 miẟāl 13 + 13 = 26 – 10 = 16 (9) bundan ṣoñra bu bāḳī ḳalan on altı dirheme 

(10) Bekr daḫı varup kendü ḳadar māl żamm idüp içinde (11) ol daḫı 7 dirhemin 

alsun ber īn47 miẟāl 16 + 16 = 32 – 7 = 25 (12) pes bunda ṭoḳuz ‘aded bāḳī ḳalmaḳ 

gereg-idi ki48 (13) ṣaḥīḥ ola-y-dı eyle bunda 16 ‘aded ḫaṭā-yı (14) zā’id vāḳi‘ oldı ki 

buña ḫaṭā-yı min māl-ı mefrūż-ı (15) evvel dirler bundan ṣoñra ol māl-ı mechūl[i] 

‘aded-i farż [128b] (1) idelüm ki buña māl-ı mefrūż-ı ẟānī dirler ve hem (2) buña 

daḫı Zeyd Bekr ‘Amr varup ẕikr olan (3) ṭarīḳ üzre kendü ḳadar żamm idüp içinde 

sābıḳan (4) ẕikr olan dirhemleri alsunlar ber īn miẟāl (5) ( 11 + 11 = 22 – 10 = 12 

‘Amr ) ( 7 + 7 = 14 – 13 = 1 Zeyd ) 12 × 7 = 87 pes bunda daḫı ṭoḳuz ‘aded ḳalmaḳ 

(6) gereg-idi ṣaḥīḥ ola-y-dı eyle olsa bunda daḫı 7 (7) ‘aded ḫaṭā zā’id eyledi ki buña 

ḫaṭā-yı zā’id min māl-ı (8) mefrūż-ı ẟānī dirler bundan ṣoñra ḫaṭā-yı zā’id (9) ḫaṭā-yı 

nāḳıṣdan tefrīḳ olına bāḳī ne ḳalursa maḳsūmün (10) ‘aleyhdür ber īn miẟāl 16 – 7 = 

8 maḳsūmün ‘aleyh bundan ṣoñra ḫaṭā-yı (11) min māl-ı mefrūż-ı evvel olanı 

maḍrūbun fīh idüp (12) ḍarb idesin ki ḥāṣıl-ı ḍarba ‘ayn-ı māl-ı mefrūż-ı ẟānī (13) 

dirler ber īn ṣūret 16 × 7 = 112 ve bundan ṣoñra ḫaṭā-yı māl-ı (14) mefrūż-ı ẟānī 

olanı maḍrūb ve māl-ı mefrūż-ı (15) evveli maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin ṣūret-i 

[129a] (1) ḍarb 9 / 24 bundan ṣoñra bu ḥāṣıl-ı ḍarbınuñ (2) aḳallin ekẟerinden tefrīḳ 

idesin bāḳī ḳalanı (3) maḳsūm ṭutılup maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet olına ḫāric-i ḳısmet 

ne (4) vāḳi‘ olursa māl-ı maṭlūb oldur ṣūret-i tefrīḳ maa-taḳsīm ( 112 – 64 = 48 )       

( 48 – 42 = 6 ) 

                                                           
45 metin: ين 
46 metin: ين 
47 metin: ين 
48 metin: كى 
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(5) pes ma‘lūm olındı ki māl-ı mechūl aṣlda altı dirhem (6) imiş ve eger altı dirhem 

olduġından ma‘lūm mīzānı (7) nedür dinilürse mīzān budur ki meẕkūr altı dirheme 

(8) Zeyd ‘Amr Bekr keẕālik varup kendü ḳadar żamm idüp [129b] (1) içinde sābıḳan 

ẕikr olan dirhemlerin alup bāḳī (2) ṭoḳuz ‘aded ḳalur ṣaḥīḥdür ber īn49 miẟāl                     

( 6 + 6 = 12 – 3 = 9 ) ( 9 + 9 = 18 – 10 = 8 ) ( 8 + 8 = 16 – 7 = 9 ) (3) nev‘-i ẟānī 

meẟelā ḫaṭālaruñ biri zā’id biri (4) nāḳıṣ vāḳi‘ olsa ol vaḳt ṭarīḳ-ı‘amel budur ki (5) 

ḫaṭā-yı zā’id ḫaṭā-yı nāḳıṣ cem‘ olup ḥāṣıl-ı (6) cem‘e mecmū‘a-yı evvel dirler ki 

maḳsūmün ‘aleyhdür ba‘d (7) ezān ḫaṭā-yı māl-ı mefrūż-ı evvel ‘ayn-ı māl-ı mefrūż-

ı (8) evvelle ḍarb evveline daḫı ḥāṣıl-ı ḍarbın cem‘ olına ki (9) meẕkūr mecmū‘a-yı 

ẟānī dirler ve hem maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet (10) olınur ḫāric-i ḳısmet māl-ı maṭlūb 

olur (11) mes’ele (12) meẟelā bir yirde bir miḳdār mechūl māl vāḳi‘ ola (13) ki Zeyd 

varup ol māl-ı mechūle dirhem żamm idüp (14) içinden dirhemin alsa ba‘de ‘Amr 

daḫı varup (15) ol māl-ı mechūle dirhem żamm idüp [130a] (1) içinden 2 dirhemin 

alsa ve andan ṣoñra Bekr daḫı (2) varup ol māl-ı mechūle 7 dirhem idüp içinden (3) 

1 dirhemin alsa min ba‘d ol māl-ı mechūl aṣlda (4) mużā‘af olup 6 dirhem olsa ol 

māl-ı mechūl (5) aṣlda ne miḳdār dirhemdür diseler bilmek dileseñ (6) ṭarīḳ-ı ‘amel 

budur ki ol māl-ı mechūli evvelā 1 ‘aded (7) farż idesin ki mefrūż ol olur andan 

                                                           
49

 metin: ين 
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ṣoñra Zeyd ‘Amr (8) ve Bekr varup ol ẕikr olan dirhemlerin żamm idüp (9) içinden 

girü ẕikr olan miḳdārı alsunlar ber īn ṣūret (10) evvel-i mefrūż ( 1 + 5 = 6 – 1 = 5 )   

( 5 + 6 = 11 – 2 = 9 ) ( 9 + 7 = 16 – 12 = 4 ) pes bunda iki (11) ḳalmaḳ gerekdür 

ṣaḥīḥ ola-y-dı zīrā māl-ı mefrūż-ı (12) evvel 1 ‘aded farż olınmışdı eyle bunda ‘aded 

2 (13) ḫaṭā-yı zā’id vāḳi‘ oldı buña ḫaṭā-yı zā’id min (14) māl-ı mefrūż-ı evvel dirler 

bundan ṣoñra ol māl-ı (15) mechūlüñ ‘adedin 4 farż idesin ki meẕkūra [130b] (1) 

māl-ı mefrūż-ı ẟānī dirler ba‘dehū ẕikr olan ṭarīḳ (2) üzre Zeyd ‘Amr Bekr varup 

ẕikr olan dirhemlerin (3) alsunlar ber īn50 ṣūret  ( Zeyd  4 + 5 = 9 – 1 = 8 )  ( ‘Amr  8 

+ 6 = 14 – 2 = 12 ) ( Bekr 12 + 7 = 19 – 12 = 7 ) (4) pes bunda sekiz ‘aded 

vāḳi‘olmaḳ gereg-idi ki51 ṣaḥīḥ (5) ola-y-dı zīrā mefrūż-ı ẟānī 4 ‘aded farż olınmışdı 

(6) eyle olsa bunda daḫı 1 ‘aded ḫaṭā-yı nāḳıṣ (7) vāḳi‘ oldı ki  ḫaṭā-yı nāḳıṣ min 

māl-ı mefrūż-ı (8) ẟānī dirler bundan ṣoñra ḫaṭā-yı zā’id ile ḫaṭā-yı (9) nāḳıṣ cem‘ 

olına ṣūret-i cem‘ 1 + 2 = 3 bu üç ‘adede fevḳde (10) mecmū‘a-yı evvel 

didügümüzdür ve hem maḳsūmün ‘aleyhdür (11) ve bundan ṣoñra yine sābıḳan ẕikr 

olan ḫaṭā-yı zā’id (12) min māl-ı mefrūż-ı evvel ki 2 ‘adeddür anı ‘ayn-ı māl-ı (13) 

mefrūż-ı ẟānīye ḍarb olına ṣūret-i ḍarb 2 × 4 = 8 ve min (14) ba‘d ḫaṭā-yı nāḳıṣ māl-ı 

mefrūż-ı ẟānī ki 1 (15) ‘adeddür anı daḫı ‘ayn-ı māl-ı mefrūż-ı evvelle ḍarb [131a] 

(1) olına meẕkūr daḫı bir ‘adeddür  ṣūret-i ḍarb (2) 1 × 1 = 1 bundan ṣoñra bu iki 

ḫaṭānuñ ḥāṣıl-ı ḍarbların (3) cem‘ idesin ki maḳsūmdur ṣūret-i cem‘ 8 + 1 = 9 

ba‘dehū bunı (4) maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet yine vāḳi‘ olur māl-

ı maṭlūb oldur ber īn52 ṣūret 9 ÷ 3 = 3 

                                                           
50 metin: ين 
51 metin: كى 
52 metin: ين 
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(5) pes ma‘lūm olındı ki ol māl-ı mechūl aṣlda (6) dirhem imiş ve üç dirhem 

olduġından ma‘lūm (7) olınur diseler ṭarīḳ-ı ‘amel budur ki ẕikr olan ṭarīḳ (8) üzre 

‘amel itdürüp (9) ṣaḥḥü’l-mīzān dinile ber īn miẟāl ( Zeyd 3 + 5 = 8 – 1 = 7 )              

( ‘Amr 7 + 7 = 14 – 3 = 11 ) ( Bekr 11 + 7 = 18  – 12 = 6 ) [131b] (1) mes’ele (2) 

meẟelā bir māl-ı mechūlüñ nıṣf ile ẟülüẟin cem‘ ḳılduḳ 20 (3) dirhem oldı ammā ol 

māl-ı mechūl aṣlda ḳaç (4) dirhemdür diseler ṭarīḳ-ı ‘amel budur ki ol māl-ı (5) 

mechūli evvelā 6 ‘aded farż idesin ki mefrūż-ı evveldür (6) andan ṣoñra meẕkūr 6 

dirhemüñ nıṣfın ve ẟülüẟin (7) iḫrāc idüp cem‘ idesin ṣūret-i cem‘ ( 6 ÷ 2 = 3 ) ( 6 ÷ 

3 = 2 ) ( 3 + 2 = 5 ) pes bunda (8) yigirmi olmaḳ gereg-idi ki53 ṣaḥīḥ ola-y-dı biş 

ḳaldı (9) eyle olsa ḫaṭā-yı nāḳıṣ 15 ‘aded vāḳi‘ oldı bundan (10) ol mechūl 12 ‘aded 

farż idüp nısfla ẟülüẟin (11) iḫrāc idesin aña mefrūż dirler ber īn miẟāl (12) ( 12 ÷ 2 

= 6 ) ( 12 ÷ 3 = 4 ) ( 6 + 4 = 10 ) pes bu daḫı yigirmi olmaḳ gereg-idi ṣaḥīḥ (13) ola-

y-dı on ḳaldı eyle olsa on ḫaṭā-yı min (14) māl-ı mefrūż-ı ẟānī vāḳi‘ oldı bundan 

ṣoñra ḫaṭā-yı (15) zā’id ḫaṭā-yı nāḳıṣdan tefrīḳ olınup bāḳī ḳalanına [132a] (1) 

maḳsūmün ‘aleyh dinile ber īn54 ṣūret ( 15 – 10 = 5 maḳsumün ‘aleyh ) (2) ve 

bundan ṣoñra mefrūż-ı evvel ḫaṭā-yı ẟānīyle ve mefrūż-ı (3) ẟānī ḫaṭā-yı evvelle ḍarb 

                                                           
53 metin: كى 
54 metin: ين 
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olınup ḥāṣıl-ı ḍarbınuñ (4) nāḳıṣın ziyādesinden tefrīḳ idüp bāḳī ḳalanı maḳsūm (5) 

ṭutup maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet olına ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ olursa (6) māl-ı maṭlūb 

oldur ber īn miẟāl ( 10 × 6 = 60 ) ( 15 × 12 = 180 ) ( 180 – 60 = 120 ) ( 120 ÷ 5 = 24 

maḳsūm) 

                                                 

(7) pes ma‘lūm olındı ki ol māl-ı mechūl aṣlda yigirmi (8) dört ‘aded-imiş zīrā ki 

meẕkūr yigirmi dördüñ nıṣfı (9) on iki ve ẟülüẟi sekiz ki bunlar cem‘ olınıcaḳ 

yigirmi (10) ‘aded olur mes’ele-yi dīger (11) meẟelā bir māl-ı mechūlüñ nıṣfla rub‘ın 

cem‘ idüp [132b] (1) 18 dirhem ol māl-ı mechūl aṣlda ḳaç dirhemdür (2) diseler ṭarīḳ 

budur ki meẕkūr māl-ı mechūl evvelā 8 (3) ‘aded idesin ki mefrūż-ı evveldür ve bir 

mefrūż-ı evvelüñ (4) nıṣfla rub‘ın cem‘ idesin ber īn ṣūret ( 8 ÷ 2 = 4 ) ( 8 ÷ 4 = 2 )                  

( 4 + 2 = 6 ) pes (5) bunda on sekiz olmaḳ gereg-idi ki55 ṣaḥīḥ ola-y-dı (6) eyle olsa 

bunda 12 ‘aded ḫaṭā’ itdi ki ḫaṭā-yı (7) nāḳıṣ min māl-ı mefrūż-ı evvel dirler pes 

bundan ṣoñra (8) ol mechūli 12 ‘aded farż idesin ki mefrūż-ı ẟānīdür (9) bunuñ daḫı 

nıṣfla rub‘ın cem‘ idesin ber īn ṣūret (10) ( 12 ÷ 2 = 6 )  ( 12 ÷ 4 = 3 )  ( 6 + 3 = 9 ) 

bunda daḫı on sekiz olmaḳ gereg-idi (11) ki ṣaḥīḥ ola-y-dı ‘aded ḫaṭā’ itdi ki ḫaṭā-yı 

ẟānī (12) min māl-ı mefrūż-ı ẟānī dirler eyle olsa ḫaṭā-yı (13) nāḳıṣ ḫaṭā-yı zā’idden 

tefrīḳ olınup bāḳī ḳalanı (14) maḳsūmün ‘aleyh ṭutasın ber īn ṣūret 14 – 9 = 3         

(15) ve bundan ṣoñra mefrūż-ı evveli maḍrūb ve ḫaṭā-yı [133a] (1) ẟānīyi maḍrūbun 

fīh idüp ḍarb idesin ba‘dehū mefrūż-ı (2) ẟānīyi maḍrūb ve ḫaṭā-yı evveli maḍrūbun 

fīh idüp bunı (3) daḫı ḍarb idesin ḥāṣıl-ı ḍarbınuñ aḳallin ekẟerinden (4) tefrīḳ idesin 

                                                           
55 metin: كى 
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bāḳī ḳalanı maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet olına (5) ḫāric-i ḳısmet māl-ı maṭlūbdur ber 

īn56 ṣūret  ( 8 × 9 = 72 ) ( 12 × 12 = 144 ) ( 144 – 72 = 72 ) ( 72 ÷3 = 24 ) 

           

(6) pes ma‘lūm olındı ki māl-ı mechūl aṣlda yigirmi dört (7) ‘aded-imiş zīrā nıṣfı on 

iki ve rub‘ı 6  ki bunlar cem‘ olıcaḳ 18 ‘aded olur (8) mes’ele-yi  dīger [133b] (1) 

meẟelā on iki dirhem iki ḳısm olup biri aḳall ve biri ekẟer andan (2) ṣoñra her bir 

ḳısm kendü nefsine ḍarb olınup ḥāṣıl-ı ḍarbınuñ (3) aḳalli ekẟerinden tefrīḳ 

olınduḳdan ṣoñra bāḳī on dirhem ḳalsa (4) ol māl ne māldur diseler ṭarīḳ-ı ‘amel 

budur ki meẕkūr mālı (5) iki ḳısm farż idesin ber īn ṣūret ( 82 / 643 ) ( 64 – 4 ) = 60  

pes bunda (6) 50 ḳalmaḳ gereg-idi ki ṣaḥīḥ ola-y-dı ḫaṭā’ itdi ki ḫaṭā-yı (7) zā’id min 

māl-ı mefrūż-ı evveldür bundan ṣoñra meẕkūrı (8) dördle altı farż idesin ki mefrūż-ı 

ẟānī dirler (9) ber īn ṣūret ( 4 × 4 = 16 ) ( 6 × 6 = 36 ) ( 36 – 16 = 20 ) bunda daḫı on 

(10) ḳalmaḳ gereg-idi ki ṣaḥīḥ ola-y-dı on ḫaṭā’ itdi ki (11) ḫaṭā-yı zā’id min māl-ı 

mefrūż-ı ẟānīdür bundan ṣoñra (12) ḫaṭā-yı zā’id ḫaṭā-yı nāḳıṣdan tefrīḳ olınur bāḳī 

(13) ḳalan maḳsūmün ‘aleyh ṭutıla ber īn ṣūret 60 ÷ 3 = 20 ba‘dehū (14) ḫaṭā-yı 

evveli maḍrūb ve mefrūż-ı ẟānī[yi] maḍrūbun fīh idüp (15) ve ḫaṭā-yı ẟānī[yi] 

maḍrūb ve mefrūż-ı evveli maḍrūbun [134a] (1) fīh idüp ḍarb olına daḫı ḥāṣıl-ı 

ḍarbınuñ aḳalli (2) ekẟerinden tefrīḳ olınup bāḳī ḳalanın maḳsūm ṭutup (3) 

                                                           
56 metin: ين 
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maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet olına ḫāric-i ḳısmet ne ẓāḫir (4) olursa aṣlda ol māl ol 

miḳdārdur ber īn57 miẟāl ( 50 × 4 = 200 ) ( 10 × 2 = 20 ) ( 200 – 20 = 180 ) ( 180 ÷ 40 

= 4 [ dāḫil-i taḳsīm : 20 ] ) 

                                           

(5) pes ma‘lūm olındı ki meẕkūr māl aṣlda dört dirhem ve nıṣf dirhem-imiş              

(6) mes’ele-yi manẓūm 

(7) var-ıdı bir cāḥda58 üç dāne gevher bī-miẟāl  

(8) şehlere lāyıḳ beġāyet ḫūb u ra‘nā ber-kemāl  

(9) biri elmās biri yāḳūt biri la‘l idi 

(10) idicek her birinüñ ḳıymetlerinden çün miẟāl 

[134b]  

(1) biñ floriden didi çün ẟülüẟi elmāsuñ gide  

(2) ol olur yāḳūt ḫūba ḳısmet iy ferḫunde-fāl  

(3) biñ floriden gidicek nıṣfı yāḳūt daḫı  

(4) la‘l-i bī-mānendüñ olur ḳıymeti bī-kīl ü ḳāl  

(5) yine biñden ṭarḥ idicek rub‘ı la‘lüñ daḫı  

                                                           
57 metin: ين 
58 metin: حواحده  
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(6) ḳıymeti elmāsuñ olur aşikāre ber-kemāl  

(7) bunlara ta‘yīn olan ḳıymetlerin cem‘ eyleseñ  

(8) iki biñ iki yüz olur cümlesi iy ḫoş-ḫıṣāl  

(9) her ki bildi bunlaruñ ḳıymetlerinüñ ḥāṣılın  

(10) yaraşur aña muḥāsib diseler ehl-i kemāl  

(11) pes bunda ṭarīḳ-ı ‘amel budur ki ẕikr olan elmāsuñ (12) bahāsın evvelā altı yüz 

flori farż idesin ki mefrūż-ı (13) evveldür ba‘de’ḍ-ḍarb altı yüz florinüñ ẟülüẟi iki 

yüz flori (14) olur biñ floriden ṭarḥ idesin ki sekiz yüz flori (15) bāḳī ḳalur bahāsıdur 

ṣoñra bu sekiz yüzüñ [135a] (1) nıṣfın iḫrāc idüp bāḳī ḳalan dört yüzi biñden (2) ṭarḥ 

idesin ki bāḳī altı yüz flori ḳalur la‘le (3) bahādur deyne altı yüzüñ rub‘ın iḫrāc idüp 

biñden (4) ṭarḥ idesin bāḳī sekiz yüz elli flori ḳalur elmāsuñ (5) bahāsı olur eyle olsa 

mefrūż-ı evvel altı yüz idi (6) bunda daḫı altı yüz ḳalmaḳ gereg-idi59 ki ṣaḥīḥ ola-y-

dı (7) öyleyse bunda 250 flori ḫaṭā’ eyledi ki ḫaṭā-yı (8) evvel min māl-ı mefrūż-ı 

evvel dirler bundan ṣoñra (9) meẕkūr elmāsuñ bahāsın flori farż idesin (10) ki māl-ı 

mefrūż-ı ẟānī olur deynüñ daḫı ẟülüẟin biñ (11) floriden ṭarḥ idesin ki bāḳī 624 flori 

ḳalur (12) mefrūż-ı ẟānī üzre yāḳūtuñ bahāsıdur andan (13) ṣoñra yüz ṭoḳsan iki 

‘adedüñ nıṣfın iḫrāc (14) idüp biñ floriden ṭarḥ idesin bāḳī (15) 792 flori ḳalur ki bu 

daḫı bir farż [135b] (1) üzre la‘le bahā olur bunuñ daḫı rub‘ın iḫrāc (2) idüp biñ 

floriden ṭarḥ idesin ki bāḳī (3) … flori ḳalur elmāsuñ bahāsı olur eyle (4) olsa bunda 

daḫı altı yüz yigirmi dört flori (5) vāḳi‘ olmaḳ gereg-idi ki ‘amel ola-y-dı bunda daḫı 

(6) flori ḫaṭā’ itdi ki ḫaṭā-yı ẟānī min māl-ı mefrūż-ı (7) ẟānī dirler bundan ṣoñra 

‘amel budur ki ẕikr olan (8) ḫaṭālaruñ nāḳıṣ[ın] zā’idden tefrīḳ idüp bāḳī (9) ḳalana 

maḳsūmün ‘aleyh dinile ber īn60 ṣūret (10) ve bundan ṣoñra mefrūż-ı evvelle ḫaṭā-yı 

ẟānī ve (11) mefrūż-ı ẟānī ile ḫaṭā-yı evvel ḍarb olına daḫı (12) nāḳıṣın ziyādesinden 

tefrīḳ olınup bāḳī ḳalanın (13) maḳsūm ṭutup maḳsūmün ‘aleyh ḳısmet olındı ḫāric-i 

(14) ḳısmet meẕkūr elmāsuñ bahāsıdur ber īn (15) miẟāl [136a] (1)  ( 250 × 225 = 

                                                           
59  metin:  كركدى   
60  metin: ين 
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156000  ) ( 600 × 225 = 135000 ) ( 156000 – 135000 = 21000 ) ( 21000 ÷ 25 = 840 ) 

               

(2) pes ma‘lūm olındı ki elmāsuñ bahāsı sekiz yüz (3) ḳırḳ ve yāḳūtuñ bahāsı yidi 

yüz yigirmi ve la‘lüñ (4) bahāsı altı yüz ḳırḳ flori olur ki bunlar cem‘ (5) olıcaḳ iki 

biñ iki yüz flori aṣl murād olan (6) māl-ı maṭlūb daḫı ol idi ve bu böyle idüginden 

(7) ma‘lūm dinilürse ṭarīḳ budur ki meẕkūr elmāsuñ [136b] (1) bahāsı ki yüz ḳırḳ 

floriden ẟülüẟin iḫrāc idüp (2) biñden tefrīḳ idesin bāḳī yidi yüz yigirmi flori (3) 

ḳalur ve biñ daḫı nıṣfın iḫrāc idüp yine biñden (4) tefrīḳ idesin ki bundan daḫı altı 

yüz ḳırḳ flori bāḳī (5) ḳalur meẕkūr bāḳīnüñ daḫı rub‘ın iḫrāc yine biñden (6) tefrīḳ 

idesin ki sekiz yüz ḳırḳ flori bāḳī ḳalur ẕikr olan (7) bāḳīler cem‘ olıcaḳ ḥāṣıl-ı cem‘ 

iki biñ iki yüz olur ber īn61 miẟāl 

                                                           
61 metin: ين 
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(8) pes imdi bu ṭarīḳ-ı ḫaṭā’eynde ḫaṭā-yı vāḥid ile istiḫrāc (9) olan nev‘-i evvel ve 

ḫaṭā’eyn zā’id ve nāḳıṣ ile istiḫrāc (10) olan nev‘-i ẟānī daḫı a‘lām-ı ḳavā‘id içün 

‘alā-vech (11) i’l-iḫtiṣār ki ẕikr olındı kāfīdür bāḳī bunlara göre ḳıyās olınup ‘amel 

olına [137a] (1) el-ḳısmü’ẟ-ẟānī fī-beyān-ı mesā’ili’l-müteferriḳa (2) ve hüve 

müştemilün ‘alā ‘ışrīne mesā’il (3) bu ikinci ḳısm mesā’il-i müteferriḳa beyānındadur 

imdi bilgil ki (4) maḳsūm bu mesā’il-i müteferriḳa[yı] bilmek muḥāsibīne nev‘-i 

levāzımındandur (5) zīrā kim bunlar kütüb-i muḳaddimīnde nādirü’l-vuḳū‘dur şol 

sebebden (6) ki bāb-ı faṣılla bunlar ‘ale-t-tertīb beyān olınmalu (7) olsa keẟret-i 

kelām vāḳi‘ olur ol keẟretden (8) ictināb olınup ṭarīḳ-ı mesā’il ile iḥtiṣār ḳılınup (9) 

icmālen ẕikr olınur imdi bilgil ki bu mesā’il-i müteferriḳa (10) dan daḫı var ẓāḫiren 

tafṣīl muġāyir62 ammā ma‘nen yine (11) ḳavā‘id-i meẟbūḳ üzre istiḫrāc olınur be-her 

(12) -ḥāl anlaruñ istiḫrācına bir ṭarīḳ-ı vāżıḥ bulınmaḳ (13) olmaz bulınur lākin 

kemāl-i zekāvet oldur ki bu basṭ (14) olan ḳavā‘idüñ ḳanġısıyla ḳābil-i istiḫrāc (15) 

olursa anı fehm idüp anuñla istiḫrāc [137b] (1) itmekdür eyle olsa mübtedīlerüñ 

ifādelerine (2) delīl ve müstefīdlerüñ istifādelerine sebīl (3) olmaġ-ıçun meşkūk ve 

müşebbeh olan mesā’illerden (4) ‘alā-ṭarīḳı’l-icmāl basṭ olınup ẕikr olınur (5) el-

mes’eletü’l-ūlā (6) meẟelā üç lūlelü ḥavż vāḳi‘ ola lūle-i evveli (7) cārī olıcaḳ 24 

sā‘atde ve lūle-i ẟānī[si] cārī (8) olıcaḳ 47 sā‘atde ve lūle-i ẟāliẟ[i] cārī olıcaḳ (9) 72 

                                                           
62 metin: مغائير 



185 

 

sā‘atde meẕkūr ḥavż ṣu ile memlū olsa (10) ol taḳdīrce üç lūle maan cārī olıcaḳ ḳaç 

(11) sā‘atde memlū olur diseler bilmek dileseñ bilgil ki (12) ṭarīḳ var ne ṭarīḳ oldur 

ki 24 sā‘at su’āl-i evvel (13) 489 sā‘at su’āl-i ẟānī 22 sā‘at su’āl-i (14) ẟāliẟdür 

bunları dirhem-i cem‘ idesin ya‘nī bir iki üç (15) ve yine üç yanında daḫı altı olur ve 

yāḫūd [138a] (1) bir biriyle ḍarb olına ol daḫı cāyiz zīrā bu da bir nev‘ (2) ṭarīḳdür 

meẟelā bir kerre iki yine iki ve iki kerre üç (3) altı bundan ṣoñra bu cem‘ olan 6 

‘adede naẓar (4) olınup görilmek gerek ki ḳaç şey‘üñ maḫrecidür naẓar (5) itdük 

gördük evvelā südüse ve ẟāniyen ẟülüẟāna ve ẟāliẟen (6) nısf[a] maḫrecidür eyle olsa 

bunda südüsden murād (7) altı ve ẟülüẟ ẟülüẟāndan murād üç ve nıṣfdan murād iki 

(8) ‘adeddür zīrā ṭarīḳ-ı muhāsibīn üzre her maḥallde nıṣf-ı kitābet (9) olınmalu ola 

iki ‘aded vaż‘ olınur ancaḳ ve nıṣfa (10) dirheme ġayr-ı eşkāl vaż‘ olınur ki sābıḳan 

ẕikr (11) olınmışdur bundan ṣoñra ẕikr olan a‘dādı cem‘ (12) idesin ḥāṣıl-ı cem‘i 

maḳsūmün ‘aleyhdür ṭutasın ṣūret-i cem‘ (13) 6 + 3 +2 = 11 maḳsūmün ‘aleyh ve 

bundan ṣoñra ẕikr olan sā‘at daḫı cem‘ idüp (14) maḳsūm ṭutasın ṣūret-i cem‘ 24 + 

48 + 72 = 144 maḳsum ḫāric-i ḳısmet ne (15) vāḳi‘ olursa meẕkūr ḥavż ol ḳadar 

sā‘atde ṣu-y-ıla memlū [138b] (1) olur ber īn63 ṣūret 144 ÷ 11 = 13 [ dāḫil-i  taḳsīm  

:1] 

                                            

(2) ḫāric-i ḳısmet (3) pes ma‘lūm olındı ki meẕkūr ḥavża maan üç lūleden (4) ṣu cārī 

olıcaḳ on üç sā‘at ve bir (5) sā‘atüñ on bir cüz’inden bir cüz’inde memlū olur (6) el-

mes’eletü’ẟ-ẟāniye (7) meẟelā bir ḥavż-ı āḫerüñ daḫı biş zirā‘ ṭūli ve biş (8) zirā‘ 

‘arżı ve sekiz zirā‘ ‘umḳı olup ṣu-y-ıla (9) memlū olsa meẕkūruñ ḳurbında bir ḥavż-ı 
                                                           
63 metin: ين 
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āḫer binā’64 olına (10) ki ṭūli üç ẕirā‘ ‘arżı iki ẕirā‘ ol (11) taḳdīrce meẕkūr ḥavżuñ 

‘umḳı ne ḳadar olmaḳ (12) gerekdür ki ḥavż-ı evvelüñ ṣuyın tamām illā diseler (13) 

bilmek dileseñ bilmeklige ṭarīḳ var ṭarīḳ ne ṭarīḳ oldur ki ḥavż-ı evvelüñ ṭūli ‘arżına 

ḍarb olına ṣūret-i [139a] (1) ḍarb 5×5=25 ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı yine kendünüñ umḳına 

(2) ḍarb idüp haṣıl-ı ḍarbı maḳsūm ṭutasın ṣūret-i (3) ḍarb 25 × 8 = 200 maḳsum 

bundan ṣoñra ikinci ḥavżuñ daḫı (4) ṭūlin ‘arża ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb 3 × 2 = 6 ve 

bu hāṣıl-ı (5) ḍarbı maḳsūmün ‘aleyh ṭutup maḳsūmın ḳısmet idesin ḫāric-i (6) 

ḳısmet ne vāḳi‘ olursa ḥavż-ı ẟānīnüñ umḳı ol ḳadar (7) gerekdür kim ḥavż-ı evvelüñ 

ṣu-y-ıla tamām[ı] memlū ola ber īn65 ṣūret 200 ÷ 6 = 33 [ dāḫil-i taḳsīm : 22 ] 

                                       

(8) pes ma‘lūm olındı ki ḥavż-ı sānīnüñ umḳı otuz üç (9) ẕirā‘ ve südüsan ẕirā‘ 

olmaḳ gerek (10) el-mes’eletü’ẟ-ẟāliẟe (11) meẟelā iki lūlelü bir ḥavż vāḳi‘ olsa ki 

lūle-i (12) evveli cārī olıcaḳ meẕkūr biş yevmde ṣu-y-ıla [139b] (1) memlū ola lūle-i 

ẟānī[si] cārī boşalsa üç yevmde (2) boşalsa ol taḳdīrce meẕkūr ḥavż ṣuy-ı-la (3) 

memlū olsa boşalıcaḳ lūleyi ṣaluvirseler (4) ve ṭolacaḳ lūleyi daḫı ṭutmasalar ḳaç (5) 

yevmde boşalur diseler bilmek dileseñ bilmeklige ṭarīḳ (6) var ṭarīḳ ne ṭarīḳ olur ki 

meẕkūr üç güni biş (7) günden tefrīḳ idüp bāḳī ḳalanın maḳsūmün ‘aleyh (8) ṭutasın 

ṣūret-i tefrīḳ  5 – 3 = 2 bundan ṣoñra meẕkūr (9) biş güni maḍrūb ve üç güni 

maḍrūbun fīh idüp ḍarb (10) idesin ṣūret-i ḍarb 5 × 3 = 15 ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı 

                                                           
64 metin: بنا 
65 metin: ين 
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maḳsūm (11) ṭutup maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ (12) 

olursa meẕkūr ḥavż ol miḳdār günde boşalur (13) ṣūret-i taḳsīm 10 ÷ 5 = 2 pes 

ma‘lūm olındı ki meẕkūr (14) ḥavż yidi yevm ve nıṣf-ı yevmde boşalur (15) el-

mes’eletü’r-rābi‘a [140a] (1) meẟelā Zeyd ‘Amr dört ẕirā‘ ṭūli dört ẕirā‘ ‘arżı (2) dört 

ẕirā‘ ‘umḳı bir çāh ḳazıvir saña yüz aḳça ücret (3) vireyim66 diyü ḳavl itse ‘Amr daḫı 

ol ḳavl üzre (4) rāżī olup ḳazmaġa başlayup ẕikr olan çāhuñ (5) iki ẕirā‘ ṭūlinden iki 

ẕirā‘ ‘arżından iki ẕirā‘ ‘umḳından (6) ḳazup ferāġat itse ba‘dehu ol miḳdār ‘amelüñ 

ḥaḳḳ-ı (7) ücretin ṭaleb itse ol taḳdīrce ḥaḳḳ-ı ücreti n’eyler diseler (8) bilmek 

dileseñ bilgil ki ṭarīḳ var ne ṭarīḳ oldur ki (9) ol kimesne ẓāḫiren nıṣfın işlemiş gibi 

olur lākin (10) bu böyle degül ‘avlidür eyle olsa ol ḳavl olan (11) dört ẕirā ṭūl [dört] 

ẕirā ‘arż dört ẕirā ‘umḳ  biri (12) birine ḍarb olına ṣūret-i ḍarb ( 4 ṭūl × 4 ‘arż = 16 ) ( 

16 × 4 ‘umḳ = 64 ) ve bu ḥāṣıl-ı (13) ḍarb olan altmış dört ẕirā‘ ol ḳavl olandur (14) 

bundan ṣoñra meẕkūr ‘Amr ve iki ẕirā ṭūl iki ẕirā ‘arż iki (15) ẕirā ‘umḳ ki 

ḳazmışdur biri birine ḍarb olına ṣūret-i ḍarb [140b] (1) ( 2 ṭūl × 2 ‘arż = 4 ) ( 4 × 2 

‘umḳ = 8 ) ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbda vāḳi‘ olan sekiz ẕirā‘ (2) ol ḳavl olan altmış dört 

ẕirā‘uñ ẟümüni olur (3) ol taḳdīrce ‘Amr ḳavl eyledüginüñ ẟümünin işlemiş olur (4) 

bundan ṣoñra ḥaḳḳ-ı ücreti n’eyler67 anı bulalum meẟelā ol (5) ḳavl olan yüz aḳçayı 

maḳsūm ve sekiz  ẕirā‘ı maḳsūmün (6) ‘aleyh idüp ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ne 

vāḳi‘ olursa (7) meẕkūr ‘Amruñ ḥaḳḳ-ı ücreti ol olur ṣūret-i taḳsīm (8) 100÷8=12,5 

pes ma‘lūm olındı ki meẕkūruñ ḥaḳḳ-ı ücreti (9) on iki dirhem ve nıṣf dirhem olur 

(10) el-mes’eletü’l-ḫāmise (11) meẟelā ‘Amr fevt olup bir oġlın bir ḳızın terk (12) 

itse ve nev‘inden ve cinsinden iki ḳıṭ‘a bāġı ḳalsa (13) ki bir bāġınuñ ḳırḳ adım ṭūli 

ve ḳırḳ adım ‘arżı (14) ve bir bāġınuñ daḫı yigirmi adım ṭūli ve yigirmi adım (15) 

‘arżı olsa ve ẕikr olan bāġlaruñ ḥāṣılları daḫı [141a] (1) iki birli ol taḳdīrce meẕkūr 

vāriẟlere nice ḳısmet (2) olınmaḳ gerekdür ki tamām-ı ḥiṣṣeleri dege diseler bilmek 

(3) dileseñ bilmeklige ṭarīḳ var ṭarīḳ ne ṭarīḳ oldur ki (4) bu ma‘nā ẓāḫir egerçi şöyle 

iktiżā ider ki bāġ-ı kebīri (5) oġlına ve bāġ-ı ṣaġīri ḳızına virelüm bu böyle degül (6) 

bu daḫı ‘avl-i muhtācdur bāġ-ı kebīrüñ ṭūlin ‘arżına ḍarb (7) idesin ṣūret-i ḍarb 40 × 

40 = 1600 bundan ṣoñra bāġ-ı ṣaġīrüñ (8) ṭūlin ‘arżına ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb 20 × 
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20 = 400 (9) ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbını cem‘ idüp li’ẕ-ẕekeri miẟlü haẓẓ (10) ı’l-ünseyeyn 

üzre ḳısmet olına ber īn68 ṣūret 

              

(11) pes ma‘lūm olındı ki oġlana biñ üç yüz otuz (12) iki adım var erba‘atü eẟlāẟ 

adım ve ḳıza altı yüz altmış altı adım [141b] (1) ve ẟülüẟān adım ḥiṣṣe deger ki 

bunlar cem‘ olıcaḳ iki biñ adım olur (2) el-mes’eletü’s-sādise (3) meẟelā ṣaḥrālarda 

ẕirā‘at içün vaż‘ olan arżuñ (4) ḳırḳ adım ṭūli ḳırḳ adım ‘arżı olana ḳanūn-ı 

padişāhīde (5) bir dönüm dirler ol taḳdīrce bir dönüm arzuñ rub‘ınuñ (6) ṭūli ‘arżı 

ḳaç adım olur diseler bilmek dileseñ (7) bilmeklige ṭarīḳ budur ki bu daḫı ẓāḫiren 

egerçi (8) ḳırḳ adımuñ rub‘ı on adım olmaḳ görinür lākin (9) bu böyle degül bu daḫı 

‘avlidür zīrā cehl ender cehldür (10) bu aṣllara a‘dād-ı mütevāliyāt dirler ṭūl ‘arżına 

ḍarb (11) olına ṣūret-i ḍarb 40 × 40 = 1600 bundan ṣoñra bu ḥāṣıl-ı (12) ḍarbı terbī‘ 

idesin ber īn69 ṣūret 1600 ÷ 4 = 400 pes ma‘lūm (13) olındı ki bir dönüm arzuñ rub‘ı 

yigirmi adım ṭūli (14) yigirmi ‘arż olur zīrā ki meẕkūr yigirmi adım (15) ṭūli yigirmi 

adım ‘arż[ı] bir birine ḍarb [142a] (1) olıcaḳ yine dört yüz olur bu dört yüz adım ol 

(2) biñ altı yüz adımuñ rub‘ı olur (3) el-mes’eletü’s-sābi‘a (4) meẟelā bir kimesne bir 
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ırġadı ayda ḳırḳ aḳçayla bir engüşterīye (5) ḳavl idüp ücrete ṭutsa ammā 

engüşterīnüñ bahāsı (6) mechūl olsa ol ırġad biş gün ḫidmet (7) itmegle ol 

mechūlü’l-bahā olan engüşterīye (8) müstahiḳḳ olsa ol engüşterīnüñ bahāsı ne olur 

(9) diseler bilmek dileseñ bilmeklige ṭarīḳ var ṭarīḳ (10) ne ṭarīḳ oldur ki meẕkūr 

ırġaduñ evvelā ücret-i (11) yevmiyyesin bulup iḫrāc idesin ba‘dezān biş günlik (12) 

ücret-i yevmiyyesin cem‘ idesin ki bahā-yı engüşterī olur (13) eyle olsa meẕkūr ayuñ 

biş güni li-ecli’l-engüşterī (14) ifrāz olına ba‘de’l-ifrāz ‘aded-i yevm yigirmi biş 

yevm (15) bāḳī ḳalur ol ḳavl olan ḳırḳ aḳça maḳsūm [142b] (1) ve bu yigirmi biş[i] 

maḳsūmün ‘aleyh idüp ḳısmet idesin ḫāric-i (2) ḳısmet bir günüñ ḥaḳḳ-ı ücreti olur 

ber īn70 ṣūret 40 ÷ 25 = 1,6 [ dāḫil-i taḳsīm : 15 ] (3) pes ma‘lūm olındı ki bir günüñ 

ḥaḳḳ-ı ücreti bir dirhem (4) ve nıṣf dirhem ve bir dirhemüñ yigirmi biş cüz’inden (5) 

on biş cüz’ olur bu taḳdīrce biş günüñ ücreti (6) bu ḥisāba ne olursa meẕkūr 

engüşterīnüñ daḫı (7) bahāsı ol olur meẟelā biş kerre bir dirhem ve nıṣf (8) dirhem 

yidi dirhem ve nıṣf dirhem olur biş kerre iki (9) cüz’ ve nıṣf cüz’ daḫı on iki cüz’ ve 

nıṣf cüz’ (10) olur on iki cüz’ ve nıṣf cüz’ daḫı maḳsūmün (11) ‘aleyh olan yigirmi 

biş ‘adedüñ nıṣfı iki olur ki (12) ol daḫı nıṣf dirhemdür bunlar cem‘ olıcaḳ sekiz (13) 

dirhem olur bahā-yı engüşterīdür (14) el-mes’eletü’ẟ-ẟāmine (15) meẟelā bir kimesne 

daḫı bir nefer ırġadı ayda ḳırḳ aḳça [143a] (1) ve bir engüşterīye ve bir cāmeye ṭutsa 

ammā cāmenüñ (2) ve engüşterīnüñ bahāsı mechūl olsa meẕkūr (3) ırġad üç gün 

ḫidmet ile engüşterīye müstahiḳḳ (4) olsa ve altı gün ḫidmet itmegle cāmeye 

müstahiḳḳ (5) olsa ol taḳdīrce bahā-yı engüşterī ve bahā-yı cāme (6) ne olur diseler 

bilmek dileseñ bilmeklige ṭarīḳ (7) budur ki sābıḳan ẕikr olan gibi bunuñ daḫı evvelā 

(8) ücret-i yevmiyyesin bulasın min ba‘d ol ücret-i yevmiyyenüñ (9) günligin cem‘ 

idesin ne olursa bahā-yı engüşterī (10) olur ve altı günligi bahā-yı cāme olur eyle 

(11) olursa meẕkūrı bir ayuñ üç günligin (12) li-ecli’l-engüşterī ve altı günligin li-

ecli’l-cāme (13) ifrāz olına ki bāḳī ‘aded-i yevmiyye māh yigirmi bir gün (14) ḳalur 

bu yigirmi bir gün maḳsūmün ‘aleyhdür bundan (15) ṣoñra ḳavl olan ḳırḳ aḳçayı 

buña maḳsūm idüp [143b] (1) ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet yevm-i vāḥidüñ ücreti 

olur (2) ber īn ṣūret 40 ÷ 21 = 1 [ dāḫil-i taḳsīm : 19 ] pes ma‘lūm olındı ki (3) bir 

günüñ ḥaḳḳ-ı ücreti bir aḳça ve bir aḳçanuñ yigirmi (4) bir cüz’inden on ṭoḳuz cüz’ 
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olur bu taḳdīrce (5) üç günlik ücret ne miḳdār olursa bahā-yı (6) engüşterī daḫı ol 

ḳadar olur altı günlik ücret (7) daḫı bu ḥisāba ne olursa bahā-yı cāme daḫı ol (8) 

ḳadar olur pes imdi günde bir aḳça ücret olıcaḳ (9) üç günde üç aḳça olur on ṭoḳuz 

cüz’ daḫı (10) ḳaç aḳça olur bilmek gerek imdi bilgil ki meẕkūr (11) eczāyı maḳsūm 

ṭutup maḳsūmün ‘aleyhi ḳısmet idesin (12) zīrā bu maḥall-i eczānuñ her yigirmi biri 

bir aḳça olması (13) iḳtiżā ider ṣūret-i taḳsīm 57 ÷ 21 = 2 [ dāḫil-i taḳsīm : 15 ] bu 

ḫāric-i (14) ḳısmet olan iki aḳça daḫı ol üç günüñ (15) ücretine żamm olınıcaḳ biş 

aḳça ḳalur ve dāḫil-i [144a] (1) taḳsīmde vāḳi‘ olan on biş ‘aded daḫı penc (2) süb‘ 

dirhem olur ya‘nī bir aḳçanuñ yidi cüz’inden (3) biş cüz’ olur zīrā bu on biş eczādan 

maḳsūmün (4) ‘aleyh olan yigirmi bir ‘adedüñ her yidi ‘adedine biş (5) ‘aded düşer 

ol taḳdīrce bahā-yı engüşterī biş (6) dirhem ve penc süb‘ dirhem olur ve bahā-yı 

cāme daḫı (7) bunuñ ża‘īfi olıcaḳ ol daḫı on bir dirhem (8) ve üç süb‘ dirhem olur 

ya‘nī bir aḳçanuñ yidi cüz’inden (9) cüz’ olur el-mes’eletü’t-tāsi‘a (10) meẟelā Zeyd 

iki nefer ırġad ṭutsa birin ayda on (11) aḳçaya ve birin altı aḳçaya ol ḳavl üzre 

meẕkūrān (12) ırġadlar bir ay tamām ḫidmet eyleseler zīrā meẕkūr (13) ırġadlara bu 

ḥisāba ücretden virse ammā bunlaruñ (14) ḫidmetleri ve günleri mütefāvit olup 

ücretlerinüñ (15) a‘dādı müsāvī olup ol taḳdīrce günde [144b] (1) on aḳçaya ṭutılan 

ḳaç gün ḫidmet itmiş olur (2) ve ol hisāb üzre ücreti ne olur altı (3) ve ayda altı 

aḳçaya ṭutılan ḳaç gün ḫidmet (4) itmiş olur ḥaḳḳ-ı ücreti daḫı ne olur diseler (5) 

bilmek dileseñ bilmeklige ṭarīḳ var ne ṭarīḳ oldur ki (6) evvelā meẕkūrān ırġadlaruñ 

ücretleri ve ḫidmet (7) eyledükleri günlerin bulasın meẟelā bir ayuñ ‘aded-i (8) yevm 

ki otuz yevmdür anı maḳsūm ṭutasın ve nefer-i (9) vāḥidüñ ḳavl-i ücreti on 

dirhemdür ol on dirhem (10) bir ayuñ ẟülüẟi olur ve nefer-i ẟānīnüñ ḳavli altıdur ol 

(11) daḫı bir ayuñ ḫumsıdur eyle olsa bu maḥallde ẟülüẟ (12) ḫums lāzım olurmış ki 

‘amel olına pes imdi (13) ẟülüẟ ile ḫums cem‘ olındı ḥāṣıl-ı cem‘ ‘aded-i yevmdür 

(14) ṣūret-i cem‘ ẟülüẟ ḫums 3 + 5 = 8 ve bu ḥāsıl-ı cem‘ (15) olan sekiz ‘adedi 

maḳsūmün ‘aleyh idüp [145a] (1) maḳsūm olan bir ayuñ ‘adedine yevmine ḳısmet 

olına (2) ḫāric-i ḳısmet bir ırġaduñ ḥaḳḳ-ı ücreti ber īn71 ṣūret (3) 30 ÷ 8 = 3 [ dāḫil-i 

taḳsīm : 6 ] pes ma‘lūm olındı ki nefer-i vāḥidüñ ücreti (4) üç dirhem ve se rub‘ 

dirhem olur zīrā dāḫil-i (5) taḳsīmde vāḳi‘ olan altı ‘adedse rub‘ dirhemdür (6) pes 
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bunlaruñ ücretlerin bildük bundan ṣoñra her (7) biri ḳaç yevm ḫidmet itmişdür anı 

bulalum meẟelā (8) ṭarīḳ budur ki ücret olan üç dirhem ve se rub‘ (9) dirhemi üç 

‘aded ile ḍarb idesin zīrā on dirheme (10) ṭutılan ırġaduñ ḳavli ayuñ ẟülüẟidür 

ẟülüẟden (11) murād üç ‘adeddür ṣūret-i ḍarb 3,75 × 3 = 11,25 ve bu ḥāṣıl-ı (12) 

ḍarbuñ iki ḫānesin ṭarḥ idesin li-ecli’l-küsūr pes (13) ma‘lūm olındı ki ayda on 

aḳçaya ṭutılan ırġad (14) on bir yevm ve rub‘ yevm ḫidmet itmiş olur bundan (15) 

ṣoñra altı aḳçaya ṭutılan ırġaduñ daḫı ḫidmet-i yevmiyyesin [145b] (1) bulalum 

bunda ṭarīḳ budur ki meẕkūr bir yevm ve rub‘-ı yevmi (2) ayuñ otuz gününden tefrīḳ 

idesin ve hem li-ecl (3) i’l-küsūr iki ḫānesin ṭarḥ idesin bāḳī ne ḳalursa (4) meẕkūr 

ırġad daḫı ol miḳdār yevm ḫidmet itmiş (5) olur ṣūret-i tefrīḳ 20,00 - 11,25 = 8,75 

pes ma‘lūm olındı ki (6) ayda altı aḳçaya ṭutılan ırġad daḫı on sekiz yevm (7) ve se 

rub‘ yevm ḫidmet itmiş olur ammā eger bunı bundan (8) ṣoñra ḳalemle istiḫrāc 

itmek murād olursa ol (9) vaḳt üç dirhem ve rub‘-ı dirhem ki ücretdür  biş ‘aded (10) 

ile ḍarb idesin ki ol biş ‘aded ḫumsdur zīrā (11) ṭutılan ırġaduñ daḫı ḳavli ayuñ 

ḫumsıdur  (12) ṣūret-i ḍarb 3,75 × 5 = 18,75 pes bundan ṣoñra ma‘lūm (13) olındı ki 

meẕkūr ırġad on sekiz yevm ve se rub‘ (14) yevm ḫidmet itmiş olur ki ‘aded-i 

eyyām cem‘ olıcaḳ (15) girü otuz yevm olur el-mes’eletü’l-‘āşir [146a] (1) meẟelā 

Zeyd iki nefer ırġadı birin ayda on sekiz aḳçaya (2) ve birini on dört aḳçaya ṭutsa 

meẕkūr ırġadlar (3) ḫidmet eyledüklerinden ṣoñra ḫidmetleri ḥisāb (4) olınup otuz 

gün ḫidmet itmiş bulındılar ba‘dehū (5) ücretleri daḫı ḥisāb olınup bu ne lāzım 

olursa (6) ol bir ne daḫı lāzım olur olsa ol taḳdīrce (7) her biri ḳaçar gün ḫidmet 

itmiş olur ve her birine (8) ne miḳdār aḳça virilmiş olur diseler bilmek (9) dileseñ 

bilmeklige ṭarīḳ budur ki bunlaruñ evvelā (10) ḳavl olan ücretlerin cem‘ idüp 

maḳsūmün ‘aleyh (11) ṭutasın ṣūret-i ḍarb-ı cem‘ 18 + 12 = 30 maḳsūmün ‘aleyh 

bundan (12) ṣoñra her ferdüñ ücretin ‘alā-ḥaddihī  eyyām-ı şehrine (13) ḍarb idesin 

ṣūret-i ḍarb 17 × 30 = 420 18 × 30 = 540 ve bu ḥāṣıl-ı (14) ḍarbını maḳsūm idüp 

maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet idesin (15) ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ olursa ol miḳdār yevm 

[146b] (1) ḫidmet itmiş olur ber īn72 ṣūret (2) pes ma‘lūm olındı ki meẕkūrlaruñ (3) 

ırġadlaruñ biri on üç yevm ve ẟümün yevm ve biri (4) daḫı on altı yevm ve se esmān 

yevm ḫidmet itmiş (5) olurlar ‘aded-i eyyām cem‘ olıcaḳ girü otuz yevm (6) olur 
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bundan ṣoñra bunlaruñ her birine ne miḳdār (7) ücret deger anı bulalum bilgil ki 

ṭarīḳ budur ki (8) ‘aded-i yevmiyyeleri basṭ olınup ücretler ile ‘alā-ḥaddihī  (9) ḍarb 

olına ba‘de’ḍ-ḍarb ‘aded-i eyyām şehrlerine  ḳısmet (10) olına ḫāric-i ḳısmetüñ üçer 

ḫāneleri li-ecli’l-küsūr (11) ṭarḥ olına bāḳī ḳalan miḳdārı ḥaḳḳ-ı ücretleri olur (12) 

ber īn ṣūret  ( 16,125 × 18 = 236250 ) ( 236250 ÷ 30 = 7,875 ) ( 16,875 × 14 = 

236250 ) (13) 236250 ÷ 30 = 7875 pes ma‘lūm olındı ki meẕkūr ırġadlara (14) ‘ale’s-

seviyye yidişer dirhem ve heft ẟümün dirhem deger [147a] (1) el-mes’eletü’l-ḥādī 

‘aşere (2) meẟelā bāzārda bir cāme murād olınursa olsa Zeyd (3) ‘Amr ol maḥallde 

ḥāżır olup meẕkūr cāmeye müşterī (4) olsalar daḫı Zeyd ‘Amra sen māluñuñ ẟülüẟin 

(5) baña virseñ benüm mālum tamām bahā-yı cāme olurdı (6) dise ‘Amr daḫı Zeyd-i 

meẕkūra eger sen daḫı māluñuñ (7) rub‘ın baña virseñ benüm mālum her birinüñ 

mālı (8) bu ḥisāba ne miḳdārdur ve bahā-yı cāme daḫı nedür diseler (9) bilmek 

dileseñ bilmeklige ṭarīḳ budur ki bu maḥallde (10) çün ki ẟülüẟ rub‘ yād olındı sen 

daḫı bir maḫrec aḫẕ (11) itmek gereksin andan ẟülüẟ rub‘ ḳā’im olagelmez (12) illā 

on ikiden on ikinüñ birin gideresin (13) zīrā kim bunuñ miẟāli nesnelerde ḳā‘ide-i 

külli budur ki (14) sā’ilan zevc olsa maḫrecüñ bir ‘adedine (15) naḳṣ iderler sā’ilān 

ferd olsa maḫrece bir ‘aded [147b] (1) daḫı żamm iderler bu aṣl maḥallerde ‘aded-i 

naḳṣ (2) ve yāḫūd żamm olmasına bā‘iẟ ne dinilürse maḥall anı (3) iḳtiżā itmez ki 

tamām-ı vuḳū‘ı üzre ẕikr olına zīrā kim (4) ḳelimāt māla nihāyedür maḥallinde ẕikr 

olına inşā’allāhü (5) te‘ālā pes meẕkūr on ikiden bir gidicek on bir (6) bāḳī ḳalur bu 

on bir bahā-yı cāmedür bundan ṣoñra maḫrec (7) on ikinüñ ẟülüẟi dört on ikiden 

tefrīḳ idesin (8) bāḳī sekiz ḳalur bu sekiz māl-ı Zeyd olur ve meẕkūr (9) maḫrecüñ 

rub‘ı daḫı üç olur on ikiden tefrīḳ (10) olıcaḳ bāḳī ṭoḳuz ḳalur bu ṭoḳuz daḫı māl-ı 

‘Amrdur (11) zīrā ṭoḳuzuñ ẟülüẟi üç Zeydüñ sekiz ‘aded mālına (12) żamm olıcaḳ on 

bir ‘aded olur ve sekizüñ rub‘ı (13) iki anı daḫı ‘Amruñ ṭoḳuz ‘aded mālına (14) 

żamm idicek olsa daḫı on bir olur (15) eyle olsa bundan ma‘lūm olındı ki [148a] (1) 

bahā-yı cāme on bir ve māl-ı Zeyd ve sekiz (2) māl-ı ‘Amr ṭoḳuz olur (3) el-

mes’eletü’ẟ-ẟānī [‘aşera] (4) zīrā Zeyd maḳām-ı esfelde tenhā-yı tekā‘üd idüp (5) 

‘Amr daḫı maḳām-ı a‘lāda bir niçe eşḫāṣla (6) müteḳā‘id olsa ba‘dehu ‘Amr Zeyde 

maḳām-ı a‘lādan (7) su’āl idüp dise ki biz cümle ḳaç neferüz bilür misiz (8) Zeyd 

‘Amra cevāb virüp siz yüz nefersiz (9) dise ‘Amr daḫı biz yüz nefer degülüz ammā 
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yüz (10) nefer olmaḳlıġa biz ḳadar ve bizüm nıṣfumuz ḳadar ve bizüm rub‘umuz 

(11) ḳadar daḫı gerek min ba‘d senüñle yüz nefer (12) olavuz dise bilmek dileseñ 

bilgil ki ṭarīḳ (13) budur ki bu maḥallde çün ki nıṣf rub‘ yād olındı sen (14) daḫı bir 

maḫrec bulmaḳ gereksin andan nıṣf rub‘ (15) ḳā’im olagelmez illā dörtden bu dört 

maḍrūbun fīhdür [148b] (1) bundan ṣoñra maḳām-ı a‘lāda ‘Amrla oturanlaruñ (2) 

a‘dādı mechūl sen daḫı anları bir şey-i mechūl farż (3) idesin ve min ba‘d bize biz 

ḳadar gerek didügümüz (4) bir şey-i mechūl olur ve bizüm nıṣfumuz ḳadar didükleri 

(5) daḫı nıṣf şey-i mechūl olur ve bizüm rub‘umuz (6) ḳadar didükleri daḫı rub‘ şey-

i mechūl (7) olur bunları ber īn73 ṣūret cem‘ idesin (8) 150 + 125 = 275 ve bu ḥāṣıl-ı 

cem‘ eşyā-yı mechūl olan (9) iki ‘aded ve se rub‘ ‘adedi maḍrūbun fīh olan dört (10) 

‘aded ile ḍarb idesin ba‘de’ḍ-ḍarb iki ḫāne li-ecl (11) i’l-küsūr ṭarḥ olına ber īn74 

ṣūret 2,75 × 4 = 11,00 ve bu on (12) bir ‘aded maḳsūmün ‘aleyhdür bundan ṣoñra 

bilgil ki ‘Amruñ (13) cemā‘atine Zeyd duḫūl itmegle anlar yüz nefer olsa (14) lar 

gereg-idi Zeyd meẕkūrlardan müteferriḳ iken cemā‘āt-i ‘Amr (15) 99 olmaḳ lāzım 

gelür eyle olsa bu ṭoḳsan [149a] (1) ṭoḳuz ‘adedi maḍrūbun fīh idüp olan dört (2) 

‘adedi maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb (3) 99 × 4 = 396 ve bu ḥāṣıl-ı ḍarb 

maḳsūmün ‘aleyhdür maḳsūmün (4) ‘aleyhe ḳısmet olına ḫāric-i ḳısmet ne miḳdār 

a‘dād vāḳi‘ (5) olursa ol maḳām-ı a‘lāda ‘Amrla müteḳā‘id olan (6) neferlerüñ 

a‘dādı ol ḳadar olur ber īn75 ṣūret 396 ÷ 11 = 36 

                                                           
73 metin: ين 
74 metin: ين 
75 metin: ين 
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(7) pes ma‘lūm olındı ki cemā‘at-i ‘ulvī maa-‘Amr otuz (8) nefer olur zīrā kendülere 

miẟli ve nıṣfı ve rub‘ı ḳadar (9) daḫı żamm olıcaḳ Zeydle yüz nefer olur (10) el-

mes’eletü’ẟ-ẟāliẟü ‘aşere (11) meẟelā peyk bir yirden bir yire sefer ider olsa [149b] 

(1) meẕkūra diseler ki bundan öteye giderken her gün (2) 12 fersaḫ gidesin ve çün ki 

girü bu ṭarafa müteveccih (3) olan her gün 8 fersaḫ gelesin mezbūr peyk ol (4) ḥisāb 

üzre yüriyüp ol ta‘yīn olan yire (5) ol günde varup gelse ol taḳdīrce ne ḳadar vaḳte 

(6) vardı ve ne ḳadar vaḳte geldi diseler bilmek (7) dileseñ bilmeklige ṭarīḳ budur ki 

meẕkūr peyküñ varup (8) gelecegin ferāsıḫın cem‘ idüp maḳsūmün ‘aleyh ṭutasın (9) 

ber īn76 ṣūret 12 + 8 = 20 bundan ṣoñra on iki fersaḫ (10) ki gitse gerek anı varup 

geldügi on güne ḍarb (11) idesin ṣūret-i ḍarb 12 × 10 = 120 ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı (12) 

maḳsūm ṭutup maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet (13) ne vāḳi‘ olsa 

geldügi günüñ ol ḳadar olur ber īn77 (14) miẟāl 120 ÷ 20 = 6 bundan ṣoñra ol gelecek 

sekiz (15) fersaḫı daḫı yine varup geldügi güne ḍarb 150a (1) idesin ṣūret-i ḍarb 10 × 

8 = 80 ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı yine (2) maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ne 

olursa (3) bundan öteye gitdügi günüñ ‘adedi ol ḳadar (4) olur ber īn ṣūret 80 ÷ 20 = 

4 pes ma‘lūm olındı ki (5) meẕkūr biñ dört günde varmış altı günde gelmiş olur (6) 

el-mes’eletü’r-rābi‘atü ‘aşera (7) meẟelā iki peyk bir sā‘atde şehirlerinde[n] maan 

                                                           
76 metin: ين 
77 metin: ين 
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çıksalar (8) biri İstanbulda[n] Edirneye ve biri Edirneden İstanbul’a (9) İstanbuldan 

giden peyke elbette78 sen üç günde (10) Edirneye varasın ve Edirneden giden[e] 

elbette sen daḫı (11) dört günde İstanbula varasın ol taḳdīrce (12) bunlar biri biriyle 

ḳaç günde ve ḳaç sā‘atde bulışurlar (13) diseler bilmek dileseñ bilmeklige ṭarīḳ 

budur ki (14) bunlara bir maḫrec bulasın ki ẟülüẟ rub‘ andan ṣaḥīḥ (15) çıḳa gelmez 

illā on ikiden ve on ikinüñ ẟülüẟi [150b] (1) dört ve rub‘ı üç bunları cem‘ idüp 

maḳsūmün ‘aleyh (2) ṭutasın ṣūret-i cem‘ ẟülüẟ rub‘ 4 + 3 = 7 ve min ba‘d maḫrec 

olan (3) on iki ‘adedi buña maḳsūm idüp ḳısmet idesin (4) ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ 

olursa meẕkūrlar ol miḳdār vaḳtde bulışurlar (5) ber īn ṣūret 12 ÷ 7 = 1 [ dāḫil-i 

taḳsīm : 5 ] 

                           

(6) pes ma‘lūm olındı ki meẕkūrān bir günde ve bir günüñ (7) yidi cüz’inden biş 

cüz’inde bulışurlar (8) el-mes’eletü’l-ḫāmisü ‘aşer (9) meẟelā bir peyki bir yirde 

gönderseler ki ol gönderdükleri (10) yir iki yüz fersaḫ olsa ve meẕkūra diseler ki ol 

(11) varacaḳ yire günde yigirmi fersaḫ yir yüriyesin (12) meẕkūr daḫı ol  ḥisāb  üzre 

müteveccih olup [151a] (1) üç gün gitmiş olsa andan ṣoñra bir āḫer peyk daḫı (2) 

gönderilüp ıṣmarlansa ki ol evvel giden peyke (3) irişüp ol yire bilece giresin diseler 

                                                           
78 metin: البتده  
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ol daḫı (4) müteveccih olup gitse ol taḳdīrce ṣoñra giden (5) peyk günde ḳaç fersaḫ 

yürimek gerek tā kim ol (6) giden peyke irişüp maan gire diseler bilmek dileseñ (7) 

bilmeklige ṭarīḳ budur ki ol ta‘yīn olan bir maḳsūm (8) ve evvel giden peyk ki günde 

yigirmi fersaḫ yürirse (9) gerek anı maḳsūmün ‘aleyh ṭutılup ḳısmet idesin (10) 

ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ olursa evvel giden peyk (11) ol ḳadar günde varup vuṣūl 

bulur ber īn79 ṣūret (12) 200÷20=10 pes ma‘lūm olındı ki evvel giden peyk (13) on 

günde varur bundan ṣoñra bu on günden evvel gitdügi (14) üç güni tefrīḳ idesin ki 

yidi gün bāḳī ḳalur (15) eyle olsa ṣoñra giden peyk evvel giden 151b (1) peykle yidi 

günde bulışup böyle görür ol taḳdīrce (2) ṣoñra giden peyk ḳaç fersaḫ yürimek gerek 

ki (3) yidi günde vara diseler meẕkūrlar yidi güni maḳsūmün (4) ‘aleyh ve ol iki yüz 

fersaḫ olan yiri maḳsūm idüp (5) ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ḳaç ‘aded vāḳi‘ olursa 

(6) meẕkūr peyk günde ol ḳadar fersaḫ yürimek gerek ber īn miẟāl (7) 200 ÷ 7 = 28 [ 

dāḫil-i taḳsīm : 4 ] pes ma‘lūm olındı ki ṣoñraki giden peyk (8) günde yigirmi sekiz 

fersaḫ ve yidi cüz’inden dört cüz’ yürimek gerek (9) el-mes’eletü’s-sādisü ‘aşer (10) 

meẟelā bir kemḥānuñ ṭūli altı ẕirā‘ ve nıṣf ẕirā‘ (11) ve ‘arżı nıṣf ẕirā‘ olsa bunı 

cāme-i mīr-āḫūrī (12) ider olsalar ve buña bir çuḳa vāḳi‘ olsa ki ‘arżı (13) bir ẕirā‘ 

bir çāryek olsa ol taḳdīrce çuḳa (14) nuñ ṭūli ḳaç olur ẕirā‘ olmaḳ gerek meẕkūr (15) 

kemḥānuñ ḳaddine rāsıt bıtāne ola diseler bilmek [152a] (1) dileseñ bilmeklige ṭarīḳ 

budur ki evvelā kemḥānuñ (2) ṭūli ‘arżına ḍarb olına ṣūret-i ḍarb 65 × 5 = 325 

bundan (3) ṣoñra bu ḥāṣıl-ı ḍarbı maḳsūm ve bıtāne olıcaḳ çuḳanuñ (4) ‘arżı ki  bir  

ẕirā‘ ve bir çāryekdür anı maḳsūmün ‘aleyh (5) idüp ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ḳaç 

ẕirā‘ (6) vāḳi‘ olursa çuḳanuñ ṭūli ol miḳdār gerek ber īn80 (7) ṣūret 325 ÷ 125 = 2 [ 

dāḫil-i taḳsīm : 75 ] pes ma‘lūm olındı ki ṭūl-i çuḳa iki (8) ẕirā‘ ve se ḫums ẕirā‘ 

miḳdār gerek el-mes’eletü’s-sābi‘u ‘aşer (9) meẟelā bir kemḥānuñ daḫı ‘arżı nıṣf 

ẕirā‘ ve bir kerre ola (10) ṭūlinden yidi ẕirā‘ virseler ki tamām-ı cāme ola andan 

ṣoñra (11) bir kemḥānuñ vāḳi‘ ola ki ‘arżı nıṣf ẕirā‘ ola meẕkūr (12) kemḥānuñ ne 

miḳdār ṭūli ẕirā‘ gerek tā kim evvelki ḳadd-i cāmeye (13) berāber ola diseler bilmek 

dileseñ ṭarīḳ budur ki evvelki (14) cāmenüñ ‘arżı ki nıṣf ẕirā‘ ve bir kerredür cem‘ 

idesin (15) ki on yidi kerre olur yine kendünüñ ṭūlinden [152b] (1) virilen yidi ẕirā‘la 

                                                           
79 metin: ين 
80 metin: ين 
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ḍarb idesin ṣūret-i (2) ḍarb 17 × 7 = 119 ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı maḳsūm ṭutasın (3) 

andan ṣoñra kemḥā-yı ẟānīnüñ ‘arżı ki nıṣf ẕirā‘dur (4) kerre ḥisābı üzre on altı kerre 

olur anı (5) maḳsūmün ‘aleyh idüp ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ (6) olursa 

kemḥānuñ ṭūli ol miḳdār gerek (7) ṣūret-i ḳısmet 119 ÷ 16 = 7 [ dāḫil-i taḳsīm : 7 ] 

pes ma‘lūm olındı ki meẕkūr (8) kemḥānuñ ṭūli yidi ẕirā‘ ve çāryek ve se rub‘ (9) 

çāryek  gereg-imiş (10) el-mes’eletü’ẟ-ẟāmine ‘aşer (11) meẟelā iki biñ yidi yüz 

altmış dirhem ḥarīrden 12) bir ḳalīçenüñ ṭūli bişer ẕirā‘ ve ‘arżı iki ẕirā‘ (13) ve nıṣf 

ẕirā‘ olsa ṣoñra bir ḳalīçe daḫı (14) ḥācet olsa ki ṭūl yidi ẕirā‘ ve ‘arżı dört (15) ẕirā‘ 

olsa ol taḳdīrce ne miḳdār dirhem ḥarīr [153a] (1) gerek ki murād olan ḳalīçe ola 

diseler (2) ṭarīḳ budur ki ḳalīçe-i evvelüñ ṭūl[i] ‘arżına ḍarb (3) olına ba‘de’ḍ-ḍarb 

ḥāṣıl-ı maḳsūmün ‘aleyhdür ber īn  81 (4) ṣūret 25 × 5 = 125 bundan ṣoñra ḳalīçe-i 

ẟānīnüñ (5) keẕālik ṭūlin ‘arżına ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb (6) 7 × 4 = 28 ve bu yigirmi 

sekiz ‘adedi ḳalīçe-i evvelüñ (7) dirhemine ḍarb idesin ber īn ṣūret 2760 × 28 = 

77280 ve bu ḥāṣıl-ı (8) ḍarbı maḳsūmün ‘aleyh ṭutup bir ṣıfr-ı zā’id vaż‘ idüp (9) 

maḳsūmün ‘aleyh[e] ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ (10) olursa ḳalīçe-i ẟānīye 

ol miḳdār dirhem ḥarīr (11) gerek ber īn ṣūret 77280  ÷ 125 = 6180 pes ma‘lūm 

olındı ki (12) ṣoñraġı ḳalīçe altı biñ yüz seksan dirhem ḥarīr gereg-imiş (13) el-

mes’eletü’t-tāsi‘a ‘aşera (14) meẟelā on altı ḫazīnelü bir ḫaymeye yüz elli bir ẕirā‘ 

(15) kirbās gitmiş olsa yine ol kirbāsdan on sekiz [153b] (1) ḫazīnelü bir ḫayme-i 

āḫer itmelü olsalar ki ḳadd-i ḫayme-i evvele (2) müsāvī ola ol taḳdīrce ḫayme-i 

ẟānīye ne miḳdār (3) kirbās gerek diseler bilmek dileseñ ṭarīḳ budur ki (4) ḫayme-i 

evvelüñ ḫazīnesin bi-nefsihi girü ḫazīnesine (5) ḍarb idüp ḥāsıl-ı ḍarbı maḳsūmün 

‘aleyh ṭutasın ber īn (6) ṣūret 16 × 16 = 256 bundan ṣoñra ḫayme-i ẟānīnüñ (7) 

ḫazīnesin keẕālik ḫazīnesine ḍarb 18 × 18 = 324 (8) ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı maḍrūb ve 

ḫayme-i evvelüñ kirbāsın (9) maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin ba‘de’ḍ-ḍarb maḳsūmün 

(10) ‘aleyh ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ olursa (11) ol miḳdār ẕirā‘ kirbās 

gerek ber īn82 ṣūret ( 48924 ÷ 256 = 191 [ dāḫil-i taḳsīm : 28 ] )  ( maḳsum 324 × 151 

= 48924 ) (12) pes ma‘lūm olındı ki ḫayme-i ẟānīye yüz ṭoḳsan bir (13) ẕirā‘ ve nıṣf 

ẟümün gereg-imiş (14) el-mes’eletü’l-‘işrūn [154a] (1) meẟelā ẕikr olan altı ḫazīnelü 

                                                           
81 metin: ين 
82 metin: ين 
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ḫaymenüñ bahāsı (2) altı yüz elli dirhem olsa ol ḥisāb üzre on (3) sekiz ḫazīnelü 

ḫaymenüñ bahāsı ne olur diseler bilmek dileseñ (4) ṭarīḳ budur ki on altı ḫazīnelü 

ḫaymeyi maḳsūmün ‘aleyh (5) ṭutasın andan ṣoñra ḫayme-i evvelüñ bahāsın maḍrūb 

ve ḫayme-i (6) ẟānīnüñ on sekiz ḫazīnesin maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin (7) 

musaṭṭaḥın maḳsūmün ‘aleyh ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet bahāsı olur 

                                 

(8) pes ma‘lūm olındı ki ḫayme-i ẟānīnüñ bahāsı yidi otuz (9) bir dirhem ve rub‘ 

dirhem olur eger bir rub‘ dirhem (10) bu maḥallde neden me’ḫūzdur dinilürse 

meẟelā (11) maḳsūmün ‘aleyh olan a‘dād eger maḥall-i ẕirā‘da [154b] (1) maḳsūmün 

‘aleyh-ise ol vaḳt bir ẕirā‘ farż olınur (2) sābıḳan ẕikr olan mes’ele bigidür maḥall-i 

ẕirā‘dur (3) ve bir a‘dād maḥall dirhemdür maḳsūmün ‘aleyh vāḳi‘ oldıysa (4) ol 

vaḳt bir dirhem farż olınur ol taḳdīrce (5) bu ḳadar a‘dāduñ rub‘ı dirhemi dört ‘aded 

olur ki (6) dāḫil-i taḳsīmde daḫı dört ‘aded vāḳi‘ olmışdur ki (7) el-mes’eletü’l-

ḥādīü’l ve’l-‘işrūn (8) meẟelā Zeydüñ yigirmi cüvāl ve ‘Amruñ yigirmi dört (9) cüvāl 

esbābı olup bir sefīne ücrete ṭutup (10) deryā seferin itmişler ittifāḳ-ı menzil 

murādlarına vuṣūl (11) bulıcaḳ ṣāḥib-i sefīne meẕkūrlardan ḥaḳḳ-ı ücret (12) ṭaleb 

eyledükde Zeyd ve ‘Amr ki ḥāżır aḳçamız yoḳdur (13) birimüzüñ yigirmi cüvāl 

birimüzüñ yigirmi dört cüvāl (14) esbābı var meẕkūr cüvāllardan bir cüvālın alup 

(15) ṣat içinde[n] ḥaḳḳuñ al didüklerinde ol [155a] (1) daḫı ol ḳavle rāżī olup bir 
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cüvālı ṣatup yigirmi (2) cüvālı olana sekiz dirhem ve yigirmi dört cüvālı (3) olana 

altı dirhem virdi ol taḳdīrce ẕikr (4) olan cüvāl yine ṣatup ve her birinden ne miḳdār 

(5) ücret aldı diseler diseler bilmek dileseñ ṭarīḳ (6) budur ki cüvāluñ aḳallin 

ekẟerinden tefrīḳ idesin (7) bāḳī ḳalanı maḳsūmün ‘aleyh ṭutasın ber īn83 ṣūret 24 

cüvāl - 20 cüvāl = 4 maḳsūmün ‘aleyh (8) bundan ṣoñra meẕkūr virdügi dirhemleri 

(9) daḫı aḳallin ekẟerinden tefrīḳ idesin bāḳī ḳalan iki ‘adede (10) bir ṣıfr-ı zā’id 

vaż‘ olınup maḳsūmün ‘aleyh ṭutasın daḫı (11) maḳsūmün ‘aleyh ḳısmet idesin ber 

īn ṣūret ( 8 – 6 = 2 ) ( 40 ÷ 2 = 20 ) (12) ve bu ḫāric-i ḳısmet nıṣf dirhemdür yigirmi 

(13) cüvāl ile ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb 20 × 5 = 100 (14) ve bu ḥāṣıl-ı ḍarb olan on 

‘adede virilen sekiz (15) dirhem żamm olına ki 18 olur bundan ṣoñra yine [155b] (1) 

meẕkūr nıṣfla yigirmi dört cüvālı ḍarb idesin ṣūret-i (2) ḍarb 24 × 5 = 120 ve bu 

ḥāṣıl-ı ḍarba daḫı virilen altı (3) dirhem żamm olına ki 18 olur eyle olsa bundan (4) 

ma‘lūm olındı ki cüvālı 18 dirheme bey‘ itmiş oldı (5) ol taḳdīrce yigirmi dört cüvālı 

olanuñ ücreti (6) 12 ve yigirmi cüvālı olanuñ ücreti 10 dirhem olur (7) el-

mes’eletü’ẟ-ẟānī ve’l-‘işrūn (8) meẟelā bir gemi bir yelken ile yüz altmış altı mīl 

deryāya (9) cereyān olduḳdan ṣoñra bir āḫer gemi iki yelken ile (10) daḫı ‘aḳabince 

cereyān olup öñürdi giden (11) geminüñ her ṭoḳuz mīlin biş mīlde alsa ol taḳdīrce 

(12) ṣoñra giden gemi ḳaç mīlde varup ḳavışur (13) diseler bilmek dileseñ ṭarīḳ 

budur ki evvel giden (14) geminüñ mīlin ṣoñra giden geminüñ mīlinden tefrīḳ (15) 

idüp bāḳī ḳalan maḳsūmün ‘aleyh ṭutıla ber īn [156a] (1) ṣūret 9 – 5 = 4 maḳsūmün 

‘aleyh bundan ṣoñra ṭoḳuz mīl ile biş (2) mīl ḍarb olına ne ḥāṣıl olursa maḳsum 

ṭutup (3) maḳsūmün ‘aleyh ḳısmet idesin ṣūret-i ḳısmet ( 5 × 9 = 45 ) ( 450 ÷ 4 = 

112,5 ) (4) ve bu ḫāric-i ḳısmet olan on bir ‘aded ve rub‘ (5) ‘adedi yüz altmış altı 

mīl ile ḍarb idüp ḥāṣıl-ı (6) ḍarbuñ li-ecli’l-küsūr iki ḫānesin ṭarḥ idesin ber īn (7) 

ṣūret 166 × 1125 = 186750 bundan ṣoñra ṭoḳuz (8) mīl yüriyen geminüñ mīlin 

maḳsūmün ‘aleyh idüp (9) ḳısmet idesin ber īn ṣūret 186750 ÷ 9 = 20750 (10) pes 

ma‘lūm olındı ki ṣoñra giden geminüñ iki yüz (11) yidi mīl ve nıṣf mīlde varup 

irişür (12) el-mes’eletü’ẟ-ẟāliẟü ve’l-‘işrūn (13) meẟelā maḥrūse-i İstanbuldan 

İskenderiyyeye (14) varınca biñ altı mīl olsa İstanbuldan (15) İskenderiyye cānibine 

bir gemi irsāl olınsa ki her [156b] (1) sā‘atde dört mīl ve İskenderiyye’den İstanbul 

                                                           
83 metin: ين 
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(2) cānibine bir āḫer gemi daḫı irsāl olınsa ki ol daḫı (3) her sā‘atde iki mīl yürir olsa 

ol taḳdīrce dört (4) mīl yüriyen ḳaç günde varur ve biri biriyle ḳaç günde (5) ve ḳaç 

sā‘atde buluşur diseler bilmek dileseñ ṭarīḳ (6) budur ki her sā‘atde dört mīl yüriyen 

geminüñ (7) dört mīlin maḍrūb ve gice ile gün ki yigirmi dört (8) sā ‘atdür anı 

maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin (9) ḥāṣıl-ı ḍarbı maḳsūmün ‘aleyh ṭutasın ber īn84 

ṣūret (10) 4 × 24 = 96 maḳsūmün  ‘aleyh bundan ṣoñra biñ elli altı (11) mīli buña 

maḳsūm idüp ḳısmet idesin ḫāric-i (12) ḳısmet ne vāḳi‘ olursa her sā‘atde dört mīl 

(13) yüriyen gemi ol ḳadar varur ber īn ṣūret 1096 ÷ 96 = 11 (14) pes ma‘lūm olındı 

ki her sā‘atde (15) dört mīl yüriyen on günde varur ve bu on [157a] (1) bir gün taż‘īf 

olıcaḳ yigirmi iki gün olur (2) her sā‘atde iki mīl yüriyen gemi daḫı yigirmi iki (3) 

günde varur geldük imdi bundan ṣoñra ẕikr olan (4) gemiler bir biriyle ḳaç günde ve 

ḳaç sā‘atde bulışurlar (5) anı bulalum meẟelā ṭarīḳ budur ki meẕkūr gemilerüñ ‘aded-

i (6) yevmlerin bir biriyle ḍarb idüp musaṭṭaḥ maḳsūm ṭutıla (7) ba‘dehū ‘aded-i 

yevmleri girü cem‘ olınup maḳsūmün ‘aleyh ṭutılup (8) maḳsūm ḳısmet olına ḫāric-i 

ḳısmet ne vāḳi‘ olursa (9) meẕkūr gemiler bir biriyle ol miḳdār günde (10) bulışurlar 

ber īn ṣūret cem‘-i maa-ḍarb ( 37 × 11 = 442 ) ( 22 + 11 = 33  maḳsūmün  ‘aleyh ) ( 

242 ÷ 33 = 7 [ dāḫil-i taḳsīm : 11 ] ) (11) pes ma‘lūm olındı ki meẕkūr gemiler yidi 

günde (12) ve bir günüñ on bir sā‘atde biri biriyle bulışurlar (13) el-mes’eletü’r-

rābi‘u ve’l-‘işrūn (14) meẟelā on ṭoḳuz biñ sekiz yüz altmış ṭoḳuz [157b] (1) ḳıṭ‘a-yı 

aḳmişenüñ her yüz ḳıṭ‘ası on iki dīnāra (2) ve nıṣf dīnāra olsa cümle bahā ne miḳdār 

dīnār eyler (3) diseler bilmek dileseñ ṭarīḳ budur ki meẕkūr (4) aḳmişeyi maḍrūb ve 

bahā olan on iki dīnāra ve nıṣf (5) dīnār tecnīs olına nıṣf olduġından ötüri ki (6) 25 

nıṣf olur anı maḍrūbun fīh idüp (7) ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb 19869 × 0,25 = 4967,25 

(8) pes bu ḥāṣıl-ı ḍarb olan a‘dāduñ her biri şimdi (9) nıṣf dīnārdur ve her yüz ‘adedi 

ol ḳadar dīnāra (10) olmaḳ içün ḥāṣıl-ı ḍarbuñ iki ḫānesi ṭarḥ olındı (11) bundan 

ṣoñra bu ḥāṣıl-ı ḍarbı tanṣīf idesin zīrā maḍrūbun (12) fīh olan yigirmi biş ‘aded 

taż‘īf ile olmışdur ṣūret-i (13) tanṣīf 4483,5 ve bu tanṣīf olan a‘dād-ı dīnār (14) 

tammedür ve maṭrūḥ olan biş küsūr-ı dīnārdur ki andan (15) dirhemle fülūs ḥāṣıl 

olur meẟelā dīnār elli dirheme [158a] (1) ol daḫı elli ile ḍarb olınur ber īn ṣūret 0,25 

× 50 = 12,50 (2) ve bu ḥāsıl-ı ḍarbuñ iki ḫānesi li-ecli’l-küsūr ṭarḥ olınur ki (3) on iki 
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‘adedi ḳalur meẕkūr on iki ‘aded on iki (4) dirhemdür ve maṭrūḥ olan elli nıṣf 

dirhemdür bundan (5) ṣoñra bunlaruñ nıṣfı murāddur zīrā aṣla rāci‘dür (6) ṣūret-i 

tanṣīf 12,50 ÷ 2 = 7,25 pes ma‘lūm olındı ki (7) ḥāṣıl-ı tanṣīf altı dirhem ve rub‘ 

dirhem olur- (8) ımış eyle olsa bu ḳadar aḳmişe bu ḳadar bahāya olıcaḳ (9) iki biñ 

dört yüz seksan üç dīnār ve nıṣf dīnār (10) ve altı dirhem ve rub‘ eyler el-

mes’eletü’l-ḫāmisü ve’l-‘işrūn (11) meẟelā ẕikr olan ṭoḳuz biñ sekiz yüz altmış (12) 

ṭoḳuz ḳıṭ‘a-yı aḳmişenüñ her yüz ḳıṭ‘ası on (13) iki dīnāra ve nıṣf dīnāra ve rub‘ 

dīnāra ola (14) cümle n’eyler diseler bilmek dileseñ bilmeklige (15) ṭarīḳ budur ki 

a‘dād-ı aḳmişeyi maḍrūb ṭutasın [158b] (1) andan ṣoñra bahā olan on iki dīnār ve 

nıṣf (2) dīnār ve rub‘ dīnāruñ içinde rub‘ olınduġından (3) ötüri anları cem‘ idesin 

ṣūret-i cem‘ (4) on iki dīnār 12,50 + ve nıṣf dīnār 0,25 = ve rub‘ dīnār 12,75  bundan 

ṣoñra bu ḥāṣıl-ı (5) cümleyi terbī‘ idesin ber īn85 ṣūret 12,75 ÷ 0,25 = 51 rub‘ (6) ve 

bu ḫāric-i ḳısmet olan elli bir ‘aded elli bir rub‘dur (7) bunı maḍrūb olan a‘dāda 

maḍrūbun fīh idüp (8) ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb 19869 × 0,51 = 10133,19  pes bu 

ḥāṣıl-ı (9) ḍarb şimdi rub‘ dīnār vāḳi‘ olmışdur ve hem iki (10) ḫānesi ṭarḥ olındı ki 

aḳmişenüñ her yüz ‘adedi (11) ol ḳadar dīnār ola bundan ṣoñra bu ḥāṣıl-ı (12) ḍarb 

olan a‘dādı terbī‘ idesin zīrā maḍrūb (13) olan elli bir ‘aded sābıḳan terbī‘ ile elli bir 

olmışdur (14) ṣūret-i terbī‘ 10133,19 ÷ 400 = 25,33 [ dāḫil-i taḳsīm : 211 ] bu ḫāric-i 

ḳısmet olan (15) a‘dād şimdi dīnār-ı tāmmdur ve maṭrūḥ olan iki [159a] (1) ḫāne 

küsūr-ı dīnār andan daḫı dirhem fülūs ḥāṣıl (2) olur meẟelā dīnār elli aḳça olduġı 

taḳdīrce (3) ol küsūr olan elli ile ḍarb olınur ber īn (4) miẟāl 5,0 × 1,9 = 9,50 pes bu 

ṭoḳuz  ‘aded ṭoḳuz dirhemdür (5) ve maṭrūḥ olan elli nıṣf dirhemdür neden ṣoñra (6) 

bunuñ rub‘ı murāddur zīrā bunlar daḫı aṣla (7) rāci‘dür eyle olsa bunı daḫı terbī‘ 

idesin (8) ber īn ṣūret 9,50 ÷ 4 = 2,25 pes bu taḳdīrce bu ṭoḳuz (9) dirhemüñ rub‘ı iki 

dirhem ve rub‘ dirhem ve nıṣf (10) dirhemüñ rub‘ı daḫı ẟümün dirhem olur ber īn86 

miẟāl (11) 5,0 ÷ 4 = 12 bundan ṣoñra bu iki meblaġı (12) cem‘ idesin ṣūret-i cem‘ 

2,250 + 2,125 = 4,375 bundan (13) daḫı iki dirhem ve se ẟümün dirhem ḥāṣıl (14) 

olur eyle olsa ma‘lūm olındı ki bu ḳadar (15) aḳmişe bu ḳadar bahāya ki her yüz 

ḳıṭ‘ası on iki [159b] (1) dīnār ve nıṣf dīnār ve rub‘ dīnāra olduġı (2) taḳdīrce cümle 
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bahā iki biñ biş yüz otuz (3) üç dīnār ve nıṣf dīnār ve iki dirhem se ẟümün (4) 

dirhem eyler el-mes’eletü’s-sādisü ve’l-‘işrūn (5) meẟelā biñ iki yüz yigirmi iki ḳıṭ‘a 

ve nıṣf ḳıṭ‘a (6) aḳmişenüñ her yüz ḳıṭ‘ası on iki dīnār (7) ve rub‘ dīnāra olsa cümle 

bahā n’eyler diseler (8) bilmek dileseñ bilmeklige ṭarīḳ budur ki meẕkūr (9) 

aḳmişede nıṣf olduġından ötürü tecnīs (10) idesin ya‘nī bi-tamāmihī taż‘īf olına ber 

īn ṣūret (11) 15225 × 2 = 30450 ve bu ḥāṣıl-ı taż‘īf maḍrūbdur bundan (12) ṣoñra ol 

bahā olan dīnāruñ içinde (13) rub‘ vāḳi‘ olduġı-çun anı daḫı tecnīs idesin (14) ve 

yāḫūd bahā-yı aḳmişeyi terbī‘ idesin ber īn87 (15) miẟāl 12,25 × 4 = 49,00 ve bu ḳırḳ 

ṭoḳuzı [160a] (1) maḍrūb olan a‘dāda maḍrūbun fīh idüp ḍarb (2) idesin ba‘de’ḍ-

ḍarb iki ḫānesin ṭarḥ idesin (3) ki her yüzi ol miḳdār dīnāra olur ber īn88 ṣūret (4) 

30450 × 49 = 1494,50 bundan ṣoñra bu ḥāṣıl-ı ḍarbı tanṣīf (5) idesin zīrā kim a‘dād-ı 

aḳmişe sābıḳan tanṣīf (6) olınmışdur ber īn ṣūret 1494 ÷ 2 = 747 ve bu tanṣīfden (7) 

murād terbī‘dür zīrā a‘dād-ı bahā-yı aḳmişe daḫı terbī‘ (8) olınmışdur ṣūret-i terbī‘ 

747,00 ÷ 4 = 186,75 pes bu terbī‘ (9) olan a‘dād-ı dīnār tāmmdur ve sābıḳan ḥāṣıl-ı 

(10) ḍarbda maṭrūḥ olan iki ḫāne daḫı küsūr-ı (11) dīnārdandur andan daḫı dirhem 

ve fülūs ḥāṣıl (12) olur meẟelā dīnār elli dirheme olıcaḳ anı (13) elli ile ḍarb idesin 

ṣūret-i ḍarb 5,0 × 0,5 = 2,50 (14) ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbuñ iki ḫānesin ṭarḥ olındı (15) iki 

‘aded iki dirhem ve maṭrūḥ olan nıṣf [160b] (1) dirhemdür eyle olsa bunlaruñ evvel-i 

emrden nıṣfı (2) murād-ıdı zīrā aṣla rāci‘dür ol taḳdīrce (3) meẕkūr iki dirhemüñ 

nıṣfı bir dirhem ve nıṣf (4) dirhemdür rub‘ı dört dirhem olur ber īn ṣūret 2,50 ÷ 2 = 

1,25 (5) ve bu bir dirhem ve rub‘ dirhemüñ rub‘ı daḫı rub‘89 dirhem ve nısf (6) 

ẟümün dirhem olur pes bu daḫı ma‘lūm oldı kim bu ḳadar (7) aḳmişenüñ her yüz 

ḳıṭ‘ası on iki ve rub‘ dīnāra (8) olduġı taḳdīrce yüz seksan altı dīnār ve se (9) rub‘ 

dīnār ve rub‘ dirhem ve nıṣf ẟümün dirhem eyler ammā bu (10) tecnīs ve tanṣīf terbī‘ 

olmadın bu ẕikr olan aḳmişenüñ (11) bahāsı bir ṭarīḳ-ı āḫer ile istiḫrāc itmek olur mı 

(12) olmaz diseler olur meẟelā ṭarīḳ budur ki aḳmişe (13) maḍrūb ve bahā olan on 

iki dīnār ve rub‘ (14) dīnārı nıṣfla ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb (15) 12,25 × 50 = 612,50 

ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı maḍrūbun fīh idüp [161a] (1) ḍarb idesin ba‘de’ḍ-ḍarb altı ḫāne 

ṭarḥ idesin (2) dört ḫānesi li-ecli’l-küsūr ve iki ḫānesi (3) her yüz ‘adedi ol miḳdār 
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dīnāra gelmek içün ṣūret-i (4) ḍarb 152250 × 612,50 = 92252500 bundan ṣoñra bu 

ḥāṣıl-ı ḍarb (5) olan a‘dādı maḳsūm ve bahā dīnār-ı vāḥidüñ (6) olan elli ‘adedi 

maḳsūmün ‘aleyh idüp ḳısmet idesin (7) ḫāric-i ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ 

olursa (8) meẕkūr aḳmişenüñ cümle bahāsı ol olur ber īn (9) ṣūret 93250 ÷ 50 = 1865 

pes bundan daḫı ma‘lūm olındı kim (10) ẕikr olan aḳmişenüñ cümle bahāsı yüz 

seksan (11) altı dīnār ve se rub‘ dīnār ve rub‘ dirhem ve nıṣf (12) ẟümün rub‘ dirhem 

olur zīrā ol maṭrūḥ olan (13) 31 ‘adedüñ yigirmi bişi rub‘ olur ve bāḳī ḳalan (14) altı 

‘aded ve rub‘ ‘aded ol daḫı nıṣf ẟümün olur (15) pes imdi bunı bu vech ile istiḫrāc 

itmek [161b] (1) ḫayli ‘asīrdür sābıḳan ẕikr olan ṭarīḳ bundan ehven ammā (2) ehl-i 

kemāl olan kāmil ve fāṣıl olana ikisi de āsān (3) el-mes’eletü’s-sābi‘u ve’l-‘işrūn (4) 

meẟelā ẕikr olan bin iki yüz yigirmi iki ḳıṭ‘a-yı aḳmişenüñ (5) bu def‘a90 her yüz on 

ḳıṭ‘ası on iki dīnār ve nıṣf dīnāra (6) olsa cümle bahā n’eyler diseler bilmek dileseñ 

ṭarīḳ budur ki (7) meẕkūr aḳmişeyi yazup tanṣīf idesin ki 2445 ‘aded (8) olur bundan 

ṣoñra bahā olan on iki dīnār ve nıṣf (9) dīnār taż‘īf olındı ki 25 olur meẕkūrı 

maḍrūbun (10) fīh idüp ḍarb idesin ki ḥāṣıl-ı ḍarb olur 61125 (11) ve hem bu 

maḳsūmdur bundan ṣoñra aḳmişenüñ ‘adedi yigirmi ki yüz (12) on ‘adeddür anı daḫı 

taż‘īf idesin ki 220 olur bu (13) daḫı aṣla rāci‘dür zīrā bu maḥallde küllince degen 

a‘dād-ı (14) eşkāl-i aḳmişe ve a‘dād-ı eşkāl-i bahā dā’imā tanṣīf olına (15) gelmişdür 

ya‘nī mücennes olınurdı pes bu mücennes itmekde daḫı [162a] (1) taż‘īf mevcūddur 

zīrā her maḥallde ki nıṣf ecl-içün mücennes (2) ider olsañ ẓāḫir egerçi mücennes 

gider ammā maan bi-i‘tibār-ı (3) eşkāl taż‘īfdür meẟelā on dirhemi ve nıṣf dirhemi 

mücennes (4) ider olsañ yigirmi bir olur ve taż‘īf ider olsañ girü (5) yigirmi bir olur 

gāyetü’n mā-fi-l-bāb bu mücennes olan a‘dād (6) ba‘de’ḍ-ḍarb ve’l ḳısmet ol ḥālet 

üzre ḳalmayup muktezā-yı (7) maḥall mucibince tanṣīf ve yāḫūd terbī‘ itmegle ta‘bīr 

olınur (8) pes imdi ẕikr olan iki yüz on ‘adedi maḳsūm olan (9) ḥāṣıl-ı ḍarba 

maḳsūmün ‘aleyh idüp ḳısmet idesin ṣūret-i (10) ḳısmet 61125 ÷ 220 = 277 [ dāḫil-i 

taḳsīm : 185 ] bundan ṣoñra bu ḫāric-i ḳısmeti tanṣīf (11) ḳılasın ki nıṣf-ı dīnār 

tāmmdur ve dāḫil-i taḳsīmde bāḳī (12) ḳalan 185 ‘aded ol daḫı küsūr dīnārdur andan 

daḫı dirhem ve (13) fülūs ve eczā ḥāṣıl olur anı bir dīnāruñ bahāsı (14) olan elli ile 

ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb 185 × 50 = 9250 (15) ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı maḳsūmün ‘aleyh 
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olan iki yüz yigirmi [162b] (1) ‘adede ḳısmet idesin zīrā dāḫil-i taḳsīmde bāḳī ḳalan 

yüz (2) seksan biş ‘aded iki yüz yigirmi ‘adedi bir aḳçalıḳdan cüz’ (3) ber īn91 ṣūret 

9250 ÷ 220 = 42 [ dāḫil-i taḳsīm : 10 ] bundan ṣoñra bu ḫāric-i ḳısmet (4) olanı tanṣīf 

idesin ki 21 nıṣf olur ve dāḫil-i (5) taḳsīmde olan 10 ‘adedi daḫı tanṣīf idesin ki ol 

daḫı (6) 5 nıṣf olur ol taḳdīrce ḫāric-i ḳısmet tanṣīfinde (7) vāḳi‘ olan 21 ‘aded 

yigirmi bir dirhemdür ve dāḫil-i taḳsīmüñ (8) biş ‘aded tanṣīfinden daḫı bir 

dirhemüñ iki yüz yigirmi bir (9) cüz’inden biş cüz bu daḫı ma‘lūm olındı ki bu ḳadar 

(10) aḳmişe bu ḳadar bahāya olıcaḳ otuz sekiz dīnār ve nısf (11) dīnār ve yigirmi bir 

dirhem ve daḫı bir dirhemüñ iki yüz yigirmi cüz’inden (12) biş cüz’ eyler el-

mes’eletü’ẟ-ẟāminü ve’l-‘işrūn (13) meẟelā bir meblaġ-ı mechūlüñ ẟülüẟin ve 

mechūlin ve rub‘-ı mechūlin (14) içinden iḫrāc idüp yirinde üç dirhem ḳalsa ol (15) 

‘aded-i mechūl aṣlda ne miḳdār ‘adeddür diseler bilmek dileseñ [163a] (1) ṭarīḳ 

budur ki cebr-i muḳābele ile istiḫrāc olınur bunda (2) bir maḫrec aḫẕ olına ki ẟülüẟ 

rub‘ andan ṣaḥīḥ çıḳa gelmez (3) illā on ikiden on ikinüñ ẟülüẟi dört rub‘ı üç (4) 

bunlar cem‘ olıcaḳ yidi olur bunı maḫrec olan on (5) ikiden tefrīḳ idesin bāḳī biş 

ḳalur maḳsūmün ‘aleyhdür (6) andan ṣoñra ol bāḳī ḳalan üç ‘aded māl-ı mechūl ile 

(7) maḫrec olan on iki ‘adedi ḍarb idesin ṣūret 12 × 3 = 36 (8) ve bu ḥāṣıl-ı ḍarb olan 

otuz altı ‘adedi (9) maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘  olursa 

(10) ol māl-ı mechūl aṣlda ol ḳadar ‘adeddür ber īn92 ṣūret 36 ÷ 5 = 7 [ dāḫil-i taḳsīm 

: 1 ] (11) pes ma‘lūm olındı ki ol meblaġ-ı mechūl (12) aṣlda yidi dirhem ve ḫums 

dirhemdür bundan ṣoñra bu (13) ḫums dirhem ol ḥisāb üzre ne olur diseler meẕkūr 

(14) rub‘ dirhemüñ biş cüz’inden dört cüz’ olur zīrā (15) dāḫil-i taḳsīmde bāḳī ḳalan 

bir ‘aded bir dirhemdür ve bu dirhem [163b] (1) aṣlda yüz peşīzdür ve bu yüz peşīzi 

biş ‘adede taḳsīm (2) ider olsañ her birine yigirmi biş peşīz deger biş rub‘ dirhem (3) 

ki yigirmi biş peşīzdür bunuñ yigirmi biş peşīzi daḫı rub‘uñ (4) biş cüz’inden dört 

cüz’ olur ẟülüẟin ve rub‘ın iḫrāc ider (5) olsañ ol vaḳt bāḳī 3 dirhem ḳalur ve eger bu 

ẕikr (6) olan ẟülüẟe rub‘-ı meẕkūr yidi ‘aded ile ḫums dirhemden (7) ya‘nī yigirmi 

peşīzden ta‘yīn vaż‘ itmekdin iḫrāc itmek (8) murād olınsa bu müyesser degül meger 

mücennes ola zīrā bundan (9) istiḫrāc itmek ehline āsān mübtedīlere mümteni‘dür 
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cidden (10) pes buña daḫı bir ṭarīḳ basṭ idelüm mübtedīlere ‘ilm ḥāṣıl (11) ola 

meẟelā bunuñ içinde küsūr-ı dirhem peşīz olduġı-çun (12) ḳānūn-ı sābıḳ üzre 

mücennes idesin ya‘nī meẕkūr ‘aded ki (13) yidi dirhemdür anı peşīzle ḍarb idesin ki 

bu a‘dāduñ her (14) biri yüz peşīz olur ve olur ve ol yigirmi peşīzi (15) daḫı 

meẕkūra żamm idesin yidi yüz yigirmi peşīz olur [164a] (1) ber īn ṣūret 100 × 7 = 

700 + 20 = 720 ve bu yidi yüz yigirmi peşīzüñ (2) ẟülüẟi iki yüz ḳırḳ rub‘ı yüz 

seksan bunlar cem‘ olıcaḳ (3) dört yüz yigirmi peşīz olur bu dört yüz yigirmiyi yidi 

yüz (4) yigirmi peşīzden tefrīḳ idesin bāḳī 300 peşīz ḳalur ol üç yüz (5) peşīz üç 

aḳçayadur zīrā her yüz ‘adedi bir aḳçaya olur ve bunı (6) mücennes idicek niçün 

dirhemi yüz peşīz farż olınur zā’id (7) ve nāḳıṣ farż olınmaz dinilürse ṭarīḳ budur ki 

her eşkāl-i (8) mücennes[e] uyılur olsañ ol a‘dāda küsūr ne vechle (9) duḫūl iderse 

anuñ üzerine mücennes olınur meẟelā küsūr (10) rub‘ olursa terbī‘ ve eger nıṣf 

olursa tanṣīf ve (11) eger ẟümün olursa ẟümünin olınur ol taḳdīrce bunuñ (12) 

a‘dādından ḥāṣıl olan küsūr peşīz olur ol (13) eclden lā-büddür ki bu daḫı yüz peşīz 

olur tecnīs olına (14) ve daḫı bilgil ki bu mesā’il-i müteferriḳada ekẟer mes’ele 

bunuñ (15) üzerinedür ki anlara basṭ olan ḳavā‘id-i vāḥid kendülere [164b] (1) 

mahṣūṣ degül belki ol ḳavā‘id niçe mesā’il-i müşkil daḫı (2) ḥall olınsa olur meẟelā 

cümleden biri budur ki ḥarmanuñ (3) ẟülüẟin rub‘ın iḫrāc idüp ḳülīçe bāḳī ḳalsa 

meẕkūr ḥarman (4) aṣlda ḳaç külīçedür dimek gibi olur ve yāḫūd bir aġacuñ (5) 

ẟülüẟi balçıḳda rub‘ı ṣuda üç ẕirā‘ı ṭaşra olsa ol (6) aġacuñ cümle ṭūli ne miḳdār olur 

dimek gibidür pes imdi (7) bunuñ emẟāli nesneler bu ẕikr olan ṭarīḳle istiḫrāc (8) 

olınur ammā bunlaruñ cemī‘sin her maḥallde teẕekkür itmek ḥadd-i (9) iḥtiṣārdan 

tecāvüzdür ol eclden ba‘żı maḥallde te’hīr (10) olınur el-mes’eletü’t-tāsi‘u ve’l-‘işrūn 

(11) meẟelā bir meblaġ-ı mechūlin ẟülüẟ-i mechūlin ve rub‘-ı mechūlin (12) cem‘ 

idüp yine kendüye żamm olınsa ol meblaġ-ı mechūl żamm olan (13) ‘aded ile on 

‘aded olsa ol meblaġ-ı mechūl aṣlda bilā- (14) żamm ne miḳdār diseler bilmek 

dileseñ bilmeklige ṭarīḳ budur ki (15) bunda yine maḫrec aḫẕ olına ki ẟülüẟ rub‘ 

ḳā’im ola olmaz [165a] (1) illā on ikiden on ikinüñ ẟülüẟi dört rub‘ı üç (2) bunlar 

cem‘ olıcaḳ yidi olur bunı maḫrec olan ikiye żamm (3) idesin on ṭoḳuz olur 

maḳsūmün ‘aleyhdür andan ṣoñra (4) ol bāḳī olacaḳ on ‘adedi yine maḫrec ile ḍarb 
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idesin (5) ber īn93 ṣūret 10 × 12 = 120 ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı maḳsūm idüp (6) 

maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet idesin ḫāric ne vāḳi‘ olursa aṣlda (7) ol māl-ı mechūl ol 

ḳadar olur ṣūret-i ḳısmet 120 ÷ 19 = 6 [ dāḫil-i taḳsīm : 6 ] (8) pes ma‘lūm olındı ki 

ol māl-ı mechūl aṣlda altı dirhem (9) ve bir dirhemüñ on ṭoḳuz cüz’inden altı cüz’i 

olurmış (10) zīrā bunuñ ẟülüẟin ve rub‘ın yine kendüye żamm idicek on dirhem (11) 

olur ammā bunuñ daḫı ẟülüẟin rub‘ın bulmaḳ ḫayli müşkildür (12) eyle olsa def‘-i 

şekk içün lāzım oldı ki bunı daḫı (13) beyān idelüm tā kim yaḳın ḥāṣıl ola imdi bilgil 

ki (14) ḫāric-i ḳısmet olan altı dirhemüñ iki dirhem ve rub‘ı (15) bir dirhem ve nıṣf 

olur anı altı dirheme żamm idesin [165b] (1) ki ṭoḳuz dirhem ve nıṣf dirhem olur ki 

nıṣf dirhem (2) daḫı gerekdür ki on dirhem olup ṣaḥīḥ ola pes (3) bundan ṣoñra 

dāḫil-i ḳısmetde bāḳī ḳalan altı (4) ‘adedüñ daḫı ẟülüẟi iki dirhem ve rub‘ı bir 

dirhem ve nısfa (5) dirhem olur anı daḫı dāḫil-i ḳısmetde olan altı ‘adede (6) żamm 

idesin ki ol daḫı ṭoḳuz dirhem ve nıṣf dirhem (7) olur zīrā maḳsūmün ‘aleyh olan on 

ṭoḳuz ‘adedüñ (8) nıṣfı ṭoḳuz dirhem ve nıṣf dirhemdür pes ḫāric-i ḳısmet (9) vāḳi‘ 

olan altı ‘adedden ṭoḳuz dirhem ve nıṣf (10) olur ve dāḫil-i taḳsīmde bāḳī olan altı 

‘adedüñ (11) ṭoḳuzı ve nıṣf ‘adedi ve nıṣf dirhemdür bunlaruñ (12) ikisin cem‘ 

idicek on dirhem olur el-mes’eletü’ẟ-ẟelāẟūn (13) meẟelā biñ yidi yüz yigirmi biş 

dirhemi onın on bire mu‘amele-i (14) şer‘ī ider olsañ ve her yıl ribhın içinde iḫrāc 

(15) itmeyüp bile mu‘amele olsa ol māl sene-i evvelde sene-i ẟānīde [166a] (1) ve 

sene-i ẟāliẟde ne miḳdār olur ve hem (2) bunuñ sene-i vāḥidin beyān itmek ḫod 

kāfīdür sene-i (3) ẟelāẟeye iletmek ne lāzım diseler bunlaruñ her senesinüñ (4) 

tafṣīlinde bir ḥālet var sene-i ẟelāẟeye degin beyān olmayınca (5) bāḳīsi fetḥ olınmaz 

zīrā ki sāl-i evvelde bir ve sāl-i ẟānīde (6) iki ve sāl-i ẟāliẟde üç ḫāne ṭarḥ olınur eyle 

olsa (7) ṭarīḳ budur ki aṣl-ı mālı maḍrūb ve on bir dirhemi (8) maḍrūbun fīh idüp 

ḍarb idesin ba‘de’ḍ-ḍarb ḥāṣıl-ı (9) ḍarbuñ bir ḫānesin ṭarḥ idesin her on ‘adedi on 

bire (10) olmaḳ içün ṣūret-i ḍarb-ı sāl-i evvel 1725 × 11 = 1897,5 (11) bundan ṣoñra 

bu ḥāṣıl-ı ḍarbı maḍrūb ve on bir ‘adedi (12) maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin daḫı 

ḥāṣıl-ı ḍarbuñ bu (13) def‘a iki94 ḫānesin ḍarb idesin dāḫil bir ḫāne (14) aṣl mālda 

nıṣf dirhem ecl-içün ve bir ḫānesi (15) her on ‘adedi on bire olmaḳ içündür ṣūret-i 

                                                           
93 metin: ين 
94 metin: اينكى 
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[166b] (1) ḍarb-ı sāl-i ẟānī 1897,5 × 11 = 2087,25 ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı yine (2) maḍrūb 

ve on bir ‘adedi maḍrūbun fīh idüp (3) ḍarb idesin ve ḥāṣıl-ı ḍarbuñ bu def‘a üç 

ḫānesin (4) ṭarḥ idesin iki ḫāne aṣl mālda rub‘ dirhem ṣūreti (5) olduġı-çun ve bir 

ḫānesi her on ‘adedi on bire (6) olmaġ-ıçun ṣūret-i ḍarb-ı ẟāliẟ 2087,25 × 11 = 

2295,975 (7) pes ma‘lūm olındı ki sāl-i evvelde biñ sekiz yüz ṭoḳsan (8) yidi dirhem 

ve nıṣf dirhem ve sāl-i ẟānīde iki biñ (9) seksan yidi dirhem ve rub‘ dirhem sāl-i 

ẟāliẟde iki biñ (10) iki yüz ṭoḳsan dirhem biş dirhem ve heft ẟümün dirhem ‘uşr (11) 

dirhem olur el-mes’eletü’l-ḥādī ve’ẟ-ẟelāẟūn (12) meẟelā Zeyd cümle-i mālın 

yārānına taṣadduḳ ider olsa ya‘nī (13) şaḫs-ı evvele bir şaḫṣ-ı ẟānīye iki ve şaḫṣ-ı 

ẟāliẟe üç (14) ‘alā-haẕe’l-ḳıyās virse ṣoñra peşīmān olup (15) meẕkūr meblaġı anlara 

‘ale’s-seviyye ḥiṣṣe itmek dilese [167a] (1) pes ol mālı cem‘ idüp ‘ale’s-seviyye her 

bir nefere yigirmi (2) biş aḳça degse ol taḳdīrce aṣl taṣadduḳ olan (3) māl ne ḳadar 

ve meẕkūr eşḫāṣ ḳaç neferdür diseler bilmek (4) dileseñ ṭarīḳ budur ki meẕkūr 

yigirmi aḳça şaḫṣ-ı vāḥidüñ (5) ḥiṣṣesidür anı taż‘īf idesin ki ḳırḳ ‘aded olur (6) ve 

bu ḳırḳ ‘adedüñ bir ‘adedin naḳṣ idesin ki sā’ilān (7) zevcdür ki bāḳī otuz ṭoḳuz 

ḳalur ve bu otuz (8) ṭoḳuz ‘aded-i nefer-i eşḫāṣdur bundan ṣoñra bunı (9) maḍrūb ve 

girü şaḫṣ-ı vāḥidüñ ḥiṣṣesi ki yigirmi (10) ‘adeddür anı maḍrūbun fīh idüp ḍarb 

ḥāṣıl-ı ḍarb ne (11) vāḳi‘ olursa māl-ı Zeyd ol miḳdār olur ṣūret-i (12) ḍarb 39 × 20 

= 780 pes ma‘lūm olındı ki māl-ı Zeyd yidi yüz (13) seksan ve nefer-i eşḫāṣ otuz 

ṭoḳuz olur (14) el-mes’eletü’ẟ-ẟānī ve’ẟ-ẟelāẟūn (15) meẟelā Zeydüñ biş ‘aded ve 

‘Amruñ üç ‘aded bāḳī [167b] (1) olup Bekr bunlara mihmān olsa daḫı bu tā nihā-yı 

meẕkūr (2) lara ‘ale’s-seviyye yiseler ṣoñra Bekr anlardan müteferriḳ (3) olıcaḳ 

meẕkūr sekiz dirhem virüp gitse ol taḳdīrce (4) her birine ḥiṣṣe ne deger diseler 

bilmek dileseñ ṭarīḳ budur ki (5) evvel tā nihā-yı meẕkūrūn ḳaç pāre oldı ve ẟāniyen 

bu (6) eşḫāṣuñ her biri ḳaçar pāre yidi anı bilesin tā kim meblaġdan (7) ḥiṣṣeleri 

istiḫrāc olınmaġa mümkin ola pes imdi (8) meẕkūr sekiz ‘aded ẟānī üç ‘adedle ḍarb 

idesin (9) ber īn95 ṣūret 8 × 3 = 24 bu ḥāṣıl-ı ḍarb-ı a‘dād pāre-i ẟānīdür (10) bundan 

ṣoñra bunı ol üç nefere ḳısmet idesin ḫāric-i (11) ḳısmet her şaḫṣuñ yidügi pāre ol 

ḳadar olur (12) ṣūret-i taḳsīm 24 ÷ 3 = 8 pes bundan ma‘lūm olındı ki (13) sekiz 

‘aded nān yigirmi dört pāre olmış ve her şaḫṣuñ (14) yidügi ‘ale’s-seviyye sekiz pāre 

                                                           
95 metin: ين 
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yimişler ol taḳdīrce (15) Bekr virdügi māldan Zeyde dirhem ve ‘Amra dirhem [168a] 

(1) deger zīrā Zeydüñ biş ‘aded nānı üçer pāre olıcaḳ (2) on biş pāre olur sekiz 

pāresin Zeyd kendü (3) yimiş ve yidi pāresin mihmān yimiş olur ve ‘Amruñ (4) daḫı 

üç pāre nānı ṭoḳuz pāre olur meẕkūruñ (5) sekiz pāresin ‘Amr bir pāresin mihmān 

yimiş olur (6) eyle olsa mihmān nān-ı Zeydden yidi pāre ve nān-ı (7) ‘Amrdan bir 

pāre yimiş olur el-mes’eletü’ẟ-ẟāliẟü ve’ẟ-ẟelāsūn (8) meẟelā yüz yigirmi dirhem ḥarīr 

ki bir lüdredür bir lüdre (9) altmış aḳça olsa biñ sekiz yüz dirhem ḥarīr (10) lüdre 

olmadın bahā n’eyler diseler bilmeklige ṭarīḳ (11) budur ki bahā olan aḳça ile biñ 

sekiz yüz dirhemi (12) ḍarb idesin ḥāṣıl-ı ḍarbın yüz yigirmi ‘adede ki bir lüdre (13) 

dür ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet ne vāḳi‘ olursa (14) ol miḳdār bahā olur ṣūret-i ḍarb 

maa-taḳsīm (15) ( 1800 × 60 = 108000 ) ( 108000 ÷ 120 = 900 ) pes ma‘lūm olındı ki 

meẕkūr [168b] (1) biñ sekiz yüz dirhem ḥarīrüñ bahāsı ṭoḳuz yüz (2) aḳça olur el-

mes’eletü’r-rābi‘u ve’ẟ-ẟelāẟūn (3) meẟelā otuz ‘aded tuffāḥ on aḳçaya ve otuz ‘aded 

(4) daḫı on biş aḳçaya olsa cümle altmış ‘aded yigirmi (5) biş aḳçaya olur bu ḥisāb 

üzre her biş ‘adedi (6) iki aḳçaya olur ol taḳdīrce her biş ‘adedin ikiye (7) bey‘ ider 

olsañ yigirmi dört aḳça eyler re’s-i (8) māldan bir aḳça niçe olur diseler bilmek 

dileseñ (9) ṭarīḳ budur ki bu aṣl nesneler maḥall-i taġlītdür zīrā (10) çün ki tuffāḥuñ 

‘adedi müsāvī oldı ya‘nī (11) ikisi bir aḳçaya olıcaḳ otuz ‘aded ve üçi bir aḳçalıḳ 

(12) daḫı otuz ‘aded olur eyle olsa aḳçanuñ a‘dādı (13) daḫı tesviye olmaḳ gereg-idi 

bunuñ her biş ‘adedi (14) ikiye ola-y-dı imdi bunuñ fī-nefsi’l-emr her biş ‘adedi (15) 

ikiye degüldür ol sebebden re’s-i māldan bir aḳçaya kesr [169a] (1) gelür pes buña 

yaḳın neden ḥāṣıl olur dirseñ (2) meẕkūr otuz ‘adedi ayru ayru ḳoyasın ba‘dezān (3) 

bunuñ iki ‘aded birinden ve üç ‘aded birinden ḥaṭṭ idesin on (4) def‘a olınca üçi bir 

aḳçalıḳ dükenür ikisi bir aḳçalıḳdan (5) on ‘aded ḳalur pes bu taḳdīrce on def‘a 

varınca (6) her biş ‘adedi ikiye olur ki yigirmi aḳça eyler ve ol (7) bāḳī olan on 

‘aded daḫı ki ikisi bir aḳçalıḳdan bāḳīdür (8) ol daḫı biş aḳça eyler ki cümle yine 

yigirmi biş olur pes (9) bunuñ emẟāli nesnelere pā-bend dirler zīrā fāżıl olan (10) 

larınuñ gibileri mübtedīlere taġlīṭ içün vaż‘ idüp (11) beyān ḳılurlar cümleden birisi 

daḫı budur ki ḳırḳ dīnārı (12) on sehm idesin min ba‘d herkes meẕkūruñ biş sehmin 

(13) ifrāz idüp yigirmi ‘aded eyleye ol nıṣf olan yigirmi (14) dīnār onuñ ola ammā 

bu şart üzre ki her sehmi (15) bu tertīb üzre ola miẟāl-ı tertīb-i sihām ( 5 / 3 ) ( 7 / 3 / 
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7 ) ( 3 / 5 / 3 ) [169b] (1) pes bu tertīb üzre bilā-kesrin tanṣīf itmek mümteni‘dür (2) 

cidden hemān müdrik olan ḳarındaşlar def‘-ı fikr idüp cevāb vire (3) el-mes’eletü’l-

ḫāmisü ve’ẟ-ẟelāẟūn (4) meẟelā yigirmi bir dirhem ve altı ḳırāṭ ve nıṣf ḳırāṭ ẕehebden 

otuz dirhem (5) ve on biş ḳırāṭ nuḳreden ve on dirhem ve yidi ḳırāṭ ve nıṣf ḳırāṭ (6) 

misden bir şem‘dān düzseler ki dirhem ḥisābı üzre bunlar altmış iki (7) dirhem ve 

nıṣf dirhem bir dānik ve bir ḳırāṭ olur meẕkūr şem‘dāna ḫasāret (8) idüp bunuñ 

derāhim-i aṣliyyesinden on biş dirhem on ḳırāṭ ve rub‘ (9) ḳırāṭı żāyi‘ olsa ol 

taḳdīrce bunlaruñ nev‘inden żāyi‘āt ne miḳdārdur (10) ve yine her birinden bi’l-fi‘l 

mevcūd ne miḳdārdur diseler bu iki su’āldür (11) biri birinüñ ẕimmetindedür zīrā 

su’āl-i evvel her nev‘üñ żāyi‘ātı ne ḳadardur (12) ve su’āl-i ẟānī żāyi‘ātdan bāḳī her 

nev‘inden mevcūd ḳalan nedür bilmek (13) dileseñ ṭarīḳ budur ki evvelā meẕkūr 

altmış iki dirhem ve nıṣf dirhem (14) ve bir dānik ve bir ḳırāṭı bī-tamāmihī 

mücennes idüp ve ḳırāṭ idesin küsūr-ı (15) ḳırāṭ vāḳi‘ olduġından ötüri ve eger bir 

küsūr-ı ḳırāṭdan daḫı [170a] (1) mā-dūn olup ya‘nī eş‘īr olsa ol vaḳt mücennes bī-

tamāmihī şa‘īr (2) olmaḳ lāzım gelür ki bu bahẟ sābıḳan müntehīdür bāb-ı miẟkālde 

(3) pes meẕkūr altmış iki dirhem ve nıṣf dirhem ve bir dānik ve bir ḳırāṭ (4) cümle 

1005 ḳırāṭ olur bundan ṣoñra ol żāyi‘ olan on (5) biş dirhem ve on ḳırāṭ ve rub‘-ı 

ḳırāṭı daḫı keẕālik tecnīs (6) idesin ki 251 ḳırāṭ ve rub‘ ḳırāṭ olur bunı ḳırāṭ-ı 

sābıḳdan (7) tefrīḳ idesin ber īn96 ṣūret  rub‘ 3 şa‘īr rub‘ 1005 – 251 = 753 bundan (8) 

ṣoñra bu ḥāṣıl-ı tefrīḳ olan yidi yüz elli üç ḳırāṭ ve üç şa‘īri (9) dirhem-i tāmm idesin 

ya‘nī on altı dirheme ḳısmet idesin ki bir (10) dirhem ḳırāṭuñ ‘adedidür ber īn97 ṣūret 

( şa‘īr 3 ) 753 ÷ 16 = 47 [ dāḫil-i taḳsīm : 1 ] (11) pes bu ḫāric-i ḳısmetden ma‘lūm 

olındı ki bu ḳadar dirhemüñ (12) bu ḳadar dirhemi żāyi‘ olıcaḳ ḳırḳ yidi dirhem ve 

bir ḳırāṭ ve üç (13) şa‘īr bāḳī ḳalur pes bu bāḳī ḳalan derāhim derāhim-i aṣliyyesine 

(14) nisbet ider olsañ bunuñ nisbeti rub‘la olur (15) ol taḳdīrce żāyi‘ olan bunuñ 

rub‘ı olmış oldı sen daḫı her nev‘inden rub‘ın gideresin [170b] (1) (ẕeheb dirhem 5 

ḳırāṭ 5,5 şa‘īr  0,5 ) ( nuḳre dirhem 7,5 ḳırāṭ 3 şa‘īr 3 ) (2) ( mes’ele  dirhem 5 ḳırāṭ 

5,5 şa‘īr 0,5 ) ( yekūn dirhem 15 ḳırāṭ 10 ve rub‘ ḳırāṭ ) (3) pes ma‘lūm olındı ki 

cümle żāyi‘āt on biş dirhem ve on (4) ḳırāṭ ve rub‘ ḳırāṭ olur ve bu böyle idüginden 

                                                           
96 metin: ين 
97 metin: ين 
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ma‘lūm (5) dinilürse cümle żāyi‘ātı ol aṣl tefrīḳ aña maḳsūm olmışdur (6) ḫāric-i 

ḳısmetde ve dāḫil-i ḳısmetde vāḳi‘ olan ḳırḳ yidi dirhem (7) ve bir ḳırāṭ üç şā‘īre 

żamm idesin eger ol altmış iki dirhem (8) ve nıṣf dirhem bir dānik ve bir ḳırāṭ ḥāṣıl 

olursa ṣaḥīḥ ve illā (9) felā pes çün ki bu żāyi‘ātuñ her nev‘inden ne miḳdār żāyi‘ 

olduġın (10) bildük bundan lā-büddür ki mevcūd olanları daḫı bilesin ber īn miẟāl 

(11) ( ẕeheb dirhem 16 ḳırāṭ 9 )    ( nuḳre  dirhem 22  ḳırāṭ 11 şa‘īr 1 ) ( mes’ele  

dirhem 7,5  ḳırāṭ 5 şa‘īr 2 ) (12) ve bu ẕikr olanları daḫı cem‘ olacaḳ olursa yine ḳırḳ 

yidi (13) dirhem ve bir ḳırāṭ ve üç şa‘īr ḥāṣıl olur ki bunuñ fevḳınde (14) olan ḫāric-i 

ḳısmetinde mevcūddur ve daḫı bilmeklige bu aḥvāl (15) dirhem maa’l-ḳırāṭ ve’ş-

şa‘īr bi-tamāmihī küsūrāt miẟkalde ẕikr [171a] (1) olmışdur ol eclden iḫtiṣār ḳılınup 

tamām-ı tafṣīli üzre şerḥ olındı 
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(2) el-mes’eleü’s-sādisü ve’ẟ-ẟelāẟūn (3) meẟelā iki ḥücre üç günde yidi aḳça ücrete 

olsa on altı (4) ḥücre yigirmi dört günde ol ḥisāb üzre n’eyler diseler bilmek dileseñ 

(5) ṭarīḳ budur ki ḥücre-i evvel ḥücre-i ẟānī bi-nefsihi ṭarḥ olına andın ṣoñra (6) 

ḥücre-i evvelüñ ‘adedi yevm ki üçdür anı maḳsūmün ‘aleyh ve ücret-i evvel (7) ki 

yididür maḍrūb ve ‘aded-i yevm ḥücre-i ẟānī ki yigirmi dört yevm [171b] (1) dür anı 

maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin ba‘de’ḍ-ḍarb musaṭṭaḥ (2) maḳsūmün ‘aleyh ḳısmet 

olına ḫāric-i ḳısmet ḥücre-i ẟānīlerüñ (3) ücret[i] olur ber īn98 miẟāl 

                                

(4) pes ma‘lūm olındı ki ẕikr olan on altı ḥücre yigirmi dört (5) günde elli altı 

dirhem eyler el-mes’eletü’s-sābi‘u ve’ẟ-ẟelāẟūn (6) meẟelā seksan bir ‘adedi iki 

muḫtelif ḳısm eyleseñ ḳısm-ı ekẟer (7) ḳısm-ı aḳall üzre ḳısmet olınduḳda ḫāric-i 

ḳısmet üç ‘aded vāḳi‘ (8) olsa ol taḳdīrce her ḳısmı ne miḳdārdur diseler bilmek 

[dileseñ] ṭarīḳ (9) budur ki maḳsūmün ‘aleyh bir şey’i farż idesin daḫı ḫāric-i ḳısmet 

(10) ki üç olsa gerek anı maḳsūmün ‘aleyh olan bir şey’ ile ḍarb idesin (11) üç şey’i 

olur ol üç şey’i mu’ādil maḳsūmün ‘aleyhi maḳsūma żamm (12) idevüz dört şey’ 

olur bu daḫı mu‘ādil seksan bir ‘aded olur bundan [172a] (1) ṣoñra seksan bir ‘adedi 

dört şey’e ḳısmet idesin ḫāric-i ḳısmet yigirmi (2) ‘aded ve rub‘ ‘aded vāḳi‘ olur ki 

                                                           
98 metin: ين 
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miḳdār ḳısm-ı evveldür ki şey’i farż itmiş- (3) idük ber īn99 ṣūret 81 ÷ 4 = 20 [ dāḫil-

i taḳsīm : 1 ] pes lāzım geldi ki ḳısm-ı ekẟer altmış (4) ‘aded ve se rub‘ ‘aded illā ki 

bunlar cem‘ olıcaḳ seksan bir ‘aded olur ber īn miẟāl (5) ( ḳısm-ı aḳall 20 ) + ( ḳısm-ı 

ekẟer 60 ) = 80  ( 1 rub‘ + 3 rub‘ = 1 ) ( yekūn 80 + 1 = 81 ) pes ma‘lūm olındı ki (6) 

ḳısm-ı evvel aḳall yigirmi ‘aded ve rub‘ ‘aded ve ḳısm-ı ekẟer altmış ‘aded (7) ve se 

rub‘ ‘aded olur el-mes’eletü’ẟ-ẟāminü  ve’ẟ-ẟelāẟūn (8) meẟelā bir māl vāḳi‘ olsa ki 

ol māl ikiye üçe dörde bişe (9) altıya ḳısmet olınsa bir bāḳī ḳalsa ammā yidide 

tamām olsa (10) ol māl ne māldur diseler bilmek dileseñ ṭarīḳ budur ki ‘aded-i (11) 

vāḥidden yidiye varınca cem‘ idesin 21 olur bundan ṣoñra (12) bunı taż‘īf idüp ḳırḳ 

iki ‘aded idesin daḫı buña bir ‘aded żamm (13) idesin ki 43 olur ve bu ḳırḳ üç ‘adedi 

maḍrūb ve yidide (14) tamām olan yidi ‘adedi maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin ḥāṣıl-ı 

ḍarb (15) ne vāḳi‘ olursa ol māl ol miḳdārdur ber īn100 ṣūret ( 43 × 7 = 301 ) [172b] 

(1) pes ma‘lūm olındı ki meẕkūr māl üç yüz bir olur mes’ele-yi beyżā (2) daḫı böyle 

istiḫrāc olınur el-mes’eletü’t-tāsi‘u ve’ẟ-ẟelāẟūn (3) meẟelā her otuz dirheme penc 

ẟümün dirhem fā’ide virse ol taḳdīrce (4) üç yüz dirhemüñ fā’idesi ne olur diseler 

bilmek dileseñ (5) ṭarīḳ budur ki meẕkūr üç yüzi maḳsūm ve otuzı maḳsūmün (6) 

‘aleyh ṭutup ḳısmet idesin ber īn ṣūret 300 ÷ 30 = 10 bundan (7) ṣoñra bu ḫāric-i 

ḳısmeti maḍrūb ve penc ẟümün dirhemi maḍrūbun fīh idüp (8) ḍarb idesin daḫı 

ḥāṣıl-ı ḍarbuñ üç ḫānesin ṭarḥ idesin bāḳī (9) ne ḳalursa meẕkūr meblaġuñ fā’idesi ol 

miḳdār olur ber īn ṣūret (10) 0,625 × 10 = 6,250 pes ma‘lūm olındı ki meblaġ-ı 

meẕkūruñ fā’idesi (11) altı dirhem ve rub‘ dirhem olur el-mes’eletü’l-erba‘ūn (12) 

meẟelā üç nefer kimesnelerden on bişer dirhemle altı [günde] yigirmi iki dirhem 

fā’ide (13) eyleseler dört nefer kimesneler otuz sekiz dirhemle altı günde fā’ide 

n’eyler (14) diseler bilmek dileseñ ṭarīḳ budur ki üç neferi maḍrūb ve on (15) biş 

dirhemi maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin musaṭṭaḥların girü maḍrūb [173a] (1) altı 

yevm maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin ve musaṭṭaḥı maḳsūmün ‘aleyh (2) ṭutasın ber 

īn ṣūret 285 bundan ṣoñra altı yevmi maḍrūb (3) ve otuz sekiz dirhemi maḍrūbun fīh 

idüp ḍarb idesin daḫı musaṭṭaḥı (4) maḍrūb ve dört neferi maḍrūbun fīh idüp girü 

ḍarb idesin ba‘dehū musaṭṭaḥı (5) maḍrūb ve yigirmi iki dirhem fā’ide maḍrūbun fīh 

                                                           
99 metin: ين 
100 metin: ين 
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idüp bunları daḫı ḍarb (6) idesin ḥāṣıl-ı ḍarbı maḳsūm ṭutup maḳsūmün ‘aleyh 

ḳısmet idesin ḫāric-i (7) ḳısmet ne vāḳi‘ olursa fā’ide ol olur ber īn miẟāl maḳsūm 

20064 

                                   

(8) pes ma‘lūm olındı ki ẕikr olan dört nefer otuz sekiz dirhemle (9) altı günde 

yitmiş dört dirhem ve iki yüz yitmiş cüz’inden seksan (10) dört cüz’ fā’ide iderler el-

mes’eletü’l-ḥādī ve’l-erba‘ūn (11) meẟelā üç cezr bir māl on sekiz ‘adedüñ 

mu‘ādilidür bu taḳdīrce (12) cezri ne miḳdār māl ne miḳdār olursa diseler bilmek 

dileseñ [173b] (1) ṭarīḳ budur ki evvelā ẕikr olan üç cezri tanṣīf idesin (2) ṣūret-i 

tanṣīf 3 ÷ 2 = 1,5 bundan ṣoñra bu ḥāṣıl-ı tanṣīf olan bir (3) dirhem nıṣf dirhemi bi-

nefsihi kendülere ḍarb idesin ṣūret-i ḍarb (4) 1,5 × 2 = 3,0 ve bu ḥāṣıl-ı ḍarbı ol on 

sekiz ‘adede żamm idesin daḫı cezrin (5) iḫrāc idesin ba‘dezān çıḳan ‘adedle bir 

dirhem ve nıṣf dirhemi (6) ifrāz idesin bāḳī 3 ḳalur üç ‘aded bir cezrdür ve üç cezr 

(7) ṭoḳuz ‘aded oldı bir māl daḫı ṭoḳuz ‘adeddür iki kerre ṭoḳuz (8) on sekiz ‘aded 

olur ma‘nā-yı mu‘ādil bulındı ve hüve’l-maṭlūb (9) el-mes’eletü’ẟ-ẟānī ve’l-erba‘ūn 

(10) meẟelā bir dīnār ḳırḳ dirhem ve rub‘ dirheme olsa yigirmi altı (11) biñ dört yüz 

yigirmi üç dirheme ḳaç dīnār gelür diseler (12) bilmek [dileseñ] ṭarīḳ budur ki aṣl 

māla iki ṣıfr-ı zā’id vaż‘ olınup (13) maḳsūm ṭutıla andan ṣoñra ḳırḳ ṭoḳuz dirhem ve 

rub‘ dirhemi (14) buña maḳsūmün ‘aleyh idüp ḳısmet idesin ba‘de’l-ḳısmet iki 
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ḫānesin (15) ṭarḥ idesin ber īn101 ṣūret 26423003375 ÷ 49,25 = 536,50 [ dāḫil-i 

taḳsīm : 25 ] [174a] (1) ma‘lūm olındı ki meẕkūr dirheme biş yüz otuz iki dīnār ve 

nıṣf (2) dīnār gelür el-mes’eletü’ẟ-ẟāliẟü ve’l-erba‘ūn (3) meẟelā ‘aded-i vāḥidden 

ona varınca ferd tevālī-i a‘dād (4) üzre ḳaçdur diseler bilmek dileseñ ṭarīḳ budur ki 

evvelā (5) on ‘adedi tanṣīf idesin daḫı bi-nefsihi ḥāṣıl-ı tanṣīf (6) olanı kendüye ḍarb 

idesin ḥāṣıl-ı ḍarb miḳdārı olur ber īn (7) ṣūret 10 ÷ 2 = 5 × 5 = 25 ma‘lūm olındı ki 

yigirmi biş ‘aded olur (8) el-mes’eletü’r-rābi‘u ve’l-erba‘ūn (9) meẟelā girü tevālī-i 

a‘dād üzre birden ona varınca zevc (10) ne miḳdār olur diseler meẕkūr on ‘adedi 

tanṣīf idüp (11) bir ‘aded daḫı żamm idüp maḍrūb ṭutasın andan ṣoñra ḥāṣıl-ı (12) 

tanṣīf olan biş ‘adedi daḫı maḍrūbun fīh idüp ḍarb (13) idesin ḥāṣıl-ı ḍarb ne ḥāṣıl 

olursa meẕkūr a‘dād (14) daḫı ol miḳdār olur ber īn102 ṣūret ( nısf 10 ÷ 2 = 5 ) ( 

żamm 5 + 1 = 6 ) ( maḍrūb 6 × maḍrūbun fīh 5 = 30 ) (15) pes ma‘lūm olındı ki 

meẕkūr a‘dād-ı zevc  otuz ‘aded olur [174b] (1) el-mes’eletü’l-ḫāmisü ve’l-erba‘ūn 

(2) meẟelā bir ḳantardan on iki lüdre ṭarası ṭutılsa ol (3) taḳdīrce iki yüz ḳantaruñ 

cümle ṭarası ne olur diseler (4) bilmek dileseñ ṭarīḳ budur ki bir ḳanṭār ki yüz 

lüdredür (5) ṭara olan on iki lüdreyi tefrīḳ idüp bāḳī ḳalanı maḍrūb (6) ve iki yüz 

ḳantarı maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin ba‘de’ḍ-ḍarb (7) ḥāṣıl-ı ḍarbuñ iki ḫānesin 

ṭarḥ idesin bāḳī ne vāḳi‘ olursa (8) ṣāfī ḳalan oldur ber īn103 ṣūret   ( lüdre 100 - ṭara 

12 = 88 ) ( 88 × 200 = ṣāfī 176,00 ) (9) pes ma‘lūm olındı ki yüz yitmiş altı ḳanṭār 

ṣāfī olur (10) el-mes’eletü’s-sādisü ve’l-erba‘ūn (11) meẟelā bir maḥallde dört yüz 

elli re’s deve vāḳi‘ olsa ki (12) meẕkūr develerüñ her üç devesine ikisinüñ şinik yim 

virilse (13) ol taḳdīrce cümle yim ne miḳdār gerek diseler bilmek dileseñ (14) ṭarīḳ 

budur ki meẕkūr develeri maḳsūm ve üç re’si (15) maḳsūmün ‘aleyhe ḳısmet idesin 

ber īn ṣūret 450 ÷ 3 = 150 bundan [175a] (1) ṣoñra bu ḫāric-i ḳısmet olanı maḍrūb ve 

iki şinigi ki her üç deve (2) yirdi anı maḍrūbun fīh idüp ḍarb idesin ḥāṣıl-ı ḍarb ne 

vāḳi‘ (3) olur ol miḳdār gerekdür ber īn ṣūret 150 × 2 = 300 ma‘lūm olındı ki (4) 

meẕkūr develere cümle üç yüz şinik gerek yim (5) el-mes’eletü’s-sābi‘u ve’l-erba‘ūn 

el-manẓūm (6)  (7)  

                                                           
101 metin: ين 
102 metin: ين 
103 metin: ين 
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(8)  (9) 

(10)  (11) 

(12)  (13)  

(14) pes bunuñ mefhūmı böyle oldı ki veznde bir miẟḳāl (15) de lā‘lden ve 

mürvārīdden ve zerden peydā olmış Zeydüñ [175b] (1) bir gūş-vārı olup lā‘linüñ 

miẟāli otuz dīnār mürvārīdinüñ (2) on sekiz dīnār ẕehebinüñ miẟḳāli dört dīnār deger 

(3) olsa ‘Amr daḫı ol gūş-vārı Zeydden bey‘ idüp (4) olsa ol taḳdīrce lā‘linüñ vezni 

ḥisāb-ı miẟḳāl (5) ne miḳdārdur ve ol miḳdārı bahāsı ne olur ve mürvārīdinüñ (6) 

vezni daḫı bi-ḥisāb-ı miẟḳāl ne miḳdārdur ve ol miḳdār bahāsı ne olur (7) ve 

ẕehebinüñ vezni bi-ḥisāb-ı miẟḳāl ne miḳdārdur ol miḳdār ne (8) olur ammā bi-şarṭ-

ān veznleri yine bir miẟḳāl ve bahāları yine (9) yigirmi dīnār ola diseler bilmek 

[dileseñ] ṭarīḳ budur ki evvelā bunlaruñ (10) her bir ḳırāṭı bu ḥisāb üzre ne bahāya 

gelür anı bilesin andan (11) ṣoñra her birinüñ bahāsın ol üzre istiḫrāc idesin pes imdi 

(12) her ne bahāya geldügin bilmege ṭarīḳ budur ki bahā-yı miẟḳāl-i la‘l (13) olan 

otuz dīnār iki ṣıfr-ı zā’id vaż‘ olınup yigirmi dört (14) ḳırāṭa ḳısmet idesin ki bir 

miẟḳāldür ve hem ḫāric-i ḳısmetüñ (15) iki ḫānesin ṣıfr-ı zā’id ecl-içün ṭarḥ idesin 

bāḳī ne vāḳi‘ [176a] (1) olur lā‘lüñ bir ḳırāṭı ol bahāya olur ber īn104 ṣūret 30,00 ÷ 24 

= 1,25 (2) bundan ṣoñra ol bahā-yı miẟḳāl-i mürvārīd (3) olan on sekiz dīnāra daḫı 

iki ṣıfr-ı zā’id vaż‘ idüp (4) yine yigirmi dört ḳırāṭa ḳısmet olınup iki ḫānesi li-ecl 

(5) i’ṣ-ṣıfr ṭarḥ olına ne vāḳi‘ olursa mürvārīdinüñ bir ḳırāṭı (6) ol bahāya olur ber īn 

ṣūret 18,00 ÷ 24 = 0,75 ve ol bahā-yı miẟḳāl-i (7) ẕeheb olan dört dīnāruñ ḳısmete 

ihtiyācı yoḳdur zīrā bu (8) ma‘lūm ve ẓāḫirdür ki bu maḥallde miẟḳālüñ her altı 

ḳırāṭı bir dīnāra (9) olur pes imdi bunlardan ma‘lūm olan bu ki miẟḳāli otuz dīnāra 

(10) lā‘lüñ her ḳırāṭı bir dīnāra ve rub‘ dīnāra olur ve miẟḳāli on (11) sekiz dīnāra 

olan mürvārīdüñ daḫı her ḳırāṭıysa rub‘ dīnāra (12) olur ve miẟḳāli dört dīnāra olan 

ẕehebüñ daḫı her altı (13) ḳırāṭı bir dīnāra olur eyle olsa ḳırāṭları ne bahāya (14) 

olduġı ma‘lūm olındı ki bundan ṣoñra bunları her biri (15) ḳaçar ḳırāṭ olur anı beyān 

                                                           
104 metin: ين 
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idelüm meẟelā lā‘l-i gūş-vār [176b] (1) ḳırāṭ ki iki dānik ve üç ḳırāṭ olur mürvārīd-i 

gūş-vār (2) ḳırāṭ ki ol daḫı bir dānik üç ḳırāṭ olur ve ẕeheb-i (3) gūş-vār daḫı ḳırāṭ ki 

bir dānik iki ḳırāṭ olur bu ẕikr (4) olanlar cem‘ olıcaḳ girü tamām bir miẟḳāl olur 

ṣūret-i cem‘ (5) pes bunlaruñ her biri ḳaç ḳırāṭ olduġı ma‘lūm (6) olındı ki bundan 

ṣoñra bu ḥisāba her birinüñ ḳırāṭı ne (7) bahāya olur anı bulalum imdi ṭarīḳ budur ki 

ḫāric-i (8) ḳısmetlerinüñ ḳırāṭı ne bahāya ḳırāṭ-ı vāḥid la‘l ve mürvārīd (9) ve zerdür 

ḳırāṭlarına ḍarb olına ḥāṣıl-ı ḍarbları cümle bahāları (10) olur ber īn105 miẟāl 

            

 

[177a] (1) pes ma‘lūm olındı ki lā‘lüñ bahāsı on üç dīnār ve se (2) rub‘ dīnār 

mürvārīdüñ bahāsı biş dīnār ve rub‘ dīnār ve (3) ẕehebüñ bahāsı bir dīnār olur ki 

bunlar cem‘ olıcaḳ yine (4) yigirmi dīnār olur el-mes’eletü’ẟ-ẟāmīnü ve’l-erba‘ūn el-

                                                           
105 metin: ين 
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manẓūm (5)  (6)  

(7)    (8)  

                        

 

(9) el-mes’eletü’t-tāsi‘u ve’l-erba‘ūn el-manẓūm 177b 1)  

(2)  (3) 

(4)   (5)  

(6)   
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(7) el-mes’eletü’l-ḫamsūn el-manẓūm (8)   

(9)  (10)  
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[178a]  

                                                     

(1) pes imdi ḳısm-ı ẟānī ki mesā’il-i müteferriḳa beyānında-y-ıdı ba‘żı (2) mesā’il-i 

merġūb ẕikr ile iḫtiṣār ḳılındı öyle olsa (3) ẕikr olan mesā’il-i hümā bu ḳadara 

münḥaṣır degül hezār bunlaruñ (4) emẟāli daḫı var lākin kemāl-i zekāvet oldur ki 

vāḳi‘ olan (5) mesā’il bunlara göre ḳıyās olınup istiḫrāc olına ki (6) naḳḳadān-ı şite-

yi fażża-yı belāġat ve cevherīyān-ı bāzār-ı fażl (7) u berā‘at ve nām-dārān-ı ḥıṭṭa-yı 

ḳalem ve şeh-süvārān-ı ‘arṣa-yı (8) raḳamuñ re’y-i cihān-ārā-yı belāġat nümālarına 

maḫfī degüldür (9) bu cevherīler bāzārınuñ dükkān-ı imkānında bey‘ olan (10) dürr-i 

şāh-vārlaruñ vezn miḳdārların bulmaz illā ḫıred-mend (11) cevherī-i ṭālib ve bu 

naḳd-ı tamām-ı ‘ayārlaruñ ḳadr ve i‘tibārların [178b] (1) bilmez illā hüner-mend-i 

ṣarfī-i rāġıb pes imdi cevherī-i ṭālib (2) ṣarfī-i rāġıb olan kimesneler şöyle ki bu 

risāle-i (3) baḥr-i zāhirinüñ dürr-i yetīmlerin ele getürüp anı elmās-ı (4) efkārla delüp 

‘aḳl gūşlarına gūş-vār idineler ümmīd (5) vārid ki anlar daḫı ḥisāb-hā-yı ‘acāyib ve 

żarūret-hā-yı (6) ġarāyib ü taḳsīmāt-ı müşkilāt ve küsūrāt-ı mufaṣṣalāt (7) da ve 

ġayrīde māhir ve ẓāḫir olup iḥtiyāc-ı ġayrīden (8) müstaġnī olalar ve daḫı bilgil ki 

bu envā‘-ı ḍarb-ı şedīddür (9) aña maḍrūbun fīh ve esnāf-ı aḳsām miḥnet-i zamāna 
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maḳsūmün (10) ‘aleyh olan efkārü’l-‘ibād ve aḥḳaru’l-ecnād bu risāle-i pür- (11) 

ḳusūrı derc-i beyāna ve burc-ı ‘ayāna getürüp beyān (12) ḳılmadan murād-ı külli ve 

maḳsūd-ı aṣlı budur ki ẕikr olan (13) ‘ilm-i şerīf ve fenn-i latīfüñ ta‘līmi ve ta‘allümi 

ḳavlen sünnet-i (14) Resūl-‘aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām eydügin muḳaddemā ẕikr (15) 

olınmışdur tā kim erbāb-ı ḳalem ‘umūmen ve eṣḥāb-ı ferā’iż ḫuṣūṣen [179a] (1) bu 

‘ilme mümāris olup ecr-i cezīle lāyıḳ ve ẟevāb-ı cemīle müstaḥiḳḳ (2) olalar nite kim 

dinilmişdür naẓm 

(3) Kemāliyle  ḥisāb idüp gidenler 

    Bu sözi ḫoş naṣīḥat ḳıldı anlar  

(4) Vefā ḳılmaz didiler106 devr-i ḫayra  

     Fenā’yı var bekāya ḳıl ẕaḫīre107 

(5) Ki zīrā ḍarb ḳılsañ iki ḳısmı  

    Fenā’108 bulup beḳānuñ gide resmi  

(6) Ẓuhūr idiser andan nice a‘dād 

    Bunı fehm idine ṣad āferīn bād  

(7) Muḥāsib olan oldur daḫı hem  

    Ḥisāb ide özin vallāhü a‘lem  

(8) tahrīren fī-evāsıṭ-ı şehr-i recebü’l-mürecceb sene hicrī 1028 

 

                                                           
106  metin: دولر 
107  metin: دخيره 
108  metin : فنا 
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 DİZİN OLUŞTURULURKEN UYULAN ESASLAR  

Dizin oluşturulurken şu esaslara uyulmuştur: 

1. Dizine metinde geçen her kelime madde başı olarak alınmış ve karşılarına 

sözlüklerdeki asıl anlamları da dikkate alınarak metindeki anlamları yazılmıştır. 

2. Dizine 99. varakta yer alan derkenar kısmındaki kelimeler de alınmıştır. Bu 

derkenar kısmından alınan kelimelerin varak ve satır numaraları dizinde “99a/der.” 

şeklinde gösterilmiştir.   

3. Kelimelerin kullanım sıklıklarının görülebilmesi için madde başı olarak 

aldığımız bütün kelimelerin metinde geçtiği yerler, sayfa (varak) ve satır numaraları 

verilerek madde başı kelimenin hemen altında gösterilmiştir.  

4. Fiillere gelen eklerin başına (-), isimlere gelen eklerin başına (+) işareti 

konulmuştur. 

     5. Kişi ve yer adları yanısıra başlık durumundaki, beyt, nazm, bölüm isimleri ve 

matematik işlemlerinin içerisine koyu harflerle dahil edilmiş terimler de dizine 

alınmıştır. 

 6. Kelimelerin aldığı ekler, alfabetik olarak sıralanmıştır. Birbiriyle karışma 

ihtimali olan ekler (iyelik üçüncü şahıs ve belirtme hâli eki; zaman ekleriyle sıfat-fiil 

ekleri gibi) karşılarına yay ayraç içerisinde konulan “bel., iy., sfe” vb. kısaltmalarla 

birbirlerinden ayrılmıştır. Birleşik fiiller maddenin en altında, yine alfabetik olarak 

sıralanmıştır.  

7. Zaman ekleri herhangi bir kısaltma kullanılmadan verilmiştir. Yani, yanında 

(sfe) kaydı olmayan bu ekler, zaman eki olarak değerlendirilmelidir. 

8. Bir kelime aynı satırda birden fazla tekrarlandıysa, kelimenin geçiş adedi ilgili 

satırdan sonra yay ayraç içerisinde (2), (3) vb. şekilde gösterilmiştir. 

9. Yabancı dillerden alınma kelimelerin kökenleri, kelimeden hemen sonra yay 

ayraç içerisinde (Ar.), (Far.) vb. şekilde gösterilmiştir. Türkçe ek alarak 

Türkçeleşmiş kelimelerin (ḫazīnelü, lūlelü vb.) kökenleri belirtilmiştir.  
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10. Kelimeler, transkripsiyon işaretleri ve birbirine benzeyen sesler (n-ñ) dikkate 

alınmadan sıralanmıştır. Yani, “ñ” barındıran bir kelime aranırken, bu harf “n” imiş 

gibi aranmalıdır. Dizinimizde bulunan şu sıralama konuyla ilgili bir fikir verecektir: 

aña/anı/anlar... 
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A 
 
 

‘acāyib (Ar.) Çok tuhaf şey, anlaşılmaz 

           ḥisāb-hā-yı ‘a. “anlaşılmaz hesaplar” 

178b/5 

a‘dād (Ar.) Adetler, sayılar 

           a. 149a/4, 154a/11, 154b/3, 158b/15, 

162a/5, 174a/13, 179a/6 

           a. +a 158b/7, 160a/1, 164a/8 

           a. +ı (bel.) 93a/2, 124a/2, 126a/7, 

138a/11, 158b/12, 161a/5 

           a. +ı (iy.) 144a/15, 148b/2, 149a/6, 

168b/12              

           a. +ından 164a/12 

           a. +uñ 113a/8, 115b/6, 154b/5, 

157b/8, 163b/13 

    a. -ı bahā-yı aḳmişe “kumaşların 

fiyatlarının sayısı” 160a/7 

          a. -ı dīnār “altın para adetleri” 

157b/13 

          a. -ı aḳmişe “kumaşların sayısı” 

158a/15, 160a/5 

          a. -ı dirhem 122a/6 

          a. -ı eşkāl-i aḳmişe “kumaşların 

desenlerinin sayıları” 161b/13 

          a. -ı eşkāl-i bahā “fiyat şekillerinin 

sayıları” 161b/14 

          a. -ı mütevāliyāt “art arda gelen 

sayılar, ardışık sayılar” 141b/10 

          a. -ı ẟelāẟ-ı emvāl  “malların üçünün 

sayısı” 125a/5 

          a. -ı zevc “koca sayısı” 174a/15 

            

 

           beyne’l-a. “sayılar arasında” 115b/4 

           ekẟer-i a. “sayıların en çoğu” 93a/3 

           ḥāṣıl-ı ḍarb-ı a. “sayıların çarpımı” 

167b/9 

           naḳd-i a. -ı emvāl “malların peşin 

parası” 125a/5 

           tevālī-i a. “ardışık sayılar” 174a/3, 

174a/9 

‘aded (Ar.) Adet, sayı 

           ‘a. 96b/10, 96b/11, 108a/9, 123b/11, 

125b/1, 125b/13, 126a/5, 126a/10, 126a/12, 

126a/15, 126b/4, 126b/12, 128a/12, 128a/13, 

128b/5, 128b/7, 129b/2, 130a/6, 130a/12 (2), 

130b/4, 130b/5, 130b/6, 131b/5, 131b/9, 

131b/10, 132a/8, 132a/10, 132b/3, 132b/6, 

132b/8, 132b/11, 133a/7 (2), 138a/9, 144a/1, 

144a/5, 145a/9, 145b/9, 145b/10, 147a/15, 

147b/11, 147b/12, 147b/13, 148b/9, 

148b/10, 148b/12, 151b/5, 154b/5, 154b/6, 

156a/4, 157b/12, 158a/3, 158b/6, 158b/13, 

159a/4, 160a/15, 161a/14 (2), 161b/7, 

162a/12, 162b/2, 162b/7, 162b/8, 163a/6, 

163a/15, 163b/6, 163b/12, 164b/13 (2), 

167a/5, 167a/15 (2), 167b/8, 167b/13, 

168a/1, 168b/3 (2), 168b/4, 168b/11, 

168b/12, 169a/3 (2), 169a/5, 169a/7, 

169a/13, 171b/7, 171b/12, 172a/2 (2), 

172a/4 (3), 172a/6 (3), 172a/7, 172a/12 (2), 

173b/6, 173b/7, 173b/8, 174a/7, 174a/11, 

174a/15 
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          ‘a. +den 165b/9 

          ‘a. +dür 126b/4, 126b/13, 130b/12, 

130b/15, 131a/1, 138a/8, 145a/11, 161b/12, 

162b/15, 163a/10, 167a/10, 173b/7 

          ‘a. +e 97a/2, 97a/2, 99a/der., 106b/9, 

125b/1, 128a/6, 130b/9, 138a/3, 155a/9, 

155a/14, 162b/1, 163b/1, 165b/5, 168a/12, 

173b/4 

          ‘a. +i (bel.) 102b/10, 108a/8, 121a/3, 

144b/15, 148b/9, 149a/1, 149a/2, 150b/3, 

153a/6, 156a/5, 161a/6, 162a/8, 162b/2, 

162b/5, 163a/7, 163a/8, 165a/4, 166a/11, 

166b/2, 169a/2, 171b/6, 172a/1, 172a/13, 

172a/14, 174a/5, 174a/10, 174a/12 

          ‘a. +i (iy.) 96b/12, 97a/1, 103b/3, 

119b/9, 126b/12, 150a/3, 157b/9, 158a/3, 

158b/10, 161a/3, 161b/11, 164a/5, 165b/11, 

166b/5, 166a/9, 166a/15, 168b/5, 168b/10, 

168b/13, 168b/14, 169a/6, 171a/6 

          ‘a. +idür 170a/10 

          ‘a. +le 122a/2, 167b/8, 173b/5 

          ‘a. +imiş 126a/10, 132a/8, 133a/7 

          ‘a. +in 128a/3, 130a/15, 167a/6, 

168b/6 

          ‘a. +ine 144a/4, 145a/1, 147a/14 

          ‘a. +se 145a/5 

          ‘a. +üñ 96b/12, 97b/4, 103b/3, 

106b/10, 125a/7, 125a/8, 135a/13, 142b/11, 

144a/4, 161a/13, 165b/4, 165b/7, 165b/10, 

167a/6, 173a/11 

          ‘a. -i eyyām  “günlerin sayısı” 

145b/14, 146b/5, 146b/9 

           ‘a. -i farż “miras için takdir edilen 

hisse sayısı” 128a/15 

           ‘a. -i mechūl “bilinmeyen sayı” 

162b/15 

           ‘a. -i naḳṣ “eksilen sayı” 147b/1 

           ‘a. -i nefer-i eşḫāṣ “kişilerin bir 

tekinin sayısı” 167a/8 

           ‘a. -i re’s “şahsın adedi [miras 

ilminde pay alacak baş sayısı]” 90b/14, 

92a/14, 94a/1 

           ‘a. -i rü’ūs  “şahısların adedi. [bir 

kimse vefat edip yalnız üç kızı kalsa 

mes’elenin aded-i rü’ūsuna göre “üç” olur.]” 

89b/2, 90b/11, 91a/5, 91a/10, 92b/2, 92b/5, 

93b/13, 94a/7, 94a/12 

           ‘a. -i şehr “ay adetleri” 119b/10 

           ‘a. -i vāḥid “bir adet” 172a/10, 

174a/3  

           ‘a. -i yevm “gün sayıları” 119a/3, 

142a/14, 144b/7, 144b/13, 157a/5, 157a/7, 

171a/7 

           ‘a. -i yevmiyye “günlük ücretlerin 

sayıları” 143a/13, 146b/8   

           ‘a. -i zā’id “artan sayı” 126b/7 

‘adem (Ar.) Yokluk, bulunmama 

           ‘a. -i ḥuṣūli’l-meẕkūr “anlatılan şeyin 

meydana gelmemesi” 95b/5 

           ‘a. -i icāzet “izinsizlik, iznin 

bulunmaması” 109a/10, 109b/1, 110a/2, 

110a/9, 110b/5, 110b/7, 111a/5, 111a/11, 

111b/7, 112a/2, 112a/9, 112b/2  
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adım Adım, bir ayak atışıyla alınan, 

uzunluğu yaklaşık 75 cm’lik yol 

          a. 140b/13 (2), 140b/14 (2), 141a/12 

(3), 141b/1 (2), 141b/4 (2), 141b/6, 141b/8, 

141b/13, 141b/14, 141b/15, 142a/1 

          a. +uñ 141b/8, 142a/2 

āferīn-bād (Far.) Aferin olsun!  

          ā. 179a/6 

aġaç Ağaç 

          a. +uñ 164b/4, 164b/6 

aḫ li-eb (Ar.) Ana ayrı, baba bir kardeş  

          a. 94b/5, 95a/7 

aḫavāt (Ar.) Kız kardeşler  

          a. +a 107a/2 

          a. +dan 95b/4 

          ḥiṣṣe-i a. “kız kardeşlerin payı” 99a/8, 

102b/7, 103a/2 

aḫavāt li-eb (Ar.) Ana ayrı, baba bir kız 

kardeşler  

          a. +üñ 94b/1, 95a/1 

          ḥiṣṣe-i a. “ana ayrı, baba bir kız 

kardeşlerin payı” 106b/1 

āḫer (Ar.) Başka, diğer, gayrı 

          ā. 151a/1, 153b/1, 155b/9, 156b/2, 

160b/11 

          ḥavż-ı ā. “başka havuz” 138b/9 

          ḥavż-ı ā. +üñ 138b/7 

          ḫayme-i ā. “başka çadır”  153b/1 

          maḳām-ı ā. “başka yer” 123b/6 

          nev‘-i ā. “başka tür ”   126b/8 

          südüs-i ā. “başka südüs (altıda bir 

1/6)” 101b/3, 102a/9, 107b/7 

           südüs-i ā. +i (iy.) 102a/1 

           südüs-i ā. +in 101b/6 

           ṭarīḳ-ı ā. “başka yol, usûl” 118a/8, 

127a/2, 160b/11 

aḥḳar (Ar.) (Daha, pek, en, çok) hakir olan  

           a. u’l-ecnād “Rütbesi düşük asker” 

178b/10 

aḫmās (Ar.) Beşte birler 

           a. +ın 115b/13 

           erba’a-yı a. “beşte birlerin dörd 

tanesi, beşte dört (4/5)” 114b/4, 114b/8, 

114b/10, 114b/12, 120b/10, 121b/3 

           ẟelāẟe-yi a. +ın (ẟelāẟe-yi aḫmās 

“beşte birlerin üçü, 3/5)  115b/3, 115b/7 

           ẟelāẟet-i a. +ın (ẟelāẟet-i aḫmās 

“beşte birlerin üçü, 3/5) 115a/8 

aḥvāl (Ar.) Oluşlar, bulunuşlar, durumlar 

           a. 170b/14 

           a. +i (iy.) 96b/1, 97b/5 

           a. +in 96b/9, 100b/2, 103a/6, 109a/6, 

127a/6 

aḫẕ (Ar.) Alma, kabul etme 

           a. it- “almak, kabul etmek” 100a/5, 

101b/11, 108a/11, 147a/10  

           a. olın- “alınmak, kabul edilmek” 

106a/13, 126b/10, 163a/2, 164b/15 

‘aḳab (Ar.) Ardınca, peşinden 

           ‘a. +ince 155b/10 

aḳall (Ar.) Pek az, çok az 

           a. 108b/2, 133b/1, 172a/6 

           a. +i (iy.) 127b/3, 133b/3, 134a/1 
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           a. +in 108a/11, 127a/13, 129a/2, 

133a/3, 155a/6, 155a/9 

           a. -i maḫrec “mirasta yer alan 

paydanın en azı, daha azı” 103a/13 

          ḳısm-ı a. “çok az kısım” 171b/7, 

172a/5 

aḳça Küçük gümüş para, her türlü madeni 

para 

          a. 140a/2, 142a/15, 142b/15, 143b/3, 

143b/8, 143b/9, 143b/10, 143b/12, 143b/14, 

143b/15, 146a/8, 159a/2, 167a/1, 167a/4, 

168a/9, 168a/11, 168b/2, 168b/7, 168b/8, 

169a/6, 169a/8, 171a/3 

         a. +mız 154b/12 

         a. +nuñ 143b/3, 144a/2, 144a/8, 

168b/12 

         a. +sı 101a/3 

         a. +ya 144a/11 (2), 144b/1, 144b/3, 

145a/13, 145a/15, 145b/6, 146a/1,146a/2, 

164a/5, 168b/3, 168b/4, 168b/5, 168b/6, 

168b/11, 168b/15 

         a. +yadur 164a/5 

         a. +yı 140b/5, 143a/15 

         a. +yla 142a/4 

aḳçalıḳ Akçelik, akçe değerinde 

       a. 168b/11, 169a/4 

         a. +dan 162b/2, 169a/4, 169a/7   

‘aḳl (Ar.) Akıl 

        ‘a. 178b/4 

aḳmişe (Ar.) kumaşlar, yünden ve pamuktan 

yapılmış bezler, dokumalar 

        a. 158a/8, 159a/15, 160b/12, 162b/10 

           a. +de 159b/9 

           a. +nüñ 157b/1, 158a/12, 158b/10, 

159b/6, 160b/7, 160b/10, 161a/8, 161a/10, 

161b/4, 161b/11 

           a. +yi 157b/4, 161b/7 

           a‘dād-ı a. “kumaşların sayıları” 

160a/5 

           a‘dād-ı a. +yi 158a/15 

           a‘dād-ı bahā-yı a. “kumaşların 

bedellerinin sayısı” 160a/7 

           a‘dād-ı eşkāl-i a. “kumaşların 

şekillerinin sayısı” 161b/13 

           bahā-yı a. +yi (bahā-yı aḳmişe 

“kumaşların bedeli, değeri”)  159b/14 

           ḳıṭ‘a-yı a. +nüñ (ḳıṭ‘a-yı aḳmişe 

“kumaşların parçası” 157b/1, 158a/12, 

161b/4 

aḳsām (Ar.) parçalar, bölümler, kısımlar 

           a. 115b/6 

           esnāf-ı a. “çeşitli bölümler” 178b/9  

al- 1. Birisinden, bir yerden herhangi bir şey 

almak        

           a. 154b/15 

           a. -up 154b/15 

           a. -sa 101a/1, 127b/11, 127b/13, 

127b/15, 129b/14, 130a/1, 130a/3 

           a. -sun 128a/6, 128a/8, 128a/11 

           a. -sunlar 128b/4, 130a/9, 130b/3 

       2. Kazanmak, elde etmek 

           a. -dı 155a/5 

       3. Bir işlem veya fiil için yerini 

değiştirmek, çekmek 
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           a. -up 90a/10, 90b/10, 93a/14, 

93b/13, 129b/1 

       4. Yol gitmek, mesafe katetmek 

           a. -sa 155b/11 

a‘lā (Ar.) Yüce, yüksek 

        maḳām-ı a. +da (maḳām a‘lā “yüksek 

makam, mevki”) 148a/5, 148b/1, 149a/5 

        maḳām-ı a. +dan 148a/6 

a‘lām (Ar.) İşaret, iz 

        a. -ı ḳavā‘id “kuralların işaretleri” 

136b/10 

‘alā-ḥaddihī (Ar.) Sınırı üzere 

        ‘a. 99a/5, 100a/11, 117b/5, 119a/4, 

120a/6, 121a/4, 122a/3, 123a/14, 124a/3, 

146a/12, 146b/8 

‘alā-hāẕā’l-ḳıyās (Ar.) Bu kıyas üzere 

        ‘a. 166b/14 

‘alā-ṭarīḳı’l-icmāl (Ar.) Kısaca 

       ‘a. 137b/4  

‘alā-vechi’l-iḫtiṣār (Ar.) Sadeleştirme, 

basitleştirme üzerine 

        ‘a. 100a/14, 109a/5, 136b/10 

‘ale’l-infirād (Ar.) Birer birer, teker teker 

ayrı ayrı  

        ‘a. 115a/1, 118b/1, 120a/4, 122a/1, 

122a/11 

‘ale’s-seviyye (Ar.) Bir boyda, bir seviyede 

        ‘a. 146b/14, 166b/15, 167a/1, 167b/2, 

167b/14 

‘ale’ẟ-ẟülüẟ (Ar.) Üçte bir üzere, sülüs olarak 

        ‘a. 109a/7 

 ālet (Ar.) Vasıta, yardımcı unsur  

        a. +dür 125a/5 

‘ale’t-tertīb (Ar.) Sırasıyla, bir düzen üzere 

        ‘a. 137a/6 

alıcı Alıcı, kendisine bir şey verilen 

           a. 92a/3, 92a/4 

altı Beşten sonra gelen sayı, altı (6) 

           a. 89b/15, 90a/1, 91b/6, 99a/10, 

102a/3 (2), 105a/3, 105a/15, 105b/4, 105b/5, 

113a/2, 115a/4, 120b/1, 121a/10, 121b/15, 

124b/3, 129a/5, 129a/6, 129a/7, 133b/8, 

137b/15, 138a/3, 138a/7, 143a/4, 143a/10, 

143a/12, 143b/6, 144a/11, 144b/2, 144b/3, 

145a/5, 145a/15, 145b/6, 150a/5, 151b/10, 

154a/1, 155a/3, 155b/2, 158a/7, 158a/10, 

161a/1, 161a/14, 165a/8, 165a/9,165a/14, 

165a/15, 165b/3, 165b/5, 165b/9, 165b/10, 

169b/4, 172b/11, 172b/13, 173a/1, 173a/2, 

173a/9, 176a/8, 176a/12  

           a. +da 90a/12 

           a. +dan 90a/4, 92a/5, 93a/7, 101b/12, 

103b/6, 103b/7, 104a/2, 104a/6, 104a/10, 

104a/12, 107a/9, 108b/4, 109b/3, 110b/9, 

110a/11, 111b/2, 111b/10 

           a. +dandur 104a/1, 104a/4, 104a/8 

           a. +dur 144b/10 

           a. +muz 93a/5 

           a. +nuñ 92a/5, 102a/1, 103b/6, 

104a/5, 104a/9, 107a/9, 109b/3, 110b/9, 

110a/11, 111b/2, 111b/10 

           a. +ya 90a/1, 105a/1, 105a/5, 172a/9 
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altı biñ sekiz yüz otuz bir Altı bin sekiz yüz 

otuzdan sonra gelen sayı, altı bin sekiz yüz 

otuz bir (6831) 

           a. 124b/5 

altı biñ yüz seksan Altı bin yüz yetmiş 

dokuzdan sonra gelen sayı, altı bin yüz 

seksen (6180) 

        a. 153a/12 

altıncı Altıncı 

        a. +sı 95a/3 

altı yüz Beş yüz doksan dokuzdan sonra 

gelen sayı, altı yüz (600) 

        a. 98a/5, 134b/12, 134b/13, 135a/2, 

135a/6 

        a. +idi 135a/5 

        a. +üñ 135a/3 

altı yüz altmış altı Altı yüz altmış beşten 

sonra gelen sayı, altı yüz altmış altı (666) 

        a. 141a/12 

altı yüz elli Altı yüz kırk dokuzdan sonra 

gelen sayı, altı yüz elli (650) 

        a. 154a/2 

altı yüz iki Altı yüz birden sonra gelen sayı, 

altı yüz iki (602) 

        a. 124b/1 

altı yüz ḳırḳ Altı yüz otuz dokuzdan sonra 

gelen sayı, altı yüz kırk (640) 

        a. 136a/4, 136b/4 

altı yüz otuz Altı yüz yirmi dokuzdan sonra 

gelen sayı, altı yüz otuz (630) 

        a. 100a/2 

altı yüz seksan bir Altı yüz seksenden sonra 

gelen sayı, altı yüz seksen bir (681) 

        a. 118a/2 

altız yüz yigirmi dört Altı yüz yirmi üçten 

sonra gelen sayı, altı yüz yirmi dört (624) 

           a. 135b/4 

altmış Elli dokuzdan sonra gelen sayı, altmış 

(60) 

           a. 168a/9, 172a/3, 172a/6 

altmış dört Altmış üçten sonra gelen sayı, 

altmış dört (64) 

           a. 140a/13, 140b/2 

altmış iki Altmış birden sonra gelen sayı, 

altmış iki (62) 

           a. 169b/6, 169b/13, 170a/3, 170b/7 

a‘mām (Ar.) Amcalar 

           a. 99b/1 

           a. +a 99b/11, 100a/3 

           ḥiṣṣe-i a. “amcaların payı” 100a/12 

           ḥiṣṣe-i a. +dur 99b/7 

‘amel (Ar.) 1. İş 

           ‘a. +üñ 140a/6 

           2. Niyet   

           ‘a. 90a/6, 93a/10, 108a/10, 135b/5, 

135b/7  

           ‘a. +in 92a/9, 92a/10 

           ‘a. itdür- “niyet ettirmek” 131a/8  

           ‘a. olın- “niyet edilmek, niyet 

olunmak” 100b/1, 116b/4, 125a/1, 136b/11, 

144b/12 

           ‘a. ü’l-ḳısmet “bölüştürme işi” 92a/8 
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           ‘a. ü’t-teṣaḥḥu “doğru iş” 90a/5, 

93a/9 

           binā-yı ‘a. “yapılan iş” 125a/7 

           ṭarīḳ-ı ‘a. “iş yöntemi” 101b/5, 

120a/1, 125b/1, 128a/3, 129b/4, 130a/6, 

131a/7, 131b/4, 133b/4, 134b/11 

‘amm (Ar.) Amca 

        ‘a. 100b/15 (2), 101a/6 

ammā (Ar.) Ama, fakat, ancak  

        a. 103b/2, 108a/10, 117b/1, 120b/9, 

121b/9, 123a/8, 125b/13, 126b/8, 126b/13, 

131b/3, 137a/10, 142a/5, 143a/1, 144a/13, 

145b/7, 148a/9, 160b/9, 161b/1, 162a/2, 

164b/8, 165a/11, 169a/14, 172a/9, 175b/8 

‘Amr (k.a.) Amr 

        ‘A. 114b/13, 118b/5, 118b/9, 120a/3, 

121a/1, 122a/4, 124a/5, 127b/12, 128a/7, 

128b/2, 128b/5, 129a/8, 129b/14, 130a/7, 

130b/2, 130b/3, 131a/9, 140a/1, 140a/3, 

140a/14, 140b/3, 140b/11, 147a/3, 147a/6, 

148a/5, 148a/6, 148a/9, 154b/12, 168a/5, 

175b/3 

        ‘A. +a 112b/10, 113b/1, 113b/4, 

114b/3, 115a/3, 115a/8, 116a/1, 117a/14, 

119b/2, 119b/6, 120b/1, 120b/8, 121a/10, 

121b/7, 122b/5, 123a/6, 124a/6, 147a/4, 

148a/8, 167b/15 

        ‘A. +dur 147b/10 

        ‘A. +la 148b/1, 149a/5 

        ‘A. +uñ 122a/7, 140b/7, 147b/13, 

148b/12, 154b/8, 167a/15, 168a/3 

           basṭ-ı ‘A. “Amrın payını kıymetine 

zarar vermeyecek şekilde büyütme ”  

114b/14, 122a/5, 122a/9 

           cemā‘āt-i ‘A. “Amrın çevresinde 

bulunan insan topluluğu” 148b/14 

           m. -‘Amr “Amrla birlikte, Amrla 

beraber” 149a/7 

           māl-ı ‘A. “Amrın malı” 148a/2 

           māl-ı ‘A. +dur 147b/10 

           musaṭṭaḥ-ı ‘A. (musaṭṭaḥ-ı ‘Amr 

“Amrın işleminin görünüşü”) 124a/5, 124a/5 

           nān-ı ‘A. +dan (nān-ı ‘Amr “Amrın 

ekmeği”)  168a/6 

‘amū (Ar.) Amca 

           ‘a. +sın 99a/11 

-ān (Ar.) Sıfat edatı 

           bi-şarṭ-ā. “bu şartla” 175b/8 

ana Anne, ana 

           a. 98a/8, 101b/3, 102a/11, 102a/12, 

102a/14, 102b/1, 102a/14, 106a/9 (2), 

106a/12, 106b/2  

           a. +sın 98a/3, 101a/9 

           a. +ya 98a/12, 101b/6, 101b/8 

aña   Ol zamirinin yönelme hâli eki almış 

şekli; ona   

           a. 100b/15, 127b/4, 131b/11, 

134b/10, 170b/5, 178b/9 

ancaḳ 1. “Yalnızca” anlamında, sınırlama 

anlatan bir söz  

           a.  99b/9, 138a/9 

         2. “En erken” anlamına gelen bir söz 

           a. 96b/7 
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anda Ol zamirinin bulunma hâli eki almış 

şekli; onda  

           a. 97b/1 

andan Ol zamirinin ayrılma hâli eki almış 

şekli; ondan  

           a. 100a/6, 101b/12, 102a/4, 102b/6, 

103a/10, 106a/14, 107b/10, 109a/11, 109b/2, 

110a/4, 110a/10, 110b/8, 111a/6, 111b/1, 

111b/9, 112a/3, 112b/3, 112b/12, 113a/4, 

113b/8, 114b/7, 115b/3, 115b/12, 121b/14, 

123a/14, 123b/7, 126b/11, 127a/14, 130a/1, 

130a/7, 131b/6, 133b/1, 135a/12, 147a/11, 

148a/14, 150a/14, 151a/1, 152a/10, 152b/3, 

154a/5, 157b/14, 158b/1, 159a/1, 160a/11, 

162a/12, 163a/2, 163a/6, 165a/3, 173b/13, 

174a/11, 175b/10, 179a/6 

andın Ol zamirinin ayrılma hâli eki almış 

şekli; ondan  

        a. 171a/5 

anı  Ol zamirinin yükleme hâli eki almış 

şekli; onu  

        a. 97b/7, 105b/15, 112a/6, 112b/6, 

127a/15, 130b/12, 130b/15, 137a/15, 140b/4, 

144b/8, 145a/7, 146b/7, 147b/2, 147b/13, 

149b/10, 151a/9, 152a/4, 152b/4, 156b/8, 

157a/5, 157b/6, 159b/13, 160a/12, 161b/12, 

162a/13, 163b/13, 165a/15, 165b/5, 167a/5, 

167a/10, 167b/6, 171a/6, 171b/1, 171b/10, 

175a/2, 175b/10, 176a/15, 176b/7, 178b/3 

anlar Ol zamirinin çokluk eki almış şekli; 

onlar  

        a. 148b/13, 178b/5, 179a/3 

           a. +a 164a/15, 166b/15 

           a. +dan 167b/2 

           a. +ı 148b/2, 158b/3 

           a. +uñ 96b/9, 137a/12 

anuñ Ol zamirinin ilgi hâli eki almış şekli; 

onun  

           a. 164a/9 

           a. +la 137a/15 

‘arṣa (Ar.) yer, toprak 

           şeh-süvārān-ı ‘a. -yı raḳam “rakam 

yerinin süvarileri” 178a/7  

arż (Ar.) Toprak 

           a. +uñ 141b/3 

‘arż (Ar.) En, genişlik 

           ‘a. 140a/11, 140a/12, 140a/14, 

140b/1, 141b/14, 151b/12 

           ‘a. +a 139a/4 

           ‘a. +ı (iy.) 138b/10, 140a/1, 140b/13, 

140b/15, 141b/4, 141b/6, 141b/15, 151b/11, 

151b/12, 152a/4, 152a/9, 152a/11, 152a/14, 

152b/3, 152b/12, 152b/14 

          ‘a. +ına 138b/13, 141a/6, 141a/8, 

141b/10, 152a/2, 153a/2, 153a/5 

          ‘a. +ından 140a/5 

          ‘a. +uñ 141b/5, 141b/13 

‘aṣabāt (Ar.) Baba tarafından akraba olanlar 

          ‘a. +a 90b/7, 92a/8, 93b/10 

          ‘a. +dur 99b/11 

          ‘a. +uñ 90b/4, 91a/9, 92b/4, 94a/11, 

93b/7 

          ḥiṣṣe-i ‘a. “baba tarafından akraba 

olanların payı” 99a/der., 99a/8 
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          ḥiṣṣe-i ‘a. +dur 98b/9, 99a/7 

‘aṣabe (Ar.) Baba tarafından akraba olanlar  

          ‘a. 92a/1 

          ‘a. +sin 92a/2 

          taḳdīr-i ‘a. ḳıl- “baba tarafından 

akraba olarak değerlendirmek” 91b/8 

āsān (Far.) Kolay  

          ā. 161b/2, 163b/9 

‘asīr (Ar.) Zor, güç, zahmetli 

        ‘a. +dür 161b/1 

aṣl (Ar.) Asıl, temel, esas        

        a. 89b/1, 89b/11, 89b/14, 89b/15, 90a/3 

(2), 90a/9, 90a/11, 90b/1, 90b/4, 90b/10, 

90b/13, 91a/4, 91a/9, 92a/13, 92b/1, 92b/4, 

93a/2, 93a/4, 93a/6, 93a/7, 93a/13, 93a/15, 

93b/4, 93b/7, 93b/12, 94a/6, 94a/11, 96b/5, 

98a/10, 98a/12, 99a/der. (6), 99a/2, 99a/4, 

100a/10, 102b/10, 102b/12, 106b/5, 106b/6, 

107a/10, 107a/12, 108b/8, 113a/4, 114a/1, 

119b/4, 120b/4, 126b/3, 136a/5, 147b/1, 

166a/7, 166a/14, 166b/4, 167a/2, 168b/9, 

170b/5, 173b/12 

        a. +a rāci‘dür (aṣl-a rāci‘ “aslına 

uygun”) 158a/5, 159a/6, 160b/2,161b/13 

        a. +da 125a/15, 126a/10, 128a/2, 

129a/5, 130a/3, 130a/5, 131a/5, 131b/3, 

132a/7, 132b/1, 133a/6, 134a/4, 134a/5, 

162b/15, 163a/10, 163a/12, 163b/1, 164b/4, 

164b/13, 165a/6, 165a/8 

        a. +lara 141b/10 

        a. -ı māluñ (aṣl-ı māl “ana mal”) 

101b/5, 102a/15 

          maḳsūd-ı a. +ı (iy.) (maḳsūd-ı aṣl 

“asıl kastedilen şey”) 178b/12 

aṣliyye (Ar.) Asla mensup, asla ait 

          derāhim-i a. +sinden (derāhim-i 

aṣliyye “asıl gümüş paralar”) 169b/8 

          derāhim-i a. +sine 170a/13 

‘āşiren (Ar.) Onuncu olarak 

          ‘a. 95b/2 

aşikāre (Far.) Belli, açık, meydanda, âşikâr 

          a. 134b/6 

ata Baba 

          a. 102a/11, 102a/13, 102b/1, 102b/2, 

106a/9, 106a/12 

‘avl (Ar.) Miras meselelerinde muayyen pay 

sahiplerinin payları toplamının meselenin 

ortak paydasını aşması hâli 

        ‘a. 103a/6, 103a/8 

          ‘a. +e 97a/7, 97a/10, 97a/12, 97b/3, 

97b/4 

          ‘a. +i (iy.) 106b/5 

          ‘a. +idür 140a/10, 141b/9 

          ‘a. +ile 109a/4, 116b/2 

          ‘a. ol-  97a/1, 97a/2, 105b/11 

          ‘a. olın- 96b/12, 97a/1, 97a/6, 97a/8, 

97a/11, 97b/1, 103b/3, 103b/7, 103b/8, 

104a/3, 104a/4, 104a/6, 104a/8, 104a/11, 

104a/13, 104a/14, 104b/1, 104b/4, 104b/6, 

104b/9, 104b/11, 104b/15, 105a/1, 105a/5, 

105a/6, 105a/10, 105a/12, 105a/13, 105b/1, 

105b/3, 105b/6, 105b/8, 105b/11 

          ‘a. -i muhtāc “ihtiyacı olanın avli bkz. 

‘avl” 141a/6 
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          bilā-‘a. “avlsiz, avl durumu olmadan 

bkz. ‘avl” 96b/8, 97b/4, 116b/1 

‘avlin (Ar.) Miras meselelerinde muayyen 

 pay sahiplerinin payları toplamının 

meselenin ortak paydasını aşması hâli 

          bi-‘a. “avlsiz, avl durumu olmadan 

bkz. ‘avl” 97a/3 

‘avrat (Ar.) Kadın, zevce, avrat 

          ‘a. 98a/8, 111a/3, 111b/6, 112a/8 

       ‘a. +a 98a/13, 109a/15, 109b/5, 110a/7, 

110a/13, 110b/11 

       ‘a. +ın 98a/3, 109a/9, 110a/1, 110b/4 

ay Ay, yılın on iki bölümünden her biri  

       a. 144a/12 

       a. +da 142a/4, 142b/15, 144a/10, 

144b/3, 145a/13, 145b/6, 146a/1 

       a. +uñ 142a/13, 143a/11, 144b/7, 

144b/10, 144b/11, 145a/1, 145a/10, 145b/2, 

145b/11 

‘ayān (Ar.) Görünen, ortada 

       burc-ı ‘a. +a 178b/11 

‘ayār (Ar.) Altının, gümüşün ve başka 

kıymetli madenlerin karışma derecesi 

       naḳd-i tamām-ı ‘a. +laruñ 178a/11 

 ‘ayn (Ar.) Aslı, kendisi 

       ‘a. -ı māl-ı mefrūż-ı evvel “ilk farz olan 

malın aynısı” 127b/2, 129b/7, 130b/15 

       ‘a. -ı māl-ı mefrūż-ı ẟānī  “ ikinci farz 

olan malın aynısı” 128b/12, 130b/12 

ayru ayru ayrı ayrı 

       a. 169a/2 

                      B 

 

bāb (Ar.) Bölüm  

          b. 137a/6 

          b. -ı miẟkāl “yirmi kıratlık ağırlık 

ölçüsü bölümü” 170a/2 

ba‘de (Ar.) Sonra 

          b. 95b/6, 124a/1, 129b/14 

          b. ’ḍ-ḍarb “çarpımdan sonra” 115a/2, 

115b/11, 118b/2, 123b/11, 127b/2, 134b/13, 

146b/9, 148b/10, 153a/3, 153b/9, 160a/2, 

161a/1, 166a/8, 171b/1, 174b/6 

          b. ’ḍ-ḍarb vel ḳısmet “bölme ve 

çarpmadan sonra” 162a/6 

          b. ’l-basṭ “mirastaki kıymet büyütme 

miktarından sonra” 115b/8 

          b. ’l-farż “miras için takdir edilen 

paydan sonra” 128a/4 

          b. ’l-ifrāz “ayırmadan sonra” 142a/14 

          b. ’l-ḳısmet “bölmeden sonra” 114a/4, 

118a/11, 173b/14 

ba‘dehū (Ar.) Ondan sonra 

          b. 114b/13, 127b/11, 130b/1, 131a/3, 

133a/1, 133b/13, 140a/6, 146a/4, 148a/6, 

157a/7, 173a/4 

ba‘de-zān (Ar.) Ondan sonra 

          b. 118b/7, 127b/14, 142a/11, 169a/2, 

173b/5 

bāġ (Far.) Bağ, büyük bahçe, bostan 

          b. +ı (iy.) 140b/12 

          b. +ınuñ 140b/13, 140b/14 

          b. +laruñ 140b/15 
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          b. -ı kebīr “büyük bahçe” 141a/4, 

141a/6 

          b. -ı ṣaġīr “küçük bahçe” 141a/5, 

141a/7 

bahā (Far.) Kıymet, bedel, değer 

          b. 157b/2, 159b/2, 159b/7, 161a/5, 

161b/6, 168a/10 

          b. +dur 135a/3 

          b. +ları (iy.) 175b/8, 176b/9 

          b. +sı 135a/5, 135b/3, 136a/2, 136a/3, 

136a/4, 136b/1, 142a/5, 142a/8, 142b/7, 

143a/2, 154a/1, 154a/3, 154a/7, 154a/8, 

160b/11, 161a/8, 161a/10, 162a/13, 168b/1, 

175b/5, 175b/6, 177a/1, 177a/2, 177a/3 

          b. +sıdur 134b/15, 135a/12, 135b/14 

          b. +sın 134b/12, 135a/9, 154a/5, 

175b/11 

          b. +ya 158a/8, 159a/15, 162b/10, 

175b/10, 175b/12, 176a/1, 176a/6, 176a/13, 

176b/7, 176b/8 

          b. ol- “kıymet olmak, bedel olmak, 

değerini karşılamak” 135b/1, 157b/4, 

158b/1, 159b/12, 160b/13, 161b/8, 168a/11, 

168a/14 

          a‘dād-ı b. -yı aḳmişe “kumaşların 

fiyatlarının sayısı” 160a/7 

          a‘dād-ı eşkāl-i b. “fiyat şekillerinin 

sayısı” 161b/14 

          b. -yı aḳmişe “kumaşların değeri” 

159b/14 

          b. -yı cāme “elbisenin değeri” 143a/5, 

143a/10, 143b/7, 144a/6, 147a/5, 147a/8, 

147b/6, 148a/1 

          b. -yı engüşterī “yüzüğün değeri” 

142a/12, 142b/13 143a/5, 143a/9, 143b/5, 

144a/5 

          b. -yı miẟḳāl-i la‘l “kırmızı süs taşının 

yirmi dört kıratlık ölçüsünün değeri” 175b/2 

          b. -yı miẟḳāl-i mürvārīd “incinin 

yirmi dört kıratlık ölçüsünün değeri” 176a/2  

          b. -yı miẟḳāl-i ẕeheb “altının yirmi 

dört kıratlık ölçüsünün değeri” 176a/6 

          mechūlü’l-b. ol- “değeri bilinmemek” 

142a/7 

baḥr (Ar.) Deniz 

          risāle-i b. -i ẓāhir “açık deniz 

kitapçığı” 178b/3 

bahẟ (Ar.) Konuşulan şey, söz 

          b. 170a/2 

          b. -i ferā’iż “miras konusu” 96b/3, 

96b/4 

bā‘iẟ (Ar.) Sebep olan, gerektiren 

          b. 126b/3, 126b/15, 147b/2 

baḳıyye (Ar.) Artan, geri kalan, artık  

          b. 97b/8, 97b/9, 100a/13 

          bilā-b. “kalansız” 97b/9, 100b/2, 

103a/3 

          b. -yi evvel “birinci kalan” 127a/14, 

127b/5 

          b. -yi ẟānī “ikinci kalan” 127b/4, 

127b/6 

bāḳī (Ar.) Artık, artan, fazla, geri kalan 
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           b. 92a/8, 98b/9, 99b/6, 100b/1, 

103a/5, 116b/3, 125a/1, 127a/4, 128b/9, 

129b/1,   133b/3, 135a/2, 135a/4, 135a/11, 

135a/14, 135b/2, 136b/11, 143a/13, 145b/3, 

147b/8, 147b/10, 163a/5, 163b/5, 164a/4, 

167a/7, 169b/12, 172b/8, 173b/6, 174b/7, 

175b/15 

           b. +dür 169a/7 

           b. +ler 136b/7 

           b. +nüñ 136b/5 

           b. +si  166a/5 

           b. ḳal- “geride kalmak, artmak” 

98a/14, 99a/der., 109a/15, 110a/13, 110b/2, 

111a/9, 112a/1, 112a/6, 118b/3, 127a/13, 

127b/3, 128a/9, 128a/12, 129a/2, 131b/15, 

132a/4, 132b/13, 133a/4, 133b/13, 

134a/2,134b/15, 135a/1, 135b/8, 135b/12, 

136b/4, 136b/6, 139b/7, 142a/15, 146b/11, 

147b/6, 151a/14, 155a/7, 155a/9, 155b/15, 

161a/13, 162a/11, 162b/1, 163a/6, 163a/15, 

164b/3, 165b/3, 170a/13 (2), 172a/9, 174b/5 

           b. ol- “geride kalmak, artmak” 

165a/4, 165b/10, 167a/15, 169a/7                        

balçıḳ İçinde çeşitli organik maddeler 

bulunan, genellikle killi, koyu, yapışkan 

çamur, mil 

           b. +da 164b/5 

baña Bana 

           b. 147a/5, 147a/7 

basṭ (Ar.) Mirasta bir adedi kıymetine zarar 

vermeyecek şekilde büyütme [tüm sayılı bir 

kesrin tüm sayısını, kesrin paydasıyla çarpıp 

payına katmak ve çıkanı pay yapıp asıl 

paydasını olduğu gibi bırakmak] 

           b. +ından 121a/2, 124a/1 

           b. +larına 122a/12 

           b. it- “mirasta bir adedi kıymetine 

zarar vermeyecek şekilde büyütmek” 91b/8, 

114b/13, 115b/8, 163b/10 

           b.  ol- “mirasta kıymetine zarar 

verilmeyecek şekilde büyütülmek” 122a/6, 

137a/13, 164a/15 

           b. olın- “mirasta kıymetine zarar 

verilmeyecek şekilde büyütülmek” 97a/4, 

120b/13, 120b/15, 122a/3, 123a/15, 123b/8, 

146b/8 

           ba‘de’l-b. “mirastaki kıymet büyütme 

miktarından sonra” 115b/8  

           b. -ı ‘Amr “Amrın mirastaki 

büyütülen miktarı” 114b/14, 122a/5, 122a/9 

           b. -ı Bekr “Bekrin mirastaki 

büyütülen miktarı” 114b/14, 122a/5, 122a/9 

         b. -ı Bişr “Bişrin mirastaki büyütülen 

miktarı” 122a/5, 122a/9 

           b. -ı evvel “ilk büyütülen miktar” 

91b/7 

           b. -ı Ḫālid “Halidin mirastaki 

büyütülen miktarı” 114b/14, 122a/5, 122a/9 

           b. -ı meẕkūr “ mirasta anılan kıymet 

büyütme miktarı” 123b/2, 123b/9 

           b. ü’l-mevcūd “ mirasta var olan 

kıymet büyütme miktarı” 120b/13 
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           b. ü’l-meẕkūr “ mirasta anılan kıymet 

büyütme miktarı” 121a/1, 123b/3, 123b/4, 

123b/5 

           ḥāṣıl-ı b. “mirasta meydana gelen 

kıymet büyütme miktarı” 120b/15 

başla- Başlamak 

           b. -yup 140a/4 

bāzār (Far.) Pazar, çarşı 

           b. +da 147a/2 

           b. +ınuñ 178a/9 

           cevherīyān-ı b. -ı fażl u berā‘at         

“ iyilik ve güzellik çarşısının kuyumcuları” 

178a/6 

ba‘żı (Ar.) Birtakım, kimi 

           b. 164b/9, 178a/1 

bedel (Ar.) Karşılık, bir şeyin yerine verilen 

ve yerini tutan şey 

           b. 100b/15 

beġāyet (Ar.) Pek çok, aşırı, son derecede, 

pek ziyade 

           b. 134a/8 

beher (Far.) Her, her bir, her biri 

           b. 120a/3, 120a/3, 120a/3 

be-her-ḥāl (Far.+Ar.) Kesinlikle, mutlaka 

           b. 127a/9, 137a/11 

beḳā (Ar.) Devam, evvelki hâl üzere kalmak, 

bakilik 

           b. +nuñ 179a/5 

           bekā +ya 179a/4 

Bekr (k.a.) Bekr 

           B. 114b/14, 119b/7, 120a/3, 121a/1, 

121b/7, 122a/4, 123b/3, 124a/5, 127b/14, 

128a/10, 128b/2, 129a/8, 130a/1, 130a/8, 

130b/2, 130b/3, 131a/9, 167b/1, 167b/2, 

167b/15 

          B. +e 112b/10, 113a/12, 113b/4, 

114b/4, 115a/9, 116a/2, 117a/15 118a/3, 

119b/2, 120b/2, 120b/8, 121a/10, 122b/5, 

123a/6, 124b/1 

           B. +üñ 122a/8 

           basṭ-ı B. “Bekrin mirastaki büyütülen 

miktarı” 114b/14, 122a/5, 122a/9 

           musaṭṭaḥ-ı B. “Bekrin işleminin 

görünüşü” 124a/5 

belāġat (Ar.) İyi, güzel, pürüzsüz söz 

söyleme 

           b. 178a/6, 178a/8 

           naḳḳadān-ı şite-yi fażża-yı b. 

“gümüşten yapılmış üzüm salkımı gibi güzel 

sözleri ayırtedebilenler” 178a/6 

           re’y-i cihān-ārā-yı b. “cihanı 

süsleyenin güzel görüşü” 178a/8 

belki (Far.) İhtimal, umulur, olabilir 

anlamlarına gelen bir söz 

           b. 164b/1 

ben Ben ( 1. teklik Kişi zamiri ) 

           b. +üm 147a/5, 147a/7 

benāt (Ar.) Kızlar 

           b. 94b/6, 95a/8, 99a/11, 99b/1, 

107b/7,107b/8 

           b. +a 98b/1, 99b/10, 100a/2 

           b. +ın 107b/5 

           b. -ı ibnle “oğlun kızları”94b/6, 95a/8 



236 
 

           ḥiṣṣe-i b. “kızların payı” 98b/7, 

99a/der., 99a/8, 100a/12, 102a/9 

           ḥiṣṣe-i b. +dur 99b/5, 102a/2, 108a/8 

           ebdān-ı b. “kızlara layık olan” 91b/7 

ber (Far.) Üzere 

            b. 94b/8, 96a/5,96b/11, 97a/4, 

98a/15, 99a/7, 99b/12, 100a/12, 101a/7, 

101b/7, 102a/5, 102a/8, 103a/2, 103b/4, 

106b/9, 106b/11, 107a/14, 107b/1, 108a/4, 

108a/9,  108b/1, 108b/10, 108b/12, 109a/15, 

109b/6, 110a/8, 110b/2, 111a/1, 111a/9, 

111b/5, 112a/1, 112a/6, 112b/7, 113a/7, 

113a/10, 113b/11, 113b/15, 114a/5, 114b/10, 

114b/13, 115a/3, 115b/5, 115b/9, 115b/15, 

117b/4, 117b/7, 118b/4, 119a/5, 119a/10, 

120a/3, 120a/7, 120b/13, 120b/15, 121a/4, 

121a/7, 122a/3, 122a/9, 122b/3, 123a/15, 

124a/4, 126a/6, 126a/9, 128a/6, 128a/8, 

128a/11, 128b/4, 128b/10, 128b/13, 129b/2, 

130a/9, 130b/3, 131a/4, 131a/9, 131b/11, 

132a/1, 132a/6, 132b/4, 132b/9, 132b/14, 

133a/5,  133b/5, 133b/9, 133b/13, 134a/4, 

135b/9, 135b/14, 136b/7, 138b/1, 139a/7, 

141a/10, 141b/12, 142b/2, 143b/2, 145a/2, 

146b/1, 146b/12, 148b/7, 148b/11, 149a/6, 

149b/9, 149b/13, 150a/4, 150b/5, 151a/11, 

151b/6, 152a/6, 153a/3, 153a/7, 153a/11, 

153b/5, 153b/11, 155a/7, 155a/11, 155b/15, 

156a/6, 156a/9, 156b/9, 156b/13, 157a/10, 

158a/1, 158b/5, 159a/3, 159a/8, 159a/10, 

159b/10, 159b/14, 160a/3, 160a/6, 160b/4, 

161a/8, 162b/3, 163a/10, 164a/1, 165a/5, 

167b/9, 170a/7, 170a/10, 170b/10, 171b/3, 

172a/3, 172a/4, 172a/15, 172b/6, 172b/9, 

173a/2, 173a/7, 173b/15, 174a/6, 174a/14, 

174b/8, 174b/15, 175a/3, 176a/1, 176a/6, 

176b/10 

           b. -vech-i iştirāk “ortaklıkla” 118b/7, 

118b/9, 119b/7 

berā‘at (Ar.) Fazilet, meziyet, olgunluk, 

iyilik, güzellik 

           cevherīyān-ı bāzār-ı fażl u b. “iyilik 

ve güzellik çarşısının kuyumcuları”  178a/7 

berāber (Far.) Birlikte bulunan, bir arada, bir 

hizada, farksız 

           b. ol- “birlikte olmak, bir arada 

olmak” 152a/13 

ber-kemāl (Far.+Ar.) Mükemmel 

           b. 134a/8, 134b/6 

bey‘ (Ar.) Satma, satış, satılma 

           b. it- “satmak” 155b/4, 168b/7, 

175b/3 

           b. ol- “satılmak” 117a/4,   175b/3, 

178a/9 

beyān (Ar.) Anlatma, açık söyleme, bildirme 

           b. +ında 116b/7 

           b. +ındadur 125a/3, 137a/3 

           b. +ında-y-ıdı 178a/1 

           b. it- “açıklamak” 96b/9, 97b/7, 

100b/3, 103a/6, 105b/15, 109a/6, 127a/6, 

165a/13, 166a/2, 176a/ 15 

           b. ḳıl- “açıklamak” 169a/11, 178b/11 

           b. ol- “açıklanmak” 166a/4 

           b. olın- “açıklanmak” 137a/6 
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           derc-i b. 178b/11 

beyn (Ar.) Ara, arada, arasında 

           b. +inde 108a/12, 108a/14 

           b. e’l-a‘dād “sayılar arasında”  

115b/4 

           b. e’l-vereẟe “mirasçılar arasında” 

97b/5, 116b/1 

           mesā’il-i b. “meseleler arasında” 

105b/13 

beytü’l-māl (Ar.) Devlet, maliye hazinesi 

           b. 109a/15, 109b/6, 110a/7, 110b/2, 

111a/9, 111b/5, 112a/1 

beyżā (Ar.) Daha ak, çok beyaz 

           mes’ele-yi b. “çözülebilir mesele” 

172b/1 

bıtāne (Ar.) Astar 

           b. 151b/15, 152a/3 

bi- (Ar.) Başlarına eklendiği zaman 

kelimeleri “-e” hâline getirir; “ile, için” 

anlamları vererek Farsçadaki “be-” edatıyla  

aynı işi görür 

           b. -‘avlin “aville beraber bkz. ‘avl” 

96b/8 

           b. -ḥisāb-ı miẟḳāl “yirmi dört kıratlık 

ağırlık ölçüsü hesabıyla” 175b/6, 175b/7 

           b. -i‘tibār-ı eşkāl “görünüş itibariyle” 

162a/2 

           b. -mā zāde “artan şu nesneyle” 

109a/7 

           b. -nefsihi “kendisi, kendi kendine” 

153b/4, 171a/5, 173b/3, 174a/5  

           b. -şart-ān “bu şartla” 175b/8 

           b. -tamāmihī “tamamıyla, bütünüyle” 

126a/2, 159b/10, 169b/14, 170a/1,170b/15 

           b. ’l-fi‘l “hakiki olarak, gerçekten, 

hakikatle” 169b/10 

           b. ’l-ittifāḳ  “beraberce, uyuşarak, 

elbirliğiyle” 94b/7, 95b/1 

           b. ’l-mü’enneẟ “dişi olarak” b. 95a/3, 

95a/6 

bī- (Far.) -sız, -siz; -maz, -mez [Farsça 

kelimelerin başına getirilir] 

          b. -kil ü ḳāl “dedikodusuz” 134b/4 

          b. -miẟāl “eşsiz, benzersiz” 134a/7 

          lā‘l-i b. -mānend “eşi, benzeri 

olmayan, eşsiz” 134b/4 

bigi Gibi 

           b. 99a/der. 

           b. +dür 154b/2 

bil- Bilmek, bir şeyi anlamış veya öğrenmiş 

bulunmak  

           b. 96b/5 

           b. -di 134b/9 

           b. -dük 90a/4 (2), 90a/5, 93a/7, 93a/8 

(2), 93a/9, 106b/4, 145a/6, 170b/10 

           b. -dük-ise 90b/8, 93b/10 

           b. -esin 167b/6, 170b/10, 175b/10 

           b. -gil 96b/10, 97a/5, 99a/14, 101b/3, 

103a/7,  103b/5, 104a/13, 116b/7, 117a/2, 

118a/7, 125a/3, 125a/8, 127a/7, 137a/3, 

137a/9, 137b/11, 140a/8, 143b/10, 146b/7, 

148a/12, 148b/12,  164a/14, 165a/13, 178b/8 

           b. -mege 175b/12 
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           b. -mek 90a/7, 93a/11, 99a/14, 

101b/2, 107b/9, 113b/7, 114b/6, 116b/8, 

115b/1, 117b/3, 119a/2, 120a/1, 120b/11, 

121b/11, 123a/11, 125a/15, 130a/5, 137a/4, 

137b/11, 138b/13, 139b/5, 140a/8, 141a/2, 

141b/6, 142a/9, 143a/6, 143b/10, 144b/5, 

146a/8, 147a/9, 148a/12, 149b/6, 150a/13, 

151b/15, 152a/13, 153b/3, 154a/3, 155a/5, 

155b/13, 156b/5, 157b/3, 158a/14, 159b/8, 

161b/6, 162b/15, 164b/14, 167a/3, 167b/4, 

168b/8, 169b/12, 171a/4, 171b/8, 172a/10, 

172b/4, 172b/14, 173a/12, 173b/12, 174a/4, 

174b/4, 174b/13, 175b/9 

           b. -mez 178b/1 

           b. -ür misiz 148a/7   

bilā (Ar.) -sız, -siz [Arapça kelimelerin 

başına getirilir] 

           b. -‘avl “avlsiz, avl durumu olmadan 

bkz. ‘avl 96b/8, 97b/4, 116b/1 

           b. -‘avlin “avlsiz, avl durumu 

olmadan bkz. ‘avl 97a/3  

           b. -baḳıyye “kalansız” 97b/9, 100b/2, 

103a/3 

           b. -kesr “kesirsiz, tam 117a/8, 

117a/13, 124b/11, 169b/1 

           b. -żamm “eklemeden, zamsız” 

164b/13 

bildür- Bildirmek 

           b. -ür 99b/9 

bile Da, de, dahi anlamı veren bir söz 

           b. 97a/3, 127a/8, 165b/15 

bilece Bile, dahi  

           b. 151a/3 

bilin- Bilme işine konu olmak, anlaşılmak, 

öğrenilmek 

           b. -mek 118a/9 

           b. -ür 99a/der. 

bilmeklik Bilme, bir işi anlama, bilme 

durumu 

           b. +e 90a/8, 90b/8, 93a/12, 93b/11, 

117b/3, 119a/3, 120a/1, 120b/12, 121b/12, 

123a/11, 138b/13, 139b/5, 141a/3, 141b/7, 

142a/9, 143a/6, 144b/5, 146a/9, 147a/9, 

149b/7, 150a/13, 151a/7, 152a/1, 158a/14, 

159b/8, 164b/14, 168a/10, 170b/14 

biñ Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen 

sayı, bin (1000) 

           b. 134b/1, 134b/3, 134b/14, 135a/10, 

135a/14, 135b/2, 136b/3 

           b. +den 134b/5, 135a/1, 135a/3, 

136b/2, 136b/3, 136b/5 

           b. +er 101a/5 

binā’ (Ar.) Yapı, yapma, kurma 

           b. olın- “yapılmak, inşa edilmek” 

138b/9 

           b. -yı ‘amel “iş yapma” 125a/7 

biñ altı Bin beşten sonra gelen sayı, bin altı 

(1006) 

           b.  156a/14 

biñ altı yüz Bin beş yüz doksan dokuzdan 

sonra gelen sayı, bin altı yüz (1600) 

           b. 118b/5, 142a/2 

biñ altı yüz on biş Bin altı yüz on dörtten 

sonra gelen sayı, bin altı yüz on beş (1615) 
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           b. 122b/6 

biñ biş yüz ṭoḳsan iki Bin beş yüz doksan 

birden sonra gelen sayı, bin beş yüz doksan 

iki (1592) 

           b. 114b/1 

biñ dört Bin üçten sonra gelen sayı, bin dört 

(1004) 

           b. 150a/5 

biñ dört yüz yigirmi üç Bin dört yüz yirmi 

ikiden sonra gelen sayı, bin dört yüz yirmi 

üç (1423) 

           b. 173b/11 

biñ elli Bin kırk dokuzdan sonra gelen sayı, 

bin elli (1050) 

           b. 123a/2 

biñ elli altı Bin elli beşten sonra gelen sayı, 

bin elli altı (1056) 

           b. 156b/10 

biñ iki yüz yigirmi iki Bin iki yüz yirmi 

birden sonra gelen sayı, bin iki yüz yirmi iki 

(1222) 

           b. 159b/5, 161b/4 

biñ sekiz yüz Bin yedi yüz doksan dokuzdan 

sonra gelen sayı, bin sekiz yüz (1800) 

           b. 168a/9, 168a/11, 168b/1  

biñ sekiz yüz altmış üç Bin sekiz yüz altmış 

ikiden sonra gelen sayı, Bin sekiz yüz altmış 

üç (1863) 

           b. 124b/7 

biñ sekiz yüz ṭoḳsan Bin sekiz yüz seksen 

dokuzdan sonra gelen sayı, bin sekiz yüz 

doksan (1890) 

           b. +dan 113b/10 

           b. +uñ 113b/12 

biñ sekiz yüz ṭoḳsan yidi Bin sekiz yüz 

doksan altıdan sonra gelen sayı, bin sekiz 

yüz doksan yedi (1897) 

           b. 166b/7  

biñ üç yüz otuz iki Bin üç yüz otuz birden 

sonra sonra gelen sayı, bin üç yüz otuz iki 

(1332) 

           b. 141a/11 

biñ yidi yüz yigirmi altı Bin yedi yüz yirmi 

beşten sonra gelen sayı, bin yedi yüz yirmi 

altı (1726) 

           b. 124a/7 

biñ yidi yüz yigirmi biş Bin yedi yüz yirmi 

dörtten sonra gelen sayı, bin yedi yüz yirmi 

beş (1725) 

        b. 165b/13 

bir 1. Bir (sıfat) 

        b. 89b/6, 89b/7, 91b/5, 91b/6, 91b/7, 

92a/1, 92a/1, 92b/14, 92b/14, 98a/3, 98a/4, 

98a/9, 98a/15, 98b/3, 98b/3, 99a/10, 99b/2, 

99b/7, 100a/5, 100b/12, 101a/2, 101a/9, 

101b/11, 102a/11 (2), 102a/12, 102a/14 (2), 

102b/2, 106a/8, 106a/9 (2), 106a/12, 106b/2, 

106b/10, 107a/4, 107a/7, 107b/4,  107b/9, 

108a/3, 108b/10, 109a/9, 109a/11, 109b/1, 

110a/1, 110a/3, 110a/9, 110b/4, 110b/7, 

111a/11, 111b/6, 111b/8, 112a/2, 112a/8, 

112b/2, 112b/9, 112b/12, 113b/3, 113b/8, 

114b/3, 114b/7, 115a/8, 117a/1 (2), 117a/2, 

115b/2,  118a/8, 120b/1, 121b/13, 123a/13, 
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123b/6, 124a/6, 124b/6, 125a/4, 125a/8, 

125a/12, 125b/3, 126a/3, 126b/8, 126b/10, 

127b/9 (2), 129b/12 (2), 131a/1, 131b/2, 

132a/11, 132b/3, 133b/2, 134a/7, 135a/15, 

137a/12, 138a/1, 138a/2, 138b/4, 138b/5, 

138b/7, 138b/9, 139a/11, 140a/2,  140b/11 

(2), 140b/13, 140b/14, 141b/5, 141b/5, 

141b/13, 142a/4, 142a/4, 142a/4, 142b/2, 

142b/3 (2), 142b/4, 142b/7, 142b/15 (2), 

143a/1 (2), 143a/11, 143b/3 (3), 143b/8, 

143b/12 , 144a/2, 144a/8, 144a/12, 144b/7, 

144b/10, 144b/11, 145a/1, 145a/2, 145b/1, 

147a/2, 147a/10, 147a/14, 147a/15, 148a/5, 

148a/14, 148b/2, 148b/4, 149a/11, 149a/11, 

150a/7, 150a/14, 150b/6, 150b/6, 150b/9, 

150b/9, 151a/1, 151b/10, 151b/13 (2), 

152a/4 (2), 152a/9 (2), 152a/11, 152a/14,  

152b/12, 152b/13, 153a/8, 153a/14, 153b/1, 

154a/9, 154b/1, 154b/3, 154b/4, 154b/9, 

154b/14, 155a/1, 155a/10, 155b/8 (2), 

155b/9, 156a/15, 156b/2, 157a/12, 160b/3, 

160b/5, 160b/11, 162b/2, 162b/8, 162a/13, 

162b/11, 162b/13, 163a/2, 163a/15 (2), 

163b/10, 164a/5, 164b/4, 164b/11, 165a/9, 

165a/15, 165b/4, 166a/4, 166a/9, 166a/13, 

166a/14, 166b/5, 167a/6, 168a/5, 168a/7, 

168a/8 (2), 168a/12, 168b/8, 168b/11 (2), 

168b/15, 169a/4 (2), 169a/7, 169b/6, 169b/7 

(2), 169b/14 (2), 169b/15, 170a/3, 170a/3, 

170a/9, 170a/12, 170b/7, 170b/8 (2), 

170b/13, 171b/9, 171b/10, 172a/8, 172a/12, 

173a/11, 173b/2, 173b/5, 173b/6, 173b/7, 

173b/10, 174a/11, 174b/2, 174b/4, 174b/11, 

175a/14, 175b/1, 175b/8, 175b/14, 176a/1, 

176a/5, 176a/8, 176a/10, 176a/13, 176b/2, 

176b/3, 176b/4, 177a/3 

       2. Sayıların ilki ve bu sayıyı gösteren 

rakam; herhangi bir varlığı belirsiz olarak 

gösteren (sayı); herhangi bir kişi 

       b. 90b/14, 91a/5, 91b/5, 91b/6, 91b/7, 

92a/1 (2), 92a/7, 92a/15, 92b/3, 92b/14 (2),  

94a/2, 94a/8, 94a/15, 94b/4, 95a/4, 98a/3, 

98a/4, 98a/9, 98a/15, 98b/3 (2), 98b/9 (2), 

99a/10, 99b/2,  99b/6, 99b/7, 100a/5, 

100b/12, 101a/2, 101a/9, 101b/11, 102a/1, 

102a/2, 102a/11 (2), 102a/12, 102a/14, 

102a/14, 102b/2, 102b/8, 104a/2, 104a/10 

(2), 106a/8, 106a/9 (2), 106a/12, 106b/2, 

106b/10, 107a/4, 107a/7, 107b/4, 107b/9,  

108a/3, 108b/10, 109a/9, 109a/11, 109a/14, 

109b/1, 109b/4, 110a/1, 110a/3, 110a/7, 

110a/9, 110a/13, 110b/2, 110b/4, 110b/7, 

110b/11, 111a/8, 111a/9, 111a/11,  111b/5, 

111b/6, 111b/8, 112a/1 (2), 112a/2,  112a/4, 

112a/5, 112a/6, 112a/8,  112b/2, 112b/5, 

112b/6 (2), 112b/9, 112b/12, 113b/3, 

113b/8, 114b/3, 114b/7  114b/9, 115a/8, 

117a/1 (2), 117a/2, 115b/2,  115b/5, 118a/8, 

120b/1, 121b/13, 123a/13, 123b/6, 124a/6, 

124b/6, 125a/4, 125a/8, 125a/12, 125b/3, 

126a/3, 126b/8, 126b/10, 127b/9 (2), 

129b/12 (2), 131a/1, 131b/2, 132a/11, 

132b/3, 133b/2, 134a/7, 135a/15, 137a/12, 

137b/14, 138a/1, 138a/2, 138b/4,  138b/5, 
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138b/7, 138b/9, 140a/2, 140b/11, 140b/11, 

140b/13, 140b/14, 141b/5, 141b/5, 141b/13,  

141b/15, 142a/4 (3), 142b/2, 142b/3 (2), 

142b/4, 142b/7, 142b/15 (2), 143a/1 (2), 

143a/11, 143b/3 (3), 143b/8, 143b/12 (2), 

144a/2, 144a/8, 144a/12, 144b/7, 144b/10, 

144b/11, 145a/1, 145a/2, 145b/1,146a/6, 

147a/2, 147a/10, 147a/14, 147a/15,  147b/5, 

148a/5, 148a/14, 148b/2, 148b/4, 149a/11 

(2), 150a/7, 150a/14, 150b/6 (2), 150b/9 (2), 

151a/1, 151a/7, 151b/10, 151b/12, 151b/13 

(2), 152a/4 (2), 152a/9 (2), 152a/11, 

152a/14, 152b/12, 152b/13, 153a/8, 153a/14, 

153b/1,  154a/9, 154b/1, 154b/3, 154b/4, 

154b/9, 154b/14, 155a/1, 155a/10, 155b/8 

(2), 155b/9, 156a/15, 156b/2, 157a/12, 

157a/4, 157a/6, 157a/9, 160b/3, 160b/5, 

160b/11, 162a/13, 162b/2, 162b/8,  162b/11, 

162b/13, 163a/2, 163a/15 (2), 163b/10, 

164a/5, 164b/4, 164b/11, 165a/9, 165a/15, 

165b/4, 166a/4, 166a/5, 166a/9, 166a/13, 

166a/14, 166b/5, 166b/13, 167a/1, 167a/6, 

168a/5, 168a/7, 168a/8 (2), 168a/12, 168b/8, 

168b/11 (2), 168b/15, 169a/4 (2), 169a/7, 

169b/6, 169b/7 (2), 169b/14 (2), 169b/15, 

170a/3 (2), 170a/9, 170a/12, 170b/7, 170b/8 

(2), 170b/13, 171b/9, 171b/10, 172a/8, 

172a/9, 172a/12, 173a/11, 173b/2, 173b/5, 

173b/6, 173b/7, 173b/10, 174a/11, 174b/2, 

174b/4, 174b/11, 175a/14, 175b/1, 175b/8, 

175b/10, 175b/14, 176a/1, 176a/5, 176a/8, 

176a/10, 176a/13, 176b/2, 176b/3, 176b/4, 

177a/3  

           b. +den 174a/9 

           b. +e 90b/14, 92a/15, 94a/2 

           b. +er 94a/15 

           b. +i (bel.) 90b/2, 92a/7, 93b/5, 

109a/14, 109b/4, 110a/7, 110a/13, 110b/2, 

110b/11 111a/9, 112a/1, 112a/4, 112a/5, 

112b/5, 112b/6 

           b. +i (iy.) 100b/13, 127a/8 (2), 

129b/3 (2), 133b/1 (2), 134a/9 (3), 140a/11, 

140a/15, 143b/12, 145a/7, 146a/7, 146b/3 

(2), 150a/8 (2), 150a/12, 156b/4, 157a/12, 

157b/8, 163b/14, 164b/2, 167b/6, 169b/11, 

176a/14, 176b/5 

           b. +imüzüñ 154b/13, 154b/13 

           b. +in 109b/5, 111b/4, 144a/10, 

144a/11, 146a/1, 147a/12 

           b. +ini 146a/2 

           b. +inden 155a/4, 169a/3 (2), 

169b/10 

           b. +ine 91a/8, 94a/15, 113b/7, 

114b/6, 114b/9, 120b/11, 140a/12, 140a/15, 

141b/15, 146a/7, 146b/6, 163b/2, 167b/4 

           b. +inüñ 89b/10, 89b/10, 89b/12 (2), 

99a/6, 108a/12, 108a/13, 108a/15, 113b/11 

(2), 114b/9, 114b/9, 115b/5, 119b/9, 119a/1, 

120a/2, 121b/11, 123a/10, 134a/10, 147a/7, 

169b/11, 175b/11, 176b/6 

           b. +isi 169a/11 

           b. +isine 91a/7, 91a/12, 91a/14, 

94a/9, 94a/11, 94a/14 
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           b. +iyle 138a/1, 150a/12, 156b/4, 

157a/4, 157a/6, 157a/9, 157a/12 

           b. +leri (iy.) 90b/1, 91a/4, 92b/2, 

93b/5, 94a/7 

birli Birli 

           b. 141a/1 

biş Dörtten sonra gelen sayı, beş (5) 

           b. 91b/6, 92a/2, 94b/1, 119b/7, 

120b/2, 122b/6, 123a/6, 131b/8, 138b/7 (2), 

139a/12, 139b/6, 139b/9, 142a/6, 142a/11, 

142a/13, 142b/5, 142b/7, 142b/8, 144a/3, 

144a/4, 144a/5, 145b/9, 145b/10, 150b/7, 

155b/11, 156a/1, 157b/14, 162b/8, 162b/9, 

162b/12, 163a/5, 163a/14, 163b/1, 163b/2, 

163b/4, 166b/10, 167a/15, 168a/1, 168b/5, 

168b/6, 168b/13, 168b/14, 169a/6, 169a/8, 

169a/12,  170b/3, 174a/12, 177a/2 

           b. +e  172a/8 

           b. +er 152b/12 

biş biñ ḳırḳ Beş bin otuz dokuzdan sonra 

gelen sayı, beş bin kırk (5040) 

           b. 99a/12 

bişinci Beşinci 

           b. +si 94b/3, 95a/3 

biş yüz altmış dört Beş yüz altmış üçten 

sonra gelen sayı, beş yüz altmış dört (564) 

           b. 117b/1 

biş yüz ḳırḳ dört Beş yüz kırk üçten sonra 

gelen sayı, beş yüz kırk dört (544) 

           b. 124b/1 

biş yüz otuz iki Beş yüz otuz birden sonra 

gelen sayı, beş yüz otuz iki (532) 

           b. 174a/1 

Bişr (k.a.) Bişr 

           B. 121a/1, 122a/4, 123b/4 

           B. +e 117b/1, 118a/5, 120b/8, 

121b/1, 121b/8, 122b/6, 123a/7, 124b/2 

           B. +üñ 122a/8 

           basṭ-ı B. 122a/5, 122a/9 

           musaṭṭaḥ-ı B. 124a/5 

biz Biz ( 1. çokluk kişi zamiri ) 

           b. 91a/6, 91a/11, 91a/13, 94a/3, 

94a/9, 94a/14, 148a/7, 148a/9, 148a/10, 

148b/3 

           b. +de 91a/1 

           b. +e 90a/2, 93a/6, 109a/11, 109b/1, 

110b/7, 110a/3, 110a/9, 111a/5, 111a/11, 

111b/8, 112b/2, 112a/2, 112b/12, 148b/3 

           b. +üm 90a/6, 93a/10, 148a/10 (2), 

148b/4, 148b/5 

boşal- Boş duruma gelmek, içinde bir şey 

kalmamak, boşalmak. 

           b. -ıcaḳ 139b/3 

           b. -sa 139b/1, 139b/2 

           b. -ur 139b/5, 139b/12, 139b/14 

böyle Böyle, bunun gibi, buna benzer 

          b. 136a/6, 140a/10, 141a/5, 141b/9, 

151b/1, 170b/4, 172b/2, 175a/14 

bu 1. Bu ( işaret zamiri ) 

           b. 97b/8, 107a/10, 108b/1, 125b/15, 

131b/12, 135a/15, 136a/6, 138a/1, 139a/4, 

140a/10, 141a/5, 141b/7, 141b/9, 141b/9, 

141a/6, 146a/5, 160b/6, 161b/11, 161b/12, 
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162b/9, 163b/8, 164a/13, 167b/1, 169b/10, 

170b/4, 171b/12, 176a/7, 176a/9  

           b. +dur 97a/4, 97b/10, 99b/9, 100a/5, 

101b/5, 102a/15, 107b/9, 113b/8, 114b/7, 

115b/2, 117a/14, 117b/3, 118a/9, 119a/3, 

120a/2, 120b/7, 120b/12, 121b/6, 123a/5, 

125a/12, 126a/13, 127a/11, 128a/3, 129a/7, 

129b/4, 130a/6, 131a/7, 131b/4, 132b/2, 

133b/4, 134b/11, 135b/7, 136a/7, 141b/7, 

143a/7, 145a/8, 145b/1, 146a/9, 146b/7,  

147a/9, 147a/13 (2), 149b/7, 150a/13, 

151a/7, 152a/1, 152a/13, 153a/2, 153b/3, 

154a/4, 155a/6, 155b/13, 156b/6, 157a/5, 

157b/3, 158a/15, 159b/8, 160b/12, 161b/6, 

163a/1, 164a/7, 164b/2, 164b/14, 166a/7, 

167a/4, 167b/4, 168a/11, 168b/9, 169a/11, 

169b/13, 171a/5, 171b/9, 172a/10, 172b/5, 

172b/14, 173b/1, 173b/12, 174a/4, 174b/4, 

174b/14, 175b/9, 175b/12, 176b/7, 178b/12 

           b. +ña 91a/1, 94a/3, 100a/8, 125b/5, 

127a/10, 128a/4, 128a/5, 128a/14, 128b/1, 

128b/2, 128b/7, 130a/13, 143a/15, 150b/3, 

151b/12, 156b/11, 163b/10, 169a/1, 172a/12, 

173b/14 

           b. +nda 107a/7, 107a/10, 114b/7, 

116b/9, 125a/7, 128a/12, 128a/13, 128b/5, 

128b/6, 130a/10, 130a/12, 130b/4, 130b/6, 

131b/7, 132b/5, 132b/6, 132b/10, 133b/5, 

133b/9, 134b/11, 135a/6, 135a/7, 135b/4, 

135b/5, 138a/6, 145b/1, 163a/1, 164b/15 

           b. +ndan 90a/2, 90a/6, 93a/6, 93a/10, 

96b/2, 96b/4, 97b/5, 98b/4, 98b/10, 99b/9, 

100a/4, 100a/9, 100b/2, 101b/10, 102a/6, 

102b/4, 102b/9, 103a/5, 104a/13, 105a/10, 

105b/12, 106b/6, 106b/9, 107a/15, 108b/7, 

109a/6, 111a/3, 112b/12, 113a/7, 114a/1, 

114b/11, 115b/6, 117b/5, 118a/7, 118a/8, 

119a/7, 120a/4, 120b/14, 121a/2, 122a/6, 

122a/11, 123b/6, 123b/10, 125b/7, 125b/9, 

125b/12, 126a/4, 127a/5, 128a/6, 128a/9, 

128a/15, 128b/8, 128b/10, 128b/13, 129a/1, 

130a/14, 130b/8, 130b/11, 131a/2, 131b/9, 

131b/14, 132a/2, 132b/7, 132b/15, 133b/7, 

133b/11, 135a/8, 135b/7, 135b/10, 136b/4, 

138a/3, 138a/11, 138a/13, 139a/3, 139b/8, 

140a/14, 140b/4, 141a/7, 141b/11, 143a/14, 

145a/6, 145a/14, 145b/7, 145b/12, 146a/11, 

146b/6, 147b/6, 147b/15, 148b/1, 148b/12, 

149b/1, 149b/9, 149b/14, 150a/3, 151a/13, 

152a/2, 153a/4, 153b/6, 155a/8, 155a/15, 

155b/3, 156a/1, 156a/7, 156b/10, 157a/3, 

157b/11, 158a/4, 158b/4, 158b/11, 159a/11, 

159a/12, 159b/11,  160a/4, 161a/4, 161a/9, 

161b/1, 161b/8, 161b/11, 162a/10, 162b/3, 

163a/12, 163b/8, 165b/3, 166a/11, 167a/8, 

167b/10, 167b/12, 170a/4, 170a/7, 170b/10, 

171b/12, 172a/11, 172b/6, 173a/2, 173b/2, 

174b/15, 176a/2, 176a/14, 176b/6 

           b. +nı 100a/4, 101b/10, 102b/5, 

108b/1, 131a/3, 133a/2, 145b/7, 151b/11, 

158b/7, 159a/7, 161a/15, 163a/4, 164a/5, 

165a/2, 165a/12, 167a/8, 167b/10, 170a/6, 

172a/12, 179a/6 
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           b. +nlar 97b/5, 98a/13, 98b/8, 99b/6, 

99b/11, 102a/2, 102b/8, 104a/2, 104a/5, 

104a/8, 104a/10, 104b/3, 104b/8, 104b/11, 

104b/13, 105a/3, 105a/8, 105a/15, 105b/5, 

105b/9, 106a/13, 106b/3, 108b/6, 113b/10, 

118a/6, 119b/4, 120b/4, 124b/4, 125b/4, 

126a/11, 127a/10, 132a/9, 133a/7, 136a/4, 

137a/5, 137a/6, 141b/1, 142b/12, 150a/12, 

159a/6, 163a/4, 164a/2, 165a/2, 169b/6, 

172a/4, 177a/3 

           b. +nlara 100a/5, 100b/1, 103a/5, 

104b/1, 105a/7, 105a/13, 105b/3, 105b/8, 

107a/11, 107b/8, 107b/9, 108a/9, 113b/8, 

115b/2, 116b/3, 125a/1, 126b/10, 127a/4, 

134b/7, 136b/11, 150a/14, 167b/1, 178a/5 

           b. +nlardan 97a/12, 97b/3, 98a/14, 

176a/9 

           b. +nlardur 96b/11, 103b/4 

           b. +nları 113a/2, 137b/14, 148b/7, 

150b/1, 173a/5, 176a/14 

           b. +nlaruñ 91a/6, 91a/12, 91a/13, 

94a/9, 94a/14, 120b/11, 121a/6, 134b/9, 

144a/13, 145a/6, 146b/6, 146a/9, 158a/5, 

160b/1, 164b/8, 165b/11, 166a/3, 169b/9, 

175b/9, 176b/5, 178a/3 

           b. +nuñ 108a/11, 126a/10, 127a/1, 

132b/9, 135b/1, 143a/7, 144a/7, 147a/13, 

159a/6, 163b/3, 163b/11, 164a/11, 164a/14, 

164b/7, 165a/10, 165a/11, 166a/2, 168b/13, 

168b/14, 169a/3, 169a/9, 169b/8, 170a/14, 

170a/15, 170b/13, 175a/14 

           b. +nuñla 108a/10, 125a/6 

    2. Bu ( işaret sıfatı )  

           b. 96b/12, 98a/10, 98b/4, 98b/10, 

99b/8, 100a/7, 100a/9, 102a/6, 102b/11, 

103a/4, 103a/14, 103b/6,  105b/12, 106b/4, 

106b/7, 106b/10, 107a/13, 107a/15, 107b/12, 

108a/9, 108a/14, 108b/3, 108b/9, 108b/10, 

113a/1, 113a/5, 113a/7, 113b/12, 114a/2, 

114b/11, 115a/1, 115b/6, 116b/3, 116b/7, 

116b/8, 118a/7, 120a/6, 122a/6, 122b/1,  

124b/15, 125a/3, 125a/4, 125a/9, 125b/3, 

125b/7, 125b/12, 125b/13, 126a/6, 126a/12, 

126a/15, 126b/8, 126b/10, 126b/12, 

126b/13, 126b/14, 127a/2, 127a/9, 127b/6, 

128a/6, 128a/9, 129a/1, 130b/9, 131a/2, 

134b/15, 136b/8, 137a/3, 137a/4, 137a/9, 

137a/13, 138a/3, 139a/1, 139b/10, 140b/1, 

140a/12, 141a/4, 141a/9, 141b/10, 141b/11, 

142a/1, 142b/1, 142b/5, 142b/6, 143a/14, 

143b/4, 143b/7, 143b/12, 143b/13, 144a/3, 

144a/13, 144b/11, 144b/14, 145a/11, 

146a/13, 147a/8, 147a/9, 147b/1, 147b/6, 

147b/8, 147b/10, 148a/13, 148a/15, 148b/8, 

148b/11, 148b/15, 149b/2, 149a/3, 149b/11, 

150a/1, 151a/13, 152a/3, 152b/2,  153a/6, 

153a/7, 153b/8, 154a/10, 154b/5, 155a/12, 

155a/14, 155b/2, 156a/4, 156b/15,  157b/8, 

157b/11, 157b/13, 158a/2, 158a/8, 158a/8, 

158b/4, 158b/6, 158b/8, 158b/11, 158b/14, 

159a/4, 159a/8 (2), 159a/11, 159a/14, 

159a/15, 159b/11, 159b/15, 160a/4, 160a/6, 

160a/8, 160a/14, 160b/5, 160b/6, 160b/9, 

160b/10, 160b/15, 161a/4, 161a/15, 161b/5, 
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161b/13, 161b/15, 162b/3, 162a/5, 162a/10, 

162a/15, 162b/9, 162b/10, 163b/1, 163a/8, 

163a/12, 163a/15, 163b/5, 163b/13, 164a/1, 

164a/3, 164a/14, 164b/7, 165a/5, 166a/11, 

166a/12, 166b/1, 166b/3, 167a/6, 167a/7, 

167b/5, 167b/9, 168b/5, 168b/9, 169a/5, 

169a/14, 169a/15, 169b/1, 170a/2, 170a/8, 

170a/11, 170a/11, 170a/12, 170a/13, 170b/9, 

170b/12, 170b/14, 172a/13, 172b/7, 173a/11, 

173b/2, 173b/4, 175a/1, 175b/10, 176a/8, 

176b/3, 176b/6, 178a/3, 178a/9, 178a/11, 

178b/2, 178b/8, 178b/10, 179a/1, 179a/3  

bul- bulmak,  bilinmeyene ulaşmak 

           b. -alum 140b/4, 145a/7, 145b/1, 

146b/7, 157a/5, 176b/7 

           b. -asın 107b/10, 113b/8, 114b/7, 

115b/2, 143a/8, 144b/7, 150a/14 

           b. -ıcaḳ 154b/11 

           b. -maḳ 107a/8, 148a/14, 165a/11 

           b. -maz 178a/10 

           b. -up 179a/5 

bulın- 1. Bulma işine konu olmak, bulunmak 

           b. -dı 103a/12, 173b/8 

           b. -mak 137a/12 

           b. -ur 137a/13 

             2. Herhangi bir durumda olmak 

           b. -dılar 146a/4 

             3. Bulunmak, var olmak, elde 

olmak 

           b. -maz 108b/3 

           b. -sa 99a/13, 101b/1, 107b/6, 

107a/6, 113b/6, 114b/6 

           b. -up 142a/11 

           b. -ur 151a/1 

bulış- Buluşmak, bir araya gelmek;          

krş. buluş-   

           b. -up 151b/1 

           b. -urlar 150a/12, 150b/4, 150b/7, 

157a/4, 157a/10, 157a/12 

buluş- Buluşmak, bir araya gelmek;         

krş. bulış- 

           b. -ur 156b/5 

burc (Ar.) Güneşin ayrıldığı on iki kısımdan 

her biri, aylar 

           b. -ı ‘ayān “görünen aylar”178b/11 

büsūt (Ar.) Mirasta bir adedi kıymetine zarar 

vermeyecek şekilde büyütmeler, bu konuda 

yapılan işlemler. 

           b. 114b/13, 115a/1, 123b/10 

           b. +ına 124a/3 

           cem‘u’l-b. “mirastaki kıymet 

büyütme miktarlarının toplamı” 114b/13, 

115b/9 

           mecmū‘u’l-b. “mirastaki kıymet 

büyütme miktarlarının toplamı” 122a/9 

           mecmū‘u’l-b. +a 122b/1 

C 
 

cāḥ (Ar.) Makam, mevki 

           c. +da 134a/7 

cāme (Far.) Elbise, çamaşır 

           c. 147a/2 

           c. +nüñ 143a/1, 152a/14 

           c. +ye 143a/1, 143a/4, 147a/3 
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           bahā-yı c. “elbisenin fiyatı” 143a/5, 

143a/10, 143b/7, 144a/6, 147a/5, 147a/8, 

148a/1 

           bahā-yı c. +dür 147b/6 

           c. -i mīr-āḫūrī “sarayın ahır 

müdürüne ait elbise, çamaşır” 151b/11 

           ḳadd-i c. +ye (ḳadd-i cāme “elbisenin 

boyu”)  152a/12 

           li-ecli’l-c. “elbise için, elbiseden 

dolayı” 143a/12 

           tamām-ı c. “elbisenin tamamı” 

152a/10 

cānib (Ar.) Taraf, cihet, yan 

           c. +ine 156a/15, 156b/2 

cārī (Ar.) Akan, geçen, yürüyen 

           c. 139b/1 

           c. ol- “akmak” 137b/7 (2), 137b/8 

(2), 137b/10, 138b/4, 139a/12 

cāyiz (Ar.) Uygun, yerinde sayılan, yakışık 

alan 

           c. 108a/10, 138a/1 

cebr (Ar.) Düzeltme, tamamlama 

           c. it- “tamamlamak” 103a/12 

           c. ol- “tamamlanmak” 103a/14 

           c. -i muḳābele “cebir beraberliği, 

denklem” 163a/1 

cedd (Ar.) Dede, büyük baba, ananın veya 

babanın babası  

           c. 94b/8, 95b/1 

ceddāt (Ar.) Nineler 

           c. 99a/15 

           c. +a 99b/10, 100a/2 

           c. +uñ 96a/1 

           ḥiṣṣe-i c. “ninelerin payı” 99b/5, 

100a/12 

cedde (Ar.) Büyük ana veya babanın anası 

           c. +sin 99a/11 

           ḥiṣṣe-i c. “büyük annenin payı” 

102a/2, 102a/9 

ceddeteyn (Ar.) İki nine 

           c. +dür 106b/3 

           c. +e 107a/2 

cehl (Ar.) Bilmezlik, cahillik, cehalet 

           c. 141b/9 

           c. +dür 141b/9 

cem‘ (Ar.) Toplama 

           c. +i (iy.) 138a/12 

           c. +inden 125b/10 

           c. ḳıl- “toplamak” 131b/2   

           c. ol- “toplanmak” 98b/8, 99b/6, 

102a/3, 102b/8, 103b/7, 104a/2, 104a/5, 

104a/10, 104b/3, 104b/8, 104b/13, 105a/3, 

105a/9, 105a/15, 105b/5, 105b/9, 106b/3, 

107a/11, 108b/6, 113a/2, 113a/3, 113b/14, 

114b/13, 115b/8, 117b/4, 118a/6, 119a/4, 

119a/6, 119b/4, 120a/3, 120b/4, 120b/14, 

121b/3, 122a/9, 123b/10, 124b/4, 125a/14, 

125b/4, 126a/11, 129b/5, 129b/8, 130b/9, 

131a/3, 131b/2, 131b/7, 132a/9, 132a/11, 

132b/4, 132b/9, 133a/7, 134b/7, 136a/4, 

136b/7, 138a/3, 138a/11, 138a/13, 141a/9, 

141b/1, 142a/12, 142b/12, 143a/9, 144b/13, 

144b/14, 145b/14, 146a/10, 146a/11, 146b/5, 

148b/7, 148b/8, 149b/8, 150b/1, 152a/14, 
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157a/7, 158b/3, 159a/12, 163a/4, 164a/2, 

164b/12, 165a/2, 165b/12, 167a/1, 170b/12, 

172a/4, 172a/11, 176b/4, 177a/3 

           c. -i maa-ḍarb “çarpmayla toplama” 

157a/10 

           c. u’l-büsūt “payların toplamı” 

114b/13, 115b/9 

           c. u’l-eczā “parçaların toplamı” 

121a/1 

           c. u’l-musaṭṭaḥāt  “işlemlerin 

görüntülerinin toplamı” 120a/3 

           dirhem-i c. it- “dirhemleri toplamak” 

137b/14 

           ḥāṣıl-ı c. “ortaya çıkan toplama” 

113a/3, 119a/4, 136b/7, 144b/13, 144b/14, 

148b/8 

           ḥāṣıl-ı c. +i (iy.) 138a/12 

           ḥāṣıl-ı c. +e 129b/5 

           ṣūret-i c. “toplamanın görünüşü” 

123b/12, 130b/9, 131a/3, 131b/7, 138a/12, 

138a/14, 144b/14, 150b/2, 158b/3, 159a/12, 

176b/4 

           ṣūret-i ḍarb-ı c. “toplamayla 

çarpmanın görünüşü 146a/11 

cemā‘at (Ar.) İnsan topluluğu 

           c. +ine 148b/13 

           c. -i ‘Amr “Amrın çevresindeki insan 

topluluğu” 148b/14 

           c. -i ‘ulvī 149a/7    

cem‘ an (Ar.) Bir yere toplamak suretiyle, 

toplam olarak  

           c. 123b/9 

cemī‘ (Ar.) Cümle, hep, bütün  

           c. +sin 164b/8 

           c. -i farż “varis için takdir edilen 

payın bütünü” 96b/10 

           c. -i māl “malın bütünü” 110b/4, 

110b/6, 110b/12, 112a/8, 112b/1, 112b/7 

cemīl (Ar.) Güzel 

           ẟevāb-ı c. +e (ẟevāb-ı cemīl “güzel 

sevaplar” 179a/1 

cereyān (Ar.) Gidiş, hareket 

           c. ol- “gitmek, hareket etmek” 

155b/9, 155b/10 

cevāb (Ar.) Cevap, sorulan şeye verilen 

karşılık, yanıt 

           c. vir- “cevaplamak” 148a/8, 169b/2 

cevherī (Ar.) Cevherle uğraşan, kuyumcu 

           c. +ler 178a/9 

           c. -i ṭālib “isteyen, talep eden sarraf” 

178a/11, 178b/1 

cevherīyān (Ar.) Kuyumcular, sarraflar 

           c. -ı bāzār-ı fażl u berā‘at “iyilik ve 

güzellik çarşısının kuyumcuları” 178a/6 

cezīl (Ar.) Çok, bol. 

           ecr-i c. +e 179a/1  

cezr (Ar.) Karekök, kendi misline çarpılarak 

bir sayı meydana getiren rakam. 

           c. 173a/11, 173b/6 

           c. +dür 173b/6 

           c. +i (bel.) 173b/1 

           c. +i (iy.) 173a/12 

           c. +in 173b/4 

cidden (Ar.) Gerçekten 
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           c. 163b/9, 169b/2 

cihān-ārā (Ar.) Dünyayı süsleyen, bezeyen 

           re’y-i c. -yı belāġat “cihanı 

süsleyenin güzel görüşü” 178a/8 

cins (Ar.) Nevi, çeşit, türlü 

           c. +inden 140b/12 

cümle (Ar.) Bütün, hep 

           c. 99a/12, 101a/10, 102a/12, 107a/5, 

107b/5, 124b/9, 148a/7, 157b/2, 158a/14, 

159b/2, 159b/7, 161a/8, 161a/10, 161b/6, 

164b/6, 168b/4, 169a/8, 170b/3, 170b/5, 

170a/4, 174b/3, 174b/13, 175a/4, 176b/9 

           c. +den 164b/2, 169a/11 

           c. +si 134b/8 

           c. -i māl “malın bütünü” 98a/4, 

106a/10, 112b/10, 113b/5, 114b/5, 115a/10, 

166b/12 

           ḥāṣıl-ı c. +yi (ḥāṣıl-ı cümle “ortaya 

çıkan sonuç”) 158b/4 

cüvāl (Far.) Çuval 

           c. 154b/8, 154b/9, 154b/13, 154b/13, 

155a/4, 155a/7, 155a/7, 155a/13 

           c. +ı (bel.) 155a/1, 155b/1, 155b/4 

           c. +ı (iy.) 155a/2 (2), 155b/5, 155b/6 

           c. +ın 154b/14 

           c. +lardan 154b/14 

           c. +uñ 155a/6 

cüz’ (Ar.) Kısım, parça 

           c. 115a/5, 115a/6, 115a/6, 118a/3, 

118a/3, 118a/5, 118a/6, 120b/2, 120b/3, 

120b/4, 121a/10, 121b/1 (2), 121b/2, 122b/5, 

122b/6, 123a/1, 123a/2, 124b/1, 124b/2, 

124b/3, 124b/4, 142b/5, 142b/9 (4), 

142b/10, 142b/10, 143b/4, 143b/9, 144a/3, 

144a/9, 151b/8, 162b/2, 162b/9, 162b/12, 

163a/14, 163b/4, 173a/10 

           c. +den 118a/2, 124a/7 

           c. +i (iy.) 165a/9 

           c. +in 115a/5 

           c. +üñ 124b/5 

           c. +inde 138b/5, 150b/7         

           c. +inden 120b/2, 124b/6, 124b/7, 

124b/8, 138b/5, 142b/4, 143b/4, 144a/2, 

144a/8, 150b/7, 151b/8, 162b/9, 162b/11, 

163a/14, 163b/4, 165a/9, 173a/9 

Ç 
 

çāh (Far.) Kuyu, çukur 

           ç. 140a/2 

           ç. +uñ 140a/4 

çāryek (Far.) Çeyrek, dörtte bir 

           ç. 151b/13, 152b/8, 152b/9 

           ç. +dür 152a/4 

çıḳ- Elde edilmek, sağlanmak, istihsal 

edilmek 

           ç. -a 107a/8, 107b/10, 109a/12 (2), 

109b/2 (2), 110a/4 (2), 110a/10, 110a/11, 

110b/8, 110b/9, 111a/6 (2), 111b/1 (2), 

111b/9, 111b/10, 112a/3 (2), 112b/3, 112b/4, 

113a/1, 113b/9, 115b/3, 150a/15, 163a/2 

           ç. -an 173b/5 

           ç. -masa 103a/9 

           ç. -salar 150a/7 

çuḳa < çūḫa (Far.) Çuha, yün kumaş 
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           ç. 151b/12 

           ç. +nuñ 151b/13, 152a/3, 152a/6 

           ṭūl-i ç. “yün kumaşın boyu” 152a/7 

çün Böyle, bunun gibi 

           ç. 134a/10, 134b/1 

çün ki (Far.) Şundan dolayı ki, şu sebepten 

ki 

           ç. 126b/9, 147a/10, 148a/13, 149b/2, 

168b/10, 170b/9 

D 
 

da da/de bağlama edatı, dahi krş. de 

           d. 112a/6, 138a/1 

dā’imā (Ar.) Her zaman, sürekli olarak, 

daima 

           d. 161b/14 

daḫı Dahi, da/de; bile, dahi; ayrıca; daha; ve, 

ile 

           d. 90a/6, 91a/6, 91a/11, 91a/13, 

91b/8, 93a/10, 94a/3, 94a/9, 94a/14, 94b/4, 

95a/5, 95b/5, 96b/2, 97a/8, 97a/11, 97b/1, 

97b/8, 99a/12, 99b/7, 103a/4, 103a/12, 

107a/5, 107a/11, 108b/1 (2), 109a/5, 110b/1, 

112b/6, 117a/6, 118a/8, 118b/8, 118a/9, 

123b/6, 123b/6, 126b/7, 126a/3, 126a/5, 

126b/13, 127b/11, 127b/12, 127b/13, 

127b/14, 127b/15, 128a/7, 128a/10, 128a/11, 

128b/2, 128b/5, 128b/6, 129b/8, 129b/14, 

130a/1, 130b/6, 130b/15, 131a/1, 131b/12, 

132b/9, 132b/10, 133a/3, 133b/9, 134b/3, 

134b/5, 134a/1, 135a/6, 135a/10, 135a/15, 

135b/1, 135b/4, 135b/5, 135b/11, 136a/6, 

136b/3, 136b/4, 136b/5, 136b/10, 137a/10, 

137b/15, 138a/1, 138a/13, 138b/7, 139a/3, 

139b/4, 140a/3, 140b/14, 140b/15, 141a/6, 

141b/7, 141b/9, 142b/6, 142b/9, 142b/10, 

142b/12, 142b/15, 143a/7, 143b/6, 143b/7 

(2), 143b/9, 143b/14, 144a/1, 144a/6, 

144a/7, 144b/4, 144b/11, 145a/15, 145b/4, 

145b/6, 145b/11, 146a/5, 146a/6, 146b/4, 

147a/4, 147a/6 (2), 147a/8, 147a/10, 147b/1, 

147b/9, 147b/10, 147b/13, 147b/14, 148a/5, 

148a/9, 148a/11, 148a/14, 148b/2, 148b/5, 

148b/6, 149a/9, 149b/15, 150a/10, 150b/12, 

151a/1, 151a/3, 152a/9, 152b/13, 154b/6, 

155a/1, 155a/9, 155a/10, 155b/2, 155b/10, 

156b/2 (2), 157a/2, 158a/1, 159a/1, 159a/6, 

159a/7, 159a/10, 159a/13, 159b/13, 160a/7, 

160a/10, 160a/11, 160b/5, 160b/6, 161a/9, 

161a/14, 161b/12, 161b/13, 161b/15, 

162a/12 (2), 162b/5 (2), 162b/8, 162b/9, 

162b/11, 163b/3, 163b/10, 163b/15, 

164a/13, 164a/14, 164b/1,  165a/11, 

165a/12, 165b/2, 165b/4, 165b/5, 165b/6, 

166a/12, 167b/1, 168a/4, 168b/4, 168b/12, 

168b/13, 169a/7, 169a/8, 169a/11, 169b/15, 

170a/5, 170a/15, 170b/10, 170b/12, 170b/14, 

171b/9, 171b/12, 172a/12, 172b/2, 172b/8, 

173a/3, 173a/5, 173b/4, 173b/7, 174a/5, 

174a/11, 174a/12, 174a/14, 175b/3, 175b/6, 

176a/3, 176a/11, 176a/12, 176b/2, 176b/3, 

178a/4, 178b/5, 178b/8, 179a/7 

dāḫil (Ar.) İç, içeri, içinde, içeri girmiş 

           d. 166a/13 
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           d. -i ḳısmet “bölme işleminin kalan 

kısmı” 165b/3, 165b/5, 170b/6 

           d. -i taḳsīm “bölme işleminin kalan 

kısmı” 120a/7 (3), 121a/8 (4), 134a/4, 

138b/1, 139a/7, 142b/2, 143b/2, 143b/13, 

143b/15, 145a/3, 145a/10, 150b/5, 151b/7, 

152a/7, 152b/7, 153b/11, 154b/6, 157a/10, 

162a/10, 162a/11, 162b/1, 162b/3, 162b/4, 

162b/7, 163a/10, 163a/15, 165a/7, 165b/10, 

170a/10, 172a/3, 173b/15 

daḳīḳ (Ar.) İnce  

           d. 116b/9 

dāne (Far.) Tane 

           d. 134a/7 

dānik (Ar.) Bir dirhemin dörtte biri 

           d. 169b/7, 169b/14, 170a/3, 170b/8, 

176b/1, 176b/2, 176b/3 

ḍarb (Ar.) Çarpma 

         ḍ. 129b/8, 153b/7, 167a/10 

           ḍ. +a 98a/11   

           ḍ. +ında 99a/6 

           ḍ. it- “çarpmak” 93a/2, 99a/5, 

100a/11, 102a/7, 102a/8, 102b/13, 106b/7, 

107a/12, 108a/4, 108a/8, 108a/13, 108a/15, 

108b/8, 113a/5, 114a/2, 115a/2, 115b/11,  

118b/2, 120a/2, 120a/5, 128b/12, 128b/15, 

133a/1, 133a/3, 139a/2, 139a/4, 139b/9, 

141a/6, 141a/8, 145a/9, 145b/10, 146a/13, 

148b/10, 149a/2, 149b/10, 149b/15, 152b/1, 

153a/5, 153a/7, 153b/5,  153b/9, 154a/6, 

155a/13, 155b/1, 156a/5, 156b/8, 157a/6, 

157b/7, 158b/8, 160a/1, 160a/13, 160b/14, 

161a/1, 161b/10, 162a/14, 163a/7, 163b/13, 

165a/4, 166a/8, 166a/12, 166a/13, 166b/3, 

167b/8, 168a/12, 171b/1, 171b/10, 172a/14, 

172b/8, 172b/15, 173a/1, 173a/3, 173a/4, 

173a/5, 173b/3, 174a/6, 174a/12, 174b/6, 

175a/2 

           ḍ ḳıl- “çarpmak” 179a/5 

           ḍ. ol- “çarpılmak” 141b/15, 155a/14, 

163a/8  

           ḍ. olın- “çarpılmak” 99a/der., 

113b/11, 114b/10, 115b/5, 117b/6, 119a/4, 

119a/8, 119a/10, 121a/4, 122a/3, 122a/12, 

123a/15, 123b/11, 124a/3, 125b/11, 127b/1, 

127b/2, 130b/13, 130b/15, 132a/3, 133b/2, 

134a/1, 135b/11, 138a/1, 138b/13, 140a/12, 

140a/15, 141b/10, 146b/9, 152a/2, 153a/2, 

156a/2, 158a/1, 159a/3, 176b/9 

           ba‘de’ḍ-ḍ. “çarpmadan sonra” 

115a/2, 115b/11, 118b/2, 123b/11, 127b/2, 

134b/13, 146b/9, 148b/10, 153a/3, 153b/9, 

160a/2, 161a/1, 166a/8, 171b/1, 174b/6 

           ba‘de’ḍ-ḍ. vel ḳısmet “bölme ve 

çarpmadan sonra” 162a/6 

           cem‘-i maa-ḍ. “çarpmayla toplama” 

157a/10 

           envā‘-ı ḍ. -ı şedīd “şiddetli, zor 

çarpımanın çeşitleri” 178b/8 

           ḥāṣıl-ı ḍ. “çarpım, çarpma” 100a/11, 

102a/7, 103a/1, 108a/7, 108a/14, 108a/15, 

126a/4, 140a/12, 149a/3, 155a/14, 157b/8, 

158b/8, 158b/11, 161a/4, 161b/10, 163a/8, 

167a/10, 172a/14, 174a/6, 174a/13, 175a/2 
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           ḥāṣıl-ı ḍ. +a 128b/12, 155b/2, 162a/9 

           ḥāṣıl-ı ḍ. +da 140b/1, 160a/9 

           ḥāṣıl-ı ḍ.+ı (bel.) 106b/6, 107a/13, 

108b/9, 113a/5, 114a/3, 119a/8, 123b/12, 

139a/1, 139a/2, 139a/5, 139b/10, 141b/11, 

149b/11, 150a/1, 152a/3, 152b/2, 153a/7, 

153b/5, 153b/8, 156b/9, 157b/11, 160a/4, 

160b/15, 162a/15, 165a/5, 166a/11, 166b/1, 

173a/6, 173b/4 

           ḥāṣıl-ı ḍ. +ı (iy.) 125b/12 

           ḥāṣıl-ı ḍ. +ın 129b/8, 168a/12 

           ḥāṣıl-ı ḍ. +ını 141a/9, 146a/13 

           ḥāṣıl-ı ḍ. +ınuñ 127b/3, 129a/1, 

132a/3, 133a/3, 133b/2, 134a/1 

           ḥāṣıl-ı ḍ. +ları (bel.) 120a/6 

           ḥāṣıl-ı ḍ. +ları (iy.) 176b/9  

           ḥāṣıl-ı ḍ. +ların 131a/2 

           ḥāṣıl-ı ḍ. +uñ 127b/6, 145a/11, 

157b/10, 158a/2, 160a/14, 166a/8, 166a/12, 

166b/3, 172b/8, 174b/7 

           ḥāṣıl-ı ḍ. -ı a‘dād “sayıların çarpımı” 

167b/9 

           ile’ḍ-ḍ. “çarpıma kadar” 92b/1 

           maa-ḍ. “çarpma ile birlikte” 123b/12 

           ṣūret-i ḍ. “çarpmanın görünüşü” 

106b/7, 107a/13, 108a/13, 108b/9, 113a/5, 

114a/2, 120a/5, 122a/12, 125b/12, 128b/15, 

130b/13, 131a/1, 139a/1, 139a/3, 139a/4, 

139b/10, 140a/12, 140a/15, 141a/7, 141a/8, 

141b/11, 145a/11, 145b/12, 146a/13, 149a/2, 

149b/11, 150a/1, 152a/2, 152b/1, 153a/5, 

155a/13, 155b/1, 157b/7, 158b/8, 160a/13, 

160b/14, 161a/3, 162a/14, 166a/10, 167a/11, 

168a/14, 173b/3 

           ṣūret-i ḍ. -ı cem‘ “toplama ve 

çarpmanın görünüşü” 146a/11 

           ṣūret-i ḍ. -ı sāl-i evvel “birinci yılın 

çarpımının görünüşü”  166a/10 

           ṣūret-i ḍ. -ı sāl-i ẟānī “ikinci yılın 

çarpımının görünüşü” 166a/15 

           ṣūret-i ḍ. -ı ẟāliẟ “üçüncü çarpmanın 

görünüşü” 166b/6 

de da/de bağlama edatı, dahi krş. da 

           d. 110b/11, 161b/2, 175a/15 

def‘ (Ar.) Savma, giderme 

           d. -i fikr “düşünceyi savmak” 169b/2  

           d. -i şekk “şüpheyi, kuşkuyu 

giderme” 165a/12 

def‘a (Ar.) Kere, kez, defa 

           d. 161b/5, 166a/13, 166b/3, 169a/4, 

169a/5 

deg- Değmek, payına düşmek, karşılık 

olmak 

           d. -diyse 100a/10 

           d. -dügin 90a/8, 90b/7, 90b/8, 93a/12, 

93b/10, 93b/11 

           d. -e 141a/2 

           d. -en 102b/12, 161b/13 

           d. -er 90a/7, 90a/8, 93a/11, 93a/12, 

98a/7, 98b/4, 99a/13, 100a/4, 101b/2, 

101b/10, 102b/4, 107a/2, 107b/3, 107b/8, 

109a/4, 113b/2, 113b/7, 114b/2, 114b/6, 

115a/6, 115b/1, 116a/2, 117b/3, 118a/6, 

119a/2, 119b/4, 120a/1, 120b/4, 120b/11, 
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121b/2, 121b/11, 123a/2, 123a/11, 124b/4, 

141b/1, 146b/7, 146b/14, 163b/2, 167b/4, 

168a/1, 175b/2 

           d. -se 167a/2 

degin Bir işin, bir durumun sona erdiği 

zamanı veya yeri gösterir, kadar, dek, değin 

           d. 89b/3, 92a/9, 92b/10, 99a/4, 

102a/6, 104a/12, 104a/14, 105a/11, 166a/4 

degme Herhangi bir 

           d. bir muḥāsib  117a/1 

degül Değil 

           d. 89b/8, 92b/6, 92b/15, 96b/5, 

108a/2, 127a/7, 140a/10, 141a/5, 141b/9, 

163b/8, 164b/1, 178a/3 

           d. +dür 103b/2, 168b/15, 178a/8 

           d. +üz 148a/9 

del- Delmek 

           d. -üp 178b/4 

delīl (Ar.) Şahit, belge, tanık, yol gösteren 

           d. 137b/2 

derāhim (Ar.) Gümüş paralar, dirhemler 

           d. 170a/13 

           d. -i aṣliyye “asıl gümüş paralar” 

169b/8, 170a/13  

derc (Ar.) Toplama, biriktirme 

           d. -i beyān “açıklamayı toparlama” 

178b/11 

deryā (Far.) Deniz 

           d. 154b/10 

           d. +ya 155b/8 

deve Deve 

           d. 174b/11, 175a/1 

           d. +lere 175a/4 

           d. +leri (bel.) 174b/14 

           d. +lerüñ 174b/12 

           d. +sine 174b/12 

devr (Ar.) Zaman, çağ 

           d. -i ḫayra 179a/4  

deyn (Ar.) Borç 

           d. +e 135a/3 

           d. +üñ 135a/10 

           d. -i tāmma 117a/3 

di- Demek, söylemek 

           d. -di 134b/1 

           d. -diler 97a/3, 179a/4 

           d. -dügümüz 100b/2, 103b/4, 

117a/14, 120b/7, 121b/6, 123a/5, 148b/3 

           d. -dügümüzdür 130b/10 

           d. -dükleri 148b/4 

           d. -dükleri (iy.) 148b/6 

           d. -düklerinde 154b/15 

           d. -mek 101a/2, 103b/2, 125a/4, 

125a/4, 164b/4, 164b/6 

           d. -mekden 103b/1 

           d. -mek-idi 103b/2  

           d. -rler 117a/6, 125b/3, 125b/6, 

125b/8, 125b/12, 127a/10, 127a/14, 127b/4, 

128a/4, 128a/15, 128b/1, 128b/8, 128b/13, 

129b/6, 129b/9, 130a/14, 130b/1, 130b/8, 

131b/11, 132b/7, 132b/12, 133b/8, 135a/8, 

135b/7, 141b/5, 141b/10, 169a/9 

           d. -rseñ 169a/1 

           d. -se 147a/6, 148a/7, 148a/9, 

148a/12 
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           d. -seler 98a/7, 99a/14, 101b/2, 

107b/9, 113b/7, 114b/6, 115b/1, 117b/3, 

119a/2, 120a/1, 120b/11, 121b/11, 123a/11, 

125a/15, 128a/2, 130a/5, 131a/7, 131b/4, 

132b/2, 133b/4, 134b/10, 137b/11, 138b/12, 

139b/5, 140a/7, 141a/2, 141b/6, 142a/9, 

143a/6, 144b/4, 146a/8, 147a/8, 149b/1, 

149b/6, 150a/13, 150b/10, 151a/3, 151a/6, 

151b/3, 151b/15,  152a/13, 153a/1, 153b/3, 

154a/3, 155a/5 (2) , 155b/13, 156b/5, 

157b/3, 158a/14, 159b/7, 160b/12, 161b/6, 

162b/15, 163a/13, 164b/14, 166a/3, 167a/3, 

167b/4, 168a/10, 168b/8, 169b/10, 171a/4, 

171b/8, 172a/10, 172b/4, 172b/14, 173a/12, 

173b/11, 174a/4, 174a/10, 174b/3, 174b/13, 

175b/9 

           d. -yevüz 89b/12, 93a/3 

dīger (Far.) Diğer, başka 

           mes’ele-yi d. “diğer mesele” 

132a/10, 133a/8 

           nev‘-i d. “diğer türlü” 119b/5 

dile- Bir şeyi yapmayı istemek, arzu etmek, 

dilemek 

          d. -se 165b/15 

           d.-señ 98b/5, 99a/14, 100a/5, 101b/2, 

101b/11, 102b/5, 107b/9, 108b/2, 113b/7, 

114b/7, 115b/2, 117b/3, 119a/3, 120a/1, 

120b/11, 121b/12, 123a/11, 125a/15, 130a/5, 

137b/11, 138b/13, 139b/5, 140a/8, 141a/3, 

141b/6, 142a/9, 143a/6, 144b/5, 146a/9, 

147a/9, 148a/12, 149b/7, 150a/13, 151a/6, 

152a/1, 152a/13, 153b/3, 154a/3, 155a/5, 

155b/13, 156b/5, 157b/3, 158a/14, 159b/8, 

161b/6, 162b/15, 164b/14, 167a/4, 167b/4, 

168b/8, 169b/13, 171a/4, 171b/8, 172a/10, 

172b/4, 172b/14, 173a/12, 173b/12, 174a/4, 

174b/4, 174b/13, 175b/9 

dīnār (Ar.) Eski zamanın çeyrek liresı 

değerinde bulunan bir nevi altın parası 

           d. 98a/5, 98b/3, 157b/5, 157b/15, 

158a/9 (2), 158b/1, 158b/2, 158b/4 (3), 

158b/9, 158b/11, 159a/1, 159a/2, 159b/1 (2), 

159b/3 (2), 159b/6, 160a/12, 160b/8, 160b/9,  

160b/13, 161a/11 (2), 161b/5, 161b/8, 

161b/9, 162b/10, 162b/11, 169a/14, 

173b/10, 173b/11, 174a/1, 174a/2, 175b/1, 

175b/2 (2), 175b/9, 175b/13, 177a/1, 177a/2 

(3), 177a/3, 177a/4 

           d. +a 157b/1, 157b/2, 157b/4, 157b/9, 

158a/13 (3), 159b/1, 159b/7, 160a/3, 160b/7, 

161a/3, 161b/5, 176a/3, 176a/8, 176a/9, 

176a/10 (2), 176a/11 (2), 176a/12, 176a/13 

           d. +dan 98a/6 

           d. +dur 157b/9, 157b/14, 162a/12 

           d. +ı (bel.) 160b/14, 169a/11 

           d. +ın 98a/5 

           d. +uñ 158b/2, 159b/12, 162a/13, 

176a/7 

           d. eyle- “para tutmak, para  yapmak, 

para etmek” 157b/2 

           a‘dād-ı d. “altın para adetleri” 

157b/13 

           d. -ı tāmm “tam altın para” 158b/15   

           d. -ı vāḥid “bir altın para” 161a/5 
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           küsūr-ı d. +dan (küsūr-ı dīnār “altın 

paranın üstü, artan kısmı”) 159a/1 

           küsūr-ı d. +dandur 160a/10 

           küsūr-ı d. +dur 157b/14 

           nıṣf-ı d. “yarım altın para” 162a/11 

dinil- Söylenmek, denilmek 

           d. -e 117b/4, 131a/9, 132a/1, 135b/9 

           d. -en 126a/13 

           d. -mişdür 179a/2 

           d. -ürse 126b/2, 126b/8, 129a/7, 

136a/7, 147b/2, 154a/10, 164a/7, 170b/5 

dirhem (Ar.) Gümüş para  

           d. 99a/13, 100a/3, 101b/1, 101b/9, 

102a/13, 102b/4, 106a/11, 107a/2, 107b/3, 

107b/5, 109a/2 (2), 109a/3, 109a/4 (2), 

112b/11, 113a/12, 113a/13, 113b/1 (2), 

113b/2, 113b/6, 114a/7, 114a/8 (2) 114b/1 

(2), 114a/9, 114b/5, 115a/3, 115a/5, 115a/6, 

115a/10, 117a/2 (3), 117a/14, 117a/15 (2),  

117b/1, 117b/2, 118a/2, 118a/3, 118a/4, 

118a/5, 118b/5, 118b/6, 118b/8, 118b/10, 

119b/1, 119b/2 (2), 119b/3 (2), 119b/4 (2), 

120b/8 (2), 120b/9 (2), 120b/10 (3), 

121a/10, 121b/1, 121b/2, 121b/3, 121b/3, 

121b/7 (3), 121b/8, 121b/8 (3), 121b/9 (2), 

121b/10, 122b/5, 122b/6, 123a/1, 123a/6 (3),  

123a/7 (3), 123a/8 (2), 123a/9 (3), 124b/1, 

124b/2, 124b/3, 124b/5, 124b/6, 124b/7, 

124b/8, 124b/9 (3), 124a/6, 125a/14, 125b/3, 

125b/4 (2), 125b/5 (2), 125b/6, 125b/7, 

125b/14, 126a/1, 126a/2, 127b/15, 128a/1, 

128a/2, 129a/5, 129a/6, 129b/13, 129b/15, 

130a/2, 130a/4, 131a/6 (2), 131b/3, 132b/1, 

133b/1, 133b/3, 134a/5 (2), 140b/9 (2), 

142b/3, 142b/4, 142b/7, 142b/8 (3), 

142b/13, 144a/2, 144a/6 (2), 144a/7, 144a/8, 

144b/9, 145a/4 (2), 145a/8, 145b/9,  146b/14 

(2), 152b/11, 152b/15, 153a/10, 153a/12, 

154a/2, 154a/9 (3), 154b/4, 155a/2, 155a/3, 

155a/15, 155b/3, 155b/6, 158a/7 (2), 

158a/10, 159a/1, 159a/9 (2) 159a/10, 

159a/13 (2), 159b/3, 159b/4, 160a/11, 

160b/3, 160b/4, 160b/5 (2), 160b/6, 160b/9 

(2), 160a/15, 161a/11, 161a/12, 162a/12, 

162b/11, 162b/14, 163a/12, 163a/13, 

163a/15, 163b/2, 163b/5, 165a/8, 165a/10, 

165a/14, 165a/15, 165b/1 (3), 165b/2, 

165b/4 (2), 165b/5, 165b/6 (2), 165b/8, 

165b/9, 165b/12, 166a/14, 166b/4, 166b/8 

(2), 166b/9 (2), 166b/10 (3), 166b/11, 

167b/3, 167b/15 (2), 168a/8, 168a/9, 168b/1, 

169b/4 (2), 169b/5, 169b/6, 169b/7 (2), 

169b/8, 169b/13 (2), 170a/3 (2), 170a/5, 

170a/10, 170a/12, 170b/1 (2), 170b/2 (2), 

170b/3, 170b/6, 170b/7, 170b/8, 170b/11 

(3), 170b/13, 170b/15, 171b/5, 172b/3, 

172b/11 (2), 172b/12, 173a/5, 173a/9, 

173b/3, 173b/5, 173b/10, 173b/13 

           d. +den 163b/6 

           d. +dür 130a/5, 131b/4, 132b/1, 

142b/12, 144b/9, 145a/5, 154b/3, 155a/12, 

158a/4 (2), 159a/4, 159a/5, 160b/1, 160b/4, 

162b/7, 163a/12, 163a/15, 163b/13, 165b/8, 

165b/11 
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           d. +e 125b/8, 125b/14, 128a/9, 

129a/7, 138a/10, 145a/9, 155b/4, 157b/15, 

160a/12, 165a/15, 170a/9, 172b/3, 173b/10, 

173b/11, 174a/1 

           d. +i (bel.) 119a/7, 120a/5, 145a/9, 

162a/3, 162a/3, 165b/13, 166a/7, 168a/11, 

172b/7, 172b/15, 173a/3, 173b/3, 173b/5, 

173b/13 

           d. +i (iy.) 107a/5, 154b/5, 164a/6, 

170a/12 

           d. +idi 128a/2 

           d. +imiş 129a/6, 131a/6, 134a/5 

           d. +in 127b/11, 127b/13, 128a/5, 

128a/8, 128a/11, 129b/14, 130a/1, 130a/3 

           d. +ine 153a/7 

           d. +le 125b/11, 157b/15, 172b/12, 

172b/13, 173a/8 

           d. +leri (bel.) 128b/4, 155a/8 

           d. +lerin 129b/1, 130a/8, 130b/2 

           d. +üñ 131b/6, 142b/4, 159a/9, 

159a/10, 160b/3, 160b/5, 162b/8, 162b/11, 

163a/14, 165a/9, 165a/14, 170a/11, 172b/4 

           a‘dād-ı d. “dirhem sayıları”  122a/6 

           d. -i cem‘ it- “dirhemleri toplamak” 

137b/14 

           d. -i tāmm it- “dirhemi bütünlemek” 

170a/9 

           ḫums-ı d. “gümüş paranın beşte biri” 

113a/12 

           küsūr-ı d. “gümüş paranın üstü, artan 

kısmı” 163b/11 

           rub‘-ı d. “gümüş paranın dörtte biri” 

145b/5, 160b/5 

           tüs‘-ı d. “gümüş paranın dokuzda 

biri” 114b/2 

diyü Herhangi bir yargıya vararak, sanarak, 

diyerek 

           d. 96b/9, 103a/7, 109a/7, 140a/3 

dönüm Bin metrekarelik bir alan ölçüsü  

           d. 141b/5 (2), 141b/13 

dördinci Dördüncü 

           d. +si 94b/3, 95a/2 

dört Üçten sonra gelen sayı, dört (4) 

         d. 89b/5, 91a/13, 92b/13, 92b/14, 

93a/4 (2), 93b/1, 93b/5, 93b/6, 93b/8, 94a/4, 

94a/10, 94a/15, 96b/12, 97a/1, 97b/4, 98b/7, 

99b/5, 101a/10, 102a/2, 103b/6, 104a/1, 

104a/5, 104a/9, 104b/7, 104b/13, 105a/8, 

105b/5, 106a/9, 106b/2, 107a/2, 107a/9, 

109a/13, 111b/10, 117a/6, 118a/10, 118b/3, 

121b/15, 124b/2, 125a/7, 134a/5, 140a/1, 

140a/2, 140a/11 (3), 142a/1, 147b/7, 

148a/15, 148b/9, 149a/1, 150a/11, 150b/1, 

151b/8, 152b/14, 154b/5, 154b/6, 156b/1, 

156b/3, 156b/6, 156b/7, 156b/12, 156b/15, 

160b/4, 161a/2, 163a/14, 163b/4, 165a/1, 

171b/12, 172a/1, 172b/13, 1712a/4, 173a/8, 

175b/2, 176a/7, 176a/12   

         d. +de 97a/11 

           d. +den 93a/8 (2), 97a/10, 111a/7, 

127a/7, 148a/15 

           d. +e   92b/15, 93b/2, 93b/5, 93b/9, 

127a/9, 172a/8 
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           d. +i (bel.) 93a/4, 93b/6, 109a/13, 

111b/11 

           d. +le 133b/8 

           d. +ümüz 93b/2, 93b/9 

           d. +üñ 111a/7 

dört yüz Üç yüz doksan dokuzdan sonra 

gelen sayı, dört yüz (400) 

         d. 98b/1, 142a/1 

           d. +i (bel.) 135a/1 

dört yüz elli Dört yüz kırk dokuzdan sonra 

gelen sayı, dört yüz elli (450) 

           d. 174b/11 

dört yüz yigirmi Dört yüz on dokuzdan sonra 

gelen sayı, dört yüz yirmi (420) 

           d. 107a/5, 164a/3 

           d. +yi 164a/3 

dört yüz yigirmi altı Dört yüz yirmi beşten 

sonra gelen sayı, dört yüz yirmi altı (426) 

           d. 109a/3 

dört yüz yitmiş dört Dört yüz yetmiş üçten 

sonra gelen sayı, dört yüz yetmiş dört (474) 

           d. 115a/10 

duḫūl (Ar.) İçeri girme, içine girme 

           d. it “içine girmek, dahil olmak” 

148b/13, 164a/9 

dūn (Ar.) Altta, aşağıda 

          “mā-d. ol- alt, aşağıda olmak” 170a/1 

düken- Tükenmek 

           d. -ür 169a/4 

dükkān (Ar.) İçinde öteberi satılan oda, yer, 

dükkan 

           d. -ı imkān “imkan dükkanı” 178a/9 

dürr (Ar.) İnci 

           d. -i şāh-vārlaruñ 178a/10 (dürr-i şāh-

vār “Padişahlara yakışacak surette iri inci” )  

           d. -i yetīmlerin 178b/3 (dürr-i yetīm 

“Sedefinde tek olarak çıkan iri, büyük inci” ) 

düş- Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak 

           d. -er 144a/5 

düyūn (Ar.) Borçlar 

           ẕevī’d-d. 122a/3 

           ẕevī’d-d. ol- 117a/4, 122a/1 

düz-  Oluşturmak, meydana getirmek 

           d. -seler 169b/6 

E 
 

eb (Ar.) Baba, ata 

           e. 94b/7 

           e. +in 107b/4 

           ḥiṣṣe-i e. +dür (ḥiṣṣe-i eb “babanın 

payı”) 108a/4 

           li-e. “baba tarafından, baba yoluyla” 

94b/5, 95a/6, 95a/6, 95a/7 

           sefel-i e. “mirasta babanın aşağısında 

olan” 94b/7, 95b/1 

ebdān (Far.) Layık 

           ebdān-ı benāt “kızlara layık olan” 

91b/7 

ebe Büyük anne, nine 

           e. 101b/4 

           e. +lere 106a/13 

           e. +sin 101a/9, 106a/10 

           e. +ye 101b/6, 101b/9 

ebeveyn (Ar.) Ana, baba 
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           e. 95b/8 (2) 

Ebī Ḥanīfe (k.a.) Dört hak mezhepten Hanefî 

mezhebine tabi olanların imamıdır. Asıl adı 

“Nu’man İbnü Sabit” dir. 

           E. 94b/8, 95b/1 

ecl (Ar.) Sebep 

           e. +den 164a/13, 164b/9, 171a/1 

           e. +i (iy.) 175b/15 

           e. +içün 118b/3, 162a/1, 166a/14 

           li-e. i’l-cāme “elbise için, elbiseden 

dolayı” 143a/12 

           li-e. i’l-engüşterī “yüzük için, 

yüzükten dolayı” 142a/13, 143a/12 

           li-e. i’l-küsūr “küsurdan dolayı, artan 

kısımdan dolayı” 145a/12, 145b/2, 146b/10, 

148b/10, 156a/6, 158a/2, 161a/2 

           li-e. i’ṣ-ṣıfr “sıfır için, sıfırdan 

dolayı” 176a/4 

ecnād (Ar.) Askerler, taburlar 

           aḥḳaru’l-e. “rütbesi düşük askerler” 

178b/10 

ecr (Ar.) Ahirete ait  mükafat, sevap 

           e. -i cezīl “bol sevap” 179a/1 

eczā (Ar.) Parçalar, kısımlar  

           e. 121b/2, 122a/1, 162a/13 

           e. +dan 144a/3 

           e. +sından 103a/15 

           e. +yı  143b/11 

           cem‘u’l-e. “kısımların toplamı” 

121a/1 

           e. -yı ġuremā “alacaklıların 

kısımları”  117a/7, 117a/9, 117a/10, 

117a/11, 117a/13, 117b/3, 118b/1, 120b/6, 

120b/14, 121a/4, 121b/5, 122a/11, 123a/4, 

123a/12, 123a/14, 124a/2, 124b/10, 124b/12, 

124b/13 (2), 124b/14  

           e. -yı maḫrec “paydanın (basit 

kesirde çizginin altındaki sayı) kısımları” 

103b/1, 103b/2 

           maḥāll-i e. +nuñ (maḥāll-i eczā 

“parçaların yeri”  143b/12  

Edirne (y.a.) Türkiye’nin bir şehri, Edirne 

           E. +den 150a/8, 150a/10 

           E. +ye 150a/8, 150a/10 

efkār (Ar.) Düşünceler, fikirler 

           e. ü’l-‘ibād “ibadet edenlerin, 

kulların düşünceleri” 178b/10 

eger (Far.) Eğer, şayet 

           e. 96b/2, 98b/4, 100b/14, 101a/5, 

101b/10, 102b/4, 108b/1, 126b/5, 127a/11, 

129a/6, 145b/7, 147a/6, 154a/9, 154a/11, 

163b/5, 164a/10, 164a/11, 169b/15, 170b/7 

egerçi (Far.) Hâlbuki, oysa  

           e. 141a/4, 141b/7, 162a/2 

eḥad (Ar.) Tek, bir 

           farż-ı e. i’z-zevceyn “eşlerden 

birisinin miras için takdir edilen payı”  

95b/7 

           ḥiṣṣe-i e. “tek pay” 99a/8 

ehl (Ar.) 1. Uygun yer 

           e. +ine 103a/12, 103a/14 

                2. Kabiliyetli, usta, becerikli  

           e. +ine 163b/9 
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           e. -i kemāl “olgunluk sahibi” 

134b/10, 161b/2  

ehven (Ar.) Daha hafif, kolay 

           e. 118a/8, 161b/1 

           e. ol- “daha kolay olmak” 126b/9 

ekẟer (Ar.) En çok, genel 

           e. 93a/2, 133b/1, 164a/14 

           e. +den 127a/13 

           e. +inden 127b/3, 129a/2, 133a/3, 

133b/3, 134a/2, 155a/6, 155a/9 

           e. -i a‘dād “sayıların en çoğu” 93a/4 

           e. -i maḫrec “paydanın en çoğu” 

103a/13 

           ḳısm-ı e. “en çok parça” 171b/6, 

172a/3, 172a/5, 172a/6 

           maḫrec-i e. +den (maḫrec-i ekẟer “en 

çok payda” 103a/10 

           maḫrec-i e. +e 103a/11 

el 1. Kolun bilekten parmak uçlarına 
         
kadar uzanan kısmı, tutmaya yardımcı olan 
 
organ, el 
 
           e. +e 178b/3  
 
    2. Sahiplik, mülkiyet, bünyesinde 

bulunma 

           e. +inde 90b/13, 92a/14, 93b/1, 94a/1 

           e. +lerinde 89b/1, 90a/10, 90b/1, 

90b/4, 90b/10, 91a/4, 91a/9, 92b/2, 92b/4, 

93a/13, 93b/4, 93b/7, 93b/13, 94a/7, 94a/12 

elbette (Ar.) Mutlaka, nihayet, eninde 

sonunda 

           e.  150a/9, 150a/10 

elli Kırk dokuzdan sonra gelen sayı, elli (50) 

           e. 157b/15, 158a/1, 158a/4, 159a/2, 

159a/3, 159a/5, 160a/12, 160a/13, 161a/6, 

162a/14 

elli altı Elli beşten sonra gelen sayı, elli altı 

(56) 

           e. 171b/5 

elli bir Elliden sonra gelen sayı, elli bir (51) 

           e. 123a/1, 158b/6 (2), 158b/13 (2) 

elli sekiz Elli yediden sonra gelen sayı, elli 

sekiz (58) 

           e. 120b/3 

elmās (Yun.) Bilinen kıymetli taş, elmas 

           e. 134a/9 

           e. +uñ 134b/1, 134b/6, 134b/11, 

135a/4, 135a/9, 135b/3, 135b/14, 136a/2, 

136a/7 

           e. -ı efkārla 178b/3 (elmās-ı efkār 

“mec. Fikirlerin elmas kadar kıymetlisi”)  

el-faṣlü’l-‘ışrūn fī-beyāni’l-ḫatāeyni ve hüve 

müştemilün ‘alā nev‘ayni Yirminci bölüm iki 

hata hakkındadır.İki konuyu içine alır. 

           e. 125a/2 

el-faṣlü’t-tāsi‘u ‘aşera fī-beyān-ı ḳısmeti’l-

ġuremā-yı bi’l-kemmiyyet-i ve hüve 

müştemilün ‘alā erba‘ati aḳsām On 

doukuzuncu bölüm alacaklıların alacağının 

bölüştürülmesi hakkındadır. Bu da dört 

kısıma ayrılır. 

           e. 116b/5 

el-ḳısmü’ẟ-ẟānī fī-beyān-ı mesā’ili’l-
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müteferriḳa ve hüve müştemilün ‘alā ‘ışrīne 

mesā’il İkinci kısım farklı konuların beyanı 

hakkındadır.Bu, yirmi meseleyi kapsar. 

           e. 137a/1 

el-maḳām-ı mevcūd Var olanın makamı 

           e. 123b/9 

el-maḳām-ı ẕevī’d-düyūn Borçluların yeri 

           e. 123b/1 

el-mes’eletü’l-‘āşir Onuncu mesele 

           e. 145b/15 

el-mes’eletü’l-erba‘ūn  Kırkıncı mesele 

           e. 172b/11 

el-mes’eletü’l-ḥādī ‘aşere On birinci mesele 

           e. 147a/1 

el-mes’eletü’l-ḥādī ve’ẟ-ẟelāẟūn Otuz birinci 

mesele 

         e. 166b/11 

el-mes’eletü’l-ḥādī ve’l-erba‘ūn Kırk birinci 

mesele 

           e. 173a/10  

el-mes’eletü’l-ḥādīü’l ve’l-‘işrūn Yirmi 

birinci mesele  

           e. 154b/7 

el-mes’eletü’l-ḫāmise Beşinci mesele 

           e. 140b/10 

el-mes’eletü’l-ḫāmisü ‘aşer On beşinci 

mesele  

           e. 150b/8  

el-mes’eletü’l-ḫāmisü ve’l-‘işrūn 

Yirmibeşinci mesele 

           e. 158a/10  

el-mes’eletü’l-ḫāmisü ve’ẟ-ẟelāẟūn Otuz 

beşinci mesele 

         e. 169b/3 

el-mes’eletü’l-ḫāmisü ve’l-erba‘ūn Kırk 

beşinci mesele 

         e. 174b/1  

el-mes’eletü’l-ḫamsūn el-manẓūm Manzum 

ellinci mesele 

           e. 177b/7 

el-mes’eletü’l-‘işrūn Yirminci mesele 

           e. 153b/14 

el-mes’eletü’l-ūlā Birinci, ilk mesele 

           e. 137b/5, 139b/15 

el-mes’eletü’r-rābi‘a Dördüncü mesele 

           e. 91b/1 

el-mes’eletü’r-rābi‘atü ‘aşer On dördüncü 

mesele  

           e. 150a/6 

el-mes’eletü’r-rābi‘u ve’l-erba‘ūn Kırk 

dördüncü mesele  

           e. 174a/8 

el-mes’eletü’r-rābi‘u ve’l-‘işrūn Yirmi 

dördüncü mesele   

           e. 157a/13 

el-mes’eletü’r-rābi‘u ve’ẟ-ẟelāẟūn Otuz 

dördüncü mesele  

         e. 168b/2 

el-mes’eletü’s-sābi‘a Yedinci mesele 

           e. 142a/3 

el-mes’eletü’s-sābi‘u ‘aşer On yedinci 

mesele  

           e. 152a/8 
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el-mes’eletü’s-sābi‘u ve’l-erba‘ūn el-manẓūm 

Manzum kırk yedinci mesele 

         e. 175a/5 

el-mes’eletü’s-sābi‘u ve’l-‘işrūn Yirmi 

yedinci mesele 

         e. 161b/3 

el-mes’eletü’s-sābi‘u ve’ẟ-ẟelāẟūn Otuz 

yedinci mesele 

         e. 171b/5 

el-mes’eletü’s-sādise Altıncı mesele 

         e. 141b/2 

el-mes’eletü’s-sādisü ‘aşer On altıncı mesele  

           e. 151b/9 

el-mes’eletü’s-sādisü ve’l-erba‘ūn Kırk 

altıncı mesele 

           e. 174b/10 

el-mes’eletü’s-sādisü ve’l-‘işrūn Yirmi 

altıncı mesele  

           e. 159b/4 

el-mes’eleü’s-sādisü ve’ẟ-ẟelāẟūn Otuz 

altıncı mesele   

           e. 171a/2 

el-mes’eletü’ẟ-ẟāliẟe Üçüncü mesele 

           e. 139a/10 

el-mes’eletü’ẟ-ẟāliẟü ‘aşere On üçüncü 

mesele 

           e. 149a/10 

el-mes’eletü’ẟ-ẟāliẟü ve’l-erba‘ūn Kırk 

üçüncü mesele 

         e. 174a/2   

el-mes’eletü’ẟ-ẟāliẟü ve’l-‘işrūn Yirmi 

üçüncü mesele   

           e. 156a/12 

el-mes’eletü’ẟ-ẟāliẟü ve’ẟ-ẟelāẟūn Otuz 

üçüncü mesele   

         e. 168a/7 

el-mes’eletü’ẟ-ẟāmine Sekizinci mesele 

           e. 142b/14 

el-mes’eletü’ẟ-ẟāmine ‘aşer On sekizinci 

mesele 

           e. 152b/10 

el-mes’eletü’ẟ-ẟāmīnü ve’l-erba‘ūn el-

manẓūm  Manzum kırk sekizinci mesele 

           e. 177a/4 

 

el-mes’eletü’ẟ-ẟāminü ve’l-‘işrūn Yirmi 

sekizinci mesele 

           e. 162b/12 

el-mes’eletü’ẟ-ẟāminü ve’ẟ-ẟelāẟūn Otuz 

sekizinci mesele   

         e. 172a/7 

el-mes’eletü’ẟ-ẟānī ‘aşer On ikinci mesele 

           e. 148a/3 

el-mes’eletü’ẟ-ẟānī ve’l-erba‘ūn Kırk ikinci 

mesele 

         e. 173b/9 

el-mes’eletü’ẟ-ẟānī ve’l-‘işrūn Yirmi ikinci 

mesele 

         e. 155b/7 

el-mes’eletü’ẟ-ẟānī ve’ẟ-ẟelāẟūn Otuz ikinci 

mesele   

         e. 167a/14 

el-mes’eletü’ẟ-ẟāniye İkinci mesele 

           e. 138b/6 
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el-mes’eletü’ẟ-ẟelāẟūn Otuzuncu mesele 

           e. 165b/12 

el-mes’eletü’t-tāsi‘a Dokuzuncu mesele 

           e. 144a/9 

el-mes’eletü’t-tāsi‘a ‘aşere On dokuzuncu 

mesele  

           e. 153a/13 

el-mes’eletü’t-tāsi‘u ve’l-‘işrūn Yirmi 

dokuzuncu mesele   

           e. 164b/10 

el-mes’eletü’t-tāsi‘u ve’l-erba‘ūn el-manẓūm 

Manzum Kırk dokuzuncu mesele 

         e. 177a/9 

el-mes’eletü’t-tāsi‘u ve’ẟ-ẟelāẟūn Otuz 

dokuzuncu mesele   

           e. 172b/2 

emām (Ar.) Önce, en önde bulunan  

           e. 117b/4 

           hüve’l-e. “önde bulunan odur” 

117b/4   

emr (Ar.) İş, şey, husus 

           evvel-i e. +den (evvel-i emr “ilk iş 

olarak, en başta”) 160b/1 

emẟāl (Ar.) Eşler, benzerler, eş değerler 

           e. +i (iy.) 127a/1, 164b/7, 169a/9, 

178a/4 

           ẟelāẟe-yi e. “örneklerin üçü” 90b/15, 

91a/2, 94a/2, 94a/4 

           ẟelāẟe-yi e. +i (bel.) 91a/1, 94a/3 

emvāl (Ar.) Mallar, mülkler 

           a‘dād-ı ẟelāẟ-ı e. “malların üçü” 

125a/5 

           naḳd-i a‘dād-ı e. “malların  peşin 

paraları” 125a/5 

ender (Ar.) Çok nadir, seyrek, az bulunan 

           e. 141b/9 

engüşterī (Far.) Parmağa süs için takılan 

yüzük 

           e. +nüñ 142a/5, 142a/8, 142b/6, 

143a/2 

           e. +ye 142a/4, 142a/7, 143a/1, 143a/3 

           bahā-yı e. “yüzüğün değeri” 142a/12, 

143a/5, 143a/9, 143b/6, 144a/5 

           bahā-yı e. +dür 142b/13 

           li-ecli’l-e. “yüzük için, yüzükten 

dolayı” 142a/13, 143a/12 

envā‘ (Ar.) Çeşitler, türler 

           e. -ı ḍarb-ı şedīd “zor, sıkıntılı 

çarpmaların çeşitleri” 178b/8 

er 1. Erkek 

           e. 98a/4, 98a/9, 98a/15, 98b/2, 

107a/6, 

     2. Koca 

           e. 109a/9, 110a/1, 110b/4 

           e. +e 111a/9, 111b/4, 112a/1, 112a/6, 

112b/6 

           e. +in 107a/4, 111a/3, 111b/6, 112a/8 

erba’a (Ar.) Dört 

           e. -yı aḫmās “beşte birlerin dörd 

tanesi, beşte dört (4/5)” 114b/4, 114b/8, 

114b/10, 114b/12, 120b/10, 121b/3 

           e. -yı esbā‘ yedide birlerin dört 

tanesi, yedide dört (4/7)” 115a/9, 115b/7, 

115b/13 
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erba‘atü eẟlāẟ Üçte birlerin dört tanesi (4/3), 

üçte dört 

           e. 141a/12 

erbāb (Ar.) Ehil, muktedir, usta, erbap 

           e. -ı ḳalem “yazarlar” 178b/15 

esbā‘ (Ar.) Yedide birler 

           erba‘a-yı e. +ın (erba‘a-yı esbā‘ 

“yedide birlerin dört tanesi, yedide dört 

(4/7)”) 115a/9, 115b/7, 115b/13 

esbāb < esvāb (Ar.)  Giyimler, giyecek 

şeyler   

           e. +ı (iy.) 154b/9, 154b/14 

esfel (Ar.) Aşağı, alt 

           maḳām-ı e. +de (maḳām-ı esfel “alt 

makam”  148a/4 

eṣḥāb (Ar.) Sahipler 

           e. -ı ferā’iż “terekeden (miras) şer’an 

muayyen pay takdir olunan mirasçılar” 

178b/15 

eẟmān (Ar.) Sekizde birler   

           e. 146b/4 

esnāf (Ar.) Sınıflar 

           e. -ı aḳsām “kısımların sınıfları”  

178b/9 

eşḫāṣ (Ar.) Adamlar, kişiler, kimseler 

           e. 167a/3 

           e. +la 148a/5 

           e. +uñ 167b/6 

           ‘aded-i nefer-i e. +dur (‘aded-i nefer-

i eşḫāṣ “kişilerin birinin sayısı” 167a/8 

           müte‘addid-i e. +a (müte‘addid-i 

eşḫāṣ “birçok kişi”)  117a/2 

           nefer-i e. “kişilerin biri” 167a/13 

eş‘īr (Ar.) Arpalar 

           e. 170a/1 

eşkāl (Ar.) Şekiller 

           a‘dād-ı e. -i aḳmişe “kumaşların 

şekillerinin sayıları” 161b/13 

           a‘dād-ı e. -i bahā “miktar şekillerinin 

sayıları” 161b/14 

           bi-i‘tibār-ı e. “görünüş itibariyle” 

162a/3 

           e. -i mücennes “türlü cinslerin 

şekilleri” 164a/7 

           ġayr-i e. “başka şekiller” 138a/10 

eşyā’ (Ar.) Şeyler, mevcut olan nesneler 

           e. -ı mechūl “Bilinmeyen şeyler” 

148b/8 

etsā‘  (Ar.) Dokuzda birler 

           seb‘a-yı e. “dokuzda birlerin yedisi 

(7/9)” 114b/4, 114b/8, 114b/10 

           seb‘a-yı e. +ın 114b/12 

evlād (Ar.) Kız ve erkek çocuklar. 

           e. -ı ümm “ölünün ana tarafından 

oğlan ve kız kardeşleri” 106b/2, 107a/2 

evvel (Ar.) Önce, ilk, birinci, başlangıç 

           e. 151a/2, 151a/8, 151a/10, 151a/12, 

151a/13, 151a/15, 155b/13, 167b/5 

           e. +de “önceden” 128a/7 

           e. +dür 134b/13 

           e. +ine 129b/8 

           e. +ki 152a/12, 152a/13 

           e. +kisi 94b/1, 95a/1, 95b/2, 96a/1 

           e. +le 129b/8 
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           ‘ayn -ı māl-ı mefrūż-ı e. +le (‘ayn -ı 

māl-ı mefrūż-ı evvel “ilk varsayılan malın 

aynısı”) 127b/2, 129b/8, 130b/15 

           baḳıyye-yi e. “ilk artan” 127a/14 

           baḳıyye-yi e. +i (bel.) 127b/6 

           basṭ-ı e. +i (basṭ-ı evvel “ilk bast bkz. 

bast) 91b/8 

           e. -i emrden (evvel-i emr “İlk iş 

olarak, en başta”) 160b/1 

           e. -i mefrūż “varsayılanın ilki” 

130a/10 

           farż-ı e. +inki (farż-ı evvel “ilk takdir 

edilen miras payı”) 125b/2 

           ḫaṭā-yı e. “birinci hata” 135b/11 

           ḫaṭā-yı e. +i (bel.) 133a/2, 133b/14 

           ḫaṭā-yı e. +le 132a/3 

           ḫaṭā-yı e. min māl-ı mefrūż-ı evvel  

135a/7 

           ḫaṭā-yı evvel min māl-ı mefrūż-ı e. 

135a/8 

           ḫaṭā-yı māl-ı mefrūż-ı e. 129b/7 

           ḫaṭā-yı mefrūż-ı e. 127a/15 

           ḫaṭā-yı min māl-ı mefrūż-ı e. 

128a/14, 128b/11 

           ḫaṭā-yı nāḳıṣ min māl-ı mefrūż-ı e. 

126b/2, 132b/7 

           ḫaṭā-yı zā’id min māl-ı mefrūż-ı e. 

130b/12 

           ḫaṭā-yı zā’id min māl-ı mefrūż-ı e. 

+dür 133b/7 

           ḥavż-ı e. +üñ (ḥavż-ı evvel “birinci 

havuz”) 138b/12, 138b/13, 139a/7 

           ḫayme-i e. +üñ (ḫayme-i evvel 

“birinci çadır”) 153b/4, 153b/8, 154a/5 

           ḥücre-i e. “birinci oda” 171a/5 

           ḥücre-i e. +üñ 171a/6 

           ḳadd-i ḫayme-i e. “birinci çadırın 

boyu” 153b/1 

           ḳalīçe-i e. +üñ 153a/2, 153a/6 

           ḳısm-ı e. “birinci kısım” 97b/8, 

97b/10, 117a/7, 117a/12, 119b/5, 124b/11, 

172a/6 

           ḳısm-ı e. +dür 172a/2 

           lūle-i e. +i (iy.) (lūle-i evvel “birinci 

çeşme, musluk”) 137b/6, 138A- a/12 

           māl-ı mefrūż-ı e. “ilk varsayılan mal” 

125b/9, 130a/12 

           māl-ı mefrūż-ı e. +i (iy.) 128b/14 

           māl-ı mefrūż-ı e. +ine 127b/10 

           mecmū‘a-yı e. “ilk toplam” 129b/6, 

130b/10 

           mefrūż-ı e. “ilk varsayılan” 128a/4, 

132a/2, 135a/5 

           mefrūż-ı e. +i (bel.) 132b/15, 

133b/15 

           mefrūż-ı e. +dür 131b/5, 132b/3 

           mefrūż-ı e. +le 135b/10 

           mefrūż-ı e. +üñ 132b/3 

           netīce-i māl-ı mefrūż-ı e. “ilk 

varsayılan malın sonucu” 125b/8 

           nev‘-i e. “birinci çeşit” 96b/8, 97a/2, 

97a/3, 116b/1, 125a/10, 125a/12, 127a/11, 

136b/9 

           nev‘-i e. +üñ 100a/13 
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           sāl-i e. +de (sāl-i evvel “birinci yıl”) 

166a/5, 166b/7 

           sene-i e. +de (sene-i evvel “birinci 

yıl”) 165b/15 

           su’āl-i e. “ilk soru” 137b/12, 169b/11 

           ṣūret-i ḍarb-ı sāl-i e. “ilk yılın 

çarpımının görünüşü” 166a/10 

           şaḫs-ı e. +e (şaḫs-ı evvel “birinci 

kişi”) 166b/13 

           ‘ulyā-yı ferīḳ-ı e. +e (‘ulyā-yı ferīḳ-ı 

evvel “mirasta pay alan ilk grubun en üstü” 

90a/15, 91a/3, 92a/6, 93b/3,94a/5 

           ‘ulyā-yı ferīḳ-ı e. +üñ 90a/11, 

90b/13, 92a/13, 93a/15, 93b/15   

           ücret-i e. “birinci ücret” 171a/6 

           vustā-yı ferīḳ-ı e. +e (vustā-yı ferīḳ-ı 

evvel “mirasta pay alan ilk grubun ortası”) 

90b/3, 92a/7, 93b/6 

           vustā-yı ferīḳ-ı e. +üñ 90a/15, 91a/3, 

92b/1, 93b/4, 94a/6 

evvelā (Ar.) Birinci olarak, her şeyden önce, 

ilkönce 

           e. 117b/3, 119a/3, 120b/12, 123a/12, 

125b/1, 128a/3, 130a/6, 131b/5, 132b/2, 

134b/12, 138a/5, 142a/10, 143a/7, 144b/6, 

146a/9, 152a/1, 169b/13, 173b/1, 174a/4, 

175b/9 

eyle Öyle 

           e. 97a/3, 97b/9, 98a/10, 101a/2, 

101b/5, 102a/15, 103a/11, 106a/13, 107a/7, 

107b/11, 108a/7, 121b/15, 125a/11, 125b/3, 

125b/15, 130a/12, 130b/6, 131b/9, 131b/13, 

132b/6, 132b/12, 135a/5, 135b/3, 137b/1, 

138a/6, 140a/10, 142a/13, 143a/10, 144b/11, 

147b/15, 148b/15, 151a/15, 155b/3, 158a/8, 

159a/7, 159a/14, 160b/1, 165a/12, 166a/6, 

168a/6, 168b/12,  176a/13 

eyle- Yapmak, etmek anlamlarına gelen 

yardımcı fiil; eylemek 

           e. -di 109a/10, 110a/2, 110b/5, 

111b/7, 112a/9, 128b/7, 135a/7 

           e. -düginüñ 140b/3 

           e. -dükde 154b/12 

           e. -dükden 118b/6 

           e. -dükleri 144b/7 

           e. -düklerinden 146a/3 

           e. -r 157b/2, 158a/10, 159b/4, 

160b/9, 162b/12, 168b/7, 169a/6, 169a/8, 

171b/5 

           e. -se 111a/4 

           e. -seler 118b/10, 144a/12, 172b/13 

           e. -señ 134b/7, 171b/6 

           e. -ye 169a/13 

               bk. ‘aded e., aḳça e., cem‘ e., cüz’ 

e., dīnār e., dirhem e., fā’ide e., ḫaṭā’ e., 

ḫaṭā-yı zā’id e., ḫidmet e., ḳavl e., ḳısm e.,  

rub‘ e., ṭaleb e., tamām-ı ḫidmet e., ticāret e., 

vaṣiyyet e.,  

eyt- demek, söylemek 

           e. -(d)ügin 178b/14 

eyyām (Ar.) Günler 

           ‘aded-i e. 145b/14, 146b/5, 146b/9 

           e. -ı şehr “ayın günleri” 146a/12 
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F 
 

fażża (Ar.) Gümüş 

           naḳḳadān-ı şite-yi f. -yı belāġat 

“gümüşten yapılmış üzüm salkımı gibi güzel 

sözleri ayırtedebilenler” 178a/6   

fā’ide (Ar.) Fayda, menfaat, kâr, kazanç  

           f. 172b/13, 173a/5, 173a/7 

           f. +den 119a/9, 119b/2, 120a/7 

           f. +leri (iy.) 119b/8 

           f. +si 172b/4, 172b/9, 172b/10 

           f. eyle- “kâr sağlamak” 118b/10, 

172b/12, 173a/7 

           f. it- “kâr etmek, kâr sağlamak” 

173a/10  

           f. ol- “kâr olmak” 119a/7, 120a/4 

           f. vir- “kâr sağlamak” 172b/3 

fâl (Ar.) Fal, uğur, tâlih deneme. 

           ferḫunde-f. “falı kutlu, uğurlu olan” 

134b/2  

farḳ (Ar.) İki veya daha çok şey arasındaki 

ayrılık, fark  

           f. 90a/14 

farż (Ar.) 1. Bir sonuç elde etmek için 

ihtimalli veya gerçek olarak kabul edilen bir 

tahminde bulunma, sayma, tutma, bir 

meseleyi bir davaya mevzu ve asıl kılma  

           f. 135a/15 

           f. it- “varsaymak” 128a/3, 130a/7, 

130a/15, 131b/5, 131b/10, 132b/8, 133b/5, 

133b/8, 134b/12, 135a/9, 148b/2, 154b/4, 

171b/9, 172a/2 

           f. olın- “varsayılmak” 108a/6, 

126b/5, 126b/6, 130a/12, 130b/5, 154b/1, 

164a/6, 164a/7 

    2. Varis için takdir edilen pay 

           f. +ından 103a/8 

           f. +lar 103a/9, 103a/10, 103a/14 

           f. viril- “varis için pay verilmek” 

103a/13 

           ‘aded-i f. “miras için takdir edilen 

pay sayısı” 128a/15 

           ba‘de’l-f. “miras için takdir edilen 

paydan sonra” 128a/4  

           f. -ı eḥadi’z-zevceyn “eşlerden 

birisinin miras için takdir edilen payı” 95b/6 

           f. -ı evvelinki (farż-ı evvel “miras 

için takdir edilen payın ilki”) 125b/2 

           ṣāḥib-i f. +lardur (ṣāḥib-i farż “miras 

için takdir edilen payın sahipleri”)  98a/13, 

99b/11 

fāṣıl (Ar.) Her şeyi ayırt edebilen, ayıran 

           f. ol- “her şeyi ayırt edebilecek 

nitelikte olmak” 161b/2 

faṣl (Ar.)1. Bölüm  

           f. 116b/7, 125a/3 

              2. Ayrıntı 

           f. +la 137a/6 

fāżıl (Ar.) Faziletli, erdemli, üstün 

           f. ol- “üstün olmak, faziletli olmak” 

169a/9 

fażl (Ar.) İyilik, fazilet, erdem 

         cevherīyān-ı bāzār-ı f. u berā‘at “iyilik 

ve güzellik çarşısının kuyumcuları”178a/6 
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fe-cem‘ü’l-büsüt-ı maksum-ı aleyhi (Ar.) 

Bölen, miktar büyütmelerinin toplamıdır. 

           f. 122a/10 

fehm (Ar.) Anlama, anlayış 

           f. it- “anlamak” 137a/15 

           f. idin- anlamak” 179a/6 

felā (Ar.) O hâlde, o zaman 

           f. 92a/15, 170b/9 

fenā’ (Ar.) Kötü, iyi olmayan 

           f. +yı 179a/4 

           f. bul- “kötülük bulmak, kötü bir 

duruma maruz kalmak” 179a/5 

fenn (Ar.) İlim 

           f. -i laṭīf “güzel ilim” 178b/13 

ferāġat (Ar.) Vazgeçme, el çekme 

           f.  it- “vazgeçmek, el çekmek” 

140a/6 

ferā’iż (Ar.) Mirasçılardan her birine şer‘an 

düşen hisse, pay [müstakil olarak bu isimle 

anılan hukuk dalı, ilmi] 

         bahẟ-i f. “miras konusu” 96b/4 (2) 

           eṣḥāb-ı f. “terekeden şer’an muayyen 

pay takdir olunan mirasçılar” 178b/15  

ferāsıḫ (Ar.) Fersahlar 

           f. +ın 149b/8 

ferd (Ar.) 1. Tek, yalnız olan şey 

           f. +ine 90a/7, 90b/8, 93a/11, 93b/11, 

96b/5, 98a/7, 99a/4  

           f. 174a/3 

           f. ol- “tek olmak” 147a/15 

              2. Şahıs, kişi 

           f. +üñ 117b/2, 117b/5, 119a/7, 

146a/12 

ferḫunde (Far. ) Kutlu, uğurlu  

           f. -fāl “falı kutlu, uğurlu olan” 

134b/2 

ferīḳ (Ar.) Grup, takım, birlik, zümre 

           f. +a 90a/7, 90a/8, 90b/7, 93a/11, 

93a/12, 93b/10, 96b/5, 99a/der., 100a/10 

           f. +ına 98a/6 

           f. +uñ 90a/7, 90a/9, 90b/8, 90b/9, 

93a/11, 93a/13, 93b/11, 93b/12, 96b/5, 

98a/7, 99a/4, 100a/12, 103a/1 

           ‘ulyā-yı f. -ı evvel “mirasta pay alan 

ilk grubun en üstü” 90a/11, 90a/15, 90b/13, 

91a/3, 92a/6, 92a/13, 93a/15, 93b/3, 93b/15, 

94a/5 

           vustā-yı f. -ı evvel “mirasta pay alan 

ilk grubun ortası” 90a/15, 90b/3, 91a/3, 

92a/7, 92b/1, 93b/4, 93b/6, 94a/6 

fersaḫ (Ar.) Muhtelif mesafelere tekabül 

eden değerde bulunan bir uzunluk ölçüsü, üç 

millik bir mesafe (denizde) 

           f. 149b/2, 149b/3, 149b/9, 150b/10, 

150b/11, 151a/5, 151a/8, 151b/2, 151b/4, 

151b/6, 151b/8 

           f. +ı (bel.) 149b/15 

fetḥ (Ar.) Açmak  

           f. olın-  166a/5 

fevḳ (Ar.) Üst, üst taraf, yukarı 

           f. +de 130b/9 

           f. +ınde 91b/6, 170b/13 

fevt (Ar.) Ölüm  
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           f. ol- “ölmek” 98a/3, 99a/10, 

100b/12, 101a/9, 102a/11, 106a/8, 107a/4, 

107b/4, 112b/9, 113b/3, 114b/3, 115a/8, 

140b/11 

fikr (Ar.) Fikir, düşünce 

           def‘-i f. “düşünceyi savmak” 169b/2 

fi’l (Ar.) iş, amel 

           bi’l-f. “hakiki olarak, gerçekten” 

169b/10 

         f. -mes’eleteyn “iki mesele işi” 95b/7 

fī-evāsıt-ı şehr-i recebi’l-mürecceb (Ar.) 

Recep ayının orta günleri 

           f. 179a/8 

fī-nefsi’l-emr (Ar.) Aslına bakılırsa, gerçekte 

           f. 168b/14 

flori (İt.) Eski altın para 

           f. 134b/12, 134b/13, 134b/14, 

135a/2, 135a/4, 135a/7, 135a/9, 135a/11, 

135a/15, 135b/3, 135b/4, 135b/6, 136a/4, 

136a/5, 136b/2, 136b/4, 136b/6 

           f. +den 134b/1, 134b/3, 134b/14, 

135a/11, 135a/14, 135b/2, 136b/1 

           f. +nüñ 134b/13 

fülüs (Ar.) Pullar, paralar, akçeler, 

mangırlar, bakır sikkeler 

           f. 157b/15, 159a/1, 160a/11, 162a/13 

fürūz (Ar.) Farzlar, varis için takdir edilen 

paylar  

           f. 103a/12 

G 
 

gāh (Far.) Zaman bildiren edat 

           g. 89b/8, 92a/4, 92b/7, 92b/15 

ġarāyib (Far.) Tuhaf, şaşılacak şeyler 

           żarūret-hā-yı ġ. 178b/5 

gāyete mā-fi’l-bāb (Ar.) Sonuç olarak, özet 

olarak 

           g. 162a/5 

ġayr (Ar.) Ayrı, başka, diğer 

           ġ. -i eşkāl “başka şekiller” 138a/10 

ġayrī (Ar.) Başkasıyla ilgili, diğeriyle ilgili 

           iḥtiyāc-ı ġ. +de (iḥtiyāc-ı ġayrī 

“başka ihtiyaçlar” 178b/7 

gel- 1. Ulaşmak, varmak, gelmek 

           g. -di 149b/6 

           g. -dügi 149b/10, 149b/13, 149b/15 

        2. İsimlerden sonra gelerek çeşitli 

anlamlarda birleşik fiiller yapar  

           g. -di 172a/3 

           g. -mez 97a/12, 97b/3 

               bkz. lāzım g., ziyāde g. 

        3. Māl olmak, fiyata ulaşmak  

           g. -dügin 175b/12 

        4. Bir konuya varmak, ulaşmak 

           g. -dük 96b/7, 100b/1, 103a/5, 

105b/12, 157a/3 

           g. -e 89b/3 

           g. -ecegin 149b/8 

           g. -ecek 149b/14 

           g. -en 97a/6, 97a/9, 97a/11, 97b/2 

           g. -esin 149b/3 

           g. -mek 161a/3 

           g. -mez 92a/5, 97a/7, 97a/10, 98b/5, 

99b/3, 100a/6, 101b/12, 102b/7, 106a/15, 
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107a/8, 107b/10, 109a/13, 109b/3, 110a/5, 

110a/11, 110b/9, 111a/7, 111b/2, 111b/10, 

112a/4, 112b/4, 113a/1, 113b/9, 114b/9, 

115b/4, 121b/14, 147a/11, 148a/15 

           g. -miş 150a/5 

           g. -mişdür 161b/15 

           g. -se 149b/5 

           g. -üp 118b/6, 128a/5 

           g. -ür 148b/15, 169a/1, 170a/2, 

173b/11, 174a/2, 175b/10 

gemi Su üstünde yüzen, insan ve yük 

taşımaya yarayan büyük taşıt, gemi 

           g. 155b/8, 155b/9, 155b/12, 156a/15, 

156b/2, 156b/13, 157a/2 

           g. +ler 157a/4, 157a/9, 157a/11 

           g. +lerüñ 157a/5 

           g. +nüñ 155b/11, 155b/14, 155b/14, 

156a/8, 156a/10, 156b/6 

ger (Far.) Eğer  

           g. 100a/4 

gerek Gerekli, lâzım 

           g. 90a/7, 93a/11, 105b/15, 107a/8, 

108a/11, 118a/9, 125b/15, 126b/11, 127b/4, 

138a/4, 139a/9, 143b/10, 148a/11, 148b/3, 

149b/10, 151b/2, 151b/6, 151b/8, 151b/14, 

151a/5, 151a/9, 152a/6, 152b/6, 152a/8, 

152a/12, 153b/3, 153b/11, 153b/13, 153a/1, 

153a/11, 171b/10, 174b/13, 175a/4 

           g. +dür 109a/11, 109b/1, 110a/3, 

110a/10, 110b/8, 111a/5, 111a/11, 111b/9, 

112a/2, 112b/3, 112b/12, 130a/11, 139a/7, 

138b/12, 141a/2, 165b/2, 175a/3 

           g. +idi 128a/12, 128b/6, 130b/4, 

131b/8, 131b/12, 131b/12, 132b/5, 132b/10, 

133b/6, 133b/10, 135a/6, 135b/5, 148b/14, 

168b/13 

           g. +(g)imiş 152b/9, 153a/12, 153b/13 

gerek- gerekmek, gerekli olmak 

           g. -sin 147a/11, 148a/14 

getür- 1. Gelmesini sağlamak 

           g. -üp 178b/3  

            2. İleri sürmek, ön plana çıkarmak 

           g.- üp 178b/11 

gevher (Far.) Cevher, değerli taş 

           g. 134a/7 

gibi Benzer şekilde, imişçesine (zarf), gibi  

           g. 102a/15, 143a/7 

           g. +dür 164b/6 

           g. +leri (iy.) 169a/10 

           g. ol- “bir duruma bir duyguya 

yaklaşmak” 92a/2, 98a/5, 101a/3, 140a/9, 

164b/4 

gice Gece 

           g. 156b/7 

gider- Ortadan kaldırmak, yok etmek 

           g. -esin 147a/12, 170a/15 

gir- Erişmek, ulaşmak  

           g. -e 151a/6 

           g. -esin 151a/3 

girü sonra  

           g. 89b/4, 92a/9, 92b/12, 102a/3, 

102b/8, 104b/6, 104a/1, 104a/4, 104a/8, 

105a/2, 108a/6, 109b/5, 111b/4, 130a/9, 

145b/15, 146b/5, 149b/2, 153b/4, 157a/7, 
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162a/4, 167a/9, 172b/15, 173a/4, 174a/9, 

176b/4 

git- 1. Gitmek, bir yere doğru yönelmek, yol 

almak 

         g. -dügi 150a/3, 151a/13 

           g. -en 150a/9, 151a/2, 151a/4, 

151a/6, 151a/8, 151a/10, 151a/12, 151a/15 

(2), 151b/2, 151b/7, 155b/10, 155b/12, 

155b/13, 155b/14, 156a/10 

           g. -ene 150a/10 

           g. -erken 149b/1 

           g. -esin 149b/2 

           g. -miş 151a/1 

           g. -se 149b/10, 151a/4, 167b/3 

        2. Satılmak, belli bir fiyatla alıcı 

bulmak 

         g. -e 134b/1 

           g. -icek 134b/3  

        3. Kaybolmak, yitmek, çıkmak 

           g. -e 179a/5 

           g. -icek 147b/5 

        4. Herhangi bir durumda olmak 

           g. -enler 179a/3 

        5. Uygun olmak, denk düşmek 

           g. -er 162a/2 

        6. Bir şeyin oluşturulması için 

kullanılmak 

           g. -miş 153a/15 

gönder-  Göndermek, bir yere sevk etmek 

           g. -dükleri 150b/9 

           g. -seler 150b/9 

gönderil- Gönderilmek, bir yere sevk 

edilmek 

           g. -üp 151a/2 

gör- Görmek, anlamak, kavramak, sezmek 

           g. -dük 89b/7, 92b/6, 92b/15, 138a/5 

           g. -ür 151b/1 

göre Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, 

gereğince, göre 

           g. 103a/5, 116b/4, 117a/5, 117b/2, 

119a/2, 119b/10, 121b/11, 123a/10, 125a/1, 

127a/4, 136b/11, 178a/5 

görin- Görünmek, anlaşılmak 

           g. -ür 141b/8 

göril- Görülmek, anlaşılmak, farkına 

varılmak 

           g. -mek 138a/4 

ġuremā (Ar.) Alacaklılar 

           ġ. 116b/7 

           eczā-yı ġ. “alacaklıların kısımları” 

117b/3, 118b/1, 120b/14, 123a/4, 123a/14 

           eczā-yı ġ. +da 117a/7, 117a/9, 

117a/10, 117a/11, 117a/13, 120b/6, 121b/5, 

123a/12, 124b/10, 124b/12, 124b/13, 

124b/14 

           eczā-yı ġ. +nuñ 121b/13, 122a/11, 

124a/2 

           eczā-yı ġ. +ya 121a/4 

           ḳısmet-i ġ. “Alacaklıların borç 

verdikleri kişilerdeki alacaklarının taksimi” 

116b/8, 117a/6, 124b/15 

           ḳısmet-i ġ. + nuñ 118a/7 

gūş (Far.) Kulak 
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           g. +larına 178b/4 

gūş-vār (Far.) Küpe 

           g. +ı (bel.) 175b/3 

           g. +ı (iy.) 175b/1 

           g. idin- “küpe yapmak, küpe gibi 

kullanmak” 178b/4 

           lā‘l-i g. “kırmızı taşlı küpe” 176a/5 

           mürvārīd-i g. “incili küpe” 176b/1 

           ẕeheb-i g. “altın küpe” 176b/2 

gün 1. Gün (yirmi dört saatlik zaman dilimi)  

           g. 142a/6, 143a/3, 143a/4, 143a/13, 

143a/14, 144b/1, 144b/3, 146a/4, 146a/7, 

149b/1, 149b/3, 151a/1, 151a/14, 156b/7, 

157a/1, 157a/1 

           g. +de 139b/12, 143b/8, 143b/9, 

144a/15, 149b/5, 150a/5, 150a/5, 150a/9, 

150a/11, 150a/12, 150b/6, 150b/11, 151a/5, 

151a/8, 151a/11, 151a/13, 151b/1, 151b/3, 

151b/6, 151b/8, 156b/4, 156b/4, 156b/15, 

157a/3, 157a/4, 157a/9, 157a/11, 171a/3, 

171a/4, 171b/5, 172b/12, 172b/13, 173a/9 

           g. +den 139b/7, 151a/13 

           g. +e 149b/10, 149b/15 

           g. +i (bel.) 139b/6, 139b/9 (2), 

151a/14, 151b/3 

           g. +i (iy.) 142a/13 

           g. +inden 145b/2 

           g. +leri (iy.) 144a/14 

           g. +lerin 144b/7 

           g. +üñ 142b/2, 142b/3, 142b/5, 

143b/3, 143b/14, 149b/13, 150a/3, 150b/6, 

157a/12 

        2. Gündüz 

           g. 156b/7  

günlik Günlük 

           g. 142a/11, 143b/5, 143b/6 

           g. +i (iy.) 143a/10 

           g. +in 143a/9, 143a/11, 143a/12 

H 
 

-hā (Far.) cemi (çoğul) edatı 

          ḥisāb-h. -yı ‘acāyib 178b/5 

          żarūret-h. -yı ġarāyib 178b/5 

ḥācet (Ar.) İhtiyaç, lüzum, gereklilik  

           ḥ. ol- “ihtiyaç olmak”152b/14 

ḥācete (Ar.) İhtiyaç 

           ḥ. 92a/15 

ḥadd (Ar.) Sınır  

           ḥ. -i iḥtiṣār “sadeleştirme sınırı” 

164b/8 

ḥādī ‘aşeren (Ar.) On birinci olarak 

           ḥ. 96a/1 

ḥaḳḳ (Ar.) 1. Doğru, gerçek, hakikat 

           ḥ. +ında “ilgili olarak, üzerine” 

116b/3, 124b/15 

                   2. Pay, hisse 

           ḥ. +uñ 154b/15 

           ḥ. -ı ücret 154b/11 

           ḥ. -ı ücreti (bel.) 140b/4 

           ḥ. -ı ücreti (iy.) 140a/7, 140b/7, 

140b/8, 142b/2, 142b/3, 143b/3, 144b/4, 

145a/2 

           ḥ. -ı ücretin 140a/6 

           ḥ. -ı ücretleri (iy.) 146b/11 
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ḥāl (Ar.) Oluş, bulunuş, durum 

           ḫ. +i (iy.) 94b/1, 95a/1, 95b/2, 96a/1 

ḥālet (Ar.) Dikkate değer hâl, durum 

           ḥ. 162a/6, 166a/4 

           ḥ. +e 89b/4, 89b/5, 92a/11, 92b/11, 

92b/13 

ḫālī (Ar.) Boş  

           ḫ. 127a/7 

Ḫālid (k.a.) Halid 

           Ḫ. 113b/4, 114b/4, 114b/13, 117a/15, 

121a/1, 122a/4, 123b/5 

           Ḫ. +e 115a/6, 118a/4, 120b/9, 

121b/1, 121b/9, 123a/1, 123a/8, 124b/3 

           Ḫ. +üñ 122a/7 

           basṭ-ı Ḫ. 114b/14, 122a/5, 122a/9 

ḥāll (Ar.) Çözme, çözülme, karışık bir 

meselenin içinden çıkma 

           ḥ. olın- “çözülmek, neticeye 

vardırılmak” 164b/2 

ḫāne (Far.) Basamak, matematikte yer alan 

virgüllü sayıların virgülden sonraki kısımları  

           ḫ. 148b/10, 159a/1, 160a/10, 161a/1, 

166a/6, 166a/13, 166b/4 

           ḫ. +leri (iy.) 146b/10 

           ḫ. +si 157b/10, 158a/2, 158b/10, 

161a/2, 161a/2, 166a/14, 166b/5,  176a/4 

           ḫ. +sin 118b/3, 145a/12, 145b/3, 

156a/6, 160a/2, 160a/14, 166a/9, 166a/13, 

166b/3, 172b/8, 173b/14, 174b/7, 175b/15 

ḫāric (Ar.) Matematiğin dört işleminden biri 

olan bölme işleminin bölüm kısmı 

           ḫ. 165a/6 

           ḫ. ḳısmet “dört işlemden biri olan 

bölme işleminin bölüm kısmı” 99a/der., 

102a/6, 102b/11, 106b/10, 107a/15, 108b/10, 

115a/3, 117b/6, 118a/11, 119a/9, 120a/7, 

121a/7, 122b/2, 124a/4, 126a/8, 129a/3, 

129b/10, 131a/4, 132a/5, 133a/5, 134a/3, 

135b/13, 138a/14, 138b/2, 139a/5, 139b/11, 

140b/6, 142b/1, 143b/1, 145a/2, 146a/15, 

146b/10, 149a/4, 149b/12, 150a/2, 150b/4, 

151a/10, 151b/5,  152b/5, 152a/5, 153a/9, 

153b/10, 154a/7, 155a/12, 156b/11, 157a/8, 

161a/7, 162a/10, 162b/6, 163a/9, 165b/8, 

167b/10, 168a/13, 170a/11, 170b/6, 170b/14, 

171b/2, 171b/7, 171b/9, 172a/1, 172b/7, 

173a/6, 175b/14, 176b/7 

           ḫ. ḳısmet it- “bölüm yapmak” 161a/7 

           ḫ. ḳısmet ol- “bölüm olmak” 99a/3, 

100a/9, 113a/7, 115b/12, 143b/13, 156a/4, 

158b/6, 158b/14, 162b/3, 165a/14, 175a/1 

ḥarīr (Ar.) İpek 

           ḥ. 152b/15, 153a/10, 153a/12, 

168a/8, 168a/9 

           ḥ. +den 152b/11 

           ḥ. +üñ 168b/1 

ḥarman (Far.) Harman 

           ḥ. 164b/3 

           ḥ. +uñ 164b/2 

ḫasāret (Ar.) Zarar, ziyan 

           h. it- “zarar etmek” 169b/7 

ḥasene  (Ar.) Eski altın paralardan birinin 

adı 
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           ḥ. 119b/6, 119b/7 (2), 119b/8, 

120b/1, 120b/2, 120b/3 

           ḥ. +nüñ 120b/1 

           ḥ. +si 119b/10 

           ḥ. +sin 120a/2 

ḥāṣıl (Ar.) Olan, ortaya çıkan, peydâ olan, 

sonuç 

           ḥ. 104b/4 

           ḥ. +ın 134b/9 

           ḥ. +ları (iy.) 140b/15 

           ḥ. ol- “ortaya çıkmak” 89b/11, 

104a/2, 104a/6, 104a/10, 104b/9, 104b/14, 

105a/4, 105a/9,  105b/1, 105b/6, 105b/10, 

108a/2, 121a/3, 121b/3, 124b/8, 125b/7, 

125b/10, 126a/6, 127b/5, 127b/6, 156a/2, 

156a/5, 157b/15, 159a/1, 159a/13, 160a/11, 

162a/13, 163b/10, 164a/12, 165a/13, 169a/1, 

170b/8, 170b/13, 172b/8, 174a/11, 174a/13 

           ḥ. -ı basṭ “tüm sayılı bir kesrin tüm 

sayısını , kesrin paydasıyla çarpıp payına 

katmak ve çıkanı pay yapıp asıl paydasını 

olduğu gibi bırakma işlemi” 120b/15 

           ḥ. -ı cem‘ “birkaç sayının birlikte 

toplanmasından meydana gelen yekun, 

toplam” 113a/3, 119a/4, 129b/5, 136b/7, 

138a/12, 144b/13, 144b/14, 148b/8 

           ḥ. -ı cümle “toplam sonuç” 158b/4 

           ḥ. -ı ḍarb “çarpım” 100a/11, 102a/7, 

103a/1, 106b/6, 107a/13, 108a/7, 108a/14, 

108a/15, 108b/9, 113a/5, 114a/3, 119a/8, 

120a/6, 123b/12,  125b/12, 126a/4, 127b/3, 

127b/6, 128b/12, 129a/1, 129b/8, 131a/2, 

132a/3, 133a/3, 133b/2, 134a/1,  139a/1, 

139a/2, 139a/4, 139b/10, 140a/12, 140b/1, 

141a/9, 141b/11, 145a/11, 146a/13, 149a/3, 

149b/11, 150a/1, 152a/3, 152b/2, 153a/7, 

153b/5, 153b/8, 155a/14, 155b/2, 156b/9, 

157b/8, 157b/10, 157b/11, 158a/2, 158b/8, 

158b/11, 160a/4, 160a/9, 160a/14,  160b/15, 

161a/4, 161b/10, 162a/9, 162a/15, 163a/8, 

165a/5, 166a/8, 166a/11, 166a/12, 166b/1, 

166b/3, 167a/10, 168a/12, 172a/14, 172b/8, 

173a/6, 173b/4, 174a/6, 174a/13, 174b/7, 

175a/2, 176b/9 

           ḥ. -ı ḍarb-ı a‘dād “sayıların çarpımı” 

167b/9 

           ḥ. -ı maḳsūmün ‘aleyh “ortaya çıkan 

bölen”  153a/3 

           ḥ. -ı tanṣīf “ ortaya çıkan yarıya 

indirme” 158a/7 

           ḥ. -ı tanṣīf ol- “yarıya indirilmek” 

173b/2, 174a/5 

           ḥ. -ı taż‘īf  “ iki katına çıkarmanın 

oluşması” 159b/11 

           ḥ. -ı tefrīḳ ol- “çıkarmayı meydana 

getirmek” 170a/8 

ḥaṣr (Ar.) özelleştirme, mahsus kılma, 

kılınma 

           h. -ı vuḳū‘ī “olacak bir şeyi 

özelleştirme” 127a/10 

ḫaṭā’ (Ar.) Hata, yanlış 

           ḫ. 125a/4 

           ḫ. +laruñ 129b/3, 135b/8 

           ḫ. +nuñ 127a/11, 127a/8, 131a/2 
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           ḫ. eyle- “hata etmek, yanlışlık 

yapmak” 135a/7  

           ḫ. it- “hata etmek, yanlışlık yapmak” 

132b/6, 132b/11, 133b/6, 133b/10, 135b/6  

           ḫ. -yı evvel “birinci yanlış” 132a/3, 

133a/2, 133b/14, 135b/11 

           ḫ. -yı evvel min māl-ı mefrūż-ı evvel 

“ilk varsayılan maldan ilk yanlış” 135a/7 

           ḫ. -yı māl-ı mefrūż-ı evvel “ilk 

varsayılan malın yanlışı” 129b/7 

           ḫ. -yı māl-ı mefrūż-ı ẟānī  “ikinci 

varsayılan malın yanlışı” 127b/1, 128b/13 

           ḫ. -yı mefrūż-ı evvel “ilk varsayılan 

yanlış” 127a/15 

           ḫ. -yı min māl-ı mefrūż-ı evvel “ilk 

varsayılan maldan gelen yanlış” 128a/14, 

128b/10 

           ḫ. -yı min māl-ı mefrūż-ı ẟānī “ikinci 

varsayılan maldan gelen yanlış” 131b/13 

           ḫ. -yı nāḳıṣ “eksik yanlış”  126b/2, 

128b/9, 129b/5, 130b/6, 130b/7, 130b/8, 

130b/14, 131b/9, 131b/15, 132b/6, 132b/12, 

133b/12 

           ḫ. -yı nāḳıṣ min māl-ı mefrūż-ı evvel 

“ilk varsayılan maldan eksik yanlış” 126b/1, 

132b/6 

           ḫ. -yı nāḳıṣ min māl-ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan eksik yanlış” 

130b/7, 130b/14 

           ḫ. -yı ẟānī “ikinci yanlış” 132a/2, 

132b/15, 133b/15, 135b/10 

           ḫ. -yı ẟānī min māl-ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan ikinci yanlış” 

132b/11, 135b/6 

           ḫ. -yı vāḥid “tek yanlış” 125a/10, 

125a/11, 125b/5, 126a/13, 127a/3, 136b/8 

           ḫ. -yı zā’id “artan yanlış” 126b/8, 

127b/5, 128a/13, 128b/8, 129b/5, 130a/13, 

130a/13, 130b/8, 130b/11, 131b/14, 

132b/13, 133b/6, 133b/11, 133b/12 

           ḫ. -yı zā’id min māl-ı mefrūż-ı evvel 

“ilk varsayılan maldan artan yanlış” 

130b/11, 133b/6 

           ḫ. -yı zā’id min māl-ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan artan yanlış” 

128b/7, 133b/11  

ḫaṭāeyn (Ar.) Çift yanlış [birinci dereceden 

bir bilinmeyenli denklemin çözüm kümesi 

için iki farklı tahminde bulunup, bu tahmin 

ve çıkan hatalı sonuçların belirli bir förmüle 

uygulanması neticesinde doğru sonuca 

ulaşılan bir hesap yöntemi] 

           ḫ. 125a/3, 125a/4, 125a/9, 125a/10, 

126b/15, 127a/5, 127a/7, 136b/9 

           ḫ. +de 136b/8 

           ḳā‘ide-yi ḫ. “çift yanlış kuralı” 

126b/15 

           libās-ı ḫ. “çift yanlış hesabının 

örtülmesi, gizlenmesi (sembollerle 

gösterilmesi x,y gibi) 126b/14 

           ṭarīḳ-ı ḫ. +de (ṭarīḳ-ı ḫaṭāeyn “çift 

yanlış yöntemi” 136b/8 

ḫatun Kadın, hanım, eş 
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           ḫ. 107a/4, 107b/4 

ḥavż (Ar.) Havuz  

           ḥ. 137b/6, 137b/9, 138a/15, 139a/11, 

139b/2, 139b/12, 139b/14 

           ḥ. +a 138b/3 

           ḥ. +uñ 138b/11, 139a/3 

           ḥ. -ı āḫer “başka havuz” 138b/7, 

138b/9  

           ḥ. -ı evvel “ilk havuz” 138b/12, 

138b/13, 139a/7 

           ḥ. -ı ẟānī “ikinci havuz” 139a/6, 

139a/8 

ḫayli (Far.) Epeyce, çokça, oldukça, hayli  

           ḫ. 161b/1, 165a/11 

ḫayme (Ar.) Çadır 

           ḫ. +nüñ 154a/1, 154a/3 

           ḫ. +ye 153a/14 

           ḫ. +yi 154a/4 

           ḫ. -i āḫer “başka çadır” 153b/1 

           ḫ. -i evvel “ilk çadır” 153b/4, 153b/8, 

154a/5 

           ḫ. -i ẟānī “ikinci çadır” 153b/2, 

153b/6, 153b/12, 154a/5, 154a/8 

           ḳadd-i ḫ. -i evvel “ilk çadırın boyu” 

153b/1 

ḫayr (Ar.) İyi, faydalı, yarar 

           devr-i ḫ. +a 179a/4 

hāẕā (Ar.) Bu 

           h. 90a/5, 92a/8, 93a/9 

ḥāżır (Ar.) Hazır, mevcut 

           ḥ. 154b/12 

           ḥ. ol- “bulunmak, mevcut olmak, 

hazır olmak” 147a/3 

ḫazīne (Ar.) devlet malının, devlet parasının 

saklandığı yer  

           ḫ. +sin 153b/4, 153b/7, 154a/6 

           ḫ. +sine 153b/4, 153b/7 

ḫazīnelü (Ar.+T.) hazineli 

           ḫ. 153a/14, 153b/1, 154a/1, 154a/3, 

154a/4 

heft (Ar.) Yedi  

           h. 119b/3, 146b/14, 166b/10 

hem Aynı zamanda, ve de 

           h. 103a/15, 108b/7, 125a/4, 125b/7, 

126b/13, 127a/10, 127a/14, 128b/1, 129b/9, 

130b/10, 145b/2, 158b/9, 161b/11, 166a/1, 

175b/14, 179a/7 

hemān (Far.) Hemen, derhal, o anda, 

çarçabuk 

           h. 90b/2, 93b/6, 98a/11, 169b/2 

her (Far.) Önüne geldiği ismin benzerlerini 

“teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer 

birer tamamı” anlamıyla kapsayacak şekilde 

genelleştiren söz; Bütün, hep, her 

            h. 89b/8, 90a/7 (2), 90a/8, 90a/9, 

90b/7, 90b/8, 90b/9, 91a/6, 91a/8, 91a/12, 

91a/14, 92a/4, 92b/7, 92b/15, 93a/11 (2), 

93a/12, 93a/13, 93b/10, 93b/11, 93b/12, 

94a/9, 94a/11, 94a/14, 94a/15, 96b/5, 96b/5, 

98a/6, 98a/7, 99a/der., 99a/4, 99a/6, 

100a/10, 100a/12, 103a/1, 113b/6, 114b/6, 

117b/2, 117b/5, 119a/1, 119a/7, 119b/6, 

120a/2, 120b/11, 121b/10, 123a/10, 125a/8, 
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127a/9, 133b/2, 134a/10, 134b/9, 137a/11, 

138a/8, 143b/12, 144a/4, 145a/6, 146a/7 (2), 

146a/12, 146b/6, 147a/7, 149b/1, 149b/3, 

155a/4, 155b/11, 156b/3, 156b/6, 156b/12, 

156a/15, 156b/14, 157a/2, 157b/1, 157b/8, 

157b/9, 158a/12, 158b/10, 159a/15, 159b/6, 

160a/3, 160b/7, 161a/3, 161b/5, 162a/1, 

163b/2, 163b/13,  164a/5, 164a/7, 164b/8, 

165b/14, 166a/3, 166a/9, 166a/15, 166b/5, 

167a/1, 167b/4, 167b/6, 167b/11, 167b/13, 

168b/5, 168b/6, 168b/13, 168b/14, 169a/6, 

169a/14, 169b/10, 169b/11, 169b/12, 

170a/15, 170b/9, 171b/8, 172b/3, 174b/12, 

175a/1, 175b/10, 175b/11, 175b/12, 176b/5, 

176b/6, 176a/8, 176a/10, 176a/11, 176a/12, 

176a/14 

herkes (Far.) İnsanların bütünü, herkes 

           h. 169a/12 

hezār (Far.) Pek çok 

           h. 178a/3 

ḫıred-mend (Far.) Akıllı, anlayışlı 

           ḫ. 178a/10 

ḫıṣāl (Ar.) Huylar, ahlaklar 

           ḫoş-ḫ. “hoş huylar, güzel huylar” 

134b/8 

ḥıṭṭa (Ar.) memleket, ülke 

           nām-dārān-ı ḥ. -yı ḳalem “kalem 

ülkesinin ünlüleri” 178a/7 

ḫidmet (Ar.) İş, hizmet, vazife, iş görme 

           ḫ.143a/3 

           ḫ. +leri (iy.) 144a/14, 146a/3 

           ḫ. eyle- “hizmet etmek, görev 

yapmak” 144a/12, 144b/6, 146a/3 

           ḫ. it- “hizmet etmek, görev yapmak” 

142a/6, 143a/4, 144b/1, 144b/3, 145a/7, 

145a/14, 145b/4, 145b/7, 145b/14, 146a/4, 

146a/7, 146b/1, 146b/4 

           ḫ. -i yevmiyye “günlük hizmet” 

145a/15 

           tamām-ı ḫ. eyle- “hizmeti, görevi 

tamamlamak” 144a/12 

ḥisāb (Ar.) Hesap, hesap etme 

           ḥ. 144b/2, 149b/4, 150b/12, 154a/2, 

163a/13, 168b/5, 171a/4, 175b/10 

           ḥ. +a 142b/6, 143b/7, 144a/13, 

147a/8, 176b/6 

           ḥ. +ı (iy.) 152b/4, 169b/6 

           ḥ. it- “hesap etmek, sorgulamak” 

179a/3, 179a/7 

           ḥ. olın- “hesap edilmek” 146a/3, 

146a/5 

           bi-ḥ. -ı miẟḳāl “yirmi dört kıratlık 

ağırlık ölçüsü hesabıyla” 175b/6, 175b/7  

           ḥ. -hā-yı ‘acāyib “çok tuhaf, 

şaşılacak hesaplar” 178b/5 

           ḥ. -ı miẟḳāl “yirmi dört kıratlık 

ağırlık ölçüsü hesabı” 175b/4 

ḥiṣṣe (Ar.) Hisse, pay 

           ḥ. 99a/der., 99a/13, 101b/2, 106b/3, 

107b/8, 113b/7, 114b/6, 115b/14, 117a/5, 

117b/2, 119a/2, 119b/10, 120b/4, 120b/11, 

121b/2, 121b/11, 123a/10, 141b/1, 167b/4  

           ḥ. +dür 119a/10 
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           ḥ. +leri (iy.) 114a/5, 167b/7 

           ḥ. +leridür 102a/8, 113a/9, 115a/3, 

117b/7, 118b/4, 120a/7, 121a/7, 122b/3, 

124a/4 

           ḥ. +si 103a/1, 167a/9 

           ḥ. +sidür 99a/6, 100a/12, 167a/5 

           ḥ. it- “paylaştırmak” 166b/15 

           ḥ. -i eḥad “tek pay” 99a/8 

           ḥ. -i aḫavāt “kız kardeşlerin payı” 

99a/8, 102b/7, 103a/2 

           ḥ. -i aḫavāt li-eb “ana ayrı, baba bir 

kız kardeşlerin hissesi” 106b/1  

           ḥ. -i a‘mām  “amcaların payı” 99b/7, 

100a/12 

           ḥ. -i ‘aṣabāt “baba tarafından akraba 

olanların payı” 98b/9, 99a/der., 99a/7, 99a/8 

           ḥ. -i benāt “kızların payı” 98b/7, 

99a/der., 99a/8, 99b/5, 100a/12, 102a/2, 

102a/9, 108a/8 

           ḥ. -i ceddāt “ninelerin payı” 99b/5, 

100a/12 

           ḥ. -i cedde “büyük ana veya babanın 

anasının payı” 102a/2, 102a/9 

           ḥ. -i eb “baba, atanın payı” 108a/4 

           ḥ. -i uḫteyn “iki kızkardeşin payı” 

107a/9  

           ḥ. -i uḫuvvet “kardeşlik bağı 

olanların payı” 102b/8, 103a/2 

           ḥ. -i ümm “ana, annenin payı” 98b/7, 

99a/der., 99a/8, 102a/1, 102a/9 

           ḥ. -i zevc “kocanın payı” 99b/8, 

108a/3 

           ḥ. -i zevcāt “nikahlı kadınların, 

eşlerin payı” 106b/1 

           ḥ. -i zevce “nikahlı kadın, eşin payı” 

99a/der., 99a/8 

           ḥ. -i zevceteyn “iki  hanımın payı” 

99b/4, 100a/12 

           tamām-ı ḥ. +leri (iy.) (tamām-ı ḥiṣṣe 

“payın bütünü”) 141a/2 

ḫod (Far.) Kendi, kendisi 

           ḫ. 96b/4, 107b/12, 108a/6, 166a/2 

ḫoş (Far.) Güzel, iyi, tatlı, hoş  

           ḫ. 179a/3 

           ḫ. -ḫıṣāl “hoş huylar, güzel huylar” 

134b/8 

ḫūb (Far.) Hoş, güzel  

           ḫ. 134a/8 

           ḫ. +a 134b/2 

ḫums (Ar.) Beşte bir (1/5) 

           ḫ. 112b/12,113a/8, 113a/12, 113b/3, 

113b/8, 113b/11, 113b/13, 114a/4, 144b/12, 

144b/13, 144b/14, 152a/8, 163a/12, 163a/13, 

163b/6 

           ḫ. +dur 145b/10 

           ḫ. +ı (iy.) 113a/2 

           ḫ. +ıdur 144b/11, 145b/11 

           ḫ. +ın 112b/9, 113b/3, 113b/13 

           ṣāḥib-i ḫ. +a (ṣāḥib-i ḫums “beşte 

birin sahibi”)  114a/6 

ḥuṣūl (Ar.) Üreme, türeme, çıkma 

           ‘adem-i ḥ. i’l--meẕkūr “anlatılan 

şeyin meydana gelmemesi” 95b/5 

ḥuṣūṣ (Ar.) Konu, mesele, husus 
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           ḥ. 126b/8 

ḫuṣūṣen (Ar.) Hususi olarak, ayrıca 

           ḫ. 178b/15 

ḥücre (Ar.) Küçük oda 

           ḥ. 171a/3, 171a/4, 171b/4 

           ḥ. -i evvel “birinci oda” 171a/5, 

171a/6 

           ḥ. -i ẟānī “ikinci oda” 171a/5, 171a/7, 

171b/2 

ḥükm (Ar.) Hüküm, karar, varılan sonuç  

           ḥ. 89b/9 (2), 92b/8 (2) 

           ḥ. +i (iy.) 93a/1 

           ḥ. -i müdāḫale “dahil olma kararı” 

93a/1 

hümā (Ar.) O ikisi  

           m. -i hümā “o ikisinin meseleleri” 

178a/3 

hüner-mend (Far.) Hüner sahibi, marifetli 

           h. -i ṣarfī-i rāġıb “rağbet eden 

sarrafın hünerlisi” 178b/1 

hüve (Ar.) Üçüncü tekil şahış zamiri, o 

           h. 116b/6, 125a/2, 137a/2 

           h. ’l-emam 117b/4  

           h. ’l-maḳsūmün ‘aleyh “bölen odur” 

115b/9, 119a/6, 120a/3, 121a/1, 124a/1 

           h. ’l-maṭlūb “istenilen, talep edilen 

odur” 173b/8 

I 
 

ırġad (Yun.) Tarım işçisi, yapı işçisi  

           ı. 142a/6, 143a/3, 145a/13, 145b/4, 

145b/6, 145b/13 

           ı. +ı (bel.) 142a/4, 142b/15, 146a/1 

           ı. +lar 144a/12, 146a/2 

           ı. +lara 144a/13, 146b/13 

           ı. +laruñ 144b/6, 146b/3 

           ı. +uñ 142a/10, 145a/2, 145a/10, 

145a/15, 145b/11 

           ı.  tut- “işçi olarak çalıştırılmak üzere 

belli bir paraya anlaşmak” 144a/10  

ıṣmarlan- Bir işin yapılması istenmek 

           ı. -sa 151a/2 

ıṭṭılā‘(Ar.) Öğrenme, tanıma, bilme, haberli 

olma 

           ı. -ı küll “bütünü bilme” 108a/2 

                             
                           İ 
 
i- İsimlerle birlikte kullanılarak birleşik 

çekim oluşturur. 

           i. -düginden “olduğundan” 136a/6, 

170b/4 

                bkz. böyle i. 136a/6, 170b/4  

‘ibād (Ar.) İbadet edenler, kullar 

           efkārü’l-‘i. “ibadet edenlerin, kulların 

düşünceleri” 178b/10  

ibn (Ar.) Oğul 

           i. +le 94b/7, 95a/8 

           benāt-ı i. +le (benāt-ı ibn “oğlun 

kızları” 94b/6, 95a/8 

           i. -i ibnle (ibn-i ibn “oğlun oğlu”) 

94b/7, 95b/1 

           veled-i i. +le (veled-i ibn “oğlun 

oğlu” 95b/4 

icāzet (Ar.) İzin 
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           i. ol- “izin verilmek” 110b/6 

           ‘adem-i i. “iznin bulunmaması” 

109a/10, 109b/1, 110a/2, 110a/9, 110b/5, 

110b/7, 111a/5, 111a/11, 111b/7, 112a/2, 

112a/9, 112b/2 

           taḳdīr-i i. “izin verme” 109a/10 (2), 

110a/2 (2), 110b/5 , 110b/6, 111a/4, 111b/7, 

111b/8, 112a/9, 112a/9 

icmālen (Ar.) Kısaltarak, kısaca 

           i. 137a/9 

ictināb (Ar.) Sakınma, uzaklaşma 

           i. olın- “sakınılmak” 137a/8 

iç Herhangi bir şeyin içerde olan yeri, iç 

           i. +inde 127b/11, 127b/13, 128a/7, 

128a/10, 128b/3, 129b/1, 154b/15, 158b/2, 

159b/12, 163b/11, 165b/14 

           i. +inden 127b/15, 128a/5, 129b/14, 

130a/1, 130a/2, 130a/9, 153b/13, 162b/14 

içün İçin 

           i. 90a/6, 93a/10, 98a/8 (2), 98a/9, 

98a/10, 99a/15 (2), 99b/1 (2), 101b/3, 

101b/4 (2), 102a/14, 102a/15, 103a/14, 

107a/6, 107a/7, 107b/6, 107b/7 (2), 107b/8, 

108a/2, 136b/10, 141a/3, 157b/10, 161a/3, 

165a/12, 166a/10, 169a/10, 175b/15 

           i. +dür 127a/1, 166a/15 

idin- Kendini bir şeye sahip kılmak, kendine 

sağlamak, elde etmek 

           i. -e 179a/6 

           i. -eler 178b/4 

ifāde (Ar.) Anlatma, anlatış, ifade 

           i. +lerine 137b/1 

ifrāz (Ar.) Bir bütünden bir parça ayırma; 

ayırma; ayrılma 

           i. it- “ayırmak, bir bütünden 

çıkarmak” 169a/13, 173b/6 

           i. olın- “ayrılmak, bir bütünden 

çıkarılmak” 142a/14, 143a/13 

           ba‘de’l-i. “ayırmadan sonra” 142a/14 

iḫrāc (Ar.) Çıkarma 

         i. 136b/5 

           i. it- “çıkarmak” 102b/1, 106b/11, 

107b/1, 108b/11, 113a/8, 113b/14, 114a/5, 

114b/12, 115b/7, 115b/14, 131b/7, 131b/11, 

135a/1, 135a/3, 135a/13, 135b/1, 136b/1, 

136b/3,  142a/11, 162b/14, 163b/4, 163b/7, 

164b/3, 165b/14, 173b/5 

iḫtiṣār (Ar.) Sadeleştirme 

           i. ḳılın- “sadeleştirilmek, 

basitleştirilmek” 137a/8, 171a/1, 178a/2 

           ḥadd-i i. +dan (ḥadd-i iḫtiṣār 

“sadeleştirme sınırı”)  164b/8 

iḥtiyāc (Ar.) Gereklilik 

         i. 108a/2 

           i. +ı (iy.) 176a/7 

           i. olın- “gerek duyulmak, lazım 

olunmak” 98a/11 

           i. -ı ġayrī “başka ihtiyaçlar” 178b/7 

iki Birden sonra gelen sayı, iki (2) 

           i. 89b/2, 89b/7, 89b/12, 89b/13, 

90a/6, 90a/14, 90b/6, 91a/2, 91a/5, 91a/10, 

92a/8, 92b/3, 92b/4, 92b/14, 92b/14, 93a/10, 

93b/2, 93b/9, 94a/5, 94a/8, 94a/10, 94b/4, 

95a/5, 96a/1, 97a/9, 97b/8, 98a/3, 98a/4, 
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98a/9, 98a/15, 98b/2, 99a/10, 99a/11, 

100a/3, 100a/14, 100b/12, 100b/14, 101a/5, 

102a/11, 102a/12, 102b/7, 103a/4, 104a/5, 

104a/9, 104b/3, 104b/7, 105a/3, 105a/8, 

106a/10, 106b/3, 106b/10, 107a/2, 107a/4, 

109b/3, 109b/6, 109a/2, 110a/12, 110b/10, 

11a/7, 111b/2, 111b/3, 111b/4, 119b/7, 

124a/7, 124b/2, 125a/4, 125a/9, 125b/4, 

126a/5, 127a/10, 127b/5, 127b/6, 130a/10, 

131a/2, 133b/1, 133b/5, 134b/8, 134b/8, 

135a/13, 136a/5, 137b/14, 138a/2 (3), 

138a/7, 138a/9, 138b/10, 139a/11, 140a/5 

(3), 140a/14 (3), 140b/12, 141a/1, 141a/12, 

141b/1, 142b/8, 142b/9, 142b/11, 143b/14, 

144a/10, 145a/12, 145b/3, 146a/1, 147b/13, 

148b/9, 148b/10, 150a/7, 150b/10, 151b/4, 

152a/7, 152b/12, 155a/9, 155b/9, 156a/6, 

156b/3, 157a/2 (2), 157b/10, 158a/2, 158a/3, 

158b/1, 158b/9, 158b/15, 159a/9, 159a/11, 

159a/13, 159b/3, 160a/2, 160a/10, 160a/14, 

160a/15 (2), 160b/3, 160b/7, 160b/13, 

161a/2, 165a/14, 165b/4, 166a/6, 166a/13, 

166b/4, 166b/13, 168b/6, 169a/3, 169b/6, 

169b/10, 169b/13, 170a/3, 171a/3, 171b/6, 

172a/12, 172b/12, 173a/5, 173b/7, 173b/12, 

173b/14, 174b/3, 174b/7, 175a/1, 

175b/13,175b/15, 176a/3, 176a/4, 176b/1, 

176b/3, 179a/5    

           i. +den 97a/5, 97a/6, 104b/4, 104b/8, 

104a/14, 104b/14, 105a/9, 147a/12, 147b/9, 

150a/15, 165a/1 

           i. +dendür 104b/6, 105a/7 

           i. +dür 104b/2, 104b/12 

           i. +leri (iy.) 89b/1, 90b/5, 91a/10, 

92b/5, 93b/8, 94a/12 

           i. +nüñ 104b/2, 104b/7, 104b/12, 

105a/7, 111b/4, 150a/15, 165a/1 

           i. +si  127a/8, 127a/12, 161b/2, 

168b/11, 169a/4, 169a/7 

           i. +sin 110b/1, 165b/12 

           i. +sinüñ 174b/12 

           i. +şer 94a/11 

           i. +ye 91a/5, 92b/3, 94a/8, 165a/2, 

168b/6, 168b/14, 168b/15, 169a/6, 172a/8 

           i. +yi 89b/13, 90a/14, 90b/5, 91a/2, 

92a/8, 93b/3, 93b/8, 94a/5, 109b/3, 110a/12, 

110b/10, 111b/2, 111a/7, 111b/3 

           i. +yle 89b/7, 92b/6, 92b/14, 92b/14, 

95b/5  

iki biñ Bin dokuz yüz doksan dokuzdan 

sonra gelen sayı, iki bin (2000) 

           i. 100b/14, 118b/6, 141b/1 

iki biñ biş yüz otuz üç İki bin beş yüz otuz 

ikiden sonra gelen sayı, iki bin beş yüz otuz 

üç (2533) 

           i. 159b/2 

iki biñ dört yüz seksan üç İki bin dört yüz 

seksen ikiden sonra gelen sayı, iki bin dört 

yüz seksen üç (2483) 

           i. 158a/9 

iki biñ iki yüz İki bin yüz doksan dokuzdan 

sonra gelen sayı, iki bin iki yüz (2200) 

           i. 134b/8, 136a/5, 136b/7 
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iki biñ iki yüz ṭoḳsan İki bin iki yüz seksen 

dokuzdan sonra gelen sayı, iki bin iki yüz 

doksan (2290) 

         i. 166b/9 

iki biñ ḳırḳ yidi İki bin kırk altıdan sonra 

gelen sayı, iki bin kırk yedi (2047) 

           i. 114a/9 

iki biñ sekiz yüz altmış altı İki bin sekiz yüz 

altmış beşten sonra gelen sayı, iki bin sekiz 

yüz altmış altı (2866) 

           i. 114a/6 

iki biñ seksan yidi İki bin seksen altıdan 

sonra gelen sayı, iki bin seksen yedi (2087) 

           i. 166b/8 

iki biñ ṭoḳuz yüz elli altı İki bin dokuz yüz 

elli beşten sonra gelen sayı, iki bin dokuz 

yüz elli altı (2956) 

           i. 124b/2 

iki biñ üç yüz İki bin iki yüz doksan 

dokuzdan sonra gelen sayı, iki bin üç yüz 

(2300) 

           i. 118b/8 

iki biñ üç yüz seksan sekiz İki bin üç yüz 

seksen yediden sonra gelen sayı, iki bin üç 

yüz seksen sekiz (2388) 

           i. 114a/7 

iki biñ yidi yüz altmış İki bin yedi yüz elli 

dokuzdan sonra gelen sayı, iki bin yedi yüz 

altmış (2760) 

           i. 152b/11 

ikinci İkinci 

           i. 137a/3, 139a/3 

           i. +si 94b/2, 95a/2, 95b/2, 96a/2 

iki yüz Yüz doksan dokuzdan sonra gelen 

sayı, iki yüz (200) 

           i. 134b/13, 174b/6 

iki yüz altı İki yüz beşten sonra gelen sayı, 

iki yüz altı (206) 

           i. 119b/3 

iki yüz altmış yidi İki yüz altmış altıdan 

sonra gelen sayı, iki yüz altmış yedi (267) 

           i. 117a/15 

iki yüz elli İki yüz kırk dokuzdan sonra 

gelen sayı, iki yüz elli (250) 

           i. 119b/2 

iki yüz elli biñ biş yüz altmış dört İki yüz elli 

bin beş yüz altmış üçten sonra gelen sayı, iki 

yüz elli bin beş yüz altmış dört (250564) 

           i. 112b/11 

iki yüz ḳırḳ İki yüz otuz dokuzdan sonra 

gelen sayı, iki yüz kırk (240) 

           i. 102a/12, 107b/2, 164a/2 

iki yüz ḳırḳ iki İki yüz kırk birden sonra 

gelen sayı, iki yüz kırk iki (242) 

           i. 124b/8 

iki yüz on İki yüz dokuzdan sonra gelen 

sayı, iki yüz on (210) 

         i. 126a/5, 162a/8 

iki yüz on iki İki yüz on birden sonra gelen 

sayı, iki yüz on iki (212) 

           i. 109a/1 

iki yüz seksan biş İki yüz seksen dörtten 

sonra gelen sayı, iki yüz seksen beş (285) 

           i. 117a/15 
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iki yüz ṭoḳsan İki yüz seksen dokuzdan 

sonra gelen sayı, iki yüz doksan (290) 

           i. 166b/10 

iki yüz yidi İki yüz altıdan sonra gelen sayı, 

iki yüz yedi (207) 

           i. 156a/10 

iki yüz yigirmi İki yüz on dokuzdan sonra 

gelen sayı, iki yüz yirmi (220) 

           i. 162a/15, 162b/2, 162b/11 

iki yüz yigirmi bir İki yüz yirmiden sonra 

gelen sayı, iki yüz yirmi bir (221) 

           i. 162b/8 

iki yüz yitmiş İki yüz altmış dokuzdan sonra 

gelen sayı, iki yüz yetmiş (270) 

           i. 173a/9 

iktiṣār (Ar.) Sözü uzatmama, kısa kesme 

           i. 91b/7 

iḳtiżā (Ar.) Lāzım gelme, gerekme, ihtiyaç, 

gereklilik 

           i. it- “lazım olmak, gerekmek” 

141a/4, 143b/13, 147b/3 

ilā (Ar.) …ye, … ye kadar, … dek, … değin 

ifadesi veren harf-i cer 

           i. ’ḍ-ḍarb “çarpıma kadar” 92b/1 

ile Kelime sonuna getirilerek birliktelik, 

araç, neden veya durum anlatan cümleler 

oluşturmakta kullanılan bir söz, ile 

           i. 89b/3, 92b/14, 94b/5, 94b/6 (2), 

94b/7 (3), 94b/8, 95a/6, 95a/7 (2), 95a/8 (3), 

95b/1 (3), 95b/4 (2), 95b/5, 97b/8, 97b/9, 

98a/9, 98a/15, 98b/4, 100a/13, 101b/10, 

103a/3, 103a/6, 103a/12, 108a/4, 108a/8, 

108a/11, 108a/14, 114a/1, 118b/5, 118b/6, 

118b/8, 119b/6, 119b/7 (2), 119b/10, 120b/3 

(2), 121b/2, 122a/1, 122a/2, 123b/11, 

125a/10 (2), 125a/11, 126b/9, 126b/12, 

126b/14, 127a/2, 127a/3, 127a/6, 130b/8, 

131b/2, 135b/11, 136b/8, 136b/9, 137a/8, 

137b/9,  143a/3, 144b/13, 145b/10, 145a/9, 

148b/10, 155a/13, 155b/8, 155b/9, 156a/5, 

156b/7,  157b/12, 158a/1, 158b/13, 159a/3, 

160a/13, 160b/11, 161a/15, 162a/14, 163a/1, 

163a/6, 163b/6, 164b/13, 165a/4, 168a/11, 

171b/10, 178a/2 

ilet- İletmek, aktarmak 

           i. -mek 166a/3 

illā (Ar.) İlle, mutlaka  

           i. 89b/8, 92a/5, 92b/6, 92b/15, 98b/6, 

99b/3, 100a/7, 101b/12, 102b/7, 106a/15, 

107b/11, 107a/8, 109a/13, 109b/3, 110b/9, 

110a/5, 110a/11, 111a/7, 111b/2, 112a/4, 

112b/4,  113a/1, 113b/9, 114b/9, 115b/4, 

121b/14, 138b/12, 147a/12, 148a/15, 

150a/15, 163a/3, 165a/1, 170b/8, 172a/4, 

178a/10, 178b/1 

‘ilm (Ar.) İlim, bilim 

          ‘i. 163b/10 

          ‘i. +e 179a/1 

          ‘i. -i şerīf “şerefli ilim” 178b/13 

imdi  Şimdi, şu anda 

           i. 96b/1, 96b/7, 97a/5, 97b/4, 98b/10, 

99a/14, 100a/13, 100b/2, 101b/2, 103a/3, 

103a/5, 103a/7, 103b/3, 103b/5, 105b/11, 

105b/12, 106b/4, 109a/4, 116b/1, 116b/7, 
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117a/2, 124b/10, 125a/3, 125a/8, 127a/3, 

127a/7, 136b/8, 137a/3, 137a/9, 143b/8, 

143b/10, 144b/12, 157a/3, 161a/15, 162a/8, 

164b/6, 165a/13, 167b/7, 168b/14, 175b/11, 

176a/9, 176b/7, 178a/1, 178b/1 

imkān (Ar.) Olabilecek vaziyette bulunma, 

olabilirlik, imkân 

           dükkān-ı i. +ında 178a/9 

in (Ar.)  Olursa (şart bildirir) 

           i. 94b/7, 95b/1 

īn (Far.) Bu 

           ī. 94b/8, 96a/5, 97a/4, 98a/15, 99a/7, 

99b/12, 100a/12, 101a/7, 101b/7, 102a/5, 

102a/8, 103a/2, 103b/4, 106b/9, 106b/11, 

107a/14, 107b/1, 108a/4, 108a/9, 108b/1, 

108b/10, 108b/12, 109a/15, 109b/6, 110a/8, 

110b/2, 111a/1, 111a/9, 111b/5, 112a/1, 

112a/6, 112b/7, 113a/7, 113a/10, 113b/11, 

113b/15, 114a/5, 114b/10, 114b/13, 115a/3, 

115b/5, 115b/9, 115b/15, 117b/4, 117b/7, 

118b/4, 119a/5, 119a/10, 120a/3, 120a/7, 

120b/13, 120b/15, 121a/4, 121a/7, 122a/3, 

122a/9, 122b/3, 123a/15, 124a/4, 126a/6, 

126a/9, 128a/6, 128a/8, 128a/11, 128b/4, 

128b/10, 128b/13, 129b/2, 130a/9, 130b/3, 

131a/4, 131a/9, 131b/11, 132a/1, 132a/6, 

132b/4, 132b/9, 132b/14, 133a/5, 133b/5, 

133b/9, 133b/13, 134a/4, 135b/9, 135b/14, 

136b/7, 138b/1, 139a/7, 141a/10, 141b/12, 

142b/2, 143b/2, 145a/2, 146b/1, 146b/12, 

148b/7, 148b/11, 149a/6, 149b/9, 149b/13, 

150a/4, 150b/5, 151a/11, 151b/6, 152a/6, 

153a/3, 153a/7, 153a/11, 153b/5, 153b/11, 

155a/7, 155a/11, 155b/15, 156a/6, 156a/9, 

157a/10, 156b/9, 156b/13, 158a/1, 158b/5, 

159a/3, 159a/8, 159a/10, 159b/10, 159b/14, 

160a/3, 160a/6, 160b/4, 161a/8, 162b/3, 

163a/10, 164a/1, 165a/5, 167b/9, 170a/7, 

170a/10, 170b/10, 171b/3, 172a/3, 172a/4, 

172a/15, 172b/6, 172b/9, 173a/2, 173a/7, 

173b/15, 174b/8, 174a/6, 174a/14, 174b/15, 

175a/3, 176a/1, 176a/6, 176b/10 

‘ind (Ar.) Yanında, göre, düşüncesine göre 

          ‘i. 94b/8, 95b/1, 95b/5 

inşā’allāhü te‘ālā (Ar.) Eğer Allah dilerse 

           i. 147b/4 

iriş- Erişmek, yetişmek, ulaşmak 

           i. -üp 151a/3, 151a/6 

           i. -ür 156a/11 

irsāl (Ar.) Gönderme 

           i. olın- “gönderilmek” 156a/15, 

156b/2 

iṣābet (Ar.) rast gelme, doğruca gidip 

erişme, yerini bulma 

           i. it- “yerini bulmak”99a/der. 

İskenderiye (y.a.) Mısırda bir liman şehri, 

İskenderiye 

           İ. 156a/15 

           İ. +den 156b/1 

           İ. +ye 156a/13 

İstanbul (y.a.) Türkiye’nin bir şehri, İstanbul 

           İ. 156b/1 

           İ. +a 150a/8, 150a/11 

           İ. +dan 150a/8, 150a/9, 156a/14 
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           mahrūse-i İ. +dan (mahrūse-i 

İstanbul “İstanbul şehri”) 156a/13 

istifāde (Ar.) Faydalanma, kazanma, fayda 

bulma  

           i. +lerine 137b/2 

istiḫrāc (Ar.) Çıkarma, çıkarılma 

           i. 127a/5, 137a/12 

           i. +ına 118a/8, 137a/12 

           i. it- “çıkarmak” 96b/7,  98b/4, 

100a/4, 101b/10, 102b/5, 117a/2, 117a/5, 

137a/15, 145b/8, 160b/11, 161a/15, 163b/9, 

175b/11 

           i. ol- “çıkarılmak” 97b/10, 100a/13, 

103a/3, 125a/11, 127a/3, 127a/6, 136b/8, 

136b/9 

           i. olın- “çıkarılmak” 97b/9, 103a/6, 

105b/14, 125a/6, 125a/11, 126b/9, 127a/3, 

127a/11, 137a/11, 163a/1, 164b/7, 167b/7, 

172b/2, 178a/5 

         i. -ı meḥāric “ miras işlemlerindeki 

ortak paydaların  ortaya çıkarılması” 108a/1, 

108a/5 

          ḳābil-i i. ol- “çıkarılabilmek” 137a/14 

istiḳāme (Ar.) Bir şeyin bir tarafa 

doğrulması, uzanması  

           i. 92a/12 

isti‘māl (Ar.) Kullanma 

           i. olın- “kullanılmak” 103a/15 

işle- Herhangi bir konuyu ele alarak 

kullanmak, işlemek 

           i. -miş 140a/9, 140b/3 

‘işrīn (Ar.) Yirmi  

          ‘i. 113b/1 

iştirāk (Ar.) Ortak olma, ortaklık 

           ber-vech-i i. “ortaklıkla” 118b/7, 

118b/9, 119b/7 

it- 1. Yapmak, kılmak, işlemek, etmek 

           i. -(d)er 151b/12 

           i. -(d)erdük  89b/4, 92a/9, 92b/12 

           i. -(d)esin 132b/4, 137b/14, 169b/14, 

170a/9, 172a/12 

           i. -mege 92a/10 

           i. -mişler 154b/10 

     2. İsimlerle bir araya gelerek” yapmak, 

etmek” anlamlarında birleşik fiiller 

oluşturur. 

           i. -(d)e 179a/7 

           i. -(d)elüm 96b/9, 97b/7, 100b/3, 

103a/6, 105b/15, 109a/7, 127a/6, 128b/1, 

163b/10, 165a/13, 176a/15 

           i. -(d)emez 117a/2 

           i. -(d)en 99a/der. 

           i. -(d)er 141a/4, 143b/13, 149a/11, 

162a/2, 162a/4 (2), 163b/2, 163b/4, 165b/14, 

166b/12, 168b/7, 170a/14 

           i. -(d)erler 147a/15, 147b/1, 173a/10 

           i. -(d)erse 164a/9 

           i. -(d)erüz 89b/5, 92a/12, 92b/13, 

93a/2 

           i.-(d)esin 98a/15, 99a/3, 99a/5, 

100a/6, 100a/8, 100a/11, 101b/11, 102a/5, 

102a/7, 102b/6, 102b/11, 102b/13, 106b/7, 

106b/9, 107a/13, 107a/14, 108a/4, 108a/8, 

108a/13, 108a/15, 108b/8, 108b/10, 113a/5, 
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113a/6, 113b/14, 114a/2, 114a/4, 114b/13, 

115a/2, 115b/8, 115b/11, 115b/12, 118b/2, 

118b/3, 119a/9, 120a/5, 120a/7, 121a/7, 

122b/2, 127b/7, 128a/4, 128b/12, 128b/15, 

129a/2, 130a/7, 130a/15, 131a/3, 131a/4; 

131b/5, 131b/7, 131b/11, 132b/4, 132b/8, 

132b/9, 133a/1, 133a/3, 133a/4, 133b/5, 

133b/8, 134b/12, 134b/14, 135a/2, 135a/4, 

135a/9, 135a/11, 135a/14, 135b/2, 136b/2, 

136b/4, 136b/6, 138a/12, 139a/4, 139a/5, 

139b/10, 139b/11, 140b/6, 141a/7, 141a/8, 

141b/12, 142a/11, 142a/12, 142b/1, 143a/9, 

143b/1, 143b/11, 145a/9, 145a/12, 145b/2, 

145b/3, 145b/10, 146a/13, 146a/14, 147b/7, 

148b/3, 148b/7, 148b/10, 149a/2, 149b/11, 

149b/12, 150a/1, 150a/2, 150b/3, 151a/9, 

151a/14, 151b/5, 152a/5, 152a/14, 152b/1, 

152b/5, 153a/5, 153a/7, 153a/9, 153b/9, 

153b/10, 154a/6, 154a/7, 155a/6, 155a/9, 

155a/11, 155a/13, 155b/1, 156b/8, 156a/3, 

156a/6, 156a/9, 156b/11, 157b/7, 157b/11, 

158b/3, 158b/5, 158b/8, 158b/12, 159b/13, 

159a/7, 159a/12, 159b/10, 159b/14, 160a/2 

(2), 160a/5, 160a/13, 160b/14, 161a/1 (2), 

161a/6, 161a/7, 161b/7, 161b/10, 161b/12, 

162a/9, 162a/14, 162b/1, 162b/4, 162b/5, 

163a/5, 163a/7, 163a/9, 163b/12, 163b/13, 

163b/15, 164a/4, 165a/3, 165a/4, 165a/6, 

165a/15, 165b/6, 166a/8, 166a/9, 166a/12, 

166a/13, 166b/3, 166b/4, 167b/8, 167a/5, 

167a/6, 167b/10, 168a/12, 168a/13, 169a/3, 

169a/12, 170a/6, 170a/7, 170a/9, 170b/7, 

171b/1, 171b/9, 171b/10, 172a/1, 172a/11, 

172a/13, 172a/14, 172b/6, 172b/8 (2), 

172b/15, 173a/1, 173a/3, 173a/4, 173a/6 (2), 

173b/1, 173b/3, 173b/4, 173b/5, 173b/6, 

173b/14, 173b/15, 174a/5, 174a/6, 174a/13, 

174b/6, 174b/7, 174b/15, 175a/2, 175b/11, 

175b/14, 175b/15 

           i. -(d)evüz 171b/12 

           i. -(d)icek 134a/10, 134b/5, 147b/14, 

164a/6, 165a/10, 165b/12 

           i. -(d)iser 179a/6 

           i.-(d)üp 90b/12, 92a/12, 93b/15, 

96b/7, 98b/5, 99a/5, 100a/4, 100a/8, 

100a/11, 101a/10, 101b/11, 102a/7, 102a/12, 

102b/1, 102b/10, 102b/13, 106b/7, 106b/11, 

107a/5, 107a/11, 107a/12, 107b/1, 107b/5, 

108b/8, 108b/11, 112b/10, 113a/3, 113a/9, 

113b/5, 113b/14, 114a/5, 114b/5, 114b/12, 

115a/2, 115a/9, 115b/7, 115b/8, 115b/11, 

115b/14, 117a/1, 117a/5, 118b/2, 118b/7, 

118b/9, 118b/10, 119b/8, 120a/2, 120a/3, 

120a/5, 121a/3, 122b/2, 125a/14, 126a/7, 

127b/7, 127b/13, 127a/13, 127b/15, 128a/5, 

128a/7, 128a/10, 128b/3, 128b/11, 128b/15, 

129a/8, 129b/13, 129b/15, 130a/2, 130a/8, 

131b/7, 131b/10, 132a/4, 132a/11, 133a/1, 

133a/2, 133b/14, 134a/1, 135a/1, 135a/3, 

135a/14, 135b/2, 135b/8, 136b/1, 136b/3, 

137a/15, 138a/13, 139b/7, 139b/9, 140b/6, 

141a/9, 142a/5, 142b/1, 143a/15, 144b/15, 

146a/10, 146a/14, 148a/4, 148a/7, 149a/1, 

149a/2, 149b/8, 150b/1, 150b/3, 151b/4, 
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152a/5, 152b/5, 153a/8, 153b/5, 153b/9, 

154a/6, 155b/15, 156a/5, 156a/8, 156b/8, 

156b/11, 157a/6, 157b/6, 158b/7, 160a/1, 

160b/15, 161a/6, 161b/10, 162a/9, 162b/14, 

164b/3, 164b/12, 165a/5, 166a/8, 166a/12, 

166b/2, 167a/1, 167a/10, 169a/10, 169a/13, 

169b/2, 169b/8, 169b/14, 171b/1, 172a/12, 

172a/14,  172b/7, 172b/15,  173a/1, 173a/3, 

173a/4, 173a/5, 173b/14, 174a/10, 174a/11, 

174a/12, 174b/5, 174b/6, 175a/2, 175b/3, 

176a/3, 179a/3 

           i. -di 103b/1, 132b/6, 132b/11, 

133b/6, 133b/10, 135b/6 

           i. -dük 89b/7, 91b/8, 92b/6, 92b/15, 

138a/5 

           i. -megle 142a/7, 143a/7, 148b/13, 

162a/7 

           i. -mek 102b/5, 103a/11, 103a/12, 

108a/11, 145b/8, 147a/11, 160b/11, 161a/15, 

163b/7, 163b/9, 164b/8, 166a/2, 166b/15, 

169b/1 

           i. -mekde 161b/15 

           i. -mekdin 163b/7 

           i. -mekdür 137b/1 

           i. -melü 153b/1 

           i. -meyüp 117a/4, 165b/15 

           i. -mez 147b/3 

           i. -miş 98a/5, 106a/11, 110b/12, 

112b/7, 144b/1, 144b/4, 145a/14, 145b/4, 

145b/14, 145b/7, 146a/4, 146a/7, 146b/1, 

146b/4, 155b/4 

           i. -miş-idi 110b/12, 112b/7 

           i. -miş-idük 172a/3 

           i. -mişdür 145a/7 

           i. -se 99a/12, 100b/13, 140a/3, 

140a/6, 140b/12, 140a/7 

           i. -seler 118b/7 

              bk. ‘aded-i farż i., aḫẕ i., basṭ i., 

bey‘ i., beyān i., cem‘ i., ḍarb i., def‘-ı fikr 

i., dirhem-i tamm i., duḫūl i., fā’ide i., farż 

i., fehm i., ferāġat i., ḫasāret i., ḫaṭā’ i., ḥaṭṭ 

i., ḫidmet i., ḥisāb i., ḥiṣṣe i., ifrāz i., iḫrāc i., 

iktiżā i., iṣābet i., istiḫrāc i., ittifāk i., ḳavl i., 

ḳısmet i., ḳıyās i., maḍrūb i., maḍrūbun fīh 

i., maḫrec i., maḳsūm i., maḳsūmün ‘aleyh 

i., miẟāl i.,  mu‘amele-i şer‘ī i., mücennes i., 

müsāmaḥa i., naḳṣ i., naẓar i., nisbet i., sefer 

i., sehm i., su’āl i., taḳsīm i., ṭaleb i., tanṣīf 

i., ṭarḥ i., taṣadduḳ i., taż‘īf i., tecnīs i., tefrīḳ 

i., telhīṣ i., tenhā-yı tekā‘üd i., terbī‘ i., terk 

i., tezekkür i., ticāret i., vaṣiyyet i., vaṣiyyet-

i mu‘ayyene i., vaż‘ i., vefā i., żamm i., 

ẓuhūr i.     

itdür- Yaptırmak, ettirmek; isimlerle birleşik 

fiiller oluşturur 

           i. -üp 90b/11, 93b/14, 131a/8 

              bk. ‘amel i., nisbet i.  

i‘tibār (Ar.) Saygı gösterme, ehemmiyet 

verme  

           i. +ların 178a/11 

           bi-i. -ı eşkāl “görünüş itibariyle” 

162a/2 

ittifāk (Ar.) Birleşme, uyuşma, sözleşme   

           i. it- “birleşmek, uyuşmak” 118b/9 
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           bi’l-i. “beraberce, uyuşarak, 

elbirliğiyle” 94b/7, 95b/1 

           i. -ı menzil “mesafenin kapanması, 

birleşmesi” 154b/10 

iy Dikkat çekmek için kullanılan seslenme 

edatı; ey 

         i. 134b/2, 134b/8 

K 
 

ḳābil (Ar.) Olması muhtemel, olabilir 

           ḳ. -i istiḫrāc ol- “çıkarılabilmek” 

137a/14 

           ḳ. -i ḳısmet ol- “bölünebilmek” 

126a/1 

ḳaç Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için 

kullanılan, “ne kadar” anlamı veren bir soru 

sıfatı, kaç 

            ḳ. 89b/2, 89b/12 (2), 89b/15, 90a/12, 

90b/2, 90b/5, 90b/14, 91a/2 (2), 91a/5, 

91a/7, 91a/8, 91a/10, 91a/13 (2), 92a/15, 

92b/3, 92b/5, 93a/4, 93b/1, 93b/5, 93b/8, 

94a/2, 94a/4, 94a/5, 94a/7, 94a/10 (2), 

94a/13, 94a/15 (2), 101a/1, 131b/3, 132b/1, 

137b/10, 138a/4, 139b/4, 141b/6, 143b/10, 

144b/1, 144b/3, 145a/7, 148a/7, 150a/12 (2), 

151a/5, 151b/2, 151b/5, 151b/14, 152a/5, 

155b/12, 156b/4 (2), 156b/5, 157a/4 (2), 

164b/4, 167a/3, 167b/5, 173b/11, 176b/5 

           ḳ.-ar (sfe) 146a/7, 167b/6, 176a/15 

           ḳ. +dur 174a/4 

ḳaçan -dığı zaman; ne zaman, ne zaman ki 

           ḳ. 97a/5, 97a/7, 97a/10, 103a/8, 

103b/5, 103b/7, 104a/3, 104a/7, 104a/15,  

104b/4, 104b/10, 104b/15, 105a/5, 105a/12, 

105b/1, 105b/7 

ḳadar (Ar.) Ölçüsünde, derecesinde, 

miktarında; kadar 

           ḳ. 116b/3, 124b/15, 127b/10, 

127b/12, 127b/15, 128a/5, 128a/7, 128a/10, 

128b/3, 129a/8, 138a/15, 138b/11, 139a/6, 

143b/6, 143b/8, 148a/10 (2), 148a/11, 

148b/3, 148b/4, 148b/6, 149a/6, 149a/8, 

149b/5, 149b/6, 149b/13, 150a/3, 151a/11, 

151b/6, 154b/5, 156b/13, 157b/9, 158a/8 (2), 

158b/11, 159a/14, 159a/15, 160b/6, 162b/9, 

162b/10, 163a/10, 165a/7, 167a/3, 167b/11, 

170a/11, 170a/12 

           ḳ. +a 178a/3 

           ḳ. +dur 169b/11 

ḳadd (Ar.) Boy 

           ḳ. +ine 151b/15 

         ḳ. -i cāmeye 152a/12  

           ḳ. -i ḫayme-i evvele 153b/1 

ḳadr (Ar.) Değer, itibar 

           ḳ. 178a/11 

kāfī (Ar.) Yeter, yetişen, elveren, yetecek 

           k. +dür 96b/2, 100b/1, 103a/4, 

116b/3, 124b/15, 136b/11, 166a/2 

ḳā‘ide (Ar.) Kural, kaide 

           ḳ. -yi ḫaṭāeyn “çift yanlış [hesabının] 

kuralı” 126b/15 

           ḳ. -yi küll “kuralın bütünü”147a/13  
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ḳā’im (Ar.) Birinin yerini tutan, birinin 

yerine geçen 

           ḳ. +dür 108b/5 

           ḳ. ol- “birinin yerine geçmek, birinin 

yerini tutmak” 96b/10, 100a/6, 101b/12, 

102b/6, 103a/11, 106a/14, 114b/8, 121b/14, 

123a/14, 123b/8, 126b/11, 147a/11, 148a/15, 

164b/15 

ḳāl (Ar.) Söz, laf 

          bī-kil ü ḳ. “dedikodusuz” 134b/4 

ḳal- 1. Zaman, uzaklık veya nicelik 

bakımından belirtilen miktarı kalmak, arta 

kalmak     

           ḳ. -an 99a/der., 99b/11, 101a/7, 

118b/3, 128a/9, 133b/13, 135a/1, 146b/11, 

155a/9, 155b/15,  161a/13, 162a/12, 162b/1, 

163a/6, 163a/15, 165b/3, 169b/12, 170a/13, 

174b/8 

           ḳ. -ana 135b/9 

           ḳ. -anı (bel.) 98a/14, 132a/4, 

132b/13, 155a/7, 174b/5 

           ḳ. -anı (iy.) 129a/2, 133a/4 

           ḳ. -anın 134a/2, 135b/12, 139b/7 

           ḳ. -anına 127a/13, 131b/15 

           ḳ. -dı 90a/6, 93a/10, 109b/5, 109a/15, 

109b/6, 110a/7, 110a/13, 110b/2, 110b/11, 

11a/9, 111b/4, 111b/5, 112a/1, 112a/6, 

112b/6, 131b/8, 131b/13 

           ḳ. -maḳ 128a/12, 128b/5, 130a/11, 

133b/6, 133b/10, 135a/6 

           ḳ. -mayup 162a/6 

           ḳ. -mış 101a/3 

           ḳ. -sa 102a/13, 128a/1, 133b/3, 

162b/14, 164b/3, 172a/9 

           ḳ. -ur 98b/9, 99b/6, 129b/2, 134b/15, 

135a/2, 135a/4, 135a/11, 135a/15, 135b/3, 

136b/3, 136b/5, 136b/6, 142a/15, 143a/14, 

143b/15, 147b/6, 147b/8, 147b/10, 151a/14, 

158a/3, 163a/5, 163b/5, 164a/4, 167a/7, 

169a/5, 170a/13, 173b/6 

           ḳ. -ursa 127b/3, 128b/9, 145b/3, 

172b/9 

        2. Miras olarak geçmek  

           ḳ. -sa 140b/12 

ḳalem (Ar.) Kalem 

           ḳ. 178a/7 

           ḳ. +le 145b/8 

           erbāb-ı ḳ. “yazarlar” 178b/15 

           nām-dārān-ı ḥıṭṭa-yı ḳ. “kalem 

ülkesinin ünlüleri” 178a/7 

ḳalīçe (Far.) Küçük halı 

           ḳ. 152b/13, 153a/1, 153a/12 

           ḳ. +nüñ 152b/12 

           ḳ. -i evvel “birinci küçük halı” 

153a/2, 153a/6 

           ḳ. -i ẟānī “ikinci küçük halı” 153a/4, 

153a/10 

kāmil (Ar.) Yetkin, eksiksiz 

           k. 161b/2 

ḳanġı Hangi (soru zamiri) 

           ḳ. +sıyla 137a/14 

ḳanṭār (Ar.) 33 kg.’a denk gelen eski bir 

ağırlık ölçüsü, kantar. 

           ḳ. 174b/4, 174b/9 
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           ḳ. +dan 174b/2 

           ḳ. +ı (bel.) 174b/6 

           ḳ. +uñ 174b/3 

ḳānūn (Ar.) Kanun 

           ḳ. -ı pād-şāhī “padişah kanunu”  

141b/4  

           ḳ. -ı sābıḳ “eski kanun” 163b/12 

ḳardaş Kardeş 

           ḳ. +lar 102b/1 

ḳarındaş Kardeş 

           ḳ. 98a/10, 98a/15, 102a/11 

           ḳ. +a 98a/15, 98b/3 

           ḳ. +ın 98a/4, 98a/4, 107a/4 

           ḳ. +ına 98b/3 

           ḳ. +lar 98a/9, 102a/14, 102a/14, 

107a/7, 169b/2 

           ḳ. +lara 102b/2, 102b/3, 102b/4, 

106a/12 

           ḳ. +lardur 106b/2 

           ḳ. +ların 102a/12, 106a/9, 106a/10 

ḳavā‘id (Ar.) Kaideler, usuller, kurallar 

           ḳ. 164a/15, 164b/1 

           ḳ. +üñ 137a/14 

           a‘lām-ı ḳ. “kuralların işaretleri” 

136b/10  

           ḳ. -i meẟbūk “geçmiş kurallar” 

137a/11 

ḳavl (Ar.) Söz, sözleşme 

         ḳ. 140a/3, 144a/11 

           ḳ. +e 155a/1 

           ḳ. +i (iy.) 144b/10, 145a/10, 145b/11 

           ḳ. it- “sözleşmek, söz vermek” 

118b/7, 140a/3, 142a/5 

           ḳ. eyle- “söz vermek” 140b/3 

           ḳ. ol- “söz verilmek” 140a/10, 

140a/13, 140b/2, 140b/5, 142a/15, 143a/15, 

146a/10 

           ḳ. -i ücret “ücret sözleşmesi” 144b/9 

ḳavlen (Ar.) Sözle, şifâhî olarak 

           ḳ. 178b/13 

ḳavış- Birleşmek, kavuşmak, bir araya 

gelmek 

           ḳ. -ur 155b/12 

ḳaz- Herhangi bir araçla toprağı açmak, 

kazmak 

           ḳ. -maġa 140a/4 

           ḳ. -mışdur 140a/15 

           ḳ. -up 140a/6 

           ḳ. ıvir 140a/2 

kebīr (Ar.) Büyük  

           bāġ-ı k. +i (bel.) (bāġ-ı kebīr “büyük 

bahçe”) 141a/4 

           bāġ-ı k. +üñ 141a/6 

keenne-hū (Ar.) Gibi, benzer 

           k. 92a/1, 106a/8, 107a/4, 107b/4, 

109a/9, 110a/1, 110b/4, 111a/3, 111b/6, 

112a/8, 112b/9, 113b/3, 114b/3, 115a/8 

kelām (Ar.) Söz 

           keẟret-i k. 137a/7 

ḳelimāt (Ar.) Kelimeler 

           ḳ. 147b/4 

kemāl (Ar.) Olgunluk, yetkinlik, tamlık, 

eksiksizlik 
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           k. +iyle 116b/8, 179a/3 

           ehl-i k. “olgunluk sahibi” 134b/10, 

161b/2 

           k. -i zekāvet “zekiliğin sonu, en üst 

noktası” 137a/13, 178a/4 

kemḥā (Far.) İpek kumaş, havsız kadife 

           k. +nuñ 151b/10, 151b/15, 152a/1, 

152a/9, 152a/11, 152a/12, 152b/6, 152b/8 

           k. -yı ẟānī “ikinci ipek kumaş” 

152b/3 

kendi Kendi, kendisi; krş. kendü  

           k. 127b/10 

kendü Kendi, kendisi; krş. kendi 

           k. 127b/12, 127b/14, 128a/5, 128a/7, 

128a/10, 128b/3, 129a/8, 133b/2, 168a/2 

           k. +lere 149a/8, 164a/15, 173b/3 

           k. +ne 174a/6 

           k. +nüñ 123b/7, 139a/1,  152a/15 

           k. +ye 164b/12, 165a/10 

kerrah < kerah-girah (İbr.) Çarşı arşını ve 

endazenin 1/162’sine eşit olan, 4,25 cm’e 

eşit olan bir uzunluk ölçüsü 

           k. 152a/9, 152a/15, 152b/4 (2) 

           k. +dur 152a/14  

kerre (Ar.) Defa, kez, kere 

           k. 89b/13, 90a/1, 90a/13, 90b/6, 

93a/4, 93b/2, 93b/9, 126a/3, 138a/2, 138a/2, 

142b/7, 142b/8, 173b/7 

           k. +dür 152a/14 

kesr (Ar.) Kesir 

         k. 168b/15  

           k. ol- “kesirleşmek, parçası artmak” 

117a/8, 117a/9 (2), 117a/10 (2), 117a/11, 

117a/13, 120b/6, 120b/7, 121b/5, 121b/5, 

123a/4, 124b/11, 124b/12 (2), 124b/13 (2), 

124b/14 

           bilā-k. “kesirsiz, tam” 117a/8, 

117a/13, 124b/11, 169b/1 

           mübāyene-i k. “kesirlerin zıtlığı” 

89b/2, 92b/3, 108a/14, 115b/4 

           mübāyene-i k. +dür 113b/10 

keẟret (Ar.) Bolluk, çokluk, ziyādelik 

           k. +den 137a/7 

           k. -i kelām “sözün çokluğu” 137a/7 

           k. -i kitābet “yazının çokluğu” 

108a/10 

keẕālik (Ar.) Kezā bu; bu da öyle 

           k. 99a/6, 118b/3, 123b/8, 129a/8, 

153b/7, 153a/5, 170a/5 

ḳıl- İsimlerden sonra gelerek “yapmak, 

etmek, eylemek” anlamlarında birleşik fiil 

oluşturur 

           ḳ. 179a/4 

           ḳ. -asın 162a/11 

           ḳ. -avuz 92b/10 

           ḳ. -dı 179a/3 

           ḳ. -duḳ 92a/1, 131b/2 

           ḳ. -madan 178b/12 

           ḳ. -maḳ 108b/2 

           ḳ. -maz 179a/4 

           ḳ. -san 179a/5 

           ḳ. -urlar 169a/11 
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               bkz. aḳall ḳ., beyān ḳ., cem‘ ḳ., 

ḍarb ḳ., mevḳūf ḳ., naṣīḥat ḳ., taḳdīr-i ‘aṣabe 

ḳ., tanṣīf ḳ., vefā ḳ., ẕaḫīre ḳ.  

ḳılın- 1. İsimlerle birleşerek “yapılmak, 

edilmek” anlamlarında birleşik fiil oluşturur 

           ḳ. -dı 178a/2 

           ḳ. -up 137a/8, 171a/1 

           ḳ. -ur 103b/1, 103b/2 

               bkz. ziyāde ḳ., iḥtiṣār ḳ., miẟl-i 

ziyāde ḳ., 

             2. Yapmak, etmek, eylemek, hāline 

getirmek 

           ḳ. -ur 103a/10 

ḳırāṭ < ḳīrāṭ (Ar.) Orta büyüklükte beş arpa 

ağırlığında olan ve kuyumcular arasında 

kullanılan miskalin yirmi dörtte biri kadar 

bir ağırlık ölçüsü 

           ḳ. 169b/4 (2), 169b/5 (3), 169b/7, 

169b/8, 169b/14, 169b/15, 170a/3, 170a/4, 

170a/5, 170a/6 (2), 170a/8, 170a/12, 170b/1 

(2), 170b/2 (3), 170b/4 (2), 170b/7, 170b/8, 

170b/11 (3), 170b/13, 176a/15, 176b/1 (2), 

176b/2 (2), 176b/3 (2), 176b/5 

           ḳ. +a 175b/14, 176a/4 

           ḳ. +ı (bel.) 169b/14 

           ḳ. +ı (iy.) 169b/9, 175b/10, 176a/1, 

176a/5, 176a/8, 176a/10, 176a/13, 176b/6, 

176b/8 

           ḳ. +ıysa 176a/11 

           ḳ. +ları (iy.) 176a/13 

           ḳ. +larına 176b/9 

           ḳ. +uñ 170a/10 

           ḳ.-ı sābıḳ “önceki kırat” 170a/6 

           ḳ. -ı vāḥid “bir kırat” 176b/8 

           küsūr-ı ḳ. “kıratın artan kısmı” 

169b/15 

           küsūr-ı ḳ. +dan 169b/15 

           maa’l-ḳ. ve’ş-şa‘īr “arpa ve kırat (beş 

arpa ağırlığında ölçü) ile birlikte” 170b/15 

           rub‘-ı ḳ. +ı (bel.) (rub‘-ı ḳırāṭ “çeyrek 

kırat”) 170a/5 

ḳırḳ Otuz dokuzdan sonra gelen sayı, kırk 

(40) 

           ḳ. 91a/2, 120b/9, 121a/10, 121b/9, 

140b/13 (2), 141b/4 (2), 141b/8, 142a/4, 

142a/15, 142b/15, 167a/5, 167a/6, 169a/11, 

173b/10 

ḳırḳ biñ üç yüz elli iki Kırk bin üç yüz elli 

birden sonra gelen sayı, kırk bin üç yüz elli 

iki (40352) 

           ḳ. 113b/1 

ḳırḳ biş Kırk dörtten sonra gelen sayı,  kırk 

beş (45) 

           ḳ. 108b/6, 118b/5,  118b/8 

ḳırḳ iki Kırk birden sonra gelen sayı, kırk iki 

(42) 

           ḳ. 90a/14, 172a/12 

ḳırḳ ṭoḳuz Kırk sekizden sonra gelen sayı, 

kırk dokuz (49) 

           ḳ. 173b/13 

           ḳ. +ı (bel.) 159b/15 

ḳırḳ üç Kırk ikiden sonra gelen sayı, kırk üç 

(43) 

           ḳ. 172a/13 
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ḳırḳ yidi Kırk altıdan sonra gelen sayı, kırk 

yedi (47) 

           ḳ. 170a/12, 170b/6, 170b/12 

ḳısm (Ar.) Bölük, parça, kısım  

           ḳ. 97b/8, 117a/6, 133b/2, 133b/5, 

137a/3, 171b/6 

           ḳ. +ı (bel.) 179a/5 

           ḳ. +ı (iy.) 171b/8 

           ḳ eyle- “parçaya ayırmak” 171b/6 

           ḳ. ol- “parçalanmak” 133b/1 

           ḳ. -ı aḳall “en az parça” 171b/7, 

172a/5 

           ḳ. -ı ekẟer “en çok parça” 171b/6, 

172a/3, 172a/5, 172a/6 

           ḳ. -ı evvel “birinci parça” 97b/8, 

97b/10, 117a/7, 117a/12, 119b/5, 124b/11, 

172a/2 172a/6 

           ḳ. -ı ẟāliẟ “üçüncü parça” 117a/9, 

121b/4 

           ḳ. -ı ẟānī “ikinci parça” 97b/8, 

100b/2, 117a/8, 120b/5, 178a/1 

         ḳ. -ı rābi‘ “dördüncü parça” 117a/10, 

123a/3 

ḳısmet (Ar.) 1. Hisseyi pay etme, bölüştürme 

           ḳ. 92a/9 

           ḳ. it- “pay itmek” 98a/15 

           ḳ. ol- “pay edilmek” 116b/1, 116b/2 

           ḳ. olın- “pay edilmek” 96b/8, 97b/6 

(2), 97b/7, 101a/4, 105b/13, 105b/15, 

141a/1, 141a/10, 172a/9 

           ‘amelü’l-ḳ. “bölüştürme işi” 92a/8 

           ḳ. -i ġuremā “alacaklıların borç 

verdikleri kişilerdeki alacaklarının taksimi” 

116b/8, 117a/6, 118a/7, 124b/15 

        2. Nasip, talih, kısmet     

           ḳ. 134b/2 

        3. Bölme [matematiğin dört işleminden 

biri] 

           ḳ. +e 98a/11, 176a/7 

           ḳ. it- “bölmek” 99a/3, 100a/8, 

102a/5, 106b/9, 107a/14, 108b/10, 114a/4, 

115b/12, 119a/8, 120a/7, 121a/7, 122b/2, 

127b/7, 131a/4, 139a/5, 139b/11,140b/6, 

142b/1, 143b/1, 143b/11, 146a/14, 149b/12, 

150a/2, 150b/3, 151a/9, 151b/5, 152a/5, 

152b/5, 153a/9, 153b/10, 154a/7, 155a/11, 

156a/3, 156a/9, 156b/11, 161a/6, 162a/9, 

162b/1, 163a/9, 165a/6, 167b/10, 168a/13, 

170a/9, 172a/1, 172b/6, 173a/6, 173b/14, 

174b/15, 175b/14 

           ḳ. ol- “bölünmek” 109a/4, 113a/6 

           ḳ. olın- “bölünmek” 102b/11, 115a/3, 

117b/6, 118a/11, 119a/10, 124a/4, 125b/13, 

125b/14, 126a/7, 129a/3, 129b/9, 132a/5, 

133a/4, 134a/3, 135b/13, 145a/1, 146b/9, 

149a/4, 157a/8, 171b/2, 171b/7, 176a/4 

           ba‘de’ḍ-ḍarb vel ḳ. “bölme ve 

çarpmadan sonra” 162a/6 

           ba‘de’l-ḳ. “bölmeden sonra” 114a/4, 

118a/11, 173b/14 

           dāḫil-i ḳ. +de (dāḫil-i ḳısmet “bölme 

işleminin kalan kısmı” 165b/3, 165b/5, 

170b/6 
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           ḫāric-i ḳ. “bölme işleminin bölüm 

kısmı” 106b/10, 115a/3, 117b/6, 119a/9, 

120a/7, 121a/7, 122b/2, 124a/4, 126a/8, 

129a/3, 129b/10, 131a/4, 132a/5, 133a/5, 

134a/3, 135b/13, 138a/14, 138b/2, 138A-a/5, 

138A-b/11, 139b/6, 141b/1, 142b/1, 144a/2, 

145a/15, 148a/4, 148b/12, 149a/2, 149b/4, 

150a/10, 150b/5,  151b/5, 151a/5, 152a/9, 

152b/10, 153a/7, 154a/12, 155b/11, 156a/8, 

160a/7, 161b/6, 162a/9, 164b/8, 166b/10, 

167a/13, 170b/2, 170b/7, 170b/9, 171a/1, 

172a/6 

           ḫāric-i ḳ +de 99a/der., 169b/6 

           ḫāric-i ḳ. +den 169a/11 

           ḫāric-i ḳ. +i (bel.) 102a/6, 118a/11, 

161a/10, 171b/7 

           ḫāric-i ḳ. +i (iy.) 102b/11 

           ḫāric-i ḳ. +inde 169b/14 

           ḫāric-i ḳ. +lerinüñ 175b/7 

           ḫāric-i ḳ. + üñ 107a/15, 108b/10, 

145b/10, 174b/14 

           ḫāric-i ḳ. it- “bölüm yapmak” 160a/7 

           ḫāric-i ḳ. ol- “bölüm olmak” 99a/3, 

100a/9, 113a/7, 115b/12, 142b/13, 155a/4, 

157b/6, 157b/14, 161b/3, 164a/14, 174a/1 

           ḳābil-i ḳ. ol- “bölünebilmek” 126a/1 

           ṣūret-i ḳ. “bölme işleminin görünüşü” 

100a/8, 102b/11, 152b/7, 156a/3, 162a/9, 

165a/7 

ḳıṣṣa (Ar.) Vak’a 

           ḳ. +ya 126b/14 

ḳıṭ‘a (Ar.) Parça, bölük 

           ḳ. 140b/12, 159b/5, 159b/5 

           ḳ. +sı 157b/1, 158a/12, 159a/15, 

159b/6, 160b/7, 161b/5 

           ḳ. -yı aḳmişe “dokumaların, 

kumaştan yapılmış bezlerin parçası” 157b/1, 

158a/12, 161b/4 

ḳıyās (Ar.) Karşılaştırma 

           ḳ. it- “karşılaştırmak” 90b/12, 

93b/15, 178a/5 

           ḳ. olın- “karşılaştırılmak” 100b/1, 

103a/5, 116b/4, 125a/1, 127a/5, 136b/11, 

178a/5  

ḳıymet (Ar.) Değer, bedel, tutar, kıymet 

           ḳ. +i (iy.) 134b/4, 134b/6 

           ḳ. +lerin 134b/7 

           ḳ. +lerinden 134a/10 

           ḳ. +lerinüñ 134b/9 

ḳız Kız 

           ḳ. 91b/6, 91b/6, 91b/6, 98a/4, 98a/9, 

98a/15, 98b/3, 101a/3, 102b/1, 102a/11, 

102a/14, 102b/3, 106a/9, 106b/2, 106a/9 

           ḳ. +a 141a/12 

           ḳ. +ıdur 90a/15, 91a/3, 92a/6, 93b/3, 

94a/6 

           ḳ. +ın 92a/2, 92a/2, 98a/3, 101a/10, 

140b/11 

           ḳ. +ına 141a/5 

           ḳ. +lar 98a/8, 101b/4 

           ḳ. +lara 98a/12, 101a/5, 101b/6, 

101b/9, 101a/6 

           ḳ. +larıdur 90b/4, 92a/8, 93b/7 

ki Ki (bağlama edatı) 
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           k. 89b/8, 89b/9, 90a/9, 90a/15, 90b/3, 

90b/9, 91a/3, 92a/4, 92a/6, 92a/7, 92a/10, 

92b/7, 92b/8, 92b/15, 93a/2, 93a/13, 93b/3, 

93b/6, 93b/12, 94a/5, 96b/1, 96b/5, 96b/10, 

96b/11, 97a/4, 97a/5, 97a/10, 97b/2, 97b/8, 

97b/10, 98a/13, 98b/1, 98b/8, 99a/der., 

99a/1, 99a/14, 99b/9, 99b/11, 100a/1, 

100a/5, 100a/6, 100a/14, 101b/3, 101b/5, 

101b/8, 101b/11, 102a/15, 102b/3, 102b/6, 

102b/8, 103a/4, 103a/6, 103a/7, 103a/10, 

103b/4, 103b/5, 104a/11, 104a/13, 105b/11, 

106a/14, 106b/2, 107a/1, 107a/8, 107a/10, 

107b/9, 107b/10, 108a/3, 108a/4, 108a/8, 

108a/15, 108b/2, 108b/4, 109a/1, 109a/7, 

109a/11, 109b/1, 110a/3, 110a/10, 110b/8, 

111a/5, 111a/11, 111b/9, 112a/2, 112b/3, 

112b/12, 113a/3, 113a/9, 113a/11, 113b/8 

(2), 113b/15, 114a/5, 114a/6, 114b/7, 

115a/3, 115b/2 (2), 115b/14, 116a/1, 116b/3, 

116b/7, 117a/1, 117a/14,  117b/3, 118a/1, 

118a/6, 118a/9, 119a/3, 119a/10, 119b/1, 

120a/2, 120b/1, 120b/4, 120b/7, 120b/12, 

121a/9, 121b/2, 121b/6, 121b/12, 121b/13, 

122b/1, 122a/9, 122b/4, 123a/5, 123a/12, 

123a/13, 123b/7, 124b/4, 124b/8, 124b/15, 

125a/8, 125a/9, 125a/13, 125b/1, 125b/5, 

125b/11, 125a/12, 126a/2, 126a/4, 126a/5, 

126a/9, 126a/12, 126a/14, 126b/1, 126b/3 

(2), 126b/9, 126b/12, 127a/2,  127a/4, 

127a/7, 127a/9, 127a/11, 127a/12, 127b/4, 

127b/10, 128a/3, 128a/4, 128a/12, 128a/14, 

128b/1, 128b/7, 128b/12, 129a/5, 129a/7, 

129b/4, 129b/6, 129b/8, 129b/13, 130a/6, 

130a/7, 130a/15, 130b/4, 130b/7, 130b/12, 

130b/14, 131a/3, 131a/5, 131a/7, 131b/4, 

131b/5, 131b/8, 132a/7, 132a/8, 132a/9, 

132b/2, 132b/3, 132b/5, 132b/6, 132b/8, 

132b/11, 132b/11, 133a/6, 133a/7, 133b/4, 

133b/6 (2), 133b/8, 133b/10 (2), 134a/5, 

134b/9, 134b/11, 134b/12, 134b/14, 135a/2, 

135a/6, 135a/7, 135a/10, 135a/11, 135a/15, 

135b/2, 135b/5, 135b/6, 135b/7, 136a/2, 

136a/4, 136a/7, 136b/1, 136b/4, 136b/6, 

136b/11, 137a/3, 137a/6, 137a/9, 137a/13, 

137b/11, 137b/12, 138a/4, 138a/10, 138b/3, 

138b/10, 138b/12, 138b/13, 139a/8, 139a/11, 

139b/6, 139b/13, 140a/8 (2), 140a/15, 

140b/8, 140b/13, 141a/2, 141a/3, 141a/4, 

141a/11, 141b/1, 141b/7, 141b/13, 141b/14, 

142a/10, 142a/12, 142b/3, 142b/11, 143a/7, 

143a/13, 143b/2, 143b/10, 144b/5, 144b/8, 

144b/12, 145a/3, 145a/8, 145a/13, 145b/1, 

145b/5, 145b/9, 145b/10, 145b/13, 145b/14, 

146a/9, 146b/2, 146b/7 (2), 146b/13, 147a/9, 

147a/13, 147b/3, 147b/15, 148a/7, 148a/12, 

148a/13, 148b/12, 149a/7, 149b/1, 149b/7, 

149b/10, 150a/4, 150a/13, 150a/14, 150b/6, 

150b/9, 150b/10, 151a/2, 151a/7, 151a/8, 

151a/12, 151a/14, 151b/2, 151b/7, 151b/12, 

152a/1, 152a/4, 152a/7, 152a/10, 152a/11, 

152a/13, 152a/14, 152a/15, 152b/3, 152b/7, 

152b/14, 153a/1, 153a/2, 153a/11, 153b/1, 

153b/3, 153b/12, 154a/4, 154a/8, 154b/5, 

154b/6, 154b/12, 155a/6, 155a/15, 155b/3, 



294 
 

155b/4, 155b/13, 156a/10, 156a/15, 156b/2, 

156b/6, 156b/7, 156b/14, 157a/5, 157a/11, 

157b/3, 157b/5, 157b/14, 158a/2, 158a/6, 

158b/10, 158a/15, 159a/14, 159a/15, 159b/8, 

160a/3, 160b/12, 161b/6, 161b/7, 161b/9, 

161b/10, 161b/11, 161b/12, 162a/1, 162a/11, 

162b/4, 162b/5, 162b/9, 163a/1, 163a/2, 

163a/11, 163b/3, 163b/12, 163b/13, 164a/7, 

164a/13, 164a/14, 164a/15, 164b/2, 164b/14, 

164b/15, 165a/8, 165a/12, 165a/13, 165b/1 

(2), 165b/2, 165b/6, 166a/5, 166a/7, 166b/7, 

167a/4, 167a/5, 167a/6, 167a/7, 167a/9, 

167a/12, 167b/4, 167b/12, 168a/8, 168a/11, 

168a/12, 168a/15, 168b/9, 169a/6, 169a/7, 

169a/8, 169a/11, 169a/14, 169b/6, 169b/13, 

170a/2, 170a/6, 170a/9, 170a/11, 170b/3, 

170b/10, 170b/13, 171a/5, 171a/6, 171a/7 

(2), 171b/4, 171b/9, 171b/10, 172a/2, 

172a/2, 172a/3, 172a/4, 172a/5, 172a/8, 

172a/10, 172a/13, 172b/1, 172b/5, 172b/10, 

172b/14, 173a/8, 173b/1, 173b/12, 174a/1, 

174a/4, 174a/7, 174a/15, 174b/4, 174b/4, 

174b/9, 174b/11, 174b/14, 175a/1, 175a/3, 

175a/14, 175b/9, 175b/12, 175b/14, 176a/8, 

176a/9, 176a/14, 176b/1, 176b/2, 176b/3, 

176b/6, 176b/7, 177a/1, 177a/3, 178a/1, 

178a/4, 178a/5, 178b/2, 178b/5, 178b/8, 

178b/12, 179a/5 

ḳīl (Ar.) Söz 

           bī-k. ü ḳāl “dedikodusuz” 134b/4 

kim Bağlama edatı; ki 

           k. 97a/7, 97a/12, 97b/3, 104b/1, 

105a/13, 125b/6, 125b/15, 137a/5, 139a/7, 

147b/3, 147a/13, 151a/5, 152a/12, 160b/6, 

160a/5, 161a/9, 165a/13, 167b/6, 178b/15 

kimesne Kişi, kimse 

           k. 98a/3, 99a/10, 100b/12, 101a/9, 

102a/11, 106a/8, 112b/9, 113b/3, 114b/3, 

115a/8, 117a/2, 140a/9, 142a/4, 142b/15 

           k. +ler 172b/13, 178b/2 

           k. +lerden 172b/12 

kirbās  (Ar.) Bez; kumaş, keten ve pamuk 

bez 

           k. 153a/15, 153b/3, 153b/11 

           k. +dan 153a/15 

           k. +ın 153b/8 

kişi Kimse, kişi 

           k. 92a/1 

kitābet (Ar.) Yazı yazma, bir maddeyi 

kaidelerine uygun olarak kaleme alma. 

           keẟret-i k. 108a/10 

           nıṣf-ı k. 138a/8 

ḳo- 1. Geride bırakmak 

           ḳ. -dı 109a/9, 110a/1, 110b/4, 111b/6, 

112a/8 

           ḳ. -mış 92a/2 

           ḳ. -sa 111a/3 

       2. Sınıflandırmak 

           ḳ. -yasın 169a/2 

ḳurb (Ar.) Yakın olma, yakınlık, yakın 

bulunma 

           ḳ. +ında 138b/9 

ḳusūr (Ar.) Eksiklik, kusur 
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           risāle-i pür- ḳ. +ı (bel.) (risāle-i pür- 

ḳusūr “çok kusurlu, eksiği fazla olan kitap” 

178b/10 

ḳülīçe (Far.) Külçe 

           ḳ. 164b/3 

           ḳ. +dür 164b/4 

küll (Ar.) Hep, bütün, çok 

           k. +i (iy.) 89b/12, 89b/12, 113b/11, 

114b/9, 178b/12 

           k. +in 89b/10, 92b/9, 108a/15 

           k. +ince 161b/13 

           k. +ine 89b/10, 108a/13, 113b/11, 

114b/10, 115b/5 

           ıṭṭılā‘-ı k. +i (iy.) (ıṭṭılā‘-ı küll 

“bütünü bilme”) 108a/2  

           ḳā‘ide-yi k. +i (iy.) (ḳā‘ide-yi küll 

“bütün kurallar”) 147a/13 

           k. -i rü’ūs-ı mevḳūf “ vakfedilen 

başların tamamı 92b/3, 92b/10 

           ẟülüẟ-i k. “bütünün üçte biri, 1/3) 

95b/3, 95b/5 

küsūr (Ar.) Artan parça, artık (sayının 

virgülden sonraki, kesirli kısmı ) 

           k. 159a/1, 162a/12, 164a/8, 164a/9, 

164a/12 

           k. ol- “artmak” 159a/3 

         k. -ı dīnār “altın paranın artan, virgüllü 

kısmı” 157b/14, 159a/1, 160a/10 

           k. -ı dirhem “gümüş paranın artan, 

virgüllü kısmı” 163b/11 

           k. -ı ḳırāṭ “kırat ölçüsünün artan, 

virgüllü kısmı” 169b/14, 169b/15 

           li-ecli’l-k. “küsurdan dolayı, artan 

kısımdan dolayı” 145a/12, 145b/3, 146b/10, 

156a/6, 158a/2, 161a/2 

           maa’l-k. “küsurla, artan kısımla 

birlikte” 125b/14 

küsūrāt (Ar.) Artıklar, artan kısımlar 

(sayılardaki virgüllü, kesirli kısımlar) 

           k. 121b/13, 123a/14, 170b/15 

           k. +ı (iy.) 123b/7 

           k. +ına 121b/13, 123a/13 

           k. -ı mufaṣṣalāt “ayrılan bölümlerden 

arta kalanlar” 178b/6 

kütüb (Ar.) Kitaplar 

           k. -i muḳaddimīn “eski kitaplar 

137a/5 

                            L 

lā-büdd (Ar.) Lazım, gerekli, gerek  

           l. +dür 164a/13, 170b/10 

lākin (Ar.) Ama, fakat, ancak, şu kadar var 

ki 

           l. 91b/7, 108a/2, 137a/13, 140a/9, 

141b/8, 178a/4 

la‘l (Ar.) Kırmızı ve değerli bir süs taşı 

           l. 176b/8 

           l. +den 175a/15 

           l. +e 135a/2, 135b/1 

           l. +idi 134a/9 

           l. +inüñ 175b/1, 175b/4 

           l. +üñ 134b/5, 136a/3, 176a/1, 

176a/10, 177a/1 
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           bahā-yı miẟḳāl-i l. “kırmızı süs 

taşının yirmi dört kıratlık ölçüsün değeri” 

175b/2 

           l. -i bī-mānend “eşsiz kırmızı süs 

taşı” 134b/4 

           l. -i gūş-vār “kırmızı taşlı küpe” 

176a/15 

laṭīf (Ar.) Hoş, güzel 

           fenn-i l. +üñ (fenn-i laṭīf “güzel 

ilim”) 178b/13 

lāyıḳ (Ar.) Yaraşır, yakışır, layık  

           l. 134a/8, 179a/1 

lāzım (Ar.) Lüzumlu, gerekli, lazım 

           l. 166a/3  

           l. gel- “gerekli olmak” 148b/15, 

170a/2, 172a/3 

           l. ol- “gerekli olmak” 144b/12, 

146a/5, 146a/6, 165a/12 

levāzım (Ar.) Lazım olan şeyler, gerekli 

şeyler. 

           nev‘-i l. +ındandur (nev‘-i levāzım 

“gerekli şeylerin çeşitleri”) 137a/4 

li- (Ar.) “için, ötürü, dolayı, yüzünden” 

anlamına gelir 

           l. -eb “baba tarafından, baba yoluyla” 

94b/5, 95a/6, 95a/6, 95a/7 

           l. -ecli’l-cāme “elbise için, elbiseden 

dolayı” 143a/12 

           l. -ecli’l-engüşterī “yüzük için, 

yüzükten dolayı” 142a/13, 143a/12 

         l. -ecli’l-küsūr “küsurdan dolayı, artan 

kısımdan dolayı” 145a/12, 145b/2, 146b/10, 

148b/10, 156a/6, 158a/2, 161a/2 

         l.-ecli’ṣ-ṣıfr “sıfır için, sıfırdan dolayı” 

176a/4 

libās (Ar.) Elbise, örtü 

           l.-ı ḫaṭāeyn “çift yanlış hesabının 

örtülmesi, gizlenmesi (sembollerle 

gösterilmesi x,y gibi) 126b/14 

lūle (Far.) Çeşme, musluk gibi şeylere 

takılan küçük boru, halka gibi dürülmüş şey, 

lüle 

           l. 137b/10 

           l. +den 138b/3 

           l +yi 139b/3, 139b/4 

           l. -i evvel “birinci musluk” 137b/6, 

139a/11 

           l. -i ẟāliẟ “üçüncü musluk” 137b/8 

           l. -i ẟānī “ikinci musluk” 137b/6, 

139b/1 

lūlelü (Far.+T.) Lüleli 

           l. 137b/6, 139a/11 

lüdre (Ar.) 16. yüzyılda ipek için kullanılan 

100 dirhem (320,7 gr) ve 120 dirhemlik ölçü 

birimi  

           l. 168a/8, 168a/10, 168a/12, 174b/2, 

174b/8 

           l. +dür 168a/8, 174b/4 

           l. +yi  174b/5 

 
M 

 
mā- (Ar.) o şey ki, şu nesne, … daki. 
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          bi-m. zāde “artan şu nesneyle” 109a/7 

          m. -dūn ol- “aşağıda olmak” 170a/1 

mā-‘adā (Ar.) - den başka  

           m. +dan 109a/12, 109a/14, 109b/2, 

109b/4, 110a/4, 110a/6, 110a/10, 110a/12, 

110b/8, 110b/10, 111a/6, 111a/8, 111b/1, 

111b/3, 111b/9, 111b/11, 112a/3, 112b/3, 

112b/5 

mā-bāḳī (Ar.) Kalan, artan, geri kalan  

           m. 98a/9, 99a/7 

           m. ḳal- “artmak, geri kalmak” 

99b/11, 101a/7 

mā-beḳā (Ar.) Kalan, arta kalan, geri kalan 

           m. 92a/3, 92a/4 

           ẟülüẟ-i m. +dur (ẟülüẟ-i mā-beḳā 

“kalanın üçte biri”  95b/3, 95b/6 

mā-belaġ (Ar.) Bir şeye ulaşma 

           m. +dan 90a/11, 90b/12, 93a/15 

maa (Ar.) İle, beraber, birlikte 

           m. -‘Amr “Amrla birlikte, Amrla 

beraber” 149a/7 

           m. -ḍarb “çarpma ile birlikte” 

123b/12 

           m. -taḳsīm “bölme ile birlikte” 

129a/4, 168a/14 

           m. -vaṣiyyet-i mu‘ayyene 

“kararlaştırılmış, vasiyetle birlikte” 116b/2 

           m. ’l-ḳırāṭ ve’ş-şa‘īr “arpa ve kırat 

(beş arpa ağırlığında ölçü) ile birlikte” 

170b/15 

           m. ’l-küsūr “küsurla, artan kısımla 

birlikte” 125b/14 

           cem‘-i m. -ḍarb “çarpmayla toplama” 

157a/10 

maan (Ar.) Beraber, birlikte 

          m. 137b/10, 138b/3, 150a/7, 151a/6, 

162a/2 

maḍrūb (Ar.) Çarpılan 

           m. 90a/4, 90a/12, 93b/1, 93b/5, 

94a/14, 99a/4, 100a/10, 102a/6, 102b/12, 

106b/6, 107a/12, 108b/7, 114b/10, 115a/1, 

115b/10, 118b/1, 120a/4, 128b/14, 132b/15, 

133a/2, 133b/14, 133b/15, 139b/9, 153b/8, 

154a/5, 157b/4, 158b/7, 160b/13, 166a/7, 

166a/11, 166b/2, 167a/9, 171a/7, 172a/13, 

172b/7, 172b/14, 172b/15, 173a/2, 173a/4, 

173a/5, 174a/14, 174b/5, 175a/1 

           m. +a 90a/10, 90b/12, 93a/14, 93b/15 

           m. +dur 159b/11 

           m. +ı (bel.) 93a/8 

           m. +umuz 90b/1, 90b/5, 91a/1, 91a/7, 

91a/12, 93b/8, 94a/4, 94a/1 

           m. it- “çarpılan yapmak, çarpılan 

olarak kabul etmek” 121a/3 

           m. ol- “darbedilmek, çarpılmak” 

158b/7, 158b/12, 160a/1 

           m. tut- “çarpılan yapmak, çarpılan 

olarak kabul etmek” 158a/15, 174a/11 

           m. vir- “çarpılan olarak tayin etmek” 

91a/1, 91a/7, 91a/12, 94a/3, 94a/9, 94a/10 

           m. -ı meblaġ “meblağın çarpılanı” 

90a/3, 93a/7 
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maḍrūbun fīh (Ar.) Çarpan 

            m. 114b/10, 115a/1, 118b/1, 178b/9 

            m. +dür 148a/15 

            m. it- “çarpan olarak tayin etmek, 

çarpan olarak kullanmak” 99a/5, 100a/11, 

102a/7, 102b/13, 106b/7, 107a/12, 108b/8, 

115b/11, 120a/5, 128b/11, 128b/15, 133a/1, 

133a/2, 133b/14, 133b/15, 139b/9, 149a/1, 

149a/2, 153b/9, 154a/6, 156b/8, 157b/6, 

158b/7, 160b/15, 160a/1, 161b/9, 166a/8, 

166b/2, 166a/12, 167a/10, 171b/1, 172a/14, 

172b/7, 172b/15,  173a/1, 173a/3, 173a/4, 

173a/5, 174a/12, 174a/14, 174b/6, 175a/2 

           m. ol- “çarpan olmak” 148b/9, 

157b/11 

māh (Ar.) Senenin on ikide bir kısmı, ay 

           m. 143a/13 

maḥall (Ar.) Yer 

           m. 147b/2, 154b/3 

           m. +de 108a/3, 126b/10, 126b/14, 

127b/9, 138a/8, 144b/11, 147a/3, 147a/9, 

148a/13, 154a/10, 161b/13, 162a/1, 164b/8, 

164b/9, 174b/11, 176a/8 

           m. +inde 147b/4 

           m. +ler 116b/9 

           m. +lerde 147b/1 

         m. -i eczānuñ 143b/12 

           m. -i taġlīṭdür (maḥāll-i taġlīṭ  

“başkalarının hatasını bulma yeri”) 168b/9 

           m. -i ẕirā “arşının, endazenin 

bulunduğu yer” 154a/11, 154b/2 

           muktezā-yı m. “halin gerekliliği” 

162a/6 

maḫfī (Ar.) Gizli, saklı 

           m. 178a/8 

māhir (Ar.) Maharetli, hünerli, elinden iş 

gelir, becerikli  

           m. ol- “maharetli olmak, becerikli 

olmak” 178b/7 

maḫrec (Ar.) Payda, basit kesirde       

çizginin altındaki sayı [Miras ilmindeki 

verilen kesirli payların altındaki sayı, payda] 

            m. 98b/4, 100a/5, 101b/10, 101b/11, 

103a/8, 103a/15, 104a/1, 104a/4, 104a/8, 

104b/1, 104b/6, 104b/11, 105a/2, 105a/7, 

105a/13, 105b/3, 105b/8, 106a/13, 107a/7, 

107b/9, 108a/6, 108a/9, 108a/14, 109a/11, 

109b/1, 110a/3, 110a/9, 110b/8, 111a/5, 

111a/11, 111b/8, 112a/2, 112b/2, 113b/8, 

114b/7, 114b/10, 115b/2, 115b/7, 126b/10, 

147a/10, 147b/6, 148a/14, 150a/14, 163a/2, 

164b/15, 165a/4 

            m. +den 102a/6, 102b/5, 103a/9, 

103b/1 

            m. +dür 126b/12 

            m. +e 98a/11, 147a/15 

            m. +idür 138a/4, 138a/6 

            m. +le 100a/4 

            m. +üñ 114b/11, 147a/14, 147b/9 

            m. it- “payda yapmak” 102b/6 

            m. ol- “payda olmak” 107b/12, 

115b/6, 115b/10, 150b/2, 163a/4, 163a/7, 

165a/2 
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            aḳall-i m. +den (aḳall-i maḫrec 

“mirasta yer alan paydanın en azı, daha azı” 

103a/13 

            eczā-yı m. “paydanın (basit kesirde 

çizginin altındaki sayı) kısımları” 103b/2 

           eczā-yı m. +den 103b/1 

           ekẟer m. +den (ekẟer-i maḫrec 

“mirasta yer alan paydanın en çoğu” 

103a/13 

           m. -i ekẟer “en çok payda” 103a/10, 

103a/11   

           m. -i rub‘ “dörtte bir payda” 108a/3, 

108a/11 

         m. -i südüs “altıda bir payda” 108a/12 

           m. -i ẟülüẟ “üçte bir payda” 108a/5, 

108a/8 

           tevsī‘-i m. +dür (tevsī‘-i maḫrec 

“paydayı genişletme”) 103a/8 

mahrūse (Ar.) Büyük şehir  

           m. -i İstanbul “İstanbul şehri” 

156a/13 

mahṣūṣ (Ar.) Yalnız bir şeye özgü olan, 

mahsus 

           m. 164b/1 

maḥż (Ar.) Yalnız, tek, sade 

           ‘uṣūbet-i m. “miras ilminde ashâbu`l-

ferâizden [koca, karı, baba, dede, kızlar, 

oğlun kızları, ana-baba bir kız kardeşler, 

baba- bir kız kardeşler, ana bir erkek ve kız 

kardeşler, ana, nine] olmayıp sadece 

asabelik [baba tarafından akraba olanlar] 

sıfatının olması durumudur.” 94b/3, 95a/4    

           ‘uṣūbet-i m. +dur 94b/5, 95a/7 

maḳām (Ar.) Yer, mevki 

           m. 121b/13, 122a/2, 123a/13, 

123b/11 

           m. +a 123a/14 

           m. +uñ 122a/7 

           m. -ı āḫer “başka yer” 123b/6 

           m. -ı a‘lā “yüksek mevki” 148a/5, 

148a/6, 148b/1, 149a/5 

           m. -ı esfel “aşağı mevki” 148a/4 

           nıṣf-ı m. “belirlenen yerin yarısı” 

122a/9 

           nıṣfü’l-m. “belirlenen yerin yarısı” 

123b/2 

           rub‘-ı m. “belirlenen yerin dörtte 

biri” 122a/9 

           ẟülüẟ-i m. “belirlenen yerin üçte biri” 

122a/9 (2) 

           ẟülüẟi’l-m. “belirlenen yerin üçte 

biri” 123b/3 

           ẟülüẟānü’l-m. “belirlenen yerin üçte 

ikisi” 123b/4 

maḳsūd (Ar.) Kasdolunan, istenilen şey, 

istek. 

            m. -ı aṣl “asıl kastedilen şey” 

178b/12 

maḳsūm (Ar.) Bölünen 

            m. 99a/2, 102b/9, 102a/4, 132a/6, 

137a/4, 139a/3, 140b/5, 142a/15, 151a/7, 

152a/3, 153b/11, 157a/8, 161a/5, 172b/5, 

173a/7, 174b/14 

            m. +a 171b/11 
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            m. +dur 131a/3, 161b/11 

            m. +ın 139a/5 

            m. it- “bölünen yapmak, bölünen 

kısmına yerleştirmek” 100a/8, 122b/2, 

126a/7, 127b/7, 143a/15, 146a/14, 150b/3, 

151b/4, 156b/11, 165a/5 

             m. ol- “bölünen olmak, bölünen 

kısmına yerleştirilmek” 127b/4, 145a/1, 

162a/8, 170b/5 

             m. ṭut- “bölünen yapmak, bölünen 

kısmına yerleştirmek” 102a/4, 106b/8, 

107a/13, 108b/9, 113a/6, 114a/3, 115b/11, 

120a/6, 121a/6, 132a/4, 134a/2, 135b/13, 

138a/14, 139b/10, 143b/11, 144b/8, 

149b/12, 152b/2, 156a/2, 173a/6 

             m. ṭutıl- “bölünen yapılmak, 

bölünen kısmına konulmak” 115a/2, 129a/3, 

157a/6, 173b/13 

maḳsūmün ‘aleyh (Ar.) Bölen 

           m. 114b/13, 115a/3, 128b/10, 132a/1 

(2), 135b/9, 135b/13, 138a/13, 146a/11, 

151b/3, 153b/10, 154a/7, 154b/3, 155a/7, 

155a/11, 156a/1, 156a/3, 156b/10, 157a/10, 

171b/2, 171b/9, 171a/6, 173a/6 

           m. +dür 100a/7, 102b/9, 106b/4, 

108b/7, 113b/15, 119a/5, 120b/15, 122a/9, 

122b/2, 125b/9, 126a/4, 127a/14, 128b/10, 

129b/6, 130b/10, 138a/12, 143a/14, 148b/12, 

149a/3, 153a/3, 163a/5, 165a/3 

           m. +e 107a/14, 108b/9, 113a/6, 

115b/12, 118a/11, 119a/8, 120a/6, 121a/6, 

124a/4, 125b/13, 126a/7, 129a/3, 129b/9, 

131a/4, 132a/5, 133a/4, 134a/3, 139b/11, 

146a/14, 149a/4, 149b/12, 150a/2, 153a/9, 

163a/9, 165a/6, 174b/15 

           m. +i (bel.) 143b/11, 171b/11 

           m. +ise 154b/1 

           m. it- “bölen yapmak, bölen kısmına 

yerleştirmek” 102b/10, 140b/5, 142b/1, 

144b/15, 152b/5, 152a/4, 156a/8, 161a/6, 

162a/9, 173b/14 

           m. ol- “bölen olmak, bölen kısmına 

konulmak” 106b/8, 126a/1, 142b/10, 144a/3, 

154a/11, 162a/15, 165b/7, 171b/10, 178b/9 

           m. tut- “bölen yapmak, bölen 

kısmına yerleştirmek” 99a/2, 102a/4, 

107a/11, 113a/3, 114a/3, 115b/8, 120a/3, 

123b/12, 132b/14, 139a/2, 139a/5, 139b/7, 

146a/10, 149b/8, 150b/1, 153a/8, 153b/5, 

154a/4, 155a/7, 155a/10, 156b/9, 172b/5, 

173a/1 

           m. tutıl- “bölen yapılmak, bölen 

kısmına yerleştirilmek” 114b/13, 133b/13, 

151a/9, 155b/15, 157a/7 

          ḥāṣıl-ı m. +dür (ḥāṣıl-ı maḳsūmün 

‘aleyh “bölenin oluşması”  153a/3 

          hüve’l-m. “bölen odur” 115b/9, 

119a/6, 120a/3, 121a/1, 124a/1 

māl (Ar.) Mal, mülk, servet  

           m. 101a/1, 119b/4, 127b/9, 127b/10, 

127b/11, 127b/12, 127b/15, 128a/5, 128a/7, 

128a/10, 129b/12, 133b/4, 134a/4, 134a/5, 

165b/15, 167a/3, 172a/8, 172a/8, 172a/10, 

172a/15, 172b/1, 173a/11, 173a/12, 173b/7 
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           m. +a 113a/4, 147b/4, 173b/12 

           m. +da 166a/14, 166b/4 

           m. +dan 117a/4, 167b/15 

           m. +dur 133b/4, 172a/10 

           m. +ı (bel.) 114a/1, 115a/1, 115b/10, 

133b/4, 167a/1 

           m. +ı (iy.) 117a/3, 147a/7 

           m. +ına 147b/11, 147b/13 

           m. +ından 99a/12, 101a/10, 102a/12, 

107b/5, 107a/5 

           m. +ınuñ 112b/9, 113b/3, 114b/3, 

115a/8, 147a/4, 147a/6 

           m. +larına 117a/5 

           m. +um 147a/5, 147a/7 

           m. +uñ 98a/12, 101a/7, 125a/13 

           aṣl-ı m. +uñ (aṣl-ı māl “ana mal” 

101b/5, 102b/1 

           ‘ayn-ı m. -ı mefrūż-ı evvel “ilk 

varsayılan malın aynısı” 127b/2, 129b/7, 

130b/15 

           ‘ayn-ı m. -ı mefrūż-ı ẟānī “ikinci 

varsayılan malın aynısı” 128b/12, 130b/12 

           cümle-i m. +ı (iy.) (cümle-i māl 

“malın, servetin tamamı”) 112b/10, 113b/5 

           cümle-i m. +ın 166b/12 

           cümle-i m. +ından 98a/4, 106a/10, 

114b/5, 115a/10 

           ḫaṭā-yı evvel min m. -ı mefrūż-ı 

evvel “ilk varsayılan maldan ilk yanlış” 

135a/8 

           ḫaṭā-yı m. -ı mefrūż-ı evvel “ilk 

varsayılan malın yanlışı” 129b/7 

           ḫaṭā-yı m. -ı mefrūż-ı ẟānī “ikinci 

varsayılan malın yanlışı” 127b/1, 128b/13 

           ḫaṭā-yı min m. -ı mefrūż-ı evvel “ilk 

varsayılan maldan gelen yanlış” 128a/14, 

128b/11 

           ḫaṭā-yı min m. -ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan gelen yanlış” 

131b/14 

           ḫaṭā-yı nāḳıṣ min m. -ı mefrūż-ı 

evvel “ilk varsayılan maldan eksik yanlış” 

126b/1, 132b/7 

           ḫaṭā-yı nāḳıṣ min m. -ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan eksik yanlış” 

130b/7 

          ḫaṭā-yı ẟānī min m. -ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan ikinci yanlış” 

132b/12, 135b/6 

          ḫaṭā-yı zā’id min m. -ı mefrūż-ı evvel 

“ilk varsayılan maldan artan yanlış” 

130b/12, 133b/7 

          ḫaṭā-yı zā’id min m. -ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan artan yanlış” 

128b/7, 133b/11 

          m. -ı ‘Amr “Amrın malı” 147b/10, 

148a/2 

          m. -ı maṭlūb “istenilen, talep edilen 

mal” 126a/8, 126b/3, 126b/5, 127b/8, 

129a/4, 129b/10, 131a/4, 132a/6, 133a/5, 

136a/6 

          m. -ı mechūl “bilinmeyen mal” 

125a/12, 125a/14, 125a/12, 125b/1, 126a/10, 

126b/13, 127b/12, 127b/14, 128a/1, 128a/3, 
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128a/15, 129a/5, 129b/13, 129b/15, 130a/2, 

130a/3, 130a/4, 130a/6, 130a/14, 131a/5, 

131b/2, 131b/3, 131b/4, 132a/7, 132a/11, 

132b/1, 132b/2, 133a/6, 163a/6, 163a/10, 

165a/7, 165a/8 

           m. -ı mefrūż “varsayılan mal” 

125b/3, 126b/5 

           m. -ı mefrūż-ı evvel “ilk varsayılan 

mal” 125b/1, 125b/9, 127b/10, 128b/11, 

128b/14, 130a/11, 130a/14, 130b/12, 133b/7 

           m. -ı mefrūż-ı ẟānī “ikinci varsayılan 

mal” 127a/15, 128b/1, 128b/13, 130b/1, 

131b/14, 132b/12, 133b/11, 135a/10, 135b/6 

           m. -ı mevcūd “var olan mal”114a/1, 

115a/1, 115b/10   

           m. -ı mürde “ölmüş kimsenin malı” 

100a/8, 102a/4, 102b/9, 106b/6, 107a/11, 

108b/7 

           m. -ı Zeyd “Zeydin malı” 147b/8, 

148a/1, 167a/11, 167a/12 

           netīce-i m. -ı maṭlūb “istenilen malın 

sonucu” 125b/11, 126a/12, 126a/15 

           netīce-i m. -ı mefrūż “varsayılan 

malın sonucu” 126a/13, 126b/6 

           netīce-i m. -ı mefrūż-ı evvel “ilk 

varsayılan malın sonucu” 125b/8 

           nıṣf-ı m. +ın (nıṣf-ı māl “malın 

yarısı” 109a/9, 111a/4 

           re’s-i m. +dan (re’s-i māl “mal başı”)  

168b/7, 168b/15 

           re’s-i m. +ı 117b/5 

           re’s-i m. +ına 117b/2, 121b/11, 

123a/10 

           ẟülüẟān-ı m. +ın (ẟülüẟān-ı māl 

“malın üçte ikisi”) 110a/1, 111b/6 

ma‘lūm (Ar.) Bilinen, belli, ortada 

           m. ol- “bilinmek, belli olmak” 90a/3, 

93a/6 

           m. olın- “belli edilmek” 97b/5, 98b/1, 

100a/1, 101b/8, 102b/3, 104a/11, 107a/1, 

108a/7, 109a/1, 113a/11, 114a/6, 115a/3, 

117a/1, 118a/1, 119b/1, 120b/1, 121a/9, 

122b/4, 126a/9, 127a/1, 129a/5, 129a/6, 

131a/5, 131a/6, 132a/7, 133a/6, 134a/5, 

136a/2, 136a/7, 138b/3, 139a/8, 139b/13, 

140b/8, 141a/11, 141b/12, 142b/3, 143b/2, 

145a/3, 145a/13, 145b/5, 145b/12, 146b/2, 

146b/13, 147b/15, 149a/7, 150a/4, 150b/6, 

151a/12, 151b/7, 152a/7, 152b/7, 153a/11, 

153b/12, 154a/8, 155b/4, 156a/10, 156b/14, 

157a/11, 158a/6, 159a/14, 160b/6, 161a/9, 

162b/9, 163a/11, 165a/8, 166b/7, 167a/12, 

167b/12, 168a/15, 170b/3, 170b/4, 170a/11, 

171b/4, 172b/1, 172b/10, 172a/5, 173a/8, 

174a/1, 174a/7, 174a/15, 174b/9, 175a/3, 

176a/8, 176b/5, 176a/9, 176a/14, 177a/1 

ma‘nā (Ar.) Anlam, iç yüz, akla yakın sebep  

           m. 141a/4 

           m. -yı mu‘ādil “birbirine benzer 

anlam” 173b/8 

ma‘nen (Ar.) Anlam olarak  

           m. 137a/10 

mānend (Far.) Benzer, eş 
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           lā‘l-i bī-m. +üñ (lā‘l-i bī-mānend 

“eşsiz kırmızı renkli süs taşı” 134b/4 

manẓūm (Ar.) Nazmolunmuş, vezinli, 

kafiyeli söz 

           mes’ele-yi m. “nazmolunmuş, 

şiirleştirilmiş mesele” 97b/11, 100b/3, 

134a/6 

maṭlūb (Ar.) Talep edilen, istenilen, aranılan 

şey. 

           hüve’l-m. “istenilen, talep edilen 

odur” 173b/8 

           māl-ı m. “istenilen mal” 126a/8, 

126b/3, 127b/8, 129a/4, 129b/10, 131a/4, 

132a/6, 136a/6 

           māl-ı m. +dan 126b/7 

           māl-ı m. +dur 133a/5 

           netīce-i māl-ı m. “istenilen malın 

sonucu” 125b/11 

           netīce-i māl-ı m. +dur 126a/12 

           netīce-i māl-ı m. +umuz 126a/15 

           netīce-i m. +dan (netīce-i māl “malın 

sonucu”)  126b/7 

maṭrūḥ (Ar.) Tarh edilmiş, çıkarılmış 

           m. ol- “çıkarılmak” 157b/14, 158a/4, 

158b/15, 159a/5, 160a/10, 160a/15, 161a/12 

me’ḫūz (Ar.) Ahz olunmuş, alınmış,  

çıkarılmış 

           m. +dur 154a/10 

meblaġ (Ar.) Para miktarı, tutar 

           m. 89b/11, 90a/2, 93a/3, 93a/5 

           m. +dan 93b/15, 96b/6, 98b/10, 

99a/1, 167b/6 

           m. +ı (bel.) 90a/5, 93a/8, 93a/9, 

159a/11, 166b/15 

           m. +ı (iy.) 99a/13, 102a/13, 107b/5 

           m. +ın 106a/11 

           m. +uñ 99b/10, 172b/9 

           maḍrūb-ı m. “çarpılan tutar” 90a/3, 

93a/7 

           m. -ı mechūl “bilinmeyen mal” 

162b/13, 163a/11, 164b/11, 164b/12, 

164b/13 

           m. -ı mezbūr “adı geçen mal” 99a/2, 

107a/1 

           m. -ı meẕkūr “adı geçen mal” 98b/1, 

100a/1, 101b/8, 107b/2, 113a/11, 115a/3, 

172b/10 

mechūl (Ar.) Bilinmeyen, meçhul 

           m. 125a/5, 125a/6, 127b/9, 128a/2, 

129b/12, 131b/10, 142a/6, 148b/2 

           m. +i (bel.) 132b/8 

           m. +in 125a/13, 162b/13 

           m. +üñ 125b/10 

           m. ol- “bilinmemek” 143a/2 

           ‘aded-i m. “bilinmeyen sayı” 162b/15 

           eşyā-yı m. “bilinmeyen şeyler” 

148b/8 

            māl-ı m. “bilinmeyen mal” 125a/12, 

125a/14, 125a/12, 125b/1, 126a/10, 126b/13, 

128a/1, 128a/15, 129a/5, 130a/3, 130a/4, 

131a/5, 131b/3, 132a/7, 132b/1, 132b/2, 

133a/6, 163a/6, 163a/10, 165a/7, 165a/8 

           māl-ı m. +e 127b/12, 127b/14, 

129b/13, 129b/15, 130a/2 
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           māl-ı m. +i (bel.) 128a/15, 130a/6, 

131b/4 

           māl-ı m. + üñ 128a/3, 130a/14, 

131b/2, 132a/11 

           meblaġ-ı m. “bilinmeyen tutar, 

miktar” 162b/13, 163a/11, 164b/11, 

164b/12, 164b/13 

           m. ü’l-bahā ol- “bedeli, değeri 

bilinmemek” 142a/7 

           rub‘-ı m. +in (rub‘-ı mechūl 

“bilinmeyenin dörtte biri”  162b/13, 164b/11 

           şey-i m. “bilinmeyen şey” 148b/2, 

148b/4, 148b/5, 148b/6 

mechūlāt (Ar.) Meçhul olan, bilinmeyen 

şeyler 

           m. 127a/1 

mecmū‘ (Ar.) Toplanmış, cem edilmiş 

           m. +ına 117b/4 

           m. u’l-büsūt “payların toplamı [miras 

ilminde dağıtılan hisselerin kesirli 

kısımlarınının üstünün, payının toplamı]” 

122a/9, 122b/1 

mecmū‘a (Ar.) Toplanmış, toplam  

           m. -yı evvel “ilk toplananlar” 129b/6, 

130b/10 

           m. -yı ẟānī “ikinci toplananlar” 

129b/9 

medyūn (Ar.) Borçlu, verecekli 

           m. 117a/7, 123b/9 

           m. +uñ 117a/8, 117a/9, 117a/11, 

117a/13, 117b/5, 118a/10, 120b/6, 120b/12, 

121a/2, 121b/5, 122a/11, 123a/4, 123b/6, 

123b/10, 124a/1, 124b/10, 124b/11, 124b/14 

           m. -ı müstaġraḳ ol- “borçtan batmak, 

iflas etmek” 117a/3 

           mevcūd-ı m. “var olan borçlu” 

118a/6 

           Zeyd-i m. “borçlu Zeyd” 117a/14, 

120b/8, 121b/6, 123a/5 

           Zeyd-i m. +uñ 117b/1, 118a/1, 

120b/9, 121a/9, 121b/9, 122b/4, 123a/8, 

124a/6  

meḥāric (Ar.) Miras işlemlerindeki ortak 

paydalar 

           istiḫrāc-ı m. +de (istiḫrāc-ı meḥāric  

“miras işlemlerindeki ortak paydaların  

ortaya çıkarılması”)  108a/1, 108a/5 

meẟelā (Ar.) Misal olarak, şunun gibi, söz 

gelişi 

           m. 94b/4, 95a/4, 95b/3, 96a/2, 

99a/der., 99a/10, 101a/9, 102a/11, 104a/15, 

105a/12, 108a/3, 117a/14, 118a/9, 118b/5, 

119b/6, 120b/7, 121b/6, 123a/5, 125a/12, 

126b/9, 127a/7, 127b/9, 129b/3, 129b/12, 

131b/2, 132a/11, 133b/1, 137b/6, 138a/2, 

139a/11,138b/7, 140b/4, 140b/11, 141a/3, 

142b/7, 142b/15, 142a/4, 144a/10, 144b/7, 

145a/7, 146a/1, 147a/2, 149a/11, 150a/7, 

150b/9, 151b/10, 152a/9, 152b/11, 153a/14, 

154a/1, 154b/8, 154a/10, 155b/8, 156a/13, 

157a/5, 157b/15, 157a/14, 158a/11, 159a/2, 

159b/5, 160a/12, 160b/12, 161b/4, 162a/3, 

162b/13, 163b/11, 164a/9, 164b/2, 164b/11, 
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165b/13, 166b/12, 167a/15, 168a/8, 168b/3, 

169b/4, 171a/3, 171b/6, 172a/8, 172b/3, 

172b/12, 173a/11, 173b/10, 174a/3, 174a/9, 

174b/2, 174b/11, 176a/15 

mefhūm (Ar.) Fehm olunmuş, anlaşılmış 

           m. +ı (iy.) 175a/14 

mefrūż (Ar.) Farz olunan, varsayılan 

           m. 130a/7, 131b/11 

           ‘ayn-ı māl-ı m. -ı evvel “ilk 

varsayılan malın aynısı” 127b/2, 129b/7, 

130b/15 

           ‘a. -ı māl-ı m. -ı ẟānī “ikinci 

varsayılan malın aynısı” 128b/12, 130b/13 

           evvel-i m. “ilk varsayılan” 130a/10 

           ḫaṭā-yı evvel min māl-ı m. -ı evvel 

“ilk varsayılan maldan ilk yanlış” 135a/8 

           ḫaṭā-yı māl-ı m. -ı evvel “ilk 

varsayılan malın yanlışı” 129b/7 

           ḫaṭā-yı māl-ı m. -ı ẟānī “ikinci 

varsayılan malın aynısı” 127b/1, 128b/13 

           ḫaṭā-yı m. -ı evvel “ilk varsayılan 

yanlış” 127a/15 

           ḫaṭā-yı min māl-ı m. -ı evvel “ilk 

varsayılan maldan gelen yanlış” 128a/14, 

128b/11    

           ḫaṭā-yı min māl-ı m. -ı ẟānī “ikinci 

varsayılan maldan gelen yanlış” 131b/14 

           ḫaṭā-yı nāḳıṣ min māl-ı m. -ı evvel 

“ilk varsayılan maldan eksik yanlış” 126b/2, 

132b/7 

           ḫaṭā-yı nāḳıṣ min māl-ı m. -ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan eksik yanlış” 

130b/7 

           ḫaṭā-yı ẟānī min māl-ı m. -ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan ikinci yanlış” 

132b/12, 135b/6 

           ḫaṭā-yı zā’id min māl-ı m. -ı evvel 

“ilk varsayılan maldan artan yanlış” 

130b/12, 133b/2 

           ḫaṭā-yı zā’id min māl-ı m. -ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan artan yanlış” 

128b/7, 133b/11 

           māl-ı m. “varsayılan mal” 126b/5 

           māl-ı m. +uñ 125b/3 

           māl-ı m. -ı evvel “ilk varsayılan mal” 

125b/9, 127b/10,  128b/14, 130a/11 

           māl-ı m. -ı ẟānī “ikinci varsayılan 

mal” 127b/1, 128b/1, 130b/1, 135a/10 

           m. -ı evvel “ilk varsayılan” 128a/4, 

131b/5, 132a/2, 132b/3, 132b/15, 133b/15, 

135a/5, 135b/10 

           m. -ı ẟānī “ikinci varsayılan” 130b/5, 

132a/2, 132b/8, 133a/1, 133b/8, 133b/14, 

135a/12, 135b/11 

           netīce-i māl-ı m. “varsayılan malın 

sonucu” 126a/14, 126b/6 

           netīce-i māl-ı m. -ı evvel “ilk 

varsayılan malın sonucu” 125b/8 

meger (Far.) Meğer, oysa ki, hâlbuki; olsa 

olsa, ancak 

           m. 163b/8 

memlū (Ar.) Doldurulmuş, dolu 
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           m. ol- “doldurulmuş olmak, dolu 

olmak” 137b/9, 137b/11, 138a/15, 138b/5, 

138b/9, 139a/7, 139b/1, 139b/3 

menzil (Ar.) Mesafe, ara 

          ittifāḳ-ı m. “mesafenin kapanması” 

154b/10 

merġūb (Ar.) Rağbet edilmiş, beğenilmiş 

          mesā’il-i m. “rağbet edilen meseleler” 

178a/2 

mesā’il (Ar.) Meseleler 

           m. 137a/2, 178a/3, 178a/5 

           m. +lerden 137b/3 

           m. -i beyn “aradaki meseleler” 

105b/13 

           m. -i hümā “o ikisinin meseleleri” 

178a/3 

           m. -i merġūb “rağbet edilmiş, 

beğenilmiş meseleler” 178a/2 

           m. -i müşkil “çetin, zor meseleler” 

164b/1 

           m. -i müteferriḳa “çeşitli meseleler” 

137a/3, 137a/4, 137a/9, 164a/14, 178a/1 

           ṭarīḳ-ı m. “meselelerin yöntemi” 

137a/8 

meẟbūk (Ar.) Geçmiş, geride kalmış 

           ḳavā‘id-i m. “geçmiş kurallar” 

137a/11 

mes’ele (Ar.) Çözülmesi istenilen şey, 

problem, mesele 

           m. 89b/15, 90a/3 (2), 93a/7 (2), 

97a/5, 97a/8, 97a/10, 97b/1, 98a/10, 98b/4, 

99a/der. (3), 99a/2, 99a/9, 101a/8, 102a/10, 

102b/10, 103a/10, 104a/12, 104a/13, 

105a/10, 106a/1, 106b/5, 106b/6, 107a/3, 

107b/3, 107a/12, 108b/3, 109a/8, 110b/3, 

111a/2, 112a/7, 112b/8,  113b/2, 113a/4, 

114b/2, 114a/1, 115a/7, 116a/3, 127b/8, 

129b/11, 131b/1, 154b/2, 164a/14, 170b/2, 

170b/11, 172b/1 

           m. +de 92a/3, 92a/4, 98a/7, 99a/14, 

99b/2, 99b/3, 101b/3, 102a/13, 103b/5, 

103b/8, 104a/3, 104a/7, 104a/15, 104b/5, 

104b/10, 104b/15, 105a/5, 105a/12, 105b/2, 

105b/7,  106a/11, 107a/6, 107b/6, 126a/13 

           m. +den 89b/1, 90a/9, 90a/12, 90b/1, 

90b/4, 90b/10, 90b/13, 91a/4, 91a/9, 92a/13, 

92b/1, 92b/4, 93a/13, 93a/15, 93b/4, 93b/7, 

93b/13, 94a/1, 94a/6, 94a/11, 96b/5, 98b/10, 

99a/der. (3), 99a/4, 100a/10, 102b/12, 

107a/10 

           m. +müz 92a/5, 98b/5, 109a/12, 

109b/2, 110b/9, 110a/5, 110a/11, 111b/2, 

111a/7, 111b/10, 112a/3, 112b/4, 113a/1, 

113b/9, 114b/8, 115b/4 

           m. +si 100a/14, 103a/4 

           m. +sin 117a/1 

           m. +ye 89b/11, 89b/15, 93a/2, 93a/4 

           m. +yi 108b/8 

           fi’l-m. “iki mesele işi” 95b/7 

           m. -yi beyżā “çözülebilir mesele” 

172b/1  

           m. -yi dīger “diğer mesele” 132a/10, 

133a/8 
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           m. -yi manẓūm “nazm olunmuş, 

şiirleştirilmiş mesele” 97b/11, 100b/3, 

134a/6 

           tevzī‘āt-ı m. “pay dağıtma, üleştirme 

meselesi”  99b/8 

meşkūk (Ar.) Şüpheli 

           m. ol- “şüpheli olmak, şüphe 

uyandırmak” 137b/3 

meşrūḥ (Ar.) Şerh olunmuş, açıklanmış. 

           ṭarīk-ı m. “açıklanmış yöntem” 

102b/5 

mevcūd (Ar.) Var olan, bulunan, hazır olan 

           m. +dan 99a/7, 100a/12, 102a/8, 

103a/1, 113a/9, 114a/5, 115a/3, 115b/15, 

117b/7, 118b/4, 118a/1, 121a/7, 122b/3 

           m. +dur 162a/1, 170b/14 

            m. +ı (iy.) 101b/1, 113b/6, 114b/5, 

115a/10, 117b/1, 120b/9, 120b/12, 121a/2, 

121b/10, 122a/11, 123a/9 

            m. +ın 124a/4 

            m. +ına 117b/6, 118a/10, 123b/6, 

123b/10 

            m. +ında 117a/7, 117a/8, 117a/10, 

117a/11, 117a/13, 121b/5, 123a/4, 124b/10, 

124b/12, 124b/13, 124b/14 

            m. +ından 120b/6, 121a/9, 122b/4, 

124a/1, 124a/6 

            m. +la 113a/4 

            m. bulın- “hazır olmak” 99a/13, 

107a/5, 169b/10  

            m. ḳal- “mevcut kalmak, varlığını 

korumak” 169b/12  

            m. ol- “mevcut olmak, bulunmak” 

170b/10 

           basṭü’l-m. “adı geçen mirastaki adedi 

kıymetine zarar vermeyecek şekilde 

büyütme” 120b/13 

           māl-ı m. +ı (bel.) (māl-ı mevcūd “var 

olan mal”) 114a/1, 115a/1, 115b/10   

           m. -ı medyun “borçluların mevcudu, 

toplamı” 118a/6 

mevḳūf (Ar.) Vakfedilmiş  

           m. 89b/3, 92b/3, 92b/9, 92b/10 

           m. +ı (bel.) 92b/10 

           m. +umuz 89b/6, 92b/14 

           küll-i rü’ūs-ı m. “vakfedilen başların 

tamamı” 92b/3, 92b/10 

           rü’ūs-ı m. “vakfedilen [mal] başları” 

89b/3 

mevḳūfeteyn (Ar.) Vakfedilen iki şey 

           rü’ūs-ı m. “vakfedilen iki şeyin 

başları” 89b/5, 89b/8, 92b/12, 93a/1 

mezbūr (Ar.) Adı geçen, yukarıda söylenmiş 

olan 

           m. 149b/3 

           meblaġ-ı m. +dan (meblaġ-ı mezbūr 

“adı geçen tutar” 107a/1 

           meblaġ-ı m. +ı (bel.) 99a/2 

meẕkūr (Ar.) Zikrolunmuş, adı geçmiş, 

anılmış 

           m. 98b/6, 99a/der., 99b/3, 100b/13, 

102a/1, 102a/3, 104a/9, 104b/2, 105a/7, 

105a/14, 105b/4, 106a/15, 121b/14, 125b/1, 

126b/4, 126a/3, 126b/12, 128a/1, 129a/7, 
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129b/9, 131a/1, 131b/6, 132a/8, 132b/2, 

133b/4, 134a/5, 135a/9, 135b/14, 136a/7, 

136b/5, 137b/9, 138a/15, 138b/3, 138b/11, 

139a/12, 139b/2, 139b/6, 139b/8, 139b/12, 

139b/13, 140a/14, 140b/7, 141a/1, 141b/14, 

142a/10, 142a/13, 142b/6, 143a/2, 143b/10, 

144a/12, 145b/1, 145b/4, 145b/13, 146a/2, 

146b/13, 147a/3,  147b/5, 147b/8, 149b/7, 

150a/5, 150b/12, 151b/6, 151b/14, 152a/11, 

152b/7, 154b/14, 155a/8, 155b/1, 157a/5, 

157a/9, 157a/11, 157b/3, 158a/3, 159b/8, 

160b/3, 161a/8, 161b/7, 163a/13, 163b/12, 

164b/3, 166b/15, 167a/3, 167a/4, 167b/1, 

167b/3, 167b/8, 168a/15, 169a/2, 169b/7, 

169b/13, 170a/3, 172b/1, 172b/5, 172b/9, 

174a/1, 174a/10, 174a/13, 174a/15, 174b/12, 

174b/14, 175a/4  

           m. +a 130a/15, 149b/1, 150b/10, 

163b/15 

           m. +dan 107b/2, 116a/1 

           m. +ı (bel.) 133b/7, 161b/9 

           m. +ı (iy.) 143a/11 

           m. +lar 150b/4, 151b/3 

           m. +lara 115b/1 

           m. +lardan 148b/14, 154b/11 

           m. +laruñ 146b/2 

           m. +un 167b/5 

           m. +uñ 138b/9, 140b/8, 168a/4, 

169a/12 

           m. -ı taḳsīm “adı geçen paylaştırma” 

99a/der. 

           ‘adem-i ḥuṣūli’l-m. +ın (‘adem-i 

ḥuṣūli’l-meẕkūr “anlatılan şeyin meydana 

gelmemesi”) 95b/6 

           basṭ-ı m. “adı geçen mirastaki bir 

adedi kıymetine zarar vermeyecek şekilde 

büyütme” 123b/2, 123b/9 

           basṭü’l-m. “adı geçen mirastaki bir 

adedi kıymetine zarar vermeyecek şekilde 

büyütme” 121a/1, 123b/3, 123b/4, 123b/5 

           meblaġ-ı m. +dan (meblaġ-ı meẕkūr 

“adı geçen tutar” 98b/1, 100a/1, 101b/8, 

107b/2, 113a/11, 115a/4 

           meblaġ-ı m. +uñ 172b/10 

           nihā-yı m. +lara (nihā-yı meẕkūr “adı 

geçen son”) 167b/1 

           nihā-yı m. +un 167b/5 

           rub‘-ı m. “adı geçen dörtte bir” 

163b/6 

           Zeyd-i m. +a (Zeyd-i meẕkūr “adı 

geçen Zeyd”) 147a/6 

meẕkūrān (Ar.+Far.) Zikr edilenler 

           m. 144a/11, 144b/6, 150b/6 

meẕkūrūn (Ar.) Zikr edilenler 

           nihā-yı m. “adı geçen şeylerin sonu” 

167b/5 

mı Sonuna getirildiği cümleye veya 

kelimeye, söyleyiş biçimine ve tonlamaya 

göre soru, şaşma, veya inkar anlamı veren 

bir söz 

           m. 160b/11 
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miḳdār (Ar.) Bir şeyin ölçülebilen, 

sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, 

nicelik; miktar 

           m. 101a/1, 127b/9, 128a/2, 129b/12, 

130a/5, 139b/12, 140a/6, 143b/5, 145b/4, 

146a/8, 146a/15, 146b/6, 149a/4, 150b/4, 

152a/6, 152a/8, 152a/12, 152b/6, 152b/15, 

153a/10, 153b/2, 153b/11, 155a/4, 157a/9, 

157b/2, 160a/3, 161a/3, 162b/15, 164b/14, 

168a/14, 170b/9, 172a/2, 173a/12, 174b/13, 

175a/3, 175b/6, 175b/7 

           m. +ca 93a/14 

           m. +dur 125a/15, 134a/4, 147a/8, 

169b/9, 169b/10, 171b/8, 172a/15, 175b/5, 

175b/6, 175b/7 

           m. +ı (bel.) 130a/9 

           m. +ı (iy.) 146b/11, 174a/6, 175b/5 

           m. +ların 178a/10 

           m. ol- “miktar, ölçü olmak” 164b/6, 

166a/1, 167a/11, 172b/9, 173a/12, 174a/10, 

174a/14 

mīl (Ar.) Karada 1609, denizde 1852 m 

olarak kabul edilen bir uzaklık ölçüsü birimi 

           m.155b/8, 156a/2, 156a/5, 156a/8, 

156a/11, 156a/14, 156b/1, 156b/3, 156b/4, 

156b/6, 156b/12, 156b/15, 157a/2 

           m. +de 155b/11, 155b/12, 156a/11 

           m. +i (bel.) 156b/11 

           m. +in 155b/11, 155b/14, 156a/8, 

156b/7, 155b/11, 155b/14, 156a/8, 156b/7 

           m. +inden 155b/14 

           m. +ile 156a/1 

miẟāl (Ar.) 1. Örnek, misal 

           m. 94b/8, 103a/2, 109b/6, 114b/10, 

115a/3, 128a/6, 128a/8, 128b/4, 128b/10, 

128a/11, 129b/2, 131b/11, 131a/9, 132a/6, 

134a/4, 134a/10, 135b/15, 136b/7, 149b/14, 

151b/6, 159a/4, 159b/15, 159a/10, 170b/10, 

171b/3, 172a/4, 173a/7, 176b/10 

           m. -i tertīb-i sihām “payların 

düzenlenmesinin örneği” 169a/15 

                 2. Benzer, andırır 

           m. +i (iy.) 147a/13, 175b/1 

           bī-m. “eşsiz, benzersiz” 134a/7 

mihmān (Far.) Misafir, konuk 

         m. 168a/3, 168a/5, 168a/6 

           m. ol- “misafir olmak” 167b/1 

miḥnet (Ar.) Zahmet, eziyet, sıkıntı 

           m. -i zamān “zamanın sıkıntıları” 

178b/9 

min (Ar.) -den, -den beri 

           ḫaṭā-yı evvel m. māl-ı mefrūż-ı evvel 

“ilk varsayılan maldan ilk yanlış” 135a/8 

           ḫaṭā-yı m. māl-ı mefrūż-ı evvel “ilk 

varsayılan maldan gelen yanlış” 128a/14, 

128b/11 

           ḫaṭā-yı m. māl-ı mefrūż-ı ẟānī “ikinci 

varsayılan maldan gelen yanlış” 131b/13 

           ḫaṭā-yı nāḳıṣ m. māl-ı mefrūż-ı evvel 

“ilk varsayılan maldan eksik yanlış” 126b/1, 

132b/7 

           ḫaṭā-yı nāḳıṣ m. māl-ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan eksik yanlış” 

130b/7 
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           ḫaṭā-yı ẟānī m. māl-ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan ikinci yanlış” 

132b/12, 135b/6 

           ḫaṭā-yı zā’id m. māl-ı mefrūż-ı evvel 

“ilk varsayılan maldan artan yanlış” 

130b/12, 133b/7 

           ḫaṭā-yı zā’id m. māl-ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan artan yanlış” 

128b/7, 133b/11 

min ba‘d Bundan sonra, bundan böyle 

           b. 128a/1, 129b/6, 130a/3, 130b/13, 

143a/8, 148a/11, 148b/3, 150b/2, 169a/12 

minhü (Ar.) Ondan 

           m. 90a/2 (2), 93a/5 (2), 120a/3 (3) 

mīr-āḫūrī (Far.) İmrahor, sarayın ahır 

müdürüne ait olan 

           cāme-i m. “sarayın ahır müdürüne ait 

olan elbise” 151b/11 

mis (Far.) Bakır 

           m. +den 169b/6 

miẟḳāl (Ar.) Yirmi dört kıratlık bir ağırlık 

ölçüsü  

           m. 175b/8, 176b/4 

           m. +de 170b/15, 175a/14 

           m. +dür 175b/14 

           m. +i (iy.) 175b/2, 176a/9, 176a/10, 

176a/12 

           m.+üñ 176a/8 

           bāb-ı m. +de (bāb-ı miẟḳāl “yirmi 

dört kıratlık ağırlık ölçüsünün bölümü”) 

170a/2 

           bahā-yı m. -i la‘l “kırmızı süs taşının 

yirmi dört kıratlık ağırlık ölçüsünün değeri” 

175b/2 

           bahā-yı m. -i mürvārīd “incinin yirmi 

dört kıratlık ağırlık ölçüsünün değeri” 

176a/2 

           bahā-yı m. -i ẕeheb “altının yirmi 

dört kıratlık ağırlık ölçüsünün değeri” 

176a/6 

           bi-ḥisāb-ı m. “yirmi dört kıratlık  

ağırlık ölçüsü hesabıyla” 175b/6, 175b/7 

           ḥisāb-ı m. “yirmi dört kıratlık ağırlık 

ölçüsü hesabı” 175b/4 

miẟl (Ar.) 1. Benzer, kat 

           m. +i (iy.) 127b/10, 128a/5, 149a/8 

           m. +ince 90b/11, 93b/14 

           2. Miktar 

           m. -i ziyāde ḳılın- “miktarı 

arttırılmak” 103b/2 

mīzān (Ar.) Ölçü 

           m. 129a/7 

           m. +ı (iy.) 129a/6 

           ṣaḥḥa’l-m. “ölçü doğrudur” 131a/9 

mu‘ādil (Ar.) Denk, eşdeğer 

           m. 171b/11, 171b/12 

           m. +idür 173a/11 

           ma‘nā-yı m. “birbirine benzer anlam” 

173b/8 

mu‘āmele (Ar.) Davranma, davranış 

           m. ol- “davranışa maruz kalmak” 

165b/15 
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           m. -i şer‘ī it- “şeriata uygun davranış 

göstermek” 165b/13 

mu‘ayyene (Ar.) Belirlenmiş, 

kararlaştırılmış. 

           maa-vaṣiyyet-i m. “belirlenmiş 

vasiyetle birlikte” 116b/2 

           vaṣiyyet-i m. “kararlaştırılmış, 

belirlenmiş vasiyet” 109a/6 

           vaṣiyyet-i m. it- “vasiyeti belirlemek, 

kararlaştırmak” 113b/4, 114b/4 

mūcib (Ar.) Lazım gelen, gereken, 

gerektiren 

           m. +ince 162a/7 

mufaṣṣalāt (Ar.) Ayrılan bölümler 

           küsūrāt-ı m. “ayrılan bölümlerden 

arta kalanlar” 178b/6 

muġāyir (Ar.) Aykırı, uymaz, başka türlü 

           m. 119a/1, 137a/10 

muḥāsib (Ar.) Muhasebe, hesap işlerini iyi 

bilen 

           m. 117a/1, 134b/10  

           m. ol- “hesap işlerini iyi bilmek” 

179a/7 

muḥāsibīn (Ar.) Muhasebeciler, hesap 

işlerini iyi bilenler 

           m. +e 116b/8, 137a/4 

           ṭarīḳ-ı m. “muhasebecilerin yöntemi” 

96b/6, 138a/8 

muḥtāc (Ar.) İhtiyacı olan, kendisine bir şey 

lazım olan 

         m. 97b/1 

           m. ol- “ihtiyacı olmak” 97a/7, 

97a/10, 97a/12, 97b/3, 97b/4, 127a/2 

           ‘avl-i m. +dur (‘avl-i muḥtāc 

“ihtiyacı olanın avli bkz. ‘avl”) 141a/6 

muḫtasar (Ar.) Kısaltılmış, kısa 

           m. 96b/1 

muḫtelif (Ar.) Birbirine uymayan, türlü 

türlü, zıt 

           m. 119a/1, 171b/6 

muḳābele (Ar.) Karşılık verme, karşılama 

           cebr-i m. “cebir beraberliği, 

denklem” 163a/1 

muḳaddemā (Ar.) Önce, eskiden 

           m. 178b/14 

muḳaddimīn (Ar.) Eski 

           kütüb-i m. “eski kitaplar” 137a/5 

muktezā (Ar.) Gereklilik 

           m. -yı maḥāll “hâlin gerekliliği” 

162a/6 

murād (Ar.) Arzu, istek, maksat 

         m. 138a/6, 138a/7 (2), 145a/11, 160a/7 

          m. +dur 158a/5, 159a/6 

          m. +ıdı 160b/2 

          m. +larına 154b/10 

          m. ol- “arzu, istek duyulmak” 125b/6, 

136a/5, 145b/8, 153a/1 

          m. olın- “arzu, istek duyulmak” 

147a/2, 163b/8 

          m. -ı küll (murād-ı küll “bütün 

maksat, gaye” 178b/12 

muṣannif (Ar.) Kitap yazan, müellif 

          m. 103a/15 
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musaṭṭaḥ (Ar.) İşlemin görünüşü 

          m. 114b/10, 115a/2, 120a/3, 120a/3, 

120a/3, 157a/6, 171b/1 

          m. +ı (bel.) 173a/1, 173a/3, 173a/4 

          m. +ın 154a/7 

           m. +ına 119a/8 

           m. +ları (iy.) 119a/4 

           m. +ların 172b/15 

           m. -ı ‘Amr “Amr’ın işleminin 

görünüşü” 124a/5, 124a/5 

           m. -ı Bekr “Bekr’in işleminin 

görünüşü” 124a/5 

         m. -ı Bişr “Bişr’in işleminin görünüşü” 

124a/5 

           m. -ı Ḫālid “Halid’in işleminin 

görünüşü” 124a/5 

musaṭṭaḥāt (Ar.) İşlemlerin görüntüleri 

           m. 117b/6, 120a/4 

           m. +ları (bel.) 120a/3 

           m. +ları (iy.) 124a/3 

           m. +ların 121a/6, 122b/1 

           m. +uñ 118b/2 

mūṣā-leh (Ar.) Lehine vasiyet olunan kimse 

           m. 109a/7, 109a/14, 109b/4, 110a/6, 

110a/12, 110b/7, 110b/10, 110b/12, 111a/8, 

111b/3, 111b/11, 112b/1, 112b/5, 112b/7 

           m. -i tekmīleten li’n-nısf 109b/6, 

111b/5 

           m. -i tekmīleten li’ẟ-ẟülüẟān 110b/1, 

112a/6 

muvāfaḳa (Ar.) Uygunluk  

           m. 89b/6, 92a/12, 92b/13 

           m. -yı nıṣfiyye “yarıya bölmenin 

uygunluğu” 92b/6, 92b/8, 108a/12 

muvāfaḳat (Ar.) Uygunluk, uyma 

           m. -ı nıṣfiyye “ yarıya bölmenin 

uygunluğu”  92b/14 

muvāfıḳ (Ar.) Uygun, yerinde 

           m. -ı küllin (muvāfıḳ-ı küll “bütünün 

uygunluğu” 92b/9 

mużā‘af (Ar.) İki kat olma  

           m. ol- “iki kat olmak” 130a/4 

mübāyene (Ar.) Zıtlık, zıt olma 

           m. 89b/6, 92a/12, 92b/13  

           m. ol- “zıt olmak” 89b/9  

           m. -i kesr “kesirlerin zıtlığı” 89b/2, 

92b/3, 108a/14,113b/10, 115b/4 

mübāyin (Ar.) Başka türlü, ayrı ayrı, zıt 

           m. 89b/8, 114b/9 

mübtedī (Ar.) Bir şey öğrenmeye yeni 

başlayan, acemi 

           m. +lere 163b/9, 163b/10, 169a/10 

           m. +lerüñ 137b/1 

mücennes (Ar.) Cinsleşmiş 

           m. 161b/15, 161b/15, 162a/1, 162a/2, 

162a/3, 162a/5, 163b/8, 163b/12, 164a/6, 

164a/9, 169b/14, 170a/1 

           eşkāl-i m. +e (eşkāl-i mücennes 

“türlü cinslerin şekilleri”) 164a/7 

müdāḫale (Ar.) Karışma, dahil olma 

           m. 89b/6, 92b/13, 93a/1 

           ḥükm-i m. “dahil olma kararı” 93a/1 

müdāḫil (Ar.) Dahil olan 

           m. 92b/15 
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müddet (Ar.) Bir şeyin uzayıp sürdüğü 

zaman, müddet. 

           m. -i sāl “yıl boyunca” 118b/9 

müdrik (Ar.) Anlayan; anlamış, aklı ermiş 

           m. ol- “anlaşılmak” 169b/2 

müeddī (Ar.) Sebep olan, meydana getiren, 

doğuran 

           m. ol- “sebep olmak, meydana 

getirmek” 96b/4 

mü’enneẟ (Ar.) Dişi 

           bi’l-m. “dişi olarak” b. 95a/3, 95a/6 

müfīd (Ar.) Anlamlı, mānālı, faydalı 

           m. 96b/1 

mühimmāt (Ar.) Gerekli şeyler 

           nev‘-i m. +dandur 116b/9 

mükerrer (Ar.) Tekrarlı, tekrarlanmış, tekrar 

olunmuş 

           m. 108a/3 

mümāẟele (Ar.) Örnekleme   

           m. 89b/6, 92b/13 

mümāris (Ar.) Alışma 

           m. ol- “alışmak” 179a/1 

mümkin (Ar.) Olabilir, mümkün 

           m. 91b/7 

           m. ol- 167b/7 

mümteni‘ (Ar.) Olamaz, olması mümkün 

olmayan  

           m. +dür 163b/9, 169b/1 

münāsib (Ar.) Uygun, yerinde 

           m. 103a/14 

münḥaṣır (Ar.) Sınırlanmış, belli bir 

çerçevede olan 

         m. 178a/3 

           m. +dur 127a/9 

müntehī (Ar.) Sona eren, biten 

           m. +dür 170a/2 

mürde (Far.) Ölü, ölmüş 

           māl-ı m. “ölmüş kimsenin malı” 

102b/9 

           māl-ı m. +yi 100a/8, 102a/4, 106b/6, 

107a/11, 108b/7 

mürvārīd (Far.) İnci  

           m. 176b/8 

           m. +den 175a/15 

           m. +inüñ 175b/1, 175b/5, 176a/5 

           m. +üñ 176a/11, 177a/2 

           bahā-yı miẟḳāl-i m. “incinin yirmi 

dört kıratlık ağırlık ölçüsünün değeri” 

176a/2 

         m. -i gūş-vār “incili küpe” 176b/1 

müsāmaḥa (Ar.) Görmezden gelme 

           m. it- “görmezden gelmek, aldırış 

etmemek” 103b/1 

müsāvī (Ar.) Eşit, denk, aynı halde ve 

derecede bulunan 

           m. ol- “eşit olmak, birbirine denk 

olmak” 144a/15, 153b/2, 168b/10 

           taḳsīm-i m. “eşit üleştirme” 99a/der. 

müstaġnī (Ar.) Lüzumlu, gerekli bulmayan 

           m. ol- “gerekli bulunmamak” 178b/8 

müstaġraḳ (Ar.) Batmış 

           medyūn-ı m. ol- “borçtan batmak, 

iflas etmek” 117a/3 
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müstaḥiḳḳ (Ar.) Hak etmiş, hak kazanmış, 

layık 

           m. ol- “hak etmek, layık olmak” 

142a/8, 143a/3, 143a/4, 179a/1 

müstaḳīm (Ar.) Doğru, düz 

           m. 92a/15 

müstefīd (Ar.) İstifade eden, faydalanan 

           m. +lerüñ 137b/2 

müşebbeh (Ar.) Benzetilen 

           m. ol- “benzetilmek” 137b/3 

müşkil (Ar.) Zor, çetin, güç 

           m. +dür 165a/11 

           mesā’il-i m. “zor, çetin meseleler” 

164b/1 

müşkilāt (Ar.) Güçlükler, zorluklar, zor 

olanlar 

           taḳsīmāt-ı m. “zor olanları bölmek” 

178b/6 

müşterek (Ar.) Ortak olan, ortaklaşa, 

müşterek. 

           ‘uṣūbet-i m. +dür (‘uṣūbet-i müşterek 

“Ortak asabelik. Belirli pay sahipleri 

hisselerini aldıktan sonra geri kalan malı 

asabe sıfatıyla iki ya da daha çok kimselerin 

ortaklaşa almış olmaları) 94b/5 

müştereke (Ar.) Ortak olan, ortaklaşa, 

müşterek. 

           ‘uṣūbet-i m. “Ortak asabelik.Belirli 

pay sahipleri hisselerini aldıktan sonra geri 

kalan malı asabe sıfatıyla iki ya da daha çok 

kimselerin ortaklaşa almış olmaları” 94b/2, 

95a/3 

           ‘uṣūbet-i m. +dür 95a/7 

müşterī (Ar.) Alıcı, müşteri 

           m. ol- “alıcı olmak” 147a/3 

müte‘addid (Ar.) Birçok 

           m. -i eşḫāṣ “birçok kişi” 117a/2 

mütefāvit (Ar.) Birbirinden farklı olan, 

aralarında fark bulunan 

           m. ol- “birbirinden farklı olmak” 

144a/14 

müteferriḳ (Ar.) Dağınık, ayrı ayrı 

           m. 167b/2 

           m. +iken 148b/14 

           m. ol- “dağınık, ayrı ayrı olmak” 

167b/2 

müteferriḳa (Ar.) Çeşitli, farklı farklı 

           mesā’il-i m. “çeşirli meseleler” 

137a/3, 137a/9, 178a/1 

           mesā’il-i m. +yı 137a/4 

           mesā’il-i m. +da 164a/14 

müteḳā‘id (Ar.) Emekli 

           m. ol- “emekli olmak” 148a/6, 

149a/5 

mütevāliyāt (Ar.) Art arda gelenler 

           a‘dād-ı m. “ardışık sayılar” 141b/10 

müteveccih (Ar.) Bir cihete, bir tarafa 

yönelen 

           m. ol- “bir tarafa, bir cihete 

yönelmek” 149b/2, 150b/12, 151a/4 

müyesser (Ar.) Kolay bulunup yapılan; 

kolay gelen, kolaylıkla olan 

           m. 163b/8 

N 
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nā-çār (Far.) Çaresiz, ister istemez 

           n. 103b/7, 104a/2, 104a/6, 104a/11, 

104b/4, 104b/9, 104b/15, 105a/4, 105a/10, 

105b/1, 105b/6, 105b/10, 108b/3 

nā-ma‘lūm (Far.+Ar.) Bilinmeyen, 

bilinmemiş 

           n. -iken 126b/4 

nādir (Ar.) Seyrek, az, ender bulunur. 

          n. ü’l-vuḳū‘dur (nādirü’l-vuḳū‘ “az 

rastlanan olay” 137a/5 

naḳd (Ar.) Peşin para 

          n. -i a‘dād-ı emvāl “malların peşin 

paraları” 125a/5 

         n. -i tamām-ı ‘ayār   178a/11 

nāḳıṣ (Ar.) Noksan, eksik, tam olmayan 

         n. +ın 132a/4, 135b/8, 135b/12 

           n. ol- “noksan olmak” 126b/1, 

127a/8, 127a/9, 127a/12, 129b/4, 136b/9, 

164a/7 

           ḫaṭā-yı n. “eksik olan yanlış” 126b/2, 

129b/5, 130b/6, 130b/8, 130b/14, 131b/9, 

132b/12 

           ḫaṭā-yı n. +dan 128b/9, 131b/15, 

133b/12 

           ḫaṭā-yı n. min māl-ı mefrūż-ı evvel 

“ilk varsayılan maldan eksik yanlış” 126b/1, 

132b/6 

           ḫaṭā-yı n. min māl-ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan eksik yanlış” 

130b/7 

naḳḳadān (Ar.) İyiyi ve kötüyü ayırabilenler 

            n. -ı şite-yi fażża-yı belāġat 

“gümüşten yapılmış üzüm salkımı gibi güzel 

sözleri ayırtedebilenler” 178a/6 

naḳṣ (Ar.) Eksiltme, azaltma 

           n. it- “eksiltmek, azaltmak” 147a/15, 

167a/6 

           ‘aded-i n. “eksilen sayı” 147b/1 

naḳz (Ar.) Bozma 

           n. ol- “bozulmak” 103a/14 

nām-dārān (Far.) Namlılar, ünlüler 

           n. -ı ḥıṭṭa-yı ḳalem “kalem ülkesinin 

ünlüleri” 178a/7 

nān (Far.) Ekmek 

           n. 167b/13 

           n. +ı (iy.) 168a/1, 168a/4 

           n. -ı ‘Amrdan (nān-ı ‘Amr “Amrın 

ekmeği”)  168a/6 

           n. -ı Zeydden (nān-ı Zeyd “Zeydin 

ekmeği”) 168a/6 

naṣīḥat (Ar.) Öğüt, nasihat 

           n. ḳıl- “öğüt vermek” 179a/3 

naẓar (Ar.) Bakma, göz atma 

           n. it- “bakmak” 89b/4, 89b/5, 89b/7, 

92a/12, 92b/6, 92b/11, 92b/13, 92b/15, 

138a/4 

           n. olın- “bakılmak” 138a/3 

naẓm (Ar.) Vezinli, kafiyeli söz, nazım 

           n. 179a/2 

ne Ne, ne kadar, nasıl, hangi 

           n. 90a/7 (2), 90a/8, 90a/9, 90b/7, 

90b/8, 90b/9, 90b/14, 91a/5, 91a/11, 92a/3, 

92a/7, 92a/10, 93a/11, 93a/12 (2), 93a/13, 
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93b/10, 93b/11, 93b/12, 94a/2, 94a/8, 

94a/13, 97b/6, 97b/7, 98a/7, 99a/1, 99a/13, 

100a/10, 101a/1, 101b/2, 105b/14, 107b/8, 

107b/12, 109a/13, 109a/14, 109b/3, 109b/4, 

110a/7, 110a/12, 110b/11, 111a/8, 111b/2, 

111b/3, 111b/10, 112a/1, 112a/4, 112a/5, 

112b/5, 112b/6, 113b/7, 114b/6, 115b/1, 

117b/3, 119a/2, 119a/9, 120a/1, 120b/11, 

121b/11, 121b/12, 123a/11, 123a/12, 

125a/15, 126a/8, 127a/15, 127b/7, 128a/2, 

128b/9, 129a/3, 130a/5, 132a/5, 133b/4, 

134a/3, 137a/12, 137b/12, 138a/14, 138b/11, 

138b/13, 139a/6, 139b/6, 139b/11, 140a/8, 

140b/6, 141a/3, 142a/8, 142a/10, 142b/6,  

143a/6, 143a/9, 143b/5, 143b/7, 144b/2, 

144b/4, 144b/5, 145b/3, 146a/5, 146a/6, 

146a/8, 146a/15, 146b/6, 147a/8, 147b/2, 

149a/4, 149b/5, 149b/6, 149b/13, 150a/2, 

150b/4, 151a/10, 152b/5, 152b/15, 152a/12, 

153a/9, 153b/2, 153b/10, 154a/3, 155a/4, 

156a/2, 156b/12, 157a/8, 157b/2, 161a/7, 

162b/15, 163a/9, 163a/13, 164a/8, 164b/6, 

164b/14, 165a/6, 166a/1, 166a/3, 167a/3, 

167a/10, 167b/4, 168a/13, 169b/9, 169b/10, 

169b/11, 170b/9, 171b/8, 172a/10, 172a/15, 

172b/4, 172b/9, 173a/7, 173a/12, 173a/12, 

174a/10, 174a/13, 174b/3, 174b/7, 174b/13, 

175a/2, 175b/5, 175b/5, 175b/6, 175b/6, 

175b/7, 175b/7, 175b/10, 175b/12, 175b/15, 

176a/5, 176a/13, 176b/6, 176b/8 

           n. +den 154a/10, 159a/5, 169a/1 

           n. +dür 89b/9, 92b/8, 93a/1, 129a/7, 

147a/8, 169b/12 

           n. +leri (iy.) 89b/1, 90a/10, 90b/1, 

90b/5, 90b/10, 91a/4, 91a/9, 92b/2, 92b/5, 

93a/14, 93b/4, 93b/8, 93b/13, 94a/7, 94a/12 

           n. +si 90a/12, 90b/13, 92a/14, 93b/1, 

94a/1 

           n. +ye 89b/10, 93a/3 

nefer (Ar.) Bir adam, tek kişi 

           n. 142b/15, 144a/10, 146a/1, 148a/9, 

148a/10, 148a/11, 148b/13, 149a/8, 149a/9, 

172b/12, 172b/13, 173a/8 

           n. +dür 167a/3 

           n. +e 167a/1, 167b/10 

           n. +i (bel.) 172b/14, 173a/4 

           n. +lerüñ 149a/6 

           n. +siz 148a/8 

           n. +üz 148a/7 

           ‘aded-i n. -i eşḫāṣ “kişilerin bir 

tekinin sayısı” 167a/8 

           n. -i eşḫāṣ “kişilerin biri” 167a/13 

           n. -i ẟānī “ikinci kişi” 144b/10 

           n. -i vāḥid “bir kişi” 144b/8, 145a/3 

nefs (Ar.) Bir şeyin ta kendisi 

           n. +ine 133b/2 

nefsihi (Ar.) Bir şeyin ta kendisi 

           bi-n. “kendisi, kendi kendine” 

153b/4, 171a/5, 173b/3, 174a/5 

nesne Nesne, şey 

           n. 90a/2, 93a/6 

           n. +ler 164b/7, 168b/9 

           n. +lerde 147a/13 
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           n. +lere 169a/9 

netīce (Ar.) Sonuç, netice 

           n. 127a/1 

           n. -i māl-ı maṭlūb “istenilen malın 

sonucu” 125b/11, 126a/12, 126a/15 

           n. -i māl-ı mefrūż “varsayılan malın 

sonucu” 126a/13, 126b/6 

           n. -i māl-ı mefrūż-ı evvel “ilk 

varsayılan malın sonucu” 125b/8 

           n. -i maṭlūb “istenilen sonuç” 126b/6 

nev‘ (Ar.) Çeşit, türlü 

           n. 125a/9, 127a/4, 127a/10 

           n. +inden 140b/12, 169b/9, 169b/12, 

170a/15, 170b/9 

           n. +üñ 169b/11 

           n. -i āḫer “başka çeşit” 126b/8 

           n. -i dīger “diğer çeşit” 119b/5 

           n. -i evvel “birinci çeşit” 96b/8, 

97a/2, 97a/3, 100a/13, 116b/1, 125a/10, 

125a/12, 127a/11, 136b/9 

            n. -i ẟānī “ikinci çeşit” 96b/8, 97a/2, 

103a/3, 103a/6, 109a/5, 116b/2, 125a/10, 

127a/6, 129b/3, 136b/10 

           n. -i levāzımındandur (nev‘-i levāzım 

“Gerekli şeylerin çeşitleri”) 137a/4 

          n. -i mühimmātdandur (nev‘-i 

mühimmāt “gerekli şeylerin çeşitleri”)  

116b/9 

nev‘ (Ar.) Çeşit, tür 

           n. 138a/1 

n’eyle- < ne eyle- ne yapmak, ne etmek, 

neylemek  

           n. -r 140a/7, 140b/4, 158a/14, 

159b/7, 161b/6, 168a/10, 171a/4, 172b/13 

nıṣf (Ar.) Yarım, yarı 

           n. 92a/3, 92a/4, 92b/10, 94b/2, 95a/1, 

95a/5, 97a/6, 97a/7, 97a/12, 103b/5, 103b/8, 

104a/3, 104a/7, 105a/1, 107a/6, 107a/8, 

109a/12, 111a/6, 119b/4, 121b/7, 123a/6, 

123a/9,  123b/9, 124b/7, 124b/9, 131b/2, 

134a/5, 140b/9, 142b/4, 142b/7, 142b/8, 

142b/9, 142b/9, 142b/10, 142b/12, 148a/13, 

148a/14, 148b/5, 151b/10, 151b/11, 152b/3, 

152b/13, 152a/9,  152a/11, 152a/14, 

153b/13, 155a/12, 156a/11, 157b/2, 157b/4, 

157b/5, 157b/6, 157b/9, 158a/4, 158a/9, 

158a/13, 158b/1, 158b/4, 159a/5, 159a/9, 

159b/1, 159b/3, 159b/5, 159b/9, 160a/15, 

160b/3, 160b/9, 161a/11, 161a/14, 161b/5, 

161b/8, 162a/1, 162a/3, 162b/4, 162b/6, 

162b/10, 164a/10, 165a/15, 165b/1 (2), 

165b/6, 165b/8, 165b/9, 165b/11, 165b/11, 

166a/14, 169b/4, 169b/5, 169b/7, 166b/8, 

169a/13, 169b/13, 170a/3, 170b/8, 173b/3, 

173b/5, 174a/1, 174a/14 

           n. +a 138a/6, 138a/9, 160b/5, 165b/4 

           n. +dan 138a/7 

           n. +dur 94b/4, 97b/2 

           n. +ı (bel.) 91a/7, 91a/8, 94a/9 

           n. +ı (iy.) 94a/10, 103b/6, 104a/1, 

104a/5, 104a/9, 105a/3, 107a/9, 109a/13, 

111a/7, 121b/15, 132a/8, 133a/7, 134b/3, 

142b/11, 149a/8, 158a/5, 160b/1, 160b/3, 

165b/8 
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           n. +la 103b/6, 131b/10, 132a/11, 

132b/4, 132b/9, 155b/1 

           n. +ın 107a/15, 108a/13, 122a/7, 

131b/6, 135a/1, 135a/13, 136b/3, 140a/9 

           n. +ına 92a/5 

           n. +umuz 148a/10, 148b/4 

           n. -ı dīnār “altın paranın yarısı” 

162a/11 

           n. -ı kitābet 138a/8 

           n. -ı maḳām “belirlenen yerin yarısı” 

122a/9 

           n. -ı māl “malın yarısı” 109a/9, 

111a/4 

           n. -ı rü’ūs “mirasta paydayı oluşturan 

başların (pay alan şahıslar) yarısı” 92b/9 

           n. -ı rü’ūs-ı nisbet “mirasta 

oranlanmış başların (pay alan şahıslar) 

yarısı” 91a/6, 94a/8 

           n. -ı saḥīḥ “doğru yarım, gerçek 

yarım” 111a/6, 111a/8, 111b/1, 111b/3, 

111b/9, 111b/11, 112a/3, 112a/5, 112b/3, 

112b/5 

           n. -ı yevm “yarım gün” 139b/14 

           n. ü’l-maḳām “belirlenen yerin 

yarısı” 123b/2 

nıṣfeyn (Ar.) İki yarı, bir bütünün iki yarısı 

           n. +dür 97a/6 

nıṣfıyye (Ar.) Yarımlık, yarı yarıya bölme 

           muvāfaḳa-yı n. “yarıya bölmenin 

uygunluğu” 92b/7, 92b/8, 108a/12 

           muvāfaḳat-ı n. “yarıya bölmenin 

uygunluğu” 92b/14 

nice 1. Birçok; krş. niçe  

           n. 116b/9, 179a/6 

         2. Nasıl, ne şekilde 

           n. 141a/1 

niçe 1. Nasıl, ne şekilde; krş. nice  

           n. 164b/1 

         2. Bilinmeyen, tanınmayan 

           n. 148a/5 

         3. Ne kadar 

           n. ol- “ne kadar olmak” 168b/8 

niçün Neden, ne sebeple, niçin 

           n. 164a/6 

nihā (Ar.) Son 

           n. -yı meẕkūr “adı geçen son” 167b/1 

           n. -yı meẕkūrūn “adı geçenlerin son” 

167b/5 

nihāye (Ar.) Son, son derece 

           n. +dür 147b/4 

nisbet (Ar.) Kıyaslama, oranlama 

         n. 90b/11, 93b/14 

           n. +i (iy.) 170a/14 

           n. it- “kıyaslamak” 170a/14  

           n. itdür- “oranlama yaptırmak” 

90b/11, 93b/14 

           n. ṭut- “kıyas gelmek” 90b/15 (2), 

91a/5, 91a/6, 91a/11 (2), 94a/2, 94a/8 (2), 

94a/13 (2) 

           nıṣf-ı rü’ūs-ı n. “mirasta oranlanmış 

başların (pay alan şahıslar) yarısı” 91a/6, 

94a/8 
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           rub‘-ı rü’ūs-ı n. “mirasta oranlanmış 

başların (pay alan şahıslar) dörtte biri” 

94a/13 

           rü’ūs-ı n. “mirasta oranlanmış başlar 

(pay alan şahsılar” 90b/15, 94a/2 

           süb‘-ı rü’ūs-ı n. “mirasta oranlanmış 

başların (pay alan şahıslar) yedide biri” 

91a/11 

nite kim Sonuç olarak 

           n. 179a/2 

noḳṣan (Ar.) Eksik 

           n. 103a/12 

nuḳre (Ar.) Külçe hâlinde gümüş 

           n. 170b/1, 170b/11 

           n. +den 169b/5 

nümā (Far.) Sahip 

           n. +larına 178a/8 

O 
 

o 1. İşaret sıfatı; o, krş. ol 

           o. 90b/11, 93b/14, 95b/8 

   2. Kişi zamiri; o 

           o. +nuñ 169a/14 

oġlan Erkek, evlat, erkek çocuk 

           o. 91b/6, 91b/7, 100b/13, 100b/14, 

101a/2, 101a/5 

           o. +a 101a/5, 101a/7, 141a/11 

           o. +ı (iy.) 91b/8 

oġul Erkek evlat, erkek çocuk, oğlan, oğul  

           o. +ı (iy.) 90b/4, 92a/2, 92a/7, 93b/7, 

100b/15, 100b/15, 101a/6 

           o. +ın 140b/11 

           o. +ına 141a/5 

ol 1. İşaret sıfatı; o, krş. o   

           o. 93a/14, 96b/3, 96b/11, 97a/1, 

97a/8, 97a/11, 98a/5, 98b/5, 98b/9, 99b/3, 

99b/7, 100b/15, 101a/1, 101a/6, 101b/1, 

103a/9, 103b/5, 103b/8, 104a/4, 104a/7, 

104a/15,  104b/5, 104b/10, 105a/1, 105a/6, 

105a/11, 105a/13, 105b/2, 105b/7, 105b/14, 

107b/8, 108b/2, 110b/2, 112b/11, 113b/6, 

114b/6, 115b/1, 117a/4, 117b/2, 119a/1, 

119b/9, 120b/10, 121b/10, 123a/10, 123a/14, 

125a/13, 125a/14, 125b/1,  125b/6, 126a/9, 

126a/15, 126b/13, 127a/12, 127b/4, 127b/10, 

127b/12, 127b/14, 128a/1, 128a/3, 128a/13, 

128a/15,  128b/6, 129b/4, 129b/13, 129b/15, 

130a/2, 130a/3, 130a/4, 130a/6, 130a/8, 

130a/14, 131a/5, 131b/3, 131b/4, 131b/10, 

132a/7, 132b/1, 132b/8, 133b/4, 134a/4 (2), 

137a/7,  137b/10, 138a/15, 138b/10, 139b/2, 

139b/12, 140a/3, 140a/6, 140a/7, 140a/9, 

140a/10, 140a/13, 140b/2, 140b/3, 140b/4, 

141a/1, 141b/5, 142a/1, 142a/6, 142a/7, 

142a/8, 142a/15, 143a/5, 143a/8,  143b/6, 

143b/7, 143b/14, 144a/5, 144a/11, 144b/2, 

144a/15, 144b/9, 145b/4, 145b/8, 145b/10, 

146a/6 (2), 146a/15, 147a/3, 149a/5, 149a/6, 

149b/3, 149b/4, 149b/5, 149b/5, 149b/13, 

149b/14, 150a/3, 150a/11, 150b/4, 150b/9, 

150b/10, 150b/12, 151a/2, 151a/3, 151a/4, 

151a/5, 151a/7, 151a/11, 151b/1, 151b/4, 

151b/6, 151b/13, 152a/6, 152b/6, 152b/15, 

153a/10, 153a/15, 153b/2, 153b/11, 154a/2, 
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154b/1, 154b/4 (2), 155a/1, 155a/3, 155b/5, 

155b/11, 156b/3, 156b/13, 157a/9, 157b/9, 

158b/11, 159a/3, 159b/12, 160a/3,  160b/2, 

161a/3, 161a/12, 162a/6, 162b/6, 162b/14, 

163a/6, 163a/10, 163a/10, 163a/11, 163a/13, 

163b/5, 163b/14, 164a/4, 164a/8, 164a/11, 

164a/12, 164b/1, 164b/5, 164b/9, 164b/12, 

164b/13, 165a/4, 165a/7 (2), 165a/8, 

165b/15, 167a/1, 167a/2, 167a/11, 167b/3, 

167b/10, 167b/11, 167b/14, 168a/14, 

168b/6, 168b/15, 169a/6, 169a/13, 169b/9,  

170a/1, 170a/4, 170a/15, 170b/5, 170b/7, 

171a/1, 171a/4, 171b/8, 171b/11, 172a/8, 

172a/10, 172a/15, 172a/15, 172b/3, 172b/9, 

173b/4, 174a/14, 174b/2, 174b/13, 175a/3, 

175b/3, 175b/4, 175b/5, 175b/6, 175b/7, 

176a/1, 176a/2, 176a/6 (2) 

     2. İşaret zamiri ve üçüncü teklik şahıs 

zamiri 

           o. 99b/7, 117a/6, 118a/8, 127b/13, 

128a/11, 130a/7, 130b/5, 131b/8, 131b/13, 

132b/5, 132b/11, 133b/6, 133b/10, 134b/2, 

136a/6, 138a/1, 139a/6, 140b/7, 142b/7, 

142b/12, 144a/7, 144b/10, 151a/3, 154b/15, 

156b/2, 158a/1, 161a/8, 161a/14, 162a/12, 

162b/5, 165b/6, 169a/8, 173a/7, 175b/11, 

176b/2 

           o. +dur 89b/9, 90a/9, 90b/9, 92a/10, 

92b/8, 93a/2, 93a/13, 93b/12, 99a/1, 

121b/12, 123a/12, 125b/1, 126a/8, 126b/3, 

127a/4, 127b/8, 129a/4, 131a/4, 132a/6, 

137a/13, 137b/12, 138b/13, 140a/8, 141a/3, 

142a/10, 144b/5, 174b/8, 178a/4, 179a/7 

ol-  1. İsimlerden sonra gelerek “başına 

gelmek, yapılmak, edilmek, olunmak” 

anlamlarını veren birleşik fiiller oluşturur. 

           o. -a 97a/7, 97a/10, 97b/1, 97b/3, 

100a/6, 101b/12, 102b/6, 103a/11, 106a/14, 

114b/8, 117a/8, 117a/10, 117a/11, 117a/14, 

121b/14, 123a/5, 126a/1,  126b/9, 126b/11, 

129b/12, 137b/6, 139a/7, 139b/1, 147a/11, 

148a/15, 152a/11, 152a/13, 153a/1, 153b/2, 

163b/8, 163b/11, 164b/15, 165a/13, 165b/2, 

167b/7, 169a/14 

           o. -acaḳ 96b/10, 165a/4, 170b/12 

           o. -alar 178b/8, 179a/2 

           o.-an 96b/12, 97a/2, 97a/3, 97b/4, 

97b/10, 98a/6, 99a/13, 99b/9, 100a/13, 

101b/1, 102a/15, 103a/3, 105b/13, 106b/8, 

106b/10, 108a/7, 109a/5, 113a/8, 114b/11, 

115b/6, 116b/1, 116b/2, 116b/8, 117a/4,  

118a/7, 119a/7, 119b/1, 120a/4, 121a/3, 

121b/6, 122b/1, 122a/2, 122a/6, 123b/11, 

123a/13, 123a/13, 124a/2, 124b/11, 124b/13, 

124b/14, 125b/6, 125a/9, 125a/12, 126a/1, 

126a/5, 126a/6, 127a/4, 127a/6, 127b/5, 

127b/6, 128b/2, 128b/4, 129b/1, 130b/1, 

130b/2, 130a/8, 130a/9, 130b/11, 131a/7, 

134b/7, 134b/11, 135b/7, 136a/5, 136b/6, 

136b/9, 136b/10, 137a/14, 137b/3, 138a/3, 

138a/11, 138a/13, 140a/4, 140a/10, 140b/1, 

140b/2, 140b/5, 140b/15, 140a/13, 141a/3, 

142b/11, 142a/7, 142a/15, 143b/14, 143a/7, 
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143a/15, 144b/15, 144a/1, 144a/4, 145a/1, 

145a/5, 146a/10, 148b/9, 149a/5, 149b/3, 

149b/4, 150b/2, 151a/7, 153a/1, 154b/2, 

154a/1, 154a/11, 155a/4, 155a/14, 156a/4, 

157b/4, 157b/8, 157b/12, 157b/13, 157a/3, 

157b/14, 158b/1, 158a/4, 158a/11, 158b/6, 

158b/7, 158b/12, 158b/13, 158b/14, 

158b/15, 159b/12, 159a/3, 159a/5, 160a/1, 

160a/9, 160b/10, 160b/13, 160a/10, 160a/15, 

161a/5, 161a/10, 161a/12, 161b/1, 161b/2, 

161b/4, 161b/8, 162a/5, 162a/8, 162a/8, 

162b/7, 162a/15, 163a/4, 163a/7, 163a/8, 

163b/6, 164a/12, 164a/15, 164b/7, 164b/12, 

165b/7, 165b/9, 165b/10, 165a/2, 165a/14, 

167a/2, 168a/11, 169a/7, 169a/9, 169a/13, 

169b/2, 170b/6, 170a/4, 170a/8, 170a/15, 

171b/4, 171b/10, 172a/14, 173b/1, 173a/8, 

173b/2, 174a/12, 175b/13, 176a/3, 176a/7, 

176a/9, 178a/3, 178b/2, 178b/10, 178b/12, 

178a/4, 178a/9, 179a/7 

           o. -ana 161b/2 

           o. -andur 140a/13 

           o. -anı  99a/3, 100a/10, 115b/10, 

128b/11, 128b/14, 162b/4, 174a/6, 175a/1 

           o. -an-ıdı 105b/11 

           o. -anlar 122a/1, 176b/4 

           o. -anları (bel.) 170b/10, 170b/12 

           o. -anlaruñ 117a/5 

           o. -anuñ 115b/13 

           o. -a-y-dı 128a/13, 128b/6, 130a/11, 

130b/5, 131b/8, 131b/13, 132b/5, 132b/11, 

133b/6, 133b/10, 135a/6, 135b/5 

           o. -dı 90a/3, 93a/6, 128a/14, 130a/13, 

130b/7, 131b/9, 131b/14, 155b/4, 160b/6, 

165a/12, 167b/5, 168b/10, 170a/15 

           o. -dıysa 154b/3 

           o. -duġı 107b/12, 109a/11, 109b/1, 

110a/3, 110a/9, 110b/6, 110b/7, 111a/5, 

111a/11, 111b/8, 112a/2, 112b/1, 112b/2 

           o. -duġı-çun 159b/13 

           o. -duġın 170b/9 

           o. -duġından 169b/15 

           o. -duḳda 97b/6, 97b/7 

           o. -duḳdan 155b/9 

            o. -ıcaḳ 98b/8, 99b/6, 102a/3, 

102b/8, 103b/7, 104a/2, 104a/6, 104a/10, 

104b/3, 104b/8, 104b/13, 105a/3, 105b/5, 

105b/9, 105a/9, 105a/15, 106b/3, 118a/6, 

108b/6,  119b/4, 120b/4, 121b/3, 124b/4, 

125b/4, 125b/10, 126a/3, 126a/11, 133a/7, 

136a/5, 136b/7, 137b/7, 137b/8 (2), 137b/10, 

138b/4, 139a/12, 141b/1, 142a/1, 142b/12, 

143b/8, 145b/14, 146b/5, 147b/10, 147b/12, 

149a/9, 152a/3, 157a/1, 158a/8, 163a/4, 

164a/2, 165a/2, 167b/3, 168a/1, 170a/12, 

172a/4, 176b/4, 177a/3 

           o. -madı 125b/7 

           o. -madın 160b/10 

           o. -mag-ıçun 137b/3 

           o. -maḳ 135b/5, 168b/13 

           o. -masa 126b/3 

           o. -masına 147b/2 

           o. -maya 117a/9, 120b/7 

           o. -mayan 97a/1, 124b/12 
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           o. -mayınca 166a/4 

           o. -mayup 97b/4, 117a/8, 117a/10, 

117a/13, 121b/5, 124b/11, 124b/13 

           o. -maz 104a/2, 104a/6, 104a/11, 

104b/9, 104b/15, 105a/4, 105a/10, 105b/1, 

105b/6, 105b/10 

           o. -mış (sfe) 126b/1, 175a/15 

           o. -mışdur 126a/14, 154b/6, 158b/9, 

170b/5, 171a/1 

           o. -sa 89b/9, 92a/4, 94b/4, 95a/5, 

99b/3, 125a/13, 127b/4, 129b/4, 137b/9, 

138b/9, 139a/11, 139b/3, 142a/6, 142a/8, 

143a/2, 143a/4, 143a/5, 148a/6, 149b/13, 

151b/12, 152b/14, 165b/15, 167b/1, 169b/9, 

171b/8, 172a/8, 172a/9, 174b/11 

           o. -salar 147a/4 

           o. -sun 108a/2, 127a/1 

           o. -up 98a/3, 99a/10, 100b/12, 

101a/9, 102a/11, 106a/8, 107a/4, 107b/4, 

112b/9, 113b/3, 114b/3, 115a/8, 117a/3, 

117a/9, 120b/6, 123a/14, 123b/8, 124b/12, 

126b/7, 127a/2, 129b/5, 130a/4, 133b/1, 

138b/8, 140a/4, 140b/11, 144a/14, 144a/15, 

147a/3, 150b/12, 151a/4, 155a/1, 155b/10, 

166b/14, 167b/1, 170a/1, 178b/7, 179a/1 

           o. -ur 96b/4, 99a/6, 103a/14 (2), 

117a/1, 118a/7, 120b/5, 124b/8, 127a/2, 

127a/9, 131a/4, 137a/7, 137b/11, 138b/1, 

146a/6, 157b/15, 159a/2, 159a/14, 160a/12, 

162a/13, 169a/1, 170b/13, 172a/2, 175a/3, 

176a/1 

           o. -urmış 144b/12 

            o. -ursa 89b/11, 119a/9, 119a/9, 

125a/6, 126a/8, 127b/7, 127b/9, 127a/15, 

129a/4, 132a/5, 134a/4, 137a/15, 138a/15, 

139a/6, 139b/12, 140b/6, 145b/8, 146a/5, 

146a/15, 149a/5, 150b/4, 151a/10, 151b/5, 

152b/6, 152a/6, 153b/10, 153a/10, 156b/12, 

156a/2, 157a/8, 161a/7, 163a/9, 172a/15, 

173a/7, 174a/13, 174b/7, 176a/5 

         bkz. ‘adem-i icāzet o., alıcı o., ‘avl o., 

bahā o., bāḳī o., basṭ o., berāber o., bey‘ o., 

bilā-‘avl o., bilā-kesr o., cārī o., cebr o., 

cem‘ o., cereyān o., ḍarb o., dirhem o., ehl-i 

kemāl o., ehven o., fā’ide o., fāṣıl o., fāżıl o., 

fevt o., ḥācet o., ḫāric-i ḳısmet o., ḥāṣıl o., 

ḥāsıl-ı cem‘ o., ḥāṣıl-ı ḍarb o., ḥāṣıl-ı tanṣīf 

o., ḥāṣıl-ı tefrīḳ o., istiḫrāc o., ḳābil-i istiḫrāc 

o., ḳābil-i ḳısmet o., ḳā’im o., kāmil o., ḳavl 

o., kesr o., ḳısm o., ḳısmet o., küsūr o., lāzım 

o., maḍrūb o., maḍrūbun fīh o., mā-dūn o., 

māhir o., maḫrec o., maḳām o., maḳsūm o., 

maḳsūmün ‘aleyh o., ma‘lūm o., maṭrūḥ o., 

mechūl o., mechūlü’l-bahā o., medyūn-ı 

müstaġraḳ o., memlū o., meşkuk o., mevcūd 

o., mihmān o., mu‘amele o., muḥāsib o., 

muḥtāc o., murād o., mużā‘af o., mübāyene 

o., mücennes o., müdrik o., müeddī o., 

mümāris o., mümkin o., müsāvī o., müstaġnī 

o., müstahiḳḳ o., müşebbeh o., mütefāvit o., 

müteferriḳ o., müteḳā‘id o., müteveccih o., 

nāḳıṣ o., naḳż o., niçe o., pāre o., peşīmān o., 

peydā o., rāżī o., ṣāfī o., ṣaḥīḥ o., ṣarfī-i 

rāġıb o., sebīl o., taḳdīr-i icāzet o., tamām o., 
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tanṣīf o., ṭar o., ṭara o., taṣadduḳ o., ta‘yīn o., 

taż‘īf o., tefrīḳ o., terbī‘ o., tesviye o., vāḳi‘ 

o., vaż‘ o., ẓāḫir o., żamm o., żāyi‘ o., 

ẕevi’d-düyūn o., ẕikr o., ziyāde o.,  

         2. Meydana gelmek, ortaya çıkmak, 

vuku bulmak, oluşmak 

           o. -a 108b/2, 152a/10, 152a/11 

           o. -dı 89b/14, 90a/1, 90a/14, 90b/6, 

91b/6, 91b/8, 92a/1, 93b/2, 131b/3, 170a/15 

           o. -mag-ıçun 166b/6 

           o. -mış (sfe) 170a/15 

           o. -mışdur 157b/12, 158b/13 

            o. -ur 98b/9, 99b/6, 99b/7, 101a/2, 

102a/3, 102b/9, 103a/1, 103b/6, 104a/10, 

104b/3, 104b/8, 104b/14, 105a/4, 105a/9, 

105a/14, 105a/15, 105b/5, 105b/10, 106b/4, 

108b/4, 113a/4, 126a/4, 126a/6, 126a/12, 

132a/10, 135a/10, 137b/15, 139b/6, 148b/4, 

148b/5, 148b/7, 152a/15, 152b/4 

            o. -ursa 142b/6, 143a/9, 143b/7, 

150a/2 

         3. Bir şeyle ilgisi olmak, bir şeyin 

mensubu olmak, bir şeye  ait bulunmak 

           o. -a 125a/8, 169a/14 

           o. -an 148b/8, 149a/1, 161a/6, 

162b/5, 165b/5, 170b/14 

           o. -anuñ 155b/5, 155b/6 

           o. -duġın 99b/8 

           o. -ıcaḳ 104a/12, 104a/14, 144a/7 

           o. -sa 97a/5, 97a/8, 97a/11, 97b/1, 

105a/11, 108a/7, 122a/1, 128b/6 

           o. -ur 126a/11, 134b/4, 134b/6, 

144a/9, 144b/10, 169a/6, 171b/3, 171b/11, 

174a/6, 176b/10 

           o. -urmış 165a/9 

         4. Uygun düşmek, yerinde olmak, o 

şekilde gerçekleşmek 

           o. -a 138a/9, 151b/15, 152a/9, 

169a/15 

           o. -a-y-dı 168b/14 

           o. -dı 101a/2, 175a/14 

           o. -maz 103b/7, 137a/13, 160b/12, 

164b/15 

           o. -sa 96b/3, 97a/3, 97b/9, 98a/10, 

99b/2, 101a/2, 101b/5, 102a/15, 103a/11, 

105b/14, 106a/13, 107a/7, 107b/12, 125a/11, 

125b/3, 125b/15, 126b/6, 130b/6, 131b/9, 

131b/13, 132b/6, 135a/5, 135b/4, 137a/7, 

137b/1, 138a/6, 140a/10, 142a/13, 144b/11, 

146a/6, 147a/2, 147b/14, 147b/15, 148b/15, 

151a/15, 155b/3, 158a/8, 159a/7, 159a/14, 

160b/1, 165a/12, 166a/6, 168a/6, 168b/12, 

176a/13, 178a/2 

           o. -ur 126b/9, 155a/15, 155b/3, 

160b/11, 160b/12, 161b/9, 161b/12, 

163b/14, 172a/11, 172a/13 

           o. -ursa 143a/11 

        5. Miktarını, meblağını, ölçüsünü 

karşılamak 

           o. -a 158a/13, 158b/11, 175b/9 

           o. -an 145a/8, 162a/14, 176a/11, 

176a/12 
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           o. -duġı 159a/2, 159b/1, 160b/8, 

176a/14, 176b/5 

           o. -duġından 129a/6, 131a/6, 157b/5, 

159b/9 

           o. -ıcaḳ 160a/12, 162b/10, 168b/11 

           o. -maḳ 139a/9, 157b/10, 166a/10, 

166a/15 

           o. -ması 143b/12 

           o. -sa 100b/14, 112b/11, 115b/1, 

117b/2, 120b/10, 121b/10, 125a/14, 130a/4, 

150b/10, 151b/13, 152b/13, 152b/15, 

154a/2, 156a/14, 157b/2, 159b/7, 161b/6, 

168a/9, 168b/4, 171a/3, 173b/10, 175b/3 

           o. -up 138b/8, 165b/2 

           o. -ur 125b/4, 125b/5, 134b/8, 

134b/14, 135a/5, 135b/1, 135b/3, 136a/4, 

136b/7, 141b/6, 141b/14, 142a/1, 142a/2, 

142b/5, 142b/7, 142b/8, 142b/10, 142b/11, 

142b/13, 143a/6, 143a/10, 143a/10, 143b/4, 

143b/6, 143b/7, 143b/9, 143b/10, 144a/2, 

144a/3, 144a/6, 144a/8, 144b/2, 144b/4, 

145a/4, 145b/15, 146b/6, 147b/8, 147b/9, 

147b/12, 149a/6, 149a/8, 149b/13, 150a/4, 

151b/14, 154a/3, 154a/9, 154b/5, 159a/10, 

160a/3, 160b/4, 160b/6, 161a/8, 161a/12, 

161a/13, 161b/8, 162a/14, 162a/5, 162b/4, 

162b/6, 163a/4, 163a/13, 163a/14, 163b/4, 

163b/14, 164a/3, 164a/5, 164a/12, 164a/13, 

164b/6, 165a/2, 165a/3, 165a/7, 165a/11, 

165a/15, 165b/1, 165b/5, 165b/7, 165b/10, 

165b/12, 166a/1, 166b/11, 167a/1, 168a/2, 

168a/4, 168a/14, 168b/2, 168b/5, 168b/6, 

168b/12, 169a/8, 169b/7, 170a/4, 170a/6, 

170b/4, 171b/12, 172a/4, 172a/7, 172b/1, 

172b/4, 172b/9, 172b/11, 173a/7, 173b/8, 

174a/10, 174a/14, 174b/3, 175b/5, 175b/8, 

176a/1, 176a/6, 176a/9, 176a/10, 176a/12, 

176a/13, 176a/15, 176b/1, 176b/2, 176b/3, 

176b/4, 176b/7, 177a/3, 177a/4 

           o. -urdı 147a/5 

           o. -ur-ımış 158a/7 

           o. -ursa 143b/15, 164a/10 (2), 

164a/11, 173a/12 

        6. Herhangi bir durumda bulunmak, 

olmak, mevcut bulunmak 

           o. -an 102b/10, 151b/4, 174b/5 

           o. -ana 141b/4, 155a/2, 155a/3 

           o. -dı  92a/3, 93a/5, 98a/5, 101a/3 

           o. -duġı-çun 163b/11, 166b/5 

           o. -madın 168a/10 

           o. -mayup 100b/14 

           o. -sa 94b/4, 95a/4, 100b/15, 101a/6, 

103a/9, 103b/5, 104a/3, 104a/7, 104a/15, 

104b/5, 104b/10, 105a/1, 105a/6, 105a/12, 

105b/2, 105b/7, 119b/9, 140b/15, 147a/14, 

147a/15, 149a/11, 151a/1, 151b/11, 153a/15, 

156b/3, 164b/5, 166b/12, 170a/1, 170a/14, 

171b/6, 175b/4 

           o. -salar 151b/12, 153b/1 

           o. -sañ 162a/2, 162a/4, 163b/2, 

163b/5, 164a/8, 165b/14 

           o. -up 100b/13, 154b/9, 175b/1 

           o. -ur 125a/4, 130a/7, 134b/2, 140a/9, 

140b/7, 144b/4, 145a/14, 145b/5, 145b/7, 
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145b/13, 146a/7, 146a/8, 146b/1, 164b/4, 

168a/3, 168a/7, 168b/8, 171b/12 

           o. -urlar 146b/5 

           o. -ursa 170b/12 

       7. Bir durumdan başka bir duruma 

geçmek, yeni bir durum oluşturmak 

           o. -avuz 148a/12 

           o. -dı 106a/11, 126b/1, 126b/5 

           o. -ınca 169a/4 

           o. -maḳ 131b/8, 131b/12, 132b/5, 

132b/10, 138b/11, 141b/8, 148b/15, 

151b/14, 170a/2 

           o. -maḳlıġa 148a/10 

           o. -mış 167b/13 

           o. -sa 92b/8, 148b/13, 164b/13 

olın- 1. Kendisinden önce gelen isimlerle 

birleşerek “olunmak, edilmek” anlamında 

edigen birleşik fiiler oluşturur. 

           o. -a 100b/1, 103a/5, 106a/14, 

115a/3, 116b/4, 117b/6, 118a/11, 119a/4, 

120b/13, 120b/15, 122a/3, 122a/9, 122a/12, 

123a/13, 123a/15, 123b/7, 123b/8, 123b/11, 

124a/4, 125a/1, 125a/11, 125b/11, 125b/13, 

126a/2, 126a/5, 126a/7, 127b/1, 127b/2, 

127b/3, 127b/10, 128b/9, 129a/3, 129b/8, 

130b/9, 130b/13, 131a/1, 132a/5, 133a/4, 

134a/1, 134a/3, 135b/11, 136b/11, 138a/1, 

138b/9, 138b/13, 140a/12, 140a/15, 141a/10, 

141b/11, 142a/14, 143a/13, 144b/12, 145a/1, 

146b/9, 146b/10, 146b/11, 147b/3, 147b/4, 

148b/11, 149a/4, 152a/2, 153a/3, 155a/15, 

155b/3, 156a/2, 157a/8, 157b/5, 159b/10, 

161b/14, 163a/2, 164a/13, 164b/15, 171a/5, 

171b/2, 176a/5, 176b/9, 178a/5 

           o. -dı 96b/2, 97b/5, 98b/1, 100a/1, 

100a/14, 101b/8, 102b/3, 103a/4, 103a/15, 

104a/11, 105b/12, 107a/1, 109a/1, 109a/6, 

113a/11, 114a/6, 115a/3, 116a/1 116b/3, 

118a/1, 119b/1, 120b/1, 121a/9, 121b/13, 

122b/4, 126a/9, 126b/10, 127a/4, 129a/5, 

131a/5, 132a/7, 133a/6, 134a/5, 135b/13, 

136a/2, 136b/11, 138b/3, 139a/8, 139b/13, 

140b/8, 141a/11, 141b/13, 142b/3, 143b/2, 

144b/13, 145b/5, 145b/13, 145a/3, 145a/13, 

146b/2, 146b/13, 147a/10, 147b/15, 148a/13, 

149a/7, 150a/4, 150b/6, 151a/12, 151b/7, 

152a/7, 152b/7, 153a/11, 153b/12, 154a/8, 

155b/4, 156a/10, 156b/14, 157a/11, 157b/10, 

158a/6, 158b/10, 159a/14, 160a/14, 161a/9, 

161b/9, 162b/9, 163a/11, 165a/8, 166b/7, 

167a/12, 167b/12, 168a/15, 170a/11, 170b/3, 

171a/1, 171b/4, 172b/1, 172a/5, 172b/10, 

173a/8, 174a/1, 174b/9, 174a/7, 174a/15, 

175a/3, 176a/14, 176b/6, 177a/1 

           o. -duġı 108a/6 

           o. -duġına 126b/15 

           o. -duġından 158b/2 

           o. -duḳda 171b/7 

           o. -dukdan 133b/3 

           o. -ıcaḳ 132a/9, 143b/15 

           o. -maġa 108a/1, 167b/7 

           o. -maḳ 105b/15, 125b/15, 126b/11, 

141a/2 
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           o. -malu 96b/3, 97b/6, 97b/6, 

105b/13, 137a/6, 138a/9 

           o. -mayup 126b/14 

           o. -maz 96b/12, 97a/6, 97a/9, 97a/11, 

97b/2, 98a/11, 125b/14, 127a/3, 164a/7, 

166a/5 

           o. -mış 126b/5, 126b/6 

           o. -mışdı 96b/9, 103a/7, 130b/5, 

130a/12 

           o. -mışdur 108a/1, 109a/7, 138a/11, 

160a/6, 160a/8, 178b/15 

           o. -sa 121a/4, 126b/9, 156a/15, 

156b/2, 163b/8, 164b/2, 164b/12, 172a/9 

           o. -up 97a/4, 99a/der., 100b/1, 

101a/5, 105b/15, 114b/13, 116b/4, 117b/4, 

117b/6, 118a/10, 119a/4, 119a/8, 119a/10, 

120b/14, 121b/6, 122a/2, 122a/3, 122a/9, 

123b/10, 123a/15, 124a/3, 125a/1, 127a/5, 

131b/15, 132b/13, 132a/3, 133b/2, 134a/2, 

135b/12, 136b/11, 137b/4, 137a/8, 138a/4, 

146a/4, 146b/8, 146a/5, 155a/10, 157a/7, 

173b/12, 175b/13, 176a/4, 178a/5 

           o. -ur 96b/8, 96b/11, 97a/1, 97a/4, 

97b/9, 97b/10, 103b/3, 103b/4, 103b/7, 

103b/8, 103a/7, 104b/1, 104b/4, 104b/6, 

104b/9, 104b/11, 104b/15, 104a/3, 104a/4, 

104a/6, 104a/8, 104a/11, 104a/14, 105b/1, 

105b/3, 105b/6, 105b/8, 105b/11, 105a/2, 

105a/5, 105a/6, 105a/10, 105a/12, 105a/13, 

108a/3, 113b/11, 114b/10, 115b/5, 119a/10, 

120b/7, 123a/5, 125a/6, 125a/12, 127a/11, 

129b/10, 131a/7, 133b/12, 137a/9, 137a/11, 

137b/4, 138a/9, 138a/10, 154b/1, 154b/4, 

158a/1, 158a/2, 159a/3, 162a/7, 163a/1, 

164a/6, 164a/9, 164b/8, 164b/10, 166a/6, 

172b/2 

           o. -urdı 161b/15 

           o. -urlar 97b/7 

           o. -urmış 104a/13 

           o. -ursa 147a/2 

               bkz. aḫẕ o., ‘amel o., ‘avl o., basṭ 

o., beyān o., binā’ o., cem‘ o., ḍarb o., farż 

o., fetḥ o., ḥall o., ḥisāb i., ictināb o., ifrāz 

o., ihtiyāc o., irsāl o., istiḫrāc o., isti‘māl o., 

ḳısmet o., ḳıyās o., ma‘lūm o., murād o., 

mücennes o., naẓar o., sebt o., şerḥ o., şürū‘ 

o., ta‘bīr o., tahṣīl o., tanṣīf o., ṭarḥ o., taż‘īf 

o., tecnīs o., tefrīḳ o., te’hīr o., terbī‘ o., 

teẟlīẟ o., vaż‘ o., yād o., żamm o., ẕikr o.,               

        2. Meydana getirilmek, yapılmak, dile 

getrilmek 

           o. -dı 124b/15 

        3. Bir şeyle ilgilendirilmek, bir şeyin 

mensubu edilmek, bir şeye  ait bulunmak 

           o. -dı 164a/11 

on Dokuzdan sonra gelen sayı, on (10) 

           o. 104a/10, 113a/2, 120b/8, 121b/7, 

123a/6, 125b/11, 126a/3, 126a/11, 126a/15, 

126a/15, 131b/13, 131b/13, 133b/3, 133b/9, 

133b/10, 141b/8, 144b/1, 144a/10, 144b/9, 

144b/9,  145a/9, 145a/13, 149b/10, 151a/13, 

151a/13, 155a/14, 156b/15, 162a/3, 162a/8, 

164b/13, 165b/2, 165b/12, 165a/4, 165a/10, 

166a/9, 166a/15, 166b/5, 168b/3, 169b/5, 
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169a/3, 169a/5 (2), 169a/7, 169a/12, 169b/8, 

170a/5, 170b/3, 174a/5, 174a/10 

           o. +a 104a/8, 104a/11, 104a/12, 

174a/3, 174a/9 

           o. +ın 165b/13 

on altı On beşten sonra gelen sayı, on altı 

(16) 

           o. 98b/7, 99b/5, 105a/4, 105a/14, 

105b/4, 105b/9, 128a/9, 146b/4, 152b/4, 

153a/14, 154a/4, 170a/9, 171a/3, 171b/4 

on biş On dörtten sonra gelen sayı, on beş 

(15) 

           o. 104b/14, 123a/7, 123a/9, 124b/9, 

142b/5, 144a/1, 144a/3, 168a/2, 168b/4, 

169b/5, 169b/8, 170a/4, 172b/14 

           o. +e 104b/11, 104b/15 

           o. +er 172b/12 

on biñ Dokuz bin dokuz yüz doksan 

dokuzdan sonra gelen sayı, on bin (10000) 

           o. 100b/15, 101a/7 

on bir Ondan sonra gelen sayı, on bir (11) 

           o. 123a/1, 144a/7, 145a/14, 147b/5, 

147b/6, 147b/12, 147b/14, 148a/1, 148b/11, 

156a/4, 156b/15, 157a/12, 166a/7, 166a/11, 

166b/2 

           o. +e 165b/13, 166a/9, 166a/15, 

166b/5 

on dört On üçten sonra gelen sayı, on dört 

(14) 

           o. 89b/14, 90a/13, 90b/2, 90b/3, 

90b/5, 91a/2, 91a/7, 91a/13, 104b/8, 124b/4, 

146a/2 

           o. +den 90a/4  

           o. +e 90a/13, 90b/2, 90b/6, 104b/6, 

104b/9 

           o. +i (bel.) 89b/14, 89b/15, 90b/3 

           o. +ümüz 90a/1, 90a/14, 90b/6  

on iki On birden sonra gelen sayı, on iki (12) 

           o. 108b/5, 121b/1, 122a/2, 132a/9, 

133a/7, 133b/1, 140b/9, 142b/10, 149b/9, 

150b/3, 157b/1, 157b/4, 158a/3, 158a/3, 

158a/12, 158b/4, 159a/15, 159b/6, 160b/7, 

160b/13, 161b/5, 161b/8, 163a/7, 174b/2, 

174b/5 

           o. +den 105a/4, 106a/15, 106b/5, 

110a/5, 121b/14, 147b/5, 147b/7, 163a/3, 

163a/4 

           o. +dendür 105a/2 

           o. +nüñ 105a/2, 106a/15, 110a/5, 

121b/14, 147a/12, 147b/7, 163a/3 

on sekiz On yediden sonra gelen sayı, on 

sekiz (18) 

           o. 108b/2, 132b/5, 132b/10, 145b/6, 

145b/13, 146a/1, 153a/15, 154a/2, 154a/6, 

173a/11, 173b/4, 173b/8, 175b/2, 176a/3, 

176a/11 

           o. +de 108b/3 

on ṭoḳuz On sekizden sonra gelen sayı, on 

dokuz (19) 

           o. 143b/9, 165a/9, 165b/7 

on ṭoḳuz biñ sekiz yüz altmış ṭoḳuz On 

dokuz bin sekiz yüz altmış sekizden sonra 

gelen sayı,  on dokuz bin sekiz yüz altmış 

dokuz (19869) 
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           o. 157a/14 

on ṭoḳuzıncı on dokuzuncu 

           ṭ. 116b/7 

on yidi On altıdan sonra gelen sayı, on yedi 

(17) 

           o. 105a/9, 106a/10, 106b/3, 106b/4, 

106b/8, 152a/15 

           o. +den 106b/5 

           o. +ye 104a/14, 105a/6, 105a/10 

orta Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru 

yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yeri; orta  

           o. +sında 89b/4, 89b/5, 89b/9, 

92a/11, 92b/7, 92b/11, 92b/12, 93a/1 

otur- Oturmak, bir makamda bulunmak 

           o. -anlaruñ 148b/1 

otuz Yirmi dokuzdan sonra gelen sayı, otuz 

(30) 

           o. 107b/12, 120b/9, 120b/10, 121b/3, 

121b/8, 121b/10, 144b/8, 145b/2, 145b/15, 

146a/4, 146b/5, 149a/7, 154a/8, 167a/7, 

168b/3, 168b/3, 168b/11, 168b/12, 169a/2, 

169b/4, 172b/3, 174a/15, 175b/1, 175b/13, 

176a/9 

           o. +dan 113a/1 

           o. +ı (bel.) 172b/5 

           o. +uñ 113a/1 

otuz altı Otuz beşten sonra gelen sayı, otuz 

altı (36) 

           o. 108a/15, 118a/3, 163a/8 

           o. +da 108b/4 

           o. +dan 107b/11,108b/3 

otuz biñ Yirmi dokuz bin dokuz yüz doksan 

dokuzdan sonra gelen sayı, otuz bin (30000) 

           o. 101a/3 

otuz bir Otuzdan sonra gelen sayı, otuz bir 

(31) 

           o. 120b/4, 154a/8 

otuz sekiz Otuz yediden sonra gelen sayı, 

otuz sekiz (38) 

           o. 162b/10, 172b/13, 173a/3, 173a/8 

otuz ṭoḳuz Otuz sekizden sonra gelen sayı, 

otuz dokuz (39) 

           o. 167a/7, 167a/13 

otuz üç Otuz ikiden sonra gelen sayı, otuz üç 

(33) 

         o. 139a/8 

otuz yidi Otuz altıdan sonra gelen sayı, Otuz 

yedi (37) 

           o. 119b/8, 120a/5 

Ö 
 

öl- Ölmek 

           ö. -di 92a/1, 109a/9, 110b/4, 110a/1, 

111b/6, 112a/8 

           ö. -üp 111a/3 

öñürdi Önce, ilk önce, daha önce, ileri  

           ö. 155b/10 

öte Belli bir mesafe, öte 

           ö. +ye 149b/1, 150a/3 

ötüri Dolayı, sebebiyle, için 

           ö. 157b/5, 158b/3, 159b/9, 169b/15 

öyle Öyle, o şekilde, ona benzer biçimde  

           ö. 99b/2, 178a/2 
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           ö. +yse 135a/7 

öyleyin O şekilde, ona benzer 

           ö. 103a/14 

öz Bir kimsenin benliği, kendisi, kendi 

           ö. +in 179a/7 

 

P 
 

pād-şāhī (Far.) Padişaha ait, padişahla ilgili 

           ḳānūn-ı p. +de 141b/4 

pāre (Far.) Parça, bölük 

           p. 167b/5, 167b/6, 167b/11, 167b/13, 

167b/14, 168a/1, 168a/2, 168a/4, 168a/4, 

168a/6, 168a/7 

           p. +sin 168a/2, 168a/3, 168a/5, 

168a/5 

           p. -yi ẟānī “ikinci parça” 167b/9 

pā-bend (Far.) Ayak bağı, köstek, mani, 

engel 

           p. 169a/9 

penc (Far.) Beş 

           p. 119b/2, 144a/1, 144a/6, 172b/3, 

172b/7 

pes (Far.) Öyleyse, şimdi, sonuç olarak 

           p. 96b/1, 97b/3, 98b/1, 98b/9, 99b/8, 

100a/1, 100a/13, 101b/8, 102b/3, 103a/3, 

103b/3, 104a/11, 105b/11, 106b/4, 107a/1, 

107b/2, 108a/9, 109a/1, 109a/4, 113a/11, 

114a/6, 115a/3, 116a/1, 116b/1, 118a/1, 

119b/1, 120b/1, 121a/9, 122b/4, 124a/6, 

124b/10, 126a/9, 126a/12, 127a/3, 127b/4, 

128a/12, 128b/5, 129a/5, 130a/10, 130b/4, 

131a/5, 131b/7, 131b/12, 132a/7, 132b/4, 

132b/7, 133a/6, 133b/5, 134a/5, 134b/11, 

136a/2, 136b/8, 138b/3, 139a/8, 139b/13, 

140b/8, 141a/11, 141b/12, 142b/3, 143b/2, 

143b/8, 144b/12, 145a/3, 145a/6, 145a/12, 

145b/5, 145b/12, 146b/2, 146b/13, 147b/5, 

149a/7, 150a/4, 150b/6, 151a/12, 151b/7, 

152a/7, 152b/7, 153a/11, 153b/12, 154a/8, 

156a/10, 156b/14, 157a/11, 157b/8, 158a/6, 

158b/8, 159a/4, 159a/8, 160a/8, 160b/6, 

161a/9, 161a/15, 161b/15, 162a/8, 163a/11, 

163b/10, 164b/6, 165a/8, 165b/2, 165b/8, 

166b/7, 167a/1, 167a/12, 167b/7, 167b/12, 

168a/15, 169a/1, 169a/5, 169a/8, 169b/1, 

170a/3, 170a/11, 170a/13, 170b/3, 170b/9, 

171b/4, 172a/3, 172a/5, 172b/1, 172b/10, 

173a/8, 174a/15, 174b/9, 175a/14, 175b/11, 

176a/9, 176b/5, 177a/1, 178a/1, 178b/1  

peşīmān (Far.) Pişman 

           p. ol- “pişman olmak” 166b/14 

peşīz (Far.) Pul, akçe, mangır 

           p. 163b/2, 163b/11, 163b/14, 

163b/15, 164a/3, 164a/4, 164a/5, 164a/6, 

164a/12, 164a/13 

           p. +den 163b/7, 164a/4 

           p. +dür 163b/1, 163b/3 

           p. +i (bel.) 163b/1, 163b/14 

           p. +i (iy.) 163b/3 

           p. +le 163b/13 

           p. +üñ 164a/1 

peydā (Far.) Meydanda, açıkta, hazır, 

mevcut 
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           p. ol- “meydana çıkmak, açığa 

çıkmak” 175a/15 

peyk (Far.) Posta katarı, haber ve mektup 

getirip götüren  

           p. 149a/11, 149b/3, 150a/7, 151a/1, 

151a/5, 151a/8, 151a/10, 151a/12, 151a/15, 

151b/2, 151b/6, 151b/7 

           p. +e 150a/9, 151a/2, 151a/6 

           p. +i (bel.) 150b/9 

           p. +le 151b/1 

           p. +üñ 149b/7 

pür (Far.) Çok fazla 

           risāle-i p. -ḳusūr “bol kusurlu kitap” 

178b/10 

R 
 

rābi‘ (Ar.) Dördüncü 

           ḳısm-ı r. “dördüncü kısım” 117a/11, 

123a/3 

rābi‘an (Ar.) Dördüncü olarak 

           r. 124b/14 

rāci‘ (Ar.) Münasebeti, ilgisi olan, uygun 

           aṣla r. +dür (aṣl-a rāci‘ “aslına 

uygun”) 158a/5, 159a/7, 160b/2, 161b/13 

rāġıb (Ar.) İsteyen, istekli, rağbet eden. 

           ṣarfī-i r. “rağbet eden sarraf” 178b/2 

raḳam (Ar.) Sayıları göstermek için 

kullanılan işaretlerden her biri 

           şeh-süvārān-ı ‘arṣa-yı r. +uñ (şeh-

süvārān-ı ‘arṣa-yı raḳam “rakam yerinin 

süvarileri”  178a/7 

ra‘nā (Ar.) Güzel, hoş görünen 

           r. 134a/8 

rāsıt (Ar.) Uygunluk, uygun olma durumu  

           r. 151b/15 

rāżī (Ar.) Rıza gösteren, kabul eden 

           r. ol- “kabul etmek, rıza göstermek” 

140a/4, 155a/1 

re’s (Ar.) 1. Baş, insan adedi 

           ‘aded-i r. +i (bel.) (‘aded-i re’s 

“şahsın adedi. [miras ilminde pay alacak baş 

sayısı]”)  92a/4 

           ‘aded-i r. +i (iy.) 90b/14, 94a/1 

           r. -i māl “mal başı” 117b/5, 168b/7, 

168b/15 

           r. +ına 117b/2, 121b/11, 123a/10 

                  2. Baş, hayvan adedi 

           r. 174b/11 

           r. +i (bel.) 174b/14 

re’y (Ar.) görüş, fikir, düşünce 

           r. -i cihān-ārā-yı belāġat “cihanı 

süsleyenin güzel görüşü” 178a/8 

ref‘ (Ar.) Kaldırma, hükümsüz bırakma 

           r. it- “kaldırmak” 103a/11 

resm (Ar.) Suret 

           r. +i (iy.) 179a/5 

ribh (Ar.) Kazanç  

           r. +ın 165b/14 

risāle (Ar.) Kısa yazılmış küçük kitap 

           r. -i baḥr-i ẓāhir “açık deniz 

kitapçığı” 178b/2 

           r. -i pür-ḳusūr “bol kusurlu 

kitapçık”178b/10 

rub‘ (Ar.) Dörtte bir (1/4) 
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           r. 97b/2, 104a/15, 104b/10, 105a/5, 

105a/12, 106a/11, 106a/14, 107b/6, 107b/10, 

108b/4, 121b/9, 123b/5, 123a/8, 145a/4, 

145a/5, 145a/8, 145a/14, 145b/7, 145b/13, 

147a/10, 147a/11, 148a/13, 148a/14, 148b/6, 

148b/9, 150b/2, 150a/14, 152b/8, 154a/9, 

154a/9, 156a/4, 158a/7, 158a/10, 158a/13, 

158b/2, 158b/2, 158b/4, 158b/5, 158b/9, 

159a/9, 159b/1, 159b/7, 159b/13, 160b/5, 

160b/7, 160b/9 (2), 160b/13, 161a/11 (2), 

161a/12, 161a/13, 161a/14, 163a/2, 163a/14, 

163b/2,  164b/15, 164a/10, 166b/4, 166b/9, 

169b/8, 170a/6, 170a/7 (2), 170b/2, 170b/4, 

172a/2, 172a/4, 172a/5 (2), 172a/6, 172a/7,  

172b/11, 173b/10, 173b/13, 176a/10, 

176a/11, 177a/2 (2) 

           r. +dur 97a/12, 158b/6 

           r. +ı (bel.) 94a/14, 94a/15 

           r. +ı (iy.) 104b/2, 104b/12, 105a/8, 

105a/15, 105b/4, 106a/15, 108b/5, 121b/15, 

133a/7, 134b/5, 141b/8, 141b/13, 142a/2, 

147b/9, 147b/12, 149a/8, 150b/1, 154b/5, 

159a/6, 159a/9, 159a/10, 160b/4, 160b/5, 

163a/3, 164a/2, 164b/5, 165a/1, 165a/14, 

165b/4, 170a/15 

           r. +ın 106b/10, 108b/11, 122a/8, 

132a/11, 132b/4, 132b/9, 135a/3, 135b/1, 

136b/5, 147a/7, 163b/4, 164b/3, 165a/10, 

165a/11, 170a/15 

           r. +ınuñ 141b/5 

           r. +la 170a/14 

           r. +umuz 148a/10, 148b/5 

           r. +uñ 163b/3 

           maḫrec-i r. “dörtte bir payda” 108a/3, 

108a/11 

           r. -ı dirhem “çeyrek gümüş para” 

145b/9, 160b/5 

           r. -ı ḳırāṭ “kıratın dörtte biri” 170a/5 

           r. -ı maḳām “yerin dörtte biri” 122a/9 

           r. -ı mechūl “bilinmeyenin dörtte 

biri” 162b/13, 164b/11 

           r. -ı meẕkūr “adı geçenin dörtte biri” 

163b/6 

           r. -ı rü’ūs-ı nisbet “oranlanmış 

başların (mirasta pay alacak şahıslar) dörtte 

biri” 94a/13 

           r. -ı ṣaḥīḥ “gerçek dörtte bir” 108b/3, 

109a/12, 109a/14, 109b/2, 109b/4, 110a/4, 

110a/6, 110a/10, 110a/12, 110b/8, 110b/10 

           r. -ı yevm “günün dörtte biri (altı 

saat) 145b/1 

           ṣāḥib-i r. +a (ṣāḥib-i rub‘ “dörtte 

birin sahibi”) 109a/2 

rü’ūs (Ar.) Başlar, şahıslar [Ferāiz, miras 

ilminde paydayı oluşturan kişiler, mirasın 

bölüştürüldüğü kişiler] 

           r. 89b/8, 92b/10, 92b/14, 96b/1 

           r. +ları (iy.) 89b/4, 92a/11, 92b/7, 

92b/11 

          ‘aded-i r. +ları (iy.) (‘aded-i rü’ūs 

“başların [mirasta pay alacak şahıslar] 

sayıları”  89b/2, 91a/5, 91a/10, 92b/2, 92b/5, 

94a/7, 94a/12 

          ‘aded-i r. +larına 90b/11, 93b/13 
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           küll-i r. -ı mevḳūf “vakfedilen 

başların tamamı 92b/3, 92b/10 

           nıṣf-ı r. +larını (nıṣf-ı rü’ūs “başların 

[mirasta pay alacak şahıslar] yarısı”  92b/9 

           nıṣf-ı r. -ı nisbet “oranlanmış başların 

(mirasta pay alacak şahıslar) yarısı” 91a/6, 

94a/8 

           rub‘-ı r. -ı nisbet “oranlanmış 

başların (mirasta pay alacak şahıslar) dörtte 

biri” 94a/13 

           r. -ı mevḳūf “vakfedilenin başları, 

kelle sayıları” 89b/3 

           r. -ı mevḳūfeteyn “vakfedilen iki 

şeyin başları” 89b/5, 89b/8, 92b/12, 93a/1” 

           r. -ı nisbet “oranlanmış şahıslar 

[mirasta pay alacak şahısların oranlanması, 

kıyaslanması]” 90b/15, 94a/2 

           süb‘-ı r. -ı nisbet “oranlanmış 

başların (mirasta pay alacak şahıslar) yedide 

biri”   91a/11 

S 
 

sā‘at (Ar.) Saat, vakit, zaman 

           s. 137b/12, 137b/13 (2), 138a/13, 

138b/4 

           s. +de 137b/7, 137b/8, 137b/9, 

137b/11, 138a/15, 150a/7, 150a/12, 156b/1, 

156b/3, 156b/5, 156b/6, 156b/12, 156b/14, 

157a/2, 157a/4 

           s. +den 157a/12 

           s. +dür 156b/8 

           s. +üñ 138b/5 

sābıḳ (Ar.) Geçici, geçen, geçmiş, önceki 

           s. +dan 170a/6 

           ḳanūn-ı s. “geçmiş kanun” 163b/12 

           ḳırāṭ-ı s. +dan (ḳırāṭ-ı sābıḳ “önceki 

kırat”   170a/6 

sābıḳan (Ar.) Evvelce, bundan önce 

           s. 102a/15, 128b/3, 129b/1, 130b/11, 

138a/10, 143a/7, 154b/2, 158b/13, 160a/5, 

160a/9, 161b/1, 170a/2 

ṣad (Far.)  Yüz (100) 

           ṣ. 179a/6 

ṣāfī (Ar.) Net, net bir şekilde 

         ṣ. 174b/8 

           ṣ. ḳal- “netliği ortaya çıkmak” 174b/8   

           ṣ. ol- “net olmak” 174b/9 

ṣaġīr (Ar.) Küçük, ufak 

           bāġ-ı ṣ. +i (bel.) (bāġ-ı ṣaġīr “küçük 

bahçe”   141a/5 

           bāġ-ı ṣ. +üñ 141a/7  

ṣaḥḥ (Ar.) “Doğrudur, yanlışsızdır” 

anlamlarına gelen bir söz 

           ṣ. 120b/13 

           ṣ. ’l-mīzān “ölçü doğrudur” 131a/9 

ṣāḥib (Ar.) Sahip 

           ṣ. +lere 106b/11 

           ṣ. +lerine 107b/1, 108b/11, 113a/9, 

114a/5, 115b/14 

           ṣ. -i farżlardur (ṣāḥib-i farż “vāris 

için takdir edilen payın sahibi”) 98a/13, 

99b/11 

           ṣ. -i ḫums “beşte birin sahibi” 114a/6 

           ṣ. -i rub “dörtte birin sahibi” 109a/2 
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           ṣ. -i sefīne “gemi sahibi” 154b/11 

           ṣ. -i süb “yedide birin sahibi” 114a/7, 

114a/9 

           ṣ. -i südüsān “altıda birlerin sahibi” 

109a/1 

           ṣ. -i ẟülüẟān “üçte ikinin sahibi” 

109a/3 

           ṣ. -i tüs “dokuzda birin sahibi” 

114b/1 

ṣaḥīḥ (Ar.) Gerçek, doğru 

           ṣ. 107a/8, 107b/10, 113a/1, 113b/9, 

115b/3, 128a/13, 128b/6, 130a/11, 130b/4, 

131b/8, 131b/12, 132b/5, 132b/11, 133b/6, 

133b/10, 135a/6, 150a/14, 163a/2, 165b/2, 

170b/8 

           ṣ. +dür 122a/5, 129b/2 

           ṣ. +üñ 126a/14 

           nıṣf-ı s. “gerçek yarım” 111a/6, 

111a/8, 111b/1, 111b/3, 111b/9, 111b/11, 

112a/3, 112a/5, 112b/3, 112b/5 

           rub‘-ı ṣ. “gerçek dörtte bir” 108b/3, 

109a/12, 109a/14, 109b/2, 109b/4, 110a/4, 

110a/6, 110a/10, 110a/12, 110b/8, 110b/10 

ṣaḥrā (Ar.) Kır, ova, çöl 

           ṣ. +larda 141b/3 

sā’ilān (Ar.) Sorularak, sual edilerek 

           s. 147a/14, 147a/15, 167a/6 

sāl (Far.) Yıl 

           müddet-i s. “yıl boyunca” 118b/9 

           s. -i evvel “birinci yıl” 166a/5, 

166b/7 

           s. -i ẟāliẟ “üçüncü yıl” 166a/6, 

166b/9 

           s. -i ẟānī “ikinci yıl”166a/5, 166b/8 

           ṣūret-i ḍarb-ı s. -i evvel “birinci yılın 

çarpımının görünüşü” 166a/10 

           ṣūret-i ḍarb-ı s. -i ẟānī “ikinci yılın 

çarpımının görünüşü” 166a/15 

ṣal- Bırakmak, koymak, serbest ırakmak 

           ṣ. uvir- “koyuvermek, salıvermek” 

139b/3 

ẟāliẟ (Ar.) Üçüncü 

           ḳısm-ı ẟ. “üçüncü kısım” 117a/9, 

121b/4 

           lūle-i ẟ. +i (iy.) (lūle-i ẟāliẟ “üçüncü 

musluk”  137b/8 

           sāl-i ẟ. +de (sāl-i ẟāliẟ “üçüncü yıl”)  

166a/6, 166b/9 

           sene-i ẟ. +de (sene-i ẟāliẟ “üçüncü 

yıl”)  166a/1 

           su’āl-i ẟ. +dür (su’āl-i ẟāliẟ “üçüncü 

soru”  137b/13 

           ṣūret-i ḍarb-ı ẟ. “üçüncü çarpımın 

görünüşü” 166b/6 

           şaḫṣ-ı ẟ .+e (şaḫṣ-ı ẟāliẟ “üçüncü 

kişi”)   166b/13 

ẟāliẟen (Ar.) Üçüncü olarak 

           ẟ. 124b/12, 138a/5 

ẟāminen (Ar.) Sekizinci olarak 

           ẟ. 94b/1 

saña İkinci teklik şahıs zamirinin yönelme 

hāli eki aldığında büründüğü şekil; sana 

           s. 126b/15, 140a/2 
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ẟānī (Ar.) İkinci 

          ẟ. 167b/8 

          ‘ayn-ı māl-ı mefrūż-ı ẟ. “ikinci 

varsayılan malın aynısı” 128b/12 

           ‘a. -ı māl-ı mefrūż-ı ẟ. +ye 130b/13 

           baḳıyye-yi ẟ. “ikinci kalan” 127b/4 

           baḳıyye-yi ẟ. +yi 127b/7 

           ḥavż-ı ẟ. +nüñ (ḥavż-ı ẟānī “ikinci 

havuz”) 139a/6, 139a/8 

           ḫaṭā-yı māl-ı mefrūż-ı ẟ. “ikinci 

varsayılan malın yanlışı” 127b/2, 128b/13 

           ḫaṭā-yı min māl-ı mefrūż-ı ẟ. “ikinci 

varsayılan maldan gelen yanlış” 131b/14 

           ḫaṭā-yı nāḳıṣ min māl-ı mefrūż-ı ẟ. 

“ikinci varsayılan maldan eksik olan yanlış” 

130b/8 

           ḫaṭā-yı ẟ. “ikinci yanlış” 135b/10 

           ḫaṭā-yı ẟ. +yi 132b/15, 133b/15 

           ḫaṭā-yı ẟ. +yle 132a/2 

           ḫaṭā-yı ẟ. min māl-ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan ikinci yanlış” 

132b/11, 135b/6 

           ḫaṭā-yı zā’id min māl-ı mefrūż-ı ẟ. 

“ikinci varsayılan maldan fazla olan yanlış” 

128b/7 

           ḫaṭā-yı zā’id min māl-ı mefrūż-ı ẟ. 

+dür 133b/11 

           ḫayme-i ẟ. +nüñ (ḫayme-i ẟānī 

“ikinci çadır”)  153b/6, 154a/5, 154a/8 

           ḫayme-i ẟ. +ye 153b/2, 153b/12 

           ḥücre-i ẟ. (ḥücre-i ẟānī “ikinci oda”  

171a/5, 171a/7 

           ḥücre-i ẟ. +lerüñ 171b/2 

           ḳalīçe-i ẟ. +nüñ 153a/4 

           ḳalīçe-i ẟ. +ye 153a/10 

           kemḥā-yı ẟ. +nüñ (kemḥā-yı ẟānī 

“ikinci ipek kumaş”  152b/3 

           ḳısm-ı ẟ. “ikinci kısım” 97b/8, 

100b/2, 117a/8, 120b/5, 178a/1 

           lūle-i ẟ. +si (lūle-i ẟānī “ikinci 

musluk”  137b/6, 139b/1 

           māl-ı mefrūż-ı ẟ. “ikinci varsayılan 

mal” 128b/1, 130b/1, 135a/10 

           māl-ı mefrūż-ı ẟ. +ye 127b/1 

           mecmū‘a-yı ẟ. “ikinci toplananlar” 

129b/9 

           mefrūż-ı ẟ. “ikinci varsayılan” 

130b/5, 132a/2, 133b/8, 135a/12, 135b/11 

           mefrūż-ı ẟ. +dür 132b/8 

           mefrūż-ı ẟ. +yi 133a/1, 133b/14 

           nefer-i ẟ. +nüñ (nefer-i ẟānī “ikinci 

kişi”)  144b/10 

           nev‘-i ẟ. “ikinci çeşit” 96b/8, 97a/2, 

103a/3, 103a/6, 109a/5, 116b/2, 125a/10, 

127a/6, 129b/3, 136b/10 

           pāre-yi ẟ. +dür (pāre-yi ẟānī “ikinci 

parça”  167b/9 

           sāl-i ẟ. +de (sāl-i ẟānī “ikinci yıl”)  

166a/5, 166b/8 

            sene-i ẟ. +de (sene-i ẟānī “ikinci 

yıl”) 165b/15 

           su’āl-i ẟ. “ikinci soru” 137b/13, 

169b/12 
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           ṣūret-i ḍarb-ı sāl-i ẟ. “ikinci yılın 

çarpımının görünüşü” 166a/15 

           şaḫṣ-ı ẟ. +ye 166b/13 

ẟāniyen (Ar.) İkinci olarak 

           ẟ. 124b/11, 138a/5, 167b/5 

ṣarfī (Ar.) Sarraf, kuyumcu 

           hüner-mend-i ṣ. -i rāġıb “rağbet eden 

sarrafın hünerlisi”  

           ṣ. -i rāġıb “rağbet eden sarraf” 

178b/2 

ṣat- Satmak, bir değer karşılığında vermek 

           ṣ. 154b/15 

           ṣ. -up 155a/1, 155a/4 

se (Far.) Üç (3) 

           s. 145a/4, 145a/8, 145b/7, 145b/13, 

146b/4, 148b/9, 152a/8, 152b/8, 159a/13, 

159b/3, 160b/8, 161a/11, 172a/4, 172a/7, 

177a/1 

seb‘a (Ar.) Yedi (7) 

           s. -yı etsā‘ “dokuzda birlerin yedisi 

(7/9)” 114b/4, 114b/8, 114b/10, 114b/12 

sebeb (Ar.) Sebep, neden 

           s. +den 137a/5, 168b/15 

sebīl (Ar.) Yol 

           s. ol- “yol göstermek” 137b/2 

ẟebt (Ar.) Yazma, kaydetme, deftere geçirme 

           s. olın- “yazılmak, kaydedilmek”  

122a/2 

sefel (Ar.) Aşağı kimseler, alttaki kimseler 

           s. -i eb “[Mirasta] babanın altındaki 

kimseler” 94b/7, 95b/1 

sefer (Ar.) Yolculuk, sefer 

           s. 149a/11 

           s. +in 154b/10 

sefīne (Ar.) Gemi 

           s. 154b/9 

           ṣāḥib-i s. “geminin sahibi” 154b/11 

sehm (Ar.) Kısım, hisse, pay 

           s. +i (bel.) 169a/14 

           s. +i (iy.) 100b/14 

           s. +in 169a/12 

           s. it- “paylaştırmak” 169a/12 

sekiz Yediden sonra gelen sayı, sekiz (8) 

           s. 92a/1, 92b/5, 93b/9, 94a/13, 

101a/3, 104b/2, 104b/7, 104b/13, 105a/3, 

105a/8, 105b/9, 106a/8, 106b/1, 107a/2, 

110a/6, 121b/15, 130b/4, 132a/9, 138b/8, 

140b/1, 140b/5, 142b/12, 144b/15, 145b/13, 

146a/1,  147b/8, 147b/11, 147b/8, 148a/1, 

149b/14, 151b/8, 155a/2, 155a/14, 167b/3, 

167b/8, 167b/13, 167b/14, 168a/2, 168a/5, 

168b/1 

           s. +den 97b/1, 97b/2, 109a/13 

           s. +e 92b/6, 103b/8, 104a/2, 104a/12 

           s. +i (bel.) 90b/7, 93b/9, 110a/6 

           s. +üñ 109a/13, 147b/12  

sekiz biñ sekiz yüz ṭoḳsan dört Sekiz bin 

sekiz yüz doksan üçten sonra gelen sayı, 

sekiz bin sekiz yüz doksan dört (8894) 

           s. 113b/5 

sekiz yüz Yedi yüz doksan dokuzdan sonra 

gelen sayı, sekiz yüz (800) 

           s. 107b/5, 118b/10, 134b/14, 136b/6 

           s. +üñ 134b/15 
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sekiz yüz elli Sekiz yüz kırk dokuzdan sonra 

gelen sayı, sekiz yüz elli (850) 

           s. 135a/4 

sekiz yüz ḳırḳ Sekiz yüz otuz dokuzdan 

sonra gelen sayı, sekiz yüz kırk (840) 

           s. 100a/2, 119a/7, 119b/1, 136a/2, 

136b/6 

sekiz yüz otuz yidi Sekiz yüz otuz altıdan 

sonra gelen sayı, sekiz yüz otuz yedi (837) 

           s. 118a/2 

seksan Yetmiş dokuzdan sonra gelen sayı, 

seksen (80) 

           s. 90a/5, 101b/9, 102b/4, 121a/10, 

161a/10, 171b/12 

seksan biñ yidi yüz dört Seksen bin yedi yüz 

üçten sonra gelen sayı, seksen bin yedi yüz 

dört (80704) 

           s. 113a/12 

seksan bir Seksenden sonra gelen sayı, 

seksen bir (81) 

           s. 171b/6, 171b/12, 172a/1, 172a/4  

seksan dört Seksen üçten sonra gelen sayı, 

seksen dört (84) 

           s. 90a/1, 115a/6, 118a/5, 173a/9 

           s. +dür 90a/5 

ẟelāẟ (Ar.) Üç (3) 

           a‘dād-ı ẟ. -ı emvāl “malların üçünün 

sayıları” 125a/5 

ẟelāẟe (Ar.) Üç (3) 

           ẟ. -i aḫmāsın (ẟelāẟe-yi aḫmās “Beşte 

birlerin üçü (3/15)”) 115b/3, 115b/7 

           ẟ. -i emẟāl “örneklerin üçü”  90b/15, 

91a/1, 91a/2, 94a/2, 94a/3, 94a/4 

           ẟ. -i ẟümün “sekizde birin üçü (3/8)” 

99b/1 

           sene-i ẟ. +ye (sene-i ẟelāẟe “üç yıl”) 

166a/2, 166a/4 

ẟelāẟet (Ar.) Üç (3) 

           ẟ. -i aḫmāsın (ẟelāẟet-i aḫmās “beşte 

birlerin üçü (3/15)”) 115a/8 

sen İkinci teklik şahıs zamiri, sen 

           s. 147a/4, 147a/6, 147a/10, 148a/13, 

148b/2, 150a/9, 150a/10, 170a/15 

           s. +üñle 148a/11 

sene (Ar.) Yıl 

           s. 179a/10 

           s. +sinüñ 166a/3 

           s. -i ẟāliẟ “üçüncü yıl” 166a/1 

           s. -i ẟānī “ikinci yıl” 165b/15 

           s. -i ẟelāẟe “üç yıl” 166a/2, 166a/4 

           s. -i evvel “birinci yıl”  165b/15 

           s. -i vāḥid “bir yıl”  166a/2 

ser-māye (Far.) Anamal, anapara 

           s. +leri (iy.) 118b/10 

           s. +lerine 119a/4 

           s. +sine 119a/2 

ẟevāb (Ar.) Allah mükafatlandırdığı hareket, 

sevap 

         ẟ. -ı cemīl “güzel sevap” 179a/1 

ṣıfr (Ar.) Sıfır (0) 

          ṣ. -ı zā’id “artan sıfır (bir sayıya sıfır 

ekleme )” 118a/10, 118b/2, 153a/8, 155a/10, 

173b/12, 175b/13, 175b/15, 176a/3 
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          li-ecli’ṣ-ṣ. “sıfır için, sıfırdan dolayı” 

176a/5  

ṣınf (Ar.) Sınıf, tür 

           ṣ. 100b/12 

sihām (Ar.) Sehimler, hisseler, paylar 

           s. 96b/1, 121b/2 

           s. +dan 124b/4 

           s. +dur 98b/10, 107a/10 

           s. +lar 89b/3 

           s. +ların 96b/6, 99a/5, 102a/7, 

102b/13 

           s. +ları-y-ıla 92a/11, 92b/7, 92b/11 

           miẟāl-i tertīb-i s. “payların 

düzenlenmesinin örneği” 169a/15 

siz İkinci çokluk şahıs zamiri, siz 

           s. 148a/8 

ṣoñra Daha uzak ve ileri bir yer ve zamanda; 

sonra 

           ṣ. 90a/6, 93a/10, 97b/5, 98b/4, 

98b/10, 99b/9, 100a/4, 100b/2, 101b/10, 

102a/4, 102a/6, 100a/9, 102b/4, 103a/6, 

104a/13, 105a/10, 105b/12, 106b/6, 106b/9, 

107a/10,  107a/15, 108b/7, 109a/6, 111a/3, 

113a/4, 113a/7, 114a/1, 114b/11, 115b/12, 

115b/6, 117b/5, 118a/7, 118b/6, 119a/7, 

120a/4, 120b/14, 121a/2, 122a/7, 122a/11, 

125b/9, 125b/12, 126a/4, 127a/5, 127a/14, 

128a/6, 128a/9, 128a/15, 128b/8, 128b/10, 

128b/13, 129a/1, 130a/1, 130a/7, 130a/14, 

130b/8, 130b/11, 131a/2, 131b/6, 131b/14, 

132a/2,  132b/7, 132b/15, 133b/2, 133b/3, 

133b/7, 133b/11, 134b/15, 135a/8, 135a/13, 

135b/7, 135b/10,  138a/3, 138a/11, 138a/13, 

139a/3, 139b/8, 140a/14, 140b/4, 141a/7, 

141b/11, 143a/15, 145a/6, 145a/15, 145b/8, 

145b/12, 146a/3, 146a/12, 146b/6, 147b/6, 

148b/1, 148b/12, 149b/9,  149b/14, 151a/1, 

151a/4, 151a/13, 151a/15, 151b/2, 152a/3, 

152a/10, 152b/3, 152b/13, 153a/4, 153b/6, 

154a/5, 155a/8, 155a/15, 155b/9, 155b/12, 

155b/14, 156a/1, 156a/7, 156a/10, 156b/10,  

157a/3, 157b/11, 158a/5, 158b/1, 158b/4, 

158b/11, 159a/5, 159a/11, 159b/12, 160a/4, 

161a/4, 161b/8, 161b/11, 162a/10, 162b/3, 

163a/6, 163a/12, 165a/3, 165b/3, 166a/11, 

166b/14, 167a/8, 167b/2, 167b/10, 170a/4, 

170a/8, 171a/5, 172a/1, 172a/11, 172b/7, 

173a/2, 173b/2, 173b/13, 174a/11, 175a/1, 

175b/11, 176a/2, 176a/14, 176b/6 

           ṣ. +ġı 153a/12 

           ṣ. +ki 151b/7 

söz Söz, laf 

           s. +i (bel.) 179a/3 

ṣu Sıvı durumda bulunan, renksiz, kokusuz, 

tatsız madde, su 

           ṣ. 137b/9, 138b/4 

           ṣ. +da 164b/5 

           ṣ. +yın 138b/12 

           ṣ. +yıla 138a/15, 138b/8, 139a/7, 

139a/12, 139b/2 

su’āl (Ar.) Soru 

           s. 148a/7 

           s. +dür 169b/10 
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           s. -i evvel “birinci soru” 137b/12, 

169b/11 

           s. -i ẟāliẟ “üçüncü soru” 137b/13 

           s. -i ẟānī “ikinci soru” 137b/13, 

169b/12 

suḳūṭ (Ar.) Düşme, kaybolma, ortadan 

kalkma 

           s. 95a/3, 95a/6 

           s. +dur 94b/3, 94b/6, 95a/4, 95a/8, 

96a/2 

ṣulb (Ar.) Döl, nesil, soy 

           ṣ. 90a/15, 91a/3, 92a/1, 92a/6, 93b/3, 

94a/6 

ṣūret (Ar.) Suret, görünüş, gidiş 

           ṣ. 96a/5, 96b/11, 97a/4, 98a/15, 

99a/7, 99b/12, 100a/12, 101a/7, 101b/7, 

102a/5, 102a/8, 103b/4, 106b/9, 106b/11, 

107a/14, 107b/1, 108a/5, 108a/9, 108b/1, 

108b/10, 108b/12, 109a/15, 110a/8, 110b/3, 

111a/1, 111a/10, 111b/5, 112a/1, 112a/6, 

112b/7, 113a/7, 113a/10, 113b/11, 113b/15, 

114a/5, 114b/13, 115b/5, 115b/9, 115b/15, 

117b/4, 117b/7, 118b/4, 119a/5, 119a/10, 

120a/3, 120b/13, 120b/15, 121a/4, 121a/7, 

122a/3, 122a/9, 122b/3, 123a/15, 124a/4, 

126a/6, 126a/9, 128b/13, 130a/9, 130b/3, 

131a/4, 132a/1, 132b/4, 132b/9, 132b/14, 

133a/5, 133b/5, 133b/9, 133b/13, 135b/9, 

139a/7, 138b/1, 138b/13, 141a/10, 141b/12, 

142b/2, 143b/2, 145a/2, 146b/1, 146b/12, 

148b/7, 148b/11, 149a/6, 149b/9, 150a/4, 

150b/5, 151a/11, 152a/7, 153a/4, 153a/7, 

153a/11, 153b/6, 153b/11, 155a/7, 155a/11, 

156a/1, 156a/7, 156a/9, 156b/9, 156b/13, 

157a/10, 158a/1, 158b/5, 159a/8, 159b/10, 

160a/3, 160a/6, 160b/4, 161a/9, 162b/3, 

163a/7, 163a/10, 164a/1, 165a/5, 167b/9, 

170a/7, 170a/10, 172a/3, 172a/15, 172b/6, 

172b/9, 173a/2, 173b/15, 174a/7, 174a/14, 

174b/8, 174b/15,  175a/3, 176a/1, 176a/6 

           ṣ. +i (iy.) 166b/4 

           ṣ. -i cem‘ “toplamanın görünüşü” 

123b/12, 130b/9, 131a/3, 131b/7, 138a/12, 

138a/14, 144b/14, 150b/2, 158b/3, 159a/12, 

176b/4 

           ṣ. -i ḍarb “çarpmanın görünüşü” 

106b/7, 107a/13, 108a/13, 108b/9, 113a/5, 

114a/2, 120a/5, 122a/12, 125b/12, 128b/15, 

130b/13, 131a/1, 138b/13, 139a/2, 139a/4, 

139b/10, 140a/12, 140a/15, 141a/7, 141a/8, 

141b/11, 145a/11, 145b/12, 146a/13, 149a/2, 

149b/11, 150a/1, 152a/2, 152b/1, 153a/5, 

155a/13, 155b/1, 157b/7, 158b/8, 160a/13, 

160b/14, 161a/3, 162a/14, 166a/10, 167a/11, 

168a/14, 173b/3 

           ṣ. -i ḍarb-ı cem‘ “toplama ve 

çarpmanın görünüşü” 146a/11 

           ṣ. -i ḍarb-ı sāl-i evvel “birinci yılın 

çarpımının görünüşü” 166a/10 

           ṣ. -i ḍarb-ı sāl-i ẟānī “ikinci yılın 

çarpımının görünüşü” 166a/15 

           ṣ. -i ḍarb-ı ẟāliẟ “üçüncü çarpımın 

görünüşü” 166b/6 
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           ṣ. -i ḳısmet “bölme işleminin 

görünüşü” 100a/8, 102b/11, 152b/7, 156a/3, 

162a/9, 165a/7 

           ṣ. -i taḳsīm “bölme işleminin 

görünüşü” 139b/13, 140b/7, 143b/13, 

167b/12 

           ṣ. -i tanṣīf “yarıya indirme işleminin 

görünüşü” 157b/12, 158a/6, 173b/2 

           ṣ. -i tefrīḳ “çıkarma işleminin 

görünüşü” 129a/4, 139b/8, 145b/5 

           ṣ. -i terbī‘ “dörde bölme işleminin 

görünüşü” 158b/14, 160a/8 

           ṣ. -i zencīr 99a/der. 

süb‘ (Ar.) Yedide bir (1/7) 

           s. 113b/9, 113b/11, 114b/1, 125b/10, 

126b/10, 144a/2, 144a/6, 144a/8 

           s. +a 126b/12 

           s. +ı (bel.) 91a/12, 91a/13 

           s. +ı (iy.) 125a/13, 125b/3, 126a/11, 

126b/11 

           s. +ın 113b/4, 113b/13, 114a/4 

           ṣāḥib-i s. +a (ṣāḥib-i süb‘ “yedide 

birin sahibi”  114a/7, 114a/9 

           s. -ı rü’ūs-ı nisbet “oranlanmış 

başların [şahısların] yedide biri” 91a/11 

südüs (Ar.) Altıda bir (1/6) 

         s. 92a/3, 92a/4, 95a/2, 95b/2, 96a/1, 

98a/8, 98a/12, 99a/der., 99a/8, 99a/15, 

99b/2, 99b/10, 100a/6, 100a/12, 101b/3, 

102a/9, 103b/8, 104a/7, 104a/15, 104b/5, 

105a/1, 105a/6, 106a/13, 106a/14, 106b/2, 

106b/11, 107b/6, 108a/4, 108a/6, 113b/3, 

113b/9, 113b/11, 113b/13, 114a/4 

           s. +den 138a/6 

           s. +dür 95a/5, 95b/3, 96a/2 

           s. +e 138a/5 

           s. +i (iy.) 92a/6, 98b/7, 99b/4, 

101b/5, 102a/1, 104a/1, 104a/9, 104b/3, 

104b/7, 105a/3, 105a/8, 105b/5 

           s. +in 108b/11, 113b/3, 113b/13 

           maḫrec-i s. “altıda bir payda” 

108a/12 

           s. -i āḫer “başka altıda bir” 101b/3, 

101b/6, 102a/1, 102a/9, 107b/7 

südüsān (Ar.) Altıda iki (2/6) 

           s. 101b/12, 107b/10, 108b/5, 109a/2, 

114a/8, 139a/9 

           s. +a 108a/6 

           s. +ı (iy.) 105b/9 

           ṣāḥib-i s.  +a (ṣāḥib-i südüsān “altıda 

ikinin sahibi”)  109a/1 

ẟülüẟ (Ar.) Üçte bir (1/3) 

           ẟ. 97a/9, 100a/12, 102a/14, 102b/6, 

103a/2, 104a/7, 104b/5, 104b/10, 105a/6, 

106a/14, 108b/5, 109b/2, 110b/8, 110a/10, 

111b/1, 112a/3, 112b/3, 112b/12, 113a/13, 

121b/8, 123a/7, 123a/9, 123b/9, 124b/8, 

124b/9, 125a/13, 125b/4, 125b/5, 125b/8, 

125b/10, 125b/14, 126a/2 (2), 126a/3 (2), 

126a/6, 126b/10, 126b/11, 126b/12, 138a/7, 

144b/11, 144b/13, 144b/14, 147a/10, 

147a/11, 150b/2, 150a/14, 163a/2, 164b/15 

           ẟ. +den 145a/10 
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           ẟ. +e 163b/6 

           ẟ. +i (bel.) 115b/7 

            ẟ. +i (iy.) 99b/7, 102b/8, 104a/5, 

104a/9, 104b/7, 104b/13, 105a/8, 106b/2, 

109b/3, 110b/9, 111b/2, 112a/4, 112b/5, 

113a/2, 121b/15, 125b/4, 126a/11, 126a/14, 

132a/9, 134b/1, 134b/13, 144b/10, 147b/7, 

147b/11, 150a/15, 163a/3, 164b/5, 164a/2, 

165a/1, 165b/4 

           ẟ. +idür 145a/10 

           ẟ. +in 102b/2, 106b/11, 112b/10, 

113a/8, 115a/9, 115b/13, 122a/7, 131b/2, 

131b/6, 131b/10, 135a/10, 136b/1, 147a/4, 

162b/13, 163b/4, 164b/3, 165a/10, 165a/11 

           ẟ. +ine 110a/11 

           maḫrec-i s. “üçte bir payda” 108a/5, 

108a/8 

           ẟ. -i küll “bütünün üçte biri” 95b/3, 

95b/5 

           ẟ. -i maḳām “yerin üçte biri” 122a/9, 

122a/9 

           ẟ. -i ma-beḳā “kalanın üçte biri” 

95b/3, 95b/6 

           ẟ. -i mechūl “bilinmeyenin üçte biri” 

164b/11 

           ẟ. i’l-maḳām “yerin üçte biri” 123b/3 

ẟülüẟān (Ar.) Üçte iki (2/3) 

           ẟ. 94b/2, 95a/2, 97a/9, 98a/7, 

99a/der., 99a/8, 99b/1, 99b/2, 100a/6, 

100a/12, 101b/4, 101b/12, 102a/9, 102a/13, 

102b/6, 103a/2, 103b/5, 103b/7, 103b/8, 

104a/3, 104a/7, 104a/15,  104b/5, 104b/10, 

105a/1, 105a/5, 105a/12, 106a/12, 106a/14, 

107a/6, 107a/8, 107b/7, 107b/10, 108b/5, 

109a/4, 110a/4, 111b/9, 114b/7, 114b/10, 

121b/8, 123a/7, 141b/1 

           ẟ. +a 108a/5, 138a/5 

           ẟ. +dan 138a/7 

           ẟ. +dur 94b/5, 95a/5, 97a/9 

           ẟ. +ı (iy.) 98b/6, 102b/7, 102a/2, 

103b/6, 104a/1, 104a/5, 104b/2, 104b/7, 

104b/12, 104a/9, 105a/3, 105a/8, 105b/4, 

105b/9, 105a/14, 106b/1, 107a/9, 108b/6, 

110a/5, 111b/10, 121b/15 

           ẟ. +ın 98a/12, 99b/5, 99b/10, 101b/6, 

101a/7, 102b/1, 106b/10, 107a/15, 108b/11, 

114b/3, 114b/12, 122a/8 

           ṣāḥib-i ẟ. +a (ṣāḥib-i ẟülüẟān “üçte 

ikinin sahibi”)  109a/3 

           ẟ. -ı māl “malın üçte ikisi” 110a/1, 

111b/6 

           ẟ. ü’l-maḳām “yerin üçte ikisi” 

123b/4 

ẟümün (Ar.) Sekizde bir (1/8) 

           ẟ. 97b/2, 98a/8, 98a/12, 99a/der., 

99a/8, 99a/14, 99b/2, 100a/6, 100a/12 (2), 

105a/12, 119b/3, 146b/3, 146b/14, 153b/13, 

159a/10, 159a/13, 159b/3, 160b/6, 160b/9, 

161a/12, 161a/14, 164a/11, 166b/10, 172b/3, 

172b/7 

           ẟ. +i (iy.) 98b/7, 99b/4, 105a/14, 

105b/8, 140b/2 

           ẟ. +in 99b/10, 140b/3, 164a/11 

           ẟ. +üñ 99b/7 
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           ẟelāẟe-yi ẟ. “sekizde birin üçü” 99b/1 

sünnet-i resūl-‘aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām 

(Ar.) Hz. Muhammed (SAV)’in söz, 

davranış, hareket ve uygulamaları 

           s. 178b/13 

                                      Ş 
 

şaḫṣ (Ar.) Kişi, kimse 

           ş.+uñ 167b/11, 167b/13 

           ş. -ı ẟāliẟ “üçüncü kişi” 166b/13 

           ş. -ı ẟānī “ikinci kişi” 166b/13 

           ş. -ı evvel “birinci kişi”166b/13 

           ş. -ı vāḥid “bir kişi” 167a/4, 167a/9 

şāh-vār (Far.) Şāha, hükümdara yakışacak 

surette (iri ve iyi cins inci) 

           dürr-i ş. +laruñ (dürr-i şāh-vār 

“hükümdara yakışacak görünüşte büyük 

inci” 178a/10 

şa‘īr (Ar.) Arpa 

           ş. 170a/1, 170a/7, 170a/10, 170a/13, 

170b/1 (2), 170b/2, 170b/7, 170b/11 (2), 

170b/13 

           ş. +i (bel.) 170a/8 

           maa’l-ḳırāṭ ve’ş-ş. “arpa ve kırat (beş 

arpa ağırlığında ölçü) ile birlikte” 170b/15 

şart (Ar.) Şart, koşul 

           ş. 169a/14 

           bi-ş. -ān “bu şartla” 175b/8 

şedīd (Ar.) Şiddetli, katı, sert 

           envā‘-ı ḍarb-ı ş. +dür (envā‘-ı ḍarb-ı 

şedīd “zor çarpmaların çeşitleri” 178b/8 

şeh (Far.) Hükümdar, şah 

           ş. +lere 134a/8 

şehr I (Far.) Şehir, büyük belde, il   

           ş. +lerinden 150a/7 

şehr II (Ar.) Ay, otuz günlük zaman 

           ş. 119b/7 (3) 

           ş. +ine 120a/2, 146a/12 

           ş. +lerine 146b/9 

           ‘aded-i ş. +ine (‘aded-i şehr “ay 

sayıları”) 119b/10 

           eyyām-ı ş. +ine (eyyām-ı şehr “ayın 

günleri” 146a/12 

şeh-süvārān (Far.) Ata iyi binen 

           ş. -ı ‘arṣa-yı raḳam “rakam yerinin 

süvarileri” 178a/7 

şekk (Ar.) Şüphe, zan, tereddüt 

           def‘-i ş. 165a/2 

şem‘dān (Ar.+Far.) Mumluk, şamdan 

           ş. 169b/6 

           ş. +a 169b/7 

şerḥ (Ar.) Açıklama  

           ş. olın- “açıklanmak” 96b/11, 171a/1 

şerīf (Ar.) Şerefli, mübarek, temiz, soylu 

           ‘ilm-i ş. “şerefli ilim” 178b/13 

şer‘ī (Ar.) Şeriatla ilgili, şeriata uygun. 

           mu‘āmele-i ş. it- “şeriata uygun 

davranış göstermek” 165b/13 

şey’ (Ar.) Şey, nesne 

           ş. 171b/10, 171b/12 

           ş. +e 172a/1 

           ş. +i (bel.) 171b/9, 171b/11, 172a/2 

           ş. +üñ 138a/4 
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           ş. -i mechūl “bilinmeyen şey” 

148b/2, 148b/4, 148b/5, 148b/6 

           ş. -i zā’id “artan şey” 103b/1 

şimden Şimdiden, şu andan itibaren  

           ş. 89b/4, 92a/9, 92b/12 

şimdi İçinde bulunulan zaman, şimdi, şu an 

           ş. 157b/8, 158b/9, 158b/15 

           ş. +ye 89b/3, 92a/9, 92b/10,  

şinik (Yun.) Tahıl için kullanılan, sekiz 

kiloluk ölçek ve bunu karşılayan kap 

           ş. 174b/12, 175a/4 

           ş. +(g)i (bel.) 175a/1 

şite’ (Far.) Üzüm salkımı 

           naḳḳadān-ı ş. -yi fażża-yı belāġat 

“gümüşten yapılmış üzüm salkımı gibi güzel 

sözleri ayırtedebilenler” 178a/6 

şol İşaret sıfatı, şu 

           ş. 137a/5 

şöyle Şöyle, şu biçimde  

           ş. 141a/4, 178b/2 

şürū‘ (Ar.) Başlama 

           ş. olın- “başlanmak” 96b/3 

T 
 

tā (Far.) kadar, dek, değin 

           t. 97a/7, 97a/10, 97a/12, 97b/3, 

125b/15, 151a/5, 152a/12, 165a/13, 167b/1, 

167b/5, 167b/6, 178b/15 

ta‘allüm (Ar.) Öğrenme, öğrenilme 

           t. +i (iy.) 178b/13 

ta‘bīr (Ar.) İfade , anlatma 

           t. olın- “ifade edilmek” 126b/14, 

126b/15, 162a/7 

tafṣīl (Ar.) Etraflı olarak bildirme, uzun 

uzadıya anlatma, açıklama 

           t. 137a/10 

           t. +i (iy.) 171a/1 

           t. +inde 166a/4 

           tamām-ı t. +i (iy.) (tamām-ı tafṣīl 

“ayrıntının bütünü”)  171a/1 

taġlīṭ (Ar.) Yanlışlığını çıkarma 

           t. 169a/10 

           maḥāll-i t. +dür (maḥāll-i taġlīṭ 

“başkalarının hatasını bulma yeri”)  168b/9 

tahrīren (Ar.) Yazı ile, yazmak suretiyle 

           t. 179a/8 

taḥṣīl (Ar.) Ortaya çıkarma, hasıl etme  

           t. olın- “ortaya çıkarılmak” 121b/13, 

123a/13, 123b/7 

ṭā’if (Ar.) Bir şeyin etrafında dönen 

           ṭ. +inüñ 92b/9 

taḳdīr (Ar.) Değer biçme, ehemmiyetini, 

gerekliliğini anlama 

           t. 113b/6 

           t. +ce 98a/6, 101a/1, 101b/1, 107b/8, 

109a/11, 109b/1, 110a/3, 110a/9, 110b/6, 

110b/7, 111a/5, 111a/11, 111b/8, 112a/2, 

112b/1, 112b/2, 112b/12, 114b/6, 115b/1, 

117b/2, 119a/1,  119b/9, 120b/10, 121b/10, 

123a/10, 137b/10, 138b/11, 139b/2, 140a/7, 

140b/3, 141a/1, 141b/5, 142b/5, 143a/5, 

143b/4, 144a/5, 144a/15, 146a/6, 149b/5, 

150a/11, 151a/4, 151b/1, 151b/13, 152b/15, 
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153b/2, 154b/4, 155a/3, 155b/5, 155b/11, 

156b/3, 159a/2, 159a/8,  159b/2, 160b/2, 

160b/8, 162b/6, 164a/11, 167b/3, 167b/14, 

167a/2, 168b/6, 169a/5,  169b/9, 170a/15, 

171b/8, 172b/3, 173a/11, 174b/3, 174b/13, 

175b/4 

           t. -i ‘aṣabe “baba tarafından akraba 

olanlar hakkında karar verme” 91b/8 

           t. -i icāzet “izin verme kararı” 

109a/10, 109a/10, 110a/2, 110a/2, 110b/5 

(2), 111a/4, 111b/7, 111b/8, 112a/9, 112a/9 

taḳsīm (Ar.) Bölme 

           t. it- “bölmek” 163b/1 

           t. -i müsāvī “eşit bölme”  99a/der. 

           meẕkūr-ı t. “adı geçen bölme” 

99a/der. 

           ṣūret-i t. “bölme işleminin görünüşü” 

138 A-b/13, 140b/7, 143b/13, 167b/12 

           dāḫil-i t. “bölme işleminin kalan 

kısmı” 120a/7 (3), 121a/8 (4), 134a/4, 

138b/1, 139a/7, 142b/2, 143b/2, 143b/13, 

145a/3, 150b/5, 151b/7, 152a/7, 152b/7, 

153b/11, 157a/10, 162a/10, 162b/3, 163a/10, 

165a/7, 170a/10, 172a/3, 173b/15   

           dāḫil-i t. +de 143b/15, 145a/5, 

154b/6, 162a/11, 162b/1, 162b/5, 163a/15, 

165b/10 

           dāḫil-i t. +üñ 162b/7 

           maa-t. “bölme ile birlikte” 129a/4, 

168a/14 

taḳsīmāt (Ar.) Taksimler, bölmeler, bölümler 

           t. -ı müşkilāt “Zor olanları bölmek” 

178b/6 

ṭaleb (Ar.) İsteme, istenme, istek 

         ṭ eyle- “istemek” 154b/12 

           ṭ. it- “istemek” 92a/12, 140a/7 

ṭālib (Ar.) İsteyen, talep eden 

           cevherī-i ṭ. “isteyen kuyumcu” 

178a/11, 178b/1 

ta‘līm (Ar.) Öğretim, öğretilme, öğrenim 

           t. +i (iy.) 178b/13 

tamām (Ar.) Tamam, tam, eksiksiz, tam 

olma 

           t. 138b/12, 144a/12, 147a/5, 172a/9, 

172a/14, 176b/4 

           t. +ı (iy.) 139a/6 

           naḳd-i t. -ı ‘ayārlaruñ 178a/11 

         t. -ı cāme “elbisenin tamamı” 152a/10 

           t. -ı ḥiṣṣe “payın tamamı” 141a/2 

           t. -ı tafṣīl “ayrıntının tamamı” 171a/1 

           t. -ı vuḳū “olayın bütünü”147b/3 

tamāmihī (Ar.) tamam, tam olma, bütün 

           bi-t. “tamamıyla, bütünüyle” 126a/2, 

159b/10, 169b/14, 170a/1,170b/15 

tāmm (Ar.) Bütün, eksiksiz, tam 

           t. +dur 108a/10, 108b/1, 160a/9, 

162a/11 

            deyn-i t. +a (deyn-i tāmm “borcun 

bütünü”)  117a/3 

           dīnār-ı t. +dur (dīnār-ı tāmm “altın 

paranın tamamı”)  158b/15 

           dirhem-i t. it- “altın parayı 

bütünlemek” 170a/9 
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tamme (Ar.) Bütün, eksiksiz, tam 

           t. +dür 157b/14, 160a/9 

tanṣīf (Ar.) Yarı yarıya bölme, ikiye bölme 

         t. 160b/10, 162a/7, 164a/10 

           t. +den 160a/6 

           t. +inde 162b/6 

           t. +inden 162b/8 

           t. it- “yarı yarıya bölmek” 157b/11, 

160a/4, 161b/7, 162b/4, 162b/5, 169b/1, 

173b/1, 174a/5 , 174a/10 

           t. ḳıl- “yarı yarıya bölmek” 162a/10 

           t. ol- “yarı yarıya bölünmek” 174a/12 

           t. olın- “yarı yarıya bölünmek” 

160a/5, 161b/14 

          ḥāṣıl-ı t. “yarıya indirmenin oluşması” 

158a/7 

          ḥāṣıl-ı t. ol- “yarıya indirilmek” 

173b/2, 174a/5 

          ṣūret-i t. “yarıya indirme işleminin 

görünüşü” 157b/13, 158a/6, 173b/2 

ṭar Genişliği az, dar 

           ṭ. ol-  “dar olmak” 103a/8 

ṭara Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin 

kabının ağırlığı, dara 

           ṭ. 174b/5, 174b/8 

           ṭ. +sı 174b/2, 174b/3 

ṭaraf (Ar.) Taraf, yön 

           ṭ. +a 149b/2 

ṭarḥ (Ar.) Çıkarma, çıkarılma 

           ṭ. it- “çıkarmak” 118b/3, 134b/5, 

134b/14, 135a/2, 135a/4, 135a/11, 135a/14, 

135b/2, 145a/12, 145b/3, 156a/6, 160a/2, 

161a/1, 166a/9, 166b/4, 172b/8, 173b/15, 

174b/7, 175b/15 

           ṭ. olın- “çıkarılmak” 146b/11, 

148b/11, 157b/10, 158a/2, 158b/10, 160a/14, 

166a/6, 171a/5, 176a/5  

ṭarīḳ (Ar.) Yol, yöntem, usul, vasıta, sebep 

           ṭ. 90a/8 (2), 90a/9, 90b/9 (3), 92a/10 

(3), 93a/12 (2), 93a/13, 93b/11, 93b/12 (2), 

99a/1 (3), 99b/9, 100a/5, 102a/15, 107b/9, 

113b/7, 114b/7, 115b/2, 117b/3, 118a/9, 

119a/3, 120b/12, 121b/12 (3), 123a/11 (3), 

127a/2, 128b/3, 130b/1, 131a/7, 132b/2, 

136a/7, 137b/12 (2), 138b/13 (3), 139b/5, 

139b/6 (2), 140a/8 (2), 141a/3 (3), 141b/7, 

142a/9 (2), 142a/10, 143a/6, 144b/5 (2), 

145a/8, 145b/1, 146b/7, 146a/9, 147a/9, 

148a/12, 149b/7, 150a/13, 151a/7, 152a/1, 

152a/13, 153a/2, 153b/3, 154a/4, 155a/5, 

155b/13, 156b/5, 157a/5,  157b/3, 158a/15, 

159b/8, 160b/12, 161b/1, 161b/6, 163a/1, 

163b/10, 164a/7, 164b/14, 166a/7, 167b/4, 

167a/4, 168b/9, 168a/10, 169b/13, 171a/5, 

171b/8, 172a/10, 172b/5, 172b/14, 173b/1, 

173b/12, 174a/4, 174b/4, 174b/14, 175b/9, 

175b/12, 176b/7 

           ṭ. +dür 138a/2 

           ṭ. +le 164b/7 

           ṭ. -ı āḫer “başka yöntem” 118a/8, 

127a/2, 160b/11 

           ṭ. -ı ‘amel “iş yöntemi” 101b/5, 

120a/1, 125a/15, 128a/2, 129b/4, 130a/6, 

131a/7, 131b/4, 133b/4, 134b/11 
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           ṭ. -ı ḫaṭāeyn “çift yanlış hesabının 

yöntemi” 136b/8 

           ṭ. -ı mesā’il “meselelerin yöntemi” 

137a/8 

           ṭ. -ı meşrūḥ “açıklanan yöntem” 

102b/5 

           ṭ. -ı muhāsibīn “muhasebecilerin 

yöntemi” 96b/6, 138a/8 

           ṭ. -ı vāżıḥ bulın- “yöntemi 

açıklamak” 137a/12 

taṣadduḳ (Ar.) Sadaka olarak verme, verilme 

           t. it- “sadaka olarak vermek” 166b/12  

           t. ol- “sadaka olarak verilmek” 

167a/2 

tāsi‘an (Ar.) Dokuzuncu olarak 

           t. 95a/1 

taṣrīḥ (Ar.) Açık açık söyleme, bildirme, 

belirtme 

           t. 116b/3, 124b/15 

ṭaşra Dışarı 

           ṭ. 164b/5 

ta‘yīn (Ar.) Ayrılma, gönderilme 

           t. 163b/7 

           t. ol- “ayrılmak, gönderilmek” 

134b/7, 149b/4, 151a/7 

taż‘īf (Ar.) İki kat etme, iki katına çıkarma 

         t. 157b/12, 162a/1 

           t. +dür 162a/3 

           t. it- “iki katına çıkarmak” 161b/12, 

162a/4, 167a/5, 172a/12 

           t. ol- “iki katına çıkarılmak” 157a/1, 

157b/13  

           t. olın- “iki katına çıkarılmak” 

159b/10, 161b/9 

           ḥāṣıl-ı t. “iki katına çıkarma 

işelminin oluşması” 159b/11 

tefrīḳ (Ar.) Çıkarma 

           ḥāṣıl-ı t. ol- “çıkarılmak” 170a/8 

te’hīr (Ar.) Sonraya, geriye bırakma, 

geciktirme, geciktirilme 

           t. olın- “geciktirilmek, geriye 

bırakılmak” 164b/9 

tecāvüz (Ar.) Ötesine geçme, sınırı aşma 

           t. +dür 164b/9 

tecnīs (Ar.) Cinsleştirmek 

           t. it- “cinsleştirmek” 159b/9, 

159b/13, 164a/13, 170a/5 

           t. olın- “cinsleştirilmek” 125b/15, 

126a/5, 157b/5, 160b/10 

tefrīḳ (Ar.) Çıkarma, çıkarılma 

           t. 170b/5 

           t. +ından 127b/5, 127b/6 

            t. it- “çıkarmak” 127a/13, 129a/2, 

132a/4, 133a/4, 135b/8, 136b/2, 136b/4, 

136b/6, 139b/7, 145b/2, 147b/7, 151a/14, 

155a/6, 155a/9, 155b/14, 163a/5, 164a/4, 

170a/7, 174b/5 

           t. ol- “çıkarılmak” 147b/9, 170a/8 

           t. olın- “çıkarılmak” 127b/3, 128b/9, 

131b/15, 132b/13, 133b/3, 133b/12, 134a/2, 

135b/12 

          ṣūret-i t. “çıkarma işleminin 

görünüşü” 129a/4, 139b/8, 145b/5 

tekā‘üd (Ar.) Emekliye ayrılmak, emeklilik. 
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           tenhā-yı t. it- “emekli olup kenara 

çekilmek” 148a/4 

tekmīleten li’n-nıṣf (Ar.) Yarıyı tamamlamak 

           t. 111b/5 

           mūṣā-leh-i t. 109b/6, 111b/5 

tekmīleten li’ẟ-ẟülüẟān (Ar.) üçte ikiyi (2/3) 

tamamlamak 

           t. 110b/1, 112a/6 

           mūṣā-leh-i t. 110b/1, 112a/6 

 tekrār (Ar.) Bir daha, tekrar, yine, yeniden 

           t. 108a/1 

telḫīṣ (Ar.) Özetleme 

           t. it- “özetlemek, uzun bir yazıyı 

kısaltmak” 117a/1 

tenāsüb (Ar.) Uyma, uygunluk, orantı 

           t. +i (iy.) 125a/7, 125a/8 

tenhā (Ar.) Yalnız, ıssız, boş, tek. 

           t. -yı tekā‘üd it- “emekli olup kenara 

çekilmek” 148a/4 

terbī‘ (Ar.) 1. Dörtleme, dört katına çıkarma 

           t. it- “dörtlemek, dört katına 

çıkarmak” 159b/14 

           2. Dörde bölme 

         t. 158b/13, 164a/10 

           t. +dür 160a/7 

           t. it- “dörde bölmek” 141b/12, 

158b/5, 158b/12, 159a/7, 160a/7, 162a/7 

           t. ol- “dörde bölünmek” 160a/8, 

160b/10 

           t. olın- “dörde bölünmek” 160a/7 

           ṣūret-i t. “dörde bölme işleminin 

görünüşü” 158b/14, 160a/8 

terk (Ar.) Bırakma, geride koyma 

           t. it- “bırakmak, geride koymak” 

98a/5, 99a/12, 100b/12, 101a/10, 102a/12, 

106a/11, 107a/5, 107b/5, 140b/11 

tertīb (Ar.) Düzen, tertip 

           t. 169a/15, 169b/1 

           miẟāl-i t. -i sihām “payların 

düzenlenmesinin örneği” 169a/15 

teṣaḥḥu (Ar.) Doğru 

           ‘amelü’t-t. “doğru iş” 90a/5, 93a/9 

teẟlīẟ (Ar.) Üç katına çıkarma, üçleme 

           t. olın- “üçlenmek, üçe çıkarılmak” 

126a/2 

tesviye (Ar.) Aynı seviyeye getirme 

           t. ol- “düzlenmek, aynı seviyeye 

getirilmek” 168b/13 

tevālī (Ar.) Birbiri arkasından gelme, arası 

kesilmeksizin devam etme, sürme. 

           t. -i a‘dād “sayıların ardışıklığı, arka 

arkaya gelmesi” 174a/3, 174a/9 

tevsī‘ (Ar.) Genişletme, genişletilme 

           t. -i maḫrecdür (tevsī‘-i maḫrec 

“paydayı genişletme” 103a/8 

tevzī‘āt (Ar.) Herkese payını dağıtmalar, 

üleştirmeler. 

           t. -ı mes’ele “üleştirme meselesi” 

99b/8 

teẕekkür (Ar.) Bir meseleyi konuşma, bir 

mesele konuşulma 

           t. it- “bir meseleyi konuşmak” 164b/8 

ticāret (Ar.)Ticaret, alım-satım 



347 
 

           t. eyle- “ticaret, alım-satım yapmak” 

118b/5  

           t. it- “ticaret, alım-satım yapmak” 

118b/7, 118b/10, 119b/8 

ṭoḳsan iki Doksan birden sonra gelen sayı, 

doksan iki (92) 

           ṭ. 120b/2 

ṭoḳsan ṭoḳuz Doksan sekizden sonra gelen 

sayı, doksan dokuz (99) 

           ṭ. 148b/15 

ṭoḳuz Sekizden sonra gelen sayı, dokuz (9) 

           ṭ. 108b/5, 113a/4, 119b/7, 121b/1, 

123a/1, 123a/2, 126a/2, 128a/12, 128b/5, 

129b/2, 143b/4, 147b/10 (2), 147b/13, 

148a/2, 155b/11, 156a/1, 156a/7, 159a/4, 

159a/4, 159a/8, 165a/3, 165b/1, 165b/6, 

165b/8, 165b/9, 167a/8, 168a/4, 173b/7 (3), 

173b/13 

           ṭ. +a 104a/4, 104a/6, 104a/12 

           ṭ. +ı (iy.) 165b/11 

           ṭ. +uñ 147b/11 

ṭoḳuz biñ sekiz yüz altmış ṭoḳuz Dokuz bin 

sekiz yüz altmış sekizden sonra gelen sayı, 

dokuz bin sekiz yüz altmış dokuz (9869) 

           ṭ. 158a/11 

ṭoḳuz yüz Sekiz yüz doksan dokuzdan sonra 

gelen sayı, dokuz yüz (900) 

           ṭ. 168b/1 

ṭol- Dolu duruma gelmek, dolmak. 

           ṭ. -acaḳ 139b/4  

tuffāḥ (Ar.) Elma 

           t. 168b/3 

           t. +uñ 168b/10 

ṭūl (Ar.) Uzunluk, boy 

           ṭ. 140a/11, 140a/12, 140a/14, 140b/1, 

141b/10, 152b/14 

           ṭ. +i (iy.) 138b/7, 138b/10, 138b/13, 

140a/1, 140b/13, 140b/14, 141b/4, 141b/6, 

141b/13, 141b/15, 151b/10, 151b/14, 

152a/2, 152a/6, 152a/12, 152b/6, 152b/8, 

152b/12, 153a/2, 164b/6 

           ṭ. +in 139a/4, 141a/6, 141a/8, 153a/5 

           ṭ. +inden 140a/5, 152a/10, 152a/15 

           ṭ. -i çuḳa “yün kumaşın, çuhanın 

boyu, uzunluğu” 152a/7 

ṭut- 1. Karşılamak, karşılığı olmak 

         ṭ. -a 123b/12 

         ṭ. -ar 90b/15 (2), 91a/5, 91a/6, 91a/11, 

91a/11, 94a/2, 94a/3, 94a/8 (2), 94a/13 (2) 

        2. Hizmetine almak 

           ṭ. -sa 142a/5, 143a/1, 144a/10, 146a/2 

       3. Denetimi altında bulundurmak, 

tutmak 

           ṭ. -masalar 139b/4 

       4. İsimlerle birleşerek birleşik filler 

oluşturur 

           ṭ. -asın 102a/4, 107a/11, 113a/3, 

115b/8, 120a/3, 132b/14, 138a/12, 138a/14, 

139a/2, 139b/8, 144b/8, 146a/11, 149b/8, 

150b/2, 152b/2, 153b/5, 154a/5, 155a/7, 

155a/10, 156b/9, 158a/15, 173a/2, 174a/11 

           ṭ. -up 99a/3, 102a/5, 106b/8, 107a/14, 

108b/9, 113a/6, 114a/3 (2), 115b/12, 120a/6, 

121a/6, 132a/5, 134a/2, 135b/13, 139a/5, 
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139b/11, 143b/11, 149b/12, 153a/8, 154b/9, 

156a/2, 172b/6, 173a/6 

              bkz. maḍrūb ṭ., maḳsūm ṭ., 

maḳsumün ‘aleyh ṭ., ücrete ṭ.   

ṭutıl-  1. Hizmetine almak 

           ṭ. -an 144b/1, 144b/3, 145a/10, 

145a/13, 145a/15, 145b/6, 145b/11 

           2. alınmak, tutulmak 

           ṭ. -sa 174b/2 

          3. İsimlerle birleşerek birleşik fiiller 

oluşturur 

           ṭ. -a 114b/13, 133b/13, 155b/15, 

157a/6, 173b/13 

           ṭ. -up 115a/2, 129a/3, 151a/9, 157a/7 

            bkz. maḳsūm ṭ., maḳsūmün ‘aleyh ṭ. 

tüs‘ (Ar.) Dokuzda bir (1/9) 

           t. 113b/9, 113b/11 

           t. +ın 113b/4, 113b/13, 114a/4 

           ṣāḥib-i t. +a (ṣāḥib-i tüs‘ “dokuzda 

birin sahibi”   114b/1 

         t. -ı dirhem “gümüş paranın dokuzda 

biri”  114b/2 

U 
 

u (Far.) Bağlama edatı; ve 

           u. 134a/8, 178a/7 

uḫt (Ar.) Kız kardeş  

           u. 95a/6 

uḫteyn (Ar.) İki kız kardeş 

           u. 95a/6 

           u. +e 107b/2 

           ḥiṣṣe-i u. +edür (ḥiṣṣe-i uḫteyn “iki 

kız kardeşin payı”) 107a/9 

uḫuvvet (Ar.) Kardeşlik 

           u. +den 95b/4 

           ḥiṣṣe-i u. “kardeşlik payı” 103a/2 

           ḥiṣṣe-i u. +dür 102b/8 

‘ulvī (Ar.) Yüksek, yüce 

           cemā‘at-i ‘u. 149a/7  

‘ulyā (Ar.) Pek (daha, en, çok) yüce, yüksek, 

üst. 

           ‘u. -yı ferīḳ-ı evvel “birinci grubun 

en üstü”) 90a/11, 90a/14, 90b/13, 91a/3, 

92a/6, 92a/13, 93a/15, 93b/3, 93b/15, 94a/5 

‘umḳ (Ar.) Derinlik 

           ‘u. 140a/11, 140a/12, 140a/15, 

140b/1 

           ‘u. +ı (iy.) 138b/11, 139a/6, 139a/8 

           ‘u. +ına 139a/1 

           ‘u. +ından 140a/5 

‘umūmen (Ar.) Bütün, hep ; herkese olduğu 

gibi 

           ‘u. 178b/15 

ur- Çarpmak 

           u. -avuz 89b/11 

           u. -duḳ 89b/13, 89b/14, 90a/1, 

90a/13, 90b/2, 90b/6, 93a/4, 93b/2, 93b/9 

           u. -up 90a/10, 93a/14, 93b/5, 127b/11 

‘uṣūbet (Ar.) Asabelik, baba tarafından 

akrabalık 

           ‘u. -i maḥż “miras ilminde ashâbu`l-

ferâizden [koca, karı, baba, dede, kızlar, 

oğlun kızları, ana-baba bir kız kardeşler, 
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baba- bir kız kardeşler, ana bir erkek ve kız 

kardeşler, ana, nine] olmayıp sadece 

asabelik [baba tarafından akraba olanlar] 

sıfatının olması durumudur.” 94b/3, 94b/5, 

95a/4, 95a/7   

          ‘u. -i müştererek “ortak asabelik. 

Belirli pay sahipleri hisselerini aldıktan 

sonra geri kalan malı asabe sıfatıyla iki ya 

da daha çok kimselerin ortaklaşa almış 

olmaları. 94b/5 

          ‘u. -i müştereke “ortak asabelik. 

Belirli pay sahipleri hisselerini aldıktan 

sonra geri kalan malı asabe sıfatıyla iki ya 

da daha çok kimselerin ortaklaşa almış 

olmaları.” 94b/2, 95a/3, 95a/7 

‘uşr (Ar.) Onda bir (1/10) 

          ‘u. 113a/1, 166b/10 

          ‘u. +ı (iy.) 113a/2 

          ‘u. +ın 112b/10, 113a/8 

uyıl- Uyma işi yapılmak, uyulmak, tabi 

olmak 

           u. -ur 164a/8 

 

Ü 
 

ü (Far.) Bağlama edatı; ve 

           ü. 134b/4, 178b/6 

ücret (Ar.) Bir hizmet karşılığı verilen para 

veya mal; ücret 

           ü. 140a/2, 143b/5, 143b/6, 143b/8, 

145a/8, 146b/7, 155a/5 

           ü. +den 144a/13 

           ü. +dür 145b/9 

           ü. +e 142a/5, 154b/9, 171a/3 

           ü. +i (iy.) 142b/5, 143b/1, 144b/2, 

145a/3, 155b/5, 155b/6, 171b/3 

           ü. +in 146a/12 

           ü. +ine 143b/15 

           ü. +leri (iy.) 144b/6, 146a/5 

           ü. +lerin 145a/6, 146a/10 

           ü. +lerinüñ 144a/14 

           ü. +leriyle 146b/8 

           ü. +e ṭut- “parayla tutmak, paraya 

anlaşmak, kiralamak” 142a/5, 154b/9 

           ḥaḳḳ-ı ü. “iş karşılığı alınan para” 

154b/11 

           ḥaḳḳ-ı ü. +i (bel.) 140b/4 

           ḥaḳḳ-ı ü. +i (iy.) 140a/7, 140b/7, 

140b/8, 142b/2, 142b/3, 143b/3, 144b/4, 

145a/2 

           ḥaḳḳ-ı ü. +in 140a/6 

           ḥaḳḳ-ı ü. +leri (iy.) 146b/11 

           ḳavl-i ü. +i (iy.) (ḳavl-i ücret “ücret 

sözleşmesi”) 144b/9 

           ü. -i evvel “ilk ücret” 171a/6 

           ü. -i yevmiye “iş karşılığı günlük 

verilen para” 142a/10, 142a/12, 143a/8 (2) 

üç İkiden sonra gelen sayı; üç (3) 

           ü. 89b/4, 90a/2, 90a/13, 90b/14, 

92a/5, 92a/11, 92a/15, 92b/11, 93a/6, 93b/2, 

94a/2, 95b/2, 97a/1, 97a/2, 97a/7, 98b/7, 

99b/4, 102a/12, 102b/9, 102b/10, 103b/3, 

103b/6,  104a/1, 104a/5, 104a/9, 104b/2, 

104b/12, 105a/8, 105a/14, 105b/9, 106a/8, 
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106a/15, 107a/2, 107a/9, 109a/15, 109b/5, 

110a/7, 110a/13, 110b/11, 113a/2, 115a/5, 

119b/6, 120b/2, 121a/10, 121b/15, 122b/5, 

124b/1, 125a/7, 125b/7, 125b/13, 126a/1, 

126a/14, 127b/11, 130b/9, 131a/6, 134a/7, 

137b/6, 137b/10, 137b/14, 137b/15, 138a/2, 

138a/7,  138b/3, 138b/4, 138b/10, 139b/1, 

139b/6, 143a/3, 143a/11,  143b/5, 143b/9, 

143b/9, 143b/14, 144a/8, 145a/4, 145a/8, 

145a/9, 145a/11, 145b/9,  147b/9, 147b/11, 

150a/9, 150b/1, 151a/1, 151a/14, 162b/14, 

163a/3, 163a/6, 163b/5, 164a/5, 164b/5, 

165a/1, 166a/6, 166b/3, 166b/13, 167a/15, 

167b/8, 167b/10, 168a/4, 169a/3, 170a/8, 

170a/12, 170b/7, 170b/13, 171a/3, 171b/7 

171b/10, 171b/11 (2), 172a/13, 172b/8, 

172b/12, 172b/14, 173a/11, 173b/1, 173b/6 

(2), 174b/12, 174b/14, 175a/1, 176b/1, 

176b/2 

           ü. +den 97a/8, 97a/9, 102b/7, 112a/4, 

112b/4 

           ü. +dür 171a/6 

           ü. +e 172a/8 

           ü. +er 146b/10, 168a/1 

           ü. +i (bel.) 90a/13, 92a/5, 93b/1, 

110b/11 

           ü. +i (iy.) 90a/12, 90b/14, 92a/14, 

93b/1, 94a/1, 168b/11, 169a/4 

           ü. +üñ 102b/7, 109b/5, 110a/13, 

112a/4, 112b/4  

üç biñ otuz Üç bin yirmi dokuzdan sonra 

gelen sayı, üç bin otuz (3030) 

           ü. 100a/3 

üç biñ yidi yüz yigirmi altı Üç bin yedi yüz 

yirmi beşten sonra gelen sayı, üç bin yedi 

yüz yirmi altı (3726) 

           ü. 124b/6 

üçünci Üçüncü 

           ü. +si 94b/2, 95a/2, 95b/3 

üç yüz İki yüz doksan dokuzdan sonra gelen 

sayı, üç yüz (300) 

           ü. 164a/4, 172b/4, 175a/4 

           ü. +i (bel.) 172b/5 

üç yüz bir Üç yüzden sonra gelen sayı, üç 

yüz bir (301) 

           ü. 172b/1 

üç yüz on Üç yüz dokuzdan sonra gelen 

sayı, üç yüz on (310) 

           ü. 119b/3 

ümm (Ar.) Ana, anne  

           ü. 95a/6, 95a/7, 106b/1, 106b/2, 

107b/7 

           ü. +e 98b/2 

           ü. +in 107b/4 

           ü. +üñ 94b/1, 95b/2 

           evlād-ı ü. “ölünün ana tarafından 

oğlan ve kız kardeşleri” 106b/2, 107a/2 

           ḥiṣṣe-i ü. “annenin payı” 98b/7, 

99a/der., 99a/8, 102a/1, 102a/9 

ümmīd (Far.) Umut, umma 

           ü. 178b/4 

üzer Üst, üzeri 

           ü. +ine 164a/9 

           ü. +inedür 164a/15 
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üzre  Gibi, bu yolda, bu biçimde, amacıyla, 

üzere 

           ü. 96b/6, 97b/6, 97b/7, 98a/14, 

101a/4, 102b/6, 105b/14, 113b/6, 127a/10, 

128b/3, 130b/2, 131a/8, 135a/12, 135b/1, 

137a/11, 138a/8, 140a/3, 141a/10, 144a/11, 

144b/2, 147b/3, 149b/4, 150b/12, 152b/4, 

154a/2, 162a/6, 163a/13, 163b/12, 168b/5, 

169a/14, 169a/15, 169b/1, 169b/6, 171a/1, 

171b/7, 171a/4, 174a/4, 174a/9, 175b/10, 

175b/11 

           ü. +dür 97b/8, 117a/7, 125a/8, 125a/9 

V 
 

vāḥid (Ar.) Tek, bir 

           v. 99a/8  

           ‘aded-i v. +den (‘aded-i vāḥid “tek 

sayı”  172a/10, 174a/3 

           yevm-i v. +üñ (yevm-i vāḥid “bir 

gün”)  143b/1 

           dīnār-ı v.  +üñ (dīnār-ı vāḥid “bir 

tane altın para”) 161a/5 

           ḫaṭā-yı v. “tek yanlış” 125a/10, 

125a/11, 125b/6, 126a/13, 127a/3, 136b/8 

           ḳırāṭ-ı v. “bir kırat” 176b/8 

           nefer-i v. +üñ (nefer-i vāḥid “bir 

kişi”) 144b/8, 145a/3 

           sene-i v. +in (sene-i vāḥid “bir yıl”) 

166a/2 

           şaḫṣ-ı v. +üñ (şahs-ı vāḥid “bir kişi”) 

167a/4, 167a/9 

vāḳi‘ (Ar.) Vuku bulan, olan, olagelen 

           v. 108a/11 

           v. ol- “olmak, vuku bulmak” 99b/2, 

119a/9, 116b/9, 123a/12, 125a/6, 125a/13, 

126a/8, 126a/14, 126b/2, 126b/7, 127a/2, 

127a/12, 127a/15, 127b/7, 127b/9, 128a/14, 

129a/4, 129b/4, 129b/12, 130a/13, 130b/4, 

130b/7, 131a/4, 131b/9, 131b/14, 132a/5, 

135b/5, 137a/7, 137b/6, 138a/15, 139a/6, 

139a/11, 139b/11, 140b/1, 140b/6, 144a/1, 

145a/5, 146a/15, 149a/4, 149b/13, 150b/4, 

151a/10, 151b/5, 151b/12, 152a/6, 152a/11, 

152b/5, 153a/9, 153b/10, 154b/3, 154b/6, 

156b/12, 157a/8, 158b/9, 159b/13, 161a/7, 

162b/7, 163a/9, 165a/6, 165b/9, 167a/11, 

168a/13, 169b/15, 170b/6, 171b/7, 172a/2, 

172a/8, 172a/15, 173a/7, 174b/7, 174b/11, 

175a/2, 175b/15, 176a/5, 178a/4 

vaḳt (Ar.) Zaman, vakit, süre 

           v. 96b/3, 97a/8, 97a/11, 98b/5, 

100b/15, 101a/6, 103a/9, 103b/5, 103b/8, 

104a/4, 104a/8, 104b/1, 104b/5, 104b/11, 

105b/2, 105b/7, 105b/14, 105a/1, 105a/6, 

105a/11, 105a/13, 108b/2, 127a/13, 129b/4, 

145b/9, 154b/1, 154b/4, 163b/5, 170a/1 

           v. +de 150b/4 

           v. +e 149b/5, 149b/6 

vallāhü a‘lem (Ar.) Allah bilir 

           v. 179a/7 

var Mevcut, var 

           v. 89b/1 (2), 89b/6, 89b/7, 90a/8, 

90a/12 (2), 90b/1 (2), 90b/5 (2), 90b/9, 

90b/14 (2), 91a/4, 91a/5, 91a/9, 91a/10, 
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91b/6, 92a/3, 92a/4, 92a/10, 92a/14 (2), 

92b/2 (2), 92b/5 (2), 92b/14, 93a/12, 93b/1 

(2), 93b/5 (2), 93b/8 (2), 93b/12, 94a/1 (2), 

94a/7 (2), 94a/12 (2), 96b/10, 98a/7, 98a/8 

(2), 98a/9, 99a/1, 99a/15 (2), 99b/1 (2), 

101b/3, 101b/4 (2), 102a/13, 102a/14, 

106a/12 (2), 106a/13, 107a/6 (2), 107b/6 (2), 

107b/7 (2), 108a/12, 108a/14, 109a/10 (2), 

110a/2 (2), 110b/5 (2), 111a/4, 111b/7, 

111b/8, 112a/9 (2), 115b/5, 118a/8, 121b/12, 

123a/11, 137b/12, 137a/10, 138b/13, 139b/6, 

140a/8, 141a/3, 141a/12, 142a/9, 144b/5, 

154b/14, 166a/4, 178a/4 

           v. +ıdı 134a/7 

           v. -ısa 90a/10, 90b/10, 93a/14, 

93b/13 

var- 1. V armak, gitmek, ulaşmak 

           v. 179a/4  

         v. -a 151b/3  

           v. -acaḳ 150b/11 

           v. -asın 150a/10, 150a/11  

           v. -dı 149b/6  

           v. -ınca 156a/14, 169a/5, 172a/11, 

174a/3, 174a/9  

           v. -mış 150a/5  

           v. -up 127b/10, 127b/12, 127b/14, 

128a/10, 128b/2, 129a/8, 129b/13, 129b/14, 

130a/2, 130a/8, 130b/2, 149b/5, 149b/7, 

149b/10, 149b/15, 151a/11, 155b/12, 

156a/11 

           v. -ur 151a/13, 156b/4, 156b/13, 

156b/15, 157a/3 

        2. Belli bir duruma veya düzeye 

gelmek 

           v. -avuz 89b/10  

vāriẟ (Ar.) Mirasçı, kendisine miras düşen  

         v. 101a/1 

           v. +in 100b/12 

           v. +lerden 100b/13 

           v. +lere 101b/2, 141a/1 

           v. +lerüñ 98a/6 

vārid (Ar.) Bir şey hakkında çıkan, söylenen, 

olması beklenen, olabileceği düşünülen 

           v. 178b/5 

vaṣiyyet (Ar.) Bir kimsenin öldükten sonra 

yapılmasını istediği şey  

           v. eyle- “öldükten sonra yapılmasını 

istediği şeyleri belirtmek” 109a/9, 110a/1, 

110b/4, 111a/4, 111b/7, 112a/8  

           v. it- “öldükten sonra yapılmasını 

istediği şeyleri belirtmek” 110b/12, 112b/7, 

112b/10, 115a/9 

           maa-v. -i mu‘ayyene “belirlenmiş 

vasiyetle birlikte” 116b/2 

           v. -i mu‘ayyene  “belirlenmiş, 

kararlaştırılmış vasiyet” 109a/6 

           v. -i mu‘ayyene  it- “mirası 

kararlaştırmak” 113b/4, 114b/4 

vaż‘ (Ar.) Koyma, konulma, tayin etme 

          v. it- “koymak” 153a/8, 163b/7, 

169a/10 

           v. olın- “konulmak” 118a/10, 138a/9, 

138a/10, 141a/3, 155a/10, 169a/10, 173b/12, 

175b/13, 176a/3 
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vāżıḥ (Ar.) Açık, meydanda, belli, kapalı 

olmayan [söz, cümle]. 

           ṭarīḳ-ı v. bulın- “yöntemi açık bir 

şekilde ortaya koymak” 137a/2 

ve (Ar.) Bağlama edatı: ve 

           v. 90a/2 (2), 92b/14, 93a/5 (2), 

93a/11, 94b/1, 94b/6, 94b/7, 95a/6, 95a/7, 

95a/8, 95b/1 (2), 95b/4 (3), 95b/7, 95b/8 (2), 

96b/1 (2), 96b/5, 96b/6, 96b/12, 97a/2, 

97a/7, 97a/10, 97b/1, 98a/3 (2), 98a/4 (2), 

98a/7, 98a/12 (2), 98a/14, 98b/2 (3), 98b/3, 

98b/7 (2), 99a/2, 99a/4, 99a/11 (2), 99a/15, 

99b/1, 99b/4, 99b/5, 99b/10 (2), 100a/2 (2), 

100a/3, 100a/10, 100b/14, 101a/1, 101a/5, 

101a/9, 101a/10, 101b/3, 101b/4, 101b/9 (2), 

102a/2, 102a/6, 102a/11, 102a/12, 102a/14 

(2), 102b/1, 102b/1, 102b/3, 102b/8, 

102b/10, 102b/11, 102b/12, 103a/15, 104a/3, 

104a/7, 104b/4, 105a/5, 105a/10, 105b/1, 

105b/4 (2), 105b/7, 106a/8, 106a/9 (2), 

106a/10 (2), 106a/12 (2), 106a/13,  106b/1 

(2), 106b/2, 106b/6, 106b/7, 106b/10, 

106b/11 (2), 107a/2 (2), 107a/4, 107a/6, 

107a/12, 107a/13, 107a/15, 107b/2, 107b/4 

(2), 107b/5, 107b/6, 107b/7 (2), 107b/11, 

108a/5, 108a/14, 108b/1, 108b/5 (3), 108b/6, 

108b/7, 108b/8, 108b/9, 108b/10, 108b/11, 

109a/2 (2), 109a/3, 109a/4, 113a/2 (2), 

113a/5, 113a/12 (2), 113a/13, 113b/1, 

113b/4 (2), 113b/12, 114a/2, 114a/7, 114a/8, 

114a/9, 114b/1 (2), 114b/4 (2), 114b/8 (2), 

114b/12 (2), 115a/1 (2), 115a/3, 115a/5 (2), 

115a/6, 115a/9 (2), 115b/7 (2), 116b/2, 

116b/2, 115b/10 (2), 115b/13 (2), 116a/2 

(2), 117a/7, 117a/13, 117a/15 (2), 117b/1, 

118a/2, 118a/4 (2), 118a/5 (2), 118b/1, 

119a/1, 119a/2, 119b/2 (2), 119b/3 (2), 

119b/4, 119b/7, 119b/7, 120a/4, 120a/6, 

120b/1, 120b/8 (3), 120b/9, 120b/10, 

120b/13, 121a/6, 121a/10 (3), 121b/1 (2), 

121b/2, 121b/3, 121b/7 (2), 121b/8 (2), 

121b/9 (2), 121b/15 (2), 122a/4 (4), 122a/6, 

122a/7, 122a/8 (2), 122b/1, 122b/5 (2), 

122b/6 (2), 123a/1 (2), 123a/2, 123a/4, 

123a/6 (2), 123a/7 (3), 123a/8 (2), 123a/9 

(2),  123b/4, 123b/5, 123b/9, 124a/1, 124b/1, 

124b/2 (2), 124b/3, 124b/5, 124b/7, 124b/9, 

124b/11, 124b/12, 124b/14 (2), 125a/2, 

125a/4, 125a/5, 125a/10, 125b/4 (2), 125b/5, 

125b/7, 125b/8, 125b/14, 126a/2, 126a/3, 

126a/4, 126a/6, 126a/11, 126b/2, 126b/5, 

126b/13, 127a/8, 127a/9, 127a/10, 127a/12, 

127a/14, 127b/1, 128b/1, 128b/13, 128b/14, 

129a/6, 129b/9, 130a/1, 130a/8, 130b/10, 

130b/11, 130b/13, 131a/6, 131b/6, 132a/2 

(2), 132a/9, 132b/3, 132b/15 (2), 133a/2, 

133a/7, 133b/1, 133b/14, 133b/15 (2), 

134a/5, 135b/10 (2), 136a/3 (2), 136a/6, 

136b/3, 136b/9 (2), 137a/2, 137b/2, 137b/3, 

137b/7, 137b/8, 137b/15, 138a/2, 138a/5 (2), 

138a/7 (2), 138a/9, 138a/13, 138b/4, 138b/7, 

137b/15, 138b/8, 139a/1, 139a/4, 139a/9, 

139b/4, 139b/10, 139b/14, 140a/12, 140a/14, 

140b/1,  140b/5, 140b/9, 140b/12 (2), 
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140b/13, 140b/14 (2), 140b/15, 141a/5, 

141a/9, 141a/12, 141b/1 (2), 142b/4 (2), 

142b/7, 142b/8, 142b/9 (2), 142b/10, 143a/1 

(2), 143a/2, 143a/4, 143a/5, 143a/10, 

143a/12, 143b/3, 143b/15, 144a/6 (2), 

144a/8, 144a/11, 144a/14, 144b/2, 144b/3, 

144b/6, 144b/8, 144b/10, 144b/14, 145a/4, 

145a/8, 145a/11, 145a/14, 145b/1, 145b/2, 

145b/7, 145b/9, 145b/13, 146a/2, 146a/7, 

146a/13, 146b/3 (2),  146b/4, 146b/14, 

147a/8, 147b/8, 147b/12, 148a/1 (2), 

148a/10 (2), 147b/2, 148b/3, 148b/4, 148b/5, 

148b/8, 148b/9, 148b/11, 149a/3, 149a/8 (2), 

149b/2, 149b/6, 149b/11, 150a/1, 150a/8, 

150a/10, 150a/12, 150a/15, 150b/1, 150b/2, 

150b/6, 150b/10, 151a/8, 151b/4, 151b/8, 

151b/10, 151b/11, 151b/12, 152a/3, 152a/4, 

152a/8, 152a/9, 152a/14, 152b/2, 152b/8 (2), 

152b/12, 152b/13, 152b/14, 153a/6, 153a/7, 

153b/8 (2), 153b/13, 154a/5, 154a/9, 154b/3,  

154b/8, 154b/12, 155a/2, 155a/4, 155a/12, 

155a/14, 155b/2, 155b/6, 156a/4 (2), 

156a/11, 156b/1, 156b/4, 156b/5, 156b/7, 

156b/15, 157a/4, 157a/12, 157b/2, 157b/4 

(2), 157b/9, 157b/13, 157b/14,  158a/2, 

158a/4, 158a/7, 158a/9, 158a/10 (2), 158a/13 

(2), 158b/1, 158b/2, 158b/4 (2), 158b/6, 

158b/9, 158b/15, 159a/5, 159a/9 (2), 

159a/13, 159b/1 (2), 159b/3 (2), 159b/5, 

159b/7, 159b/11, 159b/14, 159b/15, 160a/6, 

160a/9, 160a/11, 160a/14, 160a/15,  160b/3, 

160b/5 (3), 160b/7, 160b/8, 160b/9 (2), 

160b/10, 160b/13 (2), 160b/15, 161a/2, 

161a/5, 161a/11 (3), 161a/13, 161a/14, 

161b/2, 161b/5, 161b/8, 161b/11, 161b/14, 

162a/3, 162a/4, 162a/7, 162a/11, 162a/12, 

162a/13, 162a/15, 162b/4, 162b/7, 162b/10, 

162b/11 (2), 162b/13 (2), 163a/8, 163a/12, 

163a/15, 163b/1, 163b/4, 163b/5, 163b/14 

(2), 164a/1, 164a/5, 164a/7, 164a/10 (2), 

164a/14, 164b/4, 165b/1, 165b/4 (2), 165b/6, 

165b/8, 165b/9, 164b/11, 165a/5, 165a/9, 

165a/10, 165a/14, 165a/15, 165b/10, 

165b/11 (2), 165b/14, 166a/1 (2), 166a/5, 

166a/6, 166a/7, 166a/11, 166a/14, 166b/1, 

166b/2, 166b/3, 166b/5, 166b/8, 166b/8, 

166b/9, 166b/10, 166b/13, 167a/3, 167a/6, 

167a/7, 167a/9, 167a/13, 167a/15, 167b/5, 

167b/13, 167b/15, 168a/3 (2), 168a/6, 

168b/3, 168b/11, 169a/3, 169a/6, 169b/4 (2), 

169b/5 (4), 169b/7 (2), 169b/8, 169b/10, 

169b/12, 169b/13, 169b/14 (3), 169b/15, 

170a/3 (3), 170a/5 (2), 170a/6, 170a/8, 

170a/12 (2), 170b/2, 170b/3, 170b/4 (2), 

170b/6, 170b/7, 170b/8 (3), 170b/12, 

170b/13 (2), 170b/14, 171a/6, 171a/7, 

172a/2, 172a/4, 172a/6 (2), 172a/7, 172a/13 

(2), 172b/5,  172b/7, 172b/11, 172b/14, 

173a/1, 173a/3, 173a/4, 173a/5, 173a/9, 

173b/4, 173b/5, 173b/6, 173b/8, 173b/10, 

173b/13, 174a/1, 174b/6, 174b/14, 175a/1, 

175a/15 (2), 175b/5 (2), 175b/6, 175b/7, 

175b/8, 175b/14, 176a/6, 176a/8, 176a/10 

(2), 176a/12, 176b/1, 176b/2, 176b/8, 
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176b/9, 177a/1, 177a/2 (2), 178a/6, 178a/7 

(2), 178a/11 (2), 178b/5, 178b/6, 178b/7 (2), 

178b/8, 178b/9, 178b/10, 178b/11, 178b/12, 

178b/13 (2), 178b/15, 179a/1 

           maa’l-ḳırāṭ v.’ş-şa‘īr “arpa ve kırat 

(beş arpa ağırlığında ölçü) ile birlikte” 

170b/15 

vech (Ar.) Sebep, vesile, münasebet 

           v. 97b/6, 97b/7, 105b/14, 161a/15 

           v. +le 107b/12, 164a/8 

           ber-v. -i iştirāk “ortaklıkla” 118b/7, 

118b/9, 119b/7 

vefā (Ar.) 1. Sözünde durma, sözünü yerine 

getirme 

           v. ḳıl- “Sözünde durmak” 179a/4 

           2. Ödeme 

           v. it- “ödemek, yetmek” 117a/3 

veled (Ar.) Çocuk, erkek çocuk, oğul 

           v. 95b/4 

           v. -i ibn “erkek çocukların kız ve 

erkek çocukları” 95b/4 

vereẟe (Ar.) Mirasçılar 

           beyne’l-v. “mirasçılar arasında” 

97b/5, 116b/1 

vezn (Ar.) 1. Tartı 

           v. +de 175a/14 

                  2. Ağırlık  

           v. 178a/10 

           v. +i (iy.) 175b/4, 175b/6, 175b/7 

           v. +leri (iy.) 175b/8 

vir- 1. Vermek, bir işlem için gerekli olan 

bir şeyi aktarmak, bir hakkı sahibine iletmek 

           v. -di 155a/3 

           v. -dügi 155a/8, 167b/15   

           v. -dük 90a/14, 90b/3, 90b/7, 91a/2, 

91a/8, 91a/14, 92a/6, 92a/7, 92a/8, 93b/3, 

93b/6, 93b/10, 94a/5, 94a/11, 94a/15, 

109a/14, 109a/15, 109b/3, 109b/4, 109b/5, 

110a/6, 110a/7, 110a/12, 110a/13, 110b/1, 

110b/2, 110b/6, 110b/10, 110b/11, 110b/12, 

111a/8, 111a/9, 111b/3, 111b/4, 111b/4, 

111b/11, 112a/1, 112a/4, 112a/5, 112a/6, 

112b/1,  112b/5, 112b/6, 112b/6 

           v. -e 140a/3 

           v. -elüm 98b/10, 141a/5 

           v. -esin 98a/13, 99b/11 (2), 101b/6, 

102b/2, 106b/11, 107b/1, 108b/11, 113a/9, 

114a/5, 115b/14 

           v. -evüz 90a/11, 90b/12, 93a/15, 

93b/15 

           v. -mege 117a/6 

           v. -mek 98b/5, 100a/5, 101b/11 

           v. -mekde 99a/1 

           v. -mekdür 96b/7 

           v. -se 144a/13, 166b/14 

           v. -seler 152a/10 

           v. -señ 147a/5, 147a/7 

           v. -üp 167b/3 

          2. İsimlerle birlikte birleşik fiiller 

teşkil eder 

           v. -e 169b/2 

           v. -elüm 91a/1, 91a/7, 91a/12, 94a/4, 

94a/10, 94a/14 

           v. -se 172b/3 
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           v. -üp 148a/8 

               bkz. cevāb v., fā’ide v., maḍrūb v. 

          3. Çabukluk anlamı veren birleşik 

fiiller teşkil eder 

           ḳazıv. “kazıvermek, hızlı bir şekilde 

kazmak” 140a/2 

           ṣaluv. -seler (ṣaluvir- “bırakıvermek, 

koyuvermek”) 139b/3 

viril- 1. Verme işine konu olmak, verilmek 

           v. -e 101a/7 

           v. -en 152b/1, 155a/14, 155b/2 

           v. -miş 146a/8 

           v. -se 174b/12 

           v. -ür 103a/13 

          2. İsimlerle birlikte birleşik fiiller 

teşkil eder 

           v. -mez 103a/13 

               bkz. farż v.  

vuḳū‘ (Ar.) Bir olayın çıkış şekli, meydana 

gelmesi 

           nādirü’l-v. “az rastlanan olay” 137a/5 

           tamām-ı v. +ı (iy.) (tamām-ı vuḳū‘ 

“olayın bütünü”)   147b/3 

vuḳū‘ī (Ar.) Bir olayın çıkış şekli, bir olaya 

ait olan 

           ḥaṣr-ı v. “olacak bir şeyi 

özelleştirmek” 127a/10  

vustā (Ar.) Orta 

           v. -yı ferīḳ-ı evvel “ilk grubun ortası” 

90a/15, 90b/3, 91a/3, 92a/7, 92b/1, 93b/4, 

93b/6, 94a/6 

vuṣūl (Ar.) Ulaşma, erişme, yetişme 

           v. bul- “ulaşmak, erişmek”  151a/11, 

154b/10 

Y 
 

yā (Far.) ya, ya da, veyahud  

           y. 94b/4, 95a/5, 95b/5 

yād (Far.) Hatırlama, akla getirme 

           y. olın- “hatırlanmak” 126b/10, 

147a/10, 148a/13 

yāḫūd (Far.) Veya, isterseniz; iyisi 

           v. 107b/11, 127a/8, 127a/9, 127a/12, 

137b/15, 147b/2, 159b/14, 162a/7, 164b/4 

yaḳın Yakın, en yaklaşık 

           y. 165a/13, 169a/1 

yāḳūt (Ar.) Kırmızı, sarı, beyaz, mavi 

renklerde olabilen değerli bir süs taşı  

           y. 134a/9, 134b/2, 134b/3 

           y. +uñ 135a/12, 136a/3 

yan Yan, bir şeyin ön, arka, alt, üst dışında 

kalan bölümü 

           y. +ında 137b/15 

ya‘nī (Ar.) Demek, sözün kısası, doğrusu, 

senin anlayacağın 

           y. 98a/3, 100b/12, 103a/9, 108a/11, 

126a/1, 137b/14, 144a/2, 144a/8, 159b/10, 

161b/15, 163b/7, 163b/12, 166b/12, 

168b/10, 170a/1, 170a/9 

yapıl- yapılmak, edilmek 

           y. -up 99a/der. 

yārān (Far.) Dostlar 

           y. +ına 166b/12 

yaraş- Yakışmak, uymak 
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           y. -ur 134b/10 

yaz- Yazmak 

           y.-up 161b/7 

yekūn (Ar.) Toplam 

           y. 123b/2, 123b/3, 123b/4, 123b/5, 

123b/9, 170b/2, 172a/5 

yelken Rüzgar gücünden yararlanarak geniş 

bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana 

dikilen ve teknenin direğine uygun bir 

biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş 

veya şeritlerin tümü 

           y. 155b/8, 155b/9 

yeṣıḥḥu (Ar.) Doğru olan, sahih olan 

           y. 89b/11, 90a/2, 90a/4, 92a/10, 

93a/3, 93a/5, 93a/8, 93a/9, 96b/6 

yetīm (Ar.) Yalnız, tek, eşsiz, bir tek. 

           dürr-i y. +lerin (dürr-i yetīm “eşsiz, 

eşi benzeri olmayan inci”) 178b/3 

yevm (Ar.) Gün 

           y. 118b/5, 118b/8, 139b/14, 142a/14, 

145a/7, 145a/14 (2), 145b/1, 145b/4, 145b/6, 

145b/7, 145b/13, 145b/14, 145b/15, 

146a/15, 146b/3 (2), 146b/4 (2), 146b/5, 

171a/6, 171a/7, 173a/1 

           y. +de 139a/12, 139b/1, 139b/5 

           y. +dür 144b/8 

           y. +i (bel.) 173a/2 

           y. +ine 145a/1 

           ‘aded-i y. “gün sayısı” 142a/14, 

144b/8, 171a/7 

           ‘aded-i y. +dür 144b/13 

           ‘aded-i y. +leri (iy.) 157a/7 

           ‘aded-i y. +lerin 119a/3, 157a/5 

           miḳdār-ı y. “gün kadar” 145b/4 

           nıṣf-ı y. +de (nıṣf-ı yevm “yarım 

gün”) 139b/14 

           y. -i vāḥid “bir gün” 143b/1 

yevmiyye (Ar.) Günlük, gündelik, her gün 

           y.+sin 145a/15 

          ‘aded-i y. (‘aded-i yevmiye 

“günsayısı”) 143a/13 

          ‘aded-i y. +leri (iy.) 146b/8 

           ḫidmet-i y. +sin (ḫidmet-i yevmiye 

“günlük hizmet, iş” 145a/15 

           ücret-i y. +nüñ (ücret-i yevmiye 

“günlük iş karşılığı alınan para”) 143a/8 

           ücret-i y. +sin 142a/10, 142a/12, 

143a/8 

yıl Yıl, sene  

           y. 165b/14 

yi- Yemek 

           y. -di 167b/6 

           y. -dügi 167b/11, 167b/14 

           y. -miş 168a/3 (2), 168a/5, 168a/7 

           y. -mişler 167b/14 

           y. -r 140a/3 

           y. -rdi 175a/2 

           y. -seler 167b/2 

yidi Altı sayısından sonra gelen sayı; yedi 

(7) 

           y. 89b/2, 89b/3, 89b/7, 89b/13, 91a/8, 

91a/10, 95a/1, 96b/10, 96b/11, 96b/12, 

99a/11, 99b/1, 103b/3, 105a/9, 106b/3, 

106b/4, 115a/6, 119b/7, 119b/7, 122b/5, 
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125b/1 (2), 126b/4, 139b/14, 142b/8, 144a/2, 

144a/4, 144a/8, 150b/7, 151a/14, 151b/1, 

151b/3 (2), 151b/8, 152a/10, 152b/1, 152b/8, 

152b/14, 154a/8, 157a/11, 163a/4, 163a/12, 

163b/6, 163b/13, 165a/2, 166b/8, 168a/3, 

168a/6, 169b/5, 171a/3, 172a/14 

           y. +de 172a/9, 172a/13 

           y. +dür 171a/7 

           y. +müz 89b/13 

           y. +şer 91a/8, 146b/14 

           y. +ye 89b/2, 89b/7, 89b/13, 91a/10, 

103b/7, 104a/12, 104a/14, 105b/8, 105b/11, 

172a/11 

yidinci Yedinci 

           y. +si 95a/4 

yidi yüz altmış biş Yedi yüz altmış dörtten 

sonra gelen sayı, yedi yüz altmış beş (765) 

           y. 118a/4 

yidi yüz elli üç Yedi yüz elli ikiden sonra 

gelen sayı, yedi yüz elli üç (753) 

           y. 170a/8 

yidi yüz seksan Yedi yüz yetmiş dokuzdan 

sonra gelen sayı, yedi yüz seksen (780) 

           y. 167a/12 

yidi yüz yigirmi Yedi yüz on dokuzdan 

sonra gelen sayı, yedi yüz yirmi (720) 

           y. 136a/3, 136b/2, 163b/15, 164a/1, 

164a/3 

yidi yüz yigirmi ṭoḳuz Yedi yüz yirmi 

sekizden sonra gelen sayı, yedi yüz yirmi 

dokuz (729) 

           y. 124b/3 

yigirmi On dokuzdan sonra gelen sayı, yirmi 

(20) 

           y. 101b/9 (2), 118b/8, 120b/8, 

121b/7, 123a/8, 131b/8, 131b/12, 132a/9, 

140b/14 (2), 141b/13, 141b/14 (2), 141b/15, 

150b/11, 151a/8, 154b/8, 154b/13, 155a/1, 

155a/12, 155b/6, 161b/11, 163b/7, 163b/14, 

167a/4, 167a/9, 167b/13, 168a/8, 169a/6, 

169a/13 (2), 172a/1, 172a/6, 175b/9, 177a/4 

yigirmi altı Yirmi beşten sonra gelen sayı, 

yirmi altı (26) 

           y. 105b/6 

           y. +ya 105b/2, 105b/6 

yigirmi altı biñ dört yüz yigirmi üç Altı bin 

dört yüz yirmi ikiden sonra gelen sayı, altı 

bin dört yüz yirmi üç (26423) 

           a. 173b/10 

yigirmi biş Yirmi dörtten sonra gelen sayı, 

yirmi beş (25) 

           y. 99a/der., 105a/15, 120b/3, 

142a/14, 142b/4, 142b/11, 157b/12, 163b/2, 

163b/3, 163b/3, 167a/1, 168b/4, 169a/8, 

174a/7 

           y. +e 105a/13, 105b/1 

           y. +i (bel.) 142b/1 

           y. +i (iy.) 161a/13 

yigirmi bir Yirmiden sonra gelen sayı, yirmi 

bir (21) 

           y. 114b/5, 126a/10, 126b/3, 126b/12, 

126b/13, 143a/13, 143a/14, 143b/3, 144a/4, 

162a/4, 162a/5, 162b/7, 162b/11, 169b/4 

           y. +i (iy.) 143b/12 
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yigirmi dört Yirmi üçten sonra gelen sayı, 

yirmi dört (24) 

           y. 93a/5, 98b/3, 100a/7, 105a/14, 

108a/7, 108b/6, 132a/7, 133a/6, 154b/8, 

154b/13, 155a/2, 155b/1, 155b/5, 156b/7, 

163a/3, 167b/13, 168b/7, 171a/4, 171a/7, 

171b/4, 175b/13, 176a/4 

           y. +den 93a/9, 98b/6, 99b/3, 99b/8, 

100a/7, 105a/11, 105a/15, 105b/3, 105b/6, 

105b/10 

           y. +dür 99a/der. 

           y. +e 99a/der. 

           y. +üñ 98b/6, 99b/4, 105a/14, 105b/4, 

105b/8, 132a/8 

yigirmi iki Yirmi birden sonra gelen sayı, 

yirmi iki (22) 

           y. 157a/1, 157a/2, 172b/12, 173a/5 

yigirmi sekiz Yirmi yediden sonra gelen 

sayı, yirmi sekiz (28) 

           y. 101a/2, 151b/8, 153a/6 

           y. +i (bel.) 90b/7 

yigirmi üç Yirmi ikiden sonra gelen sayı, 

yirmi üç (23) 

           y. 99b/6, 108b/8 

yigirmi yidi Yirmi altıdan sonra gelen sayı, 

yirmi yedi (27) 

           y. 105b/10, 115a/5 

           y. +ye 105a/11, 105b/11 

yigirminci Yirminci 

           y. 125a/3 

yigrek Daha iyi, üstün, baskın, tercih edilir  

           y. +i (iy.)  103b/2 

yim Hayvan yiyeceği, yem 

           y. 174b/12, 174b/13, 175a/4 

yine Gene, tekrar, yine 

           y. 101b/10, 102b/5, 104b/12, 

130b/11, 131a/4, 134b/5, 136b/3, 136b/5, 

137b/15, 137a/10, 138a/2, 139a/1, 142a/1, 

149b/15, 150a/1, 152a/15, 153a/15, 155a/4, 

155a/15, 164b/12, 164b/15, 165a/4, 165a/10, 

166b/1, 169a/8, 169b/10, 170b/12, 175b/8, 

175b/8, 176a/4, 177a/3 

yir 1. Yer, mevki, gidilecek bölge 

           y. 150b/10, 150b/11 

           y. +de 129b/12, 150b/9 

           y. +den 149a/11 

           y. +e 149a/11, 149b/4, 150b/11, 

151a/3 

           y. +i (bel.) 151b/4 

     2. Bir iş yada işlemin geçtiği kısım, alan 

           y. +de 89b/6, 89b/7, 92b/14(2) 

           y. +inde 162b/14 

yitiş- Erişmek, ulaşmak, son noktaya varmak 

           y. -ürse 89b/10, 93a/3 

yitmiş Altmış dokuzdan sonra gelen sayı, 

yetmiş (70) 

           y. 125b/13, 126a/5 

yitmiş biş Yetmiş dörtten sonra gelen sayı, 

yetmiş beş (75) 

           y. 98b/2  

yitmiş dört Yetmiş üçten sonra gelen sayı, 

yetmiş dört (74) 

           y. 173a/9 
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yitmiş iki Yetmiş birden sonra gelen sayı, 

yetmiş iki (72) 

           y. 108a/9, 115a/5 

           y. +den 107b/11 

           y. +yle 107b/12 

yoḳ Yok, mevcut olmayan 

           y. +dur 154b/12, 176a/7 

yüri- Yürümek, gitmek, hareket etmek 

           y. -mek 151a/5,  151b/2, 151b/6, 

151b/8 

           y. -r 156b/3 

           y. -rse 151a/8 

           y. -yen 156a/8, 156b/4, 156b/6, 

156b/13, 156b/15, 157a/2 

           y. -yesin 150b/11 

           y. -yüp 149b/4 

yüz Doksan dokuzdan sonra gelen sayı, yüz 

(100) 

           y. 98b/2, 116a/2, 140a/2, 140b/5, 

142a/1, 148a/8, 148a/9 (2), 148a/11, 

148b/13,    149a/9, 157b/1, 157b/9, 158a/12, 

158b/10, 159a/15, 159b/6, 160b/7, 161a/3, 

361b/1 (2), 163b/14, 164a/5, 164a/6, 

164a/13,  371 b/4 

           y. +i (iy.) 160a/3 

yüz altmış Yüz elli dokuzdan sonra gelen 

sayı, yüz altmış (160) 

           y. 102b/3, 109a/2, 117a/14, 121b/2 

yüz altmış altı Yüz altmış beşten sonra gelen 

sayı, yüz altmış altı (166) 

           y. 155b/8, 156a/5 

yüz biş Yüz dörtten sonra gelen sayı, yüz 

beş (105) 

           y. +den 115b/4 

yüz elli bir Yüz elliden sonra gelen sayı, yüz 

elli bir (151) 

           y. 153a/14 

yüz elli dört Yüz elli üçten sonra gelen sayı, 

yüz elli dört (154) 

           y. 121a/3 

yüz ḳırḳ Yüz otuz dokuzdan sonra gelen 

sayı, yüz kırk (140) 

           y. 115a/5, 136b/1 

yüz on Yüz dokuzdan sonra gelen sayı, yüz 

on (110) 

           y. 161b/5, 161b/11 

yüz otuz biş Yüz otuz dörtten sonra gelen 

sayı, yüz otuz beş (135) 

           y. +den 114b/9 

yüz otuz dört biñ biş yüz yidi Yüz otuz dört 

bin beş yüz altıdan sonra gelen sayı, Yüz 

otuz dört bin beş yüz yedi (134507) 

           y. 113a/13 

yüz seksan Yüz yetmiş dokuzdan sonra 

gelen sayı, yüz seksen (180) 

           y. 107b/2, 116a/2, 164a/2 

yüz seksan altı Yüz seksen beşten sonra 

gelen sayı, yüz seksen altı (186) 

           y. 160b/8, 161a/10 

yüz seksan biş Yüz seksen dörtten sonra 

gelen sayı, yüz seksen beş (185) 

           y. 162b/1 
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yüz seksan ṭoḳuz Yüz seksen sekizden sonra 

gelen sayı, yüz seksen dokuz (189) 

           y. 116a/1 

yüz ṭoḳsan bir Yüz doksandan sonra gelen 

sayı, yüz doksan bir (191) 

           y. 153b/12 

yüz ṭoḳsan iki Yüz doksan birden sonra 

gelen sayı, yüz doksan iki (192) 

           y. 118a/3, 118a/5, 135a/13 

yüz yidi Yüz altıdan sonra gelen sayı,  yüz 

yedi (107)  

           y. 118a/1 

yüz yigirmi Yüz on dokuzdan sonra gelen 

sayı, yüz yirmi (120) 

           y. 101a/10, 121b/1, 168a/8, 168a/12 

yüz yigirmi biş Yüz yirmi dörtten sonra 

gelen sayı, yüz yirmi beş (125) 

           y. 117b/1 

yüz yitmiş altı Yüz yetmiş beşten sonra 

gelen sayı, yüz yetmiş altı (176) 

           y. 174b/9 

yüz yitmiş ṭoḳuz Yüz yetmiş sekizden sonra 

gelen sayı, yüz yetmiş dokuz (179) 

           y. 118a/4 

Z 
 
zāde  (Ar.) Artan 
 
          bi-mā z. “artan şu nesneyle” 109a/7  

zā’id (Ar.) Fazla, artan 

           z.127a/8, 127a/9, 127a/12, 129b/3, 

136b/9, 164a/6 

           z. +den 135b/8 

           şey-i z. “artan şey” 103b/1 

ẓāhir (Ar.) Görünen, açık, belli, meydanda 

           ẓ.  141a/4, 162a/2 

           ẓ. +dür 176a/8 

           ẓ. ol- “ortaya çıkmak, görünmek” 

99a/6, 118a/6, 119b/4,120b/5, 124a/2, 

134a/3, 178b/7 

zāḫir (Ar.) taşkın, coşkun [deniz] 

           risāle-i baḥr-i ẓ. +inüñ (risāle-i baḥr-i 

zāḫir “açık deniz kitapçığı”)  178b/3     

ẓāḫiren (Ar.) Görünüşte, görünüşe göre, 

göründüğü gibi, meydanda olarak 

           ẓ. 137a/10, 140a/9, 141b/7 

zā’id (Ar.) Artan 

           z. eyle- “artırmak, fazla çıkarmak” 

128b/7 

           ‘aded-i z. +den “artan sayı” 126b/7 

            ḫaṭā-yı z. “artan, fazla gelen yanlış” 

126b/8, 128a/14, 128b/8, 129b/5, 130a/13, 

130b/8, 131b/14, 133b/12 

            ḫaṭā-yı z. +den 132b/13 

            ḫaṭā-yı z. +üñ 127b/5 

             ḫaṭā-yı z. min māl-ı mefrūż-ı evvel 

“birinci varsayılan maldan artan yanlış” 

130b/11 

            ḫaṭā-yı z. min māl-ı mefrūż-ı 

evveldür 133b/7 

            ḫaṭā-yı z. min māl-ı mefrūż-ı ẟānī 

“ikinci varsayılan maldan artan yanlış” 

128b/7 

           ḫaṭā-yı z. min māl-ı mefrūż-ı ẟānīdür 

133b/11 



362 
 

           ṣıfr-ı z. “artan sıfır (bir sayıya sıfır 

ekleme )”  118a/10, 118b/2, 153a/8, 

155a/10, 173b/12, 175b/13, 175b/15, 176a/3 

ża‘īf (Ar.) Zayıf, daha küçük 

           ż. +i (iy.) 144a/7 

ẕaḫīre (Ar.) Gerektiği zaman harcanmak 

üzere anbarda saklanan hubūbat, yiyecek 

mec. iyilik 

           ẕ. 179a/4 

ẕālik (Ar.) Şu, o 

           ẕ. 95b/7 

zamān (Ar.) Zaman, vakit, ayrılan süre 

           z. +ına 119a/2 

           z. +ları (iy.) 119a/1 

           miḥnet-i z. +a (miḥnet-i zamān 

“zamanın sıkıntıları”)  178b/9 

żamm (Ar.) Artırma, katma, ekleme 

           ż. 174a/14 

            ż. it- “eklemek, arttırmak” 127b/11, 

127b/13, 127b/15, 128a/5, 128a/7, 128a/10, 

128b/3, 129a/8, 129b/13, 129b/15, 130a/8, 

147b/1, 147b/14, 163b/15, 165a/2, 165a/10, 

165a/15, 165b/6, 170b/7, 171b/11, 172a/12, 

173b/4, 174a/11            

           ż. ol- “eklenmek, arttırılmak” 126a/3, 

147b/12, 149a/9, 164b/12 

           ż. olın- “eklenilmek, arttırılmak” 

122a/8, 143b/15, 147b/2, 155a/15, 155b/3,  

164b/12 

           ż. ur- 127b/11 

           bilā-ż. “eklemeden, zamsız” 164b/14   

żarūret (Ar.)  Sıkıntı, çaresizlik 

           ż. -hā-yı ġarāyib “şaşılacak, garip 

sıkıntılar” 178b/5 

żāyi‘ (Ar.) Elden çıkan, kaybolan, yitik; 

zarar, ziyan 

           ż. ol- “boşa gitmek, yitmek” 169b/9, 

170a/4, 170a/12, 170a/15, 170b/9 

żāyi‘āt (Ar.) Kayıplar, yitikler 

           ż. 169b/9, 170b/3 

           ż. +dan 169b/12 

           ż. +ı (bel.) 170b/5 

           ż. +ı (iy.) 169b/11 

           ż. +uñ 170b/9 

ẕeheb (Ar.) Altın 

           ẕ. 170b/1, 170b/11 

           ẕ. +den 169b/4 

           ẕ. +inüñ 175b/2, 175b/7 

           ẕ. +üñ 176a/12, 177a/3 

           bahā-yı miẟḳāl-i ẕ. “altının yirmi dört 

kıratlık ağırlık ölçüsünün değeri” 176a/7 

           ẕ. -i gūş-vār “altın küpe” 176b/2 

zekāvet (Ar.) Zekilik 

           kemāl-i z. “zekiliğin sonu, en üst 

noktası” 137a/13, 178a/4 

zencīr (Far.) Zincir 

          z. 99a/der. 

          z. +i (iye.) 99a/der. 

          ṣūret-i z. 99a/der. 

zer (Far.) Altın  

           z. +den 175a/15 

           z. +dür 176b/9 

zevc (Ar.) Karı ve kocanın her biri 
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           z. 95b/7, 107b/6, 147a/14, 174a/9, 

174a/15 

           z. +dür 167a/7 

           z. +e 95b/8, 107b/2, 107a/9 

           z. +in 107b/4 

           ḥiṣṣe-i z. +dür (ḥiṣṣe-i zevc “karı 

kocanın her birinin payı”) 98b/8, 108a/3 

zevcāt (Ar.) Nikahlı kadınlar, eşler 

           z. +a 107a/1 

           ḥiṣṣe-i z. “nikahlı kadınların payları” 

106b/1 

zevce (Ar.) Nikahlı kadın, eş 

           z. +ler 106a/12 

           z. +sin 99a/10, 106a/8 

           z. +ye 98b/2 

           ḥiṣṣe-i z. “nikahlı kadının payı”  

99a/der., 99a/8 

zevceteyn (Ar.) İki hanım  

           z. 99a/15 

           z. +e 99b/10, 100a/1 

           ḥiṣṣe-i z. “iki hanımın payı”99b/4, 

100a/12 

zevceyn (Ar.) Karı ile koca 

           farż-ı eḥadi’z-z. “eşlerden birisinin 

miras için takdir edilen payı” 95b/7 

ẕevī- (Ar.) Sahipler 

           ẕ.’d-düyūn “borçlular, borç sahipleri” 

122a/3 

           ẕ.’d- düyūn ol- “Borçlu olmak, borç 

sahibi olmak” 117a/4, 122a/1 

Zeyd (k.a.) Zeyd 

           Z. 118b/6, 118b/9, 119b/7, 120a/3, 

127b/10, 128a/4, 128b/2, 128b/5, 129a/8, 

129b/13, 130a/7, 130b/2, 130b/3, 131a/9, 

140a/1, 144a/10, 146a/1, 147a/2, 147a/4, 

148a/4, 148a/8, 148b/13, 148b/14, 154b/12, 

166b/12, 167a/11, 168a/2 

           Z. +den 168a/6, 175b/3 

           Z. +e 112b/9, 113a/11, 113b/3, 

115a/9, 116a/2, 119b/3, 120b/3, 148a/6, 

167b/15 

           Z. +le 149a/9 

           Z. +üñ 147b/11, 154b/8, 167a/15, 

168a/1, 175a/15 

           māl-ı Z. “Zeydin malı” 147b/8, 

148a/1, 167a/11, 167a/12 

           nān-ı Z. +den (nān-ı Zeyd “Zeydin 

ekmeği”) 168a/6  

           Z. -i medyūn “borçlu Zeyd” 117a/14, 

117b/1, 118a/1, 120b/7, 120b/9, 121a/9, 

121b/6, 121b/9, 122b/4, 123a/5, 123a/8, 

124a/6  

           Z. -i meẕkūr “adı geçen Zeyd” 

147a/6 

ẕikr (Ar.) Anma, anılma, bildirme, bildirilme 

         ẕ. 178a/2 

         ẕ. ol- “anılmak, zikredilmek” 96b/12, 

98a/6, 99a/13, 99b/9, 101b/1, 102a/15, 

105b/12, 114b/11, 116b/8, 117a/14, 118a/7, 

119b/1, 122b/1, 123a/13, 125a/9, 128b/2, 

128b/4, 129b/1, 130a/8, 130a/9, 130b/1, 

130b/2, 130b/11, 131a/7, 134b/11, 135b/7, 

136b/6, 138a/11, 138a/13, 140a/4, 140b/15, 
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143a/7, 154a/1, 154b/2, 155a/3, 157a/3, 

158a/11, 160b/10, 161a/10, 161b/1, 161b/4, 

162a/8, 163b/5, 164b/7, 170b/12, 170b/15, 

171b/4, 173a/8, 173b/1, 176b/3, 178a/3, 

178b/12 

           ẕ. olın- “anılmak, zikredilmek” 

96b/2, 96b/9, 97a/4, 97b/10, 100a/14, 

103a/4, 103a/7, 103b/4, 105b/12 , 108a/1 

(2), 108a/3, 109a/5, 109a/7, 120b/7, 121b/6, 

123a/5, 125a/12, 127a/4, 136b/11, 137a/9, 

137b/4, 138a/10, 147b/3, 147b/4, 178b/14 

ẕimmet (Ar.) Üstünde olan şey, koruma 

altında bulundurma 

           ẕ. +indedür 169b/11 

zīrā (Far.) çünkü, şundan dolayı ki 

           z. 96b/2, 97a/6, 97a/9, 97a/11, 97b/2, 

103a/13, 103b/1, 104a/1, 104a/4, 104a/8, 

104b/6, 104b/1, 104b/11, 105a/2, 105a/7, 

105a/13, 105b/3, 105b/8, 110b/12, 112b/7, 

113b/10, 114b/9, 115b/4, 116b/9, 125a/7, 

125b/6, 125b/14, 126a/10, 127a/1, 130a/11, 

130b/5, 132a/8, 133a/7, 137a/5, 138a/1, 

138a/8, 141b/9, 141b/14, 143b/12, 144a/3, 

144a/12, 145a/4, 145a/9, 145b/10, 147a/13, 

147b/3, 147b/11, 148a/4, 149a/8, 157b/11,  

158a/5, 158b/12, 159a/6, 160a/5, 160a/7, 

160b/2, 161a/12, 161b/13, 162a/1, 162b/1,   

163a/14, 163b/8, 164a/5, 165b/7, 165a/10, 

166a/5, 168a/1, 168b/9, 169a/9, 169b/11, 

176a/7, 179a/5 

ẕirā‘ (Ar.) Dirsekten orta parmak ucuna 

kadar olan bir uzunluk ölçüsü ( 75-90 santim 

arasında değişen şekilleri vardır), arşın, 

endāze 

           ẕ. 138b/7, 138b/8 (2), 138b/10 (2), 

139a/9 (2), 140a/1 (2), 140a/2, 140a/5 (3), 

140a/11 (3), 140a/13, 140a/14 (2), 140a/15, 

140b/1, 151b/10 (2), 151b/11, 151b/13, 

151b/14, 152a/4, 152a/5, 152a/8 (2), 152a/9, 

152a/10, 152a/11, 152a/12, 152a/14, 152b/8, 

152b/12, 152b/12, 152b/13, 152b/14, 

152b/15, 153a/14, 153b/11, 153b/13, 154b/1 

           ẕ. +dur 152b/3 

           ẕ. +ı (bel.) 140b/5 

           ẕ. +ı (iy.) 164b/5 

           ẕ. +ıla 152b/1 

           ẕ. +uñ 140b/2 

           maḥāll-i ẕ. +da (maḥāll-i ẕīrā “arşın 

ölçüsünün bulunduğu yer”) 154a/11 

           maḥāll-i ẕ. +dur 154b/2 

ẕirā‘at (Ar.) Ekincilik, çiftçilik, tarım  

           ẕ. 141b/3 

ziyāde (Ar.) Fazla olma, artma, çoğalma 

           z. 95b/5, 126b/6, 126b/7 

           z. +sinden 132a/4, 135b/12 

           z. +ye 96b/3 

           z. gel- “artmak, fazla kalmak” 

97a/12, 97b/3 

           z. ḳılın- “arttırılmak” 103a/15  

           z. ol- “artmak, çoğalmak, fazla 

kalmak “ 94b/4, 95a/5 

           miẟl-i z. ḳılın- “miktarı arttırılmak” 

103b/2 

 ẓuhūr (Ar.) Görünme, meydana çıkma 
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           ẓ. it- “görünmek, meydana çıkmak” 

179a/6 
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           SONUÇ 

          Çalışmamızın konusunu oluşturan Nasûh es-silâhî eş-şehîr bi-matrâkî’nin  

Umdetü’l-Hisâb adlı eseri, H 940/1533 tarihinde telif edilmiştir. Çeviri yazıya esas 

olan yazma, recep aynının ortalarında H 1028/1618’de istinsah edilmiş olan Konya 

Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 8581 numarada kayıtlı bulunan nüshadır. Eser, 

Eski Türkiye Türkçesi’nden Klâsik Osmanlı Türkçesi’ne geçiş dönemi özelliklerini 

göstermektedir. Bunu, eserimizdeki Eski Türkçesi’ne Türkçesine ait özelliklerin 

seyrekleşmesini görerek ve bunun yerini yeni kullanımların aldığını tespit ederek 

söylemekteyiz. 

          Gerek konusu, gerek dil özellikleri bakımından incelemeye değer bulunan 

Umdetü’l-Hisâb adlı çalışmamızla ilgili tespit ve değerlendirmelerimiz kısaca 

şöyledir: 

          1. Türk dili araştırmalarına da katkısı olacağı düşüncesiyle hazırlanan bu 

yüksek lisans tezi, Umdetü’l-Hisâb adlı eserin giriş, dil özellikleri, metin, ve dizin 

bölümlerinden oluşmaktadır. 

          2. Çalışmamıza konu olan bu eser, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 

8581 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Müellifi Nasûh es-silâhî eş-şehîr bi-matrâkî 

tarafından H 940/1533 tarihinde telif edilmiş, müstensihi belli olmayan, recep 

aynının ortalarında H 1028/1618’de istinsah edilmiş olan Umdetü’l-Hisâb’ın bizim 

çalışma yaptığımız nüshayla birlikte on iki farklı nüshasının bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

         3. Eser, 200×140-140×70 mm sayfa ölçülerinde okunaklı, harekesiz nesihle 

yazılmıştır. Genellikle 15 satır olarak yazılan eser, 179 varaktır. Bizim çalışma 

yaptığımız kısım (89b-179a) arasıdır. 

         4. Eserdeki başlıklar, bölüm isimleri, matematik işlemleri, şekil çizgileri, 

tablolar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Şekil içerisindeki ifadeler siyah mürekkeple 

yazılmıştır. 
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         5. Eser iki kısım üzerine düzenlenmiştir. Birinci kısma “fusûl-i mütenevvi‘a”, 

ikinci kısma da “mesâ’il-i müteferrika” adı verilmiştir. Çeşitli konulardan bahseden 

22 fasıldan oluşan birinci kısım 137a’ya kadar devam etmektedir. 137a’dan başlayan 

ve 50 meseleyi içine alan ikinci kısım 179a’da son bulmaktadır. Bizim çalışma 

yaptığımız kısım 89b-179a arasıdır. Çalışmamız, birinci kısmın on sekizinci faslının 

ortalarından başlar, ikinci kısmın ise tamamını kapsayarak sona erer. Matematik eseri 

olduğu için bölümler birbiriyle ilişkilidir ve konu bağlantısı bütün bölümlere 

yansımıştır. 

        6. Arapça ve Farsça ifadelerin çokluğu; eserin Klâsik Osmanlı Türkçesi 

özelliklerini göstermesi, içeriğinden dolayı genellikle Arapça ve Farsça kullanılan, 

kalıplaşmış matematik terimlerini içermesi ve dinî içerikli İslâm miras hukukuna ait 

fıkıh terimlerine yer vermesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca aḫavāt ve ḳız ḳarındaş 

örneğinde olduğu gibi bir kelimenin hem Türkçesi hem Arapçası birlikte 

kullanılmıştır. Se ve üç örneğinde görüldüğü üzere de bir kelimenin hem Türkçesi 

hem Fasçası birlikte kullanılmıştır. Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. 

        7. Umdetü’l-Hisâb’ın fonetik özelliklerinden başlıcaları aşağıdaki şekilde 

sıralanmıştır: 

        a) e > i değişimi bakımından metnin şu özellikleri taşıdığı tespit edilmiştir: 

Metinde i ünlüsü taşıyan bazı kelimeler bugün e şeklindedir (biş, di-, gice, girü, it-, 

…). 

        b) Kalınlık-incelik uyumu birkaç istisna dışında tamdır. Yalnızca ekleşme 

sırasında uyumdışı kalan bazı ekler vardır: nā-ma‘lūm-iken 126b/4, sonra-ki 151b/7. 

Günümüzde uyum dışında kalan hangi, dahi, kardeş, anne kelimeleri Eski Türkiye 

Türkçesi döneminde ve bu dönemin sonlarına ait olan metnimizde uyuma bağlı 

olarak kullanılmıştır: ana 98a/8, daḫı 90a/6, ḳardaşlar 102b/1, ḳanġısıyla 137a/14. 

         c) Dudak uyumu açısından metindeki durum şu şekilde tespit edilmiştir: Eski 

Türkçe devresinde bazı kelimelerin sonunda yer alan -ġ ve -g ünsüzleri, Batı 

Türkçesine geçerken düşmüş ve kendinden önceki düz ünlüyü yuvarlaklaştırmıştır. 

Bu durum esermizde tek örnekte tespit edilmiştir: ayru 169a/2. Ayrıca, -ġ  ve -g’ler 
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düştüğü hâlde yuvarlaklaşma olmayan tek kelime şudur: elli 157b/15. Metnimizde 

geçen tek örnekte b, m, p, v ünsüzlerinin etkisiyle yuvarlaklaşmanın olduğu tespit 

edilmiştir: kavuşur 155b/12. Bazı kelimelerde de bir sebebe bağlı olmadan 

yuvarlaklaşma meydana gelmiştir: diyü 96b/9, girü 89b/4, ḫatun 107a/4, kendü 

127b/12.   

        d) Metinde ünlülerle ilgili ses olaylarından ünlü türemesinin (ṣımarla- > 

ıṣmarla- 151a/2, bişincisi 94b/3, dördincisi 94b/3), ünlü düşmesinin (anuñla 

137a/15, ‘adedse 145a/5, ayru ayru 169a/2, oġlan 91b/6, oġlı 90b/4), hece 

düşmesinin (şimden girü 89b/4, ḳardaşlar 102b/1, bāḳīdür 169a/7), kelime 

birleşmelerinin (ancaḳ <an-ça+oḳ 96b/7, niçün < ne+içün 164a/6…) örnekleri tespit 

edilmiştir. 

        e) Umdetü’l-Hisâb’da ḳ / ḫ, k / g, ġ / g, b / v, ŋ / ñ, t- / d-, ḍ / y ünsüz 

değişmelerinin örnekleri vardır. Metnimizde değişime uğrayan kelimelerin yanısıra 

ḳardaş, ḳardaş gibi asıl şeklini koruyan örneklerin de bulunması değişim sürecinin 

devam ettiğini göstermektedir. 

        f) Metnimizde ünsüzlerle ilgili aşağıdaki ses olaylarından örnekler vardır: 

        Ünsüz benzeşmesi (balçıḳ-da 164b/5), kelime içinde tonlulaşma (bilmege 

175b/12), ünsüz türemesi (kendü-y-e 164b/12, içi-n-de 165b/14), hemzenin y olması 

(‘acāyib 178b/5, cāyiz 138a/1, ġarāyib 178b/5 ), ünsüz düşmesi (getürüp 178b/3, 

oturanlaruñ 148b/1) 

        g) Umdetü’l-Hisâb’ın morfolojik özellikleri Şekil Bilgisi başlığı altında 

değerlendirildi. 

        8) Eserin şekil bilgisine ait özellikleri aşağıda sıralanmıştır: 

        a) O işaret sıfatının ol şekli de kullanılmıştır. O ve ol zamirleri de birlikte 

kullanılmıştır. 

        b) Metnimizdeki dönüşlülük zamirleri kendi, kendü, öz kelimeleridir. Öz 

dönüşlülük zamiri bir yerde (179a/7) kullanılmıştır. Geçiş dönemi özellikleri burada 

görülmektedir. 
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        c) Ḳanġı soru zamiri metnimizde henüz hangi şekline dönüşmemiştir. 

        d) Şol işaret sıfatı varken, şu işaret sıfatı kullanılmamıştır. 

         e) Metnimizde çoğu kelime grubu yapısında olmak üzere çok sayıda zarf tespit 

edilmiştir. 

         f) Edatlar konusu Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nun Türk Dilinde Edatlar 

adlı eserindeki düzene göre incelenmiştir. 

         g) Bildirme geniş zaman 3. teklik şahıs ekinin -dur, -dür şekli kullanılmıştır: 

altıdan-dur 104a/8, çāryek-dür 152a/4, bildirme geniş zaman 1. çokluk şahıs ekinin   

-üz şekli kullanılmıştır: degül-üz 148a/9, nefer-üz 148a/7. Bu durumlar da geçiş 

döneminin özelliklerindendir (-durur, -dürür, -vuz, -vüz şekillerinin kullanılmaması). 

        ğ) Geniş zamanın -r;-ur,-ür ve -ar, -er ekleriyle çekimlenmiş şekilleri tespit 

edilmiştir: rub‘ eyle-r 158a/10, di-r-ler 117a/6, buluş-ur 156b/5, düken-ür 169a/4, 

rü’ūs-ı nisbet ṭut-ar 90b/15, düş-er 144a/5 

        h) Gelecek zaman çekimi olarak bir yerde -iser çekimi tespit edilmiştir: Ẓuhūr 

id-iser 179a/6. Bu durum, Eski Türkiye Türkçesi özelliklerinin değişime uğradığını 

göstermektedir. Bunun yanında -sa gerek, -se gerek yapıları gelecek zaman 

çekiminde kullanılmıştır: maḳsūm ol-sa gerek 127b/4, git-se gerek 149b/10. 

        ı) İstek çekimi 1. çokluk şahıs ekleri olarak -vuz, -vüz ekleri tespit edilmiştir: 

mevḳūf ḳıl-a-vuz 92b/10, ur-a-vuz 89b/11, di-y-e-vüz 93a/3 

        i) Emir çekimi teklik ikinci kişi için -gil (eksiz) kullanımlarına 

rastlanılmaktadır: bil-gil 96b/10,178b/8 

         j) Gereklilik çekimi için “-maḳ gerek, -mek gerek; -maḳ lāzım”  yapıları tespit 

edilmiştir: ḳısmet olın-maḳ gerek 105b/15, bil-mek gerek 90a/7, şa‘īr ol-maḳ lāzım 

gelür 170a/2 

         k) -malu, -melü gelcek zaman sıfat-fiil eki tespit edilmiştir: şürū‘ olın-malu 

olsa 96b/3, ḫayme-i āḫer it-melü olsalar 153b/1 
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         l) -madın, -medin; -ıcaḳ, -icek; -dukda, -dükde zarf-fiil ekleri tespit edilmiştir: 

tecnīs ve tanṣīf terbī‘ ol-madın 160b/10; żamm ol-ıcaḳ 126a/3, miẟāl id-icek 

134a/10; ḳısmet olın-duḳda 171b/7, ṭaleb eyle-dükde 154b/12 

         m) -up, -üp zarf-fiil eki, bağlama göreviyle sıkça kullanılırken -uban, -üben 

ekine rastlanmamıştır. Bu da geçiş döneminin bir diğer özelliğinden birisidir. 

         n) Birleşik fiiller; fiillerin birleşik çekimleri (hikâye, rivayet, şart) , yardımcı 

fiillerle yapılan birleşik çekimler, anlamca kaynaşmış veya deyimleşmiş birleşik 

fiiller, karmaşık fiiller ve tasvir fiilleri başlıkları altında incelenmiştir. 

         9) Giriş kısmında matematik terimleri ve miras ilmi (ilm-i ferâ’iz) terimleri 

tablolar hâlinde gösterilmiştir. “*” ile belirttiğimiz matematik terimleri TDK’nın 

matematik terimleri sözlüğünde yer almayan, bizim tespit ettiğimiz terimlerdir. 

Ayrıca Fıkıh Terimleri Sözlüğü’nde yer almayan birçok miras terimi tablomuzda yer 

almaktadır. Bunların bu alanlara katkı yapacağını umuyoruz. 

         10) Bütün eserler yazıldığı dönemin birer aynasıdırlar. Kelime hazinesi, ses 

bilgisi açısından dönemlerini yansıtırlar. Hocalarımızın bize açtığı yolda yaptığımız 

bu çalışmanın Türkiyât çalışmalarına bir nebze de olsa katkı sağlayacağını 

düşünüyoruz.      
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